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Governos firmam
parceria para obra
Investimentos no perímetro urbano do BR-280
serão feitos com recursos dos três esferas.
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Confronto pela
liderança da Liga
Malwee enfrento os gaúchos de Erechim hoje,
no Arena, e pode chegar 00 topo do tabelo.
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, Funcionários da Weg voltam a

trabalhar em -tempo integral
E presidente da Acijs, Guido Bretzke, diz que o pior da crise já passou, mas que ainda 'é preciso ter cautela.
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Visite o apartamento decorado
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3273-7466· Plantão I

Iwww.grupoestrutura.com·.br

Obras do quartel >f�

estão na reta final
Novo sede do Polícia Militar de
Guór-omirim deve ser concluído até
agosto, segundo previsão do tenente
Márcio Alberto Filippi.
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Estudo de, universidade grego afirmo
que o consumo excessivo de refri
gerantes do tipo colo pode levar o

problemas que vão desde uma leve
f�aqueza até o paralisia muscular pro- .

fundo. A pesquiso do médico Moses
Elisaf, do Universidade de loonnina,
afirmo q�e estes problemas ocorrem
devido 00 foto de o bebido diminuir o
nível de potássio no sangue.

,

Fonte: BBC Brosil

FAMEG

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

J"Á REZEI PRA TUDO
QUE É SANTO PRA
UE COMECEM LOGO
AS OBRAS DE

RECONSTRUÇÃO!

VAI VER QUE
OS SANTOS

SÃO DE OUTRO
PARTIDO!

PONTO DE VISTA

,A virtude e a formação dos jovens
FERNANDO RIZZOLO, AO\!QGADO, PROFESSOR
E COORDENADOR 0'<\ COMIsSÃO DE DIREITOS E
PRERROGATIVAS DA ORQEM DOS AVVOGAJ;lOS DO

BRAS!!., SECÇÃO SÃO PAULO

como uma bússola aos discípulos que
,se encarregavam de propagar tais con

ceitos éticos na humanidade.
Por outro lado instituições mais re

fratárias, e empenhadas em fazer des
ta empreita uma verdadeira escola da
moral surgiram, como a Maçonaria que
deste o seu início cercou-se de homens
comprovadamente éticos, e que preen
chiam as características da virtude no

seu mais amplo sentido. Mas porque
estaria eu refletindo hoje sobre a virtu
de e formação ,do ser humano?

Vivemos atualmente uÍn Brasil poli
ticamente desprovido. de ética, o Con

gresso Nacional tornou-se alvo de críti
cas e desaprovação do povo brasileiro,
os jovens brasileiros não mais possuem
referencial de valores políticos e so-

ciais, e lhes faltam um norteamento éti
co-húmanistico no tocante ao trato das
coisas públicas.

Não é por menos que instruir a ju
ventude brasileira através de fontes que

_ primam pela virtude, se faz necessário
até para que num futuro próximo, te.
nhamos uma safra vocações políticas '

despertadas pela real vontade de servir.
ao povo de forma íntegra, e.não fazer do
mandato um braço vil a serviço de seus

próprios interesses.
Cabe aos educadores, religiosos e

aos formadores de opinião, reascen

der a chama da boà conduta, relem
brando as antigas aulas de Educação
Moral e Cívica onde se. discutia o Bra
sil dentro de um prisma de civismo e

'de patriotismo.

A virtude é uma qualidade moral

particular. Poderíamos dizer, que é a

força de se fazer o bem em seu mais

amplo sentido; tolerância, honestidade,
caridade e lealdade fazem parte deste
elenco de qualidades que devem ser

instiladas à sociedade e aos homens

públicos.
Muitos foram os sábios.que se ative

ram ao estudo sobre a formação huma
na, sua moral, e a conduta mais correta
nas relações do ser humano' com seus
semelhantes. De grande parte vieram
as propostas de cunho religioso, norte
ando os caminhos da retidão, servindo

DO LEITOR

Instalação da ElE,no'São
Luis, Saúde ou. probl�má?

-

Sob o olhar interesseiro de alguns nobres Edis em

Jaraguá do Sul, que tomam posicionamento político
conforme o lado que vem o vento, pois em passado
muito, muito recente aprovaram a instalação da ETE'
- Estação de Tratamento de Esgoto, no Bairro São

,

Luis, agora. posam de bons moços e se dizem ao lado
da comunidade, requerendo mudança de local da
ETE. Líderes locais passam a incitar todos a sua

volta, inclusive querem o apoio de bairros vizinhos
(Barra do Rio Cerro, por exemplo)' para que o Samae
abandone todo um trabalho, R$ 23 milhões, e atrase ain
da mais a eliminação de esgotos e restos de aliinentos
na rede pluvial, propícios para engordar 'ratos, baratas
e exalar mau cheiro nas "bocas de lobo". Ameaçam en

trar na justiça, imaginem o motivo: julgam o Samae, por
algo que não aconteceu. Pois alegam que no Água Verde
(sou morador deste Bairro) e ilha da Figueira, os mo

radores vizinhos às ETE's, são prejudicados e terrenos
desvalorizados pelas instalações.

Respeito e entendo essas opiniões, mas, sei que o

Samae tem aprovação técnica, ,

ambiental e jurídica para a instalação desta ETE

(estágios da obra super atrasados). O que há por certo,
são interesses obscuros de alguns em detrimento.da
saúde de mais de 70 mil jaraguaenses (não se mede
o valor em reais). Após o término da obra em torno
de 80% dos domicílios jaraguaenses (hoje são 43%)
serão atendidos.

Nossos rios devem ficar um pouco menos polu
ídos. Vamos lutar pela não' poluição de nossos rios,
'matas, ruas, enfim tudo o que nos dá a vida. E para
cada R$l,OO aproximadamente de imposto gasto com
saneamento básico, o Brasil economiza R$ 3,00 nas

despesas com doenças e epidemias. Vamos lutar por
mais moradias, transporte coletivo com qualidade,
saúde para todos, ruas, ciclovias, praças, áreas de la
zer, segurança, trabalho, educação, enfimuma cidade
com qualidade no trabalho, moradia e de vida.

'

LUIZ HIRSCHEN, E){·PREsmENTE OA WAM

(IJi\HÃO JARAGUAENSEDE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES;
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FALA Aí!

" Ganho fácil
no mercado
foi trambiqu'e. "

PRESIDENTE LULA (PT-SP), dizendo
que empresários brasileiros foram
trambiqueiros ao querer ganhar

dinheiro fácil com a crise.

" É uma
homenagem a

um bom governo. "
TARSO GENRO, MINISTRO DA

JUSTIÇA, opinando sobre o preposte
de se dor 00 presidente Lula' um terceiro

mo ndoto consecutivo.

".o PTé
radicalmente

.

contra. "
CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP),
DEPUTADO. FEDERAL, rechaçando

.

proposto do coJego Sandro MQbel
(PR-PR), propondo prorrogação dos

mandoto� até 2012.

. Exceções à regra
Entre tontos más notícias originados nos parlamentos nacionais, duas boas
notícias. O deputado estadual Marcos Vieira (PSDB) e o senador Raimundo
Colombo (DEM) recebem no terço-feiro, 26, em Brasília, o Prêmio Mérito le
gislador 2008, outorgado pelo Instituto de Estudos legislativos Brasileiros.
Vieira é autor de lei que obrigo todos os escolas públicos de Santo Catarina o

renlízar exames oftalmológicos gratuitos nos estudantes dos'primeiros e dos
quintos séries do Ensino Fundamental. Colombo assino projeto estipulando
que o pessoa jurídico prestadora de serviços em geral, cujo receito bruto
anual seja de até RS 240 mil e autorizado pelo legislação tributário, pode
optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido. Com base de
cálculo do Imposto de Rendo determinado pelo percentual de 16% sobre
o receito bruto auferido trimestralmente: Ao todo, foram selecionados 150
projetos dos 800 trabalhos inscritos nos áreas de Educação, Saúde, Seguran
ça, Habitação, Alimentação, Meio Ambiente, Infância e Juventude, Combate
à Pobreza, Defeso dos Direitos dos Deficientes Físicos, do Mulher, do Idoso e

Afrodescendente, Tecnologia do Informação, Fortalecimento do Comércio e

do Indústria, Turismo e Geraçijo de Emprego e Rendo.

LÁ1 LÁ2
O ministro Geddel anunciou o edição Além de uma forço-tarefo policial que co-

de uma MP que deve destinar entre meçou o atuar no quinto-feiro, Blumenou e

RS 600 o RS 700 milhões poro oten- outros 11 municípios do região, depois de
der aos estados dos regiões Norte e pressão de empresários e políticos, recebe-
Nordeste, castigados pelos enchentes. rom do delegado - gero I do Polícia Civil,
Tudo muito certo e justo. Espero-se, . Maurício Skudlor�, 44 compu_todores,
porém, que não aconteço por lá o que, 55 uniformes táticos e uma pistola Toser
desgraçadamente, ainda está ocorren- (armo não letal que paraliso o pessoa
do em Santo Catarina, onde centenas por meio de uma descarga elétrico que
d.e 'sem nodo' continuam sem nodo, bloqueio o sistema neurológico e mús-

. nem mesmo o esperanço de voltar culos). Os recursos são do Fundo Estodu-
poro coso este ano. 01 de Melhorias do Polícia Civil.

REALIDADE
Do presidente do Associação de
Morodores do Bairro Novo Bro�
sílio, Dirson Wuertz. "Esta foto
diz muito, mos peno que os odo
res exalados pelo lixo e urino ao
redor deste homem abandonado

. não sejam sentido por todos que
lerem esta matéria. Abandono!
Completo abandono. Seres hu
manos abandonados o suo próprio sorte.Vios e patrimônios públicos abandonados
à ação de vândalos·e do natureza.Não-existem desculpas. Existe apenas o descoso.
Não queremos justificótivas de quem quer que seja. Que os responsáveis por..esta
triste realidade assumam 00 que se propuseram."

..

o
'<t

�
::J
>
Õ

NÃO DÁ
Prefeito Cecília Konell (DEM) diz que por enquanto não há possibilida
de de transformar o abatedouromunicipal em 010 feminino do presídio.
Informo que, por haver verbo federol destinado 00 fim específico de
construir um abatedouro poro produtores rurais, o imóvel não pode ter
outro destinação. O complexo também aguardo decisão judicial (sobre
o emprego-de RS 650 mil e o inauguração do obro não concluído); o
que impediria qualquer alteração ou utilização do local.

VAI ESPERANDO
Prefeitura de Maceió (ES) lançou edital para construção do primeira

,

.ünha de Veículo leve do Brasil, uma espécie de trem de superfícíe. A
um custo de RS 100 milhões, não incluído o compro dos veículos poro
transporte urbano de passageiro�

PODEM ACREDITAR
Algumas prefeituras p.agam prêmios poro servidores que cumprirem

. jornada de trabalho diário conforme rezo o estatuto do categoria. Ou
seja, só o salário não "motiva';._Recentemente, lei estadual aprovado'
no Assembleia dá o mesmo benefício poro fiscais do Fazendo estadu
al. E, agora, o governo federal vai pagar prêmios poro funcionários do
Denit, en/tre RS 6,4 mil o RH8,9 mil, dependendo do função, para que
acelerem os obras do Programo de Ac�leroção do Cr�scimento. Com um

detalhe: quem cumprir os metas receberá o grano em junhO de 2010,
às vésperas -do eleição presidencial.

101/280
Assembleia legislativo marcou poro segundo-feiro audiência público
em Florianópolis poro debater sobre o atraso dos obras de duplicação
do trecho Sul do BR-101 com representantes do Ministério dos Trons

port��, Tribunal de Contos do União, Federação dos Indústrias de Santo
Ç�târino, empreiteiros, empresas d,e fiscalização, etecétero. Que tolos
plllíticos e empresários' do .Itopocu exígirem, também, uma audiência
p9blica em Joroguá poro discutir o ot[9S0 no conclusão do projefo de
duplicação do,BR·280?

'

NÃO PODE
Só justifico se o corro,
com autorização expres
so . do comando, estava •

transportando pessoa
com deficiência físico, o

q��,�é previsto no legis
'Iriçãô vigente que reservo

vogas obrigatórios poro
este tipo de consumidor
(como o próprio placa indico), mesmo que não seja ele o motorista.
Ou o serviço em busco de ma-rginois, o que nõo era o coso, com vários
outros vagos 00 Iodo. Foi no quarto-feira, 20, entre 17h30 e 18 horas
no estacionamento do Angeloni do Ruo Bernardo 'Grubbo.

celso@ocorreiodopovo.com.br
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Dionei visitou prefeitos dos cidades cortados pelo rodovia poro viabilizar investimentos

BR-280

Parceria poro obras
no perímetro urbano
Prefeituras da região já contrataram projetos
JARAGUÁ DO SUL

Obras como pontes, viadu
tos, passarelas e alargamento
de pista no perímetro urbano
da BR-280 passarão a ser exe

cutadas em parceria entre os

governos municipal, estadual
e federal. A ideia é que as Pre
feituras entrem com os projetas
de engenharia, e executem as

obras em conjunto com Dein
fra (Estado) e Dnit (Federal). A
proposta aparece como alter
nativa para viabilizar pedidos
feitos pormunicípios da região
cortados pela rodovia, e a quem
compete à execução de obras,
diferente dos serviços de ma

.

nutenção, de responsabilidade
do governo federal.

A parceria foi estabelecida
em uma reunião entre o coor

denador do Dnít. (Departamento
Nacional de Infraestrutura), João
José dos .Santos, e o secretário
estadual de Infraestrutura, Mau
ro Mariani. '1\ responsabilidade
pela mobilidade urbana é dos

municípios, mas o governo quer
/ ser parceiro", afumou o asses

sor da senadora ldeli Salvatti
(PT), Dionei da Silva, convida
do para o encontro em Joinville.
Além

o

da competência, Dionei
disse que, por conta dos projetos

Rotatória de
acesso' a ·Nereu

No trecho do BR-280 em

Joroguá do Sul, o parceria
deve se confirmar poro cons

trução do terceiro rotatório
em . Nereu Ramos, que tam
bém dá acesso 00 Ribeirão
Cavalo e Braço Cavalo. Dionei
levou à proposto 00 secretá
rio municipal de Planejamen
to Aristides Poinstein que, no
manhã de segundo-feiro, se

_ reúne com o coordenador do
Dnit em Joinville, Antônio
Carlos Besso .

de duplicação e de impacto am-

o biental da rodovia, não há.pos
sibilidade de o governo federal
investir em obras de reestrutura-

o ção. Segundo ele, foi o que apon
tou uma auditoria interna feita

pelo Ministério dos Transportes.
A orientação também veio do
Tribunal de Contas.

Para viabilizar as obras, Dio
nei ficou com a tarefa de conver
sar com as Prefeituras das três
cidades. As visitas foram feitas
e há desdobramentos. Em Gua-

ramirim, o prefeito Nilson Byla
ardt (pMDB) contratou uma em

presa para elaboração do projeto
de construção uma rotatória no

trevo de acesso ao Bairro Guami

ranga, Mesma situação foi con
fumada pelo prefeito de Corupá,
Luiz Carlos Tamanini (pMDB),
que já contratou os projetos para
a rótula de acesso ao condomínio
industrial e de uma passagem
subterrânea.

CAROLINA TOMASELLI o,

Câmara aprova repasse de
R$ 180 mil para o futsal
JARAGU� DO SUL

OS vereadores aprovaram,
em votação única, quatro pro
jetos do Executivo em regime
de urgência, três deles autori-:
zando convênio de R$ 180 mil
entre a Fundação .Municipal
de Esportes e a Associação
Amigos do Esporte Amador
de Jaraguá do Sul. O repasse
será feito em parcela única.
O objetivo, segundo o Execu

- tivo, é estimular o desenvol
vimento do esporte amador
mediante sua representação
junto aos campeonatos Liga
Nacional,. Taça Brasil, Super
Liga, Mundial de Clubes, Sul

« Americano, Libertadores da
América, Campeonato Cata
rinense. E, também, nos Jo-

guinhas e Jogos Abertos, com
concessão de auxílio financei
ro .para o custeio de despesas
de alimentação, viagens, hos
pedagens, fisioterapia, mate
rial esportivo e arbitragem.
O vereador Justino da Luz

(PT) votou a favor do repasse;
mas p-ediu que a Prefeitura in
vista também em outros cam

peonatos, como o Varzeano e

os campeonatos de Primeira e

'Segunda Divisão de futebol,
para valorizar iniciativas po
pulares. Outro projeto apro
"ado autoriza o município a

firmar convênio com a Ape
vi e repassar R$ 14.250,00,
divididos em quatro parce
las. A verba atenderá o pro
grama ''Apevi nos bairros".

Associação de moradores do Borro entregou listo de pedidos aos vereadores

COMUNiCADO
A Empresa Duas Rodas Industrial Ltda comunica que reque

reujunto a FUJAMA(Fundação Jaraguaense de MeioAmbiente),
a Autorização Ambiental - AuA, para a atividade de recuperação
da margem do Rio Jaraquá '(Enrocarnento) na propriedàde per
tencente a referida Empresa, esta que tem suas instalações ria
Rua Rudolfo Hufenuessler, 755.- Centro, município de Jaraguá
do Sul - SC. O Prazo para impugnação junto à FUJAMA é de 20
dias corridos a partir da data desta publicação, sendo que o licen
ciamento será concedido se atendida a legislação ambiental.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - se

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se éncontra instaurada

a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: €>6/2009
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO.
• OBJETO: CLORETO FÉRRICO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 26/05/2009 as 8:00 h às

11:30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DAABERTURA: 05/06/2009 10:00h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do

SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site:
www.samaejs.com.br

esClarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047-2106-9100

.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente
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RECUPERAÇÃO

Weg volta à jornada
normal-de trabalho

- Mas, cenário atual ainda exige negociaçôes
JARAGUÁ DOSUL

OS cerca de sete mil funcio
nários daWeg atingidos pela re
dução de jornada e de salários
voltaram ao expediente normal,
ontem. O acordo estava em vi

gor desde o dia 20 de abril e,
inicialmente, duraria até 20 de
julho próximo. No entanto, a

reação do mercado, em suma,
na linha de motores elétricos
para lavadoras de roupas pro
porcionou a antecipação.

Segundo aempresa, porém,
urna nova rodada de negociações
com o Sindicato dos Trabalhado
res das Indústrias Metalúrgicas

.
de Jaraguá do Sul teve início ao

longo da semana. Ontem, por·
exemplo, a direção da compa
nhia se reuniu com representan
tes da categoria. na sede da en

tidade. O intuito é chegar-a urn
.

novo ajusté que possa atender às
necessidades da fábrica. Ele deve
ser pautado' pela flexibilidade,
pois há o objetivo de deslocar os

empregados de urn setor a outro

conforme a demanda de serviço.
Enquanto parte da produção

. está aquecida devido ao aba
timento do IPI· (Imposto sobre
Produtos Industrializados), outra
parcela permanece sentindo os

efeitos da crise financeira mun

dial. É o caso dos motores indus
triais de uso geral.

KELLY ERDMANN

Acordo reduziu

<jornada e salário
Instaurado em 20 de abril,

o acordo mudou a rotina da

Weg. Os sete mil operários
empregados nos setores atin

gidos pelas turbulências no

mercado tiveram a redução de
20% dos salários e de 25% nas

horas trabalhadas. Na época, a
medida foi aprovada por 72%
dos funcionários. Do total
atingido pelo ajuste, cerca de
mil pessoas estão envolvidas
diretamente com as atividades
que agora puxam o término da
medida emergencial,

.

.,.

Fun�ionários da Weg tiveram expediente completo já nesta sexta-feira

Sem medida, Weg poderia demitir
No época do implantaçõo do ajuste, o presidente do Weg, Harry Sch

melzer Junior, concedeu entrevistlféxclusiva 00 O Correio do Povo e gaFOn
tiu que o medido era o menos prejudicial aos trabalhadores e à pfópria
empresa. Segundo ele, coso nõo tivesse ocorrido o aprovação por porte
dos funcionários, o único soluçõo seria demitir. "Em época de crise cada
semana você vê o cenário e decide o que vai fazer.", explicou.

o CORREIO DO POVO lOSABADO, 23 DE MAIO DE 2009

'O pior da crise já pussou,
.

mas mercado exige esforço'
JARAGUÁ DO SUL

De acordo com Guida Bret
zke, presidente da Acijs (Às
sociação Empresarial de [a
raguá do Sul), a recuperação
da economia mundial está em

processo e o pior momento

da crise parece já ter ficado
no passado. Porém, ninguém
ainda pode respirar de for
ma aliviada e agir de manei
ra acomodada. "Quem não se

dedicar vai sofrer as conse

quêncías", enfatiza. Para ele,
o mercado continua exigindo
esforços extras, como investi
mentos, redução de custos na

produção e barateamento de
preços ao consumidor_final.

Além disso, Bretzke des
taca que as turbulências do
mercado financeiro mundial

'

atingiram menos quem sou

be se adequar rapidamente à
nova realidade. No caso das
fábricas do setor metalúrgico, .

como a Weg que produz mo

tores para eletrodomésticos, e

as de materiais de construção e

automobilística, o incremento
veio graças à redução do IPI (Im
posto sobre Produtos Industria

lizados). "O governo fez a parte
dele nessas áreas", comenta. A
medida segue em vigor até o'
final de junho, no caso dos ve
ículos, e até julho nas demais
áreas beneficiadas.

Conforme Bretzke,. empresários devem continuar trabalhando com afinco

Comércio local mantém nível
de empregos e .Iucratividade
JARAGUÁ DO SUL

No primeiro quadrimestre
de 2009, apesar da conjuntura
negativa verificada em diver
sos setores da economia, o co

mércio jaraguacnse conseguiu
manter o nível de empregos
estável. Conforme Wanderlei
Passold, da CDL (Câmara de

.. Dirigentes Lojistas), o saldo
entre demissões e admissões
não ficou muito distante do
verificado no mesmo período

.

. do ano passado. A diferença
. foi de 16 dispensas a mais que
contratações. "Tanto se falou
em crise, mas na prática à se

tor não chegou a sentir muita
coisa", comenta, O segmento

emprega em torno de 8,5 mil

pessoas na cidade.
POSSE - A CDL empossou,

na noite de ontem, a diretoria
eleita por aclamação no dia 29
de abril. Na presidência, Wan
derlei Passold substitui João
Batista Vieira. Ele fica no car

go até 2011. Como vice, a e.n-
. tidade tem, a partir de agora, o

antigo diretor de SPC (Serviço
de Proteção ao Crédito), Nei
vor Bussolaro. A solenidade,
realizada no Clube Atlético
Baependi, contou com a pre
sença de representantes da fe
deração catarinense e também
da confederação brasileira de

dirigentes lojistas.
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·SEGURANÇA

GUARA.MIRIM

. As obras da nova sede da
Polícia Militar de Guaramirim
estão na reta final. No momen
to, a empresa contratada pelo
Governo do Estado está execu
tando o reboco e a colocação
da cobertura. A expectativa do
comandante da za Companhia
da PM, Márcio Alberto Filippi,
é de que o quartel seja conclu
ído em meados de agosto.

O próximo passo é .abrir a

licitação para a compra dos
móveis, como cadeiras, mesas
e armários. Segundo Filippi, a
Prefeitura já abriu o edital de
licitação para a pavimentação
das ruas de' acesso, que hoje
estão cobertas com macada-
-me. "Isso vai facilitar muito o

aCeSSO da população à Polícia
Militar", comentou.

A sede tem 350 metros

'quadrados e vai çontar com

espaço para a corregedoria (re
gistro de ocorrências e investi

gação), salas administrativas,
sala para o Proerd (Programa
Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência), sala
para a-Agência de Inteligência,

vestiários, sala de reserva de
armas e outros ambientes. Na
atual sede, que fica no Bairro
Avaí e tem aproximadamente
150 m-, não há uma sala espe
cífica para os depoimentos.

"Com um local mais amplo,
os policiais terão condições de
trabalho mais adequadas, melho
rando o atendimento à popula
ção", ressaltou. As obras do quar
tel de Guaramirim começaram
em janeiro deste ano, com inves
timento na ordem de R$ 350 mil
do Governo do Estado. O terreno
de oito mil m-, foi 'doado pela
Prefeitura, que executou parte do
serviço .de terraplanagem.

EFETIVO
O comandante da .PM de

Guarámirim também aguarda
a abertura de concurso público

. para a contratação de mais poli
ciais. Hoje a za Companhia conta
mm um efetivo de 39 policiais.
Mas, conforme Márcio Filippi, a
Secretaria de Segurança- Pública
não confirmou se abrirá vagas

. para soldados neste an�.

DAIANE ZANGHELlNI

POlíclA/GERAL---------

Obras do quartel estão na reta final
Expectativa é de que nova sede, de 350 m", seja concluída até agosto

Maurício Francisco aguardo 'resultado do exame do IML de Jaraguá.

Empresa contratado está fazendo o reboco e o colocação do cobertura. Obro terá investimento na ordem de R$ 350 mil

Acusado de molestar menina'
vai responder em liberdade
CORUPÁ
o home de 50 anos acu

sado de atentado violento ao

pudor' contra uma menina
de três anos, em Corupá, vai
responder em liberdade pelo
crime de atentado violento ao

'pudor, já que não houve a pri
são em flagrante. O responsá
vel pela Delegacia de Corupá,
Maurício Francisco, aguarda
o resultado do laudo do IML

(Instituto' .Médico Legal) de

Jaraguá do Sul, que deve ficar

pronto na próxima semana.

Na quinta-feira, o suspeito
de ter abusado da criança re

gistrou um boletim de ocor

[iJ rência na delegacia por lesão
� corporal. Segundo. Francisco,
i ele relatou que foi agredido na
'� rua pelo pai da menina e que"
g depois disso,' se escondeu no

� mato. Nos próximos, dias,
� Francisco deve ouvir os pais da
criança e o acusado. Em segui-

Projeto social
no Procad

o 'Interoct Club de Joroguá do Sul
realizo hoje o pintura do pátio externo
do Centro do Juventude e Família Hilde
gord Hufenüssler (antigo Procod), no Tifo
Martins. A entidade também vai doar um
aparelho de OVO, filmes e. pipoco poro .

entreter us crianças. O Centro obrigo me

ninos e meninos de 14 o 18 anos.

da, ele encaminhará o inquérito
ao Ministério Público.

. O suspeito é tio do pai da
criança e costumava visitar a

família. Na noite de domingo,
estavam em casa a mãe e os

dors filhos. Ela afirmou à po
lícia que a menina estava no

colo do homem, mas se com

portava de maneira estranha.
Foi quando ela: teria visto o

homem com a mão dentro da
calça da menina" fazendo ca

rícias íntimas nela. Ele negou
o abuso e foi embora de bici
cleta, mas teria sido alcança- Estão abertos até o dia 15 de junho os

do pelei pai da criança na rua inscrições poro concurso público 00 Curso
e conseguiu' fugir. Apesar das de Formação de Oficial, poro admissão
rondas, ele não foi localizado 00 quadro do Corpo de Bombeiros MiIi
pela Polícia Militar. tor de SC. São 20 vagos poro o inclusão

A criança está recebendo de cadetes, dos quais 18 poro homens e

acompanhamento psicológico duas poro mulheres. Poro se inscrever é
do Conselho Tutelar de Corupá. preciso ter enslne superior completo. O
EI� passou por um exame no salário inicial é de RS 1.545,05. O edital
Hospital Iaraguá, onde foi oons- , pode ser ocessodo nos sites MVW.ocofe.
tatado vermelhidão na vagina. org.br ou MVW.cbm.sc.gov.bJ:

,

Concurso para
os Bombeiros
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PROJETO

Novo edição do Preservar é Amor
. Alunos vão criar alternativas para reduzir o gasto com lixo no município
CORUPÁ . Educação e Cultura, Joney Cí-

O projeto Preservar é Amar cera Morozini, este valor po
será desenvolvido este ano com deria ser investido em outras
o objetivo de levantar alternati- áreas. "Vamos levar as crianças
vas para reduzir os gastos com . para conhecer como funciona o

o lixo em Corupá. Os alunos aterro e o transporte do lixo em

das turmas de 8a série das es- outros municípios". Com base
colas municipais e estaduais nesta, visita e avaliação, os estu
receberam a missão de tentar dantes vão desenvolver projetos
solucionar o problema. Hoje, a

.

sob orientação dos professores.
Prefeitura desembolsa cerca de 'A ideia é discutir ações como

R$ 15 mil com o transporte do . decomposição de materiais or

lixo, feito pela empresa Serra- gânicos e reciclagem". Ainda
na, até a cidade de Mafra. segundo Morozini, as campa-

Conforme contou a secretária nhas de materiais recicláveis
de Agricultura eMeio Ambiente, ajudam na redução. de quanti

.

Bernadete Hillbreéht, a adrninis- dade de lixo transportada, mas
tração pública teve de desativar não são suficientes.
o ateria controlado a pedido do

.
O lançamento está previsto

.

Ministério Público. Isso porque para quinta-feira (28). O projeto,
os critérios de tratamento exi- envolve as secretarias de Edu

gídos pela Fatma (Fundação do cação e Cultura e de Agricultu
Meio Ambiente) não foram obe- ra e Meio Ambiente e a empre
decidas. E o serviço passou a ser sa Lunelli.
terceirizado.

'

Segundo o secretário de DAIANA CONSTANTINO Antigo aterro controlado de Corupá está desativado; A área degradada deverá ser recuperada pela Prefeitu�a

Umpeza no terreno Três dias recheados de atrações ..

.

da Prefeitura Expectativa é recebermais de 25 mil pessoas no l° Country Fest Universitário
Bolsas para

pós-graduação
Os alunos matriculados nos cursos

presenciais de especialização podem
conseguir bolsos do Artigo 171. �s ins

crições terminam no dia 5 de junho.
Bosto os interessados se inscreverem no

Gerência Regional de Educação - Super
visão de Educação Superior. Ao todo, 129
bolsos vão ser oferecidos: 90 poro o es

pecialização no valor de RS 600, poro o

mestrado, de RS 1.200, e 12 poro o dou
torado, de RS 1.800. O candidato deve
ter cursado o ensino médio em escola do
rede público ou em instituição pr'ivada, .

·com bolso integrol ou supletivo, Mais in
f�rmoções no site www.sed.sc.gov.br.

A Prefeitura de Corupó quitou o' GUARAMIRIM
prlmelm pcrceln �e compro do te�- Omunicípio de Guaramiriin
r�no o�de ,se�o lnstelnêu O �dml- " vai ser sede do "10 Country Fest
ntstrnçêo publico e os s�cretoFlos. O Universitário". O evento será

.

pag.omen�o de RS 75,mll ocorreu n� realizado no parque municipal
,quorto-felro (20).� O. restont� devera Manuel de Aguiar. A programa
ser pago n.os pr?xlmos dOI� onos. ção está marcada para 5, 6 e 7
Ao tod.o, o investimento �ero de RS de junho. A expectativa é rece-
6,1 � .mll. O lcenl, que fQI ,o sede do ber mais de 25 mil pessoas.fabrICO de espulos Boeumle, posso- De acordo com o secretá
ró por limpezo e os prédios vão ser rio de Desenvolvimento Eco
reformo.d�s. A �revis�o do se,cretório nômíco, Jair Pereira, parte do
de Admlnlstroçoo e Hnnnças, Sondro valor arrecadado será des
Rog�rio Glotz, é inic�or os trobolhos o tinada aos projetos da Ação
partír de segundo-feiro (25) Social e do Lar da Criança, Os

interessados devem adquirir
os ingressos nos' seguintes
locais: em Guaramirim nos.

postos de combustíveis 28,
.

Mime e Maiochi, em' Shroe
der no posto Mime, em São
Bento nas Lojas Center Sorri,
em Jaraguá do Sul nos postos
Mime, que ficam pertos da
Igreja Matriz e Weg II e nas

Lojas Center Som e em Mas
saranduba no Pipo's Bar.

Os convites custam R$ 15 e

o passaporte dos três dias é de
R$ 30.Ü 'valor do camarote com

capacidade para dez pessoas é
de R$ �OO.

-

RETRATAÇAO
Retratamos a empresa CECAL CENTRAL DE CO

BRANÇAS lTDA ME que. foi protestada indevida
mente pela nossa empresa Emmendõrfer Comércio
de Veículos Ltda., sendo que a mesma nada deve a

nossa empresa.

Por ser verdade, declara,

EMMENDORFER COMÉRCIO DE VEíCULOS lTDA.
CNPJ 84.429.786/0001-57
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"MARVADAS"
Sabe a tal da Norminha da novela Caminho das índiris? Aquela que usa

roupas provocantes e vive se insinuando para os homens porque adora uma

.cnntadn? Aquela que tem um marido atordoadamente apaixonado, carente
e cego ... Pois é. Esse tipo de papel, na vida real, é muito mais comum do
que a gente imagina. Elas adoram provocar e s-entir poder sobre outros
homens, que nõo às maridos, mas poucas seguem em frente quando
sõo chamadas na "xlnm", Elas só querem o prazer de serem admiradas,
e desejadas. E olha que a gente' vive cobrando fidelidade dos homens.
Mas esse comportamento poderia ser chamado de infidelidade?

D O CORREIO DO POVO
•

SABADO, 23 DE MAIO DE 2009 MULHER-----'-----------i

, ,

PE NATABUA
Menos de um mês para o Dia dos Namorados. É hora de
dar uma de "Penélope" Charmosa e sair numa "corrida
maluca" em busca de um indivíduo para o posto! Saia
de casa. Na sua porta só boterãe' o correio e o jornaleiro.
Vá a lugares que você sabe que encontmró pessoas com

paUveis. (Se você já tem trinta e uns, será difícil encontrar
a cara metade numa rave, por exemplo). Ouando sair, nõo �

se esconda, nem fique em cantos isolados. Você nõo pre-
cisa ser linda de morrer, basta que se cuide e se arrume com capricho. Se você se interessar por alguém,
nõo tenha vergonha de se aproximar. Nõo precisa morder a criatura, mas experimente puxar um papo
descontraído. Se ele mostrar interesse ótimo, se nõo, parta para nutra. É assim que funciona. (Talvez nõo
de primeira .. .). Muitas mulheres (inclusive eu) nõo terõo a quem dar presente ou de quem receber aquele
coraçõozinho vermelho de pelúcia com os dizeres "eu te amo" (brega sim:mas que mulher nõo gosta?). As '

sugestões acima sõo bcsecdns em relatos e depoimentos de felizes e saltitantes enamorados. Da minha
parte nõo poderia dar conselhos para essa empreitada. Sou um zero a esquerda no quesito "um amor para
chamar de meu". Nem queria mesmo..

-

.,. Assim como eu,- minha amigo'
odoro homens com o barbo por fa
zer. Maso marido dela tem apenas
dois fiapinfios de barbo: um albino,
praticamente invisível e (I outro no
maxihll"bem próximo do orelha. Aí
que !lIa/descobriu um fio negrá e

resistente, no próprio queixo .. ,

.. A Rito mondou um e-mail acer
tando o "tiee e o tece" desta colunis
ta. Dia 19 não foi o Dia do Advogado.

"

Informações equivocadas de ulíl site
, confiável. Onde esse mundo vai parat
hein Rito? Ob�igadão!
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''Jaraguá ainda está na expeêtativa"
Secretário Ingo Robl fala: do desafio de trabalhar pela reconstrução da cidade

I •

_ -'

o Correio do Povo: Como
foi para ô senhor assumir uma
pasta criada para' reconstruir
pontos de uma cidade que vi
veu uma verdadeira tragédia e

atender famílias que perderam
tudo?

Ingo Robl: É urna experiência
que. só me fez crescer profissio
nalmente e pessoalmente. Nes
ses seis meses omaior desafio foi
mesmo a reconstrução. E princí
palmente se você tratar a recons

trução como urn assunto técnico,
porque é urn assunto técnico ..A

gente deu de cara com interesses

políticos que se tornaram empe
cilhos. E também lidamos com a

falta de sensibilidade de muitas
pessoas. Porque você lida com

pessoas, seres hurnanos, tempe
ramentos e educações diferentes.
E esse pessoal perdeu o que era

de mais importante para eles,
que foi urn pedaço da vida, urn
patrimônio, a auto-estima. E você
precisa lidar com tudo isso.

OCP: Quais foram as maio
res dificuldades?

lR: De repente você está em

urna secretaria de Reconstrução
sem dotação orçaínentária. E
você precisa atender mais de
350 pontos de deslizamentos
em Jaraguá do Sul Cada pessoa

. quer que o problema dela seja
resolvido primeiro. A equipe da
Prefeitura teve sucesso porque a

Cecilia teve em torno de 40% dos
votos, então teve 60% das pesso
as que não votaram na Cecília.
Esses .60% estão rezando para
'que não dê certo. Tudo isso ain
da está sendo urn desafio. Outra

grande dificuldade foi o atendi
mento das pessoas. É muito fácil
você dizer vai lá e fala com aPre
feitura. E você está de mãos ata

das para fazer urn trabalho. Por

exemplo, em torno' de 60% do

desbarrancamento das casas são

construções ilegais. Tem lugares
onde as máquinas não podem
entrar, não tem acesso.

As pessoas acham que a

Prefeitura tem a obrigação de'
resolver todos os problemas ao

mesmo tempo, mas isso' não é

possível.

OCP: O que a Secretaria da

Reconstrução fez efetivamente
para reerguer a cidade?

IR: Primeira coisa foi a li

beração do Fundo de Garantia

(FGTS). Foi urna mobilização,
mais de oitomil laudos emitidos
pela Defesa Civil. Se esse fundo
foi bem utilizado ou não, é urna
outra história. Mas houve au

mento de arrecadação no mês
de março, então o FGTS, que foi
mais de R$ 40milhões, circulou
em Jaraguá. A segunda coisa foi
a reconstrução do patrimônio
público. Aí entram as obras
emergenciais, que já deveriam
ter sido feitas, mas agora é que
vão sair do papel. Isso envolveu
projetos, idas a Florianópolís..
idas a Brasília, contatos com

senadores, deputados. Só Deus
sabe o que foi feito e darnobíliza
ção pessoal da prefeita. -

OCP: O que dificultou a exe

cução dos 14 pontos de recons

trução? faltou diálogo, comuni
cação entre Estado e Prefeitura?

IR: Santa Catarina teve 108

municípios em estado de emer

gência ou calamidade pública.
Os 108 municípios deveriam
encaminhar projetos para o go
verno do Estado, para o governo
do Estado enviar ao Ministério
das Cidades. E o Tribunal de
Contas daUnião deveria anâlisar
os 108 processos. Aí colocaram
tudo isso nurna vala comurn e

chegou-se à conclusão de que

o plano emergencial foi trocado
pelo de calamidade. Na verdade,
os dois precisariam de licitação.
Aí começou essa coisa de libera
ou não 'libera. A Câmara de Ve
readores formou urna Comissão
de Reconstrução, que deveria

ajudar, mas começou a furar no
meio também e resultou nessa

polêmica. Mas na semana que
vem começam essas 14 obras.
E começa pelo Rio Molha. Para
lelo a isso, já iniciaram as duas
obras com recursos do Deinfra
estadual, na Feliciano Bortolini
e do Jaraguazinho, que são 'três
mil horas máquinas pagas pelo
Deinfra. •

OCP: Como o senhor explica
o fato de Jaraguá do Sul não ter
feito o cadastro para receber o
auxílio-reação do governo· do
Estado?

.

IR: Nós temos mais de cem

famílias recebendo o auxílio-re
ação municipal que é de até R$
600. E o auxílio-reação que nós
não tivemos conhecimento era

de R$ 415. A população não per
deu nadamm isso, porque ou ga
nha urn ou outro, os dois ele não
podia ganhar. E quem estava re
cebendo não ia renunciar aos R$
600 para receber R$ 415 do Es
tado. A comunidade não perdeu
em' nada. Essa é a polêmica do

auxílio-reação que foi anuncia
do, segundo eles, em. dezembro

para a Prefeitura. Nós assumi
mos em janeiro, não sabíamos de
nada. Faltou informação, diálogo,
isso claro que houve. Se a gente
tivesse conhecimento desse au

xílio teria agido de outra forma.

OCP: E o que o município
está fazendo para evitar novas
catástrofes?

IR: A' gente contratou dois

geólogos para auxiliar a Defesa
Civil. Eles atualmente trabalham
no mapa do solo de Jaraguá. Va
mos fazer urn estudo, como a'
Furb faz em Blurnenau, em que a

gentemede a quantidade de água
·que o solo absorve. Uma vez isso

mapeado, nós vamos instalar em
cada urna das oito regiões urna
estação meteorológica. Essa esta
ção vai estar ligada a urna estação
meteorológica do centro da cida
de. Daqui vai via celular para o

Ciram, que manda de volta para
aDefesaCivil e distribui isso para
a agricultura, comércio, constru
ção civil, etc. E aí nós vamos ter
urna previsão de tempo em [ara
guá que até então não existe.

OCP: O que mais precisa ser
feito nesse sentido?'

IR: Outra coisa a ser feita é a

. reestruturação da Defesa Civil. O
Maicon (coordenador da Defesa
Civil) é urn bombeiro, urn cam

peão. Porque os auxiliares do
Maicon "são tratoristas, maqui-

nistas. E a Defesa Civil tem que
ter pessoas com treinamento,

. nível médio, e que também sai- '

bam operar a moto-serra. E para
DefesaCivil só se dá bola quando

.

se tem enchente, tragédia. Quan
do o tempo está bom ninguém se

preocupà com a Defesa Civil. Não
pode ser assim.

OCP: Quanto' fui investido na

reconstrução dacidade?
IR: Só nas 30 casas do Ressoar, .

foram disponibilizados 30 terrenos,
vamos pensar'que custa R$ 30 mil
cada, já dá 900 mil. Nós tivemos

que colocar poste, pintura, piso
nas casas. Se contar tudo que a

Prefeitura bancou dá pelo menos

R$ 8mílhões até agora
-

.

OCP: E o que fui efuti.vamente I

liberado das esferas estadual e fe
deral?

IR: Esses 14 pontos que custarão
R$ 11 milhões do governo federal.
Mais os dois pontos de trêsmil ho
ras máquinas, que é dinheiro do'
Deinfra estadual.

OCP: Como você vê Jaraguá
hoje, após seismeses da tragédia?

lR: Jaraguá ainda estánaexpec
tatíva.'A comunidade reconhece
nosso esforço, mas o trabalho de
reconstrução vai levar dois anos

ainda, com certeza. E o grande
entrave disso tudo é a burocracia
que é muito grande.
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CRÔNICA

.
CARLOS HENRIQUE:SCHROEDER, ESCRITOR

o tempo ,de Lobato
Em julho teremos mais uma Feira do Livro:

um mundo de emoções e letras. O autor home
nageado deste ano é Monteiro Lobato e o evento
apresenta um dos grandes estudiosos de Lobato'
no Brasil: o escritor Eneás Athanázio. Autor de
'�s 3 dimensões de Lobato'" e '�s antecipações
de Lobato", Enéas compartilha seus conheci
mentos justamente para fomentar a nobre se

mente da literatura nas gerações futuras, pois
Monteiro Lobato dedicou metade de sua produ
ção à criação de histórias,para crianças, e não à
toa que é apontado como um dos precursores
da literatura infantil brasileira.

Mas poucos conhecem a veia adulta de Lo
bato. Seu clássico "Urupês" conquistou uma

verdadeira legião de admiradores e encanta ge
rações desde seu lançamento, em 1918. O livro
é composto PC?r catorze' contos que mostram
não só a vida cotidiana e mundana do cabo
clo do interior (com ironia e'humor refinados),
,mas também as asperezas da psique humana.
Elementos expressionistas e pré-modernistas'
atravessam todos os contos, e se' em "Bocator
ta" , "Meu conto de Maupassant", "Pollice ver

so" e "O estigma", Lobato exerce seu teatro da
crueldade, em "O Engraçado Arrependido" e "O
comprador de-fazendas" a ironia chega a limites
quase intoleráveis, Mas o livro ficou mesmo co

nhecido pelos contos regionalistas (a maioria)
que criticam a "lassidão infinita" da zona rural
e fundam o "caboclismo". Gosto muito de "O
Engraçado Arrependido", um dos contos mais .

, engraçados, que já li, e que apresentaa história
, de Pontes, um típico piadista que para arranjar
um cargo no funcionalismo público resolvema
tar oMajorAntônio, que sofre de um aneurisma
prestes a estourar, por qualquer esforço. Pontes
usa seu estoque inesgotável de piadas para for
çar o aneurisma do Major, e quando finalmente
consegue, o remorso o despedaça. Foi a trama
do destino que me apresentou "Urupês", pois
foi somente quandomeu avô resolveu dissolver
sua biblioteca, há dez ou doze anos, fui o novo
guardião da segunda edição de "Urupês", publi
cada em 1947 pela Editora Brasiliense. Um de
talhe memorável desta edição é que ela mostra
a capa da primeira edição, com o desenho de
um mata-pau (árvore da família das moráceas,
título de um dos contos do livro), feito por Wa
sth Rodrigues.

José Bento Renato Monteiro Lobato no dia
18 de abril de 1882 em Taubaté, no estado de
São Paulo, e deu seu último suspiro na capital
paulista em 4 de julho de 1948. Foi promotor
público, editor de livros, precursor do realismo
fantástico, ensaísta, crítico de arte e literatura,
pintor, jornalista, empresário, fazendeiro, ad
vogado, sociólogo, tradutor e diplomata. Para

mim, Monteiro Lobato forma, ao lado de Ma
chado de Assis eIoão Guimarães Rosa, a trin
dade sagrada da literatura brasileira. Cada qual
a sua maneira, soube esculpir sua marca, sua

erudição e sua vontade, e resistiram muito bem
ao verdadeiro crítico da arte, o tempo.

VARIEDADES-�������-

;' _�1'

NelA tudôé
_0 que porete,'

Roy e Jessie formam o perfeito casal
americano que .decide viajar de Beijing
poro Moscou no lendário Expresso Tran
siberiano. Durante o lon,go viagem eles,
ficam amigos de outro casal de turistas.
Mos, sem perceberem Roy e Jessie en

tram em uma alucinado tramo de tráfico
de drogas, torturo e assassinatos.

Umà nova

realidade
"O Chinês Americano" narro três his

tórias paralelos. Numa delas, um jovem
imigrante chinês, vivendo nos Estados

, Unidos, tento se adoptar à novo realida
, de escolar. Rejeitado pelos colegas oci
dentais, Jin Wang se viro como pode em

meio o provocações. Porém, o paixão por'
uma garoto do classe obrigo Jin o mudar
de postura, com resultados nem sempre
s,atisfatórios.

NOVELAS

PARAíso
Zeca consegue pegar Maria Rita. Terêncio e Zé
Camilo impedem que a beato vó otrós de suo

filha. Mario Rito se desespero. Terêncio e Zé
Cllmilo voltam para a fazendo e .contam o que
aconteceu. Mariano grito por Antero. Zefo fico
furiosa e culpa Eleutério por não ter impedido
Zeca de roptor Maria Rito. Zé Camilo e Terêncio
temem que Mariano os denuncie e pensam em

ir emliora. Zeca insulta Mariano e Mario Rita

reage em.deíese do mãe, exigindo que ele lhe
deixe ir embora:

CARAS E BOCAS
Vicente tento se explicar para Dafne. Dafne diz

'

que vai procuror Gabriel. Vicente volto para
coso, Léo aviso Judith do volto de Vicente. So
corro e Piedade suspeitam da súbita vontade
de Denis em querer aprender o fazer coxinhos.

,

Simone tem vontade de comer banana split.
Benjamin combino de se encontrar com Totio
no. Vicente fico arrasado ao ser desacreditado
por Nicholas e Pelópidos no empresa. Gabriel se
decepciono ao comprovar a ambição de Dafne.

, Xico nõo gosto do que Denis preparou.

CAMINHO DAS íNDIAS
Rovi e Camilo passam a noite de núpcias em

seu novo quarto. Castanho combina um encon

tro entre Cadore e Cidinho. Melisso encontra
um endereço estranho no GPS de Ramiro. Raj
diz a Ravi que Camilo vai aprender os costumes
indianos. Oposh revela a Loksmi que vai se vin

gar de Shonkor. Ramiro conta o Bohuon que o

Indiamed o chamou poro conhecer o empresa
e ele convido o indiano. Roj ligo poro Cadore
querendo tirar satisfação. O filho de Duda posso
mal e ela o levo poro o pronto-socorro.

PODER PARAlElO
� se levanto preocupado. Lígio pergunto
aonde ele vai. Tony se arrumo e percebe que ela
mexeu na moleta de dinheiro. Ele confirmo. Ele
diz que elo tem foro de jornalista. Lígia diz que'
não foi por isto que abriu a moleta. Elo con

fesso que se apaixonou, mos tem medo dele.
Fernando ajuda Rudi e diz que Tony já mondou
o socorro. Oro. Heleno aparece no apartamento
de Rudi. Tereza diz poro Poujo que não entende
porque Tony marceu um encontro com Colo e Fredo
no hotel. Paulo diz que Tony sobe o que faL

PROMESSAS DE AMOR
Metomorfo diz 00 homem-bombo que ele não
poderá se esconder no, mesmo quorto que
ele e GÓr. Homem-bomba ameoço Meto, mos

Gór o hipnotiza. Elo mondo o mutante sair do
quarto e nunca mais aparecer no frente dela.
Grilo e Pit falam paro Camargo que Aquiles,
Luciano e Melquior sõo mutantes. Os meninos

negam, mos Pit fica furioso e porte poro cimo
de Aquiles. Camargo separo os dois e pergunta
se eles querem ser expulsos do colégio. A moto
de Ferroz persegue o táxi com Sofia e Amadeus
pelos ruas

(O resumo dos' capitulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras).
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DIVIRTA-SE

Vacas Ministério
adverteSBT
Em nota oficial, o ,Ministério da Justiça
afirma que advertiu o SBT, avisando
que poderá reclassificar o horário do
"Programa Silvio Santos", de dez para
12 anos, "por conter exposição de pes
soas a situações constrangedoras, com
o agravante de envolver uma criança".
Maisa, de 6 anos, chorou duas vezes no
ar. O Ministério recebeu denúncia de um

advogado, questionando se não houve
desrespeito à criança.

Naiá responde
fala de Priscila
o BBB9 já acabou faz tempo, mas as
intrigas continuam. Naiá respo-ndeu as

declarações que Priscila Pires deu a seu

respeito na imprensa, dizendo que ela e

Ana são pessoas que não quer encontrar.
"Não sei o que fiz para ela. Estou
caminhando com meu marido ao meu

lado e ela está com o diretor atrás dela.
Não preciso falar mais nada, né?", disse

.

Naiá, referindo-se a Boninho, diretor do
reality show.

Duas loiros herdam um sítio de um tio velho.
Existiam duas vocos. Elos sortearom qual seria
o dono de qual.
- Poro não dor confusão, eu corto os chifres do
minha vaca.

-

.

Quando os duas estavam dormindo, o vizinho
cortou do outro também, poro soconeo[
Elos virom aquilo e não entenderom nodo.
- Tudo bem, eu corto os orelhas de uma, que
fico sendo minha.
O vizinho fez o mesmo Saconogem.
Quando ocordorom o irmã.mois velho perdeu
o paciência: .

- Ah, desisto! Deixo,como está. Eu fico com o

bronco e você com o preto!

.SUDOKU

I A cadelinha. Klinca está

desaparecida desde a semnno

passado. Elu é preta e tem uma

mancho branca no peito e usava -

\Imo coleira vermelha. Qualquer

informação entrar em contato com

Crisliane nos telefones J372 1486

ou 9189 3401. __j

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLuçÃO
A moss9 de (Ir seco ainda garante o tempo
firme çom predomínio de sol em todas as

regiQes de SC. Temperaturas elevadas
durante o dia ..

� Jaragl.lá do Sul e Região

DOMINGO

MíN: 14° G
MÁX: 27° C
Sol

HOJE·
MíN: 15° G
MÁX: 27° G
Sol

GI ÁRIES
.

"!1!i" (20/3 a 20/4) .

., Está começando
(l uma fase de grande

sintonia entre você
e a comunidade, na qual a sua
participação e a sua liderança
dentro de grupos serão boas para
tado mundo. Procure se entrosar

coda vez mais com as pessoas e
ambientes.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Momento de gra.ndeforça i nterior e
certeza daquilo que

se quer, trazendo uma percepção ,

mais clara da sua situação.
Você poderá ampliar a fé em si
mesmo e no mundo ao redor,
superando eventuais traumas do
passado ou doenças.

L� LEÃO

'.�,.J (22/7 a 22/8)
::. '} O dia de hoje

� U----; poderá fazer com
que você feche

a semana com chave de ouro,

pois permite a resolução de
muitas pendências. Aproveite
para consolidar a sua imagem
profissidnal e lançar as bases
para novas empreitadas.

TOURO
(21/4 a 20/5)
A Lua no seu signo

.

trazmaior densidade
emocional e magne-

, tismo, além de conferir uma visão
mais penetrante das coisas e das

situações. Você poderá exercer a

liderança mais facilmente, indo
direto ao ponto e tendo maior

. gosto por desafios.

,... ""
CÂNCER .

�ÀIIÍIo......� (21/6 a 21/7)
;�-f� O dia é altamente
: ; propício para qúe

você promova
mudanças na sua vida. Momento
de grande importância na vida
social, e você poderá atuar de
forma mais determinante dentro
da comunidade, no ambiente de
trabalho ou junto aos amigos;

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Agora você pa�

.

mais consciente
das oportunidades

e das suas próprias cl,lpacida
des. encarando os desafios com
determhíação e otimismo. Com .

isto você se toma uma jJessoà
mais contagiante e todos querem
compartilhar da sua luz.

CRESCENTE CHEIA NOVAMINGUANTE

SEGUNQA
MíN: 15° C
MÁX: 28° C
Sol·

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você está mais forte
emocionalmente,
o que faz com que

encare os desafios do cotidiano
com otimismo. Sua percepçíío das

.

coisas está mais apurada, assim
como a copacidade de produzir
benefícios na esfera familiar e
doméstica,

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Hoje você está se

comunicando de
forma mais intensa,
o que tende a

favorecer,intercâmbios de todos
os tipos e beneficiar os seus
relaciónamentos. Aproxime-se das
pessoas e busque aliar-se para
que possam perseguir objetivos.

TERÇA
MíN: 17° G
MÁX: 26" C
Sol

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
Você demonstra
maior segurança
em relação ao

que quer e isso faz com que
se mostre mais objetivo. Você .

poderá encerrar a'sua semana

com chave de ouro, pois
.

tende a fazer tudo com maior

perfeição.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1 )
O dia tende a lhe
deixar mais atenta
às oportunidades,

o que fará com que se sinta mais
/ esperto e de bem com a vida,
ciente de que está agindo de
acordo com o que deve ser feito.
Usufrua ao máximo dos seus
talentes pessoais.

o CORREIO DO POVO m. SABADo. 23 DE MAIO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

23/5
Agemir Pereira
,Amilton Wittkoski
Aparecido .Donizete Gonçalve-s
Bruna Mora Nogueira
Claudir Henz.
Diego A� K.
Diego Schieur
Dirley Antoni
Edelburg E'-Jahn
Edilson Muller
Ellen Beber
Emerson Baumann·
Fabio Rafael Cizeski
Ivanor Beri
Jordana Beatí'ice Schüffe�
Marcos Gabriel'PadilHa
fJjário Rohler
Nelson B. de Oliveira
Saneide Hostin

. WalJer Braun

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Hoje você está
mais forte emo-

.

ciona I, trazendo
.

maior equilíbrio na vida íntima,
permitindo que você aumente
a fé em si mesmo e no mundo
ao redor, podendo promover
mudanças positivas nas esferas
familiar e doméstica.

PEIXES

... (19/2 a ,19/3)
•• Agora você está
Y-'� se comunicando'

de forma bastante
interessante, o que faz as pessoas
se aproximarem de você. Invista

. em sua participação na comuni
dade, no ambiente de trabalho e

saia pani ver os amigos quando a

noite chegar.
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Fim de semana de teatro no Sesc
Atriz do Cats sobe ao palco comduas interpretações' distintas
JARAGUÁ DO SUL ron interpreta Dona Sebastia-

Quem for ao Sesc no fim na, uma senhora da década de,
de semana terá oportunidade 20, esposa de um "tropeiro. Tia
de apreciar teatro de qualida- Tana repassa para as crianças
de e gratuito. No sábado e no histórias vividas e contadas
domingo, às 20 horas, acon- pelo próprio marido. São re

tece a apresentação de "Á luz latos cheios de saudades do
de Judite", peça que conta esposo que viajava de um lado'
com a atuação de Sandra Ba- para o outro tocando o gado.
ron e a direção de Leone Sil- Já dentro do projeto Baú de
va, do grupo Gats de Jaraguá 'Histórias, do Sesc, acontece
do Sul. a apresentação do espetácu-

O' espetáculo é uma pro- lo História de Malasartes, da
postà cênica sobre Judite, Companhiá Rústico Teatral de
heroína do século 4 antes de Joinville. Opersonagem é um
Cristo que, diante dos confli- representante do típico caipira
tos gerados pelo jogo de poder de todas as regiões brasileiras,
entre povos, decide enfren- que utiliza diversas artima
tar um 'exército de soldados nhas para ganhar um dinhei-

,

e matar o general Holofernes rinho fácil, se divertir e "en

para salvar seu povo. O texto cher a barriga". A contação de
.propõe uma reflexão sobre a histórias acontece às ieh e às

situação feminina hoje e cha- 18h. A'apresentação é indica
ma a atenção pela maneira da para maiores de' oito anos.

como Judite realiza seu feito.
,

Todos os espetáculos são
A peça é indicada para maio- de graça, mas é preciso retirar
res de 18 anos. os ingressos no local com uma

Além da, montagem, o . hora de' antecedência. Outras
Gats apresenta "Tia Tana do informações pelo telefone:
Derfino", no sábado, às 16h, 33719177.
também no Sesc, com acesso

livre: Nesta peça Sandra Ba- DEBORA VOLPI Espetáculo À Luz de Judite tem apresentaçõo no sábado e no domingo

,
\1eta é vacinar mais de seis mil crianças até o dia 29

"

Ultima semana para vacinar
as crianças contra á 'gripe

Segue até a próxima sex- Segundo a supervisora de
ta-feira, dia 29, a distribuição imunização, Ana Cristina
da vacina antigripal infantil Kneípp, mesmo as crianças
em Iaraguá do Sul. Neste gripadas podem receber a
fim de semana os postos de vacina. "Pedimos para que
saúde não estarão abertos, o pai adie a imunização so

já que no último sábado foi mente se a criança estiver
realizado o Dia "D\I da cam-com febre", orienta.
panha. A imunização é destinada

Mas os pais que ainda a crianças com idades entre
não levaram os filhos para seis meses e cinco anos.

vacinar podem procurar A meta da Secretaria Mu-
'

uma das 15 unidades de nicipal de Saúde é imunizar
saúde do município duran- 6,6 mil pessoas, o que re

te toda a semana. O horá- presenta 75% da população
rio de atendimento varia de,

'

com 'esta faixa etária. No ano
acordo com cada unidade. passado, foram distribuídas
Somente os postos de saúde 5,9 .mil doses da vacina no

dos bairros Amizade, Viei- município.
ra, Tifa Martins e Rio da Luz De acordo com o Ministé-
não distribuem a vacina. rio da Saúde, a vacina infantil

N A equipe de. imunização é segura e eficaz contra o vírus
'� da Secretaria de Saúde está da gripe, o influenza, e ajuda a
..,

� se deslocando até os Cen- combater outras complicações
� tros Infantis para atingir um respiratórias como bronquites
número maior de' crianças. e pneumonias.

o
,..,

�
9
::J
>

iS

Hospital faz
campanha

Quem quiser contribuir
com qualquer quantia para a

construção da unidade cardio
vascular do Hospital e Mater
nidade Jaraguá pode procurar
'a instituição e retirar um carnê. '

A campanha para arrecadar
fundos para a obra é voltada
para toda a comunidade, se

gundo o diretor-administrativo
do hospital, Hilário Dalmann.
"Normalmente os empresários
contribuem ou o poder públi
co, mas desta vez queremos
mobilizar toda a comunidade.
Cada um ajuda com quanto
puder", enfatiza.

Ainda segundo Dalmann, a
obra deve beneficiar toda a re

gião, incluindo o Planalto Nor
te, por isso a entidade busca
apoio das, Prefeituras de toda a

macrorregíão. A obra está orça
da em R$ 20 milhões e já está
na fase de fundação do terreno.
A previsão é de concluir os tra
balhos em 24 meses.
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O PROFISSIONAL CONTÁBIL E O MERCADO DE TRABALHO

Nas organizações, a Contabilidade tem, um papel
importantíssimo, transformando os fatos patrimoniais em informações.
Surge, assim, a necessidade de profissionais competentes. e

essenciahnente qualificados para assumir importante papel. na
sociedade, orientando as empresas para os melhores caminhos, de forma
que elas sobrevivam aos fortes abalos gerados pela globalização da
economia. Este é o propósito da Anhanguera Educacional - Fatej ao
implantar o curso de Ciências Contábeis em Jaraguá do Sul, objetivando

. atender aos anseios de uma região altamente empreendedora.
Na opíníão da coordenadora do curso, [ulien Ariani de Souza

Laudelino, o futuro acena para um perfil de profissional contábil que
_

muito se assemelha ao de um médica, cuidando de seu paciente,
trabalhando mais no caráter 'preventivo, receitando e prescrevendo
regimes para queo organismo empresarial e institucional seja sadio.

O curso de Ciências Contábeis da Anhanguera Educacional
Fatej, que tem'duração de- 4 (quatro) anos, forma O' profissional
capacitado para controlar a situação patrimonial, econômica e

financeira de uma organização. "Suas competências e habilidades
serão exercer eticamente suas responsabilidades com o expressivo
domínio das funções contábeis, elaborar pareceres e relatórios que
contríbuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários,
analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle

gerencial", ressalta a coordenadora;
O profissional poderá atuar no setor privado ou no setor

público, nas seguintes áreas:

• AUDITORIAÍNDEPENDENTE;
• EMPRESÁRIO CONTÁBIL;
�E]jtJCAÇÃO; .

• AUDITORIA FISCALNARECEITAFEDERAL;
• CONSULTORIACONTÁBIL; .

• PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO;
• F'ÉSQUISADOR;
• CONTABILIDADE PÚBLICA OUPRIVADA;
ó CONTROLADORIA;
• .PERÍCIACONTÁBIL;
• ÁREAATUÁRIA.

Prof."Msc, juHenAriani deSouza Laudeltno
Coordenadora dos cursos: Admínlstração.Cíêncías

Contábeis, Tecnólogo em Gestão Financeira 'e Tecndlogo
cm.Cornércíc Exterior,

Rua Major Julio Ferreira • Vila Lalau • Jaraguá do Sul - www.fatej.com.br.
47 2107 - 4700 - 47' 3370 - 7660

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



aiba lidar com colega
qu dão 'muito trabalh
Consultora de recursos humanos explica como devem ser as relações nos

ambientes corporativos

!;lo ambiente corporati
vo, os' profissionais
precisam saber trabalhar
em equipe e respeitar os

colegas. Mas é muito
comum se deparar com

um funcionário que
_ não

quer saber de colaborar -

ele não responde e-maus,

EXPEDIENTE
• Coordenadora:
Patrícia Moraes

• Jornalista:
Daiana Constantino

• Programação Visual:
Bianca C. Deretti

• Textos: Agência O Globo
• Comercialização:
O Correio do Póvo

(47) 2106-1919

não cumpre prazos.não se

importa coma hierarquia.,
É aquela pessoa que só dá
trabalho. Você sabe lidar
com

_

essa situação?
_

De
acordo com Rosemary
Bethancourt, consultora de
recursos humanos da
Catho Online, em primeiro
lugar, é necessário analisar
se esse profissional tem
dificuldade ou se realrnen-

_

te é descomprometido.
"Caso se perceba que o

colega não está preocupa
do em colaborar, o assunto
deve ser informado ao

gestor. A melhor maneira
de fazer isso é utilizar
como pauta o trabalho ou

projeto", aconselha.

Segundo ela, o chefe quer

FERNANDO DANTAS

que o funcionário seja um

parceiro, no sentido de
mantê-lo. informado sobre
o que ocorre na empresa .

"É importante que 'o
colaborador tenha flexibili
dade e percepção. O Ifder
espera agilidade e iniciati
va

_

para a resolução de

probiemas e uma boa
capacidade de relaciona
mente". A consultora diz

que é preciso ter habilida
de e atitude para lidar com
pessoas que fazem de

pequenos problemas,
gra ndes conflitos. "O

segredo é ser objetivo e ir
direto à raiz do problema
exposto, dessa maneira se

resolve rapidamente a

situação evitando discus
sões desnecessárias",
explica Rosemary.

CURSOS TÉCNICOS E PÓS-GRADUAÇÃO:
• TÉCNICQ EM ALIMENTOS _ 11/08/2009
• MODA: GESTÃO E MARKETi'NG _ 19/06/2009
• GERENCIAMENTO DE PROJETOS - 19/06/2009

_

,

CURSOS NA ÁREA DE GESTÃO:
• CIPA _ 16/05 A 13/06109
• ORATÓRIA .. 19 A 26/05109
• R.ECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL _ 25 A 28/0.5/09
• OPERAÇÕES DE COBRANÇA - 25 A 29/05/09
• CÁLCULO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA- 06/06 A 01108/09

CURSOS ·NA ÁREA DE INFORMÁTICA;
" DESIG_NER GRÁFICO - 23/0'5/09 A-191061201 O
• PRODUÇÃO GRÁFICA - 16/06 A 29/09/09
• ILLUSTRATOR - 02/06 A 06108/09
• SOLlDWORKS'- 04/07 A 12/09/09
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Selo identificará segurança alimentar
- Estabelecimentos participam do Programa Alimentos Seguros'

Em breve a população de

Jaraguá do Sul poderá
identificar os restaurantes, as
lanchonetes e as padarias

.

que oferecem segurança
alimentar. lsso porque os

e,stabelecimentos têm a

oportunidade de participar do
curso do Pas (Programa
.Alimentos Seguros), ofereci
do pelo Senac (Serviço
Nacional de Aprendizagem

.

Comercial). Todos os ambien
tes que fizerem a capacita
ção e passarem pelos
critérios avaliativos propos
tos pelo Pas vão ganhar o

selo de qualidade.

jantares receberam o certifi
cado.

A segunda parte do curso

deu largada na quarta-feira
(20). A consultora responsá
vel pelo programa,' Fernanda
,Siufi de Moraes Santos,
visitou a cozinha do restau
rante ARWEG. Nesta etapa, é
feita a verificação de como os

funcionários manipulam e

armazenam os alimentos,
fazem a higienização do

ambiente, entre outros

requisitos.

Por enquanto, apenas sete
estabelecimentos estão
inscritos nesta capacitação. A
primeira etapa do curso, que
é a parte teórica, foi concluída
na terça-feira (19). Ao todo,
23 funcionários que traba

lham em estabelecimentos

que servem cafés, almoços e

Após a consultoria, o

relatório avaliativo é encami-
. ,

nhado para outro consultor do
Senac. Segundo Fernanda,
este procedimento serve para
garantir o resultado correto.
"Pode acontecer de o consul
tor criar vínculo com a empre
sa,' por isso, a análise passa
por outro profissional".
Depois dos estabelecimentos

Funcionários de restaurantes passamoortretnemento

receberem o selo, o responsá
vel pelo Pas fará consultorias
em todos os ambientes a

cada trêsmeses.

disse que passa para toda a

equipe. as ortenta çõ e s

ensinadas no curso. Segundo
ele, touca, higiene das mãos e

a proibição de usar anéis,
brincos e piercíngs são

algumas das dicas da consul
tora.

o chefe do departamento
. de . carnes, do restaurante
ARWEG, Lorival Bodaskl, 43,

p)(jp.teira das B:OO as 11:30 e rias 13:30 as 1-,
. \0' de segunda a s. 1.30.

Horária de atendlmen .

\ZAGAS URG'ENtESfl! .·VAGAS PARA JARA9UA..D'Q':�Ut
ASSJSlE!HE DÉ DEPARlJIMENID PESSOA_L- Ensino médio completo. Conhecimento com rotinas de departamento pessoal.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO -Dísporubfidade para atura em Guaramirim. Experiência como preparador de tintas. Disponibilidade para trabalhar
em horário normal.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - DEZ VAGAS - Ensino fundamental completo, para atuar em Massarànduba. vagas para primeiro e segundo
turnos.

.

CONSULTOR DE VENDAS -,Para área de telefonia celular. Ensino Médio completo, ter dispo_nibilidade para trabalhar das 14h' às 22h e fins de

semana, experiência emvendas ou atendimento ao público.

COORDENADOR DESERVIÇOS - Ensino superior em curso. Vivência com coordenação de equipes de trabalho. Desejável terconhecimentos
em legislação trabalhista. Dinamismo e boa comunicação verbal.

ESTÁGIÁR!l! EM RH -Gursandooensinosuperiorem administração, comsnaseern RH.

ESTÁGIÁRIO EM PSICOLOGIA - Cursando o ensino superior em psicologia. Disponibiiidade para trabalhar das 8h30 às 12h e das 13h3Ó às
16h.

MECAN,ICO MONlJIDOR - Ensino fundamental completo. Conhecimento com montagem de máquínas em indústria meialúrg ica.

OPERADOR DE MÁa�INA- Ensinofundamental completo. Para atuaremCorupá.

REPOSIIDR-LJRGENTE :'quatrovagas.-Ensino médio completo. Para limpeza, abastecimento e organização de gôndolas.

SOLDADOR-Conhecimento com solta MIG, MAG, Dxiacetilenó. Disponibilidade para atuar emcoruoa.

SERVENlE DE ,LIMPEZA -Dísponibilidade para atuarem horário normal.

IDRNEIRO CONVENCIONAL- Com experiência na área.

VENDEDOR DE LOJA- Ensino Médio completo. Experiência em vendas ou atendimento ao público.

VENDEDOR INlERNO- Ensino Médio completo, terdisponibilidade para trabalhardas 14h às 22h e fins desemana, experiência em vendas ou
atendimento ao público e conhecimentos em informática.

VIGILANlE - Ensino médio completo ou em curso. Possuir curso de vigilante EM DIA.

CREDITO CERTO se - PROMOTORA DE CRÉDITO
OPORTUNIDADE

OPERADOR DE CRÉDITO
(para'atuar juntos às Revenda de Veículos)

Enviar Curriculu� para creditocertosc@creditocertosc.com.br

• INOVE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
INOVANDO SEMPRE

IVANIA VOIGT GUSTZAKI

Fone/Fax (47) 3373 ..1109

Rua lrineu Vilela Veiga, 135 - Sala 04.- Centro
89270-000 Ouaramínm - Santa Catarina
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carreira de talento> MaxGêhringer

Mercado valoriza os experientes

JARAGUÁ DO SUL ESTAMPADÓR(A) Vivência na função. para atuarem horário normal ou2'turno. PSICOLOGO(A)Superiorcompletoem Psicologia.
OPERACIONAL atuarem horário normal ou 2' turno. TALHADQR(A) Vivência na função com tecido plano. . RECE�CIONISTA Vivência na função.

ATENDENTE DE 'PADARIA DesejáVél vivencia na função. ELETRI.CISTA RESIDÊNCIAL ViVência com instalação de som Disponibilidade para atuarem horárionormal. REPRESENTANTE COMERCIAL Vrvência com vendás no
. Pispqpibilidade de.horários. .7

residencial. ZELADOR(A) Conheclrranto na função. .

segmento devestuário.
ATENQENJE DE FARMAfrlA· 2' Grau Completo. ' ENFESTADOR'(A) Vivência na função.Desejável vivência na

.

ADMINISTRATIVAS VENDEDOR(A)AUTOMÓVEISConhecimemo na função.
. Disponibilidade de horários.

.

função. Disponibilidade para atuar em horário normal ou 2� AGENTEDEATEN.DIMENTO· TElEMARKETING VENDEDOR(A) EXTERNO(A) Desejavel vivência em vendas
AUXIUAR DE CORTE l' grau cursando ou completo. Vivência turno, DesejáVel vivência na função. externas na área de pneus.
na função. FRESADOR(A) CONVENCIONAL Conhecimento em Solid ANALISTA DE CUSTO 2' Grau Completo. Vivência na função VENDEDOR(A) EXTERNO(A) ·SETOR ALIMENTíCIO 2' Grau
AUXlllARDECOZINHADesejávelvivêncianafunção. Works. Noções de Mecânica. nosegmentotêxtil. Completo. Conhecimento em vendas externas.-
AUXILIAR DE IMPRESSOR(A) 2' grau Cursando incompleto. MOTORISTA Desejável estar cursando 2' Grau. Necessário ANALISTA DE MARKETlNG Vlvêncla na função. Disponibilidade para atuaremJaraguádo Sul.

DesejáVel nafunção. Disponiblídadeparaatuarerrrêvturno. carteira de Habilitação categoria "AC"ou"C". . Disponibilidade para viagens. , VENDEDOR (A) INTERNO(A) 2' grau cursando ou completo.
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, PREDIAL Desejável vivência MONTADOR(A) MECÂNICO(A) Vivência na função. ANALISTA DEPCPVrvência com implantação do setor de PCP. Desejável vivência na função. Disponibilidade para horário

nafunção. Disponibilidade para atuar no Bairro São.Luis. Conhecimentos básicos de mecânica. ANALISTA DE DE 'PCP Desejável ensino superior em comercial.
.

AUXILIAR DE MECÂNICO Vivência na função Comsuspensão MECÂNICO(A) MONTADOR(A) Curso de Eletrornecânco em andamento ou completo. Conhecimento na função no VENDEDOR (A) INTERNO(A) 2" grau cursando OU completo.
'automotiva; amo rtecedo res; freios; g eometria ancamerto ou completo. Vivência na função na montagem de segmento metalúrgico. Desejável vivência em vendas de calçados. Disponibilidade
balanceamento. máquinas. Disponibilidade paraatuarno Bairro lihadaFigueira. AUXILIAR ADMINISTRATIVO Superior completo .ou para horário comercial.
AUXILIAR DE PADEIRO(A) Disponibilidade para atuar fim de MONTADOR(A) /SOLDADOR(A)'Conhecimerlto em solda mig cursando. Desejável vivênfia em pesquisas de editais na ' VENDEDOR (A) DE VINHOS Desejável 2' grau completo.
semana. 'e elétrica, bem como leITura e interpretaçâo de desenho internet. Preferencialmenie vivência na venda vinhos.

-

AUXILIARDEPRODUÇÃO l' grau cursando ou completo. mecânico. Dis'ponibilidadepara atuaremCorupá. AUXILIARDE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS Desejável' VENDEDOR(A) TÉCNICO(A) Ensino Técnico em Mecânica
AUXILIAR DEPRODUÇÃ02'.graucursandoou completo. ORIENTADOR(A) DE ESTACIONAMENTO Desejávei noções Ensino Técnico ou Superior em andamento Ou completo. cursando ou completoVivência. em projetos mecânicos e

"
BORDADEIRA Conhecimento com máquina digital de em orientar estaclonarnerno. escolar. Disponibilidade para VivênciacomelaboraçãodeprojetosmecânicoseCAD. venda de equipamentos. Disponibilidade para atuar em

bordado. Disponibilidade paraatuarem 2' tumo. atuardas 17;00 ás 22;30 horas, BALCONISTA Vivência na função com elaboração de vrrrine. Corupá.
COSTUREIRO (A) Desejável I' grau completo. V"ência na OPERADOR (A) DE CAIXA Disponibilidade para.atuar no BORRACttEIRO, (A) Conhecimemos em borracharia e

função. Disponibilidade para atuarem horãrio normal. segundo turno.
.

recapagens de pneus.
COZINHEIRO(A) Conhecimento na função em cozinha OPERADOR (A) DE CORTE Conhecime1]l0 na função, noções CAIXA Vivência na Fu�çâo. Disponibilidade para atuar em.
ineustriaI. de talhação. horário de comércio.
DEliUSTADOR(A) Oesejávél2' grau compete ou cursando OPERADOR (A) DE LOGíSTI.CA Desejável cursardc-ensro CONSULTORIA) COMERCIAL Co.nh�cimento com vendas.
Vrilência na função, superior a vivência. no seior de expedição. Conhecírnento em Desejável Vrvência com telefonia,m:ivel. DisponibiHdade para
IMPRESSOR (A) FLEXOGRÁEICO Conhecimento em operar. iriformát�a. atuaremJaraguádosulQregiâo.
impressora Flexogrâfico.

.

OPERADOR (A) DE 'I'/IÁQUINA CORTE E VINCO 2 Grau ESTAGIÁRIO.(A') SUl/. EM DIREITO Cursando ensino Superior
Cursando ou CO,mpleto. Disponibilidade para atuar no 2'tumo. a partírda 6' fase. Gonhecimemo.em'infonmática.
Desejávelvivência na função. . ESTAGIÁRIO(A) SUP. EM INFORMÁTICA Cursando Ensino
OPERADOR (A) DE,PRENSA 2· Grau Completo DU cursamo. Superiorau Técnico em Infonmática; Rede de Compútador;
Desejável noçõ·.s da função. Disponibilidade para a1uar 110 Análise Des,elJVolvimemo de SiStemas.
bairro EsnadaNova, EXECUTlVO(A) DE VENDAS Desejável vivência em vendas de
PADEIRO. Desejável vivência na função. propaganda e publicidade.
PJNTOR(A) INDUSTRIALVivência na função. FATURISTA 2'Grau Completo. Vrvência na função.
RECREADOR(A) Desejável disponibilidade para atiar fim de,' NUTRICIONISTA Ensino superlor completo arn Nutrição.
semana. Príssuirregistro-noCRN. @isponibilidadeparaatuaremhorário
SERRALHE1RO (A) 1 Ó Grau cursando ou completo.· . normal.

'

Oohhecimento nalunção. ORIENTADOR(A) DE ATENDIMENTQ 2' grau cursando ou

TALHADOR(A) Desejáv.elvivência na função. Dlsponlbllldade completo. Disponibilidade para aíuaraosfirsde semana: .

Tenho 51 anos e gostaria de

saber. quais são as minhas
chances no competitivo mercado
de trabalho? Acha que devo me

preocuparounão? CLAUDIONOR

Diria que são menores-que as

de alguém com 31 anos, mas

maiores que as de alguém com

71. Para as empresas, o fator
idade de fato influi, mas a

atualização profissional também
pesa muito. O importante é não
atribuir à discriminação por idade
a insuficiência de outros fatores

.igualrnente relevantes. Um
funcionário veterano capaz de

acompanhar o ritmo tecnológico
do mercado de trabalho, que
tenha os cursos e idiomas que.
são .pré-requisitos para contrata

ções (inglês e espanhol, por

exemplo), e um histórico de boas

realizações anteriores, ainda
terá muitos anos de carreira pela
frente, apesar da idade. O
am biente corporativo valoriza
tudo isso.Não que isso sirva
corno consolo, mas, atualmente,
o maior índice de desemprego,
proporcionalmente ao número
de interessados, está na faixa
dos 18 e. 25 anos. Portanto,
Claudionor, não é preciso se

preocupar-tanto.

Tenho diploma de uma

faculdade pouco conceituada.
Mas falo quatro idiomas fluente
mente. Qual das duas coisas é
mais importante no mercado de
trabalho? LEAMARIA

A segunda é mais valorizada
no mundo corporativo, mas

apenas se você concentrar sua
busca em empresas que necessi
tem de poliglotas (e que não são
muitas, já que o inglês se tornou
um idioma do tipo máximo divisor'
comum nas multinacionais,
mesmo as europeias e asiáticas).
De qualquer forma, ao elaborar
seu currículo, liste os idiomas que
você tem fluência antes do histó
rico acadêmico, para enfatizar

bem qual éoseudiferencial.

Estou cursando direito em

uma faculdade que entrou na lista
do MEC como sendo de baixa

qualidade. O que isso significa
para a minha carreira? CARLOS

O MEC avaliou 509 cursos de

direito no Brasil e concluiu que 89
deles não tinham os padrões
mínimos aceitáveis Os formandos
nessas graduações vinham
obtendo notas baixas nas provas
do Exame Nacional deAvaliaçãode
Desempenho de Estudantes

(Enade) e alto índice de reprovação
nos exames da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB).Em •

março de 2008, saiu a I ista das 37
faculdades em situação mais

grave. Na prática, já que a lista é

pública, isso significa que o

diploma dessas instituições perde
valor no mercado de trabalho: Ó
MEC estendeu essa avaliação a.

outros cursos. (o de direito foi,
.

apenas o primeiro). e muito

provavelmente chegará a conclu
sões semelhantes. Nos últimos 15
anos, a proliferação de universida
des no Brasil aumentou a oferta de

vagas, mas parte delas não tem

qualidade noensino.

Dicas da
Língua Portuguesa

com o Professor Marinelli

.Duas Rodas
Industrial

_ .. __�:._._ .. - - .-_----.-----J /

TORNEIRO CNC Conhecimento em fresa CNe: noções de
�itiJra e irnerpretação de desenhos mecâ nicas, cento de

usinagem. Disponibilidade para atuar no bairro Barra do Rio
Cerro li.

.

ESPECIALISTAS
ANALISTA DA (lUAlIDADE Superior 'completo ou cursando

Desejável vivência na arsa de normasíécrícasue qualidade.
FARMACÊUTICO(A) Desejável Ensino Superior Completo.
Registro no CRF. Disponibilidade para atuar fim de semana.

INSTALADOR(A) DE CENTRAIS TELEFÔNICAS Atuar na área
de telecomunicações, realizando instalação e manutenção de
centrais telefônicas. Disponibilidade para Itaiai.
OPERADOR(A) E PROGRAMÀDOR(A) DE CNC 2 o Grau

Completo. Vivência na função. Disponibilidade para atuar no
balrrcvla Rau.

PROGRAI'I!ADOR(A) DE DELPHI Desejável estar cursando
ensino Superior. Conhecimento em desenvolvimento de
sistema em Delphi.
PROJETISTA - MOVELEIRO 2' Grau Completo. Vivência na

função. Conhecimento em auto cad, desejável noções no

Promob.
.

GUARAMIRIM
TÉCNICAS OPERACIONAL

'ENCANADOR(A) Desejável conhecimento na função. ASSISTENTE ADMINISTRATlVO(A) Ensino Superior
Disponibilidade para atuaremhorârio normal. Cursando ou Completo. Vivência na função nos .setoras de:
ELETRICISTA 'AUTOMOTivo Conhecimento em elétrica Recursos Humanos; financeiro.
automotiva. Disponibilidade para atuarem horário comercial. AUXILIAR DE ESTAMPARIA Disponibilidade para afuar no

FRESADOR(A)CNC Conhecimemo.emfre�a CNC: noções de primeiro, turm, I' grau completo ou cursandoVrvência na
.

leitura' e imerpretação de desenhos mecânicos, cento de função.
usinagem. Disponibilidade para atuar no bairro Barra do Rio AUXILIAR DE PRODUÇÃO Disponibilidade para atuar em
Cerro II, 1 'turno ou 2'tu[no ou 3' turno.

MEC�NICO(A)DETfAR Conhecimem.onafunção. COSTUREIÂÁ(O) I' grau cursardo ou completo.
MECANICO:(A) MONTADOR(A) Curso de Eletnomecânico em Dsponibilidatíe para primeiro ou seguneo turno.
areamento oucómpleto.·VlVêticia na junção na montagem de MECÂNICQ(A) AUTO.MÓVEIS Desejá�el conhecimento na

rráquinas. Di�ponibilidade para atuar na Bairro Ilha da função. Disponibilidade para atuarem horário normal.
Rgueira.

.

·MOTORlS·lA Necessario CNH "C": 9isponibilidade para atuar

PINTOfl(A)AUTOMOTIVO Conheclrrerríona função, no primeiro turno.
.

SUPERVISOR(A) DE PROOUÇÃO No.ções de mecânica.
-

ADMINISTRATIVA
Vrvênrvia na função com liderança e gestão de processos ANALISTA DE ESCRITA FiSCAL Ensino SuperiorCursaneo
ineustriais, ou Completo. VIVência na função em escritório corrtábil.
TORNEIRO(A) CONVENCiONAL Vrvência com produção.com _ RECEPCIONIST� 2' grau Completo. Conh�cimento em

peças especiais.
.

imormática. Vivência.nãfunção.
..
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2 FIM-OE-SEMANA, 23 E 24 DE MAIO DE 2009 '. O CORnEIO 00 ro\'o

CORRETOR DE IMÓVEIS

-3371-2357
Plantão: 9135-8601

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

106· CASA PADRÃO Bairro Água Verde, com
169m', Terreno com 420m2. Com 3 quarto. R$

107 • CASA COMERCIAL, (RESTAURANTE) com
Terreno com 420m2, Vila Lalau, prox. Weg
II. R$ 550.000,00. Grande Clientela.

454 - CHÁCARA,
Pomérode, com
3.704m'. 2km
do centro.

Oontendo casa
de Madeira.

R$ 85.000,00.244· TERRENO PADRÃO: com 3.334m2. Ilha
da Figueira. Em frente a Indumak R$

.

330.000,00.

122· CASA PADRÃO Bairro Rau, com 99m2,
Terreno com 300m'. Com 1 Suite + 2 quartos.

R$110.000,00

33'76-0015
BarraS·ul
A imobiliária da Barra

RUA ANGELO RUBIN.I, 1046 barrasul@netuno.com.br

Rei. - 338 - BARRA DÓ RIO CERRO - casa alv. C/125,47m',
c/laje, averbada terreno c/369,43m'(14x26,47) com suíte
mais 2 qtos, saía, copa, coz, integradas, 2 BWC, lavanderia,
despensa, garagem, toda murada, portão eletrônico, Rua
Alvin Butendorfs/n' - R$160.000,OO, acerta carro ou terreno
como parte de pagamento.

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

ReI, - 340 • BARRA DO RIO CERRO -Incorporação do Oondomlnio -

RESIDENCIAL SALVADOR DALi - devidamente protocolado no

Registro de lrnóvets sob n' 165.828· apartamento n' 102 c/92m' do
tipo 01, 3qtos, sendo um suíte, sala, copa, COZo 2BWC,lavanderia,
sacada com churrasqueira, garagem, Rua -JOSé Papp esq. Reinaldo
Ulrich - R$11 0.000 00.

R�1. - 333 - RIO DA LUZ - casa alv. c/forro pvc C/ 292m', terreno
C/956, 17m2(23x42) todo murado menos na frente. essa casa pode ser utilizada
para fins comerciais e resjdenctais, 7qtos, sendo 1 suite, 3bwc,sala, copa, COZo
lavanderia, 3 garagens, escritório, churrasqueira c/balcão e pia, área
p/lanchonete, toda casa com piso cerâmico•. Rua.Gerhardt Mul.ler s/n' - RS
180.000,00 - aceita carr.o até RS 30.000,00.

ReI. 347 ::. BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/laje 221,75m',
sendo 171 ,75m' averbada, terreno c/ 652,32m'(14x46,59) murado
com portão eletrônico; 4qtos. sendo o quarto de casal com roupeiro
embutido, 2 banheiros, 2 salas, sendo os quartos e salas com piso
laminado. coz.c/balcão de granito e prateleiras, copa, lavanderia, 2
despensas, 2 garagens, churrasqueira com área de festas' e
banheiro. Rua JOSé Papp, nó 69 - R$ 330:0jlO,OO

el. - 325 -;- BARRA DO RIO CERRO sobrado em alvenaria c/laje, 235m', terreno C/
05m'(13,5Ox30), murado C/portáo eletrônico, sendo a parte inferior c/116,m', copa,
oz..Iavanderia,2-garagens,bwc, sala de estar, Churrasqueira, parte superior C/ 119m'
m fase de produção C/aproximadamente 45% concluldo e constiluldo de suite ehidra,
qlos, bwc social, �Ia intima, sala déW e sacada e nos lundós uma edlcula C/27m'
ua 522-i'IlarlaAlves de Sales, n'71 R$ 205.000.00, aceRa carro atéR$20.000,00

'-';....
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GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Cód:2107 Casa no bairro Vila Lenzi Com 3 dorm.,e demais

dependencias. R$180.000,00 aceita propostas!

Cód. 1264 - Vila Lenzi - Casa Averbada ·.alv. cádonn. sendo 1 surre,
bwc, COL embutida, lav., ri 2 vagas na gar. e demais dep. ri sala comi
70m' + 1 bwc. R$200.000,OO,

4 jt1i:iw
CM.21D8 Casa no bairro Ilha da Figueira com 3 dorm.,e demais Cód.: 3126 ·3194· Bom investimento. R$300.000,00·.

oependencias, R$150.000,00 aceita casa em Tubarão! Com 926,00 m'· Centro Ótimo para prédio. R$ 300.000,00

LOCAÇÃO:
:...Gása ilha da Figueira com 4 qtos prox, marquinhos bike R$ 520,00
'" Gása Santa Luzia 2 quartos demais dep. R$ 300,00
.;.VENDA:

- cód.1255 - Casa no bairro Amizade,prox ao salão amizade.R$1 05.000,00
- Terreno no Bairro Santa Luzia.Com 560,00m2 - terreno com construção não

acabada! R$3,8.000,QO analisa propostas.
- Terreno com casa de madeira, próximo a Prefeitura R$ 80.000,00

-Casa com 250 m2 na rua bertoldo hornburg 2 suites, 2 quartos e cozinha

sob medida- R$ 700,000,00 -:

C�.3166 • Loteamento Boulevard, próx. ao Champagnat
Lotes cf 348,75 m2Apartir de R$11 0.000,00

Cód.2105· 2 Aptos sendo 1 com 3 quartos e oulro com 2

quartosA salas comerciais para aluguel e 4 Kitinetes.Todas

iá locadas,num totatoe R$3.7QO,DO.Mais terreno com área
de 390m'.R$89O:000,00 Analísa propostas.

- GIRASSOL CONTRATA:

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

IMOBILIÁRIA

ChiJ�e
(47)3275-1594 D�' •

rarelmOVelS .

Plantão de vendas:

El,iane .9121�9.933 / Gledson 884.3-57,51
www.parcimoveis.com.br
achave@netuno.com.br

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

REF. 3852 - Baependí -

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

LOCAÇÃO
Edit. Mônaco- 2 qtos cI móv. COZ, 1

vaga de gar. R$ 600,00 + cone.

Casa na Vila t.alau- 3 dorm • R$ 650,00

Casa na Barra do R. Moiha
3 dormitórios· RS 750,00

Sala comercial no centro- R$ 450,00

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

Sala com. no Baependi • R$ 600,00

Apart. no Amizade com 2 qtos, coz.
mobiliada, 1 Vago gar. R$ 550,00 + cond.

Apart. na Barra com 3 quartos, 2 bwc 's,
1 Vag gar. R$ 900,00 .

.
ReI. 1758 . Centro

Cobertura dúplex com l70,00m' de área
privativa, 1 suite, 2 dormitórios, demais

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

R$ 250.000,00 . Aceita terreno ou casa.

ReI. 3802 . �partamento com Ill,OOm'
total- Edifício Vitória Régia - Vila Lalau,
com 3 dorm, demais dep e 1 vaga de gar.
R$ 139.000,00 (aceita financiamento)

Apartamento Nova Brasília cI 03
quartos R$ 600,00 + cond.

Apartamento Baependl cI 02 quartos
R$ 600,0� + cond ..

Ref. 3450 Schroeder
Terreno com 450,OOm'
sendo 15x30, localizado
no centro de Schroeder.

R$ 50.000,00
aceita financiamento

bancário.

Re1.610· Nova Brasilia
Sobrado com 400,00m',

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

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

apartamento e terreno como

parte de pagamento.

Ref. 2354 . Nova Brasilia
Sobrado com 278,00m'
sendo 01 suite, doís
dormitórios e demais
dependências. Possui
sauna, adega, piscina e

garagem para 03 carros.

Ficam os móveis sob
medida. RS 450.000,00

Cod. 235� • Nova Brasllia
Sobrado em alvenaria com

01 suíte mais 02 dormitórios
e demais dependências,

Possui edícula nos fundos.

Cod. 2355 • Nova Brasilia
Sobrado com 216,0001' de
área construída. Possui sala
comercial na frente e uma

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

R$ 245.000,00
aceita imÓVel na negociação.

R$190.000,00
aceita apartamento de

menor valor.

Ref.1756 Centro Apartamento com

82,90 m2 de área interna, sendo 02
suítes, lavabo, demais

dependências e duas vagas na

garagem. R$ 245.000,00

ReI. 2055 • São Luiz·
Casa de madeira com

57,OOm' sendo 02
quartos e demais

dependências. Terreno
com 390,OOm'.
R$ 90.000,00
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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 cl 32m:'. R$ 400,00

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

cl aprox. 35m2. R$ 400,00

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

- Sala comI. (Nereu Ramos - prox. semáfaro) c/ aprox. 100m2 c/ mezanino. R$ 1.000,00

- S,!las NOVAS (C.entro - próx. Procon) Diversos tamanhos: de 32m2 a 123m2•

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

- Casa alv c/450m2, no centro. R$ 5.000,00

- Casa alv(Vila Lenzi) Alto padrão, cl420 rJ12. R$ 6.000,00

Galpões

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

- Galpão Barra(fungos Ciluma) Termo com 5.000m? R$ 5.000,00

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

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

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

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

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

• Terreno( Ilha da Figueira - próx Brasão) 3 mil metros R$ 1.000,00

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

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

""Oi"

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
- Ed. Nathalia Schiochet(Centro - próx. Angeloni antigo) R$ 400,Oa
- Ed. Manacá(Centro • próx. Museu WEG) R$ 430,00
• Apto bona Antonia(Nova Brasilia - próx. Lojão da Vila) R$ 440,00 cl condominio.
- Ed. Lilium (Vila Lalau - próx. Marisol) RS 450,00

'

- Ed. Petúnia(Nova Brásilia- próx. Centro Vida) R$ 470,00
- Ed. Erica(Centro próx. Verdureira da Raquel) Todo mobiliado. R$ 620,00
- Apto Centro - próx. Despachante CILD cf mobilia R$1.200,00
- Ed. Phoenix (Centro - defronte Majoka uniformes) Afio padrão, todo mob. R$1.600,OO
º2 Quartos:
- Apto Nova Brasilia R$ 400,00
· Apto São Luis(Próx. Arroz Urbano) R$ 450,00
- Ed. Jardim das Mercedes R$ 500,00
- Ed. Ma9uilu {Centro· p'róx . .BARBI Academia) R$ 530,00 ..

rt '
-

.. "l
.. fid. Gardênia (Centro· próx. ReSI. Califórnia) R$ 550,00

· Ed. Lilium (Vila Lalau • próx. Atacadão da cerâmica) R$ 580,00
- Ed. Aster(Centro . próx. Angeloni annço) R$ 580,00
• Ed. Antúrio(Próx .. Oncoclinica) cl sacada. R$ 600,00
- Apto Schroeder- Centro R$ 600,00
- Ed. Dom Lorenzo R$ 720.00 -

- fid. Tower Center(Centro próx posto MIME) R$ 800,00
· Ed. Tulipa(Centro próx. Beira Rio) TODO MOBILIADO R$ 1.000,00
03 Quartos:
- Ed. Astral(lIha da Figueira) R$ 630,00
- Ed. Vila Nova- próx. Fórum. CI cozinha mobiliada. R$ 680,00
- Ed. Cloudi Monet(lIha da Figueira ', próx. HOMAGO) R$ 700.00
• Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx. panificadora Via Pão) cl suíte. R$ 715,00
· Ed. Figueira (Ilha iJa Figueira) APTOS NOVOS A partir de R$ 750,00.
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) R$ 800,00
- Ed. Dom Lorenzo(Centro - próx. Rest. Califórnia) R$ 830,00
· Ed. Zimbros(Vila Nova - próx. Igreja Rainha da Paz) R$1.100,00
- Ed. Imperial(Centro . próx -. Jangada) R$ 1.350.000
Casas;
- Casa geminada Santo Antonio cl 01 quarto RS 280,00

.

- Casa geminada Chico de Paula R$ 400,00
.

· Casa geminada Estrada Nova -próx, Igrej,! católica R$ 420,00
- Casa alv Rio da Luz. cl 03 quartos R$ 430,00'
- Casa 101. Firenzi, c/02 quartos R$ 450,00
- Casa alv Vila Nova, cf cozinha mobiliada. R$ 650,00
· Sobrado alv Barra - próx. Botafogo R$ 650,00
· Casa alv Vila Lalau . próx. Marisol R$ 900,00
- Casa alv Amizade, suite *' 02 quartos R$ j .000,00
· Sobrado Vila Nova - sutte + 02 quartos, cl piscina R$ 2.500,00
· Casa alv (Vila Leneí) Alto padrão, c/420 m2. R$ 6.000,00

E

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 mals,••
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13 anos

47 3275.9500
Plantão 9658-6786www.parcimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

i Rel1003 • Cenlro • Ed. Dianlhus •

! Cobertura Duplex com 3 suites, 5 bwc,
I amplas salas de estar, jantar, chusquareira

'I' integrada, cozinha, lavanderia, 2 vagas êle
, garagem, área total de 422m'.
i R$ 590.000,00 mais lolos em ,

! www.seculus.nel.
.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A ••••••

ReI. 1002 - Edil. Vila Nova- Apto c/3
quartos, 1 banheíro.jíemaís dep,

. ,

garagem. R$130.000,00 ;

ReI. 1025 - Jaraguá Esquerdo - Edit.
Dom Emilio - Apto cl 1 quarto,

banheiro, garagem. RS 90.000,00.
Aceita financiamento bancário.

ReI. 1023- Edif. Figueira· Ilha da Figueira
ReI. 1001 - Edil. Horlência -Jaraçua Apto cf 1 suíte, 2 Quartos, sacada el I Ref. 1020 - Vila Nova - Edit.

.

Esquerdo Apto .c/3 quartos, 2 bwc, churrasq., 2 vagas de garagem, ótimo : Callandra- Apto cf suíte + 1 quarto,
demais dep., 1 garagem. RS135.000,OO.! padrão de acabamento i bwc, garagem. R$120.000,00. Aceita

RS 200.000,00. fínanclamento bancário.'" ! .

ReI. 0016 - São Luís - c/ suite máster e cíoset, 2
qtos, 3 sls, escritório e demais dep., área de festas,

piscina, gar para 2 carros - R$ 340.000,00

Ref. 0037 - Chico de Paulo - Casa cf 87m' tendo
suíte'+ 1 Quarto, 2 banheiros, gar., demais dep.

RS 116.000,00. Aceita finan. bancário.

ReI. 04- Vieirn - Casa c/l44 m', 3 quartos, 2 bwc,
garngem .. demais dep, terreno c/ 450m2

R$ 160.000,00.

ReI. 0010 - Jaraguá Esquerdo - casa nova c/ 148
012, suíte + 2 qtos, saa, cozinha, bwc, lavabo, área de

festas, garngem pera 2 carros.. R$ 215.000,00
Aceita financiamento bancário.

ReI. 0015 - Amizade - Casa de 250m' ci suite
master + 2 quartos, 2 garagens. Amplo terreno

de 3.795m'. R$ 650.000,00.

CHACARA ALP O TERRENOS

Ref. 4005 - Rio Cerro 11- Chácara com 165.000m',
casa com 170 m'.estilo moderno e aconchegante. Surte
2 quartos, closet conjugado, instalaçáo pj água quente.
Sala, coznna e área de churrasco integradas. Fogão à

lenha e lareira. R$ 345.000,00

• ReI. 3000: CorujJá - Galpão :ndustrial no j ReI. 2016 _ Cenlro _ Terreno cl 774m'" com
i

Parque Ano Bom, �om 4.000 m , terreno com
casa mista de 150m'. Ótima localização para

ReI. 2010 - Vila lenzi· Terreno c/4.585,00m', cl i
22.000 m - Consulte-nos construção de ediffcio. R$375.000,OO.

.'

casa aprox. '150,OOm2 R$ 500.000,00
,

.... ._ .. __ _ _ _.�._ _ _ _. __ .__ .. _ _ _L _ __ . . __ __ .. __ _ .. _._.__ J

Ref 2023 . Amizade Terreno Ref. 2017 - Ribeirão
com 346,50m' (14X24,75) Cavalo· Terreno com :-

R$ 70.000,00. 325m2• R$ 43.000,00.

Ref. 2020 ·Guaramirim - Ref. 2006 .. Guaramirim -

Loteamento K'panema Resid. Malibu - Terreno
com 430,63 m' com 361,77m'
R$ 58.000,00. R$ 45.000,00

Ref. 2013 - Amizade Ref. 2004 - Vila Rau -

Lotem. Versalhes IV com Terreno com 520m' .

450m2, região de alto R$ 98.000,00
padrão. R$100.000,00.

Ref. 2018 - Ribeirão TEMOS TERRENOS
Cavalo - terreno com PRONTOS PI CONSTRUIR,

337,5m'· R$ 40.000,00. CONSULTE-NOS •

Vendas e- Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

.
. .

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785
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MENEGOTTI
R AM o B L

3371·0031
www.pareimoveis.çom.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

I
Rua Barão do Rio Branco" 545 - Centro

6009 - ILHA DA
FIGUEIRA -

BOULEVARD
RESIDENCE - APTOS

COM 1 SUíTE, 2
DORM, COZ, LAV,

BWC, SACADA COM
CHUR, GAS. +
PISCINA, PLAY

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

COM ENTRADA + 60
PARCELAS

5999 - TlFA DO MONOS -TERRENO -

108.889,00/112 FRENTE 50,80m FUNDOS
213,00m LADO DIR. 809,50m LADO ESQ.
793,00m Cf CASA DE MADEIRA 80,00m2 -

RS 400.000,00

6035 - TIFA MARTINS - CASA ALV 3
DORM, 2 BWC, SALA, COP! COZ, LAV 2

VAGAS GAR - RS 90.000,00

óvels

TERRENOS

578a-ÁGUA VERDE 450,OOm2 RS 70.000,00
5973 SCHROEDER 105.000,00 M2
RS 1.000.000,00
592a-RODOVIA DO ARROZ 166.00Q,00M2
RS 193.000,00
S924·TRÊS RIOS DO SUL- 20.000,00M2
RS 250.000,00
S837-ÃGUA VERDE-14.700,00M2-
RS 300.000,00
5929-RODOVIA DO ARROZ 372.000,00M2
RS 430.000,00
5972-ÁGUA VERDE - 465,00M2 R$ 90.000,00
S978-ÀGUA VERDE 450,00M2-R$75.000,00
6003 -ÁGUA VERDE - 465,OOM2 - RS 98.000,00
600a ·JGUÁ 99 ·360,00M2 - R$ 47.000,00
5994 - JGUÂ Esa. 525,80M2 R$110.000,00
6017 -GUARAMIRIM" 360,OOM2 - R$ 65.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:

.

BAIRRO SAO lUIS - -RUA IRINEU FRANZNER, AO
LADO N'21 -LOTEAMENTO OLlGÁRIO ·FUNDOS
03 aTOS, SL. COZ. BWG. LAV, GARAGEM. VAWR

�21���G�s���t��� -RUA JOÂO MIGUEL DA
SILVA,514 - CASA DA FRANTE ·SÃO 03 CASAS
NO MESMO TERRENO 02 mos, SL, CO,. LAV.,

AlaR ALUGUEL:R$ 500,00
OA SILVA,514 - CASA 00

O MESMO TERRENO 2
QTOS, SL. COZ, LAV.,BWC,GAR. VALOR
ALUGUEL: R$350,OO
BAIRRO JGUA 99 -RUA SERAFIN SATLER, 105 -

CASA ALVENARIA 01 SUíTE + 02 QTOS, SL.COI,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA E GARAGEM VAWR

. 00 ALUGUEL:RS650.00
.

-RUA RI 103. N' 401 - CASA ALVENARIA 02
QTOS, SL,COI, BWC, LAV, E GARAGEM VALOR

��I���G�ri'€�RjIÓ�OD�OSUL-RUA TRÉS MARIAS
- LOTE 20/GASA 01 - CASA DE ALVENARIA 02
QTOS, SL.COI. BWC, LAV, E GARAGEM VALOR
00 ALUGUEL:RS430,00

APARTAMENTOS:
BAiRRO "CENTRO- RUA FRITZ HASSE, 35 -

RESIDENCIAL ATLANTA 02 aTOS, SL, Cal,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: RS755.00 +/- 60,00
COND.
- RUA VERA FISCHER - UMA RUA APÓS
ANGELONI VELHO. 1 SUíTE + 2 aTOS, SL, COPAí
COZ. BWG. LAV, GAR, SACADA C CliURRAS.,
PISO PORCELANATO , QTOS Cf PISO LAMINADO,
EDIFICIO C ELEV. R$1.115,00 + COND·;'Í-
200,00 .

.

.

-RUA JORGE LACERDA, 310 - EDr. STA LUZIA 02
QTOS, SL, Cal, BWC, LAV, SACADA C!
CHURRASQUEIRA E GARAGEM •. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 630.00 i.]. 60.00COND
-RUA NELSON NASAlO, APTO 101 -Bt. 11- EDF
FERRETTI 02 QTOS, SL, Cal, BWC, LAV, SACADA
Cf CHURRASQUEIRA E GARAGEM VALOR DO
ALUGUEL:580.00 +t- 60,00 CaNO
-RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, 88 2 aTOS,
SL.COZ,awc,LAVEGARMVAlDRDOAWGUEL570,OO
BAIRRO VILA NOVA· RUA ANTONIO FRANCISCO
.DIEMON.141 EDF TORRE DELUNA 02 QTOS,
SL, Cal, BIVC, LAV, GARAGEM, SACADA COM
CHURRASQUEIRA. VALOR DO ALUGUEL: RS

���R�OC�L��+bt�ogUEIRA -RUA GUILHERME
BEHLlNG, Ar302· 01 SUíTE +02 QTOS, SL, COI.
BWC, LAV, .GARAGEM, SACADA. VALOR 00
ALUGUEL:R$600,QO+ 120,00 CaNO..
-RUA 8l" JULlA - Ar. 01 - UMA RUA ANTES DO
MERCADO BRASÃO 02 QTOS. SL, Cal, BWC,
LAv. E GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: RS
600.00
-RUA ANGElO BARUFFI, 2586-AP. 201íBLOCO B
- 01 SuíTE + -02 crus, SL, COZ, BWC, LAV,
GARM. SI\.CAOA COM CHURRASQUEIRA VALOR
00 ALUGUEL: R$ 630,00 + 120.00 COND (+f·)
-RUA JOSE_THEODORO RIBEIRO, 1061· APTOS
04 01 aTO, SL, COZ. BWC, LAV, GARAGEM
VALOR DO ALUGUEL: R$ 400,00

�A������E�E�g6-�����Eg�R�����r�c�z�
BWC, LAV, GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: RS
480,00.
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR ENKE,231 -

ARQl - 09 -EDF.PARISI 02 QTOS, SL, GOl, BWC,
LAV. GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: RS 410,00
+ 50.00 GONO. '

.

-RUA ARTHUR GUINTER, APT. 201 CONDOMINIO
AMIZADE 02 mos, SL, COI. BWC, LAV, GAR.
VALOR' DO Al:UGUEL :RS 480.00 + 120,00
CaNO.
BAIRRO SÃO LUIS ·RUA EXP. ALFREDO
BEHNKE,630 - PRÓXIMO A DALILA TEXTlL AP.Ol
-1 aTO, SL, COZ, BWC, LAV, GAR. COM CHURR
VALOR ALUGUEI:: RS480,OO (COM AGUA)
AP.02 - 02 aTOS, SL, GOl, BWC, LAV, GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 550,00 (COM AGUA)
BAIRRO JARAGUA ESQUERDO- RUA BAHIA -

EDF. DONA ALVINA 01·SUITE. 01 aTO, SL,
COPA,COZ. LAV, BANHEIRO, GARAGEM E
CHARRAsaUEIRA. VALOR DO ALUGUEL: R$
650,00 +/·80,00COND.·
-RUA ADOLARATA DAURI PRADI, 126 02 aTOS,
SL, COPA, GOZ. LAV. BANHEiRO, GARAGEM
VALOR 00 ALUGUEL: R$ 570,00 + 15,00 CaNO.
BAIRRO VIEIRAS· RUA MANOEL FRANCISCO DA
COSTA, 250-EM FRENTE MALHAS ELIA!; 02
oros. SL, GOZ, BWC, LAV, GAR., SACADA.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 550,00 - NAO TEM
CONDOMINIO
BAIRRO ÁGUA VERDE - RUA JORGE BUHR, 336-
AP04 02 aTOS,SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM.
VAWR DOALUGUEL: R$500,00 + 60,00COND.
BAIRRO VILA LENZI- RUA MARCELO BARBI. 314
02QTQS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR
ao ALUGUEL: RS400,00 + 40,00 COND -,

·RUA VICTOR ROZEMBERG, 384 01 SUITE + 02
aTOS, SL, COZ. B)NC, LAV. GARAGEM. VALOR 00
ALUGUEL: R$ S50,OO + 25,00CONO

"

BAIRRO VILA RAU -RUA EUGENIO BERTDLDI,
21 B APl 01 02QTOS, SL, COZ, LAV, BWC E
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL:R$ 400,00 +

:���igMCENTENÁRIO - RUA HENRIOU{
FERNANDO GERMANO MILKE, 130 - EDF.
MONTREAL 2 OT05-, SL, COZ, COPA, LAV, BWC.
SACADA Cf CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: R$590,OO + 70,OOCDNO.
·RUA ALFREDO CARLOS MAIER, 13i 1 aTO, SL,
COZ, LAV, BIVe, E GARAGEM. VALOR DO
ALUGUEL: R$'450,OO + 50,00 CaNO.

KITINETE
-RUA FRANCISCO'HRUSCKA-LOTE. 148· JD.SÂO
LUIZ 01 aTO, 'SL, COZ" LAV, BWC. VALOR DO
ALUGUEl: R$2.50,00
·RUA JOSE PICOlLl, 510- BAIRRO ESTRADA
NOVA. 01 QUARTO E COZINHA JUNTO,
BANHEIRO. VALOR DO ALUGUEL: R$ 250.00 GOM
ATAXA DE ÁGUA.
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*Gemlnado 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.

Ref: 2 casa dealv.no bairro Centenario com 2.

quartos, sala, cozinha, bw, lav, com 75m2, R$
,

125.000,00 neg, Aceita parcelamento direto.

Casa no

condominio
Dona Benta

João' Pessoaê
Quartos, Sala,

Cozinha
R$ 75.000,00

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 deek, etc,
entrega em OS/2009 acabamento de primeira (
atual fase da obra a foto) RS 590.000.00 com

entrada e o restante em ate 60meses.

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

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

churrasqueira.
Valor R$ 240.000,00 neçocíave!

Casa Loteamento
Fírenze 1 suite +

üuarto, Demais
depencenctas
R$ 130.000,00
Financiamento

pela caixa Cod.53? - Casa Alv. Bairro Vila Lenzi com 1
suite, 2 quartos, sala, cozinha, bw, làv.,
garagem e edicula, R$ 169.000,00 aceita

. imovel na praia com pagamento.

Últimas unidades

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,OO

Cad. 535 � Sobrado na 28 de

agosto Ceritro - Guaramiritn, area

construída 512m2 e terreno de
1560m2. Valor negociavel

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

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

Cad. 240 • Casa mista Guaramirim - 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
passares. Terreno com 320m2. R$
15.000,00 de entrada e 60 parcelas.

-------------- LOCAÇÃO --------------

ÇA$.M�
Cod. 10000 - Parte inferior deurn sobrado no Centro -1'1 0,00m2 com
03 dorrn., sala, COZ, 02 BVVC, área de serviço e garagem, área de

churrásqueirae piscina. R$1.200,00
Cod. 10004· Nova Brasflia - 50,00m2 com 02 dor., COZo e sala

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

GALPÃO:
Cod. 13001- Baependi - 732,00m2 com BWC's - (consulte-nos)
Cod. 13002 - Baependi- 201 ,00m2 - (consulte-nos)
Cod; 13000 • Jguâ Esquerdo - c/2.040,OOm2 cf galpão, escritórios, e BWC's

Cod. 1.2001 - Sala comercial no Centro com
50,00m2 e 'BWC R$ 800,00

SALAS COMERCIAIS:
Cod.12000 - Sala comercial piso superior no Baependi - 80,OOm2
com 04 salas, B)lVC e estacionamento R$ 700,00
Cod. 12006· Sala comercial na Vila Lenzi - com 100,OOm2 e 02
BWC"s - 8$ 1.400,00
Cod. 12004 - Sala comercial no Centro piso superior com 40,OOm2 e
01 BWC .. R$400,OO
Cod.1200� - SI com, no Centro com 5D,ÓOm2,e 1 BWC - R$ 600,00 "

Cod.12005 • SI com. na Vila Lenzi c/75,OOm2·e 1 BWC· R$ 550,00

APARIAM,I::NTQ$;
Cod. 11001 - Guaramirim - aprox. 50,00m2 com 02 dorm. Sala e cozo

conjugadas, BWC, área de serviço e garagem. R$ 465,00.
Cod. 11002 - Apto Novo- Czemiewioz - aprox. 60,00m2.com 02 dorm., sala,
coz, BWC, área de serviço e garagem, R$ 700,00. .

Cod. 11003 - Nova Brasilia-aprox. SO,00m2 com 02 dorm. Sala, coz, BWC,
área de serviço e 02 vagas de garagem. R$ 600,00.
Cod, 11.004 - Apto Novo - Centenário ( Próx. w'eg II) - 02 dorrn., sala, COZ,
área de serviço e garagem:-R$ 550,00.

.

Cod .. 11DOS -Apto Novo - VllaLenzi - (Próx. Colégio Giardini Lenzi) 02 dorm.
Sala, coz., BWC, área de serviço e garagem R$ 600,00
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Empreendimentos Imobiliários
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·GIRASS·OL
IMÓVEIS

BarraSul
A imobiliária da Barra

R.ENATO .JR.

PI,AZERA

./
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IMÓ\lE&5

'CRECI 2567J.
.

www.parcimoveis.com.br
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· Tudo que você precisa para sua casa com o

conforto e a qualidade Cedro Móve·s

L
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REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA

'''''I=VI=D .

==== = ,==�;:.====

"

VEN_DE, ALUGA, ADMINISTRA IMOVEIS
PARA LOCAÇÃO E LOTEAME�TO PROPRIO.

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

f'NANCIAMENTlls
'

FACILI
SEU CR

.

JUNTO A
• AOUISIÇÃO DE lERH[tW � CONSTRUÇÃO r

• lOTEAMENTO PRÓPR10 • CASAS PRONTAS ;l
2633 - sto1 - Jaraquá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL _ se �-mail; âU!prlldi@neiuno.com,t, g

___lMmlM !I@i@I'
* �

�

(47)3310 ..821'1
<47)337p ..S09!f

LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM DAS BROMÉLIAS

CASA MISTA COM 78 m2
2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, GARAGEM

TERRENO COM 300,00m2
VALOR: 70.000,00

Querendo alugar seu imével?
Não perca mais tempo.

Venha at� a Projeta Imóveis e

faço o melhor negócio

��
���

Prol. 2009.01.02.00657

3372-0777
Plantão 24hrs

9918-9996
www.thecitti.blogspot.com

davidspezzia@gmail,com

BARRA "centro" - Casa 248mts.
Pise" Área de Festas, Suíte cf Çlosel,
3 Dorm., 3 Garagens, Mobilia, Terr.
de 432mts. R$290.000 negocía.

VIEIRAS - Casa Alvenaria cf 88mls. 3
Quartos, Terreno de Esquina 392mls
(14x28) Rua Asfaltada, R$138.000

AceitáFinan.

AGUA VERDE - Casa de 112mts,

Alyenaria, Surre +2, Terreno 652mts

(15x43,5) + Galpão 216mts

Comercíaí. R$230.000 neg�cia.

I_��_ª��_�_:__��YI\���SIL!I\�_!)i-º�t�j.1?�ª�l_F!��?_eLp�qj_q,B��i9�ryCja,�B��_�!��t���:__��_!�º:�ºº
TERRENO VILA lENZI ' Leve Acliye, tótal de 1600mls'(25x65) Rua Asfaltada. R$260.000
CHÁCARA RIO MOLHA - 15,OOOmts Casa, Lagoa, Paim, Nasc. Apiário R$110.000

_ ._ , •••••• ;:�.�_;c..;i;:;. •• _

�,,, •• _;.': •.... _ ••••• _"".,._.;..;.;;,_..;.._'-••••• -.' • .).._ .•••••.•.• _ ••• ..,;. ••. _ •. __ •.•..••;;; ..;_ •••••.•••_ ••••• _ ••.•• _,.. •• _ ••••• _ ••••• _. __ •.•.•••�,•• _. __,...... 0.00.0" , " •••••_, • __ ••••••••••••••••••__ ••••••••••�

SITIO SCHROEOER - 35.300mts Ri�chos, Paim, Pinus R$55:000

Flat TERRENOS·

Hotel Mercure -

no Centro de
Jaraguá do Sul.

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

,

Ref. 1034- 340m2 -Amízade - Jguá
do S�I - a partir de R$ 79.000,00

Ref. 1035- Amizade
Jaraguá do Sul - R$ 110.000,00

Ref. 1059- 4.400m2 no Jguá 99

Jarag,uá do Sul - R$ 180.000,00

Ref. 1068- 1200m' - Vila Nova

Jaraguá do Sul - R$ 129,000,00

Ref. 1069- 364m2 no Jguá 99

Jaraguá do Sul - R$ 49 000,00

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

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

Ref.(s) 1136,1137, e 1138
no Jguá 99 - á partir de

R$35000,OO

Ref. 1147-' 870m' em Schroeder
R$ 45.000,000

Consulte-nos!

ALUGUEL

Res. Vieira's
Localização
central

Apartamentos
apartir
de R$90.000,OO

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

I
Casa no Ribeirão Cavalo -

Jguá do Sul - R$ 590,00

.,';'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Im.ovels
COMPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br

VISIT': NOSSO S.ITI3,.

www.imobiliariaws.com.br

Financiamentos

CA"�
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

IMÓVEIS o CORREIO DO POVO IJFIM DE SEMANA, 23/24 DE MAIO DE 2009

IWS
Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade,
* loteamentos Próprios

Rel140 Amizade!
Gua!amirim. Casa 97m' e
terreno 360,00m' com 03

quartos, sendo 01 suíte, sala
de estar/jantar, cozinha, ,

banheiro, lavanderia, jardim de
inverno, capacidade para
construir mais 01 piso, Ótimo
Acabamento. Financie parte

'

pe Caixa APROVEITE R$
155.000,00

Rei. 0097 Avaíl
Guaramírim Vende-se
casa em alv., c/01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha.
copa,01 banheiro,
lavanderia e garagem.
Casa cí 104m' e terreno
420m2. OPORTUNIDADE
R$ 165.000,00

Ref. 0002 - terrenos
com 360m2, ruas
pavimentadas, local
com ampla infra

estrutura, pronto para
construir.

R$ 38.000,00.

Ref: 0135 Bairro Escolinha/Guaramirim· Casa
nova em alvenaria com, 3 quartos, sala, cozinha,

1 banheiro, lavarKleria e garagem. Casa com
86m' de área construída e terreno com 360m'

todo murado. Casa localizada no Residencial São
Rafael. RS 130.000,00.

ReI. 141 Centro/ Guaramirim. Casa 154m',
terreno 357,00m' com 03 quartos, sendo 01
surre, sala de estar/jantar, cozinha, banheiro

social, garagem para 02 carros, área. de festas
com banheiro, dispensa e lavandera.Ãtimo

Acabamento RS 180.000,00

TERRENOS

• Rei. 0053 Vende-se chácara em

Guaramirim! Bruiderthal. c! 200.000m' de
area, cl mata nativa, 2 lagoas, nascente de

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

• Rei 0114 ÁvaVGuaramirím vende-se
terreno cl 450m2, legalizado p/fmanciamento
pela caixa economica federal. residencial
Kapanema. R$ 50.000.00

Amizade/Guarámirim Residencial São Luis, lotes cf ampla
;

.

infra- estrutura, pronta para construir: lotes com escritura.

r um projeto a a1tYra de seus sonhos ruas pavimentçpas e
.

I arborizadas, pas
'

estilo americano, praça urbanizada cl
, I' plyground e 67% rea de floresta nativa. lotes apartír de

! �,�O;��k iáv��la �aixa�ica FederaL*_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imobiliária CRECI: 2716J

SonhoInvest
Invista em seu Sonho!

3274-8844
PLANTÃO

(47) 9S29-8265
(47) 9973-3581

Ref. 191 � TRÊS RIOS DO NORTE �

EXCELENTE OPORTUNIDADE - Terrenos no

LOTEAMENTO VICENZI GADOTTI, cada
terreno cf 324m2. VALOR R$ 35.000,00 á
vista, ou R$ 5.000,00 de entrada e saldo

em 100 parcelas.

Ref. 105 - RAU - Terreno de esquina cf
área total de 386m2, localizado próximo a

ponte em construção que ligará os bairros
Rau e Amizade. Valor R$ 88.000,00.

Ret. 189 - JACU-ÃÇÚ - Terreno cf
54.462,48m2, edificado cf casa de madeira

bem simples, possui lagoa e rede de
energia elétrica. Valor R$130.000,00.

ReI: 190 ... SÃO LUIZ - Linda casa de alv. Bem
localizada. Cf aprox. 1.(lOM2 de área. construída
e terreno cf 364m2. Lindo jardim. Pode ser

financiada via banco. Valor R$1 95.000,00.

Ref. 187 - VILA NOVA - Terreno de
.

esquina cl 301 ,95m2, ótimo tanto para
resideneià quanto para comércio. Possui
aprovação para construção de prédio até
07 pavimentos. Pode ser financiado via

banco. Valor R$ 135.000,00.

ReI. 196 - JARAGUÁ ESQUERDO - Terreno
cf área total de 474m2, escriturado.

Localizado próx. ao Condomínio Azaléia.
Valor: DE R$ 73.000,00POR R$

69.000,00.

ReI. AMIZADE - Terreno cf 318,50m2,
com escritura e loealízado em rua

asfaltada: Valor R$ 75.000,00. Pode ser
financiado via banco.

ReI. 184 - CZERNIEWICZ - Sobrado na região
central, bem próximo ao pama. Cf área total de ReI. 182 - RAU - Casa de alv. C/128m2 de
580m2 e área construída com 340m2. Pode área construída e terreno com 432,60m2. Pode

ser financiado via banco Valor R$ 370.000,00. ser financiada vJ� banco. Valor R$ 190.000,00.

... VILA LENZI .. Casa de'alv. Cf suíte
+ 02 quartos, área de festas, gar. e demais
dependências. Pode ser financiada via banco.

Valor R$1 90.000,00. _

Ref. 176 - VIL.A LALAU -'""Apto. no Residencial Trento. Próx. a Marisol.Ref. 201 - RAU- Lofeamento Grutzmacher - LINDA CASA DE ALVENARIA

Suíte cf doset , 2 qu-artos, Sala, Cozinha, 1 banheir.o social, Área de serviço,
churrasqueira, Garagem pi 02 carros, Sala e quartos com piso laminado.� Aceita
financiamento bancário. Válor R$ 200.000,00. Podendo financiar junto ao banco.

Rei. 195 .: FLORIANÓPOLlS
BOM ABRIGO - Resid. Ilha do Sol
... Aplo cl 02 quartos, sala,
cozinha, bwc. área de serviço e

garagem. Possui linda área de
tesías cí piscina, cnurrasqaenas.
salão de íestas, quiosques, quadra
esporliva. Tudo inlegrado a

natureza. Acesso rápidO ao ceníro.
Valor R$ 130 000.00

ReI. 181 - CENTRO - fü.
Maximum Cenler ... Excelenle

oporlunidade - Aplo localizado
ao lad9 do colégio som Jesus,
cl 112,64m2 de área útil e área

tolal de 161,73. Suile + 02
quartos, dep de empregada,
salão de testas. garagem e

demais dependências. Pode
ser financiado via banco.

Valor RS 210 000,00.

ReI. 164 -- CORUP.�
... Centro -"Apto. em
construção cl área
(Chi de 62,33m2, G/
03 quartos, sala e

cozinha coniuqaoa,
bwc. área de

serviço. varanda e

garagem.
Valor RS 85.000,00.

Ref.179 .. -JARAGuA
ESQUERDO - Ed. Terra

Brasilís ... Aplo. no térreo,
ci 86m2 de área útil, ci .

sulle + 01 quarto, sala e
.

cozinha coni."OI
banheiro SOCial, sacada
cl chun., área de serviço

e garagem. Pode
linanciar via banco. Valor

R$135.000,OO.

Rei. 168 - ÀGUA
VERDE .... Ed. Le Pelit ...

Apto. c! 03 ouartcs,
sala de estar e jantar
com sacada, cozinha, _

bwc. área de serv Área
de festas ci churr. e
garagem. Pode ser

financiado via banco.
Valor R$ 110.000,00

2 quartos, Cozinha sob medida, Sala, Sacada com churrasqueira, 1 banheiro
mobiliado, Área de serviço, 1 vaga d� gar., Valor R$ 120.000,00. Podendo financiar

junto ao banco.

/.
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REF031 • Czerniewicz· Apto c!
.
suíte + 2 quartos, bwe, sala de

estar/jantar, cozinha, sacada c/
.

ehur.,portão eletrônico, garagem.
Consulte· nos.

.

Comercial- Bazar c/ estoque e

balcões. R$ 25.000,00

/

TERRENOS E CHÁCARAS

1 ��
.. "'__

$:"f.·fu,. ...� .,_'"
�--

"."i••
-,

""
-

REF056 . llacolumi II· Lotes a partir
de R$ 79.380,00 . lot, Nobre,
excelente localização, 100%
residencial. Consutte opções.

REF100 • Vila Rau· Casa alv.e/ 2
quartos, bwe, sala! cozinha +
casa de madeira. R$110.000,OO

REF089 • Estrada Nova- Casa
mista el 3 quartos, bwe, sala,

cozinha, área de serviço, garagem.
R$ 80.000,00

REF077 • Ribeirão Cavalo· Casa alv.
e/2 quartos, 2 bwcs, sala, cozinha,
áreade serviço. R$ 36.000,00 +

parcelas, aceita terreno/carro.

REFD21 • Amizade- Casa mista c/
2 quartos, demais dependências
lote- 327m2, plano, rua asfaltada.

R$ 88.000,00
comercial de 60m2. Terreno c/

680m2. R$ 290.000,00

alv. + casa madeira cada c/ 2
quartos, bwe, sala, cozinha, área de
serviço, garagem. RS 270.000,00

REF079 • Água verde- 2 terrenos
planos, loteamento nobre, rua
asfaltada. R$190.000,OO

Haus
imóveis

éRECI1.105-J

Fone/Fax (47) 3373-2135

Rua 28 de Agosto, 1445
EM GUAAAMIRIM

.
-

REF907 • Corticeirinha • Casa Alv, cl
3 quartos, "ala, copa/cozinhabwc,

lavanderia, garagem, varanda.
R$ 70.000,00
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3276·�231 I 9� 33·

CRECI2346

TRINDADE

Rua Angelo Schiochet, 280 sala 4

Jaraguá do Sul - se

falecom@trindadeimoveis.com

M ov E s www.trindadeimovei

COD 298 - Três Rios do Norte - Residência em

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

COD 195 - Vila lenzi - Residência Com escritura,
1 suíte, 2 quartos,3 salas, cozinha, lavanderia,

- área de festas, 2 banheirôs, garagem, piscina,
proxírno ao Jardini Lenzi Valor R$ 600.000,00.

COD 318 - Rio Molha - Apartamento novo

61,00m'; 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, sacada com churrasqueira, garagem.

Valor R$ 130.000,00.
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,

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$12.7.000,00

AMIZADE - LOTEAMENTO
'

ITACOLOMI " - Casa pronta para
morar com suíte mais do.is

dormitórios', bwc social, sala estar e

jantar, cozinha, lavanderia, área de
festas com lavabo I garagem para
dols carros. R$ 285.000,.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$ 395.00.0,00.

TRÊS RIOS DO SUL - LOTEAMENTO
BEIRA RIO - Casa em construção
com suite mais dois dormitórios,

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

R$ 179.000,00.

TRÊS RIOS DO SUL - LOTEAMENTO
BEIRA RIO - Casa pronta pi morar,
com suíte. mais dois dormitórios,

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

R$ 175.000,00.

AMIZADE -

LOTEAMENTO CHAMPS
ELYSÉE - Lotes a partir
de R$ 106.500,00

AMIZADE - LOTEAMÉNTO
ITACOLOMI II - Lotes a partir de

R$ 79.380.,00 .

ICA o
IMÓVEl

11

R:João Marcatto nO 265 - Sala 05 Ed,Mônaco • Centro

...

Iii
..
..

ricardodmovei.s@hôtmail.com o

'� 8'808-5378
i 8837-8299

Cód.138· Casa de madeira 'cf 4
qtos no Santo Antônio.

R$ 69.000,00
Gad. 056· Terreno cf lI.680m' no
centro de Guaramlrim. Próx. ao
trevo principal. Consulte-nos.

Cod. 116 : Terreno c! 337,00m'
em Três Rios do Sul. R$

40.000,00.
Cod121 -Terreno cf 5.000,00m' na

BR280 sentidq Corupá.
R$500.000,00

alvenaria com suíte +
2 quartos no bairro
Amizade no'valor de
R$ 240.000,00.

Cod.146 - Casa mista c!
.

3 quartos +' galpão de

170m2, e terreno com

774m2, no bairro Vila
Nova. R$ 250.000,00

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

verde. R$ 212.000,00

com 1 suíte + 2 quartos no

bairro Ilha da Figueira.
R$ 145.000,00

Cod107 - Casa de alv. com
3 quartos, na Ilha dá

Figueira. Entr. de 55.000,00
.

+ saldo com proprietário.

Cod089 - Apartamento
.

'semi mobiliado com 1
suíte mais 2 quartos.

Amizade. R$130.000,00

Cod135 - Casa de alv.
c! 4 quartos, bairro São
Luis. Pode ser financ.
Valor R$170.000,OO

GÓd. 190-Terreno com

364,OOm2 contendo casa de
madeira, no bairro Água verde.

R$ 100.000,00

GÓd.178 - Casa de alv. cf 3
quartos, toda reformada no

bairro Tita Martins. Pode ser

Inanc. R$110.000,00

GÓd.174 - Casa de alvenaria
com 3 quartos no bairro Vila

Lalau. R$ 180.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRECI15B3.J �
oVENDE .

@ALUGA
@ADMINISTRA

Seu imóvel está aqui.
>

-(bJ
HA·BITAT

3371 �8009

Ref. H 322: Terreno na I-----------t

Vila Lenzi (pró. Arena)'
área 528,00m2•
R$ 80.000,00

www.imobiliariahàbitat.com.br

" Quer disponibilizar seu imóvel para locação com segurança? A Habitat administra pra você. Venha ser nosso cliente!"
.

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

I

5
ai
o
o
N

I 3370.112219117�'1_�
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul - SC

wwWJvanaimoveis.com.br I ivana@ivanaimoveis.com.br
Ofertas válidas até a data de 26/05/09. /

e ,

IMOVEIS

Ref 2005- Apto no

Res. Caliel, Bairro
Centro, com 1 suíte,
2 quartos. bwc
social, sala de estar,
jantar tom sacada e

churrasqueira, área
de serviço, 2 vagas
de garagem. Preço
R$ 171.000,00

Ref 1035- Casa no Bairro São Luiz, com 3 quartos, 2 bwcs, sala de
estar, jantar, cozinha, dispensa, área de serviço, 2 vagas de.

garagem. Preço R$ 285.000,00.
Ref 3015- Terreno no

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

Ref 2042- Apto no

Centro, Res. Gran
Ramá, com 1 suíte, 2
quartos, bwc social,
sala de estar, jantar
com sacada e

churrasqueira, cozinha,
área de serviço, 1 vaga
de garagem. Preço
R$ 154.000,00

geminado no Bairro

Jaraguá. Esquerdo, com
1 suíte, 2quartos, bwc
social, sala de estar,
jantar, cozinha, área de

serviço, lavabo, área de
festas com chur., 1 vaga
de garagem. Preço
R$ 180.000,00

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

churrasqueira, 1 vaga de garagem.
Preço R$140.000,00

ReI 2030- Apto no Bairro Chico de Paula, Res. Di Nap·oli, com 2 quartas,
bwc, sala de estar! jantar, cozinha, sacada com churrasqueira, área de

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

Ref. 2041- Apto na Barra
do Rio Cerro, Res.
Cezanni, com 1 dormitório
com sacada, 2 dormitíros,

.

sala de estar, jantar,
; cozinha mobiliada, área de

serviço, sacada com
'

churrasqueira, bwc, 1

vaga de estacionamento.

Preço R$ 115.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.atlantaimoveis.com

rejane@atlantaimoveis.com
keli@atlantaimoveis.com

Rua Barão do Rio Branco, 373

.

Residencial
Don Caliel·
Centro

Apartamentos
com 1 suíte, 2
quartos, bwc
social, sala de
estar, sala de

jantar com
sacada e

churrasqueira,
cozinha,
lavanderia, 2
vagas de

garagem.
R$171.242,14

.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 Nova York -

Centro

Apartamentos: 1 suíte, 2
dormitórios, bwc social,
sala de estar e jantar,
sacada com "Churrasqueira,
cozinha, área de serviço,
garagem. R$ 151.000,00

Ref: 1553· Amízade- Lo!. Itacolumi II
Casa em Construção com 1 suíte (espaço para hidra),

2 dormitórios, sala de jantar e estar, bwc social,
cozinha, área de serviço, área de festas, 2 vagas de

garagem. (ACABAMENTO EM GESSO, MASSA
CORRIDA, PISO PORCELANATO, PREPARAÇÃO PARA
SLlPT E PARA ÁGUA QUENTE E FRIA). R$ 279.000,00

Casa Geminadas
Amizade 10 Pavimento
com copa, cozinha, área
de serviço, lavabo,
Churrasqueira e 1 vaga de

garagem. 2° Pavimento
com 1 suíte com sacada,
2 dormitórios, bwc soclal..
3° Pavimento com 1
dormitório com sacada.
R$ 209.000,00 cada: uma

"
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REF.117 - Vila Nova - Sobrado com 500m2 de 4
pisos com 2 suítes com sacadas, uma sendo com

hidro e closet, 2 salas, mezanino caril sacada, 2
quartos com sacada,2 banheiros, dep. de

empregada, ampla cozinha com moveis sob
medida, garagem, escritório, área de festa e mais

REF.142-Barra do Rio .Cerro-Apartamentos
novos com 2 dormitórios, banheiro social,sala
e/sacada e churrasqueira, cozinha, lavanderia
e/sacada, garagem. R$ 110.000,00. Entrada de

30% + parcelas direto imobiliária.

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

REF.54-Vila Nova-Apartamentos com

opção de 2 vagas de garagem

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

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

.

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

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

negociável

�Wh.u.rrasqtJeira na sàcadá,
,,,,Área de lazer com quadra de. areta,
playgróund e salão de festas,

�Localização privilegiada em em excelente
bairro, perto de creche e supermercado.
•Financiamento do imóvel na planta, em
parceria com a CAIXA e PMJS.

2e3
DORMI1Ól'llOS

·Churrasqueira na sacada, ·ELEVADOR
hidráulico com Nobreak,
·Área de lazer com duas piscinas,
playground e salão de féstas
·Localização privilegiada em local

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

.

com a Construtora.

Agende uma VisitaFaça seu cadastro. Informações 47 3275-1447

Vísite nosso síte: www.hexagonalengenharia.com.br
HEXAGO.,.·
.,nge ..J1arla&c<IIl.�r..çlí"$

Construindo qualidade de.vIda
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RUA 25 DE jULKO (em 1rente

Recreativa Duas Rodas)
APARTAMENTOS NOVOS

uartos
Aptos com suíte cl sacada + 2 Q

I c/
'

sala em 2 ambientes, sacada a��aa
churrasqueira, bwc social, COZI ,

d
'

2 vagas de garagem, -

lavan ena, O aptos
Prédio com salão de 1est�s" s

d
terão espera para ar-condiCiona o,

_" S lit em todos os ambientes, medidorp
,

d' 'd I Com elevador.
, de água ln IVI uai.

to: 50% do valor
Co d'· de pagamen o,

n Iça0
Id m 24 parcelas,

de entrada e o sa o e

A partir de"R$1'6S mil c/1 �aga de
�

garagem,

.
,
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COMPRA, VENDE, ALUGA
E ADMINISTRA SEU IMÓVEL

CRECI-13252

Chácara com área de 601.767m', com 02casas,
Tetreno com 5665m2, com ranchos e 250.000m2 desmaiado. 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. ValorR$ 370.000,00.
uma casa de alvenaria.
Pelo valor de RS
450.000.00. Aceita 50% do
valorem imóveis.

s a I a s

comerciais.Bairro
Seminário valor R$
210.000,00. Corupá

orrente, ranchos, ga ,

pastagem, 11mil pés de banana, 4800 pés de
eucaliptos, 2000 palmeiras, excelente área para plantas
ornamentais ou reflorestamento. Estrada Pedra de
Amolar, Corupâ. Valor R$ 260.000,00.Casa de alvenaria com

125m2, com 03 quartos, 02
banheiros, 02 salas,
garagem , lavanderia,
cozinha. Terreno 17x30m.
Bairro Seminário, Corupá.
ValorR$145.000,DO.

Terreno com 135.000m',
com 18mil pés de banana,
Bairro Ano Bom, Corupá
PelovalorR$145.000,OO.

Terreno 2.680m2• Galpão
pré moldado com 319m',
Bairro Ano Bom. Valor R$
195.000,00. Corupá

Casa de alv. com 210m',
04quartos,e demais
dependências. Bairro Ano
Bom. Valor R$155.000,OO.
Terreno com 800m2.

Terreno com S8.200m2
(126x700), localizado na SR
280, Km 82, ao lado do
Tureck Garten, Corupá.
PelovalordeR$350.000,OO. Casa de alv. 126m2•

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

Terreno com 25.000m�, áqua eorrente.o i suite . salacomerciais(110m'). Terreno 453,60rli', com uma

urbano, (50x525) com
mais 02quartos, lareira, Ótima. vista, propício para casa de alv. com 63m2, e

8mil pés de banana, garagem, Chl1rrasquerr�, clinicas -e. ótimo ponto mais casa' de madeira nos

localizado no Bairro Ano
Bairro Ano Bom, Corupa. comerciaL. Valor RS fundos. Bairro Seminário.

Bom, Corupá. Pelo Valor ValorR$125.000,OO 295.000,00. Corupá. Corupá. Val.orR$68.000,OO.
R$45.000,oo. Roberto Seidel. 1142. Corupá. {'one: 3375-2031/9135-4977.

HELIANO ORIBKA
Corretor de imóveis CRECI14999F

(4.1) fM2B .. lr:,l�
8412-8933

ComiraouuosimõVefsl!OjSitíf www.imoveisjaragua.com.br helíano@iilToveisjaragua.com.br

"UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS PARA :JARAGuÁ DO SUL E REGIÃO"

185.000rri? ideal para
Reflorestamento
ReI 4055 Rio Cerro II
870.000m2 ideal para

t---------+---------II--------+�=,;,,;;;,,;===:..::..�Reflorestamento
Ref 4057 Fazenda em

Corupá 6.335.000m2
ideal para R.eflorest.
Ref 3030 Chácara c/

Edson Müller (47) 3372-1081
Corretor de Imóveis (47) 3055..0007

.

Coecl se N0 851)0
Rua: Ernífio Slein, 357Centro

r;'i. I . ó,;I Jaraguá do Sul, ,se Cep: &9252-020
www.rrrunerecrretor.eem.er

Cód.1061 . Arnizace- sobrado
lotVersalles. Suite, 2 qtos,

sl.jogos, 9'ar.2 vagas. R$ 550 mil
-

I

Bairro AreaITerreno' Construção� Valor

Baependi 300m' 350m' .450mil

SFS�taguaç" 600m' 600m'3Pav. 400mil

Aguavorde 300m' 260m' 255 mil

.Ce�tro 530m' 150m' 500mil
Firenzel! casa+quítinete 130m' BBmil

Local
1 quadra domar 70m'ISuite+2q 75mil

Baln.Cambonú Próx.Marambaia 550mil

'Enlre9a2009 Vila Lenzi Suite+1q .120mil

Entrega2009 Centro Súite+Zq 210mil
Amizadéioferta Próx Arsepum 63TlÍ' 3q 83mil

Area
.,

Jaraguá Esquerdo 40Qm'
. cilntrQ(PróKSludio)390m'

Chã.ara
4041 SFSIRiboira ,172.000m'

Barra do Rio Oerro 90.000m'

110mil
550mil

LOCAÇAO - Cód.8003· Galpao .

1000 m' na Barao, próprio pi
depósito, indo oucom .. Clescritário,

refeit., bwc, estac -,R$ 6 mil

LOCA�Ao Cód. 1050 casa

cemro- Área +/-260,OÓm'
terreno: 1.140,O�m'. Ótimo ponto

comercial R$3 mil 4005 MasslRibGlisiavo201.000m'
f---.....--",;",.---..L..---------� 4001' São Bonífilcio· 242,OOOm'

PRQJETOS,E CQNSTRUÇÕES 4008 Máss.! 50.000m'
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande

experiência no mercado de construções.'Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressertes e emocionais de uma construção por nossa con!a,.
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.'

FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH). ...

180mil
1BOmil
20Q',mil
150mil

·(Piox.Palhql<'!) 150mil
150mil

RioOylTolI 2S.000m'

LOOAÇAO

.Apartam·ento
S�a.colÍle;"i'!l
4C09"''&' Centro 90 m2

Galp�o,
80o�i Centro (BoX)
6002 Centro

Projetos Estruturais e Arquitetônicos 250m2
1.000m2·

1 :2QO,IiO
6.óoo;bol>.lu.AGfUSllNA

e, '" :f;> t. \:<-1'! <I. I!< ,�

PARA VENDER I COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS

(47) 3370-8097
9163-4439'

NemHjgg�!!i�4g
COMPRA I VENDE I ALUGA
nemezioimoveis@pop. com. br

Tina

Florent;ine. RadIar
co RRE-TORA D'E IMÓVEIS

Ct-ec i fi" 98,39

CAsa ,,'Y�L .... ......� .�f��.{·
João Pessoa: 2 quarto salá, cozinha côm moveis,bwc, chur. ct'bwc, a�rme:'d +dep"FiS116mil.
Bracinho: 1suite, 2qtos, coz., BWC, d-r dep. terreno deB70m2. R$107.000,OO
João Pessoa 2 qtos , sala, coz, bwc, 0+ Dep. aceita carro, oaminhão ou proposta RS 68.000,00.

com 30.onOm2,:pro)<il)1o
a mal�ee. R.ua mol:lWlg

Hanemann. R$ 2011.000,00

TERRENO
Sohroeder centro Norte, 740m2 esquina RS58mi!.
João Pessba 420m2,R$39,500 +parcelas.
João Pessoa 420 m2 51.500,�0
Schroeder Rancho Bom, 1600m2 averida principal R$65mil.
Schroeder Centm- 356,5 m2 RS 27.000,00
Terreno João Pessoa- 2.000 m2 R$ 60.000,00
Bracinho 450m2 R$ 33.000,00 .

Novo bteamento em Schroeder terrenos a partir de RS 27.000,00 imperdível
Terreno prúx. rVlarisol de Schroeder 437,5 m2 R$ 37.500,00

Rua Walter MarquardC, 2155
Jaraguá do Sul - SD

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, garag�m • Terreno c/350m2

ReI 081 • São Luis - Casa de
Alvenaria c/150m2 -·3 qtos, bwc, 2
salas, cozinha, copa, area de serviço,

2'dispensas, garagem p/2
automóveis - Terreno c/392m2

R$ 139.000,00

ReI 077 - Barra do Rio Cerro· Casa
de Alvenaria c/115m2 - 3 qtos, bwc
social, sala, cozinha, copa, dispensa:
garagem, área de serviço - Terreno

c/405m2 - R$ 210.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANTÃO VENDAS 9977-4652 I 997?--4654 I 9977-9336
R. João Januário Ayroso, 531 - 'sl 2 Início do Jaraguá Esquerdo PLANTÃO ALUGUEl 9977-9337 I 9934-0687

.

COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRAÇÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

0238 - Rau. 680,63m2. R$ SÓ.OOO,OO
0485 - Barra do Rio Cerro. 79.220m2. R$
520.000,00
0771 - Estrada Nova. 340m2. R$
45.000,00
0116 - Rau. Terreno pmx a Assocação da

C8.ESC, c/373,10m'. R$50.000,00 (neg.).
0553 - Terreno com 132.500,OOm' .ern
Schroeder, BairroSchroedefl. R$900.000,00.
0721 - Rau. Condominio Renacença area

364,70m'. R$ 82,000.00
0754 • Ilha.da Figueira. Com 40om'. R$
135,000.00 (neg)

1-------..,-----1-----------1-----------1-----------1------.....------,-------------f 0890-VilaLenzi. 498,09m'R$ 78,000.00
0886- TlêsRiosdoSul.325m'. R$42.oo0,00
0922 - Terreno, Ilha da Figueira com

.sOam'. R$150.000,00
0919 - Terreno na Ilha da Figueira, com
420m' por R$ 130,000.00

REF.: 0905 -

, Galpão:
Vieiras.

Aproximadam
ente 3.000m2

TERRENOS & l, : •

-

Terreno com 325m2.
R$ 192.000,00

REF.: 0727 - Vila Nova. Apto com

1 suíte mais 2 dcrmitórios.
Mobiliado. R$ 295.000,00 (neg)

REF.: 0927 -_S�o Luis. Terreno
com 592m2 com duas casas dê

alvenaria. B$ 165.000,00

REF.: 0926 - Casa: São Luis. 3
dormitórios. R$ 165.000,00
(liberada para financiamento)

REF.: 0951 - Casa: Rau. 3
dormitórios. R$ 130.000,00
(liberado para financiamento)

Galpão:
Jaraguá Esquerdo. 200m'. R$1.300,00
Nova Brasília: 800 m' R$4.000,OO
Schoroederl: 1.100 m'R$ 3.500,00
Guaramirim. 1.000m'R$ 4.950,00

Casas:
Ana Paula. 3 dormitórios. R$ 600,00
Barra do RioCerro. 3dormitó[ios. R$ 900,00
Barra do Rio Cerro. 2 dormitórios: R$
460,00
Centro casa comercial R$2.500,00
Estrada Nova. 3 dormitórios. R$ 500,00

------1I-------------1I-----------t------------I-----------t----......;......;"-------fJaraguá Esquerdo. 2 dormitórios. R$
1.200,00
Jaraguá99.2 dormitórios. R$ 300,00
Vila Nova. 2 dormitórios. R$ 630,00
Vila Nova. 3 dormitórios. R$ 750,00
Vila Nova. 3 dormitórios. R$1.000,00
Vila Nova, 04 dormitórios R$ 2.000,00
Vila Nova, 03 dormitórios R$ 2.500,00

suíte mais 2 dormitórios.
R$ 129.000,00

(flananciarnento via banco)

Apartamentos:
Barra do Rio Cerro, 02 dormitórios R$
450,00
Barra do Rio Cerro, 02 dormitórios R$
650,00
Centro. � dormitório. R$ 480,00
Centro. 2dormitórios. R$580,00
Guaramirim, 02 dormitórios R$ 500,00

;-t-----;:---------t----:------:--:-::-I"===--------t===========-IlIhadaFigueira, 2dormitórios. R$660.00
Jaraguá 99,02 dormitórios R$500,00
Jaraguá Esquerdo, 02 dormitórios R$ 620
+ condomlnio
Nova Brasllia 03 dormitórios,. duas vagas
de garage R$1.000,00
Rau, 01 dormitório, mobiliado R$ 450,00
+ condomlnio
Vila Lalau, 02 dormitórios: 600,00
Vila Nova, rnob., 01 dormitório R$
1.800,00
Vila Nova. 1 suite mais 2 quartos. R$
1.300,00
Centro. 2 suites mais 1 dormitório. R$
1.100,00

.

Rau. 2 dormitórios. R$ 500,00
Ilha da Figueira. 2 dormitórios. R$ 630,00

---------t------------f Ilha da figueira. 2dormitórios. R$520,00
Estrada Nova. 2 dormitórios. R$ 550,00
Amizade. 2 dormitórios. R$ 576.00

Salas Comerciais:
Centrá - Rua Marina Frutuoso R$ 500,00
Centro - Rua Eugenio Bertoldi R$ 800,00
Centro - Av Marechal Deodoro da Fonseca
R$ 550,00 + condomlnio
Centre- Rua Jorge Cerniewicz R$ 500,00
+ condomlnio

.

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,

---------_-------..;._---I n080. R$5.900,00
J.araguá Esquerdo - Rua João Januário
AyrosoR$415,00
Ilha da Figuei[a - José Theodoro Ribeiro R$
1800,00
Nova Brasnia - Gustavo Hagerdorn R$
1.000,00
Vila Nova - RUaArthur Gumz R$ 800,00

Terreno:
Vila Nova. R$1.200,00
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EMPREENDIMENTOS
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www.leier.com .I:lli

Excelente Oportunidade R$ 225.000,00

Cód. 323.1- ótima Oportunidade. Ed. Vila Nova, Apto 203, sol da manhã,
contendo 3 Q'uartos. 8WC, cozinha, área de serviço, sala de TV, sãla de jantar, sacada,

garagem, área de festa. Totalmente quitado, aceita financiamento pela caixa,
.

.

Cód. 365.1· Excelente casa de Alvenaria, no bairro Centenário, sendo
terreno com 350m' e casa com área de 110m', não averbada, contendo 1 suíte
+ 2 quartos, cozinha, sala de jantar, sala de TV, área de serviço, garagem, jardim.

OPORTUNIDADE Vila Nova R$ 142.000,00

Cód.309.1.
Apto NOVO no

Ed. Barcelona,
contendo
.1 Suíte

+ 2 quartos;
8WC, sala de

jantar e estar,
cozinha, área
de serviço,
sacada com

churrasqueira,
1 vaga de
garagem.

Cód.'312.1. -Llnda Chácara, contendo uma casa de madeira com 2 quartos,
sala, cozinha, owc, lavanderia, garagem e varanda, 2 lagoas.

Cód.333.1.
Lindo

Apartamentó
com 95m'

área privativa.
sendo

1 suíte + 2

quartos, sala,

Czerniewicz R$ 130.000,00

Apartamento
novo com 63m2
no andar térreo,

no centro,
próximo ao

Posto Dalcóquio,
contendo s

quartos, .1 bwc,
sala, cozinha,
Isvanderta,
e'1 vaga de'
garagem.

Apto NOVO no ED. ITATIAIA, 3° andar fundos, próximo a Escola Alberto Bauer, sendo 106m'
de área privativa, contendo 1 suíte + 2 quartos, sala de estar + jantar, ampla sacada c/

churrasqueira e .1 vaga de garagem. Entrega para setembro de 2009.'Aceita carro no negócio.

ADMITIMOS CORRETORES DE IMÓVEIS
vendas@leier.com.br

----

Centro R$ 150.000,00

Cód. 313.1 - ótimo Terreno, situado
no Residenciaj Bellavista, lote n" 21-

rua toda asfaltada com calçada. Terreno com
área total de 378,75m', sendo

15m de frente e 25,25m de fundos.

Rio da Luz R$ 80.000.00

Cód. 312.1. - Linda Chácara,
contendo uma casa de madeira
com 2 quartos, saia, cozinha,

.; bWc, lavanderia. garagem e

varanda, 2 lagoas.
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Valores vá lidos até 31/05(2009

. Fone/Fax: I47) 3370-0700 Plantão: (47] 8408-0700

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

ww_w. imoveisemjaragua.com.br

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

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

churrasqueira R$ 265.Ó,00,00

ReI 114 - Sobrado "alto

padrão" Sala o/pé direito
alto. R$ 430.000,00

REf. 3252r apto centro, 1
suite, 2 dorrrüórios, sacada
ampla c/churrasqueira, Pronto
para 'morar. R$Q9.B,OOQ:OO.

ReI. 321.1 - casa. - Nova
Brasília - 3.dorm'rtórios., 2

bwcs, demais dependercías
':Otimo para cornsrclat'

R$ 225,000,00

105,000;00
Ref. 3161-Casa demadeíra- Tila Martins -3dormrrórios. 1 bwc, garagem, demais Rei. 315.1 - Apto - Ed .•Venelll- Próximo aWEG -1 sute, 2 çl.ormitórios, DWC, demais
dependências R$78.000.00

'

cependencas R$135.000,OO
Rel.2091 • Casa - Vila LenZi - madeira, 2 dormitõrios, bwc, cemais-dependêncas Ref. 3041 - Apto - Nova Brasma - 1 suíte, 2 dormitóriós, 1 bwc, sacada
R$ 80.000,00 c/churrasqueira. Entrega em setembro 2009 R$1 34.00Q.9O

.

ReI. 3221· Est.rada Nova - 1 dormitório; 1 bwc, demais dependencias R$ ReI: 3321'- Apto - cenrtro - 2 dormãõrios, 1 bwc, e demais dependências, sacada
8.5.000.00·' c/churrasquelra, área de festas com piscina (sem acabamento) R$1'44.QOO.00
ReI. 3201 - TIla.Martins-1 sute, 2 dorm., 2 bwcs, demais dep, R$109.000,00 Rei. 1661.- Centro- 1 sUit�, 2 dcrmncnos, derrlais dependências. R$170.000,OO
ReI. 241.1 - Figueira - 3dormnorios, bwc, garagem R$110.000,00 ReI. 2321 - Centro - surre, 2 dorm., bwé, 1 vaga de garagem. R$170.767,00
Rei. 2491 - Tlla Martins - 4 dormãodos, 1 bwc, garagem e damas dep. ReI. 3311 _ Apto _ Centro _ suite, 2 dormitórios, demais dependências R$
R$110,000,00 215.000,00
Rei. 2371 - Chico de paUla- 3dorm., 1 bwc, i vaga de garagem R$110.0oo,00 ReI. 2341 _ Bombinhas _ 1 suite, 1 dorrn., sacadac/chur, prédio c/ piscina, play
Rel.2681 • Estrada Nova - 3 donnltoros, 1 bWc; 79m2 - R$114.000;00 ground, área de festas, elevador: R$ 250.000,00 _ Ãcetta trocac/ imóvel em JaraçuaRel.l091 - 3dorm. 2bwé: 2 salas portão eíetr, piscina RS'125.000,OO Rel.2oo1 _ VílaNovac/l suite, 2 dorm. 1 vaga de garagem R$250.000.oo
Rei. 3121 - Nereu Ramos - com2 casas R$150.000,00
ReI. 1811 _ Chico de Paula _ Casa mista com 3 dorrnlíórios, 2 salas, área dé festas

ReI. 2621 • Balneário Camboriu - próximo igrejaSanta Ines -1 sOfte, 2 corrnnórios. 1

c/enuce piscina + 1 kitinet + areade 60m2 _ oficina R$200.000.00 bwc, 1 vaga de garagem R$340.oo0,00
Ref:3351-Casa.Vila Lenli -I dormrrario, bwc, demais dap., plscina R$160.000,00 Rel.2441 - Balneário Camboriú, COBERTURA, ano padrão, 4 suites, 1 dorrn., dsp,
Rei. 2581- Vila Lenzi -zsutes, 3dorm" 2 bwc, demaisdep., garagemR$160.000,00 de ernp., 4 vagas de garagem + espaço p/jetski e 1 moto, piscina privativa e demais
ReI. 3162 - Tila'Martins - 170m2 - 3 dormitórios, 2 bwc, 3 vagas de garagem, dep. R$1.500.000,00 (entrada de R$500.000,00)esaldoem 72vezes .

. demais dependências R$160.000,00 :illl!illill'
.

ReI. 831 - Vila LenZi • 5 quartos. sala, copa, bw.c, surre, cfur, cozinha R$ ReI. 2471 - Terreno - Rau - com413,81 m2 RS 54.000,00
200,000,00 . ReI. 3061 - Jaraguá99 com 325m2 R$ 55.000,00
ReI. 1512 - BarraVelha- Sobradoc/suite, 2 dorm., lavabo, chur. R$200.000,00 Rei. 3341 - Terreno -Ana Paula - 350m2 R$55.000,00
ReI. 2141 • Figueira - Sobrado cí s.ulte, 3 dorrn., 2 vagas de garagem R$ 21 0.000,00 ReI. 2671 _ Terreno _ Figueira _ 380,80m2 _ R$ 70.000,00
Ref.3091 - Água Verde - 3 dormitórios, 2.bwc, garagem p/2 carros - R$ 21 0.000,00 ReI. 3181 _ Terreno. TifaMartins _ com 330m2 R$ 69.000,00
ReI. 3141 - Vila LenZi - 2 dormnórios, 1 bwc, garagem adernas dep. R$ 220.000,00 ReI. 2691 _ Terreno -Amizade- com429 m2 R$76.oo0,00Ret. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2vagas de garagemR$ 245.000,00
ReI. 1511- BarraVelha- sobrado "ano padrão" R$260.000,OO ReI. 774/775 -Jaragua Esquerdo-prox..arena- R$ 89.000,00
Rel.l 911 - Figueira - sute, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000.00 Refo 3131 - Terreno - Vila Ialau -409m2 R$85.000,00
Ref.2601 - Centro -206m2 -1 sune, 4 dormitórios, 2 bwc R$420.000,OO _

ReI. 22- Terreno - Vila Lena- com 435m2. Ruaaslanada, R$109.000,00
ReI. 1521 -·Baependi - sobrado ano padrao"interno inacabado" prox recr Marisol R$ Rel.2931 - Terreno - Vila LenZi com 442m2 -130.000,00
450.000.00 Rei. 3111 - Terreno - "Otimo ponto comercial" - centro com 300rri2 R$118.000,00
ReI, 281'- Penha- casa álto padrão 'frente pi o mar' R$ 550.000;00 Rei. 2731 - Terrimo,Água Verde -.900m2 R$160.000,00
ReI. 3291 -Jaraguá 99· 3dorm" 1 bWc,.g.ragema demais dep. R$120.000,00

' ReI. 3061- Terreno-Ami2llde-1620m2 R$190.000.00
Rel.2091 - Casa de made.ira - Vila Lenzi-2 dorm., 1 bwc e demals dep. R$80.000,00 Rel.3021-Nereu Ramos- 'industrial" frente para BR 280-3400m2 R$240.000,00·
APARTAMENTOS

. • Rel.t941 - Vila Lenzi 250.000m2 R$250:000,00
Rei. 3331 - Apto - Eslradanova - Entrega em setembro, 2 dorrnitórlos, acabamento ReI. 2431 - Area-.Braçinho - 22.000m2 R$280.000;00;
em massa corrida, 1 vaga de garagem R$75.000,OO

.

SíTIO ICHÁCARA
Rei. 3171 - Apto - Figueira - Ed. Jardim américa - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem e Rel.1141 - Garibalde -areade5777m2 com casa R$220.000;00
demais dependencias R$ 90.000,00 ReI. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$395,àoo,00
Rei. 3152 - Apto - Ed. Di Napoli - Prõximo IgrejaSão Judas; 2'dormitórios, 1 bwc, SALA COMERCIAL
sacadac/cburrasqeeíra R$99.000,od �
ReI. 3301 _ Apto _ Barra do Rio Cerro, 2 cormãõros demais dependencias. R$

ReI. 2701 • setacemercíel- Rau ,salão de cabeleireira eompleto R$65.000.00

LOCAÇÃO:
04 APARTAMENTOS NOVOS DE ALTO
PADRÃO NA VilA NOVA COM 01 SUíTE + 02

QUARTOS, 02 VAGAS ÓE GARAGEM COM
COZINHA SEMI-MOBlLIADA.

REl)IDENCIAl COM SALÃO DE FESTAS, 'IE�EVADOR, PlAYGROUND, QUADRA. DE .�
VOlÊ!. PREÇO ESPECIAL PARA AS I
PRIMEIRAS UNIDADES! I

01 casa alvenaria Barra do Rio Cerro. 03
qúartos, demais dependências. R$ 750,00
01 apartamento Leopoldo Mahnke - 03

quartos, demais cependênctas. R$ 700,00
Q1 apartamento Ed. Isabella. 01 suíte + 02 I

quartos, demais dependências. R$ 850,00 . I
01 casa residencial ou comercial no Centro,

\

.Rua Ferdinando Pradi. 03 quartos, demais

dependências.
01 casa comercial naVilaNova, com piscina e

espaço para. estâcíonamento, Valor: a

negociar.
01 casa comercial ampla no centro, com

Ipiscina, area .qrande para estacionamento,
.

porteiro eletrônico. Valor: R$ 5000,00.

j"(,Niigociável) .

01 casa com 05 quartos" piscina e demais

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

.

,

I02 apartamentos no centenário. 02 quartos, 1

sala, cozinha, banheiro, área de serviço e
i

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

cozinha conjugado. Preçoéspecial.
01 excelente sala comercial. Com ambiente
rústico, bem localizada é ampla. valor; a

negociar.
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cilibiscus
NOVO CONCEITO

I Apartamento I Apartamento01 Dormitório 02 Dormitórios
Área: 54,30 ní' Área: 85,94 m

07PAVIMENfOS 8/C/CurAR/O,
IJAU DEENl'RADA S4lA PARA P/T'NESS
S4LÃoDEFESTAS 8R/NQlIJjD01ECA com 450,00m' - 4 dormitórios,

BWC, escritório, área de

serviço, varanda e 2 garagens,
R$ 315,000,00,

o CORREIO DO POVO m
FIM-OE-SEMANA. 23/24 DE MAIO DE 2009 ...

Donnltórlo
Apto"fl:lo1e3'

Rel.20B '- Barra do Rio Cerro'
Casá com 76,00m' - 1 suíte, 2
dormitórios,laje com gesso,
Legalizada para financiamento

bancário R$i35,000,00
negociável.

Rel.450 - ma Martins - Casa
de Madeira, 3 quartos, jardim,

com edícula alugada na

frente,R$85,000,00,
negociável, aceita terreno

Rel.1956 - Barra do-Rio Cerro
Terreno com 3,551 ,00m',

Terreno pode ser desmembrado
em 5Iotes,R$560,000,00,

Rei - 2251 - Czerniewicz - Ierrsno
com 1,473m',R$330,OOO,OO,

"23 aw de���"
/

INTERIMOVEIS
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

VENDE: CENTRO Sobrado
residencial - imóvel constituído por
'5 (cinco) apartamentos, sendo

área total construída aprox. 700m2,
em terreno de 720 mz. Rua

Eugênio Nicollni

Sobrados geminados, alto padrão, contendo 03 dormitórios

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

churrasqueira e vaga de garagem. Área total140 m2.

Condomínio oferece guarita, salão de festas, piscina e

playground,
'

VENDE: CENTRO Apartamento 02
dormitórios (sendo 1 suíte), sala,
cozinha, área de serv, bwc social e
g'aragem. Residencial Catarina

Ersching (próx:Caneri)

VENDE CZERNIEWICZ Casa em
'

alvenaria, 03 dormitórios e demais

depend, área construída 130 m2
em terreno 425 mz. Próx. Teatro

SCAR.

Ret3510 - Vila Nova - Apto
com área privativa 78,43m2 - 3
dormitórios, 1 BWC, área de

serviço, 1 garagem, ,

R$115,000,00, aceita
financiamento bancário,

Cerro - Vende-se Sorveteria

completa e montada com cofie
drink R$ 250.000,00 aceita
imóvel, carro, negociável.

Rei - 602 - Nova Brasilia - Sobrado
com aSO.OOm' -1 sute, 2

dorrnítoríos, 2 BWC, 2 varardas, R$
690,OOO.OO.Sobrado e Sala

comercial Juntos,

Rei - 1250 - Tres Rios do Sul "

Sobrado com 95,OOm' - 2
dorrnitorios, 1 BWC, sacada no

dormnorío superior. R$115,OOO,OO,

3371-2117
Acesse outras opções em nosso site

www.interimoveis.net

• Apartamento, 01 dormit, sala, COZ., área serviço, bwc,
sacada cf churrasq_ e garagem. Rua Preso Epitácio Pessoa
1465 (Centro) Resid. das Tulipas. Aluguel R$ 475,00
• Apartamento, 02 dormit, sala, COZ., área serviço, bwc e

garagem. Rua CeI. Procópio Gomes (Centro) Resid.

Maguillú. Aluguel: R$ 490,00
• Apartamento, 02 dormit, sala, COZ., área serviço, bwc,
sacada e garagem. Rua Leopoldo Malheiro (Centro) Ed.
Gardênia. Aluguel: R$ 520,00
• Apartamento, 03 dormit (sendo 01 suíte), sala, COZ.,
área serviço, bwc social e garagem. Rua Fritz Bartel -

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

(Centro). Aluguel: R$1.000,00
• Sala comercial térrea, área aprox. 45 m2. Rua Preso

Epitácio Pessoa, 1465 (Centro). Aluguel: R$ 550,00
• Sala comercial térrea, com área aprox. 80 m2. Rua CeI.

Procópio Gomes de Oliveira (Centro). Aluguel: R$ 600,00
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COMPRA • VENDE • FINANCIA • LOTEIA • ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕES

imobiliária CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!.
. .

e
CINCO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!

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

(47) 3055-2400

ReI. 20328 • Czerniewicz- Apto e/97,00
m2• suite + 2 domri!. bem localizado
R$ 159.000,ào. Aceita Finane. / FGTS

Ref. 60.035 - Residencial Maguilu -Apto cl
dorrnlt. - sala de estar/jantar- coz. -área de

festa - Bwc - guarda roupa embutido - garagem
privativa ., gás central- Tv a cabo - área de festa

- portão e porteiro eletrônico - interfone. R$
95.080,00 Aceita financiamentó e FGTS

Corretor
on-line

-., ReI. 20.438 . V,ieiras
! . RESIDENCIAL
CQSTA DO SOL - Apto
e/2 dormito - sala de

estari]antar - sacada
el churrasqueíra- eoz.:
- área de serviço -

bwc - garagem
privativa. Prédio cl
playground - salão de
festas - portão e

porteiro eletrônico·
interfone. Entrada +

parcelas direto com a

construtora

Visite nosso Novo Site!
AGORA COM

ReI. 30640· Sehroeder- Centro Norte
TERRENOS COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO,
.

COM TODAS AS BENFEitORIAS PRONTO
PARA CONSTRUÇÃO,eom 336,00m2· R$

27.000,00. A vistà

ReI. 10625 - Tifa Martins - Casa cl 157,00 m2• 2
casas e um galpão. Casa 1: 3 dormito - coa/copa
conjugadas - Bwc- sala de estar -lavanderia·
fogão a lenha - sala de lV - garagem pi 3 carros.

Casa 2: 1 dormito - coz'; copa coniuqadas- sala de
lV - bwc -Jávanderia. Galpâoc/ 28 m2. Portão
eletronico.'-Il$ 137.800,00. Estuda Propostas

garagem p/ 2 carros - churrasqueira.
Próximo a metalúrgica Lombardi'. - R$

79.500,00. Estuda Propostas

ReI. 10656 - Sehroerder III - Casa c/ suite
+ 3 dormi!. • 2 bwc- sala de tv/estar
coz/copa- despensa- área de serviço -

quiosque c/ churrasqueira- piscina -

. garagem p/2 carros. Área de 280,00 m2 •

R$ 280.000,00. Estuda Propostas

Ref..1 0653 - Ilha da Figueira - Casa cl 234,00 m2
- casa a- 1 suite. + 3·dormit. - cozinha/sala, bwc,
lavanderia, garagem .. 120m2. Casa b-l dormit.
cozo - bwc, lavanderia- 40m2 - casa c -2 dormito

-Sala - cozo - Lavanderia. Garagem cl
Churrasqueira. 74m2. - R$ 692.000,00. Estuda

Propostas
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9148-2144
Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 - Centro

Vila Nova - R. 25 de Julho
Entrega: Março de 2011,
- 7 pavimentos, 24 aptos
- Elevador
- 1 ou 2 vagas de garagem
- Água, luz e gá� individuais
- Previsão pidimatíz. "Split"
- Tubulação p/ água quente
- A partir de 109,69m2 privativo
- Suíte + 2 quartos, sacada
gourmet +demais depend.
� edusI'v'as,i,

,;-.' . "'''I A partir de
� ,IJIIM R$ 149,900,00

R:rE"S1 DE,NGII-'\.'L

'LAYNl:S 'RE'RNANJ t1>A

Aptos novos
Suite + 2 quartos,
sacada c/ churrasqueira,
sala estar/jantar, BWC,
cozinha, lavanderia,
garagem,
Aceita carro no negócio,
R$160 a, 165000,00
Financiável

AMIZADE
LOTEAMENTO VILLE
DE LYON

Terreno com 340,06m2
14,00 x 24,36m

R$ 73,000,00

Escriturado, Financiável.
Avalia proposta,

TERRENO VILA NOVA- Rua Olivio Dominçosêruçnaqo- 20mx50m - 1,000m2
R$ 350,000,00 - Negociável

'

Czerniewicz - Rua Roberto Ziemann, 695 - Próx. á Canarinho

Apartamentos com Suíte + 2 quartos, sala estar/jantar, sacada com

churrasqueira, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem,
Entrada + parcelamento direto com a Incorporadora,
Consulte possibillidade de uso do FGTS'e/ou financiamento bancarlo,
Fase final da obra, Entrega: Junho de 2009.
A partir de R$ 155,000,00

'Entrega da obra: Abril de 2010,
VISITE O APARTAMENTO MODELO!
Apartamentos com 2 quartos
Apartamentos, com Suite + 2 quartos
Garegem coberta no térreo

Opção de za vaga de gar@em
Previsão para climatizadores do tipo "Split"
A partir de R$ 130,000,00

Apto 407 - 60m2 priv
R$ 110,000,00
Apto 106 - 60m2 priv
R$ 106,000,00
Sol da manhã
2 quartos, sala estar/
jantar, BWC, cozinha
lavanderia, sacada c
churrasqueira, vaga
de garagem,
Entrega: 1 ano

Sacada c/ churrasq,
1 ou 2 vagas de

.....�....................."....,,,....."""'''''''''' garagem

LOCAÇÃO
-Apto Baep8ndI- 2 domit6rios, demais
dependências - R$ 530,00 - Novo!

- - Apto 8aependI- 2 donniIórios +
demais depend.. R$ 550,00 - Novo

- Aptõ CzemIeWicz - Sufle + 2 quartos,
sacada cI cllUI18IIq., sala estarIjanIar,
cozinha, BWC,lavanderia, garagem.

R$740,OO
- Sala comercial Czemiewlcz -i5,40m2
+ vaga de estaáonamenfo
R.Roberto Zlemann, 695 - R$ 400,00

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

Tipo 1: Suite + 2 Q
Tipo 2: Suíte + 1 Q
Tipo 3: 2 quartos

R$ 139,000,00

PLANTÃO'
Fone: 9963-9830

Além
de uma

be.!a arquitétlilra
de tr.aços modernos, o Emmendoerfer Herne Club é IAteligente: totalmente planejado para satisfazer

pessoas como você, que reconriecem a importâncla de investir em qualidade de vida. A tecnologia utilizada desde o inicio da
obra, a distrifiuição dos espaços; a areocupação com a sustentabilidade, o conceito de Home ,Cllib e outros cuidados fazem

õesse ComJomínio Inteligente a escolha perfeita para você esua fam1lia. Portado que çterece, o EmmendoerferHome Club é o esgaço
que você nasceu para desfrutar, seu habitàt natural.

.

Incorporadora I Construtorà I Realização

" LocaHzação nobre: Bairro Vila Nova. EStRUTURA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m o CORREIO DO POVO
FIM DE SEMANA, 23/24 DE MAIO DE 2009 IMÓVEIS

Fale com um Corretor Online acesse o site: www.espeditQimove;s�com.br
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Reil
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.

"'móveis
C�IrI1�1trut(Q)lral <e) �nccrporedora .

Ivo - 9948..0221 Paulo 9101-6007
Gabriel- 9621-9430 Fábio Burigo'- 9119- 2643

Tyago - 9101-8302 Yachiyo - 9102-2039

D

Faça seu Financiamento

Aqui!

yatilimoveis@hotmail.coml www.yatilimoveis.com.br
Residencial Champagnat
Cód. 00017.020 - Residencial cf Hall
social decorado. Elevador Área de
lazer, play ground, piscina, salão de
festas, central de gás, água quente,
previsão para split. Apartamentos c!
salas integradas c/2 ambientes. 3
quartos (1 s + 2q). cozinha e

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

- Residencial Monte Olimpo Cód. 00123.002 - Edifício com Hall social, Eleva1!or, área
de lazer e festas. central de gás, portão e porteiro eletrônico, previsão para spli!.

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

Germinado Amizade cod:D0078.001 Sobrado germinado, moderno e

confortavel, 1 suíte + 2 qtos, sala c/ 2 ambientes, área de lazer ci
churrasqueira, garagem pi 2 carros.

casa de madeira. Localizado na

Rua Mal. Castelo Bra"nco, centro.

R$360.000,OO

,

Jaraguá Esquerdo: Terreno com
1.640,00 + cása de alvenaria com 3

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

Schoereder: Terreno com

14.550,00m2 Av. Marechal
Castelo Branco LOTE 796.

'

São luis: Ierrenocom 2 casas:

Casa 1. - mista cl 99m2, 3 qtos,
sala de estar e jantar, cozinha,
lavanderia e WC social.

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

,
vaga de garagem para 2 carros

: sendo 1 coberto.
- Terreno Vila lenzi com 475m2

(esquina) R$80.000,00
-Terreno próximo ao condomínio'
azaléia - 420m2 R$125.000,00
-Casa Ilha da Figueira, próximo

.

ao colégio Waldemar Schimitz

R$320.000,00
-Terreno na Vila nova com 301

m21de esquina (rua da Igraja Rainha
.

da Paz) - R$135.000,00 .

-Casa na Cohab Tifa Martins 1 s +
.

2q R$11 0.000,00 -Íerreno e'm 1

-

Guaramirim com 500m'

(escrilurado) perto dô trevo

R$50.000,00
• Terreno na rua Ferdinando Pradi ,

com 512m' • R$327.000,00
• Terreno na Vila Rau com 300m'
+ casa de madeira em cima. R:
Carla Rubia R$75.000,00
• Terreno com 5.500m' (58x78) +

'

� galpão cl 2.100111' localizado na

�i Rodovia Jaraguá/Pomerode próximo
I ao Choco Leite R$I.300.000,00

Chico de Paulo: Terre�o com 350m' +
'!j -

cas� Vila lenzi - Terreno com

casa de madeira com 2 quart0::l;'saia....
560m R$140,000,00 (troca por

.cozinha e garagem. apto Vila Nova.

o. ""."_',·"",,*k .;;;ywi.r__m"'_"""'_*lIm_"'.Ji

Vila U!mi . Sobraoo c/ 300m' de áll!l! 001. Área
Inferilc2 saas, 1 sLite + 1 Bvabo, bhlkleca,
cozrra (mob.), área de servço (mob.), área de
feslas c/ chut + co�i1ha (mob.). Área Superidc
3 sLlles, senío 1 c. banhaia de1ahada em

g"'rito, saa de televisão. Fumos c/ co�nha + 2
sLites. forro todo em rraoeía IIaLiJa. Ga"'gem

cobel1a para 2 canos.

Casa Vila Nova Côd. 00135.001 Casa
com: Surre rraster com cíoset, 2 quartos, Residencial Tássia Fernanda:
wc, cozinha, área de serviço, área de .

festa, sala de estar/jantar conjugada com
Ilha da Figueira - Com 70,76;n2 de

�
Rio Molha: Casa de madeira (mista) com

sacada, garagem para 2 vagas, escrãórío
área útil: 2 quartos (sendo 1 sUíte),. 100m', 03 quartos, sala de estar, sal� de

no mezanino, assoalho madeira marfim. WC SOCial cozinha sala de estar e Jantar, area de festas. lavandena, area

jardim de inverno na sala, textura pé .1' j;ntar, ga�gem. I externa, garagem para 02 carros,
I

direno inclinado com laje, acabamento em 11
.

R$125 000 00 . churrasquel.ra. eletnca, S�ml mobiliada.
. , ProXlmo a Pretenua. "

___"'.'illf
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imóveisplanetal��!�!�
www.imoveislaneta.com.br

CEP 89251-400 -Járaguã do $uIfSC

Código- ED. EL DOURADO -

apto 32 Valor: R$ 215.QOO,00
Rua: Aorianópolis, ri' 234
Bairro: Centni
Proximidade:
Marcallo Chapéus
Cidade: Jaraguá do Sul
Área litil: 96,Om'
Área Tolal: 150,Om'
Dependências: 01 sufte + 02
qtos, cozinha, bwc, sala,
copa/co�nha, área de .

serviço, 02vaga de garagem.
Malricu�: Averbado:
(x) Sim () Não
Obs: excelenle localizaçãn.
Totalmente mobiliado.

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

TERRENO NA RUA ACRE - 630m2
R$200.000,00.

COO 277 Otima oportunidade, sebrado na

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

piscina, pode ser financiado.
.

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

área de festa, 02 vagas de garagem.

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

estar, jantar, área de festas, qar pi 2 carros e demais
dep. Aquec. 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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• .Compra • Ve,nde ._ Administra •

Tel: '3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

Deleon 9923-6174 I IIson 9142·A641
PLANTÃO DE LOC�ÇÃO
Eliane - 9923 7090

2082 - Waldemiro Bartel- Baependi - Apart. Tipo 01"
-

quartos, sala de estar I jantar, bwc,
cozinha, área de 'sevíço, sacada cl churrasqueira.

TIpo 02: 01 sufie + 01 quarto.
Tipo 03: 02 quartos. A partir de R$: 90,000.00 I ���6oÕ��r�n2o_-T�rer�nuo�:�� totalmente'

Entrega: Março/2011 desmatado e/plantação de 11.000 pés
...-------------...----II------.......----....------f-------------....----�,...-��---------��---_t �����i��t��1 casa de alvenaria.

6109 - Terreno - Amizade - R$ 85.000,00
Terreno Loteamento lacolomi II.

6057 - Terreno -Ilha da Rgueira - 618,87 me
R$105.000,00.

2049 - Flat San Sebastian - Czemiewicz - 60,00 m2 -

R$ 110.000,00 1 qto, sala, coz lavabo, biinheira hidro,
sauna seca, úmida, piscina, sala ginamica .

2089 - Apartamento - Centro - 60,00 mn2 - R$
110.000,00 - 02 qtos, bwc, sala, cozinha, área
de serviço, garagem. Área de festas no prédio.

6082 - Terreno - Chico de Paula
1.195,00 me _ R$105.0ÍlO.00.

6105 - Terreno -Ilha da Rgueira
125.000,OOm2 - Sob Consulta.

6083 - Terreno - Vila Nova - 684,00, m2
. R$130.000,00

6084 - Terreno - Schroeder 111- 6.417,08 m2
R$195.000,00.

6079 - Terreno - Vila Nova - 441,00 me
R$ 200.000,00.

2065 - Apartamento - Centro - 106,50 m2 - R$
99,000.00 - 03 qtos, sala, cozinha, bwc, área de

serviço. No calçadão da Marechat·

60aS - Terreno -10,000.00 ma
R$ 500,000.00 - Terreno Plano.

6060 - Centro - 2,355.63 mv .

R$ 715,000.00 - Terreno na área central.

.

� Amizade-
139,67 m2 - R$
150.00,00 - 1

suíte cf sacada, 2.
qtos, área de
festas cf

churrasqueira,
área de serviçô,
coz., si de' estar f
jantar, varanda,

escritório.

-2007 - Plat- San Sebastlan - Czemiewicz
$ 330,00 + R$ 460 (Cond. e Serviços de Hotel)
qto. sala, coz., lavabo, bwc cl hidra, sauna seca,

lmlda, piscinasala deginastica.·

L-200S - Apart. - Centro - RS 550,00 - 2 qtos, si de
estar/jantar, área de serv,bwc, gar.

l-1013 - Casa - Chico de Paula RS 556,00
3 qlos, sala, cozinha, bwc, área d� serviço, gar.

l-2014 - Apartamento - Vila Nova - RS 600,00
2 qtos, sala, cozinha, bwc, érea de serviço,
churrasqueira, gar.

1149 - Casa Praia - Barra Velha -

148,00 m2 - R$110.000,00 - 01
sulte, 02 qtos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço, área de festas, 02

vagas de garagem.

l-2006 - Apart. -ilha da Figueira - R$ 630,00
1 suíte, 2 qtos, bwc, copa, coa., si, área de serv.,
sacada cl churra., garagem, interfone.

l-1011 - Casa - Vila Rau - RS 670,00 - 3 qtns. si,
coz., 2 bwc, área de serv., gar.

l-1006 - Casa - Rio Molha - R$ 750,00 - 3 qtos, �

sala, coz.,bwc, área de serv, gar..

l-2015 - Apartamento - Vila Nova - RS 800,00
1 suite, 2 qtos, sara, cozinhá, bwc, área de serviço,
churras-queira, garagem.

l-2012 - Apartamento - Vila Lalau - RS 800,00
3 qtos, sala, copa, cozinha, bwc, sacada, gar.

l-2003 - Apart. - Baependi - RS 855,00 -1 surte,
2 qtos, bwc, 51, coz., área de serv., sac cl churr.

l-1009 - Sobrado - Estrada Nova - RS 1.500,00
1 surte, 2 qtos. si, cOZ., bwc, área serv., sac., gar.

l-4001'- Galpão - Vila Nova - R$ 4.500,00
escritório, 4 bwc, amplo pátio, estacionamento.
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IFraDe"seI Alves
FINANCIAMENTOS

C'AI"wA.. -�" ...
CAIXA ECONÔMICA �EDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

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

(ód.0203 - Apartamento
Amizade cf 3 quartos,1 BWC
mobiliado, cozinha mobiliada,

etc ... R$ 100.000,00

Cód.0201 - Ilha da Figueira -

Casa Alv. cf 1 surte, 2
quartos, 1 BWC, sala,

cozinha, área de festas cf
lavabo, churrasqueira, fogão'
à lenha, etc .... R$155.000,00

- Casa na

Figueira ct 2
quartos próx.
a Viacredi.

. R$ 450,00

- Casa na

Figueira cf 2
quartos próx.

a Nilmar

(pedreira)
R$ 350,00

Cód.0202 - Ilha
da Figueira -

Casa Alv. cf 2
quartos, 1 BWC,
sala,
cozinha/copa,
etc ... Lote 554m'
R$ 147.000,00

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

IMÓVEIS

003 - Santo Antonio, terreno com área de
007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno cf 33.947,25m'.
009 - Santo Antonio, terreno cf área de 2.230,00m'
037- - Nereu Ramos terreno com 357,00m'
073 - Amizade, terreno com 350,00m"
074 - Amizade, terreno com 425,51m'
075'- Amizade, terreno com 373,97m'
079 - Nereu Ramos, terreno com 322m' .

083 - Schroeder, terreno com área de 500,00m'.
084 - Schroeder, terreno com uma área' aproximada de, 500,00.
088 ., Jaraguá Esquerdo, terreno com 580,00m'.
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótinio pf indústria)
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno cf 375,00m'.

/ 235 -Schroeder, terreno com 2,357,60m',

II.. 236 - Schroeder, terreno com 1.171 ,00m'

CORRETOR
DE IMÓVEIS

TEL. 3370-'6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.co....br

156 - Chico de Paulo, terreno
com 1.141,34m'. R$140.000,00

77,00m' e terreno com

329,00m'. R$105.000,00

120 - Jaraguá 84 - com área

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

L,eonij
m ô V e

R$ 45.000,00
-R$ 50.000,00
R$ 40.000,00
R$ 65.000,00
R$ 300.000,00
R$ 28.000,00
R$ 50.000,00
R$ 28.000,000

170 - Czerniewicz - com 93,00m' de área privativa
130 - Três Rios do Sul, apartamento com 90,00m' área total

R$ 150.000,00
R$ 90.000,00

é1S���_�..t'i.l\,,_1(_·._�b_�:..§__
013-Três Rios do Sul, casa de madeira com 50,00m' e terreno com 348,00m'. R$ 65.000,00
,016�Três Rios do Norte, casa de madeira com 53,00m', terreno com 390,00m'. R$ 50.000,00
019-Czerniewicz, alv. semi-mobiliada cf 279,00m' e terreno cf 525,00m'. (aceita imóvel em Blumenau). R$ 280.000,00
020 - Três Rios do Sul- casa de madeira com 11 O,OOm' e terreno com 420,00m' R$ 93.000,00
024- Vila Hau,sobrado c1-219,00m' e terreno cf 390,00m'. Mais umaedicula de 70,00m'. Negociável. R$ 165.000,00
031 '-Ilha da Figueira, casa de alv. cf 132,00m' e uma de mad. de 50,00m' cf terreno de 525,00m' R$150.000,00
(aceita apto de menor vaiarem Jaraguá,Jlorianópolis, praias ... ),

063 - Nereu Rámos, casamista com 144,00m' e terreno com 750,00m'. Aceita imóvel em Corupá R$100.000,00
080 - Vila Lenzi, Sobrado cf 258,OOm' e terreno cf área 41.8, 12m'. acerta apto de (-)valor, casa ou terreno, R$ 31 0.000,00
091-Tifa dosMonos, casa de alvenaria com 155,1 Om' e terreno com 380,70m'. R$105.000,00
129-- Ribeirão Grande do Norte, casa de alvenaria cf 80,00m' e terreno cf 507,50m' R$ 90.000,00
153- Vieiras -Sobrado com 220,00m' e terreno com 450,00m'. (aceita proposta) R$170.000,00
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 50,00m',eterreno com 450,00m'. R$ 75.000,00
161-Estrada Nova-casa de alvenaria com 131 ,00m' e terreno corí1375,00m'. R$120.000,00
164 - Rio Molha - casa e alvenaria cf 1 OO,OOm' e terreno c/735;OOm'. R$ 80.000,00
165-Schroeder, casa de alv. cf 53,00m' eterreno cf 450,00m'. (aceita terreno comotorrnaue pgto) R$ 95.000,00
188-Santo Antonio, sobrado com área de 170,00m' e terreno com 2.500,00m'. R$150.000,00
240-João Pessoa, casa de alv. cf área de 119,33m' eterreno cf 513,44m' aceita financ. bancário. R$130.000,OO
241-Jaragua 99, casa de alv. cf área de'140,00m' e terreno cf 318,00m' aceita financ. bancário. R$125.000,00

026 - Santo Antonio, com área de 475.550,00m'. R$ 380.000,00
030 - Santo Antonio, cf casa de alv., rancho, lagoa, cf área de 1l5.000,00m'. aceita imóvel de menor valor R$ 380.000,00
044 - Nereu Ramos, cf área de 50.000,00m', cf casa, área de festas, rancho, lagoas. R$ 400.000,00
123 -.Sanlo Antonio - com área de 80.000,00m'. aceita carro na negociação. R$ 75.000,00
163 - Guaramirim - cf casa oe alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas .. - cf área de 125,500,00m'. R$ 640.000,00
237 - Ribeirão Grande do Norte cf 123.300,00m', cf água corrente, plantação de arroz, banana. R$' 470.000,00

,

COMPRA - VENDE - ALUGA· FAZ DOCUMENTAÇÃO IIViOBILlÁRIA - R: Guilherme We�ge, 166 - Edifício Bergamo .. Centro
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CASAS:
REF,307 - Guara.mirim· Centro
Rua 28 de agosto' na 297 - casa

alv 02 dorrn, sala, coz, 01 bwc,
lavand, qar. R$ 600,00
REF 326 - Garibaldi - Estrada
Garibaldi . casa ali. 03 dorm,
sala, caz, bwc, lavand, varanda,
garagem, R$ 500,00
REF 329 . Rio Molha - Rua
Adolfo Antonio EmmenQoerfer,
3701 - casa madeira com 100m2,
03 dorm, sala, coz, lavand, bwc

1iI---:::-:::-------hiiiiw;;;:;;;w;;;:;;;:-;;;;;;;,;;&ii�w;;;:;;;==I_-----.:-----:----+--------:-:.::-:::..:..=.==:------+----------:--II----___:-_:___-----I ern.alv E garagem. R$ 450,00
REF 342 - Barra - Ru.a Benjamino
Pradi - casa alv 03 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem, R$ 850,00
REF 3�5 - Centro - Rua Willy
Manhke - Ed, Athenas - duplex
com 530m2• 1 suíte, 2 dorm,
área de festa, gar. 2 carros, semi
mobiliado, piscina própria, R$
1.700,00 + Cond, de R$ 850,00
REF 350 - Centro - Rua CeI.

Procópio Gomes de Oliveira, 1473
- Ed. Maguilú Bloco - 02 dorm,
.sala, coz, lavand, bwc, garagem
01 carro. R$ 550,00
REF 340 - Três Rios do Norte - R,
José Martins· casa alvenaria 02
dorm. , bwc, sala, coz. varanda.
R$ 300,00
,REF 175 - Três Rios do Norte -

Rua R I . 06 esquina com Rua R I
- casa alv. Com sala, cozinha,
bwc, 02 dor., lavanderia e

garagém. R$ 400,00
REF 352 - Centre- R Frederico
Bartel 306 - Casa em alv 03
dorm. 02 bwc, sala, cozinha,
lavanderia, garagem.

r-;; ;;;;;;;;t;;;;;__=__;;;;;;;;===-t-::==========+---=_:_�------+-----------I---------___I Aproximadamente 150m2. R$
1000,00, mais Iptu.
REF 354 - Ribeirão Cavalo - Rua
Francisco Gretler - de fronte
escola - casa madeira 100m2,
Terreno aprox 500m2. 03 dorm.
sala, COZ., lavand., garagem. R$
350,00

www.vivendaimoveis.com

3372-1122
CORRETORA - ANNE BERTOLDI - 9927-6088
CORRETOR - EDSON PEREIRA � 9927-6069
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI' - 9979-6750
CORRETOR - OSMARI A. BERTOLrn- 9981-1122

REF 189 -Ilha da Figueira - R
Santa Julia 181, apto 02 dorm.,
sala, coz, lavand.; garagem. R$
600,00
REF 305 - Vila Lalau - R Henrich ,

Augusto -02 apto, Q2 dorrn.
sala/coz.bwc.tavand. garagem.
R$ 575,00
REF 306 -r- Centro - Barão do Rio
Branco - Edf. Fênix, apto. 01
dorm. com bwc, todo mobiliado e

c eletrodom. R$ 1.500,00.
REF 338 - Vila Nova - Rua 25 de
Julho na 1791, . Ed, Granada -

apto 1 suite, 2 dorm, sala, coz.,
lavand. sacada com churrasq., 2
vagas na gar. (ficam moveis na

cozinha, lavav., bwc) R$
1.100,00,
REF '156 � Centro - Rua

Domingos Rodrigues da Nova -

Ed. Jacó Emmendoerfer, apto 802
- 01 suíte, 01 dorm, dependência
de empregada, sala, coz, bwc, lav,
gar. 2 carros. R$ 1.000,00

Janeiro 88 - sala comercial
120m2,02 bwc , com sobreloja
02 entredas cf portão eletrônico,
R$ 1,200,000
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o CORREIO DO POVO

�BAATEL
I .

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

IIVIÓ"EIS (47) 3275-1133 I PLANTÃO 9658-5584

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

Ref. 213�1 • Casa em Schroeder com 01 suite com closet + 02 Quartos, sala, 02
cozinhas, copa, bwc, lavanderia, area de festas, piscIna e garagem. R$ 350.000,00

Ref.143.5· Apartamento no Baependl com 02 Quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, sacada com churrasqueira e garagem, entrega em 2011. R$ QO.oao,oo
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IMÓVEIS

Imóveis para locação
- Apto, Baependi, cf 2 quartos.
R$ 495.00 sem condomínio.
- Apto, Amizade cf 1 quarto.
R$430.00
- Apto,Vila Ialau C/ 2 quartos. R$
750.00. (inclusoáguaegás)
- Apto, Centro 2 quartos mais
1 suíte. R$ 900 + cond.
- Apto, Czerniewicz suíte + 2

quartos. R$ 750,00, pertinho
do Centro.
- Casa cf suíte + 2, garagem pf
2 carros, área de festas e

demais dep. R$ 1.000,00 -

Amizade
- Tem os diversos galpões
para alugar, entre
contato conosco.

REF V0031 - Casa nova c/1
sOíte + 2 dorm., c/129 m',
Salão. de festas e demais dep.
Somente R$ 230 mil. Pode. ser

financiada pela GEF,

REF V0025 - Casa próxima ao centro
com visão panorâmica, c/120 mts' área

construída, 1 surre + 2 dor, garagem p/2
carros e demais dependências. Pronta

para financiar.
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� o CORREIO DO POVO
Y:.I FIM-DE-SEMANA, 23/24 DE MAIO DE 2009 IMÓVEIS-------�----,-------

HORÁRIO DE EXPEDIENTE

Segunda a Sexta - 8:00 às 12:00, 13:30 às 18:15
Aos sábados plantão de vendas

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

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INrERIORES
REfORMAS I AOMINISTRAÇ�Ú DE OBRAS

Alvenaria Comercial c/247m2-
Suíte, 2 dormitórios, 2 banheiros, 3
salas com varanda, copa, cozinha,
lavanderia, 2 vagas garagem -

Terreno com 1146m2 - fundos para
Rrio - R$4.000,OO

.

ReI. A-405 - Vila Nova
Ed.Morada do Sol- Apto-1

dormitório, bwc, garagem, sacada
com churrasqueira - R$500,OO

Ret. C-99 - Amizade - Sala
Comercial com 49m2, f
banheiro, Piso superior

R$450,OO

Ret. C-107 - Vila Nova - Sala
Comercial cf 80m2, 1 banheiro -

R$500,OO
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206,43 fTi2 construída - terreno: 393,55m2, 1 suíte 'I- 4 quartos, demais
dependência. Ideal para consultórios! R$ 430 mil

TERRENOS NO AMIZADE
Com área de 300m2 ( 1'2 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 -

Res.Renascença.
- Rau-

430,54m2 - R$
87mil- cond.

especiais de

pagamento.
Três Rios -'"

9.800m2 - 75 m

de frente - ideal

para indústria -

R$ 200mil:

TOYAMA
"

NGENHARIA

Jorge Toyama
CHEA 0577f9-6

CNPJ. 07.687.822/0001-31

Projetos Arquitetônicos -

Administração e, Regularização de Obras

Avaliações, Perícias e Laudos
Cálculos Estruturais

Convenção de Condomínio

Rua Guilherme Dancker, 145.- Centro - Jaraguá do Sul Fone: (47) 3275-6871 (47) 8408-7809
wwwtoyarnaenqenharia.bloçspot.corn I e-mail: toyamaengenharia@ig.com.br

.

ALUGA-SE
kitinete e Quarto rnobjlado com proprietária, próx. a Weg II.
Reserve também na praia. Tr: 3370-3561 I 9958-3197

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS--------------

: Processador Intel Dual (ore·
Mem. 4 GB I HD 16GB

. DVD-RW I' Kit 4baias (Teclàdo:
mouse e caixa som) ,

. MonitorTVtcD 20" Samsung'
.

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 1323
Centró - Jaraguá do Sul - Fone: (47) 3171-1168

I
3273-6859ii; Notebooks

Notebook I
I

Acer

• 1 GB Memória
• HD 120GB
• Tela 14,1 Widescreen
• Mais leve e facil para carregar

• .. .,. . •. f.
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rul:rUauio-� 19Í9

De Segundaà Sexta das 8h às 19h Sábados até às 17h. - www.strasbourq.corn.br DIRIJA ESSE PRAZERII

CAEP - Central-de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Strasbourg Jaraguá do Sul � (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - (47) 3331 -4590
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3355-4500
Rio do Sul - (47) 3522-0686

, gSANco PEUGEOT

Imagens somente paro flO� i!usllaljV(j� Campanha promoccnalPeuqeet Ilha. PromoÇioYalida para {I Peugeol206 Sensatlen tAl Flex. Somente oae quem ünandarrcm o Banco Peugect, tom enrreoa de55,946%, conforme simulaçáll a sfr9uir.Simula�ap. modalidade Leasing pelo PSA finilll(l' ànendamente Mercantil 5.1\, ccnsderandc {I '/ef{U!O Peugeot 206
Sensarion 14l FI�, 3 partas, antt!modela 08/09, pintura sólida. PrPl;O pllblico promodonal sugerido para venda ii vista a parúrde RS 18.716,00 para riGril_n.de São Paulo, com frete indusG, variâVi!1 para as dPm�i$(egiües. Plano de 6G nWSE's/sendO:entrada de R$ 16.(l{í5,45 (55,946%) ii vista + 60 parcela) mensastctels 1i�35 de R$l99,OO, com venomemc da V
{prlrneit�) parcela para30 lIias. TdXa Il1ternaue Retorno nlRlde 12;S4�7%d.i1. e 0,99% am O CH {(mto EfulÍ'o'o Total) da operª�ão oeerrendamenrc merrenrü édeo,lS,7121%'t.a. e l,22JS%a.m.,wm intidên<ia de IS e1C lndusa noCErVallirtotal dovelculoaprazode R$ 3.4.00S,4S .... 1-5eguro TrdnqlJilidade Peuqect Gr.itis, (OJl$.ulw regulamento naccuceslcnáre.
Peugeol107 I-I.BXR lAl FlEX - 0.1 portas - Ar·,ondícianado,Oire�áolMrãulic.a, Vldro\e trava�elét�tas,Pintura Sólida - PreçO Promocional de R$'31990,OO l)'lra.pagameoloil vbta- Esta promoção nãoér.umulativa e estevalor para Q Peuneol 207 HB XR 1.4!.Flex03 potra,�âo(ontempla a t<l:ta deC% de juros para finan(iameflto.Peugeol207 Passícn XR 1.41ftex,
4 portas;A1 condídomul.o, üireçâc Hil.!mulica.Vidros e uavas elétricas, pintura sólida, anoímodéto 09!!l9, uere inrluso. Preço Promocional qé R$ 37.990,00 para pagame�ll)� \ista com bõnusde R$ 1.500,00 já índusa (Valor ta!.H:!I�deRS 39.490,00) ofere<.ido pela Com�iolliÍria- Ena pmrnoçffu do Peuqeut 207 Passon XR 1,4l Flex nãu contempla a rasa tleO% de

juros para finaoclamento.Peugeotl07!-la XS J.6l FlexMecânico, 3 pslítas, ano/modelo. :08/09, Ar condiuonado díqítal, direção hidrâu!ica, vidros e travas eletllcils, rodas de liga aro IS� faf(ih de nebUnil, .sensaroe chuva e de:!ftlmitla�ã(); pimula sólida, rrete.índuso, Valor promo(ional de R5 39.990,00 à vista com !}ônus de'R$ 2.610,00 j� Indu50 t Valor tabela de RS
42.600,(0) ofereddu�el<l(on(e�ionã,ia.Péuge(lt 307 HBPresen(f: P�<k, 1.6tFlcx;5 portas, pin1urasólida, ano/modelo 08/09, equlpaôodesénetom Tetosolal, Frrio$ ARS, Air U.lgduplo. rodas de liqa-leee, ar.. condlcionMo, dirSção hidrâ.úlica, Cd Player Mp3, F.lfÓisde Neb!ina, vidrosel,étricos etlava elétricas !las por!tl$ - Taxa�il par(irdeO%a.m. com 5O%deMrada
e saldo em ate 12 mese;�mjurjls ou também SO%deenuada eseldceneté 21 mesesrem íutosdeO,4�a.m::fttóqueda�Con(esSion�ri� (leugl'OtjXlrficipantes de Se: Pt<ugrot 2.065ensalion1.4lflex, 3 portas,-plntuta sólida. ano/modelo 08109 -01 unidades; Penqeet 207 HB XR VIL f1ex, 3 portas, pintllra sólida, ano!mndelo09/09-01 uníd�des; Peuqeot 201
Pas,lonXR 1.4l Ilex. 4 portas, pintura sólil1a, anQ/nlOCleloüW09- 05 unidddes ;Peugwtl07 HB XS 1.6lFlex M&ân[(o, U3 f'of!",J�,pimura sólida, ano/modela.:08/09- 05 unidades; Peugeot30UIBPresPflceP(lck, 1.6iFlex;IIS Porras, pllltur<lsól1da,ilnoímodeJo. :08/09- 10unldad6; Prazo devígfnciada promoção de181OSf2.009a 31/0512009, ou enquanto durarem
05 estoques, Sujeito ii aprovação de {(&li 10. Todas as (Ondi�ões Mima poderão seralteradas se houver alterações �igníficativas no mercado fiR"afl(eiro, sem aviso previoJotos somente para ües ilustrativos. Promoção vâ1idd para as Conci.'ssionálias Peug�t e náo cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços ecofldiçôes especiais, ccnante a

Rede de(oflce�ionárias P.eu9I!1)tJh1r.tidp�1l!es ou ligue SAC· Sel\'iço de.Alel1dimemoao Cliente tio Banco Peugeor,.1l8OO 7715575.
-

'
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'Osvaloressãosemtroca,propostasujeitoaaprovaçáo ------------------- TEMOS MUITO MAIS OP OES!!! CONSULTE-NOS -------------------

- �� -

Novos e seminovos. Antes de comprar seu carro

novo ...ConsuIte-nos

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

www.fachiniveiculos.com.br

Promoção válida ate dia 30/06/2009 - Sujeito a aprovação, parcela sem entrada e sem troca e não está incluso tac de R$ 850,00

3275·0045
3275·1055

---l
MAIS OPÇÕES
ASTRA Gl 2P GNV 99
ASmA SEDAN Gl 1.8 99
BLAZER DLX 2.2 gnv 96
VECTRA Gl cornpl 00
VECTRA Gl compl. 97

mt� 4'1l'ógm ar 07

CELTA 2P 05 _

CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA SEDAN 00
CORSA WIND 4P 01
Gal G4 OPS 4P 07
GOL G4'2P ar + opcs 06
Gal G1111.0 16V 4P 04
Gal G11I1.0 16V 4P 01

��1[6�e8�li{TO 06
PALIO 4P FIRE FlEX C. AR 07
PALIO WEE. HLX 1.8 flex comp!. 05
PALIO WEE. CI1Y 1.5 8v comp!. 99
PALlOWEEK. ELX1.3-ar03
PALIO ED 4P ar + trava 98
PALIO EOX 4P 96
UNO CS 89
ECOSPORT XlS 1.6 05
FIESTA persorallt completo 04
FIESlA personalit c/ar 05
KA CLX 1.3 vitro trava + opcs 97

�Skl�W1"s+07idro e trava 97

COURIER 1.3 97

��ggm.W�Bt 97
VERONA LX 92 .

AUDI A3 2P 98
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 12P 94
CLlO EXPRE. 1.6 compl. 07
CLlO 1.0 comp!.-OH 04

�
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NOVIDADE IMÓ�7_S - CARROS - 1110TOS

GRUPO ESPECIAL DE SERViÇOS

Eletrônicos Passagens

Cursos e Idiomas Casamento/FestasEstética e Cirurgias

.

.

,.

c o n s o rctc
.:Agende uma visita

3371-8153/9186-7223
Rua ..;João ..;Januário Ayroso, 80 - sala 03 - ..;Jaraguá Esquerdo - E-rnail: uniaosilver@netuno.com.br

PflOMOÇÃO
.DE CARROS E MOTOS
100% FINANCIADAS
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Moretti Autom-óveis Ltda
Promoção "feirão de Fábric;a Ford' {válida até 25/05/200Sou enquanto dúrarem os estoques}. Ford Ka 1.0l Flex 2009 (c;al. KBC9) a partir de R$ 23.900,00 à vista. fíesta Hatch 1.0l Flex 2009 (cat. FAK9) a partir de RS 26.900,00 à vista.
Fiesta Sedan 1.0L Flex 2009 {cal. SAK91 a partir de R$ 29.100,00 ii vista. Ford EcoSport 1.6l Rei( Freest(le 2009 (cal. ETl9) a partir de R$ 54.900,00 à vista. A Revisão Custo Zero Ford dá direito as 4 primeiraS revisôes pelo período de 24
Meses (2 Anos) e a I ano de garantia adicional completa sem limttede quilometragem pagas pela Ford e é válida para os veiculas EcoSport Okm, ádquiridos durante o período de 30/04/2009 a 02/06/2009, considerando-se a data de emissão
da Nota fiscal. Esta oferta é válida para todaS as modalidades de vendas, incluindo Ford Empresas {exceto vendas a Governo, TItUlares e Test�Drivel. Confira o Regulamento no site da Ford na internet (www.ford.com.br/ofertas). nos
'Distribuidores Ford ou contate o.Centro de Atendimento Ford no telefone 0800 789 3613. (1) Toda linha Ford com Zero de Entrada, Saldo em até 60 Meses e taxa de juros de 1,85% a.m. - 24,60% a.a na modalidade leasing com 30 dias

•
de carência e Custo Efetivo Total (CEl) a partir de 1.97% a.m _ 26,37% a.a através do Programa Ford Credtt*. Para este cálculo, foi considerado o valor financiado do fíesl!i Hatch I.OL Flex 2009 � cal. FAK9 � (R$ 26.900,00) com Zero de
·entrada, financiamento na modalidade Leasing em 60 meses com carência de 3O-dias para pagamento da I" parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos [ISS). Valor total a prazo: R$ 46.120,20. Condição de Financiamento e Arrendame.nto
não cumulativa� Não abrangem seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestedo pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de créárto. Essas condições de financiamento e

arrendamento podem oscilar�e a�ordo com a região e o perfil de crédito do consumidor. Esta oferta de financiamento não abrange 05 veiculas destinados a locedoras, auto-escolas, autarquias e órgãos públicos, táxi, test-oove, transporte
de- passageiros ou qualquer 'oUtra modalidade de venda direta. Contratos-de Financiamento e Alrendamento Ford Gredil são operacionalizados pelo Banco Finasa BMG SAlmagens somente para fins ilustrativos. As infonnações e ofertas
nesse anúncio substituem e invalidam o anúnciopublicado em 19/05/2009.

_CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JÁ O SEU.
.. .••.Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de ser FOId Zero. •

_

capitals e regl6e>m.<rllpolltanas:4004-1960 I D<mals 10Gl!Idades:08OO 7281960.

Rua Henrique Piazera, 199 � Cenlro - Jaraguá do Sul
foRlmoretlí@moreltiauto_com.br

VIVA O NOVO_
Ford Empresas: (11) 4174.3929

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-------------vEícULOS

a partirde

CLASSIC1.0 °LIFE
o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



D O'CORREIO DO POVO
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Venha conferir nossos seraiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se

izzas,
• assas

·Chapeados
• Buffel 'de frios

'* Bordas recheadas
'* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza'
876

10,1- ,

102 � Alho e'O/sa
103 � AI/dJe • MU.SS'3r�, a�r.h�

i04 -';tmn cMuswtt<!iI,&h�(le<:&jà_.
1()5 w &t.oUJ PatIm ·MUSS$rda, ba!a111 palh&.
106 _ 8nkjJús ·MUSi'i9t;�, bJOw�i; eá�!P.rY
107· Caf6brosa -�4\1SS$lfo:,�lsOreSa.::t;Ma
108 - ColJbri", . ��Uw.�13, Sfolam�Q'eat>'Jlfoi:l� pralll.
/09,. Cl1f",del1se • M1)w(�< ,:,w1l.PJI1lQIl, k:mbmh\),
!lO - Cbtvcheddô} . M((�rffi, çaruP!){��l>

111-�tupíry .MmlSàrE1lÃ,e111!�rv
If2-ChiJl'fJ{J8gtle ·�u.ijMrelN,��lOpi(J1l)fI;
113.CheddDr. .i.lu�rel'.l,tIl�f"" "

U4 - Cinco"Quefíoj' .Mll$!l�lela, 1!'ovo!C.fle, «!luPOCf, pl[ItJeS$t>. er,ed$r
It5 • CoktfiresiJ Cuberto � Callbr'Ósa,. mUM&r6l&.
"6 . OllM Comvdas - PI�lllo. mu�Sllleb, lorn�te_

; ··{tl - EsC8ro1a • MUSS9t(lla, escarola t�fc>íP<»,
118 • fiurefltklli � MllsS:iI�la. calabresa, cp.eijo:p;'!!roes�o,
'19 w Fogoso :';".' ""1�';i<U!>!a. bllll®:
120" FmtlfO . MU!Mi�, 119n� cstup11Y
121 • MiJ/iJgveto : MlI�ar.m, pimEllt9 mola\)lo>la

j�� :�hmta :�::�:::'::::� :�����,O�=:I�!ffl$)k
124 • Milho .-Mussarelól, mt%
{25 • Mvs.S'iJ.mfa -MUS$SI.::la,
126 " NopoliwtliJ "Mu�9retl, MIMIe
l27 - Palmito ',MOSSQIt'b, p�!�1)
128 ·Ptil'isíe-fJse.'·.; �MlI�wkJ;l!t<101'1,pdlrnilo
'1Z9 ".A:tni7egifJntJ ·Ml.Wlr<lá:,r,trWlb,r!XiaASÓ€rtlJffiii::i,ctJ�ra3i,
lao _

.. Pavlít.ta "M[!�r�, 1oma!!J('p.llmllQ. Wha,
-MlI�(e1à,pl'lilod.::,p&ru,0a!uplry
_MuSsareb,ulItif/,l:i3"crm

133� PoIta§IeSlJ_
734· 'Pn:Ndone
735·'QU8Í1'U Quefios
136 • S{d�Dna
137 - S&ota<JofFFlânlfó
!38 - 7óséan.
139- Veffi!/4tiarm
140- iléneza

..141 • lwnbo Of1tupífy
142 - lJoI"Iihesa
143 - Chpmpignon
/44- Cad"""
14S;Mwriam.
146d:!ponhoh
147 - õecon CM1 0"'"

,.M.ts.a(t!I!:l.PfflSúl1!o,�(lI�/»..I()$,azeiICfla.
- ."""'" prowloo&.
• tr.1lls3ffl!a��MiQkoné: ealUpil';t pll.1MSão,
·t.-�!la.C3lab"9S:a.
• MJ,ssamlol. slrogooof: da!mngQ.
·MJSSarel<1,ll3(l9O,frilh(l.par�
-']..-1marela. pa,rrilo. rn�hó, 8MJIJ3, pepino, COOQura -
• �.-\lliilrela·�n. <:h[lm�t'!
� M.k>3arela, Lombo (I,Call4)i/Y.
·M.ciElN/&,ticlooh.e:5f!.
't�\0atx11,,;(;hampigri(Jn.
_�Mri"l3l�presumQ,·�ÇI\'Oh)lje
M.issamfa,_cfO::il::reSa m3l<lQUil'!E1, �[i)-8 p�rmesoo.

- M�la, fuc,0D. mRlagt#ê; slbo�
·�U;8ar:ela,�r1.tWQS

157 - &nal'/fi . f�\&ef\l!a, �eoa canela, 'baurfiha
158 - {Jani).naNevada - !vim:>"�e. \«l!rl:i:i, carl6'ls. ba!.ttibs.clal8iJm ClF.lW"

159· 8tigttdeim . M';ma,..�a, d!oc�aepf"l!!o, chocd&le !JIJO!i100<..
760 - Ca!#5rrlÍa . }lt.:nm2, fgo. aba<:axi,pessegl
161-ClI/;I'f#!- -/vtrnare;a.dloc«�(lproro,anmrrloim!E.!II8cm�.
162.� Chocolate 8rBfkXJ -{yi&>a!1'!s.'d<tr.d<4r;;lmm:l
163 - Ohoco!atePreto ·t'{J.ct;a;eia.dl�Q!a:aprtlflJ.·
/64 - FlOco;; �ww._ti'l!Xdii�!m;ct��»J!Xi{�.
16S - Mocinho -Aillssa:'éla,t"Xt_oraloo(\. »!tMbIll:Ienri<l(l,
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Procéplo GQm�de Oliveira, 1580 - Sala 1 - Centro
.

M
'

Filial: Shopping Cenler Breilhaupl - 2' Piso

ACOMPANHANTES

Janaina
Bela e Sapeca *
Raissa *Estilo menininha

Rafaela *
Sedutora e meiga
devoha na casa *

Duartos nouos na casa

(47) 9624-8410
Atendimento 9hOO a 1 hOO(47) 8863-3926
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ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUUSC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

I:MAGE-M 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

,
.

LE.monDE
J'ADORE CITROEN

A le Monde Citroén, expandindo suas atividades em Santa Catarina,
seleciona com urgência e para início imediato, profissionais de

arribos os sexos, com habilidades nas seguintes funções:

Para estas eoutras vagas, enviar currículo' até o dia 28/05/2009
para rh@lemonde.com.br (indicar- a vaga no "assunto" do e-mail).

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 19.09 - Bairro Vila Lalau

Jaraguá do Sul/SC - Fone: (47) 39.02 18.00

Com conhecimento em mecânica automotiva e

noções de elétrica.

INTERESSADOS CADASTRAR CURRíCULO

NO SITE www.dimas.com.br NO llNK

TRABALHE CONOSCO" ou entrar em contato

pelo telefone (48) 3271.1232 .

DIMAS HYl)NDAI JARAGUÁ DO

SUL SELECIONA MECÂNICO

RECRUTA CANDIDATOS
SES/sewww.sesisc.org.br

(Hnk: Trabalhe conosco)Sistema, Federação das IndustrIas
do Estàdo de Santa Calarlna
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BLUMENAU
(47) 3144-3144

ITAJAí
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145 -I JARAGUÁ DO SUL

(47) 3274-0000
SEMINOVOS
(47) 3340�7700

TAHA
Z"ERO*

SABADO E DOMINGO
ABERro ATE 118

WWIIlI.rl!lIiilult,cCIIl.ilr !lede Renaelt. Mais de 150 c!!llcassieniÍrias II!! Brasil. SAC: I)!'IOO 055 561 S

/
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VEíCULOS

Grande promoção
CARROS 100%
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R E N T 'A C A R_-
-----------

.

Muito mais segurança
. Uma empresa com orgulho de ser [oroguoense.

Ternos locação de veí�ülos e traslados para aeroportos,
viagens com Vans para qualquer destino.

Rua CeI. Procõpio Gomes de
Oliveira, n" 30 - Centro

Jaraguá do Sul

Todo� os sábados saímos as 8h com destino ao Parque aete
Car�ero, sendo necessário o agendamento até Seda feira as 1.7h.

Fone/Fax: (47) 3370-0026

roger@netuno.com.br
www.rogerrentacar.com.brNosso telefone (47) 33700026 e 99738889. f,,-"SlsTtNqA24h

479973.8M

o CORREIO DO POVO OFIM-OE-SEMANA. 23/24 DE MAIO DE 2009

·7

Procura indentilicar representantes, para atuar na área de vendas de
consórcio de automoveis, motos e caminhões.

Tratar: sidney@breitkopf.com.br

te para cada assinante, sendo um por assinatura,
validade. Deverá ser retirado no Jornal O Correio do Povo.
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Daniel Godrí é presidente do IBMV - Instituto Brasileiro de Marketing
eVendas. É apresentador do programa Desenvolvendo Talentos,
pelaTV Canção Nova. É um dos paíestrantes motivacionais mais
requisitado do país tendo treinado inúmeras equipes de vendas
por todo território nacional e fora do País,como na Alemanha
(Volkswagen), México (Goodyear), EstadoSUnidos (PPA) e

.

Uruguai (lpiranga). Ex-coordenador de Marketing da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

...
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JARAGUÁ DO SUL

O aluno Rafael Cardoso, do
7° ano, é autor do desenho que
foi eleito em primeiro lugar no
concurso para a escolha do
mascote do projeto Amanajê,
que significa aquele que leva
e traz notícias e novidades.
O lançamento deste trabalho
ocorreu na quarta-feira (20),
na escolamunicipal Luiz Gon
zaga Ayroso, no [araguá 84,
em [araguá do Sul. O objetivo
é resgatar a cultura dos povos
indígenas ..

O projeto faz parte da
Ação Passe Adiante, Corrente
da Leitura. Segundo a biblio
tecária da unidade de ensi

no, Edilene Malheiro, através
desta atividade, é possível
criar meios e alternativas

que possibilitem o acesso à
leitura fácil e gratuita para os

estudantes. Com o tema 'cul
tura dos povos indígenas', os

wc@fe
PY�eto AVVtClVivCljê é. O teVVtCl �e LeLtuyCl

professores vão desenvolver
com todas as turmas este tra
balho.

Ainda de acordo com Edi
Iene, na unidade de ensino
não há internet banda larga, o
que dificulta o acesso dos alu
nos à informação. "Por isso,
vamos aproveitar as garrafas
pet onde o material de leitura
ficará. Uma etiqueta será cria
da com o símbolo Amanajê" ..

DAIANA CONSTANTINO

Rafael Cardoso
criou o mascote

Amanajê. E ganhou
o concurso na

escola

o CORREIO DO POVO rnSABADO, 23 DE MAIO DE 2009 .

Instituto Educacional

�_--IIr.__DA����
Fone: (47) 3371-0202
www.jangada.com.br

História

M�SDECOMEMORAÇlo

..

UMA PARCERIA DE SUCESSO
Arquivo Histórico contribui para o resgate da história da região

No Arquivo Histórico

Eugênio Victor Schmõckel
os usuários encontram uma

grande quantidade de jor
nais O Correio do Povo para
pesquisa e leitura. O Arqui
vo não tem todas as edições
completas desde 1919, mas

detém da maioria. São apro
xímadarnente 3.500 edições
do jornal armazenadas e bem
cuidadas.

Atualmente o Arquivo
Histórico recebe duas edi

ções por dia do O Correio.
Um exemplar é guardado na

coleção de jornais da cidade.
O outro é recortado e sepa-

. rado por assunto na Coleção
Dossiê. Hoje esse conjunto
tem 40 temas e a separação
facilita o processo de pesqui
sa. A maioría das pessoas que
analisam os jornais são estu- .

dantes ou historiadores. Eles
utilizam da história encon

trada no O Correio do Povo

para seus trabalhos.

A historiadora Sílvia Kita,
que trabalha no Arquivo há
15 anos, afirma que a pesqui
sa em jornais antigos tem au

mentado bastante nos últimos
anos, �� tendência é 'cada vez

mais as pessoas procurarem
os jornais, porque não existem
muitas outras' fontes. Muita
coisa da história foi perdida,
por isso o jornal é uma grande
fonte de pesquisa histórica",
destaca.

Um grande desafio e desejo
do Arquivo Histórico é com

pletar a coleção de jornais O
Correio do Povo. Para isto, é
necessário que as pessoas que:
possuem estes exemplares an

tigos façam a doação ao órgão.
Eles também recebem outras

'doações, como documentos e

fotografias antigas.· E é com a

ajuda deles que semanalmen-.
te O Correio do Povo publica a

página histórica.

DÉBORA KELLNER

o Arquivo Histórico Municipal
foi criado pelo prefeito em exer-

.

cício, Eugênio Victor Schmõkel,
através da lei n° 321 de 12/08/71.
Sua organização, no entanto, so
mente iniciou na década de 80.
Em 10 de maio de 1991, pela lei
n° 1464, foi instituído o Arquivo
Histórico de Jaraguá do Sul. Ele é
vinculado à Fundação Cultural.

Atualmente o Arquivo conta
com 5.700 livros, cerca de 70 mil
fotografias, slides e negativos, 11
mil jornais e 18 mil caixas de do
cumentos .

Historiadora
Sílvia trabalha
no Arquivo'
Histórico há
15 anos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m o CORREIO DO POVO
SABADO, 23 DE MAIO DE 2009 ECONOMIA-----�----

CDL EMPOSSA' NOVA DIRETORIA
Ontem à nclte no Clube Atlético Baependi, aconteceu o cerimônia de posse do novo diretoria do Câmara de Dirigentes
lojistas, poro gestão 2009/2011. João Batista Vieira transmitiu o presidência poro Wanderlei Passold. Compõem ainda o

.dlretorln. Neivor José Bussolaro, COI1)O vice-presidente, Eduardo Siegfried Schiewe, diretor financeiro, Marcos Antonio
Caregndto, diretor do SPC, Gabriel Butzke, diretor secretário, JuliaR9 Girolla, diretor de relações públicos, Evelyn
Prodtihl Hansen, diretora social e o 'diretor conselheiro João Batista Vieira. Já o conselho será compõsto porWaldemar
Schroeder e Snndre ,Alberto Moretti, além do Conselho Fiscal composto pelo Bruno Breithaupt, Ivo Ewald, Paulo César
Chiodini e Gido Seifert.

.

PREÇOS DE
ELETRODOMÉSTICOS
Uma pesquiso realizado pelo Ibre/FGV (Institu
to Brasileiro de Economia do Fundação Getulio
Vargas) apontou que, entre junho de 2003 e

maio deste ano, sete entre 14 eletro.domésticos
e equipamentos eletrônicos analisados apresen
taram quedo de preços, o que foi intensificado

, peJIi redução do IPI (Imposto sobre Produtos In
dustrializados). As quedas mais intensos foram
verificadas nos televisores (-47,71 %) e computa
dores e perifériCOS (-31,37%), enquanto o menor

,

recuo foi sentido no máquina de lavor roupas,
cujõ preço no período caiu apenas 2,94%. Den
tre os equipamentós com aumento de preços, o
maior identificado foi no ferro elétrico, com alto
de 39,73%. A alto mais contido foi o dos refri
geradores e freezers, que ficaram 9,75% mais
coros no período analisado.

Pessoas
Ofendidas

II�
.

ii

,"

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

Há pessoas que se sentem ofendidas que se ofendem com exagerada facili

por qualquer coisa. Para dizer unia coisa dade? São maridos e esposas: amigos e

'a elas, temos que dar uma enorme volta, colegas de trabalho; chefes e subordi
rodear, fazer um preâmbulo enorme antes nados para quem temos enorme dificul
de falar. Se dissermos a elas que erraram, dade em dizer álguma coisa sem melin
em alguma coisa, parece o fim do mundo. '

, drar, ofender.
Saem batendo os pés, ficam dias sem nos O problema é que com o passar do
falar, maquinando uma vingança. tempo, as' pessoas desistem de dizer a'

Conheço homens e mulheres que, verdade a esses ofendidos. Com esse

se sentem ofendidos por banalidades. comportamento, essas pessoas ofendi

Já participei de inúmeras reuniões .em das acabarão sendo vítimas de falsida

que diretores discutem como dizer uma de e mentiras, pois que ninguém mais
coisa verdadeira e necessária a um su- arriscará lhes dizer uma-verdade com

bordinado sem que ele se sinta ofen- 'receio da reação que sempre tiveram
dido. "Ele é uma pessoa muito difícil. ao serem criticadas. Aceitar críticas
Sente-se ofendido por qualquer coisa e sem se sentir ofendido é, pois, essen-

'

demora meses para voltar ao normal", cial para o sucesso. Não será só pelos
me disse um diretor sobre seu gerente. elogios que recebemos, que melho
"Minha secretária é ótima, mas quando raremos nossas atitudes e comporta
digo que ela errou, vira um bicho ofen- mentos .. Se você tem dificuldade em

dido, sai pisando duro e fica até mal- aceitar críticas sem se ofender, mude
criada", me disse um presidente. antes que seja alvo de mentiras e falsí-

Quantas pessoas você conhece dades. Pense nisso. Sucesso!

I
I
I

Governo dos Estados Unidos

prepara, concordata da GM
SÃO PAULO.

o governo do presidente Ba
rack Obama está preparando-se
para, colocar a General Motors
em concordata na próxima se

mana, sob um plano que daria
à montadora um pouco'menos

I de US$ 30 bilhões em financia-
I ,_c

I. menta público extra, informou o

I Washington Post ontem.

I Um pedido de concordata

I ocorreria apesar de a montadora

I ter fechado na quinta-feira um
.

·I�.: acordo preliminar com o sindica
to UAW (United Auto Workers)I

I para reduzir a dívida de US$ 20
bilhões' com o fundo para plano
de- saúde dos aposentados. A de-

. cisão também coincidiria com

um momento em que o governo
se prepara pára tirar a Chrysler
da concordata, o que pode ocor

rer já na semana que vem..
A GM tem procurado fe

char um acordo no qual paga
ria metade, ou cerca de US$ 10

. bilhões, de suas obrigações em

dinheiro e daria ao sindicato
39% de participação na com

panhía. O acordo ainda precisa
ser aprovado pelos 60mil traba
lhadores da GM representados
pelo UAW, muitos dos quais en
frentam o risco de demissões.

AGÊNCIA ESTADO

LOTERIA

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,024 - 2,026 -0,59%
2,837

.

2,840 0,49%
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Petrobrás fecha acordo com a Turquia
AE negociações começaram em 2006 e já consumiram US$ 130mi em estudos

A Petrobras começa eni

dezembro a procurar pe
tróleo em águas profundas
no Mar Negro, na Turquia.
O acordo da empresa bras i
letra com a turca TPAO foi
ratificado ontem no Palácio
Presidencial, na presença
dos presidentes do Bras-il,
Luiz Inácio Lula da Silva, e

da Turquia, Abudullah Cül,
As negociações começa

ram em 2006 e já consumi
ram US$ 130. milhões em

estudos de dois blocos.
Mais US$ 630 milhões se

rão gastos no aluguel por
três anos de uma sonda no-

rueguesa, que deve chegar
em dezembro. A Petrobras
cederá o equipamento por
seis meses.

O Mar Negro é considera- '

do uma das últimas fronteiras
do petróleo no mundo, por ser
pouco explorado. A opção dos
turcos pela Petrobras se deve
à tecnologia da empresa brasi
leira na exploração em águas
profundas.

A estimativa é de que o

petróleo esteja a cerca de mil

EUA vão doar
US$100 mi

Os Estados Unidos anun
ciaram que darão US$ 110

milhões ao Paquistão para
ajudar os cerca de dois mi
lhões de pessoas que fugiram
dos confrontos entre o Exérci
to paquistanês e o Taliban no

Vale de Swat.
A violência dos militantes

no Paquistão, país detentor de
armas nucleares, aumentou ao

longo dos últimos dois anos,
suscitando questões sobre a. es

tabilidade do país e alarmando
os EUA, que precisam da ajuda
dos paquistaneses para derro
tar a rede Ai Qaeda e levar esta
bilidade ao Afeganistão.

A Casa Branca afumou que
os EUA forneceriam US$ 100
milhões em auxílio humanitá
rio, como 'alimentos, barracas,
rádio, geradores e outros itens,
e o Departamento de Defesà
norte-americano, daria outros

10 milhões de dólares em as

sistência não especificada.

metros' de profundidade e a

230 quilômetros da costa. Até
o fim do próximo ano devem
ser gastos mais US$ 250 mi

lhões, o que eleva orçamento
do projeto ao patamar de US$
1 bilhão de dólares.

Em entrevista no Palácio
Presidencial, ao lado de Abu
dullah Gül, Lula disse que a

necessidade de investir na

camada pré-sal no Brasil não
é motivo para a Petrobras
deixar de buscar parcerias
para prospectar petróleo em

outras . regiões do planeta.
Segundo ele, o Jato de a Pe
trobras já ter se certificado
da existência de petróleo no

pré-sal é mais um motivo para
continuar investindo em pes
quisas em outros lugares.

. Lula afirmou que se houver,
possibilidade de o país fazer
associações com outras em

presas pelo mundo, isso será
feito. "Queremos ser a primei
ra de petróleo. Ficamos muito
tempo sem fazer investimen
to", disse.

Lula afirmou que se houver possibilidade de fazer associações com outros empresas pelo mundo, será feitoA.GÊNCIA ESTADO

Fabricantes não estão preparados poro produzir uma vocino.oté'julho

Produção da vaei.na contra a

gripe suína será complicada
Produzir uma vacina para

a gripe suína (vírus HIN1)
parece ser mais difícil do que

. pensavam os especialistas,
reconheceu a OMS (Organi
zação Mundial da Saúde).
A constatação ocorreu após
uma reunião entre o secre

tário-geral da ONU, Ban Ki

moon,' a chefe da OMS, Mar
garet Chan, ·e companhias
farmacêuticas. Funcionários
de saúde de todo o mundo
estavam reunidos esta sema

na em Genebra para a reu

nião anual da OMS, onde
discutem a doença.

Especialistas em gripe
disseram no encontro que
os fabricantes de vacinas
não estão preparados para
produzir, uma vacina contra
a gripe' suína, até, ao menos,
meados de julho. Anterior
mente, funcionários da OMS
acreditavam que a' produção

dos remédios pudesse co

meçar antes do fim de maio.
Além disso, especialistas não
encontraram evidência de
que as vacinas para a gripe
comum ofereçam qualquer
proteção contra a variante
.suína.

ESTUDOSVÃÓ
CONTINUAR

"Se chegarmos à decisão
conjunta 'de que, temos que
mudar 'para a produção de va

cinas contra o vírus HIN1, te
remos a capacidade de fazer",
disse Sjirk Kok, vice-presiden
te do Solvay Biologicals.

O acesso à vacina contra a

_ gripe suína dominou os dois
primeiros dias do encontro

anual, onde 193 países se esfor
çam para descobrir uma forma'
de evitarpiores efeitos da gripe
'recém-descoberta e que tem se

alastrado por todo o mundo.
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FESTA BENEFICE-NTE
Com um trabalho beneficente ou favorecendo os amigos, com toques para lá
de especiais, o chef Tato Branco virou o "darling" da tropa de paladar de fino
trato - aqui e em qualquer lugar. Hoje, -por exemplo, a partir das 11 horas,
ele pilota a cozinha da Choperia Scondidinho, em frente ao Breithaupt da
Walter Marquardt, para movimentar uma Macarronada Beneficente. O en

contro terá um karaokê, comandado pela excelente banda 12 & 13. O valor -

do ingresso, que será vendido no local, é de RS 7 e será totalmente revertido
ao senhor Valdir Alves dos Santos, para compra de próteses para seus dois
braços, perdidos recentemente num trágico acidente. A promoção é do si te
www.moagoncalves.com.br com o apoio total de O Correio do Povo.

��'pLAY CONNECTION
HojeÕ,noite com a participaçõo top do DJ Martim lamelas, o

, DJMarceloluiz e a dupla sertaneja Mazzo & Gabriel, acontece
,

na Socledodeülnnn, em Guaramirim, a festa Play Connection.
Balada das boas!

'

NIVER DA SCHIRLEV
Amanhã a sempre bonitona Schirlev
Stinghen, do Canil Babv DoIIV, certa
mente será a aniversariante mais fes
tejada do dia.

" Poro conhecermos os

amigos é necessório

pàssnr pelo, sucesso
e pela desgraça. No
sucesso, verificamos
a qUantidade e, na

,,'

desgraça, a qualidade.
CONFÚCIO

CINEMA
Para os aficionados em cinemas de plan
tão. Olha só, depois de O Bem-Amado,
chegou à vez de Roque Santeiro ganhar
versão para as telonas. Com Antônio Fa�
gundes no papel de Sinhozinho Malta e

roteiro de Aguinaldo Silva, o filme - ba
seado na história de Dias Gomes - será di
rigidó por Daniel Filho. Falta decidir quem
fica com o papel de Viúva Porcino, que na TV
foi um grande sucesso de Regina Duarte.

FESTA DO CHAMPANHE
OS convites para a 3° Festa do Cham
panhe, que acontece dia 24 de junho,
na Adega Airoso Menezes, que é uma

promoção da revista Nossa, site www.

moagoncalves.com.br e tem o apoio
- do O Correio do Povo, já estão sendo
comercializados. As primeiras 100
mulherés que adquirirem o passaporte
ganharão, além do convite elaborado
pela artista plástica Elainé Cotrim,

,

um - kit de chocolates NugalV e uma

bolsa de tricô feito manualmente, da
Marcatto Chapéus e Acessórios. Outras
�nformações no fone 3370-2900.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o meu cama

rada Salvio Pradi. Ele, que também'
lê a coluna todos os dias para ficar
antenado no que acontece de me

lhor na nossa sociedade, é outra

figura que está sempre presente
quando é para ajudar o próximo.
Valeu, grande "Highlander".

NAS RODAS
• O di[.etor da Malwee, WiI
mar Raboch, é outra figura

, que quando é chamado para
encontros filantrópicos nãó
deixa ninguém na mão. Hoje
é presença garantida na Ma
carronada Beneficente, no

Scondidinho, dos meus ami

gos Karlan e Moisa.

• Marlene Mover e lulz Car
los Devino trocam alianças
hoje na mão direita. O casa-

_
mento será no próximo ano.

Parabéns aos amigos.
• O amor continua sempre
em alta com os namorados
Luciano Lehmann e Rodrigo
Freiberger. Viva o amor.

'

• No próximo dia 7 de junho
acontece, no Teatro da Scar,
um maravilhoso concerto da
Orquestra de Câmara de Blu
menau. A entrada é franca.

'Raquel e Sônia
Marcatto, da Creche
Constância Piazera,
na Noite do Ti ti ti

no Baependi.

Jéssica Ehmke Kraetzer, de O Correio do Povo,
festeja hoje seus 18 nnlnhes' Poróbens!

,

TE CONTEI!
• Amanhã à noite, mais
conhecido como domingo, às
19 horas, acoritêce na Scor, o
'Concerto �e Outono, com o Grupo
de'Câmara da Scar. Vale conferir.

• Meninos e meninos que
desejam ingre a ca�rei,ro
de modelo, a� ia Novama
Models, êontjnuQ com Q$
inscrições allérta:'Mois ,

Jnformóções no fone 3275-0830t
.eu 9102-1449.

Curtir um delicioso happy
hour no Mr. Beef, o deck mais

famoso de Jaroguó.
,

I
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.

o QUE: Malwee e Atlô
ONDE: Arena Jaroguó ,ii

.... QUANDO: Hoje, às 17h
.

INGRESSOS: RS 10 (superior), RS 15
(inferior) e RS 5 (meio/superior)
POSTOS DE VENDAS: Rede de Postos
Mime, Girolla, Falcão Sports e

Academia Vitta

LIGA FUTSAL

Jogadores treinaram na piscina e tiveram um dia tranquilo, ooposto do que deve ser o jogõ de hoje à tarde

Malwee e Atlântico
duelam pelo 1 o lugar
Xoxo, suspenso, dará lugar ao jovem Darlan
JARAGUÁ DO SUL

OS jogadores da Malwee ti
veram ontem urn dia relaxante.
A rotina pré-jogo teve piscina,
treinos leves, e preleção. O 'sosse

go' da véspera deve terminar às
17 horas de hoje, quando .entra
rá em quadra contra o Atlântico
de Erechim, na Arena Jaraguá. O .

vencedor do duelo, que promete
.. colocar fogo na competição, será
o novo líder da Liga Futsal. Caso
aMalwee saia vencedora do con
fronto, além de ter amelhor cam

panha, terá dois jogos a mel!0s
que o segundo colocado.

'lá somos líderes por aprovei
tamento e pretendemos assumir
a liderança por pontos também",

antecipou o técnico. Fernando
Ferretti. Na tarde de ontem, o co
mandantemostrouum vídeo com

jogadas do time adversário: Com'
base nas imagens Ferretti preparou
o time, sobretudo, no setor ofen
sivo. "Eles marcam muito bem e

isso é uni prenúncio de que de
vem jogar nos contra-ataques". A
fórmula para conter essa caracte
rística dos gaúchos, segundo Fer
retti, é eficiênciano ataque.

.

O treinador"comentou ainda
que a equipe gaúcha se reforçou
e por isso é urna. das favoritas
para estar na reta final da Liga.
Entre os destaques Ferretti apon
ta o pivô Japonês, o fixo Gelson e

o goleiro Danilo.

.

.A liderança tão almejada pelo
time jaraguaense é justificada da
seguinte maneira pelo treinador:
"todas as vezes que ganhamos a

Liga fomos líderes na primeira
fase; coincidentemente em 2006,
quando perdemos para o Car
los Barbosa, decidimos fora". A
primeira posição proporciona à

equipe trazer o jogo decisivo para
casa. "O retrospecto mostra a ím-

.

portância de se manter regular
na competição", finalizou. Para o
jogo de hoje Ferretti não poderá
contar apenas com o ala Xoxo,
suspenso. Darlan será relaciona
do para a partida.

GENIEW RODRIGUES

--------------II.'@'II';$'.--------------
CLASSIFICAÇÃO

CoI. Time P J V E O GP GC SG APR PRÓXIMOS JO�OS
1° Krona/Joinville 27 13 8 3 . 2 42 26 1669,23%
2° Malwee 25 10 8 1 1 46 21 2583,33% SÁBADO
3D Atlântico 24 11

...

7 3 1 38 25 1372,72%
4D Ca ri os Ba rbosa 23 11 7 2 2 43 28 1569,69% 17h - Praia Clube x Petrópolis
5° Garça 23 ·11 7 2 2 3f 28 369,69% l1h -.Malwee x Atlântico
6° Minas 20 12 6 2 4 48 30 1855,55% 18h - Colegial x São Paulo
7° Intelli 20 13 5 5 3

-

37 34 351,28% 20h15 - Unisul x CortianalUCS
8° CopagriÍ 19 11 6 1 4 24 17 757;57% 20h30 - Umuarama x Garça
'9" Soo CoetaÍ1oLC!liinthi�ns 19 -13 5 4 4 44 35 9'48;71%
10° Petrópolis 18 13 5 3 5 33 33 046,15% SEGUNDA-FEIRA
11° Coscavel

..

14 6 ·1142,85%18 5 3 . 36 47 19h15 - Carlos Barbosa xi2" Praia Clube 18 16 5 3 8 50 58 ·837,50%
13" Cortiana/UCS

.

17 Ü -4 5 3 31 31 04],22%
Umuarama

14" Colegial 15 11 4 3 .4 28 31 ·345.45% 19h30 - CórtianalUCS x Álvares
15° Umuarama 14 12 4 2 6 30 32 -238,88% .• _

16° . Unisul 11 13 3 2 8 37 39 ·228,20% TERÇA-FEIRA
17" São Paulo 6 12 1 3 8 22 47 ·251'6,66% . 20h- Atlôntico x São Paulo
18° Vasco 3 12 O 3 9 19 47 ·28 8,33%
19" Álvares 2 12 O 2 10 22 52 ·30 5,55%

I"G • pontos ganhos; J . jogos; V • vitórias; E . empates; D· derrotas; GP = gols pró; GC • gols contra; SG • saldo de gols; APR. . aproveitamento

o comandante
�ingo parece estar

õ vontade no Juventus. E
também feliz. Com uma

semana de trabalho, ele
elogiou o diretoria, falou
sobre os jogadores e do
que espero poro o Divi
são Especial 2009. Até
agora fez treinos físicos e

com bolo, poro que o jo
gador volte o ter intimi
dade com o redondo. A
partir de segundo-feiro �.

é que começo, poro valer, o pré-temporada. "Não tem como eu

começar o trabalho, porque ainda tem sete ou oito jogadores
poro chegar. Se fosse apenas dois ou três, seria mais fácil poro
encaixá-los no mesmo ritmo dos outros, mos com esse número
grande não dá", disse o treinador.

JOGADORES· .

. Pingo comentou sobre os atletas que já estão no elenco. "Eu pensei
que o maioria vinho com ritmo de jogO, mos não. Vamos ter de trobo
Ihàr mais forte em cimo disso", comentou. Além disso, falou do formo
físico deles. "Muitos estão abaixo do peso, perderam mosso muscular.
Em uma semana devemos fazer trabalhos musculares com eles porque
nosso pré-temporada será forte", avisou.

DIVISÃO ESPECIAL
O treinador do Juventus deu o entender que uma dos maiores pre
ocupações é não saber que tipo de gramados terá pelo frente.
Ouondo questionado se o competição tinha como característico
maior o forço do que o porte técnico, ele foi enfáticó. "Não'
adianto nada um time marcar bem, jogar duro, se no hora de
foz�r o gol não consejue. É p'feciso equilibrar a parte físico
com o técnico. E a tático o gente vai treinando conforme o

adversário ou o situação do jogo".

DIRETORIA
"Estou vendo uma estruturo aqui que nunca tinha visto. E olho que
passei em todo tipo de clube. A gente pede material e logo é atendido.
Passei por times que você pedia bolos e demorava uns dez dias poro
chegar", disse Pingo. Ele acredito que, do formá como o clube vem

sendo conduzido, pode se refletir dentro do campo, mos sabe que só
isso não ganha jogo. "Do formo como eles trotam os jogadores, com
três refeições diários, contrato de um ano, eles (atletas) entram em

campo mais felizes. Mas a cobrança é maior também e nós sabemos
disso", finalizou ele.

PATRocíNIO
Falcão esteve ontem de manhã no Juventus e confessou que pode fe
char mais um patrocínio para o clube até o início da próxima sema-.

no. A empresa seria (I Rede de' Postos Mime. "Conversei com o Paulo
(Chiodini) e acredito que tem grandes chances de dar certo. Ele ficou
bem interessado no projeto", disse o jogador do Molwee e parçeiro
do Juventus.

• Veja móis do esporte nos blogs Arquibancada e

Firulo de Salto Alto, no site www.ocorreiodopovó.com.br

j u I i 'm a r @ o c o' r r e i o d o p o v o . c o m • b r
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HIPISMO

ESPORTE-.---�-----

Jaraguá recebe etapa do catarinense
, '

Cerca de 100 cavaleiros e amazonas de todo Estado estarão no evento
I •

JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul sedia no fim
de semana a terceira etapa do
Ranking Estadual de Hipismo
(Taça Eduardo Horn) e Campe
onato Master 2009. Serão 100

competidores de todo o Estado
que estarão presentes na Socie
dade Hípica [araguaense (ao
lado da recreativa da Menegot
ti). As provas iniciam neste sá
bado às 9 horas e continuam no

domingo, no mesmo horário. A
entrada é gratuita.

Da equipe de Jaraguá do Sul
15 atletas estarão participando, já
que, além de competir em casa, o

Campeonato Master é uma sele
tiva pára a formação da Seleção
Catarinense de Hipismo. Os repre
sentantes do Estado participarão,
no fim de setembro; do Campeo
nato Brasileiro, em Porto Alegre.

Antes do início das provas.

por volta das sms, três prati
cantes de equoterapia (método
que utiliza o cavalo como recu

peração e onde o animal é utili
zado dentro de uma abordagem
disciplinar) farão uma partici
pação especial na abertura do
evento. A Sociedade Hípica [a
raguá abriga também o Centro
de Equoterapia Destino Eques
tre, que procura reabilitar pesso
as com necessidades especiais.

Paralelamente aos treinamen
tos da equipe, a entidade dispo
nibiliza a Escola de Equitação.
As aulas podem ser feitas por
pessoas de todas asfaixas etárias,
que queiram montar à cavalo ou
praticar o hipismo clássico (salto
de obstáculos). Vale lembrar que
o aluno não precisa ser sócio,
possuir cavalo e nem ter equipa
mentos. A hípica oferece aulas

experimentais gratuitas. Competição acontece no sábado e no domingo e servirá para convocar atletas para a Seleção Catarinense

Varzeano define os últimos classificados
Dos oito times que passarão à próxima fase, apenas um já é conhecido
JARAGUÁ DO SUL

O Campeonato Varzeano de
Futebol Amador - Troféu Raul
Valdir Rodrigues terá os oito fi
nalistas definidos neste sábado.

Apenas o Tigre já se garantiu nas

quartas-de-final e ele o Atlético.
ORubro-Negro precisa apenas de
um empate para carimbar a pas
sagem. Já o Roma precisa vencer
o já elíminado Box 7 e torcer por
-um tropeço do Atlético.

Na Chave J, oCaxias é o favo
rito para terminar na liderança,
já que está com quatro pontos
e um resultado igual diante da
Kiferro garante a vaga. Cruz de
Malta e Kiferro, com dois, pre
cisam vencer. O Garibaldi além
de surpreender o time cruzmal
tino joga por uma combinação
de resultados.

Guarany e JJ Bordados, pela
chave K, podem definir o gru
po. Os times estão com quatro
pontos e precisam apenas do

empate. Já Rio Cerro e Confort
Fine precisam vencer e torcer

por uma derrota no outro jogo
do grupo. Pelo Grupo L o Galác
ticos, além de vencer o Magic
World/Bazar do Rau, ficará na

torcida para que o Barrabaxo
derrote.o Brandenburg, Rio Cerro e JJ Bordados seguem com chances de passar à próxima fase
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Andrezinho (à frente) deve ganhar uma oportunidade no time titular, se Tite decidir poupar alguns jogadores
I

BRASILEIRÃO

Líderes entram em

campo neste sábado
Internacional é Vitória querem seguir 100%
DA REDAÇÃO
A terceira rodada do Bra

sileírâo começa neste sábado"
com a realização de três jogos,
sendo que dois deles envol
vem os líderes do campeonato.
Assim, Internacional e Vitória
entram campo pensando em

manter o aproveitamento iOO%
e a primeira colocação.

Até agora, apenas os dois
venceram. nas duas rodadas
já disputadas, ficando ambos
com seis pontos. Na verdade,
Internacional e Vitória estão

rigorosamente empatados na

primeira colocação, com mes

mo saldo de gols !3 número de
gols marcados.

Neste sábado, os dois jogam
fora de casa. O Vitória irá en

frentar o Cruzeiro, a partir das
18h30, no Estádio do Mineirâo,
em Belo Horizonte. E o Interna
cional visitará o Goiás, no-mes
mo horário,· no Estádio Serra
Dourada, em Goiânia.

/

Apesar de ter o confronto
com o São Paulo 'na quarta-fei
ra, pelas quartas de final da Li
bertadores, o Cruzeiro não deve
poupar os titulares neste sába
do. Sinal de que o Vitória terá
muitas dificuldades para man

ter o aproveitamento 100%.

Denis será titular no São Paulo

o Inter também está envol- agora; Dessa vez,.o desafio co

vida emoutra competição - en- rintiano será contra o Barueri,
cara o Coritiba na quarta-feira também a partir das 18h30,
pelas semifinais da Capá do no Estádio do Pacaembu, em
Brasil-, mas promete lutarmui- São Paulo. O problema é que
to para manter 'a liderança do o técnico Mano Menezes já
Brasileirão. E, mesmo se pou- resolveu poupar alguns titu

par algum titular, já mostrou lares - inclusive, o atacante,
que tem reservas de qualidade.--Ronaldo -, porque disputará a

No outro jogo deste sábado, semifinal da Copa do Brasil mi
o Corinthians entra em campo

'

próxima quarta-feira, contra o

-para tentar conseguir sua pri- Vasco. Assim, o Corinthians
meira vitória no Brasileírão deverá ter trabalho para ga
- soma apenas um ponto-até nhar a primeira.

o CORREIO DO POVO mSABADO. 23 DE MAIO DE 2009

RESULTADOS - 3' RODADA
SÁBADD
181130 - Corinthians x Barueri
18h30 - Cruzeiro x Vitória
18h30 - Goiás x Internacional
DOMINGO '

16h - Atlético-PR x Náutico
16h - Grêmio x Botafogo
16h - Fluminense x Santos

16h - Palmeiras x São Paulo
18h30 - Santo André x Flamengo
18h30 - Sport x Atlético-MG
18h30 - Avaí x Coritiba
4' RODADA
SÁBADO (30/5)
18h30 - Coritiba x Goiás
18h30 - Atlético-MG x santo André
18h30 - Botafogo x Sport
DOMINGO (31/5)
16h - Náutico x Fluminense
16h - Santos x Corinthians
16h - São Paulo x Cruzeiro
16h - Vitória x Grêmio
18h30 - Barueri x Palmeiras
18h30 - Internacional x Avaí

CAMPEONATO BRASILEIRO -.SÉRIE A

POSo Clube

CLASSIFICAÇÃO
PG J V GP GC SG APR.

e '2 ,�:.,,3 Q.� 3 100%
6 2 2 32° Vitória

,3. NaulicQ
4°

18·

19°51.� '0Elà�engo
20° Coritiba

3°RODADA
SÁBADO
16h10 - Bahia x Ceará
16h10 - Vasco x Atlético-GO
16h10 - Figueirense x Portuguesa
16h10 - Fortaleza x Brasiliense
16h10 - Ponte Preta x Ipatinga
21 h - Juventude xABC

10 RODADA (entre parênteses, o grupo)
DOMINGO
15h -Ituiutaba xGuaratinguetá (C)
16h - Confiqnça x lcasa (B)
16h - Criciúma x Manlia (D)
16h - América-MG x Gama (C)
16h - Águia x Rio Branco-AC (A)
16h - Salgueiro x CRB (B)
·16h - Mareílio Dias x Caxias-RS (D)
18h - Poysandu x Sampaio Corrêa (A)

IJARlEANI:l JA!M6UÁ
30 RODADA DA 20 FASE
SÁBADO
Campo da Vila Lalau
13h30 - Kilerro x Caxias
15h15 - Barrobaxo x BrandenburWDutro
Campo da Arsepum
13h30 - Atlético xTIgre

.

15h15": Guarany x JJ Bordados
Compo do Rio Molha
13h30 - Box 7 x Roma/Mega Tranze o Pé
15h15 - MagicWorldIBazar do Rou x
Galácticos

ComPQ do cniz de Malta
13h30 - Cruz de Malta xGaribaldi
15h15 z: Rio Cerro x Confort Fine .

:;:
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró;

:;: GC - gols contra; SG - saldo de gols; APR, - aproveitamento
8 --�---------------------------------------------
a.

s
J

� ---------j'4',N,}jiji!,J:Jih1'·
5
::::

60 RODADA DA 10 FASE
SÁBADO
Compo do Beira-Rio
13h45 - UniãO/Jagunços x Coixa d'Água
15h45 - Cl1Izeiro x CRB
DOMINGO
Compo do Aliança
16h - Vila Amizade xAvaí
Compo do Seleto
13h45 - Beira Rio x Du Pneus
15h45 - Seleto x Sporting Gugrá
Compo do Barro Branco
13h45 - Barro Branco x MM Altitude
13h45 - Rubro. Negro x Unidos da Vila
CLASSIFICAÇÃO: União/Jagunços 15,
Cruzeiro 10, Vila Amizade 10, Avaí 9, MM
Altitude 9, Barro Branco 9, Beira Rio 9,
Rubro Negro 6, Expresso Caixa d'Água
5, Unidos da Vila 5, Du Pneus 4, Seleto 3,
Sporting Guará 2 e CRB O.

,t
I

Horários: 8h15 (sub-15t 9h30 (sub-13) e
10h30 (sub-11)
SÁBADO
Botalogo.x Flamengo (Botalogo)
DOMINGO
cr Falcão x Moleque Travesso (Menegotti)
João Pessoa x G4 Garibaldi (João Pessoa)
DME Corupá xGupramirim (D�m Pedro) ..

Dirigentes das equi'pes enViam
proposta ao presi,dente da FIA
CIDADE DE MÔNACO

Dirigentes das equipes de
Fórmula 1, reunidos ontem em

Mônaco para debater as regras
da próxima temporada, tiveram
uma audiência com o presidente
da FIA (Federação Internacional
deAutomobilismo),MaxMosley,
para entregar-lhe suas propostas.

�

Várias equipes, entre elas a

Ferrari, ameaçam não disputar
o Campeonato Mundial de 2010
devido às alterações feitas no

regulamento da FIA, que impôs
um limite orçamentário de 45

milhões de euros para o próximo
ano. Ainda restam vários dias
para negociar antes da data limi
te para as inscrições para 2010,

.

no dia 29 de maio.' �

Os representantes da. Fota

(Associação de Escuderias) se

reuniram no iate de Flávio Bria
tore, diretor da Renault, na' ma
rina de MOnte Carla. Depois de
duas horas e meia de discussões,
atravessaram a rua para chegar -.

ao Automóvel Clube de Mônaco,
onde os esperava Mosley e Ber- .

nie Ecclestoríe.
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A PARTIR DE
Cadastro facilitado (com RG, CPF, comprovante de renda e residêl1cial

ai
:>
C"
o

CLlOw COMPLETO+

Rs,17.200,
o

2001 4s:

HATCH 1.0.. AIRBAG"O
o
:2
]5:
'2
o

� CORSA 1.0"O

o

R$22.500,� SEDAN SPIRIT 2005 4 AC AQ DT
.�
f

UNO

R$8.800,ELETRONIC 1995 2 LT.DT

ACAQVE

Rs13.500,PALIO El 1997 ·4 TE LTDT

FIESTA 1.0 DH VE TE AL

Rs15'.300,CLASS
4 AQ LT DT

FIESTA 2005 4 AQ LT DT R$23.800,PERSONALlTE

.KOMBI1.6

24.800,STANDARD 2004 4 STANDARD

GOL 1.0 2001 2 AC OH LT DT Rs16.500,.
PARATI1.0 2000 4 AQ VE LT DT RlL R$18.600,
GOLCLI -

10.300,1.0 1996 2 AQ LT DT DT

GOL PLUS 2001
.

4 AQ LT DT R$16.800,1.0

. FOX 1.6
2007 4 AC OH TE LT DT R$32.800,·.PLUS

SCENIC 2002 4 COMPLETO R$28.000;RXE 1.6
+ AIRBAG

CELTA 1.0 2009· 2 BÁSICO

Ofertas vOfertas validas 31/05/09 Caraguá Auto Elite
www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite40 anos de credibilidade. �!ill.llfiBam. 47 3274 6000.

Uma relação de confiança.
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