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Recursos on-line
aliados ao trabalho

Tecnologia pará
garantir conforto
Sofás cpm mecanismos retráteis e espumas
que se moldam ao corpo estão em alta.

CONSTRUIR E REFORMAR

Saiba como profissionais utilizam ferramentas
como o Twitter para divulgar ações e produtos.

TALENTO E SUCESSO

DUELO DO M S R
FERNANDO FERRETTI E PAULINHO GAMBIER, RESPECTIVAMENTE TÉCNICOS DA MAlWEE E DO

KRONAlJOINVlllE, MEDEM FORÇAS NESTE SÁBADO, ÀS 19�30, PElA FINAL DO SUL-AMERICANO.

Obras de reconstrução não começaram
Por enquanto apenas o maquinário chegou. Responsáveis pelas obras

ainda estão fazendo levantamento do cenário.

Página-5

Sem previsão para retirada dos tri hos .

Segundo assessoria de imprenso do Dnit, o órgão ainda agua_rda liberação
de recurso para fazer a revisão do projeto.

Página 6

i

Visite o apartamento decorado

�EStRUTURA
3273-7466 - plantão
www.grupoestrutura.com.br

Dia D da vacina·
hoje em Corupá
Município vai oferecer às crianças de

_

.

seis meses a cinco anos o imunização
contra o gripe. Posto de saúde fica
aberto durante o dia.
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o número de computadores no Brasil al

cançou a marca de 60 milhões, entre má
, quinas residenciais e corporativas. COm

. isso, proporcionalmente, há um computa
dor para cada três brasileiros. A previsõo
é que, até 2012, o país tenha 100 milhões
.de computadores, o que e.quivaleria a um

micro para cada dois habitantes. "O cres

cimento tem sido consistente. Em 2000,
havia apenas 10 milhões de máquinas
no Brasil", afirmaram pesquisadores da

Flmdação Getulio Vargas.

Fonte: Jornal do Brosil

FAMEG

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

..
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OPINIAO----------

CHARGE

I

PONTO DE VISTA.

Sócrates no educa.ção: ontem e hoje
I

BENEDITO LUCIANO ANTUNES DE FRANÇA,
MESTRE EM F!!..OSOF�A ,

DO LEITOR

'Seja bem-vi.ndo!
A loja está "open"

Quem já não viu aquelas plaquetas ou etiquetas com
informações em inglês nas portas, vitrines e produtos de

algumas lojas do comércio local? "Off" para dizer que há
percentual. de desconto em determinadas mercadorias,
e "open' e "closed" para informar que.o estabelecimento
está aberto ou fechado são os casosmais frequentes.

, Tem certas coisas que vão sendo adotadas simples
mente porque alguém viu em algum lugar do planeta e

achou que seria "estiloso" se fosse usado por aqui tam
bém. E aí começa o efeito dominó. Sem questionamen
tos e sem um porquê convincente, um .copia 'do outro.

Mas, afinal, a quem se destina a informação? Estamos
no Brasil ou nos Estados Unidos? Será que temos tantos

�

turistas americanos em Jaraguá do Sul? Forçando um

pouco mais a barra poderíamos nos perguntar: amaioria
dos consumidores da região entende mais de inglês do

que de português? Certamente que não.
A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro identifi

cou o problema e atendeu às reclamações dos muníci
pes cariocas. Por iniciativa .do vereador Roberto Mon
teiro (PCdoB), o prefeito, Eduardo Paes, sancionou a Lei
na. 5033, cujo conteúdo obriga a tradução, para o por
tuguês, nas propagandas que tenham em seu texto pala
vras em outros idiomas. A tradução deve ser do mesmo

tamanho que as palavras em língua estrangeira. O des-,
cumprimento implicará ao infrator multa de R$ 5 mil e;
havendo reincidência, o valor passa a ser de R$ 10 mil.
A medida está vigorando desde 20 de maio de 2009.

A Iíngua é um dos principais instrumentos de sobe
rania nacional. Quando um país deixa de usar a própria
língua está abandonando as suas raízes, tornando-se,
mais adiante, vulnerável nas mais diversas áreas corria,
cultura, educação e economia. Está jogando fora um de
seus maiores patrimônios, a identidade cultural. O pro
blema não é praticar a língua estrangeira, mas, sim, dei
xar que a língua portuguesa torne-se mera coadjuvante
numa sociedade que fala, escreve e lê, predominante- ,

mente, em português.

ALTAMIR RICARDO DE SOUZA, JORN,At:!STA

e o valor do conceito. 4)'Quanto à ironia, sem chance: o ar-

Corno Sócrates se sairia como professor tigo 18 do Estatuto da Criança do Ado
da rede pública de ensino em nossos dias? lescente (Lei-,8069/90), em vigência no

Certamente o esposo de DonaXantipa teria Brasil, a interdiz;
alguns empecilhos: 5) Sócrates tinha,' outrora, um seleto

.1) A indagação é a essência da filosofia, grupo de ouvintes, nós, por sua vez, rece

enquanto os jovens atuais, influenciados bemos 40 estudantes por sala, às vezes, são,
pela cultura de massa que propagam valo-

-

mais de 55;
,

res efêmeros, querem respostas fáceis, ime- 6) O ensino-aprendizagem no século V
díatas e conclusivas; a.C, era espontâneo; quem quisesse apren-

2) O pensamento supõe reflexão, der, bastava segui-lo, hoje, o estudante vem
. tempo, concentração, aceitação, confli- às aulas nem sempre com o intuito de ad
to, ao passo que os nossos jovens estão quirir e criar novos conhecimentos, muito
avessos à contemplação e ao silêncio e menos as frequenta voluntariamente ...
afeitos à agitação; Não obstante, as interrogações da Gré-

3) 'A maiêutica socrática despertaria cia clássica são as mesmas de hoje. O que
a atenção em algumas' aulas, depois seria mudou, foi a motivação dos jovens, decor
menosprezada por ser aborrecedora: "de rêncía do excludente mercado de trabalho
novo, Sócrates, com essas perguntas ..."; e a indefinição quanto ao futuro.

Sócrates é um dos grandes mestres da
hístóriá da humanidade. Seu método fun
damentava-se na ironia e na �aiêutica.
Corno maieutã, semelhante a um obstetra,
dava luz às ideias; através da ironia emitia
sarcasmos, e, às vezes, até ridicularizava os

interlocutores, sobretudo quando preten
siosamente arrogavam o domínio de algum
conhecimento.

Segundo consta, no Templo de Del
fos, a Pítia teria vaticinado a Querefonte
que Sócrates era o homem mais sábio.
Os jovens o acompanhavam, desejosos
em conhecer essa extraordinária razão

negativa, que- intenta decompor e es

miuçar para, somente depois, sintetizar,
sempre predisposto a repensar a essência

Os textos poro esta coluna deverão ter no móximo 2,000 caracteres e podem ser

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256-500· CP 19. E obrigatório
informar nome completo, profissão, ·CPF e • telefone (. não serão publicados),

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereiro
Editora: Patrícia Moraes

• Fones: (47) 2106.1919
• Fax: 3276.3258
• Assinaturas: 3055-7575
• Plantão Redação: 8835.1811
.' Plantão Comercial:
8835.1872 � 9158:--7991
• Circulação:'2106.1919 • 8841.9790

(Fim de Semana: 3376.1085
• 9902.1380 • 9136.0296)
circulacao@ocorreiodopovo.com.br
• www.ocorreiodopovo.com.br
• nelson@ocorreiodopovo.com:br
• redacao@ocorreiod'opovo.com.br
• maria@ocorreiodopovo.com.br

'

• �eciane@ocorreiodopovo.com.br
Horário de atendimento: 8h às 17h30

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400
• Baependi· CEP 89256-500

.. CP 19 • Jaraguá do Sul • se
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----------POLÍlICA

FALA Aí!

" Dei umo

informoção errado e

peço desculpos. "
JOSÉ SARNEY (PMDB), PRESIDENTE

DO SENADO, depois de negar ter
recebido irregularmente auxílio
moradia de RS 3,8 mil, já que

tem cosa em Brasília.

"É umo pedro
no sopoto dos

prefeitos."
AMARILDO SARTI (PV), VEREADOR,
sobre problemas com as concessionárias

,

do transporte coletivo urbano.

" Se continuor,
logo vomos nos

enterror e01.lixo."
ROBIN PASOLD" ENGENHEIRO
FLORESTAL, sobre os 16 quilos, em
média, de lixo produzido por pessoa
todos os meses em Joraguá do Sul.

Festa de' LHS
Ontem o dia foi de festa poro o governador LUIz Henrique do Silveira e alia
dos. A votação, 6 o 1, mostrou que os ministros do Supremo Tribunal Fede
ral não viram irregularidade no componho à reeleição de LHS. Chegaram o

elogiar o foto dele ter renunciado poro concorrer. O PMDB comemorou com

foguetório em Joinville, berço político do governador. Já Esperidião Amin
(PP) afirmou que não interpreto o decisão como uma derroto. "A manifesta

ção do Justiço não 'é tapetã'o, é respeito 00 estado democrático de direito.
Entendo que o partido e o coligação cumpriram seu papel pelo democracia
e contribuem poro o aperfeiçoamento do processo democrático". O foto é

que LHS sai fortólecido do episódio e deu mais um importante posso poro
realizar o desejo de ocupar uma vogo no Senado. Agora resto saber como
será o quadro para os eleições o governador. Raimundo Colombo (DEM) e

Leonel Pavan (PSDB) estão no páreo e estiveram 00 Iodo de LHS durante todo
o batalho. Mos Eduardo Pinho Moreira (PMDB) e Ideli Salvatti (PT) tombem ,

sonham em concorrer abraçados 00 governador, que se transformou no cabo
eleitoral mais.disputado do momento.

-,

FARINHA POUCA...
Governo do Estado acertou o compro de

, 460 viaturas que o Secretario do Segu
rança Público vai distribuir entre os polí
cias Militar e Civil. E, por conto disso, os
deputados Darci de Motos (DEM), Nilson
Gonçalves (PSDB) e Kennedy Nunes (PP)
já se adiantaram em audiência no SSP.
Ouerem, nodo mais nodo menos, que
112 delas sejam destinados aos municí
pios de Joinville, Araquari, São Francisco
do Sul, Guaruva e Itapoá.

MEU PIRÃO PRIMEIRO!
"Oueremos o nossa fatia já que Join
ville é o região que mais produz poro
o Estado", discursou Gonçalves. Oue,
em 2006, só de Jaraguá levou 961
votos. Nunes ficou com 350 e outros
235 foram abocanhados por Mattos,
que emendou: "com toda a convlc-.

ção, esperamos que essa reivindica

'ção seja ntendlda". Nenhum deles
sequer lembrou de pedir algo poro o

Vale do Itapocu.

NA PRÁTICA
Nem sempre a Polícia Rodovi
ário Federal funciona o con

tento. Mos é preciso saber,
antes de mais nado, sobre o

quadro real do PRF em Santa
Catarina. 'São 499 policiais
em atividade. Porém, o ide
al é de 850 patrulheiros por
causo do descanso, para co- ,

brir os 2.308 quilômetros de rodovias federais em território catarinense.
Entretanto, 12 do efetivo atual estão em funções administrativas. Como
resultado, �ó nos primeiros quatro'meses deste opa foram mais de seis mil
acidentes com 119 mortes registradas nos locais das ocorrências. Os que,
morrem depois, em hospitais, não entram paro ,esta estatístico.

o
,«

�
=>
>
õ
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ÔNIBUS
Depois de Blumenau, Itajaí e Curitiba, ver.eadores de Jaraguá vão conhecer o '

sistema de transporte coletivo de Criciúma no próxima terço-feira. Poderiam
estender as pesquisas poro o cidade de São Paulo, com 14 milhões de ha-
'bitantes.lá o usuário pa'ga, hoje, RS 2,20 e onda até 70 quilômetros com o

mesma passagem, usando, em sequê!lcia, ônibus, trens e metrô. Aqui, ando,
alguns metros e pago RS 2,25 pejo passagem mais barata.

.

COMPARANDO
No- visito que 'fez à Câmara nesta semana poro folar sobre procedimentos
visando normalizar o atendimento nos postos do rede municipal, o secretário

'.,da Saúde, Irineu Pasold, apontou o que entende ser uma dos dificuldades

poro ampliar o quadro de médioos existen'tes hoje. Segundo Pasold, um pro
.fissionol, mesmo que recebendo emmé'dio RS 30 por consulto, valor pogô por
":"olguns planos de saúde, pode'm faturar por mês algo 00 redor de RS 2411Jil.
§e recebem tão bem no iniciativa privado deveriam retribuir atendendo com

�eficiêncio o cidadão comum que preciso de atendimento público. É eonsdên
, cio social que está faltando o alguns.

PROPOSTA
Posald disse que pretende mondar poro o Câmara, ainda no mês de junho,
um proj�to de lei criando uma gratificação pelo tempo que o médico penna
nece no posto de saúde. "Não lalarei em valores, porque ainda precisamos
analisar QS impactos e condições financeiros, mos haverá três escolas, de
pendendo do cargo horário cumprido. E, também, rigor no registro do ponto",

,

destacou o secretário.

CARA DE PAU
.legislando em couso próprio, o suplente de vereador pelo PSB no município
de ltiúba (BA), Aroldo de Azevedo, começou uma greve de fome nos depen
'Uêncios do Congresso Nocional. Ouer porque quer o votação imediato do cho
'modo prop'Osto de emendo constitucional dos vereadores. Oue restitui mais
,�� oito mil vogas extintos pelo TSE em 2003. Ele promete ficar sem comer até
que o votação aconteço. Pois que fique!

'-

ATENTOS
.

Deputado federal catorinense, Fernando Corujo, fo-z porte do grupo de parlamen
tares que, em Brasília, vigiam de perto manobras de governistas que defendem o

prorrogação dos atuais mandatos, incluilido governadores e o Presidente do Re
público. E, ainda, mudanças no Constituição que permitiram o lula ooÍloorrer pelo
terceiro vez oonsecutiva. Como já ooorreu no Venezuelo e Bolívia.

USO RACIONADO
Depútado José Corlos Vieira (DEM) teve aprovado pelo'Comissão de Desenvol-

. vimenta Urbano do Câmara dos Deputados projeto de suo autoria que prevê
o uso racional do águo pelos órgãos do administroção pública federal. Entre
os medidos preconizados, ihcluem-se o instalação de torneiros, registro e

válvulas cem fechamento automático ou sensores de proximidade; torneiras
•

com arejadores e bacios sanitários com fluxo reduzido de descargo. Não é por
nodo não. Mos dá o impressão de que, se virar lei, será de difícil execução.
Principalmente no que toco à descargo.

'

celso@ocorreiodopovo.com.br

'Cassuli
www.cassus.acvbr

(f)
o
v
ro
'Cf)
r-.

>
CassuliAdvogados Associ�d0S O,\8/SC 397199 "C

<Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 47 33717511 . Fax 47 3275 1820

Além
evoluç
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REPERCUSSÃO

CAROLINA TOMASEW

CARIONE PAVANEUO - DEM
A AVAUAÇÃO

A decisão foi muito boa, porque o governo
é bom. Quem mandou o Amin para casa foi
as umas. Cõisa mais feia é choro de per
dedor. Eu, como presidente de partido
e há mais de 14 anos militando na po
lítica, nunca assinei nada peru recorrer

de decisão. Sou contra tapetão.

INFLUÊNCIA SOBRE 201 O
Acho que fortalece a tríplice aliãnça
e deixa.ô governôdor mais forte. Todo
mundo (os aliadOS) fez sua parte nesse

processo.

ADEMIR IIIDORO - pp
A AVALIAÇÃO

Todo mundo que se sente ofendido tem
o direito de buscar a Justiça. Se o go
verno é bom ou não, quem tem que
julgar é o povo. Temos que acatar
a decisão da Corte Suprema. Isso é
democracia.

INFLUÊNCIA SOBRE 2010
Acho que este governo está desgastado
com dois mandatos. O desgaste não é
só para Luiz Henrique, mas para todos
que fazem parte da coligação. Os par
tidos que não fazem porte dela têm
grande vantagem.

IRINEU PASOLD - PSDB
A AVAUAÇÃO

Foi uma vitória paro Santa Catarina. Com
a descentralização do governo, todos as

regiões forom beneficiadas. Agora existe
uma distribuição mais justa dos recursos,
pelo menos os básicos. Como ex-prefeito
e atual vice-prefeito, passei por admi
nistrações diferentes e a interiorização
não tinha tanta intensidade.

INFLUÊNCIA SOBRE 2010
Como integrante da coligação, para nós
do PSDB foi uma vitória, uma vez que
também estávamos sendo julgados.

POLíTICA----------

CARLOS CHIODINI - .PMDB
A AVALIAÇÃO

Considero que a Justiça foi feita. Per
mitirá ao governo viver um momento

político mais tranquilo e encerrar o -

mandato a todo vapor, entregando e

realizando mais obras. Se LHS perdes
se, o PSDB também perderia. Às vezes

em detrimento do PMDB, o governo
busca conciliar e atender a todos os

partidos aliados.

INFLUÊNCIA SOBRE 2010
Se o governo mudasse o comando,
mudaria o cenário. Assim, o PMDB vai
completar 16 anos no governo.

MARCOS SCARPATO - PT
A AVAUAÇÃO

� uma decisão tardia, porque se criou
uma insegurança. Mas, tendo em vista
os trabalhos que estão sendo feitos, é
melhor Luiz Henrique continuar e fina
lizar o mandato.

INFLUÊNCIA SOBRE 2010
Os "puxas-sacos" de plantão estarão um

pouco mais próximos. E cria um proble
ma entre o PMDB e o PSDB do vicé, que
conseguiu fazer com que o mandato
não fosse cassado. A decisão cria um

compromisso na base do partido.

Juíza julga improcedente ação
contra prefeito de Guaramirim
GUARAMIRIM

Com julgamento do mérito,
a juíza Cândida Inês Brugnoli
extiriguiu o processo movido

pelo candidato a prefeito em'

2008, Evaldo João Junckes (PT),
contra o prefeito Nilson Bylaar
dt (pJ\tIDB) eõ vice Altair José
Aguiar (PPS). Na sentença pu
blicada ontem, Cândida consi
derou improcedente os pedidos
de cassação dos mandatos e ine

gibilidade por três anos.
A ação de impugnação de

mandato eletivo corria em Se

gredo de Justiça. Junçkes move
.

outro processo contra Bylaar
dt, com. a decisão da. primeira •

instância também favorável ao

prefeito'. Aação de investigàção
eleitoral está em grau de recurso
no TRE (Tribunal Regional Elei
toral). Ambas sob a acusação de
que Q prefeito patrocinou via

gem de senhoras de um clube de
mães para o Beto CarrretoWorld,
durante a campanha eleitoral,

O prefeito comentou a deci
são. "Quero referendar as pala
vras de Luiz Henrique, de que a

qUE) a era dos políticos picaretas
está acabando", declarou Bylaar
dt, que na noite de quinta-feira
acompanhou o julgamento do
TSE da casa do governador, em
Joinville.

Dirigentes avaliam 'o
decisão dos ministros
Aliados acham que sentença favorece região
JARAGuÁ DO SUL

.

Um dia depois da decisão do
TSE (Tribunal Superior Eleito
ral), os principais partidos políti
cos na maior cidade do Vale do
Itapocu avaliam a repercussão do
julgamento favorável ao governa
dor Luiz Henrique e a seu vice,
Leonel Pavan. Na noite de quin
ta-feira, por seis votos a um, eles
foram absolvidos da acusação de
abuso de poder político e econô-

- mico na campanha de 2006.

Apesar de no âmbito munici
pal os partidos aliados no Estado
caminharem em sentidos opos
tos - à exceção do DEM e PSÚB,
"que compõem a administração-,
os dirigentes consideram a sen

tença favorável não somente à

manutenção da tríplice aliança,
mas para a continuidade de pro
jetos que beneficiem a cidade.

Nilson Bylaardt: nA era dos políticos picaretas está acabando"

TRANSJARAGUÁ

Prefeita vai a Brasília na segunda
A prefeito Cecílio Konell (OEM) viojo no segundo-feiro o Brosílio poro" 6uscor

informoções sobre o tromitoção do Tronsjaroguá, que prevê investimentos no sistemo
viário de Joroguá do Sul do ordem de RS 42 milhões. O projeto foi protocolodo no

governo do então prefeito Irineu Posold (PSOB). otuol vice-prefeito, à époco sob o

nome de Tronsfácil. Cecílio terá oudiêncio com o secretário especiol do Articuloção
Nocionol, Gemido Althoff, o quem entregorá cópios deste e de outros projetos.
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Reunião deve dar sequência às
obras na ponte do Jaraguá 99
JARAGUÁ DO SUL

OS impasses que interrom
peram as obras na ponte da Rua
Alvim Meier, no Jaraguá 99,
estão perto do fim. Pelo menos,
essa é a garantia do secretário

. de Planejamento do município,
Aristides Panstein,

Conforme ele, na próxima
segunda-feira, uma reunião -

- com representantes da em

presa responsável pela' obra
deve acontecerpara encerrar

qualquer percalço que
-

ainda
possa impedir o andamento
da construção. Nessa lista
estão débitos de R$ 45 mil.
O valor referencia etapas já
concluídas e não pagas devi
do ao bloqueio temporário de
um repasse vindo do Badesc
(Agência de Fomento do Es
tado de Santa Catarina). No
entanto, agora, o dinheiro foi
liberado e a conclusão dos
serviços deve levar cerca de
60 dias. No mesmo encontro,
Panstein pretende acertar de
talhes acerca da ponte entre

..

os bairros Vila Rau e Amiza
de, também abandonada des
de meados do ano passado.

OBRA DESCARTADA

Já no caso da plataforma
sobre o Rio Cerro, às margens
da rodovia SC-416, a atual es
trutura será descartada. Ela foi
embargada pela Celesc [Cen
trais Elétricas de Santa Cata

rina) porque- está próxima de
mais da fiação. De acordo com

o secretário, o projeto vai ser

adequado e contemplará duas
novas pontes nas proximida
des da Nanete Malhas. Uma
terá 14 metros de largura por
18 metros de comprimento e a

outra,
.

sobre o Rio da Luz, ZO
metros de extensão por 14 me
tros de largura. Ambas substi
tuem pontilhões.

Ainda de acordo com Pans
tein, a ponte de ligação entre
os bairros Centenário e Ilha da
Figueira está em plena cons

trução. Dois pilares foram er

guidos até o momento .

Conselho garante que criança
tem os direitos assegurados
JARAGUÁ DO SUL

Tema de preocupação para
inúmeros moradores do Bair
ro Czerniewicz, a situação da
criança que estava abrigada
com os pais sob a rampa do
Centro Cultural da Scar e no

terreno ao lado do teatro está
dentro da legalidade: A garan
tia é do Conselho Tutelar e foi
dada nesta sexta-feira à reporta
gem do O Correio, após matéria
publicada na edição de ontem.

Segundo Waldemar Man
nes e Mirtes Bogo, ambos da
entidade, dezenas de pessoas
denunciaram o caso. Por isso,
eles averiguaram as condições
nas quais o bebê de sete meses

vive e constataram que nada
.de incorreto há. "O menino

}em um desenvolvimento nor-

mal, é amamentado pela mãe
e recebe consultas médicas re
gularmente", explicam.

OUTROS MORADORES
Além disso, os pais teriam

residência fixa, no Rio Grande
do Sul, e já estariam voltando
para a casa. "Eles possuem
uma ideologia hippie e sobre
isso nada podemos fazer ou

julgar", complementam. Ain
da conforme o Conselho Tute
lar jaraguaense, na quinta-fei
ra, a família procurou o órgão
público para retirar as passa
gens de ônibus para Caxias do
Sul cedidas pela Secretaria de
Desenvolvimento Social do
município. Quanto aos de
mais moradores temporários
do local, não houve respostas.
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Melhorias no Bairro Rio Molho dependem de detalhamento de projeto e, por isso, nóo têm doto de início

Obms de reconstrução
ainda não começamm
Serviçotem prazo de meio ano para terminar

nares, como a análise topográ- -

fica dos pontos incluídos no

projeto. Além disso, no caso

das estradas Ribeirão Grande
da Luz e São Pedro, respecti
vamente nos bairros Rio da
Luz e Garibaldi, os operários
iniciaram a limpeza super
ficial dos lugares atingidos

- pelas chuvas de Z008. A recu
peração dos terrenos, porém,
deve começar somente na pró
xima semana, ao contrário do
que havia sido informado no

princípio da semana à repor
-

tagem do O Correio. -

Os reparos ainda, abran
gem outras 11 .áreas. Elas es

tão nas seguintes ruas: Adol
fo Emmendõrfer, Rio - Mólha,

Irmão Leandro, Vila Lenzi,
Gustavo Welk, Barra do Rio

Cerro, Garibaldi Lado Pe

queno, Garibaldi, Francisco
_ Hruschka, São Luís, Wolf

gang Weege, Parque Malwee,
-

JoaquimFrancisco de Paulo,
Chico de Paulo, Ribeirão Cava
lo, no bairro de mesmo nome,

Domingos Rosa, Boa Vista, Pe
dro Floriano, Tifa da Pólvora,
e na lateral da estrada 633,
na Tifa Martins. O prazo de
entrega expira em seis meses

e as obras serão financiadas
pelo Governo Federal através
do Deinfra (Departamento
Estadual de Infraestrutura).

KELLY ERDMANN

NO AGUARDO

JARAGUÁ DO SUL

Prometida para a semana

que passou, a reconstrução de
13 pontos prejudicados pela
enchente de novembro pas
sado ainda não se consolidou -

de maneira efetiva. Enquanto
a população aguarda ansio
sa pelas obras, os dois lotais
escolhidos. para dar a largada
aos trabalhos apenas serviram
de parada a parte dos equi
pamentos deslocados ao mu

nicípío, Os aparelhos são da'

empresa Almeida e Filhos, de
-

São Bento Sul.
,

Conforme o engenheiro da
, companhia, Emerson Duarte,
por enquanto, estão em fase
de conclusão serviços prelimi-
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CONTORNO FERROVIÁRIO

GERAVPOLícIA---------

Sem previsão para
retirada dos trilhos
Dnit aguarda recursos para revisão do projeto
JARAGUÁ DO SUL

A retirada dos trilhos do
trem do centro d€ Jaraguá
do Sul e Guaramirim, que
inicialmente estava previs
ta para começar no segundo
semestre deste ano, não tem
mais data para acontecer. De
acordo com a assessoria de

imprensa do Dnit Ferroviá
rio (Departamento de Infra
Estrutura de Transportes),'
em Brasília, o atraso ocorre

porque a revisão do .projeto,
necessária para o início das
obras, ainda não 10i iniciada.

De acordo com a assessoria
do órgão, o Dnit aguarda a li

beração de recursos do Minis
tério -dos Transportes para esta

finalidade. A revisão custaria
em torno de R$ 300 mil e seria
concluída em seis meses. Em
visita a Jaraguá do Sul, em se

tembro do ano passado, o di
retor de infraestrutura ferrovi
ária do Dnit, Rômulo Ferreira Contorno ferroviário estava previsto poro começar no segundo semestre
Neto, informou que o edital de � <'

licitação para realizar a ava

liação do projeto seria aberto
ainda em outubro de' 2008.

Segundo o coordenador do
Dnit de Joinville, Antônio Bes
sa, a adequação é necessária,
pois o contorno iria interfe
rir diretamente no projeto de

. duplicação da BR-280. Isso

porque os dois projetos pre
veem a execução de melho
rias operacionais ao longo da
rodovia, como túneis. A previ
são é de que o contorno tenha
23 quilômetros de extensão
e o investimento perto de R$
100 milhões.

-.

Café colonial
no' seminário

A 5° edição do Café Vocacional acon
tece hoje, das 14h às 18h30, no Semi
nário.de Corupá. O evento tem o objetivo
de arrecadar recersos para a manutenção
dos seminaristas. O ingresso para o café
colonial custa RS 12 (adultos). Crianças
com sete a dez anos não pagam e crian-

,

ças com até seis anos pagam RS 6.

No ano passado, chegou-se
a discutir sobre a possibilida- .

de das obras serem executadas
pelo Batalhão de Engenharia
do Exército Brasileiro, '0. que
dispensaria a abertura de li
citação: Mas, em setembro de

2008, Rômulo Neto afirmou

que as negociações não avan

çaram .. Em São Francisco do
Sul, o desvio da linha férrea
iniciou no final de abril.

DAIANE ZANGHELlNI

Morada Casa Show

começa quinta-feira
.
A partir da próxima quinta-feira, 4 de junho, começa a Morada Casa Sho)V,

mostra de arquiteturà que contará com mais de 50 expositores, entre arquitetos, .

designers e paisagistas. O evento prossegue até o dia 28 e acontece em um
casarão da década de 40, na Rua Epitácio Pessoa, 869 (Centro). Ingressos estão
à vei1�a no local por RS 10. Serão mais de mil metros quadrados de exposição,
com ambientes especinlmente preparados. A mostra pode ser visitada de se-

.gunda a sexta-feira, das 16h às 21 h. Nos sábódos.e domingos, o horório é das
.14h às 21 h. Outras informações no site www.moradacasashow.com.br.

Acidente deixa três feridos na
Rua Manoel Francisco da Costa
JARAGuÁ DO SUL

Um acidente envolvendo um
caminhão e dois automóveis dei
xou .três pessoas feridas na Rua
Manoel Francisco da Costa, no
Bairro João Pessoa, por volta: das
12h30 de ontem. Cleiton Augus

. to Menecon, 23 anos, que con-

duzia um Corsa no sentido cen- .

tro/baírro, foi atingido na cabeça
por uma pedra que se despren
deu do rodado de um caminhão
que transitava no sentido oposto.
Com a pancada, Cleiton perdeu
o controle da direção, invadiu a

pista contrária e colidiu de frente
com um Ecosport.

.

O motorista foi levado ao

Hospital São José com afun
damento de "crânio. - Segundo

os Bombeiros Voluntários de

[araguá do Sul, ele teve perda
de massa encefálica no local
do acidente. Até o fechamento
desta edição, Cleiton perma
necia internado na UTI em es

tado grave .

Outros' dois ocupantes do
Corsa também ficaram feridos. A

passageira Maria da Glória Me
necon, 51, mãe de Cleiton, teve
escoriações leves. Ela foi medica
da porque estava com hiperten
são. O carona, Aristeu da Silva,
39, apresentava suspeita de fra
tura nas costelas. O motorista
do caminhão, Jackson Alves de
Maia, 31, e o-condutor do Ecos

port, José Pedro Cabral, 35, não
se feriram..

Taxista é assaltado
e bandido ,vai preso

Um taxista foi assaltado na Rua 1114, no Bairro Água Verde (fundos do Motel'
CO Sabe), por volta das 2h05 de ontem. O bandido anúnciou o assalto, mas a

vítima reagiu e os dois entraram em luta corporal. Depois de ferir os mãos do
taxista com uma faca, o bandido fugiu levando a chave do carro - um Prisma com

placas de Jaroguá do Sul- e cerca de RS 115 em dinheiro. Durante as buscas, a
Polícia Militar encontrou o suspeito, de 27 anos, na Rua José Picolli. no Bairro
Estrada ·Nova. Com ele foram encontrados RS 111, que estavam dentro do cueca .

O nome dele não foi divulgado pela PM.

"
'
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Inscrições abertas para o

o evento- de cicloturismo
SCHROEDER

. As inscrições para o even

to'Cicloturismo ficam abertas
até a próxima quarta-feira, dia
3 de junho. Os interessados
devem fazer o cadastro pelo
site www.schroeder.sc.gov.br
ou na Secretaria de Turismo.
O custo é de R$ 5 e o partici
pante deverá entregar 1 kg de
alimento não perecível no ato
da inscrição ou no evento.

Ao . todo, 50 vagas estão

disponíveis. Os' participan
tes devem ter idade mínima
de 15 anos. Os menores têm

de levar a autorização dos

responsáveis. A largada será
dada no próximo sábado, na

. Prefeitura. O trajeto será pela
Serra Rio do Júlio. Ao todo, 53
quilômetros vão ser percorri
dos de bicicleta.

Se chover, os organizadores
vão informar o cancelamento
do evento com antecedência,
no prazo de 24 horas. Para o

passeio, os participantes de
vem levar frutas, água, saco

de lixo, capa de chuva, boné,
óculos de sol, filtro solar, repe
lente, entre outros acessórios.

o CORREIO DO POVO OSABADO, 30 DE MAIO DE 2009

ANTIGRIPAL

Tatiane Riquelme Martins, de um ano e três meses, tomou a vacina pela primeira vez ontem pela manhã

_Começa Q campanha
de vacina_ção infantil

\

Hoje é o Dia."D". As dosessão gratuitas,
CORUPÁ

, Hoje, será dada a largada da
campanha de vacinação anti

gripal infantil no município
de Corupá. Pela primeira vez

os moradores da cidade vãQ
ter acesso ao serviço de ma

neira gratuita. O investimento
de R$ 13.300 é do poder pú
blico municipal. Ao todo, mil

.

, doses foram adquiridas.
Este sábado é o Dia "D". Os

pais e responsáveis devem levar
as crianças com idade entre seis

(f)
meses e cinco anos para tomar

� -a
.

vacina. A distribuição será
� feita somente no posto' de saú-
""

� de, na Rua Nereu Ramos, no
Centro, onde também funciona
o PA (Pronto Atendimento). O
serviço ficará disponível das 8 às
17horas..

.

Com base no levantamento
das agentes comunitárias da
secretaria de Saúde, a meta é
imunizar 900 crianças. De acor
do com o secretário de Saúde,

A Associação de Moradores do Podre Ma- Alceu Gilmar Moretti; o princí
thias, de Guaromirim, promove no próximo pal objetivo desta campanha é a
sábado, dia 6 de junho, dos 9 às 161l.0ros, prevenção de doenças respira
um brechó de roupas novos e usados, entre tórias. "Isto significa a diminui
outros artigos e acessQrios, no próprio sede . ção de crianças nos postos de
do entidade. A intenção é arrecadar fundos saúde; além de ajudar os pais
poro fazer o manutenção do porque de es- que muitas vezes deixam o tra-
porte e de lazer do localidade. balho para cuidar dos filhos".

Caminhadas também fazem parte dos eventos ecológicos de Schroeder

Adiado o evento
de ecoturismo
o evento de Ecoturismo, de Corupó,

agen_dado poro hoje, foi odiado. O me

tivo, segundo informações do secreta
rio de Turismo, é devido à possibilidade
de chuva durante o dia. Por enquanto,
nõo foi divulgado o novo doto poro o

passeio ecológico. Mais informações
pelo telefone (47) 3375-6505.

Brechó será na

Padre Mathias

Aná: 51% da meta foi atingida

Em Jaraguá do Sul, a cam

panha de vacinação antigripal
infantil encerrou ontem. Os
números de quantas crianças
foram vacinadas serão dívul
gados na segunda-feira, pri
meiro de junho.

De acordo com a supervisa
ra de imunização, Ana Cristina
Kneipp, na primeira semana

de campanha 51 % da meta já
havia sido atingida. "Neste ano

percebemos uma maior adesão
dos pais. AS1?Un eles podem pre-

5a edição_da
campanha

Em Jaraguó do Sul, o

meto era imunizar 6,6 mil
crianças, o que represento
75% do populaçõo nesta
faixo' etória ..Ao todo, 5 mil
doses foram comprados pelo
poder público municipal. O
investimento foi de RS 133
mil. "As crianças menores de
três anos recebem uma dosa
gem menor do vacino, por
isso o medicamento rende",
explicou Ano.

venir que seus filhos tenham

doenças como a bronquite e a

pneumonia", destacou.
A auxiliar de cozinha Edi

na Riquelme, 28 anos, garante
que leva a filha Tatiane Ri

quelme Martins, de um ano e

três meses, para tomar todas
as vacinas. E ontem, pela pri
meira vez a menina tomou a

dose antigripal. "Nesta fase as

crianças brincam no -chão e é
mais fácil ficarem doentes",
contou a mãe.
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SHOW

Onze bandas disputam
'Mon, I wanna, record'
Festival acontece hoje, naSociedade Acaraí
JARAGUÁ DO SUL

o sonho de qualquer banda é
entrar no estúdio, gravar algumas
músicas e, consequentemente,
encontrar milhares de fãs pelos '

palcos do Brasil afora. Pois bem,
essa aspiração máxima pode vi
rar realidade, pelo menos, em

partes, para três dos 11 grupos
inscritos no festival "Mon, i wan
narecord".

A seletiva acontece neste sá
bado, a partir das 19h, na Socie
dade .Acaraí, em Iaraguá do Sul.

Enquanto fazem a alegria do pú
blico tocando, cada urn será ava
liado por urn corpo de jurados.
Ao final, quem for considerada
a melhor banda, ganha o direito
de registrar letra e música de três

canções no 'Estúdio Left55. Já a

segunda colocada recebe a chan
ce de gravar apenas urna, assim
como a que vender mais ingres
sos para o shaw de hoje.

-,

)
Conforme Daniel Bornhau

sen, organizador do evento

junto com a Leftover Soup, a

iniciativa une duas propostas: a
de divulgar o estúdio, inaugura
do no início do ano, e também

/

de dar espaço aos grupos da

microrregião. Por isso, o nome

(Mãe, eu quero gravar) faz alu-
são ao prêmio. Estúdio Left55 vai gravar as músicas das melhores bandas do concurso

Quem quiser assistir às, apre
sentações deve desembolsar R$
5, ,se comprar a entrada com os

concorrentes ou na Escola Bicho
Grilo. Apartir das 19h, os acessos
'passam a custar R$ 10, somente
na portaria da Sociedade Acaraí.

KELLY ERDMANN

Curupira é palc� para quatro bandas
Shows começam por volta das 22h, mas o reduto do rock abre às 19h
,GUARAMIRIM

Além de movimentar a So
ciedade Acaraí, em Jaraguá do
Sul, a música também habi
ta o palco, do Curupira Rock
Club, hoje, em Guaramirim.
A casa abre as portas às 19h e

o público vai conferir o shaw
de quatro bandas, que vão do

hardcore, passam pelo punk e

chegam ao puro rock'n roll na
madrugada adentro,

O som começa oficialmente
,às 22h e o repertório da noite
está sob o comando dos,músi
cos da 5 Lines, da Mandrágora,
Ramsés e Los Murrachos. Os in
gressos são vendidos apenas no

local e têm custo de R$ 5. Para

chegar aoCurupira basta seguir
pela Rua 28 de Agosto, Cen
tro da cidade, e acessar a João
Sotter Corrêa, no Bairro Avaí.'

Informações adicionais através

,
do e-mail curupirarock@gmail.
com. O apoio à organização é
da Baú do Rock Produções'.

o CORREIO DO POVODSABADO, 30 DE MAI,O DE 2009

Orquestra de Blume,n.au faz
concerto grat�ito na Scar
JARAGUÁ DO SUL

A Orquestra de Câmara de
Blumenau vai se apresentar
no Centro Cultural da Scar
no próximo fim de semana. O
concerto é gratuito e faz par
'te do projeto "Temporada Te
.atros Catarinenses", apoiado
pelo Ministério da Cultura e

financiado pela empresa Bra
desco Prime.

No programa, o maestro Da
niel Bortholossi Incluiu obras
de Antonio Vivaldi, Francesco
Geminiani, Tomaso Albinoni,
Georg Friedrich Handel e tam

bém do compositor Ottorino

Respighi. A apresentação está
marcada para domingo, 7 de ju
nho, e começa às �9h, no Peque
no Teatro. Queni quiser assistir

deve chegar com antecedência

para reservar lugar na plateia, já
que não haverá distribuição de

ingressos antecipadamente.
A Orquestra de Câmara de

Blumenau foi criada em 1981

e, desde então: já passou por
palcos não só do Brasil, mas
também do exterior, como nas

salas Smetana, de Praga, na

República Tcheca, e Mozar
teum, 'em Salzburgo, na Áus
tria. Entre os instrumentistas
de renome internacional que
tocaram com ela estão Jean
Pierre Rampal, Maurice An
dré, Ingrid Haebler, Arthur
Moreira Lima, Ruth Staerke,
Paulo Bosísio, Helena [ank,
Noel Devas, Joel Nascimento
e Antonio Meneses.

Instrumentistas serão regidos pelo maestro titular Daniel Bortholóssi

Teatro do S�sc recebe grupo
de Lages no fim de semana
MRAGuÁ DO SUL

- O teatro do Sesc (Serviço
Social do Comércio), de [ara
guá da Sul, recebe três Sessões
de contação de histórias neste
fim de semana, todas.do grupo
Matakiterani, de Lages. A tru

pe apresenta a montagem in
titulada "Causas da Serra". O

espetáculo pode ser vistohoje,
às 16h e 20h, e no domingo
também a partir das 16h. Ele
tem acesso gratuito, 45 minu
tos de duração e serve tanto às

crianças, quanto aos adultos.
A narrativa possui como

base a trajetória dos tropeiros
'

que passaram pela cidade.de

origem dos atores ao longo do
século 19. Há, no texto, traços
da vida, das

-

aventuras e do
modo com o qual essas pesso
as .viam o universo ao redor.

O Matakiterani foi fundado
em 1999. Desde então, viaja
pelo Estado descrevendo his
tórias como a que a chega ao

município neste sábado. O ob
jetivo é unir a contação à ex

perimentação cênica na busca
da linguagem verbal e corporal
em completa harmonia com a

narração. A peça apresentada
no Sesc integra o projeto Baú
de Histórias Permanente da
entidade.
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CRÔNICA

CARLOS !iENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR -

Ag9ra é que
são elas

"Do ponto - de vista cultural as

mulheres são uma minoria, e com

minha
.

consciência de pertencer
à minoria, eu me regozijo com as

contribuições das
-

mulheres", afir
mou há alguns anos a escritora e

, pensadora Susan Sontag.
Mas a forma desenhada des

sa ausência tornou-se presença, e

criou um movimento inverso no ar.

'� presença da mulher na literatu�a
é muito mais nítida", reforça a crítica

, literáriaWalnice Nogueira GaIvão.
Em Santa Catarina, por exemplo,

já hámais mulheres do que homens
escrevendo, e esta geração (a maio
ria com merios de 3 O anos) não está

para brincadeira: lota cursos e ofi
cinas literárias, troca as baladas por
leituras e discussões, quer' escrever.
e saber por que escreve. Se hoje es

coam suas produções em coletâneas
e blogs, quase todas querem debu
tar, com vôos solos. A inexperiência
é compensada pela matéria prima
primordial: leitura, leitura e leitura.
Afinal, pouca idade nunca fui obstá
culo para as escritoras. Com 15 anos

Selma Lagerlõf decidiu que seria
escritora profissional, algum tempo
depois foi a primeira mulher é{' re
ceber o Prêmio Nobel de Literatura,
em 1908. Grazia Deledda, a segurida
laureada com o prêmio da academia
sueca, publicou seu primeiro livro

, com 21 anos.

Talentosas e esforçadas, essas

jovens são a esperança para soter
rar o provincianismo predominan
te na literátura do Estado. Espero
que se associem ao pensamento de
Maurice Blanchot ("fora do dis
curso, fora da linguagem"} para
desimpedirem-se das convenções
que regram 0- pensamento; trans
formá-lo numa ação livre e liberta
dora; representada na escrita corno
prática e experimentação.

Desde 2003 com minhas oficinas,
literárias (e a partir de 2007, como
assessor do Programa Sesc/SC de
Formação de Escritores), pude perce
ber essa voz inquietante que cresce,
de uma geração que clama, e acredi -
to que conseguirá seu espaço, justa
mente paraprovocar um sopro, pois
"a literatura não permite caminhar,
mas permite respirar", como já disse
Roland Barthes,

VARIEDADES--------�

• Gine Shopping 1
_

• J\njos e Demônios (Leg) (16h, 18h40, 21 h20 ;-Joqos
os dias) (13h20 - sex; sob, dom, quo, qui)

. ,

Eva-Maria Zurhorst põe_ em xeque
uma das maiores tendências: o divórcio.
Já reparou como ele está se trnnsíer
mando em algo tão comum quanto o ca

samento? A autora, que sofreu na pele o

risco de uma separação, afirma que essa

é uma medida quase sempre desneces
sária: a pessoa com quem está casado
representa a melhor oportunidade para
ser feliz de verdade.

o poder
das loiras

Ouando Annie e Izzy, as jovens e loiras
primas de Elle Woods, se mudaram para
a Califórnia, elas acharam que iriam
se sentir em casa. No entnnto, acabam
descobrindo que estão

_

a quilômetros de
distância da moda dos uniformes e da
estrutura de poder baseada em dtnhelm
que vigora na nova escola.

NOVELAS

PARAíso
Irmã Matilde tento saber qual o motivo do afli

ção de Mario Rito. Possam-se três meses e Zeca
volto o ser o filho do diabo. Rosinha recrimino
Tobi por ter mentido poro Dos Dores. Zeca pede
poro Zé Camilo e Terêncio não comentarem so

bre os rodeios. Eleutério convidà o noivo de Zefo

poro ficor em suo fazendo. Mario Rito escreve

uma corto o Mariano. Zeca cenfessn poro Te
rêncio e Zé Camilo que sonhou com Mario Rito.
Eleutério e Tobi concordam que Zefo mentiu so

bre seu casamento e o coronel fico feliz. .

CARAS E BOCAS
Nicholos- mente poro Dafne. Mileno espero
pelo namorado, mos ele não ,aparece. Socorro
fico perplexo 00 ver que o invasor do bar é um

macaco. Nicholos encontro Mileno no ruo. Mi
lena ameaço contór o Dafne que Nicholos é seu

namorado. Judith sugere que o irmão se livre
de Mileno. Benjamin chego em coso com cheire
de bebido. Coco se instalo no pensão de Joséfo.
Nélson brigo novamente com o filho por chegar
tarde. Bi.onco revelo o Gabriel que Dafne pre
tende se casar com Nicholos.

CAMINHO DAS íNDIAS'
Gopol conto poro Raul o que descobriu sobre
Yvone. Todos ficam emocionados com o iní
cio do cerimônia de Niroj .. Murilo conto poro
Bohuon que Dudo foi noivo de Roj. Yvone per
cebe o desconfiança de Raul. GobV termino com

Ramiro. Yvone começo o arrumar suas molas

enquanto Raul não está em coso. Shonkor de
cide acusar Oposh por difamação. fu!!I!! mondo
uma mensagem em, nome de M,ovo marcando
um encontro com Dudo no Brasil. Movo diz poro
Roj que o amo e o deixo comovido.

PODER PARAlElO
Marília grito procurondo Alberto. Elo precum
em todos os-cêmedos. mos não encontro. Al
berto morto no chão, uma rodo de curiosos se

juntam. Marília desce poro o ruo e encontro o

corpo de Alberto caído no chão. Alberto respiro
com dificuldade. Mouro converso com Paulo e

diz que vai se separar. Mouro diz que o marido
se apaixonou por outro mulher. Armando diz
poro Bruno que vai defender o filho. Bruno diz

que Armando preciso ajudá-lo o colocar Mauro
e 'Vânia em um avião poro elos saírem do país.

PROMESSAS DE AMOR
OS agentes do Depecom tentam prender o Ligo
do Mal. Droco começo o lançai fogo em direção

-

aos agentes. Ielê atinge Noti, Aline e Cláudio
, com ondas de energia. Estela converso com

Cristina e diz que não aguento mais tomar re-
•

médios. Cristina pénso em internar Estela, que
fico desesperodo. Ezequiel pede que Camargo
controle Isabel e diz que Oro. Carla está mui
to desconfiado. Pit ch�go com suo gongue no

praia poro expulsor Melquior e Luciano. Come

ço o campeonato de hipismo.

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

DIVIRTA-SE

Culpado
Um réu estava sendo julgado por assassi
nato. O advogado recorreu a um truque:
- Eu tenho uma surpresa! A pessoa as

sassinada vai entrar neste tribunal. Todos
olharam para a porta e nada aconteceu. O
advogado disse:
- Todos vocês olharam para a porta. Rcou
clero que vocês têm dúvida se alguém
realmente foi morto!
O júri ficou surpreso, mas acabou decla
rando o homem como culpado.
- Mas como? Vocês olharem fixamente
para a porta, estavam em dúvida!
- Sim, nós realmente olhamos, masseu
cliente não...

Filhos de Britney
aprontam em hotel
Os filhos de Britney Spears sõo dois
'pestinhas'.'Segundo um empregado de.
um hotel; Sean Preston e Jayden James,
arruinaram uma suíte de USS 2 mil
por noite. "Os meninos derrubaram as

cortinas e quebraram um vaso caríssimo.
Eles também riscaram todas as paredes.
Deixaram os demais usuários da piscina
horrorizados, porque uma das crianças fez
cocô enquanto nadava", disse, acrescen
tando que o prejuízo foi de US$20 mil.

'Luciano Huck
compra um jato
O apresentador Luciano Huck acaba
de comprar, por USS 6·milhões, um
jato executivo Premier 1, fabricado
pela americana Raytheon, segundo
a revista Veja. O novo brinquedinho
do apresentador tem capacidade
para quatro passageiros, além.do
piloto e co-piloto. Vale lembrar que
Huck já tem um transporte aéreo: o
helicóptero Robinson 44, comprado
há três anos.

SUDOKU

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 codo linho e codo coluno. Tombém
nõo se pode repetir números em codo quodrodo de 3x3.

_

- r:;:ca fazendo

pose para o Clic do

Leitor. Tallyne de

Oliveira é a dona da

gracinha. Ouel!!
enviou a foto foi seu

irmão Carlos de

Olivéira. _j

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

SOLUÇÃO
Uma frente fria se desloca pelo Sul do país,
provocando chuva forte no decorrer do dia,
com risco de temporal em todas as regiões. CRESCENTE ' CHEIA NOVAMINGUANTE

-r
! SEGUNDA
!' .

i MIN: YO C
i '

I MAX: 19° C
Nublado com pancadas ! Sol
de chuva !

.

DOMINGOHOJE
MíN: 14° C
MÁX: 21° C
Chuvoso

MíN: 9° C
MÁX: 20° C",

'II ÁRIES .

4:�.' (20/3 a 20/4)

t� -, Nos.próximos dias
.\. � voce tende a se

sentir cada vez

mais forte: É importante. que
você canalize o grande volume
de energia que você começará
a receber, trabalhando, prati
cando esportes e não deixando
de relaxar e descansar.

que você, ao invés
de se concentrar apenas nas

-

'.

diferenças entre você e as pes
soas, pense justamente no que
têm em comum e na maneira
ideal para que juntos atinjam
objetivos mais amplos no futuro.:

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Neste momento
será fundamental

GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Hoje você terá
livre trânsito
pelos ambientes

.

por onde passar, e as pessoas
darão ouvidos mais atenta
mente ao que você tem a dizer.
O momento é ideal para que
você se associe a grupos e faça
novos amigos.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Vênus e Marte
entrarão no seu

signo, dando início
a um período de intensa ativi
dade. Dedique a sexta-feira e o

final de semana upensar onde
e como você canalizará a dose
extra de energia e a necessida
de de se movimentar.

,.,'"" CÂNCER
��_� (21/6 a 21/7) .

;�-f� A tendência é que
: ; você comece a

-, colher os frutos do

que andou semeando, e o dia é

positivo para o campo material,
principalmente se você não cair
no consumismo ou se entregar a
desperdícios, já que a ânsia de

prazer também é grande.

lTf
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
A sexta-feira irá
permitir que você
se volte para o seu

interior e aprofunde a sua espiri
tualidade,fortalecendo a sua base
emocional. PrÔcure fazer um u�o
mais recorrente da sua intuiÇão e
use a percepção para tirar conclu
sões que lhe serão úteis.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Agora você tem
a oportunidade
de estabelecer

o diálogo com as pessoas de
forma mais eficaz e objetiva,
se fazendo entender, compre
endendo melhor os outros e,

juntos, chegarem a pontos de
vista em comum.

" "ESCORPIÃO
�'::*�/ (23/10 a 21/11)
�:�=::=� . O dia tende a deixá-
_, :"_
.. lo nos holofotes,
(_: conferindo mais

brilho à sua pessoa.
Será importante que você não

fique excitado demais com essa si

tuação, para que não pareça uma

criança empolgada e aja aquém
das suas reais possibilidades.

TERÇA
MÍN': 5° C
MÁX: 199 C
Sol

SAGITÁRIO

(

.

_. (22/11 021/12)
Hoje você poderá
se sentir mais sa
tisfeito. Por outro

lado, o ideal seria você cana

lizar esse estado de espírito
em prol de um direcionamento
mais obji:tivo, ao invés de ficar
tagarelando. com as pessoas
sobre como é bom ser você.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Momento de
fortalecimento

'

interior..Você
poderá se recuperar mais rapi
damente de eventuciis doenças,
sendo que a proximidade com

.

as pessoas queridas e aliados
favorece a consolidação de

alianças e projetos em comum.

o CORREIO DO POVO m
, SABADO, 30 DE MAIÕ DE 2009

ANIVERSÁRIOS

25/5

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2f
O dia favorece o

diálogo com as

pessoas, sendo
que você poderá fazer intercâm
bios onde irá aprender e ensinár
coisas, encontrar soluções e
fechar parcerias e alianças.
Invista numa maior integração
com as pessoas ao redor.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Agora você tende
a se sentir mais
forte fisicamente,

o que fará sua produtividade
no trabalho crescer. O dia é

propício para que você orga
nize a sua vida e obtenha um _

maior ganho de saúde. Invista
na sua estabilidade material.

r
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. VARIEDADES�---------,---

Joney Cicero Morozini em meio a rainha e

princesas da festa da gastronomia, de Nova Veneza.

A família Mega Cred deseja muitas
felicidades a Charles ReitÍ que
comemorou idade nova dia 20.

A mãe Edite.e amigos
parabenizam Giovana Ittner,

que aniversariou dia 9.

o vereador Francisco Alves e o

ministro Edson Santos na lIu Conferência Estadual de

Promoção de Igualdade Racial emFlorianópolis.

Dia 20, Luana Camilo dos Santos
comemorou 15 anos.

Os pais José Carlos e Zelma

aesejam felicidades!

José Carlos de Limo Júnior�
completou 18 anos dia 20.
A família e cimigos desejam

muitas felicidades!

Em click especial, Eliana M.
Radunz que comemorou idade
nova dia 25� Quem deseja

felicidades é o marido Raimiro
Randuz e suas filhas Cris e Gra"ci _

Anelori Weller aniversa'riou
.

dia 19. Quem deseja muitas
felicidades são seus afilhados

Ana Paula, Anderson
e Pedro Henrique.

Daiane ao lado do seu namorado Rodrigo comemorou

idade novo dia 27. Os familiares mandam os parabéns.
/

Dia t° de julho o casal .

Gervasio e Alzira da
Silva, comemoram
41 anos de casados.

Os primos André e Manu mandam os

parabéns para Clau que dia 29 completou
20 anos. Felicidades!

A namorada Kethlin Rosa dedico
a foto ao namorádo Rodrigo da
Silva •.."Te amo demais Rodrigo".
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Um toque
- especial

Além de transmitirem
boas energias, velas
trazem sofisticação

ae ambiente

'. -'. Página 8

Espaço bem
aproveitado
Conheça algumas

tendências dos móveis
planejados, que

otimizam os espaços
Página 11

Reforma
integra e

harmoniza
ambientes

Projeto de arquitetura
dá vida nova a um

apartamento de frente

para o mar
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Forros de PVC e Acustico • Divisórias Eucatex
Divisórias de GessoAcarlonado • Pisos Laminados de Madeira

Piso Térmico • Papéis de Parede • Persianu • Paviflex
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TecnoSol

o calor da natureza para o conforto de sua família

Raphael Cavalcanti
da Silva, arquiteto

ARQUITETURA
E SUSTENTABILIDADE

Falar de sustentabilidade nos daria
vários livros, para vários temas, mas
como "o título. está voltado à arquitetu
ra, vamos focar na seguinte pergunta:
É possível hoje, uma arquitetura não
estar pensada em sustentabilidade?

Infelizmente a resposta não nos

asnada, pois apesar da sustentabilidade
ser, uma exigência sem volta de nosso

planeta, a arquitetura e todo sistema

produtivo ainda caminha para o caos.

Então, vamos mudar um pouco a

pergunta: É possível hoje a arquitetura
ser edificada agregando sustentabili
dade?

Claro que sim, e sem rodeios, va
mos listar como isto é realmente pos
sível e fácil, utilizando as tecnologias
e sabedoria a disposição aqui mesmo
em nossa região: "

- Projetos voltados ao aproveita
mento dos ventos que vem do leste:

aproveitar a ventilação natural é algo
que todo arquiteto deve lembrar quan
do em prancheta ou computador co
meça os traços de seu trabalho

- Troca de ar dentro do ambiente:

ventilação cruzada, amplas aberturas,
saídas superiores para ar quente. São
inúmeras possibilidades.

- Aproveitamento da iluminação
natural: para isto até o antigo inimigo
do conforto térmico, o vidro, ajuda. '

Além da melhor viabilidade econômi
ca, sua capacidade de filtrar os raios
solares estão muito superiores.

- Orientação solar - Privilegiar
aberturas para o sol da manhã e evitar
aberturas para o sul onde não existe
entrada de sol.

- Beirais generosos ou brizes em

fachadas voltadas ao sol da tarde
- Permeabilidade do solo e manu

tenção máxima possível de vegetações e

topografias existentes. Isto ajuda no con

trole de umidade, reduz a temperatura
dos espaços próximos e evitaconsidera
velmente problemas de deslizamentos,
como tivemos devido às chuvas de ou

tubro e novembro do ano passado.
- Aproveitamento das águas das

chuvas: sistema simples que já é obri

gatório por lei para condomínios e que

" .

também pode-se aplicar em qualquer
obra.

- Aquecimento solar: existe fonte
mais barata e sustentável de energia
do que o sol?

- Espaço organizado para lixos
recicláveis: quando toda edificação
conseguir separar adequadamente seu

lixo, não haverá outro caminhá senão
o devido destino dos mesmos, que é 'a

reciclagem.
- Horta com adubagem do próprio

lixo orgânico da edificação: quando
possível reservar um espaço de horta
ou pomar. Além de prover um saudá
vel alimento, todo lixo orgânico PtO
duzido terá um destino incrivelmente

ecológico.
- Para a iluminação artificial, usar

lâmpadas econômicas e LEDs: opções
é o que não faltam e com preços mui
to viáveis. Os leds, por exemplo, eco
nomizam consideravelmente energia e

podem proporcionar iluminações per
feitas atém mesmo para espaços que
requerem projetos luminotécnícos,

- Reaproveitamento de material de

demolição;
- Uso de matérias recicláveis e ma

deiras de reflorestamento: aqui infeliz
mente estamos engatinhando. Mas, se
pesquisarmos, vamos sempre encon

trar novidades. Este segmento tende a

se desenvolver cada vez mais a partir
dos alertas ecológicos constantes.

E mais possibilidades existem, sem
dúvida. Então, que desenvolvamos
uma arquitetura que nos forneça os

meios necessários para o atendimento
da enorme demanda de edificações.
Não só em termos de quantidade e

economia, mas também de qualidade
e, claro, sustentabilidade.

Trabalhemos no sentido de uma

arquitetura livre, bela e espontânea,
que seja uma clara expressão do pen
samento de nossa comunidade e reve

le a sensibilidade de nossos arquitetos ,

em propor espaços com os atributo$.
descritos acima, nos colocando em

harmonia com nosso ambiente subtro

pical e, sobretudo, em perfeita harmo-
-

nia com nossa consciência.

Rua Erwino Menegotti, 1496 - Água Verde

Jaraguá do Sul- Fone/Fax: 14713371.-1679 - www.tecnosol.ind.br

Comercialização: {) Can"lo do PINO' 2106.1919

Encarte mensal do lomal O Correio do Povo.

,DICAS ÚTEIS PARA A C�SA
Não dificulte as coisas na hora de renovar sua residência.

Veja como dicas simples e criativas podem ajudá-lo quando for reformar ou decorar

A preservação do meio ambiente

começa com pequenas atitudes diá
rias, que fazem toda a diferença. Uma
das mais importantes é a reciclagem do
lixo. O lixo reciclável deve sempre es

tar seco e limpo.
,

• Papéis: todos os tipos são reciclá
veis, inclusive caixas do tipo longa
vida e de papelão. Não recicle papel
com material orgânico, como caixas de

pizza cheias de gordura, pontas de ci

garro, fitas adesivas, fotografias, papéis
sanitários e papel-carbono. .

• Plásticos: 90% do lixo produzido
no mundo é composto de plástíco. Por
isso, esse material merece uma atenção
especial. Recicle sacos de supermerca
dos, garrafas de refrigerante (pet), tam
pinhas e até brinquedos quebrados.

• Vidros: quando limpos e secos,
todos são recicláveis, exceto lâmpadas,
cristais, espelhos, vidros de automóveis
ou temperados, cerâmica e porcelana.

• Metais: além de todos os tipos de
latas de alumínio, é possível reciclar
tampinhas, pregos e parafusos. Aten

Com efeitos visuais e estéticos que ção: clipes, grampos, canos e esponjas

I traduzem um olhar mi.nimalista do de aço devem ficar de fora.

..J.. Fontetwww.mdernulher.corn.br

A elegância singular da mesa Mati,
da Hadra Artefactos, se revela no tam

po de cristal - que lembra um enorme

.dísco de vinil - laqueado na borda e

translúcido no centro, que ressalta um

hipnótico desenho em ébano quartier.
Com seu desenho limpo, a peça pode
ser usada nas mais variadas ambíenta-"
ções, funcionando como um verdadei
ro coringa em uma sala de jantar - uma

proposta de customização. evidenciada
nas diferentes, possibilidades de ta

manho e acabamento oferecidas pelo
fabricante. Assim, a "mesa Mati pode
combinar tanto com cadeiras clássicas
ou de materiais leves e contemporâneos
co�o 9 acrílico, dependendo da lâmina
escolhida para a base e o desenho cen

tral. Na opção redonda (como na foto),
o tampo pode atingir até 220cm de diâ
metro e na opção elíptica pode chegar a
300 x 125cm, se adequando à necessi
dade específica de cada ambiente. Ou
tras informações: www.hadra.com.br.

CRIATIVIDADE
GEOMÉTRICA

universo da geometria, as criações da
Linha Vision, da Vetromani, deslizam
nos traços da imaginação. Inseridas no
valorizado conceito da customização
total, que imprime um toque pessoal e
exclusivo em cada projeto, as peças se

destacam pela versatilidade nas com

binações de aplicação de cada placa,
onde a partir de um mesmo modelo

podem-se obter inúmeras opções de pa
ginações distintas para cada ambiente.

Impermeáveis e com cor e brilho inal
teráveis, as pastilhas de vidro sé des
tacam por suas propriedades técnicas,
sendo indicadas para os mais diversos
ambientes, como espaços internos, ex
ternos, secos e molhados, em superfí
cies planas ou curvas - como paredes,
piscinas, saunas, fachadas, painéis de
corativos, dentre outros. Outras, infor
"mações: www.vetromani.com.br.

" RECICLE O LIXO "

J

ESPAÇO DO LEITOR Sabe de algum assunto que pode virar notícia?
Tem algum assunto que você gostaria de ver na próxima edição? Então mande sua sugestão para o e-mail
construirereformar@ocorreiodopovo.com.br. Sua ideia pode virar uma reportagem.

o CORREIO 1)0 POVO
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MADEIREIRA FLÓRIDA LTDA
E-mail: mflorida@terra.eom.br

Madeiras para Cobertura
• Assoalhos • Caixilhos • Vistas • Portas
• Decks • Rodapés • Forros • Divis6ri

Fone: 3370.7393 • Fax: 3370.9333
Rua Adolf Püttjer, 444 • Bairro Rio Molha· Jaraguá do sul- se

Um diferencial. ao ambiente
Massas texturizadas valorizam o cômodo e disfarçam imperfeições' na parede

PavIo.: Chico de Pavio - Joroguá do Sul - Fone 4732750458 - tedla@tedla.com.br

Depois que as massas prontas para textura
passaram a ser produzidas pelos principais fa
bricantes do país, as pinturas especiaís se po
pularizaram gerando uma infinidade de aca

bamentos para superfícies internas e externas.

O resultado vai depender da técnica da aplica
ção e da granulação da massa. Quanto maiores
os cristais minerais presentes na composição,
mais rústico é o efeito.

'�s texturas geralmente são utilizadas para
dar ênfase numa parede, diferenciando-a do
restante do ambiente, e também para disfarçar
imperfeições", comenta Elisabeth Maria Viei
ra, a Beta. Ela: e a sócia llzete Luzia Araldi, a

. Isa, trabalham com arte em parede há seis anos
e afirmam que as texturas são usadas principal
mente em quartos, salas e ambientes externos,
como área de festa e churrasqueira, área da pis
cina, colunas da varanda, muros e fachadas.

Elisabeth destaca que, entre as vantagens
da textura em relação à pintura convencional
estão a prote�ãp contra a umidade e marcas

de mão. O reIraímentó também é um ponto
a favor das pinturas especiais. "Com uma pe
quena lata de tinta dá para cobrir uma parede
grande, porque vai só uma demão", explica.
Outra ideia é cobrir apenas meia parede, dei
xando de fora a área coberta pelo encosto do
sofá, por exemplo. A textura também dispensa
o uso de massa corrida.

O efeito a ser aplicado vai depender do ta

manho do ambiente e da decoração. As profis
sionais destacam que uma parede fica pronta
em três dias. No primeiro dia, aplica-se a mas
sa especial. No dia seguinte, é, feito o lixamen
to e a aplicação do fundo especial para a mas

sa. A última etapa do trabalho é a pintura com
gelou tinta, que pode ser PVA (à base de água)
ou acrílica.

,

Segundo as profissionais, a tendência é
usar cores neutras e tons ·pastéis. "Se quiser
usar a textura para cobrir todo o ambiente, o .

ideal é usar uma cor clara para não deixar o
ambiente carregado", orienta llzete. Mas, se
um dia você cansar do visual, pode cobrir a

parede com outra textura. A limpeza da pare- .

de é relativamente simples: basta passar um

pano úmido na superfície.

QUALIDADE É FUNDAMENTAL
Um bom trabalho não depende só dos produtos

escolhidos. A mão-de-obra é fundamental. As mas

sas para texturas podem ser aplicadas pelo consu

midor, mas o resultado nem sempre compensa a

economia. O ideal é recorrer a profissionais. 'Antes
de contratar é importante conhecer o trabalho para
avaliar a qualidade", complementa Elisabeth.

Instalações Elétricas de Baixa e AI�a Tensão
Instalações Elétricas de Loteamentos

o CORREIO no povo
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Um deleite de
frente para o mar
Reforma garantiu ao apartamento'de 269m2 ambientes

integrados e a harmonização de cores e texturas
Seis meses foram sufi

cientes para realizar uma

trarísformação completa no

apartamento de 269 metros

quadrados localizado na Ave
nida Atlântica, em Balneário
Caníb�riú. A dona' deste apar
tamento adquiriu o imóvel
com o desejo de começar uma
vida nova, morando de frente

vista para o mar e a integração
de vários ambientes: da saca

da - fechada com vidro - com

o espaço do living, da cozinha
com a sala de jantar e do jan
tar com o home office, através
<,

de uma grande porta de vidro.
A suíte máster aproveitou a

área morta da sacada, amplian
do sua dimensão e um dor-

para o mar. mitório foi transformado em

O desafio dos arquitetos da closet. Nas outras duas suítes,
RVR Arql.J-!tehrra, responsável foi aproveitado também o es

pelo projeto��51'Jeform� ti de-
.. 'paço da.$:F�E.�f:�ivas .sacadas,

coração,
__
alénl�d'q .,!qminislra,: .. que, fÓF� f(fthada� com vidro

ção .da 9b�'a, ,çoméçou �om a", ',e ii�.c.9roor:acla:s ao mesmo am

cons;tàtaç.�q de que era preéiS'0�7ii15iêÍJ:te;'NQ final do- trabalho, o
elimln:w 9�'êx6eSSQ de patedes?' ::résj]1tàclo foi realizador. '

as sacadas d��i1�çessárias � 6'8:<' '<'�_Estar em Balneário Cam
acabamentos ultrapassados, boríú é sonho de muitos, viver
além de ampliar o espaço dos de frente para o mar é oportu
dormitórios. nidade de poucos. Isto por si

A partir daí, foi proposta a só já seria motivo suficiente
retirada de paredes, instalação para elevar a responsabilida
de um spa de uso comum com de neste projeto. Mas conhe-

cer a cliente, emergir em seus

sonhos e em suas conquistas,
fez deste trabalho um proje
to desafiante, que nos trouxe' .

grande aprendizado, profunda
admiração e sincera amizade",
comenta o arquiteto Raphael
Cavalcanti.

'Ambíentes sóbrios, tran
quilos, carregados de energia
positiva. É desta maneira que
passei a sentir esse espaço.
quando a reforma começou a

tomar corpo e entrar nos aca

bjlmentos", 'pontua o
-

arquiteto
V.llério Tadeu dos Santos.

"Desta cliente tão única re

cebemos a oportunidade de
conhecê-la para juntos reco

nhecermos o melhor projeto",
completa a arquiteta Keidy Ca
valcanti.

Confira alguns dos ambien
tes deste apartamento, que é
um deleite.

SALA
Este ambiente apresenta a energia da iluminação natu

ral diante um ambiente limpo, despoluído com elementos
de arte, harmonização de cores e texturas, além da presença
de materiais naturais como o mármore travertino levigado e""'{

"

madeira de demolição da porta de entrada pelo hall social.

SUíTE MASTER
A suíte, antes pequena, ganhou espaço através de .

incorporação da sacada fechada com vidro e utilização '

_

de grandes espelhos. Nota-se a presença da luz natural
'

integrado com um ambiente leve e organizado.

LlVING
O ambiente de living recebeu também a descon

tração de rede de bambu em espaço próprio ao rela
xamento. Aqui podemos reparar a pincelada de cor

pensada pelos arquitetos através de futon com tecido
,

vermelho de chenile.

Churl'aSRueiras personalizadas.-

'-'-�, _'-. �

• Produzidas sobmedida
• Espeto Giratório,

• Grelha Automatizada 3275-2993
artegrill@netuno.com.br .,

"
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SALA DE JANTAR
Vista através de parede completamente espelhada

, do espaço de jantar. Destaque para a mesa de vidro com

3,2m e poltronas giratórias com tecido floral no lugar
clássico de cadeiras, trazendo maior conforto e diferen

ciação para o ambiente. No piso, faixa em mármore tra

vertíno levígado, que marca sutilmente um convite de

circul���?Úl.J.ltre-o ambiente de iantar.. ,,�sando pelo es-

critórfõ' é-"thegando ao living a. çozinha gour-•
, <-... ,',-' .' •

-

-

"" .... :t'!fi".•

met integrada ao jantar íntéífãínenté armónízada em

cores, função e texturas.'

COZINHA
Cozinha gourmet com tons claros, com composição

de corian e marmoglass brancos, Rastilha de vidro em

tom vinho, aço incox e muito espelho, além de piso
acinzentado neutro. Estes elementos trouxeram moder
nidade e sofisticação ao ambiente.

��OME
DFFICE

.'.;:"<:..,

-o escritório, que fica
entre o ambiente de jan
tar e o living, era' antes
um espaço morto e sem

utilidade. Junto com a

proprietária, os arqui
tetos pensaram em um

ambiente de escritório

integrado com abertu
ra de portas ao espaço
sóeial do apartamento.'
Limpo e organizado, ga
nhou tapete de couro

natural e poltronas de
couro sintético em tom

escuro para proporcio
nar mais conforto e ca

lor ao ambiente.

PARA RELAXAR
A famosa e clássica poltrona Charles Eames, xodó da

proprietária, ganhou novo estilo com a pintura em laca
branco, onde geralmente usa-se a textura natural de ma
deira: Ela está posicionada para vista do mar e recebe
base especial de madeira de demolição.

VISTA PANORÂMICA
Living com ampla visão para o mar de Balneário Camboriú.

Outras informações sobre o projeto de reforma pelo telefone (47) 3055-0001.
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Conforto com
tecnologia ··de .·ponta

I

I

11
Mecanismos retráteis e espumasJ:tue se moldam ao corpo

conferem praticidade aos modernós' sofás e bem-estar ao usuário

KIARA
Poltrona com design reto. Diferencia-se por ser giratória
e de balanço ou pode ser produzida com pés fixos.
Braços com duas medidas para melhor atender a
necessidade do consumidor.

o sofá é o" refúgio de to

dos em um fim de semana e

o ponto de convívio quando
recebemos visitas. Mas, apesar .

dos momentos de relaxamento
f'

que ele nos proporciona, nem
sempre paramos para pensar
na tecnologia que confere a

durabilidade e segurança ne

cessária ao. nosso bein-estar..
Para garantir que' o sofá seja
confortável (jl resistente, a 'peça
precisa passar por um rigoroso
processo de qualidade, que vai
desde a escolha da madeira
mais adequada até os grampos
utilizados na estrutura.

De acordo com Laércio Luis

Coelho, diretor administrativo
da Feeling Estofados, empresa
há 17 anos no mercado, cada
detalhe é importante na hora

. de garantir qualidade ao sofá.
O ideal é que a estrutura da

peça seja feita com madeira
de eucalipto imunizada contra

insetos e clímatizada, matéria
prima utilizada no processo de

fabricação da Feeling.
"O eucalipto confere mais

resistência. ao sofá e a imu

nização da madeira evita o

ataque de brocas e cupins",
explica Laércio. Para dar mais
estabilidade ao produto, são

utilizados na estrutura refor

ços com cola especial e gram
pos antíoxidantes, que protege'
contra a ferrugem.

Outro quesito fundamental

para que o sofá seja confortável
é ii qualidade das espumas uti
lizadas. Segundo Laércio, um
diferencial da Feelingé a produ
ção de material exclusivo pela
Orbhes, unidade de espuma e

colchões do grupo. Ele acrescen

ta que as fórmulas são desenvol
vidas em laboratório e ajustadas
para cada situação, de acordo
com 'a necessidade do cliente.

"Todo produto químico
utilizado na fabricação é cli

matizado, garantindo alto pa
drão de qualidade. O sistema
é informatizado para garantir
a uniformidade das espumas
produzidas"; destaca Laércio.

Entre as espumas especiais
fabricadas pela empresa estão
a Visco Elástica e a HR D-45.A
Visco Elástica se molda ao cor
po da pessoa enquanto ela des
cansa. Além disso, o material é
não abrasivo, proporcionando
sensação térmica agradável. Já
a HR D-45 se caracteriza pela
alta resiliência (retorno) e o

grau de deformação pratica
mente nulo do estofado.

MUST
Almofadas do
encosto e do
assento fixas,
com espuma
viscoelástica,
proporcionam
o máximo de
·conforto.
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PEÇAS CONTEMPORÂNEAS
o uso de tecnologia nos

mecanismos dos sofás garante
cada vez mais conforto e pra
ticidade ao usuário. Para in
corporar- novos conceitos aos.

estofados, a Feeling e a Orbhes
buscam participar sempre dos

grandes eventos de decoração
- principalmente os europeus,
que mostram as novidades tec

nológicas dos móveis.
A Feira de Milão, a Feira

de Hanover, a Interzum (feira
tecnológica do setor move lei
ro, que acontece na cidade de
Colônia, na Alemanha) são

eventos com a presença garan
tida do grupo. "Sempre procu-
ramos inovar os sofás com o

que existe de mais moderno",'
complementa Laércio Coelho.

Entre as tendências ob
servadas nestes importan-

tes encontros da decoração
mundial, destacam-se o uso

dos mecanismos retráteis. nos
sofás - como assentos que se

movimentam, transformando
se em cama ou encostos - e

braços que podem ser dobra
dos e retirados, entre outras

praticidades.
Ao incorporar novos con

ceitos, os estofados se torna

ram peças mais contemporâ
neas. "Os sofás estão com um

visual mais clean, adotando
linhas mais retas. Também
está em alta o composê (com
binações de tecidos de tons se

melhantes, mas com texturas

diferentes), que dá um toque
especial à peça", destaca La
ércio. Em relação às cores dos
sofás, estão em alta os tons de
cinza, bege e fendi.

OLIMPO
Espuma'do encosto com fibra siliconada, espuma do assento

com mola. pocket ensacada (molas ensacadas individualmente),
proporcionando maior conforto ao sentar. Almofadas do encosto

e do assento soltas. Opção com base alumínio ou revestida no

próprio tecido. Braços e módulos com diversas medidas.

PRATICIDADE E RESISTÊNCIA
Na produção das espumas

dos estofados, a fibra de poli"
éster e a fibra de silicone estão
entre as matérias-primas utili
zadas pela Feeling. A fibra de

poliéster ajusta o tecido e evi
ta atritos entre o tecido e a es

puma, proporcionando maior
.

conforto, Já a fibra de silicone é
usada com mais frequência nos

encostos, garantindo maciez e

aconchego.
O processo de produção

também .inclui os sistemas de
molas Pocket (ensacadas indivi
dualmente), Maxíbonnel (usa
da em assentos e distribuída
de forma calculada, nos pon

. tos onde sofre maior pressão) e

Molejo Nosag (que proporciona

maciez ao colchão).
Toda estrutura dos sofás é

protegida com papelão couro,
lâmina de espuma que pro
porciona melhor conforto e

segurança, evitando que o te

cido tenha contato direto com

a madeira, A resistência tam

bém está presente nos braços
dos estofados. "Os braços dos
sofás Feeling suportam o peso
de uma pessoa em pé sobre a

superfície", explica Laércio Co
elho. Entre os benefícios dessa

tecnologia estão a praticidade
para desmontar e a facilidade

.

no transporte em casos de ele
vadores e corredores estreitos.

Outra tecnologia incorpora
da são os rodízios, que facilitam

a movimentação do assento.

O mecanismo é composto por
carrinho em aço com rolamento
nas quatro extremidades, com
sistema de encaixe ao final do
curso, o que proporciona fácil
deslizamento. Outro benefício

'

é o fundo-do sofá com zíper, fa
cilitando o acesso ao sistema de

desmontagem dos braços (para-
fuso borboleta).

.

Para garantir a produção de

peças que agradam a todos os
.

gostos, as cores e texturas dos
sofás não poderiam ficar de fora
das inovações tecnológicas. Se
gundo Laércio, a Feeling produz
120 opções de revestimento em

diversos padrões de tecidos e

cores, inclusive o couro.

URBAN
Assento com molas

DONA
Poltrona que
proporciona
um conforto
diferenciado,
visual clean.
Pode ser

produzida
- com pés em
alumínio ou

madeira.

Super
moderna

para compor
qualquér

o

ambiente.

A FEELlNG ESTOFADOS
Em maio de 1992, Laércio Luis Coelho e

Gabriel Schmitz juntaram suas experiências
profissionais e fundaram a Feeling Estofados,
em Jaraguá do Sul. No início, o trabalho fun
cionava em instalações alugadas e baseava-se
na reforma de estofados. Em janeiro de 1994

começou a ser construída a sede própria. Em
2003 foi inaugurada a Orbhes Espumas e Col
chões, que fabrica as espumas exclusivas uti
lizada nos sofás desenvolvidos pela Feeling. O

sócio-gestor da Orbhes é Rogério Coelho.
A Feeling foi a primeira empresa do Brasil

com colchão certificado e a produção desti
na-se ao mercado nacional e internacional. O

grupo exporta para países da Europa, Améri
ca Central e América do Sul. O trabalho do

grupo está focado em três fatores: qualida
de do atendimento, qualidade do produto e

designo A sede está localizada na Rua Frida
Piske Kruger, na Barra do Rio Cerro.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

HARMONIA MÓVEIS
3373'0490 / 3373 4896

www.harmoniamoveis.com.br·harmonia.moveis@terra.com;br
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PR JEMOVEIS
MÔ\têijj; $ob Mredirla

Há séculos as velas são sinô- ideais para locais onde a con

nimos de beleza e sofisticação. centração e o trabalho são as

Antes, eram usadas somente palavras de ordem.

para garantir luz. Atualmente, O astral de sua sala pode
-

são mais que itens utilitários e mudar com uma grande vela
se transformaram em um. ele- no aparador, na mesa de canto
menta essencial na decoração ou até na mesa de jantar. Quem
de casas, escritórios, spas, entre prefere objetos menores, pode
tantos outros lugares. As velas contar com pequenos exem

transmitem vida e energia aos plares espalhados por todo o

ambientes, podendo criar nu- cômodo. Há castiçais que va

ances diferenciadas, de acordo lorizam a vela, como os que
com o aroma e cor escolhidos. trazem pedras e desenhos no

Para dar um toque relax na comprimento.
sala de estar, nada melhor que Se a sua intenção é valori
cores suaves, como o branco zar o momento das refeições,
e o pérola, perfumadas com dá para optar pela tradicional
camomila, erva doce ou ma-: dupla' de castiçais ou investir

racujá. Se a intenção é irra- em modelos repaginados, corno
diar energia, valorize tons em a vela-castiçal, que já tem sua

vermelho, laranja e amarelo, imponência no próprio tama
e sãd:., 'MO da peça.-vs

1471 3276 0005
projemoveis@projemoveis.ind.br

Pref. Engelbert Oechsler (SR 280), n." 8500
Cep: 89265-000 - Nereu Ramos

Jaraguá do Sul - SC

www.projemoveis.ind.br

AS MAIS
PROCURADAS

Beleza e ..sofisticação
Velas transmitem energia _e vida e garantem um toque especial à decoração

FESTAS E JANTARES
Quando o assunto é festa, os

formatos das velas podem' dizer
tudo. Para um jantar, as velas

compridas são tradicionais e de
vem ser usadas como castiçais.
Quem pretende montar uma
mesa de frios ou coquetéis deve'
usar e abusar do poder das velas
para incrementar arranjos de flo
res. Nesta hora, todas as formas
são aceitas, como vela cilíndrica,
redonda e até triangular.

Se o objetivo é iluminar, há
alternativas como as luminárias

grandes, que também irão deco
Tar o local. Outra opção é utilizar
vasos transparentes e colocar a

vela lá dentro. Os dois exemplos
servem tanto para dentro de casa

quanto para clubes e salões de
festa.

Para garantir um ar mais in

timista à sua reunião, escolha as

velas flutuantes. Sempre peque
nas e com um aroma agradável,
elas garantem um clima de bem
estar e, quem sabe, .sedução. Tudo
depende do seu objetivo.

Para quem prefere o básico,
mas não quer deixar o ar fashion,
pode enfeitar velas braricas com
cordões de pedras. Vale' dourado,
prata, preto, branco e outras.cores
clássicas da decoração. C,;) t! r.

De acordo com a pro
prietária do Armazém
das Velas, Rovena Ra
boch Rubini, para cada
ambiente da casa é in
dicado .um tipo de vela.

Veja alguns dos modelos
mais procurados e seus

benefícios:

• Quarto infantil: ve
las de conchinhas com

essência de algas e tons

de azul. Inspira serenida
de, relaxamento, descan
so e concentração.

• Sala de estar: velas
de cubos amarelos, cra
vos e essência de laranja
que estimula a criativida
de e inspira alegria e ati
va a comunicação.

• Varanda: vela branca
natural traz um clima de

paz e harmonia para o mo

mento de descontração.
• Quarto do casal:

velas do amor com pé
talas de flores naturais.
São superexcitantes, pro
porcionando momentos

inesquecíveis ao casal.

• Hall de entrada:
Vela de cravo, canela e

alecrim, funciona como

um filtro, uma espécie de
barreira aromática. Pode
rosa contra os maus fluí
dos externos.

• Banheiro: Vela de

eucalipto, casca de árvo

re, sementes, folhas e sal

grosso para purificação
do corpo e da alma. A cor

verde também favorece a

renovação das energias,
.

'c. 'c'. �>-""

_

.

• --Co�})lh�: Velas da
_- ��rl\lrit.: �o1?�sementes
atraem as energias da

prosperidade
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Estilo em
cada detalhe
Conheça algumas vantagens dos móveis

planejados e as 'tendências para os ambientes
Em tempos de imóveis destes materiais.

cada vez menores, os mó- "Nossa região tem mui
veis também precisam ser

.
ta umidade e é importante

melhor projetados, .parao que Os móveis sejam imper
maior aproveitamento dos meabilizados e protegidos
espaços. Para isso, tecnolo- contra fungos. Este é um

gia e design precisam estar fator q1}wíntlitas. vezes não

presentes em cada detalhe. é considerado na produção
Entre as soluções que pos- de móveis em série, encon
sibilitam a otimização dos trados em redes de lojas",
ambientes de acordo com as explica o empresário.
necessidades do consumidor A capacidade de refor
estão o aproveitamento dos mular os ambientes também

espaços internos dos móveis é maior com os planejados,
- com a utilização de acessó- possibilitando que o cliente
tios, corrediças ou aramados possa inovar a área quan
deslizantes e giratórios - e a do sentir necessidade. "O

fabricação de módulos e tam- mesmo espaço pode ser de

pos personalizados, com me- corado de forma diferente.
didas e formatos especiais. É possível mudar a cor da

'1'\lém de garantir o apro- peça quando o ciclo daquela
veitamento do espaço, os cor já passou", pontua.
móveis planejados persona- , Aclino destaca a impor
lizam o ambiente, fazendo tância de contratar sempre
com que ele tenha a identi- profissionais- especializa
dade do cliente", comenta o dos na hora de planejar.
proprietário da Berlim Am- Ao fazer o projeto, o arqui
bientes, Aclino Feder. Tam- teto considera a questão do
bém é importante atentar aproveitamento do espaço,
para a qualidade dos móveis a ergonomia, a cor e a tex

planejados. Conforme Feder, tura dos móveis e o perfil
a proteção contra microorga- do cliente.
nisrnos é um dos cuidados . "É preciso. entender a ro

que conferem resistência e tina do cliente, saber o ta-

durahilidade. Fabricantes rnanho da família, analisar
de MDF já estão adotando o espaço necessário para
este sistema na fabricação acoIDQdÇl.LJ:OU,_P&S,. sapatos,
de seus painéis,' conhecido

.

documentos e outros obje
como Microbân (proteção . tos, tudo dentro dos padrões
antimicrobiana), que -evil� ergonomícamente corretos.

a proliferação de microor- Precisamos sentir bem-estar

ganismos,: garantindo assim na nossa casa, pois é dentro
maior durabilidade às peças. dela que passámos grande
A Berlim já utiliza alguns parte da vida", destaca.

TENDÊNCIAS PARA AMBIENTES
• Cozinhas com visual contemporâneo

e sofisticado atendem os consumidores exi

gentes e que buscam ambientes personali
zados. Design explora a modernidade das
linhas retas e horizontais;

• Portas e gavetas abrem e fecham silen
ciosamente.

• Espaços internos são aproveitados to

talmente com a utilização de acessórios

aramados, deslizantes, giratórios de última

geração;

• Ambientes aconchegantes se tornam

possíveis com armários amplos, arejados e

com uma modulação que ofereça aproveita
mento total dos espaços;

• Tendências internacionais dos ambien
tes minimalistas, com portas amplas, lisas
ou fresadas, além da modulação horizontal,
estão presentes nos ambientes;

• Os closets garantem a organização Ade
roupas, calçados e outros objetos de fotma ':

racional e inteligente.

-Berlill
.

àmmentes

MORAR BEM! MORAR COM CONFORTO!
.

MORAR COM ESTILO!

.Guafamírim � t'>;:? 230, }'�;;:SE> _, P?� :�:F:'} ';(,1ü i
• Brusque: r-b8 F�ç::.k\})i"� i�;'!..:;,,'. 4( ·:;;�ú.� (;1 ..

• Baln. Camboriú; T::ft::,::"i;'<�!�"$,,\!t:t (,'\6, :.:úr;:.r<=;·
e Blumenau: R!J�.�Jdr;',';k,. ':'::8, :"�iJ;,! ():�,
-Itajaí: Rt;<"l L�h:r:;> t·,.1(jl)(3.r, §ú, -.:>l.",;.(ú .
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LIVRE-SE DO MAU CHEIRO
.
-

Acabe com os odores ruins da geladeira, do banheiro" dos raios ... é só seguir algumas receitas naturais
.

"

GELADEIRA
Coloque um chumaço de algodão

umedecido com essência de bauni
lha. V:ocê também pode envolver um
pedaço de, carvão em um papel ab
sorvente ou filtro de café. Outra dica
é colocar um pires com pó de oafé e

meio limão em urna das prateleiras do
eletrodoméstico.

LIXEIRA
Lave-as com freqüência. O segre

do para afastar o mau cheiro é retirar,
sempre que possível, o lixo orgânico

_,(restos de comida) da lixeira. Nunca
deixe-o pernoitar dentro da cozinha .

. Depois de lavar a lixeira com água e

sabão, seque-a beme borrife um pou
co de desinfetante no interior do obje
to. Isso evita o aparecimento de mofo
e, com ele, os maus odores.

ARMÁRIO
Para acabar com o cheiro de mofo

dos armários, esvazie-o e deixe as por
tas abertas por algumas horas. Ferva 1

litro de vinagre e despeje numa bacia
sem tampa. Coloque dentro do móvel e
deixe as portas fechadas por quatro ho
ras. Retire o recipiente é passe UJÍl pano
embebido no vinagre nas portas e no

interior do móvel. Deixe secar bem. Em

seguida, passe urn pano seco com urn

limpador multiuso. Para que as roupas
fiquem livres do cheiro de guardadas,
deixe secar ao sol algumas cascas de la

ranja, envolva-as com lenços de pano e

coloque no meio da roupa.

TAPETE
Tire o cheiro ruim espalhando, por

15 minutos, bicarbonato de sódio so

bre o tapete ou carpete. Depois, reti
re o material com o aspirador de pó.
Além de remover os odores, afasta
traças e insetos.

r

VASILHA PLASTICA
Para retirar cheiros fortes de va

silhas e recipientes de plástieo faça
uma solução de uma xícara (café) de
cloro para 5 litros de água e deixe-os

mergulhados por algumas horas. De
pois, lave-os com uma esponja macia
e sabão neutro.

MICRO-ONDAS ------4
Livre-se do cheiro da pipoca que

fica no aparelho aquecendo, em po
tência máxima por 5 minutos, uma
vasilha com água e rodelas de limão.

Fonte: www.mdemulher.com.br

LIBERDADE PARA
O SEU ESTilO.

.

....

Rua Bernardo Dornbusch, 1684 - 3370-0707
Ccncorra a

RJ120mil S:'��:&03Ô:f�!�:
""--=- . t �.":."_ . ..::... .. __. _.'--:--_.-.,-.�___:::::::::::--==-='::--=-:::;;;:::'_'::::-_:;:=::;;:�:=�::;:"-;----::"�.i!li
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VESTIBULAR
ANHANGUERA

"CUrSOS com mensalidades a partir de R$ 225,00.

Construir uma carreira de sucesso depende das escolhas que
fizemos emnossa vida. Uma delas, sem dúvida, é a-instituição de ensino

superior que tenha o compromisso de preparar-nos para desenvolver,
com excelência, nossas competências no mercado de trabalho. É com

este propósito que a Anhanguera Educacional, uma' instituição
consolidada, com 55 unidades em sete Estados do país, realiza, no dia 07

de junho, o Processo Seletivo Concurso Principal..'
.

-

De acordo com o Diretor ExecutivoEdson Andrade dos Reis as

inscrições para o vestibular estão abertas até o dia 05 de junho de 2-009,
são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.vestibulares.br,
diretamente -na Secretaria da: Instituição ou através dos telefones 47

3370-7660/3376-5104. As provas serão realizadas no domingo, dia 07 de

junho, a partir das 9h30min, no Campus da Instituição, localizada na

Rua Major Júlio Ferreira, Vila Lalau - [araguá do Sul e aos aprovados, as
aulas começam no dia 08 de agosto.

O Diretor acrescenta, ainda, que os candidatos farão uma prova
Discursiva, composta de uma Redação e responderão a 20 (vinte)
questões objetivas (10 questões de interpretação de texto e 10 questões

I de conhecimentos gerais e atualidades).
-

, -

o CORREIO DO POVO

FERNANDO DANTAS

Srnartphones
e redes
sociais
são os novos

aliados dos

profissiona is
PÁGINAS4e5

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•
De olho no mercado> fique por dentro

--�--------------------�------------�--------I
,

O QUE USAR NO TRABALHO: CALÇAS -;OTO$VANIADELPOIO/DIÁRIO
�,���

Premiação de
"meJhores'livros,
Estão abertas até 29 de.maio as

inscrições para o Prêmio Jabuti 2009, '

que contempla as melhores produções ,

editoriais do país. Podem participar
editores, escritores, tradutores,
designers, ilustradores, autores

independentes e produtores gráficos.
Há 21 categorias no concurso, como:

reportagem, didático, tradução e'"""""
poesia. Hornepage: www.cbl.org.brj,)

jabutl/teías/ Inscrícao/.

EXPEDIENTE
• Coordenadora:

,

Patrícia Moraes
• Jornalista:

Daiana Constantino
• Programação Visual:

Bianca'C. Deretti
• Textos: Agência o G'lobo

• Comercializáção:
O Correio do Povo
(47) 2106-1919

'.SCO'.S·

--

No casual day (dia casual), é permitido usar

calça jeans no trabalho'. Dê preferência aos

modelos-tradicionais e com cortes retos,
'

Oratória tem dois novos cursos em Jaraguá doSul,
A UNERJ Empresarial realiza em julho duas

novas edições de 'cursos de oratória
ministrados POI' Lena Souza, campeã mundial
de oratória pela Federação Mundial de Jovens
Empreendedores .

O curso de oratória avançaco está
orogramado para os dias 3 e 4, 10, 11 e 18 de
julho, com aulas às sextas-feiras e sabaoos, e 'O

de oratória e o de oratória e apresentações

ESCOLA DE CABELEiREiRO CiEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUUSC
Certificado reconhecido peia Sec�etaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

_ ... _ .. _ _ .____________________ _ :__ 1�/1�l_��=_f3_�_gj_!?!r:9_Q�A�_Q_

eficientes de 13 a 16 de julho, com aulas' de
segunda a qutnta-felra. As duas atividades são
díreoíonadas a unlversítértos e executivos que
necessitam enfrentar O desafio de falar em

púbtíco e a todas as pessoas que buscam evoluir
nocampo profissional através dacornuntcação.

Informações pelo te Iefone (47) 3275-8295,
.

peta e-mail extensaosamerj.br e no site

www.unerj.br,

Opo unidades

para docentes
,A agência True Experience está com

inscrições abertas para o intercâmbio
.de professores brasileiros de'
matemática, cíênctas e educação
especial nos EUA. O programa terá
início em agosto e tem duração de um a

três anos. O objetivo é' promover a troca
cultural entre Os países. É necessário
ter inglês avançado e bacharelado na

disciplina escolhida. Hornepage:
www.trueexperíence.corn.br,

Como ser
;

diferenciado
O Núcleo de Agências de Recursos
Humanos da ACIJS eAPEVI realizam no

dia 3 de junho a palestra "Como' ser
diferenciado no processo
compennvo", com a participação do
consultor Carlos Alberto Dutra da

Silva, orotes s or do Instituto
Catarinense de Pós-Graduação. A
atividade acontecera às 19 horas, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.
O ingresso é gratuito, mediante a

doação de 1 quuo de alimento não
perecível. Informações e inscrições
-pelo tetetone (47) 3275-7012 e pelo e

mail nucleo@acijs.com.br.

IMAGEM PESS·OAL:
� Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
,_

- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Ouiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

Mais inform'$,Ç.Qês_: 41' - 3275-4125
Rua João Mêlfcatto, 1,�'6 eéntro - Jaáaguá do Sul- Sç

J1' E,-maíl.: Jara�ua.cl�m.sahb@terra.com;br
Sit�: �.ma;�s . i,a;.estetica.êie,msanlíl

..... _.;:.jt::.._._ .. _.;:;;:.,;.__ ,,'_;._ _ ..;._,·, _ ;.;_c.� ""-'�,'-_._"'- ••. _._ ·• __ • ...::.·_;'L.�._;,__·._.;:,� _ _,;.__�- ; . .i:},,,-_
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cialista em comunicação
verbal. Segundo ele, os

casos mais comuns de
abuso do poder são:
ridicularizar, fragilizar ou

obrigar o funcionário a
-

pedir de-missão, diminuir
salários, sobrecarregar o

colaborador de trabalho e

negar explicações, con-

-trolar idas ao médico ou

outro especialista e

colocar um colega para
vigiar alguém da equipe.
"O assédio é praticado por
profissionais desorepara
dos, que, em geral, têm o

objetivo de massacrar

alguém mais fraco. Ameta
é chegar.ao poder ou nele
manter-se a qualquer
preço. O írnportante para
o asseoraooréooormuone
organização. Este 'tipo de

pessoa produz notaveís

Assédio moral produz prejuízos à saúde física e mental dos funcionários
ANDERSON PRADOj01·07·2008

prejuízos à saúde física e

mental. do trabalhador",
destaca.:

A gestão autoritária
não é sinônimo de bons
resultados e respeito en

tre os funcionários. O
abuso do poder costuma
gerar conflitos e 'instabili
dades que levam ao caos

corporativo, princípalmen
te -quande o chefe pratica
o assédio moral (expõe os

colaboradores a situa

ções humilhantes e cons-
.

trangedoras), "Esta con

duta perdura com a finali
dade de desestabilizar a

relação da vítima com o

ambiente de trabalho e a

organização, até que o

tunctonérlo.desísta do em
prego. O importante é
compreender que oassédio
moral se caracteriza pelo
abuso de forma repetida e

ststematízaoa", explica
Reinaldo Passadori, espe-

. da a sexla-teira das 8:00 as 11:30 _e das 13:30 as 17'3
d· oto' de segUO . . O,

Hor�rio de ateo m'" '

,

ALMOXARIFE-Ensino médio completo, Conhecimentonafunçâoern indústria metal-rnecànica.

ASSISTENTE DE OEPAIlTAM�NTO PESsOAL - Ensino médio completo. Conhecimento corntotlnasde departamento pessoal.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - DEl VAGAS - Ensino fundamental completo, para atuar em lY1assaranduba: Vagas para primeiro e segundo
turnos,

CON.SULTOR DEVENOAS-Para áreade teletoniaceltila,r. Enoino,Médio ..Completo, terdisponibiiidadepara trabahartías 14'h às,22.rle fins
.de semana, experiência em vendas ou atendimento ao público,

.

COORDENADOR PEDAGÓGIOO -Enslno superior completo. Fluência coma.língua inglesa, Desejável conhecimento na línguaespanhola.

COORQ,[NAI;IOR DE SER.VIÇ,OS - Ensino, superior srn curso. Vivência 'com coordenação de equipes de-trabalho. Desejável ter
conhecime fitos em le'gisla9�o trabalhsta.Dinamsrnoe boacornunicaçâoverbal, .

ESTÁG!ÃR,IO EMRH- Cursando o ensino superiorem administração, cornêníase em !iH,

ESTÁGIÁRIO EM PSICOLOGIA - GurSando.o'ensino superiorern 'psicologia, Dispbí1ibifidade para trabalhar das 8b.30 às 12h é'das.13h30
�1a�

.

MECANICO MONlJI.OIlR - Ensinejundarneptal completo. Conhecimento com mQnt�geJ)1 de máquinas em in�ústrja metalÚrgica.

OPERADOR DE MÁQUINA - Ensino fundamental completo. Para atuar em Corupá.

PROFESsbllÔE INGLÊS -Ensino rrfédiQCompletb. FluêliCiacQm à Ifngua'inglesa, '

PROFESSORDE ESPANHOL - Ensino lTléaio completo, FI�ência'Gom a língua espanhola.

REPQSITOR - URGENTE-quatro vagas - Ensinomédio completo. Paralimpeza, abastecimento e organizaçao'degôndolas.
SOLDAOOR- Oonhecimento com s-oltaMIG, MAG., Oxiacetileno. Disponibilidade paraatuarem GOrLlpá,
SERVENTE DE LIMPEZA - Disponibilidade para atuarem horário normal.

TORNEIRO CONVENCIONAL- Com experiênéia naárea.

VENDEDOR DE LOJA- Ensino Medio completo. Experiênciaemvendasou atendimento ao públic'():-

VENDEDOR EXTERNO - Ensino'Médio completo, vivência naárea de vendas, sermotonsta habilitado(categoria B),'
VIGILANTE - Ensino .médio completo ou em curso, Possuir curso de vigilante EM DIA.

%���" h@>'''''''''·'W%��·&y''�0��1"", 'f(�$,J ",R�0'h"4",�,k0kH'ljb'<,<;�xo:;",,_ "k,:/"*�""�'"ilit"'%f%'@!, 00� %%\,,,s�::1� sza /lo'", �
-

"te", z --:",%w,:-Q-&W",��'?.e\!�:t·0���fiuã"J/t�t9�"G.�,ul�e';ri,��:7,9;�airro"Çz_êrni��.iêz,' PJº.xi�o"à �CAR e Hospital '9aíà'gua.�;�:;

Reinaldo Passadori diz que o chefe eseecueocr tem
o Objetivo de desestabilizar o colaborador até que
ele desista do emprego

.

CARREIRA NA WEB

O Centro unrversttãrro
Senac, com diversos.

carnpl na capital, criou
cnats (fóruns) on-üne
para ajudar os pré
vestibulandos na

escotna da carreira, O

próximo será amanhã,
dia 25, e abordará a

graduação em

administração. srte:
www.sp.senac.br

•

PROCESSO SELETIVO
Estão abertas até 9 de

. julhO as inscrições para
o vestibular da
Fundação Armando
Álvares Penteado (Faap),
localizada em

Hlgjenópetls, Alguns
cursos oferecidos são:

administração, cinema e

rádio e TV. Valor da taxa:
R$ 170. Site:

www.faap.br.

E-MAil MODE�NO
O Google anunciou ontem
6 lançamento de uma

espécie de ••e-mail de
última geração", que
mistura aspectos de rede

.socat, correio eletrônico e

programas de mensagens
instantâneas. O objetivo
do produto, chamado
Wave, é agilizar a troca de
informações entre os

internautas, permitindo o.

rápida compartilhamento
de arquivos em texto,
fotos e mapas. De acordo
com a empresa, o sistema
será aberto para usuários
finais até o fim doano.

PÓS-GRADUAÇÃO
O Centro Universitário
Fieo (urufteo), em
osascoeste com

inscrições abertas até
31 de.julho para o

processo seletivo de

pôs-graduação. Alguns
.

cursos são: literatura
é direito penal. Taxa:
R$ 200. Mais detalhes
no síte:
wW,w.unifieQ.brjv4p<ls.

VISITAAGENQADA
A Universidade São Judas
Tadeu, com unidades na

Mooca e no Butantà, esta
recebendo pré
vestíbulansos, de.'
segunda à sexta, das 8h
às 18h, para conhecer os
docentes e as
instalações da escola. É
necessáriO agendar
horário. Site: www.usjt.br.
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no'mundo, •

corporatív
Novas tecnologias, ,

facilitam e agilizam a

rotina de trabalho

PATRíCIA BASILIO

patricia .basi lio@diariosp,com,br

Com a correria do dia a dia corporativo, o uso

de recursos tecnológicos para agilizar o trabalho·
se tornou indispensável. Prova disso é o

crescimento de vendas do celularsmartphone e

do número de usuários de redes sociais, como o

Twittere Facebook, ambos utilizados por gra ndes
empresas para divulgar produtos e se aproximar
dos clientes (Veja maisdetalhesao lado).

Projetos na rede
O publicitário Moacyr Netto, de 32 anos,

utiliza o Twitter como portfólio pessoal e

ferramenta na busca por novos talento�, "Uso
esta rede social para divulgar vagas de trabalho
e apresentar 0$ meus projetos, É possível
alcançar um público grande e selecionado",
destaca o diretor de criação da agência
DM9DDB, "Ao acessar os e-mails pelo
smartphone, aproveito melhor o tempo porque
adianto o serviço. quando estou fora do

escritório", conta o advogado André Bruni, de

3�, sócio do escritório Limonge Wirthmann

Vicente e Bruní. Segundo Bruni, a única
dificuldade no uso do aparelho é separar a vida
profissional da pessoal: "Ele atrapalha os

momentos de descanso e lazer porque fico
sabendo dos problemas antes e acabo
estressado", De acordo com Ricardo Oi, sócio
da Ohl Braga, consultoria em recursos

humanos (RH), o profissional deve ter cuidado
para nãolevartrabalhopara casa, "É essencial
utilizar estas tecnologias com moderação e

respeitar o tempo destinado ao trabalho e

lazer", fala o consultor. Para fortalecer as

relações com o consumidor e divulgar
promoções, a rede Wal-Mart Brasil de

supermercados criou um Twitter no ano

passado, "O cliente de hoje é mais dinâmico e

não espera a resposta de e-mail", comenta

Flávio Dias, de 32, diretor de comércio
eletrônico da rede varejista, O dono 'da

produtora Contém Conteúdo, no Rio de Janeiro,
Mauro Amaral, de 36, utiliza o Facebook para
aumentar a rede de contatos e divulgar
projetos: "Acompanho as tendências' do
mercado publicitário para transformar boas

ideias em produtos".
,.::,-

30/31 de maio' c;le 2009
I

O CORREIO DO POVO

• INOVE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
INOVANDO SEMPRE

'DISPONIBILIZAMOS DE VAGAS
PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA

Venha fazer o seu cadastro!

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - AUXILlAR.DE· COMPRAS
AUXILIAR DE PROJETOS - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

SOLDADOR-VENDEDORA

Fohe/Fax: (47) 3373-�109 -IVA'NIA VOIGT GUSTZAKI

Ruª Irineu Vil�la Veiga, 135 - Sala 04 - Centro - Guaramirim - Santa Catarina

-.- ----........-
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o CORREIO DO POVO •
correio escolar> inscrições

Exame de seleção pela internet

presenciais ou a Guaramirim, Gonter

Grupo distância, oferecldas
,

Bartel, cada candidato

Uniasselvi
pelo Grupo Uniasselvi terá a chance de fazer

· Fameg, de duas provas, destas

Fameg Guaramirim. As aulas avaliações vai valer
do segundo semestre aquela com a nota

, oferece a começam em 27 de maior. Os estudantes.

nova
julho. que fizeram o Enem

(Exame Nacional do

modalidade As inscrições e o Ensino Médio) não '

exame de seleção precisam fazer o
devem Ser feitos pela exame de seleção,
internet na seguinte basta apresentar a

Os candldatosa uma página da web nota.

vaga na faculdade www.fameg.edu.br. Os
agora 'podem prestar o ·

candidatos têm o Todas as provas vão

exame de seleção, o prazo para se inscrever ser diferentes, com
vestibular, da própria até o dia 12 de junho, perguntas aleatórias: O
casa ou até mesmo do com o custo de R$ 30. candidato também

-

local de trabalho. lsso deverá produzir uma

porque as tnstítuíções A relação dos
.

redação.
'

do Grupo Uniasselvi concorrentes
-

oferecem esta aprovados vai ser Segundo Bartel, o

oportunidade. dívulgada no próximo exame de seleção
· dia 19. E as matrículas' pode ser feito em

Na região, os devem ser feitas de 24 qualquer lugar que o

estudantes e os
. a 26 de junho.

'

oandtdato desejar.
interessados já podem' "Outra pessoa poderá
se inscrever para De acordo com o responder e nós não

cursar alguma das diretor geral do Grupo temos como

graduações, Uniasselvi Farneg, de fiscalizar.

O aluno terá de mostrar
a sua capacidade em

sala de aula. Não
adiantará ele mentir,
porqúe na faculdade ele
vai ter diftculdade para
acompanhar o ensino",
explicou o diretor.

ENSINO A DISTÂNCIA

O Censo de Educação Brasileira elaborado pelo'
INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) e pelo MEC (Ministério da

Educação) divulgou que a EAD (Educação a

Distância) cresceu j,.867% no Brasil entre 2003

e 2006. Segundo o estudo, em 2003 havia

21.873 inscritos e este número subiu para

430.2�9 em 2006.

Ainda conforme
afirma o diretor, esta
modalidade de

avaliação permite o

candidato realizar a

prova com mais
conforto e praticidade.
"Ele pode escolher o
local que se sinta
melhor e evitará o

estresse e a

ansiedade", .

enfatizou. Mais

informações
pelo telefone (47)
3373-9800.

De acordo com Bartel, a Educação a Distância é
'.

,

mais uma modalidade que o aluno pode aprovei
tar para aprender. :'Os dias são bastante

corridos e estudar em um curso presencia!
demanda tempo". Nesta modalidade, o estu
dante tem aula presencial de uma a duas vezes

por semana.

z >
-

FAMEG

Escolha hora, dia e local
.

para realizar sua prova.

INSCRiÇÃO E PROVA ON-LINE
o E 04/05/09 A 12/06/09

PELO SITE: www.FAMEG.edu.br
'JA:..OR tiA lNSCfUÇÃO AS ao,oo

UNIASSElVI • FAMEBlU • FAMEG • ASSEVIM • fAMESUl • ICPG
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Austrália quer atrair jovens estrangeiros
Governo oferece bolsas para pesquisas de pós

graduação e doutorado
"

Os brasileiros interes-
.

sados em estudar' na
Austrália têm até o dia 31
de julho para se inscrever
no "Programa Endeavour",
que oferece bolsas de
estudos a pesquisadores
de pós-graduação e pós
doutorado da América' do
'Norte,' América Latina,
Europa, Ásia e 'Oriente '

Médio. O Ministério de,
Educação, Ciências e

Treinamento australiano
vai conceder auxílio para
os estudantes estrangei
ros que forem aprovados
nos programas "Rese
arch fellowships" (pesqui
sas de curta .ouração) e

"International postgradu
ate research scholars

hips" (pós-graduação). O
primeiro tem ouração de

, quatro a seis meses e

oferece benefícios aos

alunos da América Latina,

especíalrnente os candi
datos do Brasil;Argentina,
Chile, Colômbia e México.
O outro programa possui
330 bolsas de mestrado
ou doutorado e a duração .

varia de dois a três anos.
Essas bolsas garantem
aos estrangeiros, a-s
despesas gastas corri a

viagem, além de um valor
mensal em dólar australi
ano e seguro-saúde. Os
acompanhantes dos

participantes do progra
ma de pesquisa de curta

duração não receberão
ajuda financeira. Já quem
estiver com os alunos da
bolsa de pesquisa em
nível de-mestrado e

doutorado terá como

benefício o seguro-saúde.
Os interessados em

concorrer às bolsas,
devem enviar um pedido
às universidades partici-

pantes dos programas.
No site www.endeavour.

dest.gov.au, há a lista das

instituições e detalhes
sobre os cursos. O

processo de seleção é
conduzido pelas univer
sidades com base nas

diretrizes estabelecidas
pelo Departamento de

Educação, Ciência e:
Treinamento australia
no. As respostas sobre a

aprovação ou não das
c.a n d i d a t u ras s e r ã o

dívutgaoas em outubro
deste ano. Mais informa

ções sobre os programas,
a documentação exigida e

a vida na Austrália podem
ser obtidas no portal
http://studyinaustralia.go
v.au.

Estão inclusos os gastos,
com a viagem, um valor
mensal em dólar e o

seguro-saúde'.

D&STAbUEND
C/onquiste sua. �ualifkação profi.ssionat no

> ...•..c;
.

�

DIVULGi\ÇÃO

A famosa e imponente Ópera HQuse, em Sidney, cidade que abriga várias institui- .

çôes de ensino

CURSOS TtCNICOS E PÓS-GRADUAÇÃO:
., TÉCNICO EM ALIMENTOS - 11/08/Z009
• MODA: GESTÃO E MARKElIN'G·- 19/0612009
4ó GEJ\ENClAMENTO DE PROJETOS - 19/06/2009

CURSOS NA Á:REA DE GESTÃQ:
• CIPA - 16105 A 13106109
• ORATÓRIA - 19 A 26/05/0,9
• RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL - 25 Ala/05/0?
• OPERAÇÕES DE COBRANÇA - 25 A 29'/05/09

'

• CÁLCULO E LEGIS!..AÇÃÓ TRABALHISTA - 06106 A 01108109

CURSOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA:
• DESIGNER GRÁFICO - 23/05109 A 19/06/2010
• PRODUÇÃO GRÁFICA - 16/06 A 29/09109
• ILLUSTRATOR-- 02106 A 06/08/09
• SOLlDWORKS - 04/07 A 12/09/09
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ção
da rotina

eurrí
opçõ
graduaç em

processos gerenciais
e os cursos gratuitos
de atualização em
ciência � tecnologia,
ética, e reeursos
humanos. Há pós
graduação em

reito,
'ng fi'·;

aque
.� I

u as de

30/31 de maio de 20G9 •

tecnologia> câmeras digitais

Mais recursos de imagem
Modelos têm melhor qualidade de imagem, reduzem fotos tremidas e detectam olhos vermelhos

Os novos modelos de
câmeras digitais facilitam o dia
a dia dos profissionais' que
trabalham com div.ulgação de
produtos ou eventos. Além de

compac-tos e modernos, os

apa-relhos oferecem mais

espaço de armazenamen-to e

qualidade de imagem. A
novidade da Samsung é o

WB1000, que possui 12,2
rnegapíxels e grava vídeo. A

máquina tem corretor de olhos
vermelhos, detector de sorriso e

lente grande angular de 24 mm,
O lançamento da Sony é o DSC
W215, com cartão de memória
de 4GB, 12.megapíxeís, redutor
de fotos tremidas e regulador de
contraste e cores, Ele tem tela
LCD de 2.7 polegadas e

acompanha bolsa, de

transporte. Já a Kodak tem o

V1073, com teia LCD de 3

polegadas sensível ao toque, 10
rnegapíxels, bateria de lítio,
estabilizador de imagem e

zoom óptico de 3x.

fotos de divulgação

-

DSC-W2:15

Preço: R$ 1.099.
,

Novidades: Possui 12 MP e recurso
para evitar fotos tremidas.
Destaques: Oferece 13 modos de
disparo e regula contrastes e cores.
Site: www.sonystyle.com.br.

Wb:1000
EASY SHARE V:1073

Preço: R$ 1.999.
Novidades: Tem resolução de
12,2 MP e conexão HDMI.

Destaques: Possui, detector de
sorriso e grava vídeo.
Site: www.samsung.com.br.

Preço: R$ 1.190.
Novidade: Possui tela LCD
de 3 polegadas sensível
ao toque.
Destaques: Tem

. estabilizador de imagem e

bateria de lítio.
Site: www.kodak.com.br.

sitas e blogs que merecem 'um

u vári dutos
e�trônicos. Destaque para
as 'filmadoras digitais, com
botão de acesso direto ao

e.para ç"ol'l'lJ1tartiltl{lf
it-

c
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carreira de talento >MaxGehringer

Mudança de carreira deve ser planejada

I

I Após ter passado 25 anos

em empresas, estou pensando
em me tomar professor. Como
acumulei vasta experiência
prática, creio queela seria omeu

diferencial como educador.
Como posso encaminhar essa

mudança?OSVALDO
,

- Se a vida fosse simples,
Osvaldo, eudiriá que você poderia
trocar de emprego Mas, como a

vida não é assim tão simples,
vamos às estatísticas, Atual

mente, de cada dez pessoas, sete
se dizem insatisfeitas com sua

situação profissional. Isso vem

ocasionando um fenômeno
chamado de febre da mudança,
que atinge, principalmente,
pessoas entre 35 e 45 anos, e

que apresentam um histórico de
-estabüídade na carreira, De

repente, esse povo descobre que
tem potencial para ir longe, E essa

impressão é reforçada cada vez

que "um colega é promovido, A

insatisfação vai se acumulando
até que a mudança radical come
ça a parecer a única solução,
Quando alguém toma uma

decisão assim, o esforço para se

destaca r no novo território deverá
ser enorme, Porque a pessoa terá

'

que competir com gente já
acostumada a esSe novomundo,

Minha empresa resolveu
terceirizarmeu setorepediu que
cada funcionário fizesse uma

proposta de prestação de

serviço autônomo (Pj). Como
calculo esse válor?WILMA

Como PJ, você pagará menos
de Imposto de Renda, Mas
deixará.de receber FGTS, férias e
13 salário, E, dependendo da

empresa, vale-transporte e vale
refeição, E também perderá ou

tros benefícios que sua erga n iza

ção eventualmente oferece,
como convênio de assistêncla
médica, Para equilibrar suas

finanças, você deveria receber
entre 20% e 30% a mais do que
ganha atualmente, Ainda assim,
sua empresa faria uma bela eco

nomia, Um empregado efetivo
custa quase um salário extra por
mês, ccnsiderandotudo o que a

organizaçãogasta com ele,

Fiquei 17, anos numa

empresa que quebrou há quatro
meses. Apesar dos sinais, a

direção, afirmava que tudo

estava sob controle. EStou, além
de deprirnido, me sentindo meio
burro por não ter percebiçJo as

coisas com clareza. LUIZ,

Bom, Luiz, não há nada que
vcxê possa fazer para ressusci
tar sua ex-empresa, mas essa

situação pode servir de alerta,

Quando uma empresacomeça a

perder mercado, conceder

grandes descontos 'para
conseguir vender produtos ou

serviços, atrasar pagamentos e'

deixar de recolher impostos, hão
há 'dúvidas de que ela está
pendurada pela falangeta na

borda do abismo Os sinais são
claros, Porém, há organizações
que, por otimismo ou levianda

de, insistem que tudo isso é

apenas uma situação passagei
ra, Uma sugestão é sempre
verificar, através da Caixa

�Ecónômica Federal, se os

depósitos do FGTS estão sendo

regularmente feitos, Quando a

empresa deixa de fazer o,

recolhimento é porque oJim está
bem próximo

:
.. "1<"",:- ��., � .. "' � .-"""""",,,,,,,,,,,,, _' "' ",',:'.-",_"" _ .. !" � .. ,_ ""�"" _,.:,:';''' �

.. '" ,.. c

�

Dicas da
Língua Portuguesa

com o Professor MarineUi
'

forma, diga sem
, • pre:Descu/pe-me,do atraso,

-nos da demora,
·Ihesda falta deCOl1hecime!lto,

DaasRodás
Indastrial

·Mais reaJrsas.Melhores �h

JARAGUÁ DO SUL

OPERACIONAL

, ALMOXARIFE 2' Grau Completo, Desejável ensino superior ou
técnico cursando, Vivência na função no setor metalúrgico.
Curso de op, de empilhadeira,
ATENDENTE' DE PADARIA Desejável vivencia na função,
Disponibilidade de horários,
ATENDENTE DE FARMÁCIA 2' Grau Completo,
Disponibilidade de horários,
AUXILIAR DE CORTE t' grau cursando ou corrplêto. Vivência
na função,
AUXILIARDECOZINHA Desejávelvivência na função,
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - PREDIAL Desejável vivência

_ na função, Disponibilidade para atuar no Bairro São Luis,
AUXILIAR DE MECÁNICO VIVência na função com suspensão
automotiva; amortecedores; tratos: geometria
balanceamento,
AUXILIAR DE PADEIRO(A) Disponibilidade para atuar fim de
semana.

AUXILIARDE PRODUÇÃO 1 'grau cursando ou completo,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 2' grau cursando ou completo,
BORDADEIRA Conhecimento com máquina digital de
bordado, Disponibilidade para atuarem2'turno,
COSTUREIRO (A) Desejável l' graLl completo, Vivência na

função, DisponibiUdade para atuarem horário normal.

COZINHEIRO(A) Conhecimento na função em cozinha
ind ustria I.
IMPRESSOR (A) FLEXOGRÁFICO Conheéimento em operar
impressora Flexográfico,
ESTAMPADOR(A) VIVência na função, Disponibilidade para
atuarem horário normal ou 2' turno,

manos.

Rtla Henrique Piazera, tQ3 -

..eentro Iel �27P-0100
, �

+

ELETRICISTA RESIDÊt;CIAL Vivência com lnstalacão de som AGENTE DE ATENDIMENTO- TELEMARKETING Desejável
residencial.

•

vivência na função,
ENFESTADOR (A) Vivência na tunção.Desejével vivência na ANALISTA DE CUSTO 2' Grau Completo, Vivência na função
função, Disponibilidade para atuar em horário normal ou 2' no segmentotêxtil.

'

turno, ANALISTA DE MARKETlNG Vivência na função.
FRESADOR(A), CONVENCIONAL Conhecimento em Solid Disponibilidade para viagens,
Works, Noçõestíe Mecãnica" ANALISTA DE DE PCP Desejável ensino superior em

MONTADOR(A) MECÂNICO(A) Vivência na função: andamento ou completo. Conhecimento na função flO

Conhecimentos básicos de mecãníca. segmento rnetalupico.
MECÂNICO(A) MONTADOR{A) Curso de Eletromecãnico em ANALISTA DE D� PCP 2'.Grau completo, Conhecimento na

andamento ou completo, Vivência na função na montagem de função, Disponibilidade para atuarem Corupã. _

máquinas, Disponibilidade para atuar no Bairro Ilha da Figueira, AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) Conhecimento na área

MONTADOR{A) /SOLDAOOR(A) Conhecimento em solda mig contábil etinanceira.
e elétrica bem como leitura e interpretação de desenho AUXILIAR F/NANCEIRO(A) 2' grau Completo, Vivência com

mecânico, Disponibilidade para atuarem corepa. contas a pagara receber e fluxo de caixa, Disponibilidade para
ORIENTADOR{A) DE ESTACIONAMENTO Desejável noções atuar no Bairro Ilha da Rgueira,
em orientar estácionamento escolar, Disponibilidade -para AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS Desejável
atuardas 17;00 ás22;30 horas,

'

Ensino Técnico ou Superior em andamento ou completo,
OPERADOR (A) DE CAIXA Disponibilidade para atuar no Vivência com elaboração de projetos mecânicos e CAD,
segundo turno,

'

BALCONISTANlVência na função com elaboração de vitrine,
OPERADOR (A) DE CORTE Conhecimento na função, noções BORRACHEIRO (A) Conhecimentos em borracharia e

detahação. recapagens de pneus,
OPERADOR (A) DE MÁQUINA CORTE E VINCO 2 Grau CAIXA Vivência na Função, Disponibilidade para atuar em

Cursando ou Completo, Disponibilidade para atuar no 2' turno, horário de comércio,
Desejável vivência na função, ESTAGIÁRIO{A) SUPERIOR Cursando Ensino Superior em
OPERADOR (A) DE PRENSA 2' Grau Completo çu cursando, Administração; Màrketing; Comércio Exterior. Engenharia
Desejável noções da função, Disponibilidade para atuar flO Mecânica, 80nheçimento em informática, Desejável noções
bairro Estrada Nova, de inglês ou Espanhol.

'

PADEIRO Desejável vivência na função. ESTAGIÁRIO,{A) SUP. EM DIREITO Cu(Sando ensino Superior
PINTOR{A) INDUSTRIALVivência na função:" a partirda 6' fase, Conhecimento em infonnática,
RECREADOR{A) Desejável disponibilidade pará atuar fim de ESTAGIÁRIO{A) SUP',EM INFORMÁTICA Cursando Ensino
semana, Superior ou Técnico em Informática; Rede de Computador.

, REVISOR{A) Conhecimento na função, Análise Desenvolvimento de Sistemas.
SERRALHEIRO (A) l' Grau cursando ou completo, EXECUTIVO(A) DE VENDAS Desejável vivência emvendas de
Conhecimento na função, ,

'

propaganda e publicidade,
TAlHADOR(A) Desejável vivência na função, Disponibilidade NUTRICIONISTA Ensino superior completo 'em Nutrição,
para atuarem horário rormatouzvturno. Possurrsqistro noCRN, Disponibilidade paraatuarem hórário
TALHADOR(A) VWência na função com' técido piano, normal.

-
'

Disponibilidade para atuarem horário normal. ORIENTADOR{A) DE ATENDIMENTO 2' grau cursando ou

ZELADOR{A) Conhecimenfo na função, 'Completo, Disponibilidade para anar aostnsue semana.
'

PROFESSOR{A) DE lNGLÊS OU ESPANHOL Conhecimento
na função com idioma inglês ou espanhol.ADMINISTRATIVAS

REPRESENTANTE COMERCIAL VIVência com vendas no

seçrrento devestuarlo. _

VENDEDOR{A) AUTOMÓVEIS Conhecimento na função,
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) Desejavel vivência em vendas
extemas na área de pneus,
VENDEDOR(A) EXTERNO{A) -SETOR ALIMENTíCIO 2' Grau

Completo, Conhecimento em vendas externas,
Disponibilidade para atuarem Jaraguá do Sul,
VENDEDOR{A) INTERNO{A) 2' grau cursando ou completo,
Desejável vivência em vendas de calçados, 'Disponíbilidade
para tnrãrtoccrrercíal.
VENOEDOR (A) INTERNO(À) 2' grau cursando ou completo,
Desejável vivência na função, Disponibilidade para horário
comercial.
VENDEDOR (A) DE VINHOS Desejável 2' grau corrpleto.
Preferencialmentevivência na venda vinhos,

VENDEDOR{A) TÉCNICO{A) Ensino Técnico em Me�'ânica
cursando ou eompleto.vvêncla em, projetos mecânicos e

venda de equipamentos, Disponibilidade para atuar em

Corupã.

TÉCNICAS

ENCANADOR{A) Ôesejável conhecimento na função,
Disponibilidade para atuarem horáriojiorrnal,
ELETRICISTA AU'rOMOTIVO Conhecimento em elétrica
auomotva. Disponibilidadé para atuarem horário comercial.
.FRESlIDOR{A1CNC Conhecimento emfresa CNC: noções de
leitura e interpll,tação de desenhos mecânicos" cento de

usinaçem. Dlsppnibilidade para afuarno bairro Barra do Rio
Cerro li,

'

MECÂNICO (A) DE TEAR Conhecimento na função,
MECÃNICO{A) I'IIONTADOR{A) Curso de Eletromecãnico em

andamento ou completo, Vivência na função na montagem de

máquinas, Disponibilidade para atuar no Barro Ilha da

Rgueira,
PINTOR{A) AUTOMOTIVO Conhecimento na função,
SUPERVISO�(A) DE PRODUÇÃO Noções de rrecãnica.
Vivên"ia na função com liderança e gestão de processos
industriais,
TORNEIRO{A) CONVENCJONAL Vivência com produção Com

peças especiais,

wWw.gl0upometa..CQm
TORNEIRO CNC' Conhecimento em fresa CNC: noções de
leitura e interpretação de desenhos mecânicos, cento de

usínaqern. Disponibilidade para atuar no bairro Barra do Rio
Cerro li,

ESPECfAqSTAS

ANALISTA DE ESCRITA FISCAL Ensino Superior Cursando
ou Completo, Vivência na turção em escritório contábil.

FARMACÊUTlCO{A) Desejável Ensino Superior Completo,
Registro no CRE Disponibilidade para atuarfimde semana,

INSPETOR{A) DA QlfALlDADE Superior completo ou

cursando Desejável vivência na area de normas técnicas de

qualidade,
-

INSTALADOR{A) DE CENTRAIS TELEFÓNICAS Atuar na área
de telecomunicações, reaüzando irstalaçâo e manutenção de
centrais teletõnicas. Disponibilidade para Itajai.

-,

OPERAQ.OR(A).E PROGRAMADOR{A) DE CNC 2 c Grau

Completo, Vivência na função, Disponibilidade para atuar no

baírrovía Báu.
,

PROGRAMADOR{A) DE DELPHI Desejável estar cursando
ensino Superior Conhecimento em desenvoivimento de
sistema em Delphi.

GUARAMIRIM

OPERACIONAL
AUXILIAR DE ESTAMPARIÃOsponibilidade paraánarro primeiro
urro. l' grau completo ou cursando.vivênca na função,,

AUXILIAR I)E PRODUÇÃO Disponibilidade, para atuar em

1°turno ou 2° turno ou 3° turno.

COSTUREIRA{O) l' 'grau cursando ou completo,
Disponibilidade para prirnairo ou segundo turno,
MECÂNICO{A) AUTOMÓVEIS Desejável conhecimento na
função, Disponibilidade para atuarem horário normal.
MOTORISTANecessário CNH "C", Disponibilidade para atuar-
no primeiro turro.

'

SOLDADOR(A)Vivênciacomsolda mig,

ADMINISTRATIVA
DESENHISTA Desejável estar cursando ensino Superior,
Conhecimento emAuto Cad e informática, _'

RECEPCIONiStA 2' grau Completo, Conhecimento em

informática, Desejável vivência na função,
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3371-2357
'Plantão:' 91'35-8601

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

247 • TERRENO
PADRÃO de

esquiná', Bairro
Rau, com 500m2,
No Residencial
Renascença. RS
100,000,00.

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

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

II. R$ 550.000,00. Grande Clieotela.

454 • CHÁCARA,
Pomerode, com
3.704m', 2km
do centro.

Contendo casa

de Madeira.
)R$ 85.000,00.

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

R$110.000,OO

33'76-0015'
BarraSul
A imobiliária da Barra

,>

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

ReI. - 338 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/125,47m',
c/laje, averbada terreno c(369,43m'(14x26,47) com suite
mais 2 qtos, sala, copa, COZo Integradas, 2 BWC. lavanderia,
despensa, garagem, toda murada, portão eletrônico, Rua
AMn Butendort s/n' • R$ 160.000,00, aceita carro ou terreno
como partede pagamento.

ReI. - 362 - JARAGuA ESQUERDO - casa alv. c/laje cf 213m',
sendo 153,36 averbada, terreno cf 539m2(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$ 290.0ÕO.OO.

.

ReI. 347 - BARRA DO RIO CERRO..: casa alv. c/laje 221,75m',
sendo 171 ,75m2 averbada, terreno cl 652.32m'(14x46,59) murado
com portão eletrôníco, 4qtos, sendo o Quarto de easal com roupeiro
'embutido, 2 banheiros, 2 salas, sendo os quartos e salas compiso
laminado, eoz.c/balcào de granito e prateleiras, copa, lavanderia, 2
despensas, 2 garagens, churrasqueira com área de festas e

banheiro, Ruajosê Papp, n" 69 - R$ 330,000,00

ReI. - �40· BARRA DO RIO CERRO -Incorporação do Condomlno
RESIOENCIAL 'SALVADOR DAli - devidamente protocolado no

Registro de Imóyeis sob n' 165:828 - apartamento n' 1 02 c/92m2 do
tipo 01, 3qtos, sendo um suíte, sala, copa, coz. 2BWC,lavanderia,
sacada com churrasqueira, garagem, Rua José Papp esq. Reinaldo
Ulrich - R$11 0.000,00.

Rel.-370 - ILHA DA FIGUEIRA - sobrado em alvenaria com laíe inclinada
c/150m', sendo 139,3001' averbada, pronta para financiamento, terreno

c/SOO,67m' murado, 3qtos, 2 banheiras, sala. copa. coz.tavancena,
churrasqueira, despensa, 2 garagens, aquecimento solar, Rua Nereu Vasel, n°
161, perto Posto Behling, RS 225.000,00 ou R$165.000,00 emais saldO na

Caixa de R$ 60.000,00 - aceita agartamenlllcj2 ou 3 qtos ou terreno.

et. .:. 325 - BARRA DO RIO CERRO sobrado em alvenaria C/laje, 235m', terreno C/

05m'(13,50x30), murado c/portão eletrõnico, sendo a parte infenor c/116,m', copa,
oZ,.Iavandena,2 garngens.bwc, saja de estar. churrasqueira, parte superior C/ 119m'
m fase de prodsçào C/aproximadamente 45% concluldo e constituido de suíte e hidra.
qíos, bwc social, sala Intima, sala de TV e sacada e nos fundos uma edicula C/27m'
ua 522-MariaAlvesde Sales, n"71 'RS 205.000,00, ateila canoatéR$ 20.000,00

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

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 1.3h30.min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

. Cód:2107 Casa no bairro Vila Lenzi Com3 dorm.,e demais
dependencias. R$180.000,OO aceita propostas!

Cód.1264- Vila lenzi-CasaAveJ1Jada· aIv. C/3donn. sendo 1 suite,
bwc, COl. embulida, lav., C/ 2 vagas na gar. e demais dep. C/ sala comi
70m' + 1 bwc. R$200.000,OO.

Cód.: 3126 ·3194 • Bom investimento. R$300.000,00 .

Com 926,00 m'- Centro Ófimo para prédio. RS 300.000;00

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

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

quartosA salas comerciais para aluguel e 4 Kitinetes.Todas
já iocacas.mm totat de R$3.7DO,OO.Mais terreno com área

de 390m'.R$890.000,DD Analisa propostas.'

..,

N IMOBILI.ÁRIA

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

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

REF. 3852 - Baependi -

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

ReI. 1758 - Centro

Cobertura duplex com'170,OOm' .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.

Côd. 3810 - Nova Bra�ília Apartamento
com 66,00m' de área privativa, sendo 3
quartos e demais dep . R$ 115.000,00

Cad. 3805 • Nova Brasília· Apartamento
116,OOm' de área privativa, sendo 01
02 dormitórios, móveis sob medida e

duas vagas na garagem. R$ 130�000.00

Cód.2310 - Baependi -

Sobrado com 01 suíte,
03 dormltórios,

demais dependo e 02

vagas na garagem.
Terreno com

3BO,DOm', pode ser

financiada em banco.- ,

R$ 350.000,00

Re!. 345D Schroeder
terreno com 450,00m'
sendo rsx30, localizado
no centro de Schroeder.

R$ 50.000,00
aceita financiamento

bancário.

CM. 2151 - Barra do
Rio Cerro

Loteamento Trentino,
lote 23 medindo
14,00 X 27,00.
R$ 60.000,00

ReL2354 - Nova Brasilia
Sobrado com 278.DOm'
sendo 01 suüe, dois
dormitórios e demais

dependências. Possui
sauna, adega. piscina e

garagem para 03 carros.

Ficam os móveis sob
medida. R$ 450.000,00

Cad. 2356 • Nova Brasllia
Sobrado em alvenaria com '

01 suite mais 02 dormitórios
e demais dependências.

Possui edícula nos fundos.

Cod. 2355 - Nova Brasllia
Sobrado com �16,OOm2 de
área construída. Possui sala
comercial na frente e uma
edícula nos fundos. Ótimo
investimento para locação
comercial e residencial.

R$ 245.000,00
aceita imóvel na neqociaçáo.

R$ 190.000,00
aceita apartamento de -

menor valor.

-Ref.1756 Centro Apartamento com

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

dependências e duas vagas na

garagem. R$ 245.000,00

Cód. 2755 - João
Pessoa Casa com.
144,00m' sendo 04
quartos e demais

dependências, imóvel
.

reformado.
R$ 128.000,00 aceita

financ.iamento
bancário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�
WW'fI/.parcimoveis.com.br

47 3371.8814
Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415

o
w

Em reendime.ntos ·Imobiliários Ltda. � www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br Shopping Breithaupt - sala 206

47 3371.8818

LOCAÇÃO COME;RCIAL

• Sala cml.(Centro·próx. fIilacol) 1° andar cf 32m2, RS 400,00

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

cf aprox, 35m2. R$ 400,00

• Sala comI. (Nemu Ramos· próx. semáfaro) cf aprox. 100m2 cfmezanino. R$1.000,00

• Salas NOVAS (Ceritro - próx Procon) Diversos tamanhos: de 32m2 a 123m2.

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

• Casa alv cf 450m2, no centro. R$ 5.000,00
• Casa alv(Vila Lenzi) Alto padrão, cf 420 m2. R$ 6.000,00

Galpões

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

• Galpão Barra(fundos Ciluma) Termo com 5.000m2 R$ 5.000,00

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

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

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

:rerrenos Para. Locaç-ª�
- 2 terrenos Barra do Rio Molha· ao lado da prefeitura. R$ 300,00 cada.'

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

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

- Terrenos (Vila Nova- próx Fórum) cf i.807m2 e 2.200m2

º!'_Q!'!ªd�
.• Ed. Nathalia Sehiochet(Centro - prox. Angeloni antigo) R$ 400,00

· Apto Dona Antonia(Nova Brasilia- próx. Lojão da Vila) R$ 440,00 cf condomlnio.
- Ed. Manacá(Centro, próx. MUSEU WEG) RS 450,00
· Ed. Lilium (Vila Lalau - próx, Marisol) RS 450,00
· Ed. Prímllla(Vila Nova, próx, RBN) R$ 480,00
· Apto Centro· prõx. Despachante CILO cf m,obilia R$ 1.200,00

'

- Ed. Phoenix (Centro· defronte Majoka uniformes) Alto padrão, todo mob. H$1.600,ÓO
02 Quartos:
· Apto Nova Brasilia R$ 400,00
• Apto São Luis(Próx. Arroz Urbano) R$ 450,00
• Ed. Maguilu (Centro - préx, BARBI Academia:) R$ 530,00 .

• Ed. Gardênia (Centro- próx. Res!. Califórnia) R$ 550,00
· Ed. Lilium (Vila Lalau . próx. Atacadão da cerâmica) R$ 580,00
· Ed. Aster(Centro • próx. Angeloni antigo) R$ 580,00
· Apto Schroeder • Centro R$ 600,00
• Eô. Magnólia(Centro, rua do terminal) R$ 700,00

-,
• Ed. vitória Régia(Vila Lalau) cf suite, hidro. R$ 700,00
· Ed. Tower Center(Centro próx. posto MIME) R$ 800,00
· Ed. Ruth Braun(Centro, fundos BESC) R$1.000,00
03 Quartos:
· Ed. Bartel(Vila Lalau, próx. rodoviária) R$ 620,00
· Ed. Astral(lIha da Figueira) H$'630,OO
- Ed. Vila Nova- próx. Fórum. Cf cozinhá mobiliada. R$ 680,00
-; Ed. Cloudi Monet(lIha da Figueira· próx. HOMAGO) R$ 700,00
• Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx. panificadora Via Pão) cf suíte. R$ 715,.00
· Ed. Figueir� (Ilha da Figueira) APTOS NOVOS A partir de R$ 750,00.
· Ed. Emílie(Centro, próx. shopping) R$ 750,00

.

- Ed. Zimbros(Vila Nova - próx. Igreja Rainha da Paz) R$ 1.100,00
Casas;
· Casa geminada Santo Antonio cf 01 quarto R$ 280,00
· Casa geminada Chico de Páula R$ 400,00
· Casa geminada Estrada Nova- próx. Igreja' católica R$ 420,00
· Casa alv Rio da Luz, cf 03 quartos R$ 430,00
· Casa alv Vila Nova, cf cozmna mobiliada. R$ 650,00
• Sobrado alv Barra - próx. B'otafogo R$ 650,00
· Casa alv Vila Lalau . próx, Maris.ol RS 900,00
• Sobrado Vila Nova- suíte + 02 quartos, cf piscina R$ 2.500,00
· Casa alv (Vila Lenzi) Alto padrão, ei 420 m2. R$ 6.000,00 .

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

- churrasqueira,bwc,
.

área de serviço com sacada e garagem
- Localização privilegiada

- Playground
- Internet coletiva via WI-FI

- Central de gás
- Medidor de água individual

- Sistema de coleta e reaproveitamento
de água da chuva.

E muito mais...
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wWw.seculus.net
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�I11QreE:lndimentos Imobiliários' Ltda, �..

%:�E;,D�r J:\LU(II( AllM IN('S;t.QA;yll

Rell003 - Cenlro - Ed. Dianlhus -

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

integrada, cozinha, lavanderia, " vagas de

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

www.seculus.Rel.

Ref. 1002 - Edil. Vila Nova - Apto cf 3
quartos, 1 banheiro, demais dep,

garagem. R$130.000,00 ,

ReI. 0016 - Sao Luís - C/ suite mâster e closel2
qtos,3 sls, escritório e demais deo., área de festas,

piscina, gar. para 2 carros - RS 340:000,00

ReI. 0037 - Chico de Paulo - Casa cf 8im' tendo
suíte + 1 quarto, 2 banheiros, gaL, demais dep.

RS 1-16.000,00. Aceita linán. bancário.

CHACARA ALPA

47 3275.9500
Plantão 9658-6786
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415·ou
Shopping Breithaupt - sala 206

: :

i ReI. 1010 - Vila leRzi - Edil. Novo i
: Horizonte - Suite + 2 Quartos, 2 bwc, 2 i

: gar., prédio com piscina, sala de ginástica, 1.
.

salão de festas. R$ 233.310,00 ;

I ReI. 1023 - Edil. Figueira.. Ilha da Figueira 1
! Apto cf 1 suíte, 2 quartos, sacada cl

'
Ref. 1020 - Vila Nova - Edif.

churrasq., 2 vagas de garagem, ótimo
.

Caliandra .. Apto cf suite + 1 quarto,
padrão de acabamento. i bwc, garagem. R$120.000,OO. Aceita

R$ 200.000,00. .

financiamento bancário.

ReI. 1001 _ Édil. Hortência -Jaraguá
Esquerdo Apto c/3 quartos, 2 bwc,

demais dep., 1 garagem. R$135.000,00.

... i

Ref.04 .. Vieira- Casa C/ 144 01', 3 quartos:2 bwc,
gaf8gem" demais dep, terreno ci 4.'iOm2.

R$180.000,OO.

Ref. 0010 = Jaraguá Esquerdo - casa nova C/ 148
1112, suâe + 2 qtos, sala, cozinha, bwc, lavabo, área de

festas, garagem para 2 carros. - RS 215.000,00
Aceita financiamento bancário.

Ret. 0015 - Amizade - Casa de 250m" cf suíte
mas ter + 2 quartos. 2 garagens. Amplo terreno

de 3.795m". RS 650.000,00.
.

r-'-""'--"'"
..

! '

TERRENOS
ReI 2023 - Amizade Terreno

I i .com 346,50m' (14X24,75)
i ; 1 . R$ 70.000,00.
; "

I : I Ret: 2020 -Guaramirim _

'1,'.1 .".I",! l::::�J:::'
lotem. Versalhes IV com

, 450m2, região de alto

I Ref. 4005 - Río Cerro 11- chácara com 165.000m',I' i I padrão. R$ 100.000,00.

1 casa com 170 'm' estilo moderno e aconchegante. SuHe
..

- ReI. 3000: Corupá _ Galpão industrial no I i '

L+
2 quartos. closet co.níugado, instalação pi água quente. I Parque Ano Bom, com 4.000 m', terreno com I ReI. 2016 _ Cenlro _ terreno cf 774m2, com

Rel.2010 _ Vila Lenzi _ Terreno c/4.585,00rn2, cl i.i I, ReI. 2018 - Ribeirão
Sala, cozinha e área de churrasco integradas. )'ogão à I casa mista de_150m2. Dtima localização para _ Cavalo - terreno com

lenha e lareira. RS 345.000,00 ,
22.000 m' - Consulte-nos I construção de edifício. R$375.000,OO. 1 casa aprox 150,00m2 R$ 500.000,00 1 I 337,5m2 - R$ 40.000,00.

._."._"._ .. _. __ .__.......--�_._�._ ... , ...� ... _ ....._ . .J_,_._ .. __ ._._ .. _ ..........." .. "." ... ". __ .�, ...... ...__L.._._._ ..... ,_" ....__ ._........ " ...�_".""." .. _ .. _ .......-._" .• ,,_ ... �_......._ ......._ .. _ ..

-r--x-:
' I. .... "

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 9658.6785G

. LIJ

Empreendimentos Imobiliários Ltda. �

ReI. 2017 - Ribeirão
Cavalo - Terreno com
325m2 - RS 43.000,00.

ReI. 2006 - Guaramirim -

Resid. Malibu - Terreno
com 361,77m'
R$ 45.000,00_

ReI. 2004 _ Vila Rau "

Terreno com 520m2 -

R$ saooc.co

TEMOS TERRENOS
PRONTOS PI CONSTRUIR,

CONSULTE-NOS •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGOTTI
M L �Parelmóveis

ARo B

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

6009 - ILHA DA
FIGUEIRA -

BOULEVARD
RESIDENCE - APTOS

COM 1 SUITE, 2
DORM, Cal, LAV,

BWC, SACADA COM
GHUR. GAR, +
PISCINA, PLAY'

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

COM f:NTRADA + €0
PARCELAS

6036 - CHICO DE PAULO - CASA MISTA 3
,

DORM, 2 COI, 2 BWC, SALA TV, SALA ESTAR
, LAV, 2 VAGAS GAR, - R$ 137.000,00

6008 - JARAGUÁ 99 - TERRENO
360,OOM2 - R$ 47.000,00

6034 - MANSO:' CHAcARA Cí
25.000,OOM2 , 1 CASA Cf 4 DORM,SALA
TV, COPA/COI, DEP, LAV, CHUR, 1 BWC, 2
GAR, + EDíCULA C/l DORM, 1 BWC, COZ,

+ 1 RANCHO - RS 150.000,00

5950 - V(l.A lENZI- CASA ALV. Cf
TERRENO.DE 1.653,OOM2, 1 SuíTE, 2

DORM, SALA TV, SALA ESTAR, COPA/COZ,
lAV, CHlJR, 2 VAGAS GAR - R$ 500,000,00.

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

'VAGAS GAR - RS 90.000,00

TERRENOS
5786·ÁGUA VERDE 450,00m2 RS 70.000,00
5973 SCHRDEDER 105.000,00 M2
RS 1.000.000,00 '

5926-RODOVIA 00 ARROZ 166.000,00M2
R$
59 DO SUL- 20.000,OOM2
'R$ .

56 DE-14.700,OOM2-
R$ 300.000,00
5929-RODOVlA 00 ARROZ·372.000,00M2
R$ 430.000,00
5972-A'GUA VERDE· 465;00M2 RS 90.000,00
5976.�GUA VERDE 4S0,00M2·RS75.00iJ,00
6003 ·AGUA.VERDE - 4!)5,00M2- RS 98.000,00
6008 ·JGUA.'99 ·360,00M2 • RS 47.00Q,00
5994 - JGUA ESQ. 525,80M2 R$110.000,r0

��� '�=��Õ:�4��ÕÕM�����o��o,OO
6037 - CEN:TRO -1.474,00M2 -R$1.400.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:

��:f�L�l.SOL�t�I��f�JcitJjrQ\�s,PfL,L�gr
BWC;LAV, GAR. VALOR DOALUGUEL;RS450,OO
·A GUILHERME INÁCIO HRUSKA .. 281 .. CASA
MADEIRA 3 aTOS, SL, CDZ, BWG, LAV, GAR. VAlo
DO ALUGUEL:R$ 350,OQ (OIS? APARTIR JUNHO)
B ESTRADA NOVA -H JO�O MIGUEL Dil. SILVA, 514·
CASA DA FRENTE SAO 3 CASAS NO MESMO
TERRENO. 2 aTOS,- SL, COZ, LAV., BWG, GAR.
VALOR ALUGUEL: RS500,00
R. JOÃO MIGUEL DA SILVA, 514-CASA DO MEIO
sso 3 CASAS NO MESMO TERRE.NO. 2 OTOS, SL.
Cal. LAV., BWC, GAR. VAL. ALUGUEL: RS 350,00
B. JGUA 99 ·R SERAflN SATLER, lOS - CASA
ALVENARIA 1 SUiTE + 2 mos, SL,COZ, BWC, LAV,
CflUA. EGARVAlDR DO ALUGUEL:RS650.00
·R. R1103. W 401 CASAALVEN.ARIA 2 aTOS, 8L,
CO� BWQ,LAV, EGARVALOR DDAWGUEL: R$45{),OO

.

·ILHA DA FIGUEIRA - R JOSE KOCHELLA, 131 -

CASA ALVENARIA I SuiTE + 2 mos, SL, COI,
BViC, LAV, CHUR. EGARVAL 00 ALUG.: R$ 850,00
-R.SERGIPE, ULTIMA ESQUERDA·CilSA MADEIRA
1 aTO, COZ,BWC,LAV. VALpOALUG.:RS350,00
B. TRES RIOS DO SUl·H THES MARIAS-LT20-CASA
2 -CASAALVENARIA 2OTOS,SL.COl,BWG,LAVE GAR.
VAUlR DO AlUGUEL: R$430,OO .

CROI10:�ic:{�v,CÁ�SE1 ��V�:��E2G�iO�ÀL��
DOALUGUEL: RS 750,00
B. CENTRO ·R, JULIO TAVARES CUNHA DE MELO,
373 aTOS. 2 SLS, COZ, 2 swc, LAV E GAR. VAL.
00 ALUGUEL: RS 900,00
B. VILA RAU -R WERNER STANGER, 140 (COZ.
MOBllI�.DAI 2 aTOS, SAL, Gal, BWC, LAV E GÀA.
VALOR DO�LUGUEL:R$ 500,0:0
APARTAMENTOS:
BA'ilfíiifcENTjjO' - R FRITZ HASSE, 35 - RESID.
ATLANTA, 2 QTS, SL. COI, BVlC, LAV, GHURRAS. E
GAR.VAL OOALUG:R$755,OO ti· snooGOND.
-R. VERA FISCHER UMA R APOS ANGELONI
VELHO. 1 SUiTE + 2 aTOS, SL, GOPA fGDl, BViC .•

LAV. GAR., SACADA Ci CHURR:, PISO PORCEl. ,

aTOS C! PISO LAMINADO. EOIFICIO COM
ELEVADOR. RS1.115,00 + CONO+f·200,OO
-R. �OR.GE LACERUA, 31 ° . ED, 8TA LlJZIA2 OTS,
SL, COZ. BWC. LAV, SACADA Cf CHUR. E GAR. VAL
DOAlUG.;R$530,00 +í'60,OOCOND
·R. NELSON NASATO, APTO 101 - BL'II - EUF.
FERRETTI2 QTOS, BL, COZ, BWC, LAV, SACADA Gf
CHURRASQUEIRA E GAR. VALOR 00 ALlJG.:
580,00 +1- 60,00 CaNO
·R. MAL. DEODORO DA FONSECA, 88 2' OTS, SL,
Cal, BWG, LAVE GAB. VALOR DO ALUGUEL: 570,00
.H. CORONELPROC. GOMES DE OLIVEIRA. 1320-
EOEISABELA 1 SUiTE + 2 QTOS, SL,COPAiCOZ, 2
BWC ,L�V , GAB. E SACADA Ci CHURRA. VAL DO
ALUGUEL�R$850,00 +/·150,00 COND,
-R.. BARAO DO RIO BRANCO, 760 - EDE
SCHIOCHET1 SUíTE + 2 01S, SL, COPNeal ,

2
BWC, LAV, GAR. (MOBILIADO) DISPONIVEL
APARTIR 201 JUNHO. VALOR 00 ALUGUEl: RS
850,00 +i. 200,00 COND. .

B. VILA NOVA - R. ANTONIO FRANCISCO DIEMON,
141 EDE TORRE OELUNA 2 OTS, SL COI, aWG,
LAV, GAR, SAGADA.C CHURRASQUEiRA. VALOR
DO ALUGUEL: RS 600,00 COND +/·50.00
B.ILHA DA FIGUEIRA· RUA GUILHERME BEHUNG,
AP.31 SuiTE +2 OTS, a, COZ, BWC, LAV, GAR.,
SAG. VAL DO ALUG: R$ 600,00 + 120,OOCONO.

�ERgÀQ6�'ri!sÃo�Qios, ��Bo�: BWlEMg
GAR. VAlo DO ALUGUEL: R$ 600,00
·R:.ANGELO BARUFFI, 2586 - AR 201fBLOCO B 1
SUITE + 2 UTs, SL, Cal, BWC, LAV, GAR, SACADA
Cl CHURA. VALOR DO ALUGUEL: RS' 630,00 +

·120,OOCONO(+!·)
.

-RUA JOSETHEODORO RIBEIRO. 1061- APTOS 4 1
DTO, SL;tOZ; BWC, LAV, GARAGEM.vALOR 00
ALUGUEL: R$400,OO

.

r,Ró�f.��E:D�OÕ�VIX��iR6�g, �t.RgÓZ.2�;"C:
LAV, GAR. VALOR.DOALUGUEL:R$450,OO

. .

BAIRRO AMIZADE· R AllTHUR ENKE,231 -AP1 -9
.- Eor PARISI2 OTS, SL..GOZ, BWC, LAV, GAR. VAlo
ALUG: R$410,OO + 50,00 COND .

• R. ARTHUR ENKE,231 - AR1 ·7- EOE PARISI 2
OTS, SL, COI, BWC, LAv, GAR. VALOR 00
ALUGUEl: RS 460,00. + 50,00 COND.
·R JOSE BRUNNÉR, 393 - EDE ALPHA 1 SuíTE,
2OTS, Sb COZ, BWC, LAV, $ACfiDA Ci CHURRA. E'
GARYAL DO ALUGUEL: RSVaMo;!- 80,OOCOND.
B. SAO LUIS - RUA EXRAlFREDO BEHNKE.630·
PROXIMO A,DALlLA l:EXTIL AP01-1 qTO, SL,COZ,
BWC: LAV, GAR. CO�l CHURRASQUEIRA .. VALOR
ALUGUEL: R$ 480.00 (C! ÁGUA) • APOZ· 2 QTS, SL,
COZ, BWC, LAV, GAR. VALOR DO ALUGUEL: RS
550;00 (C/AGUA) .

B, JARAGUA ESQI!ERDO R: BAHIA - EDf. DONA
Al\�NA 1 SUITE, f aTO, SL, GOPA, COZ, LAV, BWC,
GARECHUR.VAlDO(dJJG: RS650,OO+/·SO,OOCONO.
·R. ADOLARATA DAURI PRAOI, 126 2 OTO$,
SL,GOPA,COZ,LAV, BVie, GAR VALOR DO A_LUG.:
R$55D,OD + 15,00 GONO.
B. VIEIRAS � R. MANOEL f�ANCISCO DA COSTA,

�&ê��:V���T� �����EJl��� &jSÁt�G���
55Q,00-NÃOTEMCONDOMINIO

.

B•.AGUA VERDE' R JORGE BUHR, $36 - AR04 02
aTOS, SL. Cal, BWC, LAV, GARAGEM. VAlDR DO
ALUGUEL: RS.SOO,DO + 60:00COND.

�L�IWE��C, Ut,A���OJj_RBM�lG���$
400,00 + 40,00 CaNO.
·R. VICTOR ROZEMBERG, 384 '1 SUiTE + 20TS,
SL, Cal, BWC., LAV, GAR. V,ALOR DO ALUGUEL: R$
650,00 + 25,00 CaNO
B. VILA RAU -R. EUGENIO BERTOLOI, 218 AP,1 2
OTS SL, COI, LAV, BWC E GAR. V�LOR 00 ALUG
:RS 400,00 'c40,00COM·

.

B. CENTENARIO H. HENRIOUE FERNANDO
GERMANO MILKE, 130 - EDF. MONTREAL 2 OTS.
SL, COZ, COPA, LAV, BWC, SAC.AOA Cf .CHUR. E
GAR .. VAL DO ALUG: RSS90,OO +70,00 CONO.
·RUItALFREDO CARLOS MAIER, 137 lOTO, SL,
GOZ, LAV, BWC, E BAR. VALOR DO ALUGOEL: RS
450,00 + 50,00COND.

.

KITINETE ,

:jjUA:FRANCISCO HRUSéKA·LOTE. 148· JD.SÃO
LUIZ· I aTO, SL, COZ., LAV, BWC. VALOR DO
ALUGUEL: RS 250,00
·RUA JOSE PI.COlLl. 510· BAIRRO ESTRADA

�2��dA����� �g,������ iUT�DBtf��lRO
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Sobrados Geminado Champagnat area Nobre:
Sendo 1 suite cl sacada, 2. qtos, ows, sala,
coz, lav. lavabo: gar. pi 2. carros, e area de

festa ci churrasqueira, valor R$ .230.000,00 ou

40% de entro e o restante em ate 60 meses
.

Otimo padrao de acabamento entrega em

11/2009 ..

Casa Nova Bairro Joao Pessoa: 2. quartos, sala,
cozinha, bws, lavanderia, garagem e' varanda,
com area de festa e churrasqueira, Valor RS
135.000,00 ou 50% e o restante em ate 60

meses. entrega em 10/2009

Cod.537,- Casa Aiv, Bairro Vila Lenzi
com 1 suite, 2 quartos, saia, cozlnha,
I bw, lav" garagem e edicula, de
169.000,00 por R$155.000,00.

N'egociavél

RESIDENCIAL ASPEN
.

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 cnurtasqueíra, cozinha, bwc social,
área de serviço, + 2 vagas de garagem.

Preço: R$159.000,00

Ref: 2 casa de alv.no bairro
Oentensrlo com 2 quartos, sala,
cozinha, bw, lav, com 75m2, R$

129.000,00 neg, Aceita

parcelamento direto.

COD.087- Casa Bairro SãoLuis
Casa com 3 quartos, 2bws, e

demais dep .• area construída
208m2, Valor R$ 170.000,00.

. Casa Nova Bairro Amizgoe de 1 suite, 2
quartos, sala, GOZ, bws, lav, cozinha, gar,

varanda e churrasqueira, em otrno
..

padrao de acabaménto, Valor R$
195.000,00 ou 40% de ente e o restante

.

em ate 60 meses. entrega em 09/2009,

Últimas unidades

ReI: 18 casa nova no loteamento

camposampiero de 3 suites sendo uma
master, sala com 2 ambientes, lavabo, COZ,

lav, garagem churrasqueira, deposito:
piscina com deck, etc, R$ 650.000.00 com

entrada e o restante em ate 60 meses.

*GemJnado no Joao Pessoa, com 2
.

, quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia,
varanda e gar. R$ 109.000,00. ou 50 % .

de entrada em 60 parcelas financiado
pela construtora

* Sobrados GemInados no Bairro Vila Lenzí 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 ° restante parceíado em

ate 60 meses pela construtora.

Cod. 120.0.1 - Sala comercial no Centro com

50.,0.0.m2 e BWC R$ 80.0,0.0.

CASAS:
C;;d:'1'ÕOOO - Parte inferiorde um sobrado no Centro -110,OOm2 com
03 dorm., sala, coz, 02 BWC, área de serviço e garagem, área de

churrasqueira e piscina. R$1.200,00
COd, 1.0004 - Nova Brasflia - 50,00m2 com 02 dor., ooz. e sala

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

A.I>ARTAM!='NIQ$,;
Cod. 11001 - Guaramirim - aprox. 50,00m2 com 02 dorm. Sala e cozo

conjuqadas, BWC, área de serviço e garagem. R$465,00.
Cad, 11002 - Apto Novo- Czerníewicz - aprox. 60,00m2 com 02 dorm., sala,
coz, BWC, área de serviço e garagem. R$ 700,00.
cee, 11003-Nova Brasília-aprox. 80,OOm2 com 02 corm. Sala, coz, BWC,
área de serviço e 02 vagas de garagem. R$ 600,00.
Cod.11004 -Apto Novo - Centenário (Próx, Weg 11)'- 02 dorm., sala, coz,
área de serviço e garagem. R$ 550,OQ,
Cod, 110M-Apto Noyo-Vila Lenzi-(Próx. ColéqioGiardini Lenzi) 02 dorm:
Sala, coz., BWC, área de serviço e gar.ag_em RS 600,00

_

SALAS COMERCIAIS:
Cod.12000· - Sala 'comercial piso superior no Baependi - BO,OOm2
com 04 salas, BWC e estacionamento R$ 700,00

.

Cod. 12006 - Sala comercial na Vila Lenzi - com 100,OOm2 e 02
BWC"s -R$1.400,00
Cod. 12004 - Sala comercial no Centropiso saperior com 40,OOm2 e
01 BWC. R$ 400,00
Cod,12003-Sltom. no Centro com 50,OOm2 e 1 BWC-R$600,00

.

Cod.12005· SI com. naVila Lenzi d75,OOm2.e 1 BWC· R$ 550,00

GALPÃO:
cod, 13001"':Baependl - 732,OOm2com BWC's - (consulte-nos)
Cod, 13002-l3aependi-201,00m2-(consulte-nos) .

Cod.13000· Jguá Esquerdo-c/2.040,00m2 cfgalpão, escritórios, e BWC's

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� IMOBILIÁRIA
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Corretor de Imóveis

CRECI4936
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Empreendimentos Imobiliários GIRASSOL
IMÓVEIS

BarraSul
A imobiliária da Barra.

RENATO .... R ..

PIAZ.ERA

CRECI2567J
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Tudo que você precisa para sua' casa com o

conforto e a qualidade Cedro Móveis

Cedro Móveis
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Do CORREIO DO POVO
FIM DE SEMANA, 30/31 DE MAIO DE 2009 IMÓVEIS

Ref. -·1121 - Casa de alvenaria
Escolinha - Guaramirim

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

2 vagas de garagem, com capitação 2 dorm. 1 suíte closet
I ' , , Ref. 1147- 870m' em Schroeder

de aguas fluviais - R$ 130.000,00 -[SalaS,
área de festa, g.arag, R$ 45.000,000 .

Liberado para financiamento jardins e muros- Consulte-nos!
.. _ _ .. _-_.. ._. .--- _._ __ _ _ _ _.�$-�.�º.gºº,ºº--_ I--_---.��--....

ALUGUEL

REALIZE 'SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA

IlIII=VI=�
====.._-- - ---

- ,...... MIM __
'

_

'�ív�
VENDE, ALUGA, ADMINISTRA IMOVEIS

PARA LOCAÇÃO E LOTEAMENTO PROPRIO.

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

_
:/

-

,

RUlI João Januário Ayroso. 2633 • sl.01 • Jaraguá Esquerdo· JARAGUÁ DO SUL· se
mmmmWf:i.ti'1';:&_'ml'l;$W.m_rr@ML�"W$· 1 1 1� _

�

� LOTEAMENTO MIRANDA

J$i CASA MISTA COM 78 m2
�
I 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, GARAGEM

i TERRENO COM 300,OOm2

�AIRRO:�,��:!��,_UP_ER_M_ER_CA_D_O_B_RE_ITH_A_UPT_._I__,_ VALOR: 70.0110,00
'

esss

Querendo alugar seu imóvel?
Não perca mais tempo.

Venha cté c Projeta Imóveis e

faça o melhor negócio

��
�({h)�

Prol. 2009.0t02.00657

337�-0777
Plantão 24hrs

9918.;9996
www.thecitti.blogspot.com

davidspezzía@gmail.com

BARRA "centro" - Casa 248mts.
Pise., Área de Festas, Suíte cf Closet,
3 Dorm, 3 Garagens, Mobilia, Terr.

. de 432mts. R$290.000 negocia.

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

Aceita Finan.

AGUA VERDE - Casa de 112mts.

Alvenaria, Suíte +2, Terreno 652mts

(15x43,5) + Galpão 216mts
.

Comercial, R$230.000 negocia.

TÉRRENO - NOVA BRÂSllIA - 51 Omts (15x34},Plano p/Prédio, Residência, Rua ASfiífada. R$150;000'
..�--� . ...,._-----.c-- �,;:;

.. �--...,--_.�� .. _--_.-.. _-,-._--:...,::-._ ,�::.::-
.. _._._ .. _ _ .. _

:;,,_.�
.. ,---_.-�_.,_._. __ _ .. _---_ .. _ __ . __ _ __ ._._._

"--"7"'--

TERRENO VILA LENlil - Leve Aclive, total de 1,600mts (2,5x65) Rua Asfaltada. R$260.000
CHÁCARA RIO MOLHA-15,OOOmts'Casa, Lagoa, Paim, Nasc, Apiário 11$1,,1°.000

·,··:"':'·,·-:\,'··*:_,;.-_·_"'��·"i·t.<-""1:·.-�·�."-·-'····_,,·:···":7.·····-.,__·:""'':-·_··:,:·'''':''
...:_,;-c-·_·_--·..,'."._,,·,·_·-:·.;.-.:::;..>;.::,::-------.-.- .... � .

., ... "'".-.:c:_.-.";--.;.--.-,•.• ,,:.1e:�'''?_.-'''''-.-_ .. -_.�:;,:"'';_-;..:_._ ... �,�.. :':�L ....':':

SITIO SCHROEDER - 35.300mts Ri4(lhos, Paim, Plnus R$55.noo
LOJA VILA RAU'- Motliliad�, cf Brinquedos e Decorações R$80.000 (Preços para este fim de semana)

.

Ref. 1068- 1200m' - Vila Nova

Jaraguá do Sul - R$ 129.000,00

Ref. 1069- 364m? no Jguá 99
Jaraguá do Sul· R$ 49.000,00

I
TERRENOS

I Ref. 1012: 325m'· Três Rios
.• R$ 60.000,00

IRef. 1034- 340m' - Amizad� : Jguá

I'
do ser- a partir de R$ 79.000,00

Ref. 1035- Amizade -

, Jaraguá do Sul· R$ 110.000,00

. Flat
Hotel Mercure -

no Centro de
Jaraçuá do Sul.

0:!-
'

Ref. 1084- 1712m' SR 280
Guaramirirn • R$ 280.000,00

Ref. 1082- 364m' em Schroeder

próx. a Marisot- R$ 27.000,00

'Ref. 1123- 20x4a,5m' no Ribeirão
Cavalo· R$ 82.000,00

Réf. 1125- 334m' no Amizade'
R$ 70,000,00

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

R$35 QQOOO

Res. Vieira's
Localização
central
Apartamentos
apartir
de R$90.000,OO

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

'[ Casa 'no Ribeirão Cavalo -

.

Jguá do Sul - R$ 590,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CO PRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373 ..3404
E.;mail: vendas@imobiliariaws.com.br

Financiamentos

CAI'\A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

Hua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

R!ll 140 Am izade/
Guaramirim. Casa 97m' e .

-terreno 360,00m' com 03

quartos, sendo 01 suíte, sala
de estar/lantar, cozinha,
banheiro, lavanderia,' jardim de

inverno, capacidade para
construir mais 01 piso, ótimo
Acabamento. Financie parte
pe Caixa APROVEITE R$
155.000,00

Amizade/Guaramirim
Casa em alvenaria cf 03
quartos, 02 salas,
cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem.
Casa toda murada c/
112m' e terreno 504m'.
R$ 120.000,00

terrenos com

360m2, ruas
pavimentadas, local
com ampla infra

estrutura, pronto
para construir.
R$ 38.000,00.

Ret. 141 Cenlro/ Guaramirim. Casa 154m',
terreno 357,00m' com 03 quartos, sendo 01
surre, sala de eslar/janlar, cozinha, banheiro

social, garagem para 02 carros, área de jestas
com banheiro, dispensa e lavanderia. Átimo

Acabamento R$180.000,00

TERRENOS

• Rei. 0053 Vende-se chácara em

Guaramirimí Bruiderthal, c/ 200.bOOm2 de
area, cí mata nativa, 2lagoas, nascente de

agua, otrno para lazer, há 2.000 metros oa
rodovia do arroz. R$168.000.00 .

• Rei 0114 ÁvauGuaramirim vende-se
terreno c/450m2, legalizado p/Financiamento
pela caixa economica lederal. residencial
Kapanema. R$50.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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6107 - Terreno - Gtaramirim - 2.500,00 m'
R$ 30.000,00.
6092 - Terreno - T. Rios do Sul - 324.00 m'.
R$ 58,400.00 - Terreno plano, limpo,
murado ras laterais. Loteamento Beira Rio.
6089 - 'lerreno - Vila Rau - 300.00m'
RS 69,000.00 - Terreno cf casa de madeira.
Murado nas laterais.
6070 - Terreno - Vila Lenzi - 312.00m'
R$ 70.000,00
6085 - Terreno - Amizade - 333,50 m'
R$ 73.000,00 - Jerreno Plano.
6109 - Terreno - Amizade - R$ 85.000,00
Terreno Loteamento Itacolomi II.
6028 - Terreno - Água Verde - 756,00 m'
R$90.000,00. .

2087 - Apartamento - Nova Brasilia - 87,07 m2
6106-Terreno-NereuRamos90.000,QOm'-

_ R$125.000,00 - 01 suíte, 02 qtos, bwc, salaTerreno plano, totalmente desmatado cf
p�ntaçãodel1.000pésdeeucalipto,c;'casade de estar e jantar, cozinha, sacada cl
alvemria. SobConsulla.

h
.

6057 - Terreno -Ilha da Rgueira - 618,87 m'L
.........=_��:.:�::.;��__----+:;;==;===;=;::=====�,�;::::=;:�����::===:--t-�:-_;c�u::;rr�a�sq�u:::e::;lr�a.:.,g;;a:.:�:ag;:e�m:;;' -IR$105.000,00. r

6082 - Terreno - Chico de Paula
1.195,00m'- R$1 05.000,00.
6105 - Terreno - Ilha da Figueira
125.000,00m' - Sob Consulta.
6083 - Terreno - Vila Nova - 684,00 m'
R$130.000,00
6084 - Ierreno - Schmeder 111- 6.417,08 m'
R$195.000,00.
6079 - Terreno - Vila Nova - 441,00 m'
R$200.000,00.
6030 - Ierreno - Ilha da Rgueira -1.161,00
m'-_R$ 400.800,0'0.
6095- TerrEno-l0,000.00 m'R$500,000.OO
- Terreno Plano.
6075 -, Ierrano « 4.114,14 m' - Ierreno
Comercial- sobcorsuta
6077 - Terreno - 1.426,50 m' - Terreno
Comercial- Sob corsuta
6100 -terreno - guaramirim 29.613,00m2.
Area industrial lateral da SR 2280 sob
corsuãa

2091 _ Apartamento _ ..

Barra do Rio Cerro '.

70,00 m2 _ R$
100.000,00 _ 02 qtos,
sala, cozinha, bwc,
área de serviço, 02
vaqas.de garagem.

• Compra • Vende • Administr� •

Tel: 3055 0070.
IMÓVEIS

PLANTÃO DE VENDAS
Deleon 9923-6174 I IIson 9142-4641

PLANTÃO DE LOCAÇÃO
Eliane - 9923 7090.

2079 - Residencial Belle VieCentro - 202,00 m2 - R$
280.000,00 1 suíte c/ closet e sacada, 2 demi -

suites, lavabo, sala de jantar, sala de estar, cozinha
área de serviço, sacada c/ churrasqueira.

2065 - Apartamento - Centro - 106,50 m2 - R$
99,000.00 - 03 qtos, sala, cozinha, bwc, área de

serviço: No calçadão da Marechal.

2089 - Apartamento - Centro - 60,00 mn2 - R$
110.000,00 - 02 qtos, bwc, sala, cozinha, área
de serviço, garagem. Área de festas no prédio.

L-3002 - Sala Comercial -

Esquerdo - R$ 256,00.
L-2016 - K�net - Chico de Paula - R$
278,00,1 qto, sala, coz, bwc.
L-2007 - Flat - San Sebastian - Czerniewicz
R$ 330,60 + R$ 460 (Cond. e Serviços de
Hotel) 1 qto, sala, coz., lavabo: bwc cf
hidro, sauna seca, úrnda, piscina, sala de
ginastica.
L-2010 - Apart. - Vila Rau - R$ 450,00 - 1

qto, sala, coz., bwc, área de serviço,
sacada cf churrasqueira. Semi mobiliado.
L-I 014 - Casa - Nereu Ramos - .R$ 450,00
- 03 qtos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, garagem.
L-2013 - Apartamento - Vila Nova - R$
500,00 1 qto, sala, cozinha, bwc, área de

serviço, churrasqueira, gar.
L-2009 - Apart. - Vila Rau - R$ 500,00 , 2
qtos, sala, coz., bwc, garagem.
L-2011 - Apart. - Amizade - R$ 500,00' 2
qtos, sala, coz, bwc, área de serv, gar.
L-2005- Apart -Centro - R$550,OO - 2 qtos,
slde estarf iantar. área de serv, bwc, gar.
L-l013-Casa-ChicodePaula R$556,00
3 qtos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
gar.
L-2014 - Apartamento - Vila Nova - R$
600,00,2 qtos, sala, cozinha, bwc, área de

serviço, churrasqueira, gar.
1153 - Casa - Amizade - 75,00 L-2006 - Apart. - Ilha da Figueira - R$

1147 - Sobrado - Corupá - 300,00 m2 _ R$ 145.000,00 _ 03 qtos,
630,00,1 sune, 2qtos, bwc, copa, cOZ., si,

m2 _ suíte master, 03 qtos, sala, área de serv., sacada cf churra., garagem,
sala, cozinha, bwc, área de interfone.

bwc, cozinha, área de serviço, área L-l006 - Casa - Rio Molha - R$ 750,00 - 3
de festas, piscina. Aquecimento solar, serviço. qtos, sala, coz., bwc, áreadeserv, gar..

alarme, cameras., 'cerca eletrica. L-l00a - Casa - Vila Nova - R$ 750,00-3
...-----__�=--....--�........................-.....-""""--_..........--�=:_"�=�!"""......�=�'_"'='.,...----......--,i1"'l'"""":":::__":"",..�.--_;_----_...,...-�_"":7;--'lqtos, sala, coz, bwc, área de serv gar.

L-2015 - Apartamento - Vila Nova - R$
800,00,1 suíte, 2 qtos, sala, cozinha, bwc,
área deservlço, churrasqueira, garagem.
L-2012 - Apartamento - 'Vila Lalau - R$
800,00, 3 qtos, sala, copa, cozinha, bwc,
sacada, gar.
L-l0p2 - Geminado - Barra - R$ B50,00-
sulte,2 qtos,sl,2 bwc, coz.aeaos serv.,gar.
L-2003 - Apar!. - Baependi - R$ 855,00-1
sute, 2 qtos, bwc, si, COZ., área de serv.,
sac cf churr.
L-6000 - Terreno - Vila Nova- R$I.200,00.
L-l009 - Sobrado - Estrada Nova - R$
1.500,00, 1 suíte, 2 qtos, 51, cOZ., bwc,
áreaserv.,sac., gar.
L-4001 - Galpão - Vila Nova - R$ 4.500,00
escritório, 4 bwc, amplo pátio,
estacionamento.
L-3001 - Sala Comercial - Centro - R$
5.400.00

2001 - Residencial Gran Ramá - 94 m2 - R$
153.000,00 - 1 suíte, 2 qtos, sala, copa, coz,
bwc, sacada cl chur., área de serviço, gar.

�-'- ---

1117 - Geminado
� -Amizade-

139,67 m2 - R$
150.00,00-1'
suíte cl sacada, 2
qtos, área de
festas cl
churrasqUeira,
área de serviço,
cOZ., si de estar 1
jantar, varanda,
escritório.

1150 - Casa � Ilha da Figueira -

130,00 m2 - R$ 210.000,00 - 01

suíte, 02 qtos, sala, copa, coz, área
de serviço, despensa, bwc, gar.

Ampla área nos fundos.

1062 - Casa - Rio Cerro 11- 120,00
m2 - R$ 110.000,00 - 1 suíte, 2 qtos,
sala, cozinha mobiliada, bwc, área de

serviço, despensa, garagem. Murada
81 interfone.

7012 - Sítio - Guaramirim-
50.000,00 m2 - contendo 2 casas,
02 lagoas, 17.000 pés de palmeira.

Sob consulta

1149 - Casa Praia - Barra Velha - 148,00
m2 - R$ 110.000,00 - 01 suíte, 02 qtos,
sala, cozinha, bwc, área de serviço, área

de festas, 02 vagas de garagem.

7011 - Sítio - Barra do Rio Cerro -

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

eucalipto.Sob Consulta.

7013 - Sítio - GiJaramirim-
22.500,00 m2 - contendo 01 casa,

02 lagoas, 13.000 pés dé
palmeira.Sob Consutta.

1151 - Casa Praia -Barra Velha -

80,00 m2 - R$ 90.000,00
4 qtos, sala, coz. área de serviço,

bwc, gar.
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REF 704P - Casa ne Ano Bom cl 2
quartos e demais dep. Terreno com

750 mts2. R$ 68.000,00. Entrada +

parcelas.

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
- Apto, Baependi, cl 2 quartos.
R$ 495.00 sem condomínio.
- AptQ, Amizade cl 1 quarto, .

R$ 430.00
- Apto, Vila lalau c/.2 quartos.

R$ 750.00. (incluso água e gás)
- Apto, Centro 2 quartos mais 1

,

suíte. R$ 900 + cond.
- Apto, Czerniewicz suíte.+ 2

quartos. R$ 750,00, pertinho
do Centro, _

- Temos diversos galpões para
alugar, entre em contato

conosco,

Ap. novos com 1 suíte + 1, Entrada
+ financiamento direto com a

construtora .. R$125 mil.

REF V0030 - Terreno loteamento
Ville de Lyon cl 336 m2 pronto para

. financiar, apenas R$ 90 mil. Aceita
se negociação.

VENDA TERRENOS
- Terreno 100% plano ao lado do

Chop Club, ótimo para
lanchonete. Apenas R$
90.0(:)0,00 (REF V0008).
- Terreno C0m 450m2, rua

asfaltada, na Barra do Rio Cerro -

pronto para financiarpela CEF

(REF349P),

.,...,....."
.J

)
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li Plantão de Vendas:
8444-9811 I 3374-5500

R. Domingos R. da Nova, 70, Sala 04

(próx. Igreja Universal)

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

pessoas como você, que reconhecem a importância de investir em �lIalidade de vida. A tecnologia utilizada desde o início da
. obra, a distribuiçâo dos espaços, a preocupação com a sustentabilidade, o conceito de Home Club e outros cuidados fazem
desse Condomínio Inteligente a escolha perfeita para você e sua família. Por tudo que oferece, o Emmendoerter Home Club é o espaço
que você nasceu para desfrutar, seu habitat natural.

.

�
- MM: Home C�kJb
1;. lIENDOERFE'R'

PLANTÃO
Fone: 9963-9830

Incorporadora I Construtora I Realização

Localização nobre: Bairro Vila Nova. ESTRUTURA .TERRACO
)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.... o CORREIO DO POVO

.:. FIM·DE·SEMANA. 30/31 DE MAIO DE 2009

Seu imóvel está aqui.

(bJ
HABITAT

.. ? ..

CRECJl5113-J �
. ®VENDE @ALUGA

®ADMINISTRA
www.imobiliariahabitàt.com.b'r

3371.8009
Residencial Hibiscus . Aptos c/01 e 02 dormitórios,

> cozinha, sala estar/jantar, área de serviço, 01WC, sacada,
salão de festas, brinquedoteca e sala para FitnessRua

Feliciano Bortolini,1397, Bairro do Rio Cerro,

IMÓVEIS

Ret. H 322: Terreno na 10------'------1

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

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

,'",- www.i'mobiliariahabitat.com.br', ',o habitat@imobiliariahabitat.com.br ',' Rua Felipê' $chmidt, 157 (pr�x. Milllum) Centro,
,

I �,
'C

"
,

'

", .' �

�
•

-

•

•
, "

'

'3370·1.122 I 9117�1122
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Cenfro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul - sc

wwwJvanaimoveis.com.br I ívana@ívanaímoveís.com.br
Ofertas válidas até a data de 02/06/09,

,

,O V E I S'
Ref 2042- Apto no

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

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

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,

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

serviço, 1 vaga de estacionamento, Preçp R$ 105.000,00

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 2005- Apto no

Res. Caliei, Bairro
Centro, com 1 suíte,

. 2 quartos, bwc
social, sala de estar,
jantar com sacada e

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

Ref 30,15- Terreno no

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

Ref 2000- Apartamentos em faze
de construção nó 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$ 14g.000,00

Ret 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

onurrasqueíra, bwc, 1

vaga de estacionamento.

Preço R$115.000,OO
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www.schellercorretordeimoveis.comllbr"·'M'"

Rua Prefeito José
Bauer, 131, Vila'Rau
APARTAMENTOS
PRo.NTo.S PARA
MORAR!

ApTo. na 404 - dois
dormitórios., bwc,
sala de estar e jantar,.

cozinha, lavanderia,
sacada com

churrasqueira e uma

vaga de garagem.
R$127.000,00

AMIZADE - Lo.TEAMENTo.
ITACOLo.MHI - Casa pronta para

morar com suíte mais dois
donilitórios, bwc soclal.sala estar e

jantar, cozinha, lavanderia, área de
festas com lavabo, garagem para

.
dois carros, R$ 285.000,00.

ELYSÉE· Casa nova com suíte mais
dois dorm. cl sacada, bwc social,
sala, varanda, cozinha, lavanderia,
área de festas, \jaragem paradois
carros e despensa. R$ 395.000,00,

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

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

R$ 179.000,00.

BEIRA RIO - Casa pronta p! morar,
com suíte. mais dois dórmltõríos, .

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

R$ 175.000,00.

AMIZADE·
Lo.TEAMENTo. CHAMPS
ELYSÉE • Lotes a partir
de R$106.500;00

AMIZADE· Lo.TEAMENTo.
ITACo.LOMl1I - Lotes a partir de

R$ 79.380.,00

I ric::ardocirnoveis@hotmail.com
.�
...
..

o

'� 8808-5378
z

� 8837-8'299
R:Joio Marcatto nO 265 .. Sala 05 Ed.Mônaco • Centro

alv. com 3 quartos,
-

na Ilha da Figueira,
R$ 190,000,00

Cõd,13S' - Casa de madeira c/4
qtos no santo Antônio, '

R$ 69.000',00
Cad. 056 - Terreno cf 17 .680m2 no

centro de Guaramirim. Próx. ao

trevo.·principal. Consulte-nos.

Cod:116 - Terreno cf 337,OOm'
em Três Rios'do Sul, R$

40.000,00.

Cod121 -Terreno cl 5.0QO,00m" na
1\R28Q sentido CoruPá.

R$50P,OOO,00

Cod.146 - Casa mista el
3 quartos + galpão de
170m2, e terreno com

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

I

cÓD.172 - Casa de alvenaria com 1
surre + 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 ãfv�'com
3 quartos, na Ilha da

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

Cod089 - Apartamento
semi mobiliado com 1

suíte mais 2 quartos.
Amizade, R$150,000,00

Cod135 - Casa de alv.
e/4 quartos, bairro São
Luis, Pode ser financ.
Valor R$195.000,OO

Cód. 190-Terreno com

364,OOm' contendo casa de
madeira, no bairro Água verde.

R$ 100.000,00

Cód.178 - Casa de álv. cf 3
quartos, toda reformada no

bairro Tifa Martins. Pôde ser

lnanc. R$ 110.000.00 _
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.
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! COO 321 -Ilha da Figueira - i coo 31'6 -'lIha da Figueira-
I Residencial Tássia Fernanda; Medindo! Residência possui 72,00m2; 2

70,76m2 de área útil, 1 suíte, 1 quartos, sala, coznna, lavanderia,
quarto, banheiro, área de serviço, banheiro, garagem, estrutura para

sala e cozinha integradas, sacada cf doís pisos. Valor R$165.000,00 .

........... _ _ _--_ _ _ .

chur., 01 vaga na garagem, entrega COO 297 _ Centro.:_ Terreno
em 2010, Valor R$ 125.000,00 ·1 medindo 2,721 ,85M2 - Próximo a
(financ. direto cf a construtora). SCAR _ Valor R$ 270.000,00.
COO 322 - Vila Rau - Genninado em . COO 315 _ Baependi - Terreno

I alvenaria medindo 199.20m.2, sendo no I comercial e-reskíencial próprio para
. I 2° pavto, 1 suíte com sacada, 02 quartos! construção de prédios, 450,00m2 no

I com sacada, 01 banheiro, no 1° pavto !. Valor de R$ 220.000,00. A casa em
I (terreo) hall de entrada, sala de estar, sala!
I de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, _I_ _Ill�eira po�2_<!ll.a_rt_o_s_.�_
! churrasqueira e garagem' no sub-solo. COO 1001 - Ana Paula-
i Valor R$ 250.000,00 Loteamento Firenze; 3 quartos, sala,

li 2 banheiros, cozinha, lavanderia,
COO 323 - Rio Cerro I - Terreno com .

'I escritura', Área medindo'12.345,75m2, 1,1 garagem (residência nova).
Valor R$ 125.000,00.I Ideal para loteamento, proxime a

.

I Nanete. Valor R$ 150.000,00 i coo 285 - Barra do Rio Cerro -'
_

COO 310 _ Vila Lenzi _ Residência em I Residência medindo 136,00m2, 3
. '.

2 I quartos; sala, cozinha, lavanderia,
I

alvenaria medindo 150.00m � 03 ! banheiro, garqgem (escritura em

I quartos, 2 banheiros, sala, COZinha, i andamento). Valor R$ 100.000,00.
i lavanderia, 02 vaga de garagem, Valor f-- .

I R$ 230.000,00. i coo 242- Barra do RIo Cerra-
I . _' I Apartamento novo pronto para.

COO 1002 - Joao Pessoa -

i morar (Apenas 02 Unidades)
Apartamento; 1 suíte com closet, 2 I 60,00m2; 2 quartos, sala, cozinha,

.

quartos, sala, lavanderia, banheiro, lavanderia, banheiro, sacada com
garagem, áreà- de festas, cozinha. Valor churrasqueira, garagem.

. R$170.000,00.j2 quartos, sala, Valor R$ 98.000,00.I lavãnderia, banheiro, garagem, área de : - - - -.---- -- -- -.----

II festas, cozinha. Valor R$110.000,00. ! COO 195 - Vila Lenzi - Residência
- ... --.�-.._-.- .. - ... _-'----.-.---j Com escritura, 1 suíte, 2 quartos, 3

II
COO 309 - Guaramirim - Figueirinha - i salas, cozinha, lavanderia, área de

Residência em Madeira, com 02 ! festas,2 banheiros, garagem,
. COO 325 - Guaramirim - Otima i

I quartos, sala, cozinha, bws, lavanderia, r piscina, proximo ao Jardini Lenzi localização - Terreno medindo 12,50 I >

I garagem,Jerreno medindo 798,00m2,
.

Valor R$ 600.000,00. x 30 - Apenas 02 unidades - Escritura

I Valor R$ 50.000,00. em aiidarnento Valor �$ 45.000,00
L_. . __ ". __ "

...
_ .. _ .. . _ _j_.� .. _._ .. _. ...... _ .. �_� ... _ .... . ..J

3276·3231 I 9133·
Rua Angelo scnlocnet, 280 sala 4

Jaraguá do Sul.- se
falecom@trindadeimoveis.com

www.trindadeimoveiMOVE s

COO 194 - Vila Nova - Apartamento I
novo de luxo medindo 330,00m2, 1
suíte máster (closet mobiliado e

banheira de hidromassagem). 2
quartos (um mob.), cozinha mob.,
lavanderia mob., banheiro social,

sala em 2 ambientes, área de festas

privativa, ãrea de piscina privativa, 2 i
vagas de garagem. ValorR$

450.000,00.
COO 320 - Rio Molha .. Residência

medindo 145,00m2; OTIMA
LOCALlZAÇÃO,1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia externa, 1

banheiros" garagem, churrasqueira
.. _ .. __ ��I��_���������,�?_:_---- j

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

cozinha, lavanderia, banheiro, sacada
!

com churrasqueira, garagem. Valor i
.................Fl_� ��Q�ººº�ºº� ," _.. . .. .1

!
COO 298 - Três Rios do Norte ..

Residência em Madeira; com 02

quartos, Terreno medindo 327,00m2,
próximo ao CTG Valor R$ 50.000,00.
COO 319 .. Blumenau .. Braço Sul ..

Linda Chácara; 'terreno medindo
55,000m2, Residência de alvenaria,
01 lagoa de peixes, Amplo Pomar,
4.000 pés de eucalipto, 5.000 pés
de palmeira, 7.000 pés de palmito,
1.500 pés de pinheiro Valor R$

'230.000,00.

COO 1000 - Vila
Lalau - Edifício
Residencial Catia
Bellarmino; 1 suíte
com closet, 2
quartos, sala,
cozinha,
lavanderia, sacada
com chúrrasqueira,
entreua em 2011,
Financiamento
direto com a

construtora.
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Residencial Aspen - Vila Nova

Apartamentos em construção com 1 suíte, 2'Quartos,
sala de estar e jantar com sacadae churrasqueira,
cozinha, área de serviço, bwc social, 2 vagas de

garagem. R$ 159.000,00

Residencial Verticalli • Baependi LANÇAMENTO
Apartamentos com 1 suíte, 2 dormitórios,
bwc social, sala de estar e jantar, sacada

com churrasqueira, cozinha, área de serviço, 1 vaga de
garage . A partir deR$ 130.000,00

Residencial Nova York -

Centro

'Apartamentos: 1 suíte, 2
dormitórios, bwc social,
sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira,
cozinha, área de serviço,
garagem. Próximo ao

antigo Anqelonl
R$ 151.000,00

Casa em Construção com

1 suíte (espaço para
hidro),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 SLIPT
E PARA ÁGUA QUENTE E

FRIA). R$ 279.000,00

Residencial Di Fiori -

Ilha da Figueira
Apartamento com 2
dormitórios, .

sala de estar e jantar,
bwc social, cozinha,
área de serviço, 1

vaga de
estacionamento.
R$ R$110.000,OO

Amizade
1 suíte, 2
dormitórios, bwc
social, sala de estar
e jantar, cozinha,

.

churrasqueira interna,
área de serviço,área .

de festas com bwc,
mini quadra de

basquete, garagem.
R$ 240.000,00
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REF077 - Ribeirão Cavalo - Casa alv.
cl ? quartos, 2 bwcs, sala, cozinha,
área de serviço. RS 36.000,00 +

parcelas, aceita terreno/carro.

HGI'L
__aus
imóveis

Clt1C11.10W

fone/Fax (41) 3373-2135

Rua 44
REF907 - Corticeirinha - Casa Alv. c/
3 quartos, sala, copa/cozinha, bwc,

lavanderia, garagem, varanda.
RS 70.000,00

REF905 - Estrndà Bananal do Sul
Guaramrim - Teneno c/ 1464,02m',

edrricado c/ casa alv. antiga. R$13J.000,00

REF90t' - Guammirim - Céntro _ Aptos c/
50,00fn2, c/2 quartos, sala / cozinha,
bwc, área de serviço. sacada, garagem.
R$ 75.000,00 (próx. escola carrossel)

REF906 - Escolinha - Guaramiiim - Casa
alv. c/3 quartos, 2 bwcs, sala, cozona,

área de serviço, garagem. RS150.000,00
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COMPRA • VENDE • FINANCIA • LOTEIA • ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕES

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

(47) 3055-2400
AGORA COM

imobiliária

.com
CINCO ANOS DE. BONS NEGÓCIOS!

,

CONFIRA OUTROS IMOVEIS EM NOSSO SITE! Visite nosso

Novo Site!

Corretor
on-üne

Rei. 20312 - Blumenau - Victor Konder
Apto c/ 170,00 m2 - c/ - 1 suíte + 2 dormi!.

- sala -living - bwe - Copa/eoz. - área de

serviço. 2 vagas de garagem, sacada com
churrasqueira. Valor:.Aeeita permuta por'

imóvel.em Jaraguá do SUl. - R$
245.000,00. Estuda Propostas

ReI. 20.438 - Vieiras
-,RESIDENCIAL
COSTA DO SOL - Apto
e/2 dormit. - saía de
estarl1antar - sacada
c/ churrasqueira - cal.

-

- área de serviço -

bwc - garagem
privatiVa Prédio c/
playground - salão de
festas - portão e

porteiro eletrônico -

interfone. Entrada +

casa de alvenaria, casa 1 com 2
dormitórios e d + dependências, casa 2

com 3 dormitórios e d+. dependências - R$
80.000,00. Estuda Propostas

.

alv. c/ suite + 1 dormi!. - bee - sala de
tv/estar - eoz. - despensa - varanda c/

churrasqueira - áreade serviço - garagem
.

p/2 carros. R$ 210.000,00
.

ReU5131 -

Ref. 10625· Tita Martins - Casa c/157,oo m' - 2
casas e um galpão. Casa 1: 3 dormit. - coz';copa
conjugadas - Bwc - sala de estar -Javandera -

fogão a lenha - sala de 1V - garagem pi 3 carros.
Casa 2: 1 dorrnít. - cozt copa conjuqadas- sala de
1V - bwc . lavanderia. Galpâoc/ 28 m'. Portão
eletronico .. R$ 137.800,00. Estuda Pmpostas

Re!. 10635 - Rio Cerro II - Casa c/ 70,00
m2 - 3 dorrnã. - sala - eoz. - bwe

qaraqern p/ 2 carros - churrasqueira.
Próximo a metalúrgica Lombardi. - R$

.

79.500,00. Estuda Propostas

Ref. 10656 - Sehroerder III - Casa c/ suite
+ 3 dorrnit, - 2 bwe - 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

Ret. 10653· Ilha da Figueira· Casa cl 234.00 m2
. casa a- 1 suite. + 3 dormit.• cozinha/sala, bwc,
lavanderia, garagem .. 120m'. Casa b- 1 dormít
coz . bwc, lavanderia- 40m' - casa c ·2 dormit.

-Sala· cozo - Lavanderia. Garagein cl
Churrasqueira. 74m2.· RS 692.000,00. Estudá

Propostas
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'Z)e�1e;e;4

íli?eaú�s�
3 55-341;

Plantão de Vendas
,9652-6484 I 9988-1520 I 9934-0371
9934-0304 I 9934-0019 I 9651-3412 ilDRE55 �i

IITLt1ltRCO 1ARQUJ�ETA E URBANISTA

I
IMOBILIÁRIA

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

Aos sábados plantão de vendas

,-
PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

I Ref 6395 - Amizade - Casa alv c/
i 155.00m' - suite cí closet- 2
[ dorm- estar/jantar - churr - gar
! pí 2 carros - porcelanato - jardim
l- planejado - inst. agua quente - ar

cond split - porcelanato - jardim
planejado· laje inclinada sala

estar- umlnárlas
R$290.000,OO . Pronta para

morar e pode ser utilizado FGTS
e financiamento bancário

Ref 6356 . Arnizada- casa alv c/
120.00m' . 2 suites- dorm • fica

persíanas- lustres e móveis no bwc
.

• R$175.000,OO

Ref 4553 - Czerniewlcz- Resd.
Juliana - Apatos em Constr. . Suíte

• 2 dorm . R$165.000,OO • Entrada
+' saldo parcelado - Entrega em

Julho/2009

Ref 6448· Corupá - Centre- Casa
Alv c! 459.83m' • suite c! hidro e

closet- 2 dorm • 3 bwc • 3 saias •

escrií - coz- despensa- dep
empreqada- lav - cepõsito- area
testas- gar p/ 4 carros- móveis
embutidos e sistema de agua
quente· R$750.000,OO
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IMÓVEIS

HELIANO ORIBKA (47) 8428-2835
CorretordeimóveisCRECI14999F 8412-8933

Ref 2010 apto 100m2
Centro em constr.
Ref 2015 aptos a partir
de'94m2 Centro

Ref 4055 Rio Cerro II
870.000m? ideal para

11----_----+--------11---------1---'=====;.;;:..-1 Reflorestamento
Ref 4057 Fazenda em

Corupá 6.335.000m'
ideal para Reflores!.
Ref 3030 Chácara ai

R4045 Barra do Rio Cerro

COMPRA, VENDE, ALUGA
E'AD\1INISTRA SEU IMÓVEL

CRECI-13252

Chácara com área de 601.767m', com Ó2casas.
Terreno com 5665m2, com ranchos e 250.000m' desmatado. Área para mais de
50m de frente para a Rua 30.000 pés de eucalipto. Rio Natal a 15Km de Corupá,
Roberto Seidei (ao lado do próximo ao Parque das Aves de fronte para o Morro da
Mereado Mees) contendo Igrefa. Valor R$ 370.000,00.
uma casa de' alvenaria. }

Pelo v alo r - de RS
450.000,00. Aceita 50% do
valorem imóveis.

terreno 575m', residência
com duas salas
comerciais.Bairro
Seminário valor R$
210.000,00. Oorupá

orren e, ranc os,
pastagem, 11mil pés de banana, 4800 pés de
eucaliptos, 2000 palmeiras, excelente área para plantas
ornamentais ou reflorestamento. Estrada Pedra de
'Amolar, Corupá, ValorR$260.000,00.Gasa de alvenaria com

125m', com 03 quartos, 02
banhejros, 02 salas,
garagem , lavanderia,
cozinha. Terreno 17x30m.
Bairro sernmano, Corupá.
Valor R$145.000,OO.

Terreno. com 135.000m2,
com 18mil pés de banana,
Bairro Ano Bom, Corupá.
Pelo valor RS 145.000,00.

�

Terreno 2.680m2•• Galpão
pré moldado com 31.901',
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 800m'.
.

Terreno com 88.200m'
(126x700), Iocaílzado na SR
280, Km 82, ao lado do
Tureck Garten, Compã.
Pelo valor de R$ 350.0011,00. Casa de alv, 126m'_

Terreno 1656m'(36x46), 282m', 03 moradias,03
Terreno com 25,000m\ agua corrente.üj suite salacomerciais(110m'). Terreno 453,60m', com uma

urbano, (50x525} com mais 02quartos,' lareira, Ótima vista, propicio para casa de alv com 6301'-, e

amU és de banana. ga:agem, churrasqueira, cunícas e ótimo ponto mais casa de madeira nos

.

P
.

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

ValorR$125 000 00 295.000,00. Corupá. Gorupá. Valor R$ 68.000,00.Bom, Corupá: Pelo Valor " .

R$45.000,oo. Roberto Seidel.1l42. Corupá. Fone: 3375-2031 /9135-4977..

Rua Francisco Panstein, 496 - Jaraguá do sul - se

Fones (47) 3371-7140 í 9905-4303 f 8822-4153

SEU SONHOm VIRA REAlIDAPE .

IMÓVEIS Fale conosco aC.corretor.@terra.com.br
Visite o site www.adaocordeiro.eom.br

AC·005 apto centro 92m2
PrN 03 q./01 suil! salal
coz Bwcj piscinal sauna/
salão festas garag. fittnes
financia caixa valor C$
175.000.00

AC·Ol0 chacarra em sta.Luzla

Itoupavaçú cf área de 21.765m2
.

pomar/ lagoa de peixe / cl casa de
madeira fogão a lenha plantação de
banana área própria pi que procura
sossego Valor 160.00Q,00 aceita
casa em Jaraquado sul. '

AC·OOl Casa de avenaría
com 100m2 terreno medindo
15X3l em schroeder bairro
duas mamas 03 q./ sala/
co'l/ Bwcl garag. Valor
120.000,00.

AC·003 Casa na praia
Erwino com 70m2 02

q ,fsalafcoz. bwcjgaragens
valor C$ 50.000.00 aoeita
terreno em JoinviJle - SCRei: AC-OOS Terreno Bracinho

Sohroeder cl 600m2 contrato valor 1========- -1_..:.....:...====::... -1
C$20.000,OO AC·006 Terreno

Schroeder 1 area 584m2 c/casa de
madeira vaor C$ 30.aOO,00IiC·
004' casa de ·madéíra 70m2 com

terreno 450m2 c! 03quarto/ sala/
cozo Bwc !gar Pxhotel panorâmico

valor de C$100.000,OO

AC-002 casa na praia do
Erwino 60m2 02 q.
/salalco,!/bwcfgarag.
Terreno 360m2 vaiar C$
45.000,00.

AC - 0011 Chácara no braço do sul
Schroeder me�ndo 1 5.000m21 00X150
lagoas pomar de trutas estalagem p/vaca
leiteiro g�inheiros

.

chiquéi,os tudo preparado
PI coleta do estrume etc ... ótrno p/a criação
de animais. Contem duas casas em ótima
consevação, fogão a lenha jlOgo va�r C$
150.000,00 aoeia proposta.

BERTO Gm MA UARDT 3376·1804
9904 ..2076Corretor de ImóveisCREC.112152

Ref 080 - Amizade - Casa Mista
c/86m2 - 2 qtos, bwc, sala,

cozinha/copa, área de serviço,
garagem + edícula c/60m2 - 2 qtos,
bwc, sala, cozinha/copa, área de

serviço, garagem - Terreno c/350m2

Ref 077 • Barra do J'lio 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 �

Ref 081 - São Luis - Casa' de
.

Alvenaria c/150m2 - 3 qtos, bwc, 2
salas, cozinha; copa, área de serviço,

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

R$ 139.000,00

75mil

550mil
120mH

210mil
83mil

LOGAÇAO - Cód.8003 � Galpao
IOGv m' na Barao, próprio p/

depósito. ind, ou com. C/escritório,
refeit., bwc, estac. R$ 6 mil

LOCAÇAo Cód. 1050 casa
Ceníro- Área ;,I-260.DOm'

terreno 1.140,OOm' Ótimo ponto
comercial R$3 mil l'SOmil

*(Prox.PàlhoÇll) l{iO'mil
150rni!PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros. com gíande
experiência no mercado de consíruções.Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta.
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves,"

FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).

LOCAÇAO

90 m2 1.500,00

.
Projetos Estruturais e Arquitetônicos . e.,nlro (80X)

Centro
·250 m2 1.200;00
1000m2 fj.OOO,OO

!»�tU\G11..I�Tl!14
<$ i\; t lf \O:" " "'l � >li.

./
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'-M O B I L l-Á R lOS
COMPRA ·-VENDE ., ADMINISTRA

.. '"

ADMITIMPS CORRETORES DE IMÓVEIS
vendas@leier.com.br
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LEIER
EMPREENDIMENTOS
IM-OBILIÁRIOS
COMPRA .. ·VENDE· ADMINISTRA

IDENCIAt
COSTA DO SOL

PRÉ-LANÇAMENTO!

Apartamentos de 1 dormitórios,

BWC. social, sala estar I jantar,
cozinha, área de serviço, sacada
C/ churrasqueira. Bairro: João
Pessoa, Próximo a Elian Malhas.

APart..mentos à partir de
�$ IÔ5.ooo;oO, prontos'

para morar.

Um Residencial com uma

arquitetura sofisticada e um projeto
que garante mais beneficios

para sua familia. Lotes no Bairro
Amizade partindo de 392m', com
previsão de entrega para Janeiro
de 2010, sendo com rua asfaltada,"
calçadas, recuos com grama., míní
estação de tratamento de esgoto e
praças. Consúlte-nos! Temos
o melhor negócio para Você.

Entradà + Parcelamento,���",,�
.�f;<�t��

EDIFíCIO
• AmplO hatl de entrada

• ElevadOr

• 1nfra..es1rutura para
ar-condiclonaclo tipo "Split"

" Salão de festas com Chwrasquelra
• Lo<aI� privilegiada"'
no bairro Vila Nova

VENDAS
EXCLUSIVAS!

APARTAMENTOS
... ".�-- , .. ,

• I suíte + I dormitório

ou 2 dormitórios
• Ambientes sociais integrados
• Sacada com churrasqueira
• Medidores individuais de água e gás

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Im o CORRFJO DO POVO
FIM·OE·SEMANA, 30/31 DE MAIO DE 2009 IMÓVEIS

Valores váldos até 31i05/2009

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

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

www.imoveisemjaragua.com.br

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

dormitórios, 2 bwc, area de
festas com piscina,

churrasqueira R$ 265,ÓOO,00
'padrão" Sala e/pé direito

alto. R$ 43Cl,OOO,OO

REI. 3252 - apto centro, 1
suite, 2 dormitórios, sacada
ampla cfchurrasClueira, Pronto
para morar. R$ 298,000,00

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

bwcs, demais dependencias
"Otimo para comercial"

R$ 225,000,00

CASAS 105,000,.00 /

ReI. 3161 -Casa de madeira- Tifa Martins - 3 dormitórios, 1 bwc, g.aragem, demais HeI, 3151 - Apto - Ed. Veneza- Próximo aWEG - 1 suite, 2 dormitórios, bwc, demais
dependências R$ 78.000,00 dependencias R$135.000,00
ReI. 2091 - casa- Vila lenzi - madeira, 2 dormit6lios,.bwc, demais dependên.çias ReI. 3041 • Apto - Nova BrasOia - 1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, sacada
R$ 80,000,00 c/churrasqueira, Entrega.em setembro 2009 R$134.000,OO

.

ReI. 3221· Estrada Nova - 1 dormitório, 1 bwc, demais dependencas R$ ReI. 3321 - Apto· centro - 2 dormitórios, 1 bwc, e demais dependências, sacada
85.000,00 c/churrasqueira, área de festas com piscina (semacabamento)-R$144.000,OO
Rel.3201 - Tifa Martins -1 sute, 2 dorrn. 2 bwes, demais dep. R$109,000,OO ReI. 1661- Centro - 1 suite, 2 dormitórios, demais dependências. R$170.000,00 ,

ReI. 2411 - Figueira - 3dormMrios, bwc, garagem R$11 0,000,00 ReI. 2321 - Centro-suite, 2 dorrn., bwc, 1 vaga.de garagem. R$170,767,00
Rei. 2491 - Tlía Martins - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e damas dep. ReI. 3311 _ Apto - Cenlro - suite, 2 dormitórios, demais dependências R$
R$110,dOO,OO ), 215,000,00
ReI. 2371 'Chiilodepaula- 3dorm" 1 bwc, 1 vaga de gafagem R$11O.000,00 Rei. 2341 - Bombinhas _ 1 suite, 1 dorrn. sacada o/cbur, pré.dio c/ piscina, play

. ReI. 2681 - Estrada,Nova - 3 cormtoríos, 1 bwc, 79m2 - R.$114.000,00 ground, área de festas, elevador. R$250.000,OO _ Aceita troca c/ imóvel em Jaraguá,Rel.1091 - 3 oorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., pscina R$125,OOO,OO ReI. 2001. Vila Nova c/1 suíte, 2 oorm, 1 vaga de garagem R$250.000.00
ReI. 3121 • Nereu Ramos - cornz casas R$150.000,00
ReI. 1811 _ Chico de Paula _ Casa mista com 3 dormitarias, 2 saias, área de festas

Rel.2621· Balneário Camboriu - próximo igreia-Santa Ines -I sOíte, 2 oormtõnos. 1

c/chur. e piscina+ '1 kitinet + areade 60m2 _ oficina R$ 200.000.00 bwc, 1 vaga de garagem R$ 340,000,00

ReI. 3351 _ Casa _ Vila Lenzi -1 dormITaria, bwc,.demais dep,;piscina R$16Q.00Q,00 ReI. 2441 • Balneário Camboriú, COBERTURA. alto padrão, 4 suites, 1 dorm., dep,
ReI. 2581 • Vila Lenzi - 2 suães, 3dorm .. 2 bwc, demaisdep.. garagem RS·160,000,OO de ernp., 4 vagas de garagem + espaço p/iet sld e 1 moto, piscina privativa e demais
ReI. 3162 - Tila Marfins - 170m2 - 3 dormitórios, 2 bwc,'3 vagas de garagem, dep, R$1 .500,000,OO(entradade R$500,000,00) esaldoem 72 vezes,

demais dependencias R$160,000,00 :lliI!ill!!Q .

ReI. 831 - Vila Lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc, suíte, ChUL, cozinha RS Rel.2471· Terreno - Rau - com 413.81 m2 RS 54.00d,00
200,OÓO.OO Rel.3061 - Jaraguá 99 com 325m2 R$ 55.000,00
Ref.1512- BarraVelha - Sobrado c/suíte, 2 dorm., lavabo, chur. R$200.000,OO ReI. 3341 - Terreno -Ana Paula- 35àm2 R$55.000,00
Rel.2N1 - Figueira - Sobratío c/sulíe, 3dorm., 2 vagas de garagem R$210,OOQ,00 Rel,2671. Terreno" Figueira _ 380,80m2 _ R$70.000,00
Rel.3091 - Água Verde - 3dormitórios, 2 bwc, garagem p/2 carros - R$210,000,00 ReI. 3181 _ Terreno _ Tila Martins _ com 330 m2 R$6.9.000,OOReI. 3141 - Vila Lenzi -2 corrnnoríos, 1 bwc, garagem e demais dep. R$ 220,000,00
ReI. 1831 _ Chico de Paula, 4dorm" 2 bwc, 2vagasde garagemR$245,OOO,OO ReI. 2691 - Terreno -Âmizade- com 429 m2 R$ 76,000,00

ReI. 1511 _ Barra Velha" sobrado "alto padrão" R$ 260:000,00 ReI. 774n75 - �ãfagua Esquerdo -prox arena - R$ 89.000,00 '

ReI. 1911 "Figueira - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000.00 ReI. 3131 - Terreno - Vila lalau - 409m2 R$85.000,00
ReI. 2601 - Centro-206m2-1 suíte, 4dormitório_s, 2 bwc RS420,OOO;OO Ael. 22- Terreno - Vila Lenzi - com 435m2, Ruaasfaltada, R$109.000,00
ReI. 1521 - Baependi - sobrado afio padrão "interno inacabado"prox recr. Marisol RS Rel.2931 - Terreno - Vila Lenzi com 442m2 - 130.000,00
450.000,00 I ReI. 3111 "Terreno - "fltimo ponto comercíar- centro com 300m2 R$118.000,00
Rel.281 - Penha-c.asaalto padrão 'frente p/o mar" R$550.00Q,OO ReI. 2731 - Terreno,Água Verde- 900m2 R$160,odO,OO
Rel.3291 - Jaraguá 99- 3dorm" 1liwc, garagem e demais dep. R$120.000,00 . ReI. 3051 -Terreno-Amizad.e-1620m2 R$19p.00Q,.OQ
ReI. 2091 - Casá de madeira - Vila lenzi- 2 dorrn., 1 bwc e demais dep, R$ 80.000,00 ReI.3021 -Nereu Ramos- 'indústrial" frente para BR 260- 34001112 R$ 240.000,00
APARTAMENTOS ReI. 194,1 - Vila lenzi 250,OOOm2 R$ 250:000:00
ReI. 3331 • Apto - Estrada nova - Entrega em setembro, 2 dormitórios, acabamento ReI. 2431 - Area· Braçinho -22.000m2 R$ 280.000;00
em massa corrida; 1 vaga de garagem. R$ 7'5,000,00 SrTIO/CHÁCARA
Ref. 3171 • Apto· Figueira - Ed. Jardim arnéríca - 2 dormitórios, 1 bwe, garagem e Rel.1141 - Ganbàlde_-areade5777m2 com casa R$220",()()0,OO
demais depenõencías R$ 90.000;00 ReI. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$395,ÓOO,OO

.

ReI. 3152·Apto· Ed. Di Napoli - Próximo Igreja São Judas -:1 dormitórios, 1 bwc, .sALAGQMERGIAL
sacada c/churrasquera R$99.000:00 Rei. 2701 - Sala comercia] - Rau "salão de cabeleireira sornpeto R$65.dOQ,dOReI. 3301 • Apto, Barra do Rio Cerro, 2 dormitórios demais depencercias. R$

LOCAÇÃO:
04 APARTAMENTOS NOVOS DE ALTO
PADRÃO NA VilA NOVA COM 01 SUíTE + 02

QUARTOS, 02 VAGAS DE GARAGEM COM
COZINHA SEMI-MOBILIADA.

RESIDENCIAL COM SALÃO DE FESTAS,
ELEVADOR, PlAYGROUND, QUADRA DE
VOlÊI. PREÇO ESPECIAL PARA AS
PRIMEIRAS UNIDADESI-
01 casa alvenaria Barra do Rio Cerro. 03

quartos; demais dependências. R$ 150,00
01 apartamento Leopoldo Mahnke - 03

quartos, demais dependênCias. R$ 700,00
01 apartamento Ed. tsabella. 01 surte + 02

quartos, demais de�endências. R$ 850,00
01 casa residencial ou comercial no Centro.
Rua Ferdinando Pradi, 03 quartos, demais

dependências.
'

01 Casa comercial naVilaNov,!, com piscina e

espaço para estacionamento, Valor: a

negociar.
01 'casa comercial ampla no Centro; com

piscina, area grande para estacionamento,
porteiro eletrônico. Valor: R$ 5000,00,
(Negociável)

,

01 casa com 05 quartos" piscina e demais

dependênc1as. localizada no Centro. Valor R$,
2700,00

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

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

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

rústico, bem localizada e ampla.
negociar.
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ibi'seêüs
NOVO CONCEITO'

I ApartamentoOlllormit6rio
Área: 54,30 m I

Apartamento
02 Dormitórios
Área: 85,94 rrí

Ret211B - Barla do Rio Cerro -

Casa C0m 76,OOm2 - 1 suíte, 2
dormitórios,laje com gesso.
Legalizada para financiamento

bancário R$135.000,OO
negociável.

.

Ref - 60Z - Nova Brasilia - Sobrado
com 360,00m'·1 suite, 2dormitorios, 2

fJNC, ivarandas. R$ 690.000,00.
Sobrado e Sala comercialJLirrtos.

Ref.S02 - São Luiz· Casa com
141 ,00m'· 1 surre, 2 dormitórios,

varanda.z garagens-, área aberta para
varal superior, churrasqueira. i
legalizada para financiamerito
bancário R$155.001i,00 valor

negociável.

"23

INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA ..

residencial- imóvel constituído por
5 (cinco) apartamentos, sendo

área total construída aprox. 700m2,
em terreno de 720 m2. Rua

Eugênio Nicolini'

Ótima localização: Rua José Theodoro Ribeiro

Sobrados geminados, alto padrão, contendo 03 dormitórios

(sendo 01 suíte el sacada), sala de estar, escritório, copa,
cozinha, banheiro social, lavãbo, área de serviço, varanda el

churrasqueira e vaga de garagem. Área total140 m2. VENDE: CENTRO Apartamento 02
dormitórios (sendo 1 suíte), sala,
cozíma, área de serv, bwc social e

garagem. Residencial Catarina .

Ersching (PrÓx. Caneri).

VENDE CZERNIEWICZ Casa em.

alvenaria, 03 dormitórios e demais
dependo área construída 130 m2
em terreno 425 m2. Próx. Teatro

SCAR.

Condomínio ofereéé guarita, salão de festas, piscina e

playground.

3371-211
Acesse outras opções em nosso site

www.interimoveis.net

• Apartamento, 01, dormit., sala, COZ., área serviço, bwc.
sacada cl chur.rasq. e garagem. Rua Preso Epitácio Pessoa
1465 (Centro) Resid. das Tulipas. AlugUél 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 cl 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 Gel.

Procópio Gomes de Oliveira (Centro). Aluguel: R$ 600,00
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RUA 25 DE JULHO (em 1rente

Recreativa Duas Rodas)
,

APARlAMENTOS NOVOS
art 's

Aptos com suíte él sacada + 2 qu c/o, \em 2 ambientes, sacada ampla

���rrasq\ieira, bwc social, coZInha,
laV?nderia, 2 va���: {::;:,�s aptos

' ..
Predlo com sa

ar_condícionadoterão espera para
ambientes medidor

S litem todos os '

p
,- 'd" d I Com elevador.

de agua ln WI uai.
" ' 50% do valor

d'
- de pagamento,Con Iça0

Ido em 24 parcelas,-

de entrada e o sa '

A partir de 1'.$165 mil cl 1 vaga de

garagem,
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Imobiliária CRECI: 2716J

Sonholnvest
Invista em seu Sonho!

.

ReI. 178 - AMIZADE - Casa de alv. cl suite
+ 2 qtos, cozinha, sala e copa coniugadas,
01 banheiro social + 01 banheiro na área de

serviço, área de festas ci piscina e

churrasqueira e 2 vagas de garagem. Aceita
financiamento. Valor RS 249.000,00

ReI. 190 -SÃO LUIZ -Linda casa de alv. ci suíte +
1 qlo grande que pode ser lransfonnado em 2. si de
estar, si de Iv' cl 2 amolentes, coz, 1 bwc social, área
de serviço, área de Iestas cl granilo, gar. e portão
eleír. Os bwcs estão sendo reíormados e colccano

blindex. Valor RS 220.000.00. Aceila linan. bancário

ReI. 182 ' RAU _. Casa de alv. c! 03 Quartos,
sala. cozinha, dependência de empregada cí.
banheiro, 1 bwc, área de serviço e garagem.
Aceita financiamento. Valor R$ 190.000,00.

ReI. i 40 ... VILA LENZI···· Casa de alv, c/04
quartos, sala, coz grande, 2 bwc, área de

serviço. área de festas cf chur., p. elet. e qar.
Aceita finan. bancário. Valor RS 155.000,00.

ReI. 184 - CZERNIEWICZ
Lindo sobrado na área
central. Com suite + 2

qíos. 2 salas, COZ, lav, 2
bwcs sociais cl móveis,
sacada, edícula, área de

servo áreá de festas cf churr.
e gar. para 2 carros. Aceita

linan bancário.
Valor R$ 370.000,00

Ref. 195 - FLORIANÓPOLIS - Bom Al)rigo - Apartamento no

Residencial ilha do Sol

Condomínio cf guarita ,24 horas. Valor It$ 135.000,00. 2 quartos, sala, cozinha, 1
.' bonheiro, área de serviço, 1 voga de gar, Excelente área de lazer, c/ piscina, bosque,
quiosques, quadra de esportes, salão de festas e chur.. Tudo integrado o natureza.

3274-8844
'PLANTÃO

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

, , ",""
'

"

�

TERRENOS

Ref. 202 - RAU -:- Terreno urbano,
medindo 345,00m2, sendo 15 x 23,

localizado próximo a ponte em

construção. Valor R$ 82.000,00.

Ref. 200 - AMIZADE - Terreno
urbano cl 318,50m2 em rua

asfaltada e com escritura. Aceita
financiamento bancário. Valor R$

75.000,00.

Rel. 196 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno bem localizado, em rua

asfaltada e com escritura, cl
474,OOm2, localizado próx. ao
condomínio Azaléia. Aceita

financiamento bancário. Valor R$
69.000,00.

Ref. 191 - TRÊS RIOS DO NORTE -

Terrenos no loteamento Vicenzi
Gadotti, cada terreno possui'

324,00m2. Valor de cada terreno: R$'
35.000,00 à vista ou R$ 5.000,00 de
entrada e saldo em 100 parcelas.

o CORREIO DO POVO m
FIM·DE·SEMANA, 30/31 DE MAIO DE 2009 U.I

ReI. 183 ' CENTRO ... Ed. Carvalho_--_�.
- Apto. Iodo revisado e cf pinlura
nova, Cf suíte -'- 02 quartos. sala
de jantar e estar conjugadas e cl
sacada, cozinha. área de serviço,
01 banheiro social cl blindex, área
de serviço. salão de testas cl
chun. e 01 vaga de garagem.
Aceita finanoiamenlo bancário.
Valor R$ 175.000.00.

Ref. 189 - JACU-AÇÚ - Terreno cf
54.462,48m2, edificado com uma

casa bem simples de madeira.
Possui uma lagos e rede de energia
elétrica. Valor R$ 130.000,00.

Ref. 187 - VILA NOVA - Terreno bem
localizado, escriturado e em rua

asfaltada. CI 301 ,95m2. Possui
aprovação para construção de prédio até
07 pavimentos, Aceita financiamento
bancário. Valor R$135.000,00.

- Aplo. novo no andar térreo ci
01 suíte+ 01 quarto, sala de

jantar e eslar conjugadas.
cozinha. 01 banheiro social.
sacada cl churrasqueira e 01

vaga de garagem. Aceita
financiamenlo bancaria. Valor

R, 135000.00.

ReI. m···
CZERNIEWICZ"

Apto. el 02 quartos.
sala e cozinha
conjugadas, 01 f
bwc, área de

serviço. sacada e ,
01 vaga de

garagem Bem .

próximo ao centro. !S.
Valor R$ 88000,00."..Jl

ReI. 176 .. · VILA
LALAU .... Aplo. bem
próximo à Marisol
CI 02 quartos, sala,
cozinha mobrliaõa.

01 banheiro
mobiliado. área de

serviço. sacada cl
charrasqueiia e 01

vaga de garagem.
Valor R$120.000,OO.

ReI. t 64 ' CORUPÀ ..

Centro" Aptó. em
consnuçào c/03
quartos. sala e cozinha
conjuga�as. 01 bwc,
lavanderia, varada e

garagem. Cf piso
cerâmico e janelas cl
vidros temperados.
Valor RS 85 000.00.

Ref. 197 - AVENIDA WALDEMAR GRUBA - Baependi

Sobrado com área total de 1080,OÓm2 e área cónstruída cl-300,OOm2, localizado em

frente �o Tomazelli Materiais de. Construções. Valor R$ 450.000,00. 5 quartos, 4
solos, cozinha, 2 banheiros, Área de serviço, varando,' área de festas com

churrasqueira, garagem poro 4 carros, lindo jardim e espaço grande n�s fundos.
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TEl.. 3370 ...6624·1 91 02"':5299 wwW..deO(arimovei�.eom..br

FINANCIAMENTOS

,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

'imóvel para financiamento.

I s
www.franciscovende.com

3370..6480 I 9609 ..0736
imoveis@franciscovende.com

.

.

Cód.0201 - Ilha da Figueira -

Casa Alv. cl 1 suíte, 2
quartos, 1 8WC, sala,

cozinha, área de festas cl
lavabo, churrasqueira, fogão
à lenha, etc .... R$ 155.000,00

- Casa na Figueira c/
2 quartos' próx. a

Nilmar (pedreira)
R$ 350,00.

- Casa na Figueira cf
2 quartos. próx a

Viacredi. R$ 450,00

Cód.0202 - Ilha
da Figue i ra -

Casa AIv. cl 2
quartos, 1 BWC,
sala,
cozinhá/copa,
etc ... Lote 654m'
R$ 147.000,00

01!} - Gzerniewicz,
alv semi-mobiliada cl
279,00m' e terreno cl
525.00m'. (acerta
imóvel em

Blumenau).aceíta
apartamento de menor

valor R$ 280.000,00

�� � � ::���o'?o,', '",
(, 7�,t ':�;�

'}
_, '1 )J®,>;,Jw· ::::;<,u &.'k.:'t,

11':-
- . - �,

.'l!i

,
<

::; '.,." -; "'.�1-:;.

241 - Jaragua 99, casa de alv cl
área de 140,OOm' e terreno cl
318,00m' aceita financ.
bancário. R$125.000,00

163 - Guaramirim - ci casa de
alvenaria, área d� festa,

pastagem, lagoas ... cí área de
126,600,00m'. R$ 640.000,00

TERRENOS
·003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m' .

007 - santo Antonio, com área de 62.352,00m'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno cl 33.947 ,25m'.
009 - Santo Antonio, terreno cl área de 2.230,00m'
037 - Nereu Ramos terreno com 357,00m2
073 - Amizade, terreno com 360,00m'
074,� Amizade, terreno com 425,51 m' .

075 -Amizade, terreno com 373,97m'
083 - Schroeder, terreno com área de 508,00m2•
084 - Schroeder, terreno com uma área aproximada de 500,00.
088 - Jaraguá Esquerdo, terreno com 580,00m'.
097 - Estrada Nova, terrenos co m 406.,00m'.
109 -Nereu Ramos, área de 11.470.00m' (ótimo pi indústria)
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375,00m'.
156 ":-Chico de Paulo, terreno com 1.141;34m'.

.

235 -Schroeder, terreno com 2.357,60m2.
236 - Schroeder, terreno com 1.171 ,00m'

R$ 500.000,00
R$ 120.000,00
RS 750.000,00
R$ 100.000,00
RL50.000,00

RS 50.000,00
RS 40.000,00
R$ 65.000,00
R$ 45.000,00
R$ 300.000,00
R$ 28.000,00
R$ 150.000,00
R$ 50.000,00
R$ 28.000,000

�eãtf]Jj�Bml�f:�I;if'�':":�'!ll'._lllt %
.

;."JI.I
053 - Vila Lalau, c/área privativa de 1 09,37m'. Acerta apto de 02 quartos como forma de pagamento. RS 160.000,00.

wf'��!�i!!!�������!1!�l�:I:!!f�_t!!!!I�--"í1r�(I�t1P
024":Vila Rau, sobrado cl 219,00m' e terreno cl 390,00m2. Mais uma edícula de 70,00m'. Negociável. R$ 165.000,00
028 -OURO VERDE -casa de alvenariac/200,00m'e terreno c/329,00m'. R$ 200.000,00
031 -Ilha da Figueira, casa de alv. cl 132,00m' e uma de rnad. de 60,00m' c/ terreno de 525,00m' R$150.000,00
(acerta apto de menorvalorem Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
055 -NereuRamos-casa de alvenaria com 203,40m'e terreno com 2.500,00m'. R$ 265.000,00
063- Nereu Ramos, casa mista com 144,OOm2e terreno com 76.o,00m'. Aceita imóvel em Gorupá R$100.000,00
080 - Vila Lenzi, Sobrado c!25e,OOm' e terreno cl área 418,12m". aceita apto de (-)valor, casa ou terreno, R$ 310.000,00
091- Tifa dosMonos, casa de alvenaria com 156,1Om'eterreno com 380,70m2. RS105.000,00
106 - Nereu Ramos, casa de alv. cl 118,00m2e terreno cl 847,94m2. (aceita apartamento). R$l60.000,00
120 -Jaraguá 84-com área aproximada de l.500,00m', com casarnista, lagoa. RS 90.000,00
129- Ribeirão Grande do Norte, casa de alvenaria c/80,00m' e terreno cl 607 ,50m' R$ 90.000,00
136 -Rau, geminado em alvenaria com 199,00m'.

.

R$ 250.000,00
153 - Vieiras-Sobrado com 220,00m' e terreno com 450,00m'. (aceita proposta) R$170.000,00
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 50,OOm' e terreno com 450,00m'. R$ 75.000,OÓ
159 -Praia do Ervino, casa de alvenaria com 1OO,OOm' e terreno com 300,00m'. R$ 40.000,00
164- Rio Molha -casa e alvenaria cf1 OO,OOm' e terreno c/735,00m'.

.

R$ 1r0.000,00
169-Barrado RioMolha, cãsaae madeira de 80,OOm'eterreno com636.25m'. R$175.000,00
177 -Jaraguá 99-casa com 77,00m2 e terreno com 329,00m'. R$105.000,00
179- Três RiosdoSul,.casacom 96,45rn' e terreno com 312,00m'. R$ 1'12.000,00
188 - SantoAntonio, sobrado com área de 17Q,00m2 e terreno com 2.500,00m2• R$150.000,00

���Q,�jK�
0;16 - Santo Antonio, com
43 - Ribeirão Grande do Norte com área de 22.000,00m2 -

044 - Ner�u Ramos; cl área de 60.000,00m', cl casa, área de festas, rancho, lagoas.
123 - Santo Antonio - com área de 80.000,00m': aceita carro na negociação.
237 - Ribeirão·Grande do Norte c/123.300,00m'-, cl água corrente, plantação de arroz, banana.
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CRECI 2354-3 J

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

.

www.vivendaimoveis.com .

APARTAMENTOS:

IREF H!9-lIha da Figueira - R Santa Julla
181, apto 02 dorm., sala, COZ., lavand.,
gar. RS 600,00 Sem valor de
condominio.
REF 305 - Vila Lalau - R Henrich
Augusto 2 apto. 2 donn., sala/coz.,bwo,
lavand., gar. R$ 550,00 concornínío RS
15,00
REF 306 - Centro - Barão do Rio Branco
- Edf. Fênix, apto. 01 dorm., c/bwc, todo
mobiliado e com eletrodomésticos. R$
1.500,00. condominio R$180,OO
REF 321 - Centro - Rua Adolfo Sacani

I----------_+_-------�-�I_---'----:----_+_-----------t_---------_I-----------1 Ed. Amaranthus-apto com 01 suíte, 02
dorm, garagem 02 carros. Fica toda a

mobilia e alguns eletrodomésticos. R$
2.300,00 Cond. de aprox. R$ 500,00
REF 330 - Jaraguá Esquerdo - Rua João
Januárlo Ayroso, 1723 - apto 302 - 02
dorm, si e cozinha conjugados, 02 bwc,
lavand, sacada c churrasqueira, gar. 1
carro. R$ 620,00 + Cond. de R$1 00,00
REF338-VilaNova- Rua 25 de Julho n"'
1791, - Ed, Granada - (ao lado posto
Bheling ) - apto 1 suite, 2 doem, sala,
COZ., lavand., sacada com churr., 2
vagas na gar. (ficam moveis na coz, lav.,
bwc) R$1, 100,00. + cond. R$ 100,00
REF 156 - Centro - Rua Domingos
Rodrigues· da Nova, Ed. Jacó

----. Emmendoerter, apto 802 - 1 suite, 1

dorm, dependência de empregada, sala,
coz, bwc, lavd, gar. 2 carros. R$
1.000,00
REF 349 - Nova Brasília - Rua João
Planincheck, 1045 - Ed. Mathedi I, apto
203 cl 70m' - 02 dorm, closet, bwc,
sala, coz, lavand, gar. Sem sacada. RS
580,00. Cond. R$80,OO.IPTU R$ 20,00
REF 350 - Centro - Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira, 1473 - Ed. Maguilú
Bloco A - Apto 25 - 02 dorm. sala, coz,
lavand, bwc, gar. 1 carro. R$ 550:00
REF 355 - Centro - Rua Waldemiro
Marzurechen, 50 - Ed. Caetano Chiodini,
apto 22 - 2 dorm, sala, cozo com rnobíüa,
bwc, lavand, gar. R$550,OO

REF 289 - Czemiewicz - Rio de Janeiro
88 - 51 comercial 120m' , 2 bwc , cl
sobreloja 2 entradas cl portão eletrônico.
R$1.200;000

REF 2722 - Vila Lenzi - casa

alio/. 215m2, Terreno 388m2.
R$ 270,000,00

•••••••••••_..... • M_H· ·._·.·

REF 2732
-Schoeder�

Centro-casa .alv
81 m2. Terreno
340m2 R$
128.000,00

Ç�AS:
REF 171 - R Silvio Uller - Vila Lenzi -

casa aív, 2 dorm .. sala. coz.,bwc, lav. RS
530,000
REF 307 - Guaramirim - Centro - Rua 28
de agosto n' 297 - casa alv. 02 dorm.,
sala, coz., 1 bwc, lavand., gar. (de fronte
ao cemitériomunicipal). RS 600,00
REF 326 - Garibaldi - Estrada Gribaldi -
cerâmica winter - casa alv. 3 dorm, sala,

.

coz, bwc, lavand, vargar. R$ 500,00
REF 329 - Rio Molha - Rua Adolfo
Antonio Emmendoerfer, 3701 - (1 km
após escola) casa madeira com 100m',
3 dorm, sala, coz, lav, bwc em alv. E gar.

___--II R$390,00
REF 336 - Chico de Paula - Rua Joaquim
F. de Paula Rua 112, lateral 111 -

sobrado alv., com 1 suite, 2 dorrnítoríos,
sala, coza, lav, 1 vaga gar, 160m2,
murado. R$ 850,00
REF 335 - Chico de Paula - Rua Joaquim
F.-de Paula - casa alvenaria, 1 suite, 2
dorm., sala de estar/ jantar, cozinha,
lavanderia, área de festa, 120m'. Toda
murada, portão eletrônico. R$ 750,00
REF 340 - Três Rios do Norte - R José
Martins - casa alvenaria 02 dorm., bwc,
sala, coz., varanda. R$ 300,00

REF 2734 - Firenzi - sobrado REF 175 - Três Rios do Norte - Rua R 1-

alv. 215m2. Terreno 480m2. casa alv. Com si, coz, bwc, 2 dor., lave
gar. R$ 300,00

.�__R_$�16_0_,O_0_(J�,0_0__-; --=c==__ REF 352 - Centro - R Frederico Bartel
306 - Casa em alv. 3 dorm. 2 bwc, si ,

coz, lav, gar. Áprox. 150m'. R$1000,OO
maislptu.
REF 354 - Ribeirão Cavalo - Rua
Francisco Gretter -casa madeira, 1 prox.
100m2, Terreno aprox SOam'. 3 dorm.,
sala, coz.,lavand., garagem. R$ 350,00

. REF 246-Vilalenzi- Rua João Klein, 25
casa alv. 2 dorm, sala, COZ, bwc, lavand,
gar. R$ 5jJO,OO mais Iptu.

Lenzi .; casa alv.
80m2. Terreno

450m2.
R$ 140.000,00

casa alv. 130m2. Terreno 330m2.
R$ 110.000,00
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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 - Jaragúá do Sul

Raf. 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 .

Ré(; 143.5· Apartamento no SaepeÍldI com 02 quartos, sala, cozinha, bWe,
lavarKlena, sacada com churrasqueira e garagem. entiega em 2011. R$ 90,000,00

/
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PROMOÇAO ·D·A SEMANA

pisos com 2 suítes com sacadas, uma sendo com

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

empregada, ampla cozinha com moveis sob

medida, garagem, escritório, área de festa e mais

REF.93- Rau - apto novo com 2

quartos-95.000,00

. REF.182-Vila Nova-Casa Alvenaria

com Piscina. R$ 360.000,00
negociável

REF.54-Vila Nova-Apartamentos com

opção de 2 vagas de garagem

REF.190 - CASA EM ALVENARIA
-COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA,

LAVANDERIA, BANHEIRO E
GARAGEM. R$ 60.000,00
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ReI. 524-
Terreno com

11.304.U4m?.
Ideal para

empreendíme
lilos ou

indlÍslrias.

ale com um Corretor Online acesse o site: www.espeditoímoveis.com.br .
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www.epassos.com.br

Vila Nova-
Comerciai - Rua 25
de Julho - próx. a
TERRANOVA
IMÓVEIS. Entrada de

R$ 60.000,00 + 15-
X R$ 5.260,00
corrigido pela

-

poupança.

Cond. -Azaléia -

698,30in2 - parte
superior - R$ 245
mil.

Res. Renascença -

Rau - 430,54m2 -

R$ 87mil - cond.

especiais de

pagamento.
Três Rios - 9:800m2
- 75 m de frente
ideal para indústria -

R$ 200 mil.

Casa Central - Próx. ao Restaurante Califórnia

206,43 m2 construída - terreno: 393,55m2, 1 suíte + 4 quartos, demais
dependência. Ideal para consultórios! R$ 430 mil

Apto Ed. Dom Lorenzo -

Centro

Suíte com

hidromassagem + 2

quartos, cozinha e

lavandeira mobiliada,
salas de estar e jantar,
sacada com

'

, churrasqueira.
Acabamento em gesso,
iluminação.
R$ 250.000,00 _

o CORREIO DO POVO m
FIM·DE·SEMANA, 30/31 DE MAIO DE 2009 U,I

T.OYAMA Jorge Toyama

I • . CREA 057719-6 .

ENGENHARIA
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 Fon!l: (47) 3275-6871 (47) 8408-7809
www.toyamaengenh.aria.blogspot.com I e-mail: toyamaengenharia@ig.com.br

RARIDADE
RESERVA AMBIENTAL

COM 790 HA

Área rural com área de aprox. 790
hectares, mata atlântica nativa, as
margens da Estrada Serra do Boi, em
CorupàlJaraguá do Sul. _

Preço mínimo: R$ 350.000,00

Venda por leilão público.

com opção de proposta
via Correios.

04i06I09, às 15 horas
Local: Rua da Bahia, 1.600
Bairro de lourdes - 8H1MG

Mais informações:
wvvw.bdmg.mg.gov.br

Nem'
.

�
.

Filho
- Hta;>"�.llL Creoi 9414

COMPRA I VENDE I ALUGA
nemezioimoveis@pop.com_br

João Pessoa: 2 quart, sala. cozinha com moveis, bwc, chur. c/bwc, alarme, d --dep. R$11SmlC
Bracinh:J: 1suite. 2qtos. coz .. BWC. d-r dep. terreno de 870m2. R$107.000,00
João Pessoa 2 qtos , sala, coz, bwc, 0+ Dep. aceita carro. caminhão ou proposta R$S8.000,00_
Casa João Pessoa 2qtos, d+dep, roda nnrsda.possvelserfirenc. CEF R$73.000.00

TERRENO .

Schroeder centro Norte, 740m2 esquina R$58mit'
João Pessoa 420m2,R$39,500+paroelas_
João Pessoa 420 m2 51.500,00
Schroeder Rancho Bom. 1S00m2 averida principal R$65mil.
Schroeder Centro - 35S.5 m2 R$ 27.000,00
Terreno João Pessoa- 2.000 m2 R$ SO.OOO.OO
8racinha 450m2 R-$ 33.000,00
Novo loteamento em Schroeder terrenos a partir de R$ 27.080,00 imperdfvel
Terreno préx Mansol de Schroeder 437.5 m2 R$ 37.500.00

Rua Walter Marquardt. 2155
Jaraguá do Sul - se

RENATO Corretor de Imóveis

Barra
área de
10.000,00 m2

Czerniewcz
550 m2 prox.
Pama

Molha área de
200 mil m2
R$ 90 mil

RESTAURAÇÃO
Restauração de peças e

mobiliário antigo,
pátinas provençal,

. envelhecida, mineira,
folhação, etc ...

Execução de pequenos
móveis em madeira.

S.E. serviços de.
pinturas em geral

Tr: (47) 3276-0703
9183-6296 I 9136-9321

Gratiato, massa corrida,
ipox, serviço dequalidade

e garantia. Ótimas
referências e orçamento

sem compromisso.
Tratar no fone:

3376-2926 I 9164-3151
ou 96058817,
com Sebastião
ou Fátima

Anuncie no

CLASSIMAIS, o melhor
e mais completo balcão
de negócios. da região
do vale do itapocu.
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liti:1tflm7íll:lilflB,flJJJJt11qp#/!1I:ffJFr/lrJ
fI/hil41at!bJúI..'fCJf#n7lf:JIJJijJ

. c!JJ.7iIlJjJ1lÜr!llJI!ffDO
M�

R$499,00
,(�)

,

Processador Intel Dual Core'
Mem.4GB I'HD16OGB
OVO-RW'I Kit4baias (Teclado.
mouse e caixa som)
MonitorTV LCD 20" Samsung

.

,
àvista .

oferta..

lua Coronel Procópio Gomes de
.

eü;a. 1111
ÚIIro - Jmguá do Sul - Fone: (41) 1111-1168

ii; Notebooks
. Notebook !J
Acer

• 1 GB Memória
• HD 120GB
• Tela 14,1 Widescreen
• Mais leve e facil para carregar
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AMIZADE· LOTEAMENTO VILLE DE LYON
Terreno com 340,06m2 14,00 x.24,36m

Sacada c/ churrasq.
AMIZADE - APto,2 quartos

3275 ...3934
Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 - Centro

Apto financiável
2 dormitórios,
sala, BWC,
cozinha,
área de serviços,
sacada c/
churrasqueira,
vaga de garagem.

Sufte + 2 quarlos
aaIa esIarIjanIar,
cozinha, BWC,
lavanderia,
sacadacl
churrasqueira.

• Acabamento
diferenciado:
pon:eIana1o,
gesso. mobiliado.
R$180.ooo,oo
FinancIéveI

Vila Nova - R. 25 de Julho
Entrega: Março de 2011.
- 7 pavimentos, 24 aptos
- Elevador
- 1 ouz vagas de garagem
- Ágya, luz e gás individuais
- Previsão p/ climatiz. "Split'
- Tubulação p/ água quente
- A partir de 1 09,69m2 privativo
- Suite + 2 quartos, sacada
gourmet + demais dependências

Entrada + parcelam
direto c/ construtora
A partir de
R$ 90000,00

--

Residencial Vicehzi

Apto 407 - 60m2 privo
R$ 110.000,00
Apto 1 06 - 60m2 privo
R$ 106.000,00
Sol da manhã
2 quartos, sala estar/

jantar, BWC, cozinha,
lavanderia, sacada c/
churrasqueira, vaga
de garagem.
Entrega: 1 ano

Aptos Suite + 2 quartos
Sacada c/ churrasq ueira
Sala estar{jantar
Cozinha
BWC
Área ds serviços
Garagem
Aptos amplos:
100 a 106 m2 privativo
Próximo à Caraguá

-2 quarlos ou Sufte + 2 Q
.

Garagem - 0pçI0 2a. vaga - PI9VisIIo pi dlmatiz. do
tipo "SpIIt" - Massa corrlda - A partir de R$ 130.000,00

AMIZADE
SOBRADOS _

GEMINADOS

r e-e i o a ti c r a!

.� MONT VERMONT

3
• Churrasqueira na sacada,
-Área de lazer C0m quadra de areia,
prayground é salão de festas.

-Localizaçâo privilegiada em em excelente
bairro, perto de creche e supermercado.
-Financiamento dó imóvel na planta, em
parceria com a CAIXA e PMJS.

-Churrasqueíra na sacada, 'ELEVADOR
hidráulico com Nobreak,
-Área de lazer com duas piscinas,
playground e salão de festas

rm..
'Localização privilegiada em local

B nobre, na rua 13 de maio (Champagnat)
-Fmancíarnento Direto

- com a Construtora.

Faça seu cadastro. Informações 47 3275-1'447 Agende uma Visita

Visite nosso slte: www.hexagonalengenharia.com.br
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COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRAÇÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

R. João Januário Ayroso, 531 - si 2 Início do Jaraguá Esquerdo

PLANTÃO VENDAS 9977-4652 I 9977-4654 I 9977-9336
PLANTÃO AlUGUEL 9977-9337 I' 9934-0687 ,

Atendimento8h30 às 12h -13h30 àS.18h06
Aos sáb s: 8h30 às 12h
T

TERRENOS

Martins.1 suíte mais 2
dormitórios. R$ 170.000,00

0238 - Rau. 680,63m2. R$ 80000,00
0485 - Barra do Rio Cerro. 79.220m2. R$
520.000,00
0771 - Estrada Nova. 340m2. R$
45.000,00
0116 - Rau Terreno próx. a Associação da

CELESC, C/373, 10m'. R$50.000,OO (reg.).'
0553 - Terreoo com 132.500,00m' em

Schroeder, Bairro Schroeder I. R$
900.COO,00.
0721 - Rau. Gondorrinio Renacença area

364,70m'. R$82,000.00

=====;:::=�==::::::;� ":_-I 0754 - Ilha da Figueira. Com 4Oom'. R$
135,000.00 (neg)
0890 - Vila Lenzi. 498,09m' R$
78,000.ÕO
0886-TrêsRiosdoSLJ.825m'. R$42.COO,00
'0922 - Terreno, Ilha da Figueira com

500m'. R$ 1 50.000,00
0919 - Jerrero na Ilha da Figueira, com
420m' por R$ 130,000.00

suíte mais 2 dormitórios.
R$ 129.000,00

(fiananc iamento via banco)

LOCAÇÃO
' ;

Casas:
Ana Paula. 3 dormitórios. R$ 600,00

---_----------_------------1------------1------------1;-------------i BarradoRklCerro.3donmrrórios.R$850,00
Barrado RklCerro. 2donmrrórios. R$460,00

.

Centro casa comercial R$ 2.500,00
Estrada Nova. 3 dormâórios ..R$ 480,00
Jaraguá Esquerdo. 2 dorrniíóríos. R$
1.200,00
Vila Nova. 2dormrrórios. R$ 630,00
Vila Nova. 3 dormitórios. R$ 750,00
Vila Nova. 3 dormITórios. R$ 1 .000,00
Vila Nova, 04dormrrórios R$ 2.000,00
Vila Nova, 03 dormitórios R$ 2.50Q,00

CZERNIEWICZ, contendo suíte,
dois dormitórios. Casa com
180m2 e terreno com 668m2.
Valor R$ 370,000.00 (aceita
apartamento, ii- negociar) ..

REF.: 0727 - Vila Nova. Apto com

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

.

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

alvenaria. R$ 165.000,00

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

REF.: 0905 - Galpão: Vieiras .

Aproximadamente 3.000m2 e

Terreno com 4.347,60rn".
R$ 2.(00.000,00

Galpão:
Jaraguá Esquerdo. 200m'. R$ 1.300,OÓ
Nova Brasília: 800 m' R$ 4.000,00
scroroecert UOOm'R$ 3.500,00
Guaramirim. LOOOm' R$ 4. 950,00
<,

Terreno:
Vila Nova. R$ 1 .200,00

Apartamentos:
Barra do Rio Cerro, 02 dorrnãórios R$
450,00
Barra do Rio Cerro, 02 dormtórlos R$
650,00

.

rl-------------t----------..,.-t-----------t."""=========,,...,-IGuaramirim,02dormrróriosR$500,00
Jaraguá 99,02 dormitórios R$ 500,00
Jaraguá Esquerdo, 02 dorrruórios R$ 620
+ condomínio
Nova Brasiíia 03 dorrnãórios, duas vagas
degarage R$ 1 .000',00
Rau,01 dormitório, mobiliado R$ 450,00
+ condomínio.

,

Vila Lalau, 02 dormitórios R$ 550,00
Vila Nova, mob., 01 dormitório R$
1.800,00

.

Vila Nova. 1 surre mais 2 quartos. !i$
1.300,00
Rau. 2 dormtóríos. R$ 500,00
Ilha da Figueira. 2 dorrritórios. R$ 480,00
Estrada Nova. 2dormrrórios. R$550,00

---------t-.....,----------IAmizade.2dormrrórios. R$576,00

, Salas Comerciais:
Centro - Rua Marina Frutuos.o R$ 500,00
Centro - Rua Eugenio Berloldi R$ 800,00
Centro - Av Marechal Deodoro da Fonseca

R$ 550,00 + condomínio
.Centro - Rua Jorge Cerniewicz R$500,00
+ condomínio
Centro -Bua Henrique Piazera R$ 550,00
Centro - Av. Marechal Deodoro da
Fonseca R$900,00
Centro - Av. Marechal Deodoro da
Fonseca R$ 3.500,00
Centro. Av. Márechal Deodoro da

Fonseca, n080. R$5.900,00
_________t- --,.-__--tJaraguá Esquerdo - Rua João Januário

Ayroso R$ 41 5,00
Ilha da Figueira - José Theodoro Ribeiro

R$ 1800,00
Nova BrasHia - Gustavo Hagerdorn R$
1.000,00
Vila Nova - Rua ArthurGumz R$ 800,00
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Barra do Rio Cerro - Casa 30m 3
quartos, 2 wc social, escritório, sala
de jantar, cozinha, área de serviço,
área de festas cl piscina, dispensa e

3 vagas de garagem.

Vila lJ!11li - Sobrado r:l390m' de áma útil. Áma
InfelÍlr.2 saas, 1 slile + 1 avabo, b�lkJIeca,
cozrra (rrob.), área de servço (mob.), árm de
festas r:I cbu + cozrta (rrob.). Árm Superior.

.

3 sLilEs, serdo 1 c. barteia delahada em
granito, saa de televisão. Furdos r:I co2irlla + 2
suites. fano todo em madeira ltauba. Garagem

cober1a para 2 canos.

Residencial Tássia Fernanda:
Ilha da Figueir.a - Com 70,76m2 de
área útil, 2 quartos (sendo 1 suíte),
WC social, cozinha, sala de estar e

jantar, gar.agem,
R$125.000,OO

Com 16.532,52m2 contendo 2

casas de aluguel, 1 de

alvenaria ti 6 quartos, sala,
copa, cozinha,

escritório, lavanderia e sótão.

2a casa de madeira.

Localizado na Rua Mal.

Castelo Branc�, centro.
R$360.000,OO

Jaraguá Esquerdo: Terreno com
1.640,00 + casa de alvenaria com 3

qtos, 2 wc social, zsaas, cozinha,
garagem para 3 carros.
Schoereder: Terreno com

14.550,OOm' Av. Marechal
.

Castelo Branco LOTE 796.
São Luis: Terreno com 2 casas:

Casa 1 - mista cl 99m', 3 qtos,
sala de estar e jantar, cozinha,
lavanderia e WC social.
Casa 2: Alvenaria com tti«, 2

qtos, sala de estar e jantar,
cozinha, lavanderia, WC social,
vaga de garagem para 2 carros

sendo 1 coberto.
- Terr.eno Vila Lenzi com 475m'

(esquina) R$80.000,00
-Ierrane próximo ao condomínio
azaléia - 420m' R$125.000,00
-Casa Ilha da Figueira, próximo

·tm ,_w.;g'!i""__"'i!Mni,,'"iiWW'� ao colégio Waldemar Schimitz

R$320.000,00
-Terreno na Vila nova com 301.m'
de esquina (rua da Igraja Rainha

da Paz) - R$135 000,00
-Casa na Cohab Tifa Martins 1 s +

2q R$11 0.000,00 -Terreno em

Guaramirim com 500m'

(escriturado) perto do trevo

R$50.000,00
. Terreno na rua Ferdinando Pradi

h__Mi©! , ..4i com 512m' - R$327.000,00
- Terreno na Vila Rau com 300m'
+ casa de madeira em cima. R:
Carla Hubla R$75.000,00
- Terreno com 5.500m' (58x78) +
galpão cl 2.100111' localizado na

Rodovia Jaraguá/Pomerode próximo
ao Choco Leite R$I.300.000,OO
- Casa Vila Lenzi - Terreno com

560m' R$140.000,00 (troca por

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m o CORREIO DO POVO
� FIM DE SEMANA. 30/31 DE MAIO DE 2009 IMÓVEIS--�-------,----------�--

imóve isplanela i �OdORiOBran.o!�
CEP 89251-400 -Jaraguã do sul/se

Proximidade:
Marcatto Chapéus
Cidade: Jaraguá do Sul
Área Úlil: 96,Om'

• Área Total: 150,Om'
Dependências: 01 sUJle + 02
qtos, cozinha, bwc, sala,
copa/colinha, área de

serviço, 02vaga de garagem.
Matricu�: Averbado:

( xl Sim () Não
Obs: excelente localização.
TotalmerJte mobiliado.

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

TERRENO NA RUA ACRE - 630m2 -

R$200.000,00.

COO 277 Ótima oportunidade, Sobrado na

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

piscina" pode ser financiado.'

GÓd. 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 Q, rnob., cl
piscina, edícula cl mais 1 S e 2 Q, lavabo, sala de

estar, jantar, área de festas, gal pi 2 carros e demais

dep, Aquac. a gás. Área central. Casa meto boa.
_jIentilada/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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De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às .1 3 h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Strasbourg Jaraguá do Sul - (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau» (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brus.que - (47) 3355-4500
Rio do Sul-.(47) 3522-0686

Imagens somente para fim ilustlíll1VOS. (am�nl1a promocional Peuqect Hha. PfOmOÇ<io vâlida para o Peugeaf 206 Sensation 1,4l Hex. Somente para quem financiar rem o Baoco PttlgtOt. com entrada de 55,946%, cmrorme simulação ii 5\'9u1/. Simul3Çào, modalidade LE'asing pelo PSA Finaoc\' ênenuamemc Mer(i!ntil S.A., mnsiderando o veiculo Peugeot 206
Sfn�tion 1.4lAex. 3 porras, ano/modelo 08/09, pintura sólida. Preço publi<o promocional sugerido pcHa renda � võra a partir de RS18.716,OO para ii Grande Sãe Paulo, cem frete Induso, variavel para as demais regiÍlt'S. Panude 60 meses. senoo: entrada de RS 16.065,45 (55,946%) ii vista + 60 parcela� mensais totais fim de RS 299,00, com ....endmento da 1�

(primeira) par(ela para JOdias. TaxalntemadeRetol!lo{nR) d� 12.548T�il.iI. eO,99% am.O(n (CunoffHivo rotai) da operaçãodeiltrendamentomercantil éde 15,i11l%a.il. e 1,113S%a.ffi.,<offi indrli'n<ÍêI de ISeTC edusa no fElValortotaldo veículoapral.ode RS 34.005.45."1- S�uro TrallQuilldade-Peugl'OtGrâtis, roosultar requíamentcna OOflwslonária.
Peugeot 207 HB XR 1.4l FlEX - 03 puttas - Ar·(ondif.iOflaoo,Direli"áo Hidr.lulka, Voowse travas eíérrkas, Pintura Sólida- PII!9' PromadoMldeiiS 3l99O;OOp.Jra paqamento

â vbte - htã prom�o não e(umulativa eeste valor parao Peu�t 207.HS XR 1.4l flex03 portasnãa (ontemplad tilXil deO% de jurosJHlra finanôaffiffitü.Peugeot 207 Pas�on XR 1.4l fia,
4 porras, !\r<fln<!i<ioflado, Oirl1{áo Hidráulica, Yldro� e travas elt!tricas, pintura sólida. anofmodelo 09í09, frere incluso. Prt'fto Prcmedcnal de RS 37.990,00 para pagamenroa vista com bónus de RS 1.5OO,00;a IndUlO (Valor tabela deRS 39.490,OOj of�r&ido pela Con(essionárla- Esta promoção do Peuqeet 107 Passiofl XlI tAL Fkox não(omempla a taxa d�0'J6 de

jUf05 para fJnanciamemo.PeuyeO! 207 HB XS !.6L Flex Meclni<o,] penas, ano/modelo. :OOJ09. Ar<Otldidonado digital, direção Ilidráulicd, vidws e travcJselitrica� mdasde Iig<J aro 15: faróis de nebnna, sensor de chuva e de iluminação, pintura sólidJ, freteinduso, Valor promo<itlrlal de R$ 39.990,OOà vista com bônus de R$1.610,OO� iflduso i Valor tabela de RS

42.600.00) of�re6do pela (oflcfflionãria.Peugeot 307 HB PresenrePad, 1 ,6lflex, 5 penas, pintura sólida, ano/medeln 08i09, eqllipadn de séne com Teto .mIar, ffeio� ABS, Air bag duplo. Iodas de liga-leve, ar-<ondicionado,. direção Ilidiâulica, Cd Player Mp3, faróis de_!febltna, vidros eletrico5 e trava eténkas nas portas -Iaxas a partir de 0% a.m. c.om 50% de entrada

e:saWo em ale 12ll1��S sem juro�ou também SO%d�Cnlr"d.J eSJldo em ati! 24meescen jurosdeO,>l9%.!.m .. Esloquetlas (oncession'\lfa5 Pcugcol palti(ip;lnt%d� se: �ugea1206 Sensmion l.4l At'X, 3'pOIUS, pintur,) sõllda, Jnoimooelo08J09 -·01 unidddes; hUgE:otl07 H8 XR l.4lFleK, 3 portas, pinrurasólkla, ano!mO<ielo09iQ9-·01un;dades; I'wgOO! 207
PassionXR l.4l ãex 4 portas, pinturasólida,ano/modelo09/09- OS unidad�;�ugeoI207-HBXS 1,6lRexMecJni(a, 03 Portas,pintura�Iida, anlJ/mOOefo.:08109 -OS unidades:; PeU9�ot307 HBPresen<e pjlck" 1.6l Fle;.:,OSPorfjl5, pintllr� rolí�,anofmode!(). :08/09 - IOllnidadc1; Prcllodevigcncja da promoção de 18fOSnOO9a 31/0SnOO9, euenquamo durarem
es esteeues. Sujeito a apl'O'i,,�âGde (,OOi[o. fodas as (ondiç{J�s acima poderão ser alteradas se hou'lel allera�õe� slgnifiúltivas na ffil.!lúldo �nanceiro, sem aviso pmJOJOIOi semeare pa�d �ns ill!stlalivo� Promoção válida para as Concessiona/tils Pesqeot eréo (umulativa pala outras plOflloçôes. Pal� mais illformaçóes sobre preços e condições espeoes, «osute a

RededeConcess!on.!tiasPeugcotparticipamesoul!gueSAC-ServiçodeAlendimentoil{}(HentedoBapcoPt!ugeotOSOO7715S7S.
.
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VEí,cULOS------------

ASTRA Gl 2P GNV 99
ASTRA SEDAN GL 1.8 99
BLAZER OLX 2.2 9 nv 96
VECTRA Gl compl. 00
VECTRA Gl compl. 97

�m� 4'll'ógm ar 07

CELTA 2P 05
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA SEDAN 00
CORSA WINO 4P 01 •

GOL G4 OPS 4P 07
GOL G4 2P ar + opcs 06 .

GOL Gllll.0 16V 4P 04
GOL Gllll.0 16V 4P 01
GOL special 99
STllO COM TETO 06
PALIO 4P FIRE FlEX C. AR 07
PALIO WEE. HLX 1.8 flex compl. 05
PALIO WEE. CIN 1.5 8v compl. 99
PALIO WEEK. ELX 1.3 - ar 03
PALIO EO 4P ar + trava 98
PALIO EOX 4P 96
UNO CS 89
ECOSPORT XlS 1.6 05
FIESTA persorajt completo 04
FIESTA persoralit c/ar 05
KA CLX 1.3 vitro trava + opcs 97

�3kl�Wl\+07idro e trava 97

COURIER 1.3 97

���g�t fI(GC�O'B� 97

VERONA LX 92
AUOI A3 2P 98
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 12P 94
CLlO EXPRE. 1.6 compl. 07
CLlO l_Q_c..".rnjl�g� 04

_

•

- Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045
* Entrada Clube Atlético Baependi

3275-0045
3275-1055

'Os v�'ores são sem troca, �ro"""ta sujeito a aprovação
_ -::_:�:':--:--------:-- TEIVIQS MUITO MAIS OPÇOES!!! CONSUlTE-N_Q-ª_------------------- _

Novos e seminovos. Antes de comprar seu carro

novo ;'..Consulte-nos

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

www.fachiniveiculos.com.br

Promoção válida ate dia 30/06/2009 - Sujeito a aprovação, parcela sem entrada e sem troca e não está incluso tac de R$ 850,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Consórcio

'UNIAO
LMÓVEIS - CARROS -lJIOTOS

115 meses I
4p;t:.m..
i3ffl"�_
*If"- s

==�:I�m,

1IiII��IliIj;�III'�
8

CRÉDITOS
13.617,00 254.86

R$ 83.000,00

R$ 97.000,00
R$ 113.000,00 1.188,94

•

32.68000 61166
R$ 127.000,00 1.094,81 " 1.336,25

.

35.620,00 667.22
42,203,00 790,53

�I\1Grupo especial,"",**�.!Wíz.�T.«'"'''' ,,>o ",'i<� .e "j'%-'V'" � ""��.m�0 t"-" � ',�"," 4";

05 contemplações mensais
. ,

Biz 125 KS R$123,13 YBR 125 K R$ 128,04
CG 150 KS R$ 138,41 XTZ 125 K R$ 164,11
NXR 150 Bros KS R$173,53 CIX 250 Twister R$ 224,56
Fazer 250 R$ 240,06 XR 250 Tornado R$ 245,63
XTZ 250 Lan,der R$ 278,44 NXR 400 Falcon R$ 311,49

cerreçãc através da labelll do bbricant.

Agende uma visita

3371-8153/9186-7223
Rua João Januário Avroso. 80 • sala 03 • JaraQuá ESQuerdo· E·mail: uniaosilvert1llnetuno.com.br

a.
til

'5'
a.

@

E
RENT A CAR_...

.

..-----------_.
Muito mais segurança

Uma empresa com orgulho de ser [oroquoense.

Rua CeI. Procópio Gomes de
.

Oliveira, nO 30 • Centro
Jaraguá do Sul

Temos locação de veículos e traslados para aeroportos,

viagens com Vans para qualquer destino.

Todos os sábados saímos as 80 com destino ao Parque Beto

canero, sendo necessário e agendamento atê Sexta feira as 17h.
Fone/Fax: (47) 3370-0026

Nosso telefone (47) 33700026 e 99738889. '. ASS1Sti:NOA24b
47 ?1J1J 8889

roger@netuno.col11.br
www.rogerrentacar.com.or

'PROMOÇÃO
DE CA�ROS E MOTOS

100% FINANCIADAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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/

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO HIDMUlICA
• VIDROS ELÉTRICOS
• TRAVAS EtÉl'RICAS

<'

"O FOCUS VENCE PORSEROMAISMODERNO,
SOFISTICADO E TECNICAMENTE EQUIPADO!'
REVISTA 4 RODAS, ABRIL 2óO!' SEDflNSMÉDIOS

Moretti Automó eis Ltda 1Ruà'�'l"l3Z!!ra lllilliJ- GmitrID-.Jarillluãm$d1
tm:r!lllD1l!t!i@�r

Promoção "Você também vai se animar" (válida até 01/06/2009 ou enquanto durarem os estoques). Fiesta Hatch l.Ol Flex 2009 (cat. fAK9) a partir de R$ 26.500,00 à vista. Fiesta Sedan 1.0l F1ex 2009 (cat. �AK9! a partir de RS 28.BOO,00
à vista. Ford EcoSport 1.6l Flex XLS 20091cat. ES09) a partir de RS 51.900,00 à vista. A Revisão Custo Zero Ford dá direito as 4 primeiras revisões pelo período de 24 Meses (2 Anosl e a I ano de garantia adicional completa sem limite
de quilometragem pagas pela Ford e é válida para os veiculas EcaSport Okm, adquiridos 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 Govemo, TItulares e Test-Drive). Confira o Regulamento no site da Ford na internet (www.lord.com.br/ofertas.asp). nos Distribuidores Ford ou contate o Centro de Atendimento Foro no

telefone 0800 789 3673. Consulte o Distribuidor Ford para maiores infmmaçóes sobre as condições de financiamento. Imagens somente para fins ilustrativos. As informações e ofertas nesse anúncio substituem e invalidam o anúncio

publicado em 26/05/2009. '

CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de se" Ford Zero,
capllars e ,egiões metropolit>naso4004-1960 I Oemab locaI_o08OO 12B 1960, •• ....

Segurosrud
·VIVA o NOVO
,Ford Empresas: (11) 41-74.3929
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CLASSIC
Tão consagrado que já virou um clássico.

I

CLASSIC1.0 LIFE 20 9
�

.R$24.990
Com ar quente 4- protetor de cárter à vista

\
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-.:. FIM-DE-SEMANA,30/31 DE MAIO DE 2009

Venha conferir nossos seroiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900· '7

Barra do Rio Cerro - Jaraguá dó Sul - SC

/01 - AIR?$tQ ',1o'JJtsai"!:<,31ho.lrf,O>, t:'l30i�IlC�i),qu�!li 0fn'.�.m�
102 - Alho e Ó/iW -fJlJ�llfl$�lil!ijni�,�liY&n�jh�
103 • AI/dre • ��)�Wl,;rjlh<h�
104 .Atum -.M.JS8Qfl}t),iltum';lj;I!&o!iI
{OS _ &liitl! Palha ,'MlJ:mre.tt li<I!&l.i1 p�!fja.
'Oó.� 8rXi>It's . !{.u�l.!i�. PrOO:-Ili.: e C!I!�r,t(',.:
107 - Ca18breSll .Mui_;S'}!Hl.,"e(àt-r�geç��a.
108 � C(lkibrÍ(/ . Mij.t.$,,!�!&. s;,!�mho '1m!t(>n� �r.,!�;
109 • CilnodenSe "Mum:irlí\:il . .;i!�m;>ltrrCm, Iomhír:hc
/10 - Cawcbeddar ·Mú<;Silêla, caluprsdJ\lú<lílr
,fI! - Cíitllfíry ; _t.j).U;S�;ilQ. C(1�jpi(»
!/2-ClmmfJ/Jpm ·iJ'JJ��t<i!)t�f,�mptg\r.�-.
1/3 _ flITeddor . MlJ;l&�r(>t.<.. ����r,
-!f4 - Oínco QuejO$ ·l.w��le)a,Plc,�e>1;2l!Ip:ry;,pa!mes�v.-�ni�!
!,5 � elJlaó{p.slJ Ooberta -Cil.atKtSJt IfWSW�:�.

716,- OU?N;" �mwiJj: ·Pr$.�(o. m.�M(e!.,.jomate.
;17 -:éscawa . MU�f9ia. 9Zt*l1Wa f�ij;}
118 ... fíotmtioa ,Muis�!�b, y�fà�w�, ���);Pw!'!.�Siit.
119 � Fo/foSIJ.. ,MUM.�f"�. baoor..

'

120- fm"!{q.
12/�MiJ/�ta
.��;�elff8
124

j�5
126 � NapOlitana
li!7d'a/"1ft..
128. .- PNish,se

;��: :;.'Z;',t"""
IN �.Í'1&V
raZ-libpC.m

�MIJ��r.etOmflille.
•. MU��l'8ip'irnftQ,
. �{ij��i!:;b)4�0:'.�!m�" .

.' '. '

. Mmlrm.�:à�.í'<ÍálS'(j.)·1,{iOI;J,1acti�Sl;��o�Jmlsi�
'#.4!�)�IOIJ!��:>almM,elvill,l.;qrflM
.MÍliislle.ia,ptill)d��!tI.C:3iupiry
·��)tsa["j;,..mifl�,ooQ)l\

��
�LlI!WJ.U�ll!l

133'· Portugut-:.$a
tM-Pl"WIlIomJ
185� Qwtiv l.._')UI'.fíiJj
136-Sidliad8
IN- S<!VgmoffFron}:,v
138 - 1os"",u,
/39- Vegetada,.,
140· Veneza
147 . Lomêo Calup!,,'
142 ·l301o!1hesa
143 . CfJf/fYJpignOfl
144 � Oti!Íoc.."'I
/45· Mi!xic?FJ8
/46 - ifsponho/a
147, '&coo comO�

vEícULOS----------,-----+-----

-]....ussal'iila,presllrJp;,.cooola,O'lIQ:S,...atruw.a,
..,MB$'�ret!l.·pr\)Wl{lil\l
·"'Us<iarelá.�-l()íle.r.a!l$ily.p-armes�G_'
,r�1JSSaf�I*,.;:al9b�9.
·Mm&reJft.Sl�tl9fffingti

·tvlm'lr€I&.lre[l[lC<.IriHl::.peffllt1S§()
.. Ma<s��I��'):l!mh\

.

i1"ü;!":I), r.;\'liln.· P�0flp, C�I)i.:ra
-"m,ar�lab<'tcl\,r,MmJgooJ'l
,M��la. \.(11,:00 lOCall.p�)'
,Nlesdr�J!I.b(fQ:1hwij
,M.�lJr�l&.r,t;ampiif:'jr;
. ��<)",'la, p!iSlmtl.l; �'(U'i(,r9n9,
� MmílfJ:'!s. csecea m�%'W:ta. '�tr.: epsrmesàc,

.��=:� :::�: ::.g�!u. a��)

DOCES
157· &n:lfJiI -M.l!S91'tll<\�a,c!Í(#à;!xItJr,hl
158· &mtrJoNt!,YOtÍa ��.�arC�3.booílllfj}:c(1);!%;�3111r.�cia1Semn-;�.
;�b: :t';!r; :�:::.�j����;t:::�!&�U!�(\
161·- OhalJ1e - Mms@1li, d1o:d<f� Rr®, tlmerlj"im:Me-cOC'rÔOfSali;:
16i!.� 13radco ,JY�&�ct1ooOl�f,Ó�O'
1(i3.·· Preto· Mmar�a.,g-,ocfl<f"il-retj)_
164 -�;u�. .ci,ted!tpJf.�I)Mf�e�*·w61<J,
165 � ilho ·Mmailija_'�1i:!11Erlo; lMacct.(iemadQ.
ltf6",Mfleqile .MYJar�&;�!ll�J}t�li�9proll}.
167- ·�A6Jartfa,ro:(i�<���
168 - Branco '*Ai$\lr� d:loc��'br®I)�l';,i)9��
/69. - "'·Úl.3s&OOI&, dXi:l:de �ft�). (llr,Y>ílO;

•

,170·- (J!iifW fJranw .���r®. d;««ae�f@, ��rQQíJ)lM9:GI.(�.
17!, • Mocinlra.o/MOfãJWO: ·,t��Eiela, !!00'l1 i�e r.t'('.ooreJ<J(l;if!l�Q,Çt
P�ioGptn!» de Oliveira, l&ío - Sala 1 • Centro

* Bordas recheadas

,* Entrega à consultar taxa
-

DiSk Pizza
�-2876
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ATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

EAUMJ;:NTE � SUA RENDA!

ESCOLA Dfi CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro n'' 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Maniçure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquragem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
. - Ouahficação em Massoterapia

.
'- Shiatsu '

- Ouiropraxia
- Massàgem na Cadeira Ergoriômica

SELECIONA PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM
JARAGUÁ DO SUL

Requisito," Informações do Processo
Seletivo

INSTRUTOR DE - Formação superior completa em Educação Física;
-

CURSOS - Inscrição no CREF;
- Habilidade Com modalidades de Musculação 1
Bike/Ginástica.

.

Entregar currículo no SESC

Jaraçuá do Sul até o dia
01/06/2009

INSTRUTOR.DE - Formação na área de Artes Plásticas;
CURSOS - - Habilitação em docência de Artes;

Pintura Em Tela - Disponibilidade para todos os períodos;

Entregar currículo rio SESC

Jaraquá do Sul até o dia
01/06/2009

Entregar currículo no SESC
Jaraquá do Sul até o dia

01/06/2009

- Formação em Música
INSTRUTOR DE - Conhecimento em teoria musical;

1_�URS�_:_ViOlãO
- Habilidade ao lecionar Violão.

�-�---------_.�

MOais informações e acompanhamento dos processos seletivos SESC/Se por meio do site 'y','}�.w.,;g.�.Ç.:.liç..:.,.ç.m.n:.!2r Banco de ?'alen�os

Procura-se pessoas
dinâmicas e dispostas a

vender perfumes
importados com valor
acessível, margem de
lucro de 50% e carreira

progressiva.
Empresa Nacional e .

renomada no ramos da
perfumaria. Tr: 9142-6310

ou 47 3395-1354.

Filial: Shopping Cenler Breilhaupt - 2· Piso

ACOMPANHANTES

-,

Sigilo absoluto I Só atende motel
•

. Janaina
Bela e Sapeca *

,

Raissa *Estilo menininha

Rafaela *
Sedutora e meiga
devolta na casa *

Duartos novos na casa

147) 9624·8410
Atendimento.9hOO a 1hOO147) 8863·3926 .

.
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PREÇOS
ARRASADORES

TAHA
ZERD�

3 ANOS
.DE GARANTIA**

'LOGAN 16V
APAlmRDE

RS 24.280,01
,

VENDA PELA INTERNET
TWOo/O
EM24x MELHOR C�8ENEFiC10

DA CATEGORIA

www.renlllllt.GOIll.brRedeR(lnal.!!t..Mais da 156 cOllcessionárias no !iras!!. 5A&: 08011 mm 5515

ITAJAí
(47) 3341-3341

JOINVlllE
(47) 3145-3145

JARAGuA DO SUL
(47) 3274-0000

iBo.Ví':t'i1J/í._âttJMitt!�
SEMINOVOS
(47) 3340-7700

BlUMENAU
(47) 3144-3144

P!'OtTlOÇ�%l? vál:da de 07 de miJi;:; a (}1 a juobo de 2009, Veja 1) f€yulamento compteto d,:1 prcrocçénnes Ccnceesicnérias Refl<"I!t parttctpentes cu nç. sito wwv,d€r;.a�l�{ .ccm.bc Os B<:1f'l,:!úit 5Y=1,bol excnstcs rias concess.cnértas p'l!," 1�$1B das rbeves i�&O Sl.!O O�: vefcutcc qve servirão de :>r�i"dó Texa D% vétida i>v.;!

Crédito, Despesa de�:viÇ,{)5 de tercei-os f_; Tributo:"l não tl'lt'i\J:.t.):;, P�mum metáilra não lncfusa, f-'�te incluso. '!mii'J!'- as cor;<dlç..oe:) de.nn<'lnr.i<�i"l"Cemos.(lt".lmi.l �g) pelo C/.X: {(rédit6 Direto ao (oh!':\>rnld�}r), através dia Cta, de Crédi!.o,·f!HrmG:\irr:el�h) \� Invesumamc Renau,l:t do I:ka�!. Crédito :i'�ljt-:ltn;:.. anabse e aorcvacêo
de cadastro. Verífique na SUí� Concessionária os valores das parretasmereaís de.cada verséc e o valor rntaí fln<'lrtçjadr,: (;arantía os :1 a,1)05 ou 100 mil krnJ.;) que ocorrer prtroeiro, f."cr:dicignado!l aos: termos e (;D;)diçõ�.s: F.stabe!e:�kh."").s no Ma�ua! de Giil,'anlia e.M<ln�ltencão.l\ gU<'I!)f1a deJ encs para náo.€ v,�lid(; pera
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L\CENC\AM�NTO
. + \PVAG�T'S.

(51

�--o
FINANCIAMENTO

. EM72X 131

ESCOLHAAMELHOR (lI

:;0"'- ...... - ........ - - - ...-_

�CORDleÃO+oFÉJrrA'�..., __ ,... ....... __
J

PRA VOCÊ TERSEÜ
CARROZero

e VEMPRAJAVEL

,

GPSGRATIS
(.1

AS 2 eRIME�·1bREVISOES'GRAns1roC.o
na1roc.a .

'"

.. �

Maicon 111
GERENTE DE VENDAS
x
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Rua Bernardo Derntnrsoh, 2054
Vila lalau • Jaragué do Sul

Revestimento
Comercial 20x30

A partir de R$ 7,99

Piso Péi 5
Comercial
A partir de
R$10,90

Piso Comercial
33x33

A partir de
RS 9,90

Piso Extra.
30x30

A partir de
R$12,90

Procura indentificar vendedores, para atuar na área de vendas de
. consórcio de automoveis, motos e caminhões.

Tratar: cleomar@breitkoptcom.br

e entr,cgue gratuitamente para cada assinante, sej1do um por assínaüna,
12,'meses de validade. Deverá ser retirado no Jornal O Correio do Povo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOVA BRASILlA

kikar@netuno.êom.l5r
,

Av. Prefeito Woldemar Grubbo, 1400 - Boependt - Jgroguá do Sul - se
www._rreiodopov....om.!lr

Engates de carr!!,s�
Para todo os modelos
- Pick-U s e Automóveis

Conforme lei federal n° 9503- eTs., resolução-197.

CaixãTHULE
Para todo os modelos

As Thule são bem planejadas para
solucionar muitos problemas de transporte,
com capacidade de 3601ls de bagagem.

Rev�ndedorExclusivo � � ==�__� _

6fBt:ú1C�
PaixAo pela BvsntufB

.

IHUIE® VOLPATO
CAPOTAS
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SABADO, 30 DE MAIO DE 2009 1...1:,1

-GOL DE PLACA
Olha só, o futebol vai entrar na ala dos direitos do consumidor. Pelo menos

é o que propôs, em um seminário, o promotor paulistano Eduardo Ferreira
Valéria: quer que a torcida "se organize juridicamente" para não sofrer abu
so. Ele também pede punição para maus serviços em vendas de ingressos,
sequrnnçn. higiene nos estádios e até transporte e estacionamento. Se a bola
não furar durante o jogo e for para o Congresso, a ideia pode virar lei.

LEITOR FIEL BAZAR
O leitor fiel de hoje é meu amigo corin- Neste sábado, às 15 horas, na Igreja
thiano Silvestre Panstein. Ele também Matriz São Sebastião, será servido um

lê a coluna todos os dias para ficar nn- Café ColoniaLcom Bazar. A promoção é
tenado no que acontece na sociedade do GAVI- Grupo de Apoio à Vida.
'jaraguaense.

" Uma chove
importante poro o

sucesso é o auto

confiança. llmu.chcve
importante poro o

outo-conf,ionço é o

preparação,,ARTHUR- ASHE

DOSE DUPLA
Hoje quem recebe cumprimentos pela
estreia de mais um aniversário é o

presidente da Sociedade Amimde, José
Augusto Demarchi. A filha, a linda Ana
Laura Demarchi, completa junto com o

pai nove dias de vida. Mil vivas!

ANOTAAl...
Estava lendo num jornal: o piloto Ru
bens Barrichello tornou-se o quarto
maior pontuador da história da F-1 no úl
timo domingo. Podes creL já, já ele está
em segundo. Alguém quer apostar?TRIBO DA LUA

Vamos dar uma forcinha? Acessem o

site http://globo.com/caldeir'IoC3%A30
na sessão: "Minha Banda no caldeirão
do Huck" e votem na banda Tribo da
lua. Com um empurrãozinho nosso

quem sabe o grupo possa aparecer
na telinha da globo. É gente daqui, é
gente nossa!

NAS RODAS
• Não ousem esquecê-lo! Hoje o meu

querido amigo luiz L!inznaster Jr., mú
sico de primeira, bate as taças e faz tim

-

tim, pois é bem neste sábado que ele
troca de idade. Por favor, liguem! Ele
vai adorar!

• Na segunda-feira quem apaga ve

linhas é a bonitona Veridiana Luim
- Vasel. Parabéns e o meu desejo é que
sejas feliz plenamente.
• O casal gente do bem Rosangela
$oum e Aldo Muniz ainda continua re

cebendo cumprimentos pelos seis anos
de sucesso da Matrix Cabeleireiros. Um
dos salões mais movimentados de Ja
raguá,:Bola branca.

.

Nesse sábado e domingo, na Scbr, _- .

acontece a peça Cavalinho Azul.
Uma ótima pedida para os papais e

�

mamães distraírem seus baixinhos.
O espetáculo teni direção de Gilmar
Moretti e figurino de Márcio Palos-
chi. Não dá para perder!

·MOTOCROSS
Neste fim de semana acontece no

Motódromo, em Massaranduba, a I

Etapa da Copa Yamaha de Motocross.
Hoje à noite terá festa dcqueles com

a presença da banda Seven, sertane
jo universitário com DJ Daniel Bloch
e a presença do meu amigo, o DJ
Marcelo luis.

Saborear, a partir das 11 h30, a
,deliciosa feijoada do Lions Clube
Jaraguá do Sul Cidade Industrial,
.

na Comunidade Rainha da Paz,
Bairro Vila Nova.'

..J
W

�
o
r
z

�
,«
c>

S
:::J
>
Õ

A bonita
Pietro Reimer
é o grande

�
aniversariante

• de hoje

.t§fiSPORT <>

_

$"C> rrq;%YJl.iT
Troféus e Medalhas

3275-4044

As amigas Evelin, do moderno loja Akozo, Eloine
e Simone recentemente curtindo o Estação do Tempo

o Presidente
da Fundação
Cultural,
Jorge Luis do
Silvo Souza,
comemora

-

idade nova,.
neste domingo I

."No próximo dia 6 de junho,
às 18horas, na Antiga Estaç.fio
Ferroviária de Guaramirim,
acontece o show imperdível com o

Grupo ArueJra de JoinvUle.

.. A bonitona Juli Aman é presença
,garantida dia 20 de junho, na

, Feijoada Nossa, no Parque Aquático
Ocnê, em Guaramirim. Zé Delai,
orgànizador do babado, quer atrair.
mais de mil pessoas. Sucesso.

.. O convidado de hoje, às
7h30, no Studio Atualidades,
é o presidente da Câmara de
�ereadores de Guaramirim,
Marcos Mannes. '

'---
.. Hoje tem feijoada à Brasileira
na Choperia Scondidinho.

.. o. amigo e Dl Xalinho está
preparando {IS qoitútes para
comemorar no próximo dia três
de junho ã idade novo.

",. f'

•• No ,Mr. Beef, o d�ck mais
famosõ de Jaraguá da Sol,.neste
sábado tem rodada de xixo:'

• Neste sábado, na Licoreria,
é dia do banda "Soul Bar".
Garantia de blues, reggae é rock '

de primeira.
.. Com essa, fui!

o am!go Flávio,
gerente do
Hyundai, foi

'

anfitrião, no
'quinto·feirQ,

.

do coquetel de
lançamento do
nóvo corro i30
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"

AUTO-EN:GANO
Nada é mais fantástico que o cérebro hu

mano e seus processos mentais. Nossa men

te processa milhões de informações a todo'
o momento, atribuindo valores às coisas e

nos posicionando quanto ao que fazer. Para
otimizar o processamento das informações,
o cérebro não responde a todos os eventos

racionalmente, mas sim pela memória. Ou

seja, agimos de acordo com nossa experiên
cia passada: aquilo que nos deu prazer, repe
tiremos; o que não, descartaremos. E isso é
uma faca de dois gumes.'

.

- Em tantos fatos da vida (como também em'
investimentos) aquilo que nos agrada, trazen
do alguma forma de gratificação ou de alívio
no desconforto, caracterizamos como positivo.
Por consequência, as situações do nosso dia
a dia nas quais temos que decidir sobre algo,
tendemos a ser mais favoráveis quando temos

simpatia a.esta situação. Ganhar dinheiro, fler
tar com uma pessoa que nos interessa, comprar
um carro novo, ou apostar na alta das ações no
mercado financeiro, são exemplos. Se virmos

que vamos nos dar bem, atribuímos grande
probabilidade de acontecer.

Por outro lado, aquilo que nos é estranho,
complicado e, sobretudo, parecendo que irá
frustrar nossas expectativas e desejos, vimos

pelo outro lado, ou seja, pouco provável de'
.

acontecer e então muitas vezes simplesmente
ignoramos. No geral, preferimos errar juntos
a ganhar sozinhos. Na dúvida" no desconforto
do quê fazer, vamos juntos com a manada. Isso

porque não respondemos bem a situações nas

quais ficamos de fora, em que temos que ter

paciência esperando o longo prazo virar reali
dade, e de tornar decisões que nos são difíceis,

Auto-engano! Este- é o processo que faz com

que aceitemo� como verdadeiro certa informa

ção que é considerada falsa. Adiantar o relógio
para não chegarmos atrasados é um exemplo:
apesar de não adiantar bulhufas posto que não

corrige o erro, .que se trata de uma miríade de

hábitos inconscientes. O mercado financei-
.

ro apresenta vários sinais dúbios, justamente
porque seus protagonistas são seres-hu�anos.
Recentemente, no mesmo dia foi divulgado a

queda contínua nos preços dos imóveis nos

EUA e o aumento no nível de confiança do
consumidor - o que é um contra-senso! Milton
Friedman, célebre nome na economia, na dé
cada de 50 escreveu que nenhum economista
devia perguntar nada a ninguém. Por um mo-

.

tivo simples: não conseguimos mostrar nossas
reais motivações sem mentir. Sobretudo a nos

mesmos.

,Estamos em
junho: comemore a

Cultura BrasileiraLUIZ MARINS, CONSULTOR
E PAlESTRANTE

Quando perguntamos quais' as três
maiores características do brasileiro,
4.252 respondentes disseram ser a cria
tividade (25,8%); a alegria (18,2%); a

solidariedade '(17,3%). As três primei
ras respostas somam 61,3%.

Nenhum brasileiro duvida da veraci
dade desta enquete. Somos, realmente,.
um povo criativo, alegre e solidário.' E
essas' três características e mesmo vir
tudes devem ser comemoradas por to
dos nós brasileiros.'

Nenhuma época é mais propícia para
essa.celebração do que o mês de junho, com
as festas juninas que permeiam o Brasil de
Norte a Sul, Leste a Oeste. Não há um só Es
tado brasileiro que não comemore as festas

juninas e os santos de junho - Santo Antonio

(13); São João (24) e São Pedro (29).

A maior tradição da cultura brasileira,
de fato, mais que o carnaval, são as festas
de junho que juntam todos os aspectos de
nossa rica cultura antropológica. A alegria,
a religiosidade, a criatividade, a solidarie
dade, a música, a dança, a comida típica.

Minha sugestão é que você, como

empresa e como pessoa, comemore

o Brasil, sua cultura e seu povo neste'

mês de junho.. Vá a uma festa junina.
Em sua empresa sirva comidas e bebi
das típicas. Determine um dia em que
todos vão trajados de forma diferente,
de acordo com as tradições de cada re

gião deste imenso Brasil.
Ser brasileiro vale a pena! Comemo

rar o Brasil e nossa cultura vale a pena!
Celebrar junho vale a pena!

Pense nisso. Sucesso!

C3C3
O mercado financeiro
apresento vórios sinais'

dúbios, justamente porque
seus protagonistas são

seres-humnncs

Economia dos Estados Unidos
apresenta retração de�5,7%

I
I
I
I
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i

II
�
I

I
I

I

A economia americana
contraiu menos que o pre
liminarmente estimado no

primeiro trimestre, enquan
to os lucros corporativos se

recuperaram, segundo rela
tório do Departamento de
Comércio divulgado ontem .

O PIB (Produto Interno Bru

to), que mede a produção
total de bens e serviços den
tro do país, retraiu 5,7% na

taxa atualizada, informou o

departamento, menos que os

6,1% estimados pelo governo

no mês passado ..
A expectativa do mercado

era de uma queda de 5,5% en-.

tre janeiro e março. A produ
ção declinou por três trimes
tres seguidos pela primeira
vez desde 1974-1975.

O Departamento de Comér
cio divulgou em seu relatório

preliminar que os lucros cor-'

porativos depois de impostos
subiram 1,1.% no primeiro
trimestre, no' primeiro avan-'

ço em um ano, após queda de
10,7% no quatro trimestre.

Economia norte-americana teve retração menor do que a esper�da

LOTERIA

CONCURSO N° 2058

I

I
I

INDICADORES CÂMBIO
--------------------�--�--�

MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
DólQr comercial (RS) 1,974 1,975 -1,69%
Euro (eni RS) 2,782 2,786 -0,25%
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REAÇÃO

Coreia do Norte fala em sanções
Após lançar novo míssil, país volta a desafiar a comunidade internacional
SEUL

Algumas horas após a: Co-
.

reia do Norte prometer adotar
mais medidas de "autodefesa"
e romper o armistício em vigor
desde 1953 na península core

ana se a ONU (Organização
das Nações Unidas) punir o

regime comunista com mais

sanções, um novo míssil de
curto alcance foi lançado na

costa leste do país. "Se o Con
selho de Segurança da ONU
nos provocar, nossas medi
das adicionais de autodefesa
serão inevitáveis", afirmou o

Ministério das Relações Exte
riores do país, num comuni
cado transmitido pelos meios
de comunicação oficiais antes
do lançamento do míssil. Um
oficial sul-coreano confirmou
o disparo à CNN, o sexto nesta
semana.

Os membros do Conse
lho estão tentando fechar um
acordo sobre novas sanções
contra Pyongyang depois de
o governo norte-coreano ter

.

assombrado o mundo com a

realização de seu segundo tes-
o

te nuclear, na última segunda
feira. "Quaisquer atos hostis
do Conselho de Segurança se

rão equivalentes à demolição
do armistício", disse o Minis
tério, numa referência ao ces

sar-fogo que encerrou a Guer
ra da Coreia (1950-1953).

"O mundo logo testemu-
. nhará como nosso Exército e

nosso povo se levanta contra
a opressão e o despotismo do
Conselho de Segurança das
Nações Unidas", acrescenta o

comunicado. O texto não dá
detalhes sobre quais medidas
seriam adotadas. '. Soldados norte-coreanos pennanecem na fronteiro ,com a China enquanto membros do Conselho tentam fechar acordo

Cidone deixa pelo menos�io Gripe suíno já matou 99 pessoas
'.milhõ() de desabrigad.os na Asia Brasil segue com dez casos confirmados sem nenhuma morte

Centenas de milhares de

pessoas viram-se obrigadas a

trocar suas casas' por abrigos
do governo no leste da Índia e

em-Bangladesh depois da pas
sagem do ciclone Aila-pelo sul
da Ásia, informou a Associa
ted Press, Enquanto isso, auto
ridades locais advertem para o

crescente risco do 'surgime�to
de surtos de doenças contagio
sas. O ciclone que passou pela
região matou 264 pessoas nos

dois países.
.

Na Índia, o ciclone deixou
meio milhão de desabrigados,

disse B. C. Patra, um alto fun- O número de mortes pro
cionário da defesa civil de Ben- vocadas pelo vírus da gripe A

gala Ocidental, Estado indiano (H1Nl), a chamada gripe suí
mais afetado pelo fenômeno. -na,-confirmado pela OMS (Or
Em Bangladesh, as autoridades ganização Mundial de Saúde)
locais pararam de divulgar o aumentou de 95 para 99 nos

número de desabrigados, mas últimos dois, dias, segundo o

milhares depessoas continua- mais recente boletim da enti
vam nos abrigos do governo. dade, divulgado ontem. Desde

O Aila matou 147 pessoas quarta-feíraa OMS confirmou
em Bangladesh e 117 na Índia, mais de dois mil novos casos

segundo informações oficiais, da enfermidade, elevando o

mas teme-se que o número dê total de contaminações de
vítimas seja ainda maior por '13.398 para 15.510. O núme
causa do grande número de - ro de países com registros de

desaparecidos.
.

. contaminação passou de pelo
menos 53.

NO BRASIL
O número de casos da do

ença em território brasileiro
confirmados pela entidade
passou de nove para dez nos
últimos dois dias, sem ne

nhuma morte. Já o Ministé
rio da Saúde do Brasil con
firma até o momento pelo
menos 14 casos de contami
nação pelo vírus A H1Nl,
sendo seis em São Paulo,

o

quatro :

no Rio de Janeiro,
dois em Santa Catarin-a, um
em Minas Gerais e outro no

Rio Grande do Sul.Mulheres indianas desabrigadas estõo em abrigo do governo

�
':3
:::J
>
15

Desde quarta-feiro, a OMS confinnou mais de 2 mil novos cases da enfermidade
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�"frrrfrdçf1� efit JeJen�
AtLvL�Clde Clvt[stL�Cl SLVVlboLLzo� os 23 Cl�OS dCl, es�oLCl cteyV1AClVtO U1fLVtVt .

o Dia da Família. O evento é uma

confraternização com os pais,
alunos e professores que ocorre

na própria escola durante o dia
todo. Entre as atrações, estão:
show de talentos, brincadeiras, e
outras atividades educativas.

Ao longo destes 23 anos, a es

cola passou por várias mudanças
que foram lembradas pela pro
fessora. Nos últimos anos a uni
dade de ensino foi ampliada. A ,1S

- biblioteca, na opinião de Sônia, é
a principal conquista que bene
ficiou os estudantes. "Os alunos
fazem atividades de leitura uma

vez por semana e levam os livros

para a casa". Ao todo, três mil vo
lumes estão disponíveis, O espaço
foi construído com apoio do proje-

.

to Cidadania, promovido pela em
presaWeg, de [araguá do Sul.

Em breve, a escola ganhará
um laboratório de informática,
com o objetivo de promover a in
clusão digital. O espaço também
será Oferecido para a aplicação
do sistemaPositivo. Cercade 280

alunos estão matriculados.

GUARAMIRIM
A EscolaMunicipal Germano

Laffin, de Guaramirim, comple
tou 23 anos no dia 25 maio. E
para comemorar o aniversário,
os professores promoveram UIÍl

concurso de desenho para todos
os alunos. O tema do1rabalho foi
"arquitetura da escola".

Segundo a professora Sônia
Chiodini, 36 anos, que há oito
anos atua na unidade de ensino,
os estudantes receberam o desa
fio de passar para o papel a pró
pria escola. E, para isto, eles usa
ram lápis de cor, folha de papel e,
principalmente, a criatividade.

No concurso, três desenhos
foram selecionados. O aluno

.

Carlos Eduardo de Souza, 10

anos, ganhou o segundo lugar na
brincadeira. "Na minha cabeça
eu lembrei da escola e depois fui
desenhando no papel", contou o

menino.com ar de alegria por ser
premiado. A educadora contou

que a comemoração ainda não
encerrou. Para o próximo sába
do, 6 de junho, está programado

� ú t! fi lDZ-JJ::IJ:7rlj�
1 ° lugar - Hugo Schafranski, do 3° ano

..\ ' .

_ ��I�__����;---
(�Ürrlc na» �_ii ..... ,

,.._ >

! ����
.Jr��\.�.·i�-

2° lugar - Carlos de Souza, do 4° ano

3° lugar - Henrique Antunes dos Santos, do 5° ano

i
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SERVIÇ
o QUÊ: e,e Joinvill� QUANDO: Hoje, 12h�0 - -

-

-

ONDE: Jarn!Utlh QUANTO: RS 15 "(inferior), RS 10 (superior)
e RS§ /superior). Postos de vendas: Rede de Postos Mime"

- Girolla, Falcão Sports e Academia Vitta

Tiago ,acredito que mais uma vez Malwee teró que ter paciência poro garantir mais uma taça de campeão

Clássico no final
do Sul-Americano
Malwee tenta o pentacampeonato na Arena
JARAGUÁ DO SUL

Confirmando todas as ex

pectativas, Malwee e Krona/
Joinville fazem neste sábado,
às 19h3'O na Arena [araguá,
a final do Campeonato Sul
Americano de Futsal. A vaga

para a decisão foi suada. No

sufoco, a Malwee conseguiu
vencer por 2xO o Pinocho,
da Argentina. Diferente dos

outros times dos países vi

zinhos, QS 'hermanos' soube

ram se defender, marcaram

forte e deram trabalho para
os brasileiros.

No primeiro tempo os ar

gentinos até levaram perigo
para a meta de Tiago, mas fal
tou pontaria. Por outro lado, a
equipe brasileira chegava com

.

mais firmeza no ataque. Fal

tando três segundos para ter

minar a primeira etapa, Falcão
chutou no ângulo de Quevedo,
abriu o placar e levou a torci-

"

da ao delírio naArena Jaraguá.
O jogo seguiu 'equilibrado no.

segundo tempo. Somente com

12min50 Humberto marcou o

gol da classificação. Com boa

movimentação e ele bateu sem

chances para o goleiro.
O goleiro Tiago elogiou a

evolução da escola argentina

NENHUMA NOVIDADE

Krona/Joinville teve mais facilidade e venceu os paraguaios por 7x1

de 'futsal e comentou sobre o

clássico de logo mais'. "É um

jogo de paciência e tivemos

que ter tranquilidade para sair
com a vitória, contra o Joinvil
le será a mesma coisa. Será o

.

nosso primeiro grande desafio
do ano", analisou ..

O Joinville, do técnico Pau
linho Gambier, goleou o Pablo
Rojas, do Paraguai, por 7xl.
Gambier espera um jogo equi
librado contra a Malwee. "Va
mos manter o padrão de jogo.
A Malwee

\

é uma equipe que

sempre surpreende, mas sabe
mos como eles se comportam.
Tenho muito carinho pelo Fer

retti, até porque foi ele que me

mostrou o futsal", disse. ,

, Além do clássico, o jogo de

hoje pode ser a última oportu
nidade de ver Ari com a camisa

da Malwee. No final do, jogo o

fixo confirmou sua ida ao Bar

celona. "Estou curtindo cada

jogo como fosse o último e já es

tou com saudades", desabafou.

,GENIELLI RODRIGUES

o CORREIO DO POVO rnSABADO, 30 DE MAIO DE 2008

Na Seleção
o técnico do equipe Faculdade Jangada/FME de basquete fe

minino, Júlio Patrício, garontiu lugar como assistente técnico do

Seleção Brasileiro Sub-19 Feminino. Ele viajo no segundo-feiro
poro Jundiaí (SP), de onde seguirá poro Portugal, poro o disputo
dos Jogos do lusofonia. logo depois, o time já emborco poro o

Tailândia, poro o mundial do categoria, de 23 de julho o 2 de

agosto. Enquanto Patrício ficar com o seleção, quem assume o

time jaraguaeilse é o auxiliar Vivian Cam.pos.

PARAJASC
No edição de ontem, coloquei aqui na celunn sobre a desistência de
Massaranduba dos disputas do Parojasc. Mos o integrador- esportivo
da SDR, Arno Deretti, trotou de escrever dizendo' que a punição do
cidade (multo, no caso), só será confirmado depois de julgamento do
Tribunal de Justiça Desportiva. Ele informou também que Jaraguá do
Sul não dispu�ará a competição, só que aqui, o termo de desistência
foi entregue antes do congresso técnico, dentro do prazo para legal. O
secretário de Cultura, Turismo e Esporte, Ronaldo Raulino, disse que o

decisão de não participar do Parajasc (que começa semana que vem

em Caçador), foi das próprios entidades responsáveis pelos atletas. A
intenção delas é se estruturar melhor paro a edição do ano que vem.

COPA SESI
Apenas duas modalidades seguem em disputa no Copa Sesi. No fu
tebol sete, o decisão do Troféu Valores do Esporie, que seria neste

fim de semana, foi adiado poro o dia 6 de junho. Os finalistas são

KS Embalagens e Trapp. Já Batik e União Motores disputam o bronze.

No futsal master, os, semifinais estão confirmados poro este sábado,
no Ginásio do Sesi. As 9h tem Duas Rodos x Weg e, no sequência, tem
Urbano e Marisol. A final será no semana que vem.

ATLETISMO
A equ,ipe Faculdade Jangado/FME de atletismo está em Itajaí, no fim de
semana, poro participar do Campeonato Estadual Juvenil. Dezoito atle
tas representam Jaraguá do Sul no competição. As maiores chances de
medalhas estão com Simone Ponte Ferraz, nos 3 mil metros rasos e nos

3 mil com obstáculos. O objetivo dela é alcançar índice paro disputar o
Brasileiro da categoria, dias 11 e 12 de julho em Uberlândia. Os outros

participantes são da categoria menores, e também buscam morcas tam

bém poro o competição nacional, dias 20 e 21 de junho, em Fortaleza.

• Vejo mais do esporte nos blogs Arquibancada e

Firula de Solto Alto, no site www.ocorreiodopovo.com.br

julimar@ocorreiodopovo.com.br
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FALTAM DUAS SEMANAS

Treinos seguem duros no Juventus
Moleque Travesso fará amistoso contra o Marcílio Dias na quinta-feira
JARAGUÁ DO SUL ção deles no time", considerou.

Faltando 14 dias de estre- Pelo que o treinador pode ob
ar pela Divisão Especial do servar até agora o time deve ser

Campeonato Catarinense o rápido, técnico e com um bom
Juventus segue treinando fir- . toque de bola.
me no João Marcatto. Com o Na noite de ontem o ad
condicionamento físico pra- versário da estreia do tricolor
ticamente em dia, a partir de jaraguaenses fez um amistoso

agora o técnico Pingo deve fo- na cidade de Porto União.O GO

car o trabalho na parte técni - ordenador de futebol, Marcello
ca.,Na pauta de treinamentos Catrê, esteve na cidade para co
estão previstas simulações de letar informações. "Dentro do
jogadas, amistosos e coletivos. que ele trouxer vamos preparar
O primeiro jogo-treino já foi a equipe e escalar o time titu
marcado: será contra o Ma�- lar", afirmou.
cílio Dias, na quinta-feira que, Um reforço está mais do que
vem, às 15h30, em Itajaí. certo. Pingo contará com aexperi-

Segundo o treinador, o time ência do goleiroDarci nameta ju
começa a ganhar forma a partir ventina. Natural de Guaramirim,
de agora. "Eles mostraram uma ele estava treinando no clube,
grande evolução física e técni- mas ainda não tinha oficializado
ca, foi feito um trabalho forte de sua permanência, já que tinha

musculação", informou; propostas de outros times. Se-
Na segunda-feira Pingo terá gundo ele, faltam apenas alguns

cerca de 95%'do plantel. Devem .

detalhes que serão acertados na

se apresentar no João Marcatto segunda-feira. "Decidi ficar pelo
um volante, um lateral esquer- projeto que está sendo feito aqui.
do, um zagueiro e um atacante, Tem uma comissão técnica de

.que estão disputando a Série 'qualidade e o clube está se rees

A2 de São Paulo e a Copa Rio. truturando", comentou.
"Vamos pegar jogadores em ati-
vidade e isso facilitará a coloca-' GENIELLI RODRIGUES Goleiro Darci (E) foi sondado por outros clubes, mas resolveu �icár no Juventus devido ao projeto tricolor

"

Disputas nos
times de base

Inicia neste sábado a terceira
fase do Campeonato Varzeano .

O Campeonato Jaragua
ense de Escolinhas de Fute
bol- "Taça SDR", promovido
pela: LJaF (Liga Jaraguaense
de Futebol) terá sua terceira
rodada neste domingo .. No

total, nove equipes entram
em campo, nas categorias
sub-11, sub-13 €i sub-15. No

João Pessoa, as equipes da
casa enfrentam os Craques'
do Futuro. Os times da DME/
Corupá encaram. o G4 Gari
baldi, no Dom Pedro. _

JARAGUÁ DO SUL

Tem sequencia neste sába
do o Campeonato Varzeano de
Futebol - Troféu Raul Valdir

Rodrigues. Nesta terceira fase
oito equipes foram divididas
em duas chaves de quatro. Na
chave M, estão Tigre MC,. Ga
lácticos, Guarany e Caxias.

Kiferro, JJ Bordados, Branden
burg/Dutra e Atlético disputain
no GrupoN.

.
.

No campo do Caxias, a -Kí
ferro pega o Atlético, às 13h30;
e o Tigre enfrenta o Caxias, às
15h15. O time da Vila Lenzi
teve apenas uma derrota até

agora, por isso os resultados
estão acima das expectativas,
segundo o dirigente Márcio de
Marco. '1\ gente trabalha com

uma gurizada nova e eles estão

surpreendendo. O campeonato
é bem nivelado e não têm favo
ritos?', disse.

No campo do Rio Molha

se enfrentam.. JJ Bordados x

BrandenburglDutrà, às 13h30,
e Galácticos x Guarany, às
15h15. O Galácticos vai com

tudo para esta terceira fase. O
dirigente "do clube, João Au

gusto Coelho, disse que "este
é ano do, Galácticos". "Manti
vemos a base do ano passado
e o tiíne está bem fechado e

unido", declarou.
A equipe do Rio Molha

.

treinou nas férias de janeiro e

fez até pré-temporada para a

competição municipal. Coelho
avalia a participação do grúpo
como boa já que o Galácticos só '

perdeu uma partida até agora
(para o Brandenburg pai 2xO).
No entanto a derrota na influen
ciou na classificação do time.

Na terceira fase do Varzeano
todos jogam contra todos den-

.

tro do grupo e os dois melhores
classificados passam para a se

mifinal da competição.

EM GUARAMIRIM
Os times de Guaramirim

recebem o Botafogo, no campo
do Seleto: Já as partidas entre

Flamengo e Moleque Traves
so foram transferidas para o

dia' 11 de' junho, em comum

acordo entre as equipes. O CT
Falcão 12 folga na rodada do
fim de semana. A .categoria
sub-15 joga às 8h15, o sub-13
às 9h30 e o sub-11 às 10h30.8randenburg/Dutra (branco) joga contra o JJ Bordados no Rio Molha
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Galo quer assumir
liderança em casa
Time mineiro recebe o Santo André rio sábado
DA REDAÇÃO
o AtlétiGo-MG pode assu

mir neste sábado a liderança
provisória do Campeonato
Brasileiro. Terceiro coloca
do, com sete pontos, o time
irá a dez se derrotar o Santo
André, às 18h3 O, no Minei
rão, e ultrapassará, ao menos

por 24 horas" o Internacio

nal, único time com 100% de

aproveitamento 'na compe-·
tição, e. o Náutico, que tam

bém tem 7 pontos, mas leva

vantagem no saldo - ambos

jogam em casa no domingo,
contra Avaí e Fluminense,
respectivamente.

SANTO ANDRÉ
Para o Santo André, a par

tida marca a necessidade de

reabilitação, depois da derró-:
ta em casa para o Flamengo,
no último domingo. O time
do ABC paulista soÍna quatro
pontos, começa a rodada em

sétimo lugar e deseja encos

tar nos primeiros colocados,
para se manter na briga por
uma vaga na Libertadores oú
na Copa Sul-Americana. A
novidade no Ramalhão, nes
sa semana, foi a apresentação
do lateral-direito Rafael, que
chegou por empréstimo do
'São Paulo.

F�gão recebe
o Sport Recife.

Nos outros jogos deste sá-
r:

bado, entram em campo qua-
tro das oito equipes que ain
da não conseguiram ganhar
nenhum jogo no Brasileírão,
No Rio, o Botafogo, que tem

apenas dois pontos, recebe o

Sport, que só somou 1 ponto
e foi o primeiro time' a ficar
sem técnico no campeonato -

..

o interino Levi Gomes vai su

prir a ausência de Nelsinho
. Baptista, que se demitiu na

quinta-feira. A novidade no

alvinegro pode ser a estreia
de Lúcio Flávio, que teve a

documentação liberada.

o CORREIO DO POVO Il'l .

SABADO. 30 DE MAIO DE 2009

CAMPEONATO BRASILEIRO, - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

Poso Clube PG J V GP GC SG APR. RESULTADOS - 4" RODADA

1° lnternacienál <�j' '9 3 '3 4 O ,4 100%' • SÁBADO (30(5)
18h30 - Coritiba x Goiás

2° Náutico 7 3 2 8 5 3 77,8% 18h30 - Atlético-MG x Santo André

.3°. Atlético·MG . �7 .

3 2 7 5 "2 17;8% 18h30 - Botafogo xSpôrt
4° Cruzeiro 6 3 2' 4 2 2 66,7%

• DOMINGO (31(5)

5° Vitória 6 3 2 3 2 1 '�-t36;.i%
16h - Náutico x Fluminense
16ti - Santos x Corinthians

6° Santos 5 3 1 8 5 3 55,6% 16h - São Paulo x Cruzeiro

/W " 0;;SªnJqAndré 1 *6 5 1 44,4% ' 16h - Vitória x Grêmio
16h • Flamengo x Átlético-PR

8° Grêmio 1 44,4% 18h30 - Barueri x Palmeiras.

'�jY ,� 'C8rinttÍians 1 44.4.% . 18h30' - Internacional x Avaí

10° 'Flamengo 44,4% S"RODADA

11° Palmeiras 4 -1 44!�%,\ " QUINTA·FEiRA (4(6)
12° Fluminense 4 3 2 4 ·2 44,4% 21h - Grêmio x Náutico

21h - Santo André x Santos
lilo Avaí 3 3 4 4 O 33,3% " SÁBADO (6(6)
14° Goiás 2 3 6 7 -1 22,2% 21h - Corinthians x Coritiba

15° 'lil Barueri 2 "3 2 3 -1 21,2%
' • DOMINGO (7(6)

16h - Palmeiras x Vitória
16° São Paulo 2 3 2 3 ·1 22,2% 16h - Sport x Flamengo ..
17° Botâtpgo 2 3

•. ".
O, 1 3 -2 22,2%' 16h - Avaí x São Paulo

18° Sport 1 3 O 3 5 ·2 11,1% 16h - Atlético-PR x Atlético-MG

19°j( Coritiba ,1 3 O 5 8 ·3 11,1%
18h30 - Cruzeiro x Internacional
18h30 - Flurnlnense x Botafogo

20°
.

Atlético·PR 1 3 O 4 7 ·3 11,1% 18h30 - Goiás x Barueri

PG . pontos ganhos; J . jogos; V· vitórias; E· empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC· gols
contra; SG . saldo de gols; APR .. aproveitamento

SABADO
16h10 - Portuguesa x Bahia
16h10 - Paraná x Vasco
t6h1O - Brasiliense x Juventude
16h10 - ipatinga x Campinense
16h10 - São,Coetano x Américo-RN
21 h - Duque de Coxias x Vila Nov.a

20 RODADA
(Entre parênteses. o grupo)

(

SÁBADO (30/5)
20h30 -Icosa xSalgueiro (B)
DOMINGO (31/5)

.
15h - Guaratinguetá x-Mixto (C)

16h - Marilia x Brasil de Pelotas (D)
16h - Gomo x Ituiutaba (C)
t 7h - Sampaio Corrêa x Águia (A)
18h - Rio Branco-AC x LuvenJense (A)'

3aRODADA
DOMINGO
(Sub-15 às 8h15. sub-13 às 9h30
e sub-11 às tOh30)

· Joilo Pessoa x Crnques do Futuro
(J. Pessoa)
Dom Pedro x G4 Garibaldi (Corupá)
Seleto x Botafogo (Guaramirim)
11/6
Flamengo x Moleque Travesso

Equipes ficam só ,_no ameaço
e confirmam inscrição_ no F1
DA REDAÇAO'

Depois de muitas amea

ças e intrigas nos bastidores'
da Fórmula 1, as equipes
que 'disputam q temporada

. deste ano confirmaram nes

ta sexta-feira as inscrições,
para o Mundial de 2010 da

categoria. A Fota, associação
das escuderias, chegou a um

acordo preliminar com a Fe

deração Internacional de Au
tomobilismo, o que permitiu
que nove times assinassem a

� ficha de participação no pró-
ü •

� ximo campeonato.
,� As nove equipes - Terra
g ri, McLaren, Toyota, Renault,
� BMw, Brawn GP,' Red BuU,

Coritiba, do atacante Ariel (E), pode poupar alguns titulares hoje cantra o Goiás Toro Rosso e Force India - fir-
maram um pacto durante o

.

fim de semana, em Mônaco.
O acordo previa que elas só
se inscreveriam para a pró
xima temporada caso a FIA
revisasse o regulamento, so

bretudo no que diz respeito
à imposição de um teto orça
mentário no valor de R$ 130
milhões anuais.

A FIA ainda não se pronun
ciou oficialmente sobre uma

possível mudança na propos
ta. Por isso, .a participação das
equipes da Fota na temporada
de 2010 ainda não está garan
tida: No dia 12 de junho, as es
cuderias e a entidade terão um
novo encontro, para assinar a

renovação do Pacto de Con
córdia, documento que rege as

relações comerciais e esporti-
· vas na Fórmula 1. A tendência
é de que a FIA torne as regras
orçamentárias mais flexíveis,

·

o que diminuiria a tensão com.
as equipes que disputam o'
Mundial atualmente.

Em contrapartida, as es

cuderias teriam de fornecer
auxílio técnico aos times que
ingressarem na temporada de
2010. Além das nove equi
pes da Fota que se inscreve
ram nesta sexta-feira, a lísta
de possíveis participantes.
da próxima temporada tem

· a Williams -t- que quebrou o

pacto com as demais e já ha
via se comprometido a correr

-, as novatas Campos, USGP
e Prodrive, e o retorno da
Lola, perfazendo um total de
14 equipes.
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Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.- 4732746000
Caraguá Auto Elite-
Uma relação de confiança.

Aprcmoçâo Usado Premiado estabelece a 8!11re1:l3, por parte da ccncessicnària CARAGUÁAUTO ELITE. de utll·va!e.brinde para a compra de eetrcuomésücos e etetreeletrônlcca em qualqul!( unidade das LOJAS BREfTHAUPT de J�l1:Igva do Sul e GU3ramírirn

Sendo o limite de compra no va!or de RS SOO.OO. se o ganhador desejar um brinde de menor valor não lera oeeuo a crédito para OUlra compra. Os produtos ccostantes deste anuncc são meramente ilustrativos, não sendo. necessariamente, de
modelos cUJo preço

seja alcançado pejo vaicr do vafe-brlnde ctereccc nesta promoção. A concessão de qualquer percentual de desconto no veit;tJlo impUca na auícméêca renuncia ao vaie-bnode. A posse 00 vale-brinde não confere poder de tJ<:Irganlla r�1tl ao produto a ser

comprado, Y<llendo o preço constante da atiqul'lla. Financiumenlo suJeilo à enéuse da cadastro. validade cesta prcmoçâc: 31105/09.
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