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Entrevista
Diretor comercial da Duas
Rodas, Hilton Leonetti, diz que
empresa deve crescer acima
dos dois dígitos este ano.
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Riso certo
Diogo Portugal é atração neste domingo
no palco da Scar. Humorista é aposta

.

certa para-quem busca diversão.
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. Trânsito, abastecimento de água, áreas para lazer e. representação política
são alguns dos temas de reportagem especial do O Correio do Povo,

� , .. _,......_

PIERO RAGAZZI

'I r� __J

tcm

'.

S HUTZE
leutprecht nega ter
indicado a Fábrica
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Situação ainda mais
difícil para o Juventus
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Presidente da comissão criticou insinuações Tricolor enfrenta o Brusque de olho na
.

de que teria-trazido a empresa de Tiiucas calculadora, Para fugir do rebaixamento, a
para organizar o evento. Página 4 equipe precisa vencer cinco jogos. Página 25
1IIIlI1I8rdl._. 9Jffml_'IIII••III_'••I_...__'_JIIfIJIIffffIII

.�
WIZARD®

VOC� BILÍNGUE
3371-0800

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 História

'19��9

Jaraguá
passa a ser
notícia

Corria o ano de Ún9 no Distrito
de Iaraguá, município de Joinville.
O intendente distrital Henrique Pia
zera juntamente com os zeladores
de estrada cuidavam para manter

os caminhos abertos para o trânsi
to dos habitantes. Eram tempos di
fíceis para realizar obras, pois tudo
demandava grandes esforços, não
havia pessoal especializado nem re

'cursos financeiros.
Com uma população em torno de

10 mil habitantes, a economia girava
em torno da agricultura, com algu
mas iniciativas empresariais. A firma
deWolfgangWeege, o Curtume de Ar
noldo Leonardo Schmitt, .a fábrica de
venezianas de José Emmendorfer e a

empresa Gumzsão alguns exemplos.
No centro do Distrito, que já de

monstra um crescimento, encontramos
.

o comércio de J. G. Steín, a relojoaria
Hertel, a farmácia de Georg Horst, o

comércio de Bernardo Grubba, o ne-

.

gócio de Georg Czerniewicz, o Hotel
Wensersky, fumas deGustavo Salinger e
Francisco Fischer, a alfaiataria de Jacob
Buck, entre outros:

A Estação Ferroviária duas vezes

por dia vivia o burburinho da passa
gem do trem: eram as notícias, pes
soas e mercadorias chegando ou par
tindo. Inaugurada em 1910, a ferrovia

ampliou as expectativas de cresci
mento do Distrito.

lO DE MAIO
O primeiro exemplar
do O Correio dóPovo
é apresentado ao

público. Venâncio
da Silva Porto, o
t proprietário de 1919
a 1922, possuía-a
impressora em uma

das salas do Cartório
e Tabelionato, do qual
era o oficial. Ao lado,
também a primeira
sede do jornal.

'
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Silvia Kita

Em 1919, época de fundação do O Correio do Povo, cidade
contava com 10 mil habitantes e pertencia a Joinville

s=:z:':
I. Educação

Funcionavam escolas públicas e

particulares. Dentre as públicas pode
mos citar as dos professores: Germano
Meiniecke no Rio da Luz III; Cristovão
Werckerth em IaraguãAlto; James Früs
thtück na Estrada Jaraguá; Domingos
Demarchi em Ribeirão do Molha; Vírgi
nio J. de LimaVianna na Estrada Ribei
rão Grande; Faustino Piazzera na Barra
do Rio Serro; Paulo Rahn no Rio da Luz

II; Manoel Alves de Oliveira em Reter
cida; Bertholdo Moritz no Alto Jaraguá;
Antonio Airoso no Ribeirão Três Rios;
Frederico Brandt no Rio da Luz, João
Ianuário Ayroso no Garibaldi, num total
de 589 alunos atendidos.

i=(.ll.fU! m �(\M�!U $�,
qu,,�l ",w""ln\)I� ""lu�mll':'

, Empreendedores
I

iniciam suas atividades
Em 1919 alguns habitantes do Dis

trito resolvem pedir licença para iniciar
suas atividades. Podemos citar: em ja
neiro' Francisco Fischer abre um negó
cio na Estrada Nova (hoje Rua Epitácio
Pessoa), .Ricardo Hass um comércio de
fazendas e secos e molhados no Alto

. Iaraguá: em abril, Augusto Mielke resol
ve abrir um salão com cinematógrafo,
ou seja, um cinema. Em maio temos a

abertura da Tipografia de Artur Muller.

,llOCÊ, SAB'IA?
Hugo Sêlilieider, funcio'nátl� do"

'

comércio.de Georg Czerniewicz, fez o

primeiro jornalde Iaraguá, Foi deno
minado Jaraguá Bote, eramanuscrito -,

em alemão, teve somente quatro edi
çõese foi edi�ado,ºor,volta de 1900.

-

ARQUIVO HISTÓRICO
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PONTO DE VISTA

OAB, de
Jaraguádo Sul

JorgeBrognolli,
economista

o tempo não pera

Guido Bretzke,
.administrador
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IMAGEM DO DIA
� PIERO RAGAZZI

Chuva
dificulta vida dos ciclistas que .

precisam se equilibrar e se proteger da
.

. água enquanto prestam atenção no trânsito.

-

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório inforrnarnorne completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

.'Cassuli··.
wwwcassuti.(iijV.tX

" OPINIÃO DO LEITOR
"

, ."

á 20 anos morria um dos maiores poetas É por isso- que tempos atrás escrevi num artigo
da música brasileira: Cazuza. Inquieto e que se fosse acompanhar apenas um único indi
mimado, romântico e exagerado, o cantor cador econômico) acompanharia os dados de em

e compositor não aceitava o círculo vicioso prego do mercado americano. Afinal, sem trabalho
da vida. Não se subjugava ao roteiro das coisas que não há consumo. E sem consumo, sabe-se lá Deus
se repetem, ao "eterno retorno" do mesmo, numa o que será do mundo.
expressão mais filosófica. Por ser mimado, não Essa semana veio o meu número favorito. O
aceitava as coisas simples da vida: queria sempre mercado esperava piora no mercado de trabalho
mais. Mas as coisas são assim mesÍno, "um museu americano, sobretudo devido à forte nevasca em

de grande novidades", na política e na economia, algumas regiões, que além de tudo vieram tardia
na vida e nas angústias. Querermais é sair do retor- mente (o que faz também toda a diferença, 'pois
no mediano e isso causa mais riscos. Contudo, esse muda a normalidade das coisas). Um banco estran-
"querer sempre mais" a gente hoje vê geiro famoso esperava perda de qua-
em tudo, nas propagandas de TV; no . , , se 100 rriilvagas. O consenso do mer-
consumismo, na internet, ou numa

Na vida de um
cado esperava um corte de 70 mil. O

letra chinfrim de uma banda qual- número veio: corte de 36mil vagas. O
quer. Talvez a gente veja no próprio simples mortal, mercado respira aliviado, comemora
gene humano: mas uns aceitam isso, (azuza, ao abusar e vai às compras (ao menos na bolsa
mais, outros menos.' da condição de valores, que automaticamente co-

Cazuza não estava só, é fruto de humana, morreu meçou a subir). A taxa de desocupa-
meio, um poeta que enxergou uma cedo, aos 32 anos ção se mantém em 9,7%.
condição humana na modernidade e ,de idade o modelo de mundo que vivemos
colocou isso em verso e prosa. O ado- incorporou e potencializou a neces-

lescente de hoje adora conversar pela , , sidade de querer sempre mais. É um

internet enquanto deixa a TV ligada, modelo insustentável - não podería-
escuta música e faz carinho no cachorro que está mos ter 10 EUA no mundo (o meio-ambiente viria à
no colo: tudo ao mesmo tempo agora. A condição bancarrota), tampouco podemos ficar sem um. É o

.

humana hoje é a condição do consumo - vide os famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
americanos. Nos Estados Unidos, em torno de 70% Drummond, o poeta, entendia um pouco mais
de toda produção da riqueza criada (o PIB, Produ- sobre vida e com calma, numa cidadezinha qualquer,
to Interno Bruto) vem do consumo. E esse dado escrevia: "Um homem vai devagar, Um cachorro vai
faz toda a diferença para todo o mundo. Muita se devagar, Um burro vai devagar, Devagar... as janelas
fala da China como substituto dos EUA no comér- , olham - Eta vida besta, meu Deus." A vida é besta.

.
,

cio mundial. Mas' a China, que é a terceira maior mesmo, mas como dizia aquele outro poeta, vale a

economia do mundo, junto com o Japão (segunda pena se alma não for pequena. Na vida de um sim
maior economia) e a Alemanha (quarta maior eco- ples.mortal, Cazuza, ao abusar da condição humana,
nomial, não conseguem juntos atingir o tamanho da morreu cedo, aos 32 anos de idade. Na vida dos paí
economia americana. Repito: os três países juntos! ses, ou os americanos sempre queremmais ou a eco

Sendo assim, não há como ser diferente: o mundo nomia cambaleía.Estranho, não? Mais risco, mais re-.

dependemesmo do consumo dos EUA, tomo. É companheiro, o tempo realmente não para.

MALTRATO
-

.

I'

A crueldade do ser
humano é revoltante.

. Toda manhã saio para fazer uma ca

minhada. Ontem, na volta, encontrei um
cachorro que não era meu dentro do meu

cercado. Ele estava estranho, chorava e

uivava. Observamos então que ele tinha
um elástico amarrado aos testícuJos. Uma
monstruosidade. Chamamos o veterinário
que o levou para tratamento. O cachorri
nho deve voltar hoje para minha casa. Vou
ficar com ele, já que foi abandonado. Fiquei
abismado, revoltado com tudo isso, minha
esposa quase chorou, mas Deus vê .tudo, e
quem fez isso receberá um castigo.

GetúlioVogel, aposentado

". '."', .

CONQUISTE
, Corra atrás dos seus'
sonhos todos os dias
Todas as manhãs uma gazela acorda na

África Ela sabe que precisa corrermais rápi
do que o mais veloz dos leões ou será morta.
Todas as manhãs um leão acorda na África
Ele sabe que precisa correr mais rápido que
a mais vagarosa das gazelas ou morrerá de
fome. Não importa se você é um leão ou uma

.gazela Quando o dia nascer, estejapreparado
para correr. O seu sucesso depende do que
você está disposto a fazer hoje, para ser bem
sucedido amanhã Então, mãos à obra! Corra
atrás do que você realmente quer.

CristianoMahfudWatzko,
estudante deDireito

'fESTEJOS
Encontro dos Músicos
acontece domingo

"Neste domingo,. o Botafogo Futebol
Clube cumpre um roteiro de atrações
',musiCais, quando acontece o 5° Encontro
dosMúsicos da CulturaAlemã, marcando
'0 encerramento dos festejos dos 180 anos
da Imigração Alemã. Às' 8h30 um culto
ecumênico dará inicio às festividades no

clube. Difundir valores musicais e o dom
dos músicos são alguns dos objetivos do
encontro, que oportuniza um espaço no

qual várias gerações de músicos se en

contram para mostrar os instrumentos
musicais e boa música germânica.

Ademir Pfiffer, historiador

GINÁSIO.
O local do novo

terminal urbano

.,

O local onde hoje está o ginásio Arthur
Müller é ideal para a construção do novo
terminal, pois é bem no Centro de Iara
guã do Sul. Umà pesquisa de opinião'
deveria ser feita através de um telefone

" .. .'

para que os usuanos opinassem, SIm ou,
não, para o local do terminal. O ginásio
também poderia ser retirado do Centro
e colocado naVila Lenzi, perto da Igreja ..
São Judas, onde não tem nenhum local

para esportes. Por que não deixam a pre
feita trabalhar?

Ana LennertMaas,
dona de casa

,
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CEISCHUTZENFEST

Leutprechtnega ter
indicadoa Fábrica
Presidente da comissão criticou insinuações durante sessão

JARAGUÁ 00 SLl

Vereador disse que partiu
de dentro da Prefeitura a
acusação que ele convidou a
empresa de Toucas

a sessão da Câmara deVe
readores de quinta-feira,
o presidente da CEI, Jean
Leutprecht, foi à tribuna

declarar estar séndo alvo de insinu

ações de "algumas pessoas daadmi
nistração" de que foi ele o respon
sável por trazer a Fábrica de Shaw

para a organização da Schützenfest.
"Fiquei lisonjeado com a insi

nuação. Eu, llJ!l vereador da opo
sição, tenho poder e influência

para indicar uma empresa para a

Prefeitura? Estou mandando bas
tante então", ironizou.

O presidente da CEI confirmou

que atua na 'área de eventos fora
da Câmara deVereadores e que co
nheceu o Instituto Anita Garibaldi,
entidade envolvida no início das

organizações da festa. No entanto,
entendeu que a acusação contra ele
foi leviana e pediu ao relator da CEI,
Justino dá Luz, que antecipasse o f'

relatório final da investigação, com
prazo estipulado em 20 de abril.

.IIAté ontem, achavam aCEI uma

maravilha, hoje não mais. Essas in
sinuações me preocupam muito.
Estão dizendo que eu indiquei a Fá- .

Jbríca de Shaw porque trabalho na

área, amanhã vão acusar o Ademar
Wmter (PSDB) de indicar empreitei-
ras paraobras na cidade", atacou.

IEm entrevista ao O Correio do .

Povo, publicada em 13 de feverei-
ro, o ex-secretário Ronaldo Raulino
afirmou, sem revelar nomes, que
um político da cidade estava en

volvido na organização da festa.
Ii

Quando o projeto da Schützenfest
foi trazido aminha sala, veio de uma
pessoa de Florianópolis, a mando
de alguém daqui, que eu não vou

dizer ainda. E essa pessoa já havia
conversado sobre outras festas. Esse
projeto elaborado para o' governó
do Estado foi feito dentro do gabi-

i

nete desse cidadão", declarou.
. Porém, em depoimento à co

missão na última quarta-feira, Rau- .

lino manteve o mistério, alegando
estar levantando as provas.

"

Integra. Inova.

Eu, um vereador
da oposição, tenho
podere influência
para indicar uma.
empresa para a

Prefeitura?
JEAN LEUTPRECHT I

VEREADOR

"
PIERO RAGAZZI

teutprecht dá um recado a quem acha que a CEI vai terminar em pizza: IINão estouindo para os meios de cornunlcaçãcfazer barulho", ,_
•

'.
'

�..!:.. �

•Qovcni lBnos
;ovan@OCII,'eiJdopoVD.comJr

CÉSAR JUNKES

VEREADORA DIZ QUE SECRETÁRIO TERÁ QUE PROVAR ACUSAÇÕES

Natália vai à Justica contra Konell
3.

A presidente. da Câmara, Na
tália Petry (PSB), vai à Justiça na

próxima semana contra o se

cretário de Administração e de

Finanças; Ivo Konell. A vereado-
.

ra quer que o secretário prove
quatro acusações que fez contra .

.
ela, a última dando conta de que
Natália teria usado um laranja
para denunciar a prefeita Cecília
Konell (DEM) por improbidade
administrativa.

Na última quinta-feira, Konell
afirmou parao jornal O Correio do
Povo que Natália foi a responsável
pela ação judicialmovida pelo MP
(Ministério Público) contra a pre
feita, acusada de beneficiar a irmã
com uma função gratificada na

Prefeitura. O MP pede a cassação
de Cecília e a perda dos direitos

políticos por três éUlos.
.

A vereadora relata que o se

cretário também a acusou de
ser a mentora de uma denúncia

publicada em O Correio do PovoI

no ano passado, sobre servidores
comissionados do arquivo histó
rico que não ocupam a função
para a' qual foram contratados.
Além disso, Natália citou o pro
testo feito contra a demolição do'
ginásioArthurMüller, que Konell
afirmou ter sido financiado com

recursos da Câmara.

"Mês passado o secretário
também - disse que eu negociei
com ele a aprovação de um pro
jeto do Executivo em troca da

prorrogaçãc do concurso públi
co. Eu respeito os idosos, mas as
sim não dá. Pela idade que tem,
este senhor deveria dar exemplo
.na política e não fazer acusações
infundadas", reclamou.

'

I
I
I- --

Natália: "respeito os idosos, mas não vou tolerar perseguição"
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ex-prefeito de Araquari, Francisco Airton
Garcia (DEM), é o novo secretário muni

cipal de Saúde. O anúncio foi feito ontem

pela prefeita Cecília Konell -(DEM) em

coletiva de imprensa, decretando a perda de uma

das três pastas sob o comando do PSDB. O único
vínculo dele com o partido é o fato de ser irmão do
ex-vereador Eugênio Moretti Garcia. O novo titular

já trabalhava na secretaria como diretor adminis
trativo e financeiro desde o ano passado, a convite

·Nomes
PPS de Iaraguá do Sul se

_

reúne na próxima -

segunda - feira para definir os nomes às eleições
proporcionais de outubro, G presidente do par
tido, Humberto Grossl, que é um deles, ratifica a

inténção de candidaturas próprias tanto àAssem
bleia Legislativa quanto à Câmara Federal, inde
pendente da quantidade de postulantes às vagas
pelos outros partidos constituídos na cidade.

o CORREIO DO POVO· Sábádo,6de março de 2010 Política 5
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Carolina Tomaselli

da prefeita, não por indicação tucana. E assume o

comando da pasta namesma condição.
Segundo o presidente da sigla, vice-prefeito e

ex-secretário, Irineu Pasold foi "um nome aceito

pelo PSDB". Aceito, e não indicado, o que explica
a razão p�la qual os tucanos não revelaram os dois
nomes que teriam sido apresentados para prefeita.
Talvez nem tenham sido, por não ter escolha. Mas
continuam dentro da Prefeitura, desfrutando 'de
menos cargos e menos prestígio..

Auxnio
A Câmara' aprovou,

-

em votação única, a am

pliação do auxílio moradia aos' desabrigados pelas
chuvas. O convênio, até então restrito a um-ano, po-:
derá ser prorrogado a cada seis meses em caso de
necessidade. Famílias em situação de risco social
também poderão se beneficiar. O projeto governa
mental ainda diminuiu de sete para quatro salários
mínimos a renda familiar exigida pela Prefeitura.

CÉSAR JUNKE�

Judicial
Vereadora Natália Petry (PSB) vai acionar a Iustiça con-

,

tra o secretário de Administração e de Finanças, Ivo Konell
(DEM). O ex-prefeito atribuiu a vereadora à autoria da ação
civil pública contra a prefeita Cecília Konell (DEM), pela
contratação da' irmã para cargo gratificado. Também por
ter acusado a vereadora de estar por trás da denúncia so

bre desfunções no arquivo histórico. Declarações de que a

Câmara financiou manifestação no ginásio Arthur Müller e
concurso público também entramno rol dos pr�cessos.

';--t ,-

�J . ...;...

;�i�'; .

• !Ii.� .. -::::
nsulta

it:�;i.," O Partido Verde faz hoje uma consulta aos

f���:filiàdos para- medir a preferência entre os pré-
-

,"':�:ocandidatos a governador: o vereador por Joaçaba
":,:: -,:��biano Piovesan, e os professores da UFS'C Rogé-
't-rio Portanova e Iosé Paulo. Em Iaraguá do Sul, iri

'�c

:' forma o cporderiador regional Luiz Sérgio Pereira,
.: à urna estará disposta no' gabinete do partido na

_' ':� 'Câmara deVereadores durante todo o dia.

'·FALA Aí!

Não tem discussão,
é goela abaixo.
'LíDER Df; GOVERNO
ADEMAA POSSAMAI
(VEM),50iff! PfUJD!)

DE. IIFORMAÇAD
PROTOCOlAOC) li,

COlOCJU'O EM VOTAçAD
tiOMl:SMO DiA

Femusc
Depois de uma reunião com representantes do Prefeitura, Câmara de Vereado-

Instituto Femusc, a Câmara aprovou, na quinta-feira, res, igrejas católica e luterana, Clic e

o repasse de R$ 80mil para cobrir despesasdo festival, Aciag integram a comissão formada
ocorrido em janeiro. O líder de governo Ademar Pos-

-

'na última quinta-feira para acom
samaí (DEM) informou que a administração .munici- panhar o andamento das adequa
pai optou em enviar a proposta ao Legislativo após o ções do centro cirúrgico do Hospi
evento, já que no ano passado o município não tinha tal Santo Antônio. O projeto deve
a sobra orçamentária para efetuar o repasse. ficar pronto em até 30 dias, se-

guindo outros 90 para aVigilância
Sanitária emitir o parecer técnico,
que, 'sendo favorável, autorizará o

processo de licitação das obras.

CÉSAR JUNKES

-""

Co
f/I,

Vereador Jean Carla Leut

precht (PC do B) vai se afastar da

presidência local para assumir a

coordenação do partido na ma

crorregião do Estado. Na próxi
ma segunda-feira, às 19 horas, ele
transmite o cargo para o vice-pre
sidente Mário Pappen, em reunião

, com' filiados e simpatizantes da

sigla. Leutprecht, um dos funda
dores, da comissão provisória; é

pré-candidato a deputado federal.

.
-

Dr. Bruno Borralho Go,bbato
'Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Ombro, Cotovelo e Videlartroscopia
CRM-SC 15190

VITAL SAUDE CLÍNICA DE
- ESPECIALIDADES MÉDICAS
Rua João Picolli, 26à, Centro
Jaraguá do Sul - SC 89251-590
Tel: 47 3370-0366 I 3370-1867
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Mulher: um ser de
pétalas e espinhos

o Dia Internacional da Mulher ainda é feito para homens, e para
é' uma forma simbólica de come- alcançar o sucesso não basta ape
morar a luta da classe feminina nas investir em conhecimento, ser
'pela igualdade, não apenas de di- criativa e versátil; é preciso vencer
reitos, mas também de oportuni- o preconceito e, principalmente,
dades. A mulher evidenciada na lidar com situações adversas. Te
década de 50, como dona de casa mos que ser uma profissional exí-
-exemplar, cuja principal e talvez

"
mia, arrumar tempo para os even

única função fosse a dedicação ao tos corporativos e familiares, estar
marido e filhos,' já não existe mais. sempre bem vestida e arrumada
Em pleno século 21,
'.

e ainda, chegar em
a submissão deu lu- , , casa e cuidar da fa-

gar à independên- mília com empenho
cia e hoje, o que as Entretanto," e dedicação.
mulheres faziam há apesar de sermos Posso dizer isso

décadas atrás con- maioria neste com propriedade,
. tinua sendo 'feito, universo, o minha jornada até a

. porém, com muitas mundo ainda é presidência de gran-
outras atividades feito para des multinacionais

envolvidas, o que
os homens foi desgastante e ao

. faz com que a mu- ,., mesmo tempo gra-
lher moderna viva tificante, Hoje; sou

em um constante conflito: o de- responsável pela minha empresa,
safio de conciliar diferentes pa- voltada para o segmento de cosmé
péis na sociedade. ticos. Sei que dei um grande passo

A necessidade tornou-se estilo na minha trajetória, graças à capa
de vida, e foi o argumento inicial cidade feminina para definir metas
para que es_tas mulheres mos- e sonhos, com objetividade e sensi

trassem a sua garra e começas- bilidade que somos capazes de.de-
sem a sualuta. moristrar sem parecermos frágeis.

Mesmo tendo ciência das di- Sim, nós podemos! Somos ca-

ferenças ainda impostas pelo pazes de enxergar além e traçar um
mercado corporativo, como as di- novo caminho, para isso basta viver
ferenças salariais, cargas horárias com garra e determinação e ter co

estressantes, as mulheres têm al- ragem de dar o próximo passo.
cançado cargos e profissões antes

consideradas exclusivamente do
universo masculino.

Entretanto, apesar de sermos

maioria neste universo, o mundo

• Amalia Sina
MBA em Marketing pela FEAlUSP,
pós-graduada em Gestão de Marketing
pelo Triton College, Chicago .

EorrORIAl

OCP renovado
A partir de hoje, O Correio do Povo está de

cara nova. Visual mais moderno, mais páginas
e mais conteúdo. As mudanças começaram a

ser planejadas ainda em 2009. De lá para cá
foram muitos debates, modelos ensaiados, até
chegarmos a esta versão final que vocês estão
conhecendo hoje.

Os principais objetivos foram facilitar a lei
tura e aumentar o canal de comunicação com

os leitores. Sempre tendo como

foco a informação de qualidade
e credibilidade e jamais esque
cendo da nossa missão que é pro
mover o desenvolvimento social,

.

cultural, político e econômico da
sociedade. Missão essa que tem

sido marcada por muitos avanços
.

ao longo de quase um centenário de existência
do O Correio do Povo.

Justamente pautados .na missão do veí

culo, os jornalistas trazem nesta edição co

memorativa uma série de reportagens so

bre algumas das principais prioridades da
comunidade de Jaraguá do Sul. Entre elas,
está a duplicação da BR-280, obra reivindi
cada há mais de 15 anos e essencial para a

continuidade do desenvolvimento de toda

região. Melhoria no trânsito urbano, con

torno ferroviário, mais atrativos para o la
zer e abastecimento de água eficiente são

outros temas. Como quase tudo passa, de
uma maneira ou outra, pela representati
vidade política nas esferas estadual e fede
ral não poderíamos deixar de alertar para as

eleições de 2010. Onde cada cidadão-eleitor
deve ter consciência da importância do seu

voto, fazendo a melhor es
colha para a região.

O' papel'. do jornalis
mo é ser instrumento para
transmissão . de notícias,
auxiliando na formação de
cidadãos críticos capazes
de fazer suas próprias esco-

lhas. Destaca-se nesse cenário a contribuição
dada pelos veículos de comunicação na cons- .

trução de um sistema democrático cada vez

mais maduro e livre do totalitarismo. Esses são

alguns dos nossos compromissos.
Todas as realizações alcançadas' ao longo

destas nove décadas são resultado da confian

ça da comunidade no O Correio do Povo. Nos
sa conquista é dividida com todos vocês leito-

. res, assinantes e parceiros comerciais.

NACIONAL

Educacão
�

Olhando para a'

realidade local,
a imprensa
divulgou esta
semana que
depois de'um
mês do início
das aulas

ainda faltam
professores em
todas as escolas
estaduais da

Este mês, mais de três mil delegados de
todo país participam em Brasília de um semi
nário para debater os rumos da educação no

. Brasil. Do encontro, será elaborado um Plano
Nacional de Educação. O documento traçará
diretrizes de políticas públicas para as esferas

municipal, estadual e federal.
Tudo o que for aprovado pe

los delegados será enviado para
análise do Congresso Nacional.

.

Porém alguns pontos causam

antigas divergências. O principal.
deles é. o que destina 10% do PIB

(Produto Interno Bruto) para in
vestimento no setor. Hoje, a por
centagem é menos de 4%, muito
baixo para um país que pretende
apresentar números de desenvol
vimento real.

. A implementação da esco

la em tempo integral; oferta de

oportunidades iguais na edu

cação básica para jovens defi

cientes; valorização dos professores, com

melhores condições de trabalho e aumentos

salariais para os profissionais também são

questões essenciais para melhorar a quali
dade de ensino no país .

Olhando para a realidade local, O Correio
do Povo divulgou esta semana que depois de

_

um mês do início das aulas ainda faltam pro
fessores em todas as escolas estaduais da re

gião. Alunos ficam sem .conteúdo e sem ativi

dade, o que demonstra a gravidade da situação
da educação no país, ainda mais se lembrar
mos que Santa Catarina detém os melhores

índices do setor.

Na pauta dos delegados que
se encontrarão em Brasília ainda
estão outros temas polêmicos,
como as fases educacionais da'

educação infantil ao ensino supe- .

rior, o financiamento público e a

regulamentação jurídica das me

didas aprovadas.
É importante que a socieda

de esteja atenta aos debates. A

educação brasileira, nos levanta
mentos que vêm sendo feitos pela
Organização. das Nações Unidas

região. (ONU) e de outras organizações

, ,� internacionais, tem apresentado
resultados muito. abaixo dos de-

sejados e perde até mesmo para nações de
.

potencial econômico muito ínferior ao nos·

soo Um país não se desenvolve sem a capa·
citação dos seus cidadãos. Sem a formação
de consciência crítica e mão de obra quali
ficada, o Brasil vai continuar sendo sempre o

país do futuro.

"
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JARAGUÁ DO SUL

Uma feira que reúne lazer,
diversão_ e negócios. Esse
é o foco da Expo 2010, que
em sua12ª edição espera
receber público recorde.

organização do evento

.pretende repetir as ações
-- que foram sucesso na úl

_1U.J'LUa edição, em 2008, e
,

trazer ainda mais novidades para
os visitantes. 110 Dia da Gelatina e

'

o Dia do Sorvete, por exemplo, são
sucessos que vamos repetir. Quere
mos neste ano, criar o Dia do Cho
coleite também", revela o presidente
da Apevi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do Ita
pocu) e um dos organizadores da

Expo, Edson Roberto Schmidt.
Em 2008, a feira teve um públi

co de 43mil pessoas, 43,6% amais

que em 2006. Foram gerados R$ 8
milhões em negócios. Para 2010
são esperadas 50'mil 'pessoas que
devemmovimentar R$ 10 milhões
em negociações, "Os visitantes são
da região e também de outras ci-

�, ,
Nosso foco é promover
a visi.tação e atrair o
consumidor final.

'

.Mas teremos atrações
para toda a família

EDSON ROBERTO SCHMIDT,
PRESIDENTE DA APEVI

'."
.

Ocupação do
espaço interno
serámaior

Outra novidade para 2010 é em

'relação a ocupação do espaço inter
no da Arena. Neste ano, serão 112

estandes,
.

somando mais de 2 mil
metros quadrados de área. No es

paço externo, serão 380metros qua
drados disponíveis para exposições.
Também serão reservados ambien
tes temáticos como o espaço casa,

espaço cultural do Sesc, espaço de

recreação e praça de alimentação.
As locações custam a partir de R$

. 1,7 mil para os cineo dias de feira.
Associados à Apevi têm desconto.
Reservas podem ser' feitas através
do telefone: 3275 7011. Outras infor

mações:wwwexpozülücom.bt

o CORREIO'DO POVO· Sábado, 6 de março de 2010

dadesdoEstado", destaca o presi
dente daApevi.

Desde agosto do ano passado,
, sete comissões trabalham na orga
nização do evento. Até o momen

to, 80% dos espaços já estão reser
vados. 110 perfil dos expositores
são de empresas da microrregião,
dos mais' diferentes segmeritos.
Comércio e prestadores de serviço
estão entre os que mais partici
pam, com destaque para o setor

.

de construção civil", explica Sch-
.midt. Quem participou da edição
de 2008 teve prioridade na locação
dos espaços. "Nosso foco é promo
ver a visitação e atrair o consumi
dor final. Mas teremos atrações
pará toda a família", adianta.

A Expo 2010 acontecerá de 14 a

18 de julho na Arena Jaraguá, com
entrada franca.

• Debora Volpi
debora@ocorreidopovo.com.br

I

••

10mientar
2011)

'Feiraquermo
Expectativa é receber público de 50 mil pessoas durante o,s cinco dias do evento, naArena

I

Geral 7

ARQUIVO OCP/PIERO RAGAZZI

- -

Na última edição do evento, em 2008, Expo recebeu mais de 40 mil visitantes vindos de todo o Estado

PREVENÇÃO

Vacina contra
.

gripe A segunda
JARAGUÁ DO SUL

Começa nesta segunda-feíra, dia
8, e segue até o dia 21 de maio a cam
panha de vacinação contra a gripe A.

Iaraguá do Sul seguirá o 'cronograma
padrão do Ministério da Saúde, va
cinando crianças, idosos, adultos,
gestantes e, profissionais da saúde
em datas diferentes (veja quadro). O
público-alvo foi definido a partir de
estudos sobre casos de gripe A regis
trados em 2009, no país.

Os primeiros a receberem a imu

nização' de 8 a 19 de março, serão os, Ministério da Saúde jádistribuiu as doses de vacina
trabalhadores dos serviços de saúde.
Já a partir de 22, de março será a vez

, das gestantes, das pessoas não idosas
com doenças crônicas de base. e das

.

crianças saudáveis com idade en-

. tre seis meses e menos de dois anos

de idade. Porém, entre as gestantes
a dose será distribuída em qualquer
data dentro da campanha.

Os locais de vacinação serão as uni
dades de saúde com, sala de vacina. O

paciente deve levar a carteira de vacina
e um documento de identidade.

Primeiro Sábado
legal será neste
fim de semana

A CDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas) de Iaraguá do Sul já
definiu o calendário do Sábado

Legal para 2010. Com a inicia-
,

tiva, o comércio' de rua atende
em horário estendido, <até

'

as

17h, geralmente no primeiro
sábado de cada mês.

Neste sábado, dia 6, acontece
a primeira edição da campanha.
Em abril o Sábado Legal será no
dia 10. (iA expectativa para este

sábado é boa pela proximidade
'

com o pagamento e também da
Páscoa. Principalmente os se

tores de chocolates, decorações
e brinquedos devem sentir essa

movimentação", destaca o presi
dente da CDL, VanderleiPasold.

PROGRAMAÇÃO
As pronmas edições acon

tecem nas seguintes datas: 8 de
maio, 5 de junho, IOde julho, 7
de agosto, 11 de setembro, 9 de
outubro e 6 de novembro.

'
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ovo

RREI D
ARANDE " VA"

Projeto gráfico foi atualizado e o editorial terá aindamais participação do leitor
_

,

--13Igeg. ia 6 de março de 2010 é urna data es- Formada em jornalismo pela PUC de Por-

pecial para um jornal que faz história to Alegre (RS) e há cinco anos no comando da;
na região. A partir de hoje, O Correio redação do O Correio do Povo, a editora-chefe
do Povo chega aos seus mais de 50mil do OCP destaca o momento de expansão da

__wleitores diários com "um novo visual: " empresa. Nos.últimos anos, o jornal aumentou
mais moderno, organizado e atrativo. o número de páginas, .implantou um site que

Deixar o jornal, que circula possui mais de mil acessos diá-
desde 1919, cada vez mais praze- , , rios, lançou uma revista feminina
rosa de ler foi unia missão para o (a Blush!), e investiu na criação de

diagramador Márcio Schalínskí. A palavra-chave cadernos temáticos para públi-
Desde o ano passado, Schalinski, é inovação. cos segmentados: Vida Saudável,
o diretor da empresa, Nelson Luiz. Nossa proposta Seus Pilhos, Info Extra, Construir
Pereira, a editora-chefe, Patrícia é oferecer um _e Reformar e Talento e Sucesso.
Moraes e todos os jornalistas en- visual atualizado - "Com tantas mudanças, chegou a

volvidos começaram a rascunhar e cobrir de forma hora de dar uma cara nova para
as mudanças necessárias para

ainda mais _ .

o nosso 'quase centenário. Afinal,
·melhorar o visual do periódico. efetiva ii região 91 anos é uma marca que poucos

NELSON PEREIRA
Foram cinco meses de pesquisas, DIRETOR jornais alcançaram no mundo,
discussões e muito trabalho que temos que valorizar isso inovan-
resultaram em um projeto mo- , , do", comemora.'

.

derno e dinâmico. Isso sem deixar Hoje, O Correio do Povo con-

de lado, a tradição e a credibilidade que já são ta com uma equipe de 35 funcionários, 6,2 mil
-

marcas registradas do jornal mais antigo ainda assinantes e um índice diário de leitura (consí
em circulação no Estado. "Apalavra-chave des- derando o site) de 50 mil pessoas. As notícias
te projeto é inovação. Nossa proposta é oferecer publicadasde terça a sábado chegam às casas,
um visual atualizado e cobrir de forma ainda escolas, empresas e entidades de todos os cinco
mais efetiva a nossa região", explica Pereira. municípios damicrorregião.

CÉSAR JUNKES

Mais organização
e interatividade-

Patricia Moraes revela ainda que o

novo projeto oferecerá mais conteúdo e

organização aos leitores. "O projeto foi
desenvolvido com o objetivo de fazer da
leitura algo mais prático e gostoso. Claro
que sem perder nosso foco que é infor
-mar bem e com credibilidade". Também
será ainda mais incentivada a particí
pação da comunidade, que contribuirá
com o editorial através de textos, fotos e

sugestões de assuntos para reportagens..
No espaço Pauta do Leitor, por exemplo,
qualquer ideia ou reclamação de um

morador pode virar notícia de destaque.
"Queremos estar cada vez mais in

seridos no cotidiano da comunidade.
Sempre reafirmando a nossamissão que
é promover o desenvolvimento social;

. cultural, político e econômico da socie
dade", conclui Pereira.

_
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Projeto é
resultado de
muitapesquisa

Márcio
Schalinski conta

que para chegar à nova

fórmula do O Correio do
Povo pesquisou as tendências de
mercado e utilizou conceitos de

ponta, liAs ideias para o projeto
vieram de muita pesquisa em jor
nais de renome naciorial e inter
nacional. Foram realizadas várias

experiências com cores � fontes,
até se adequar às necessidades
do O Correio do Povo", explica.

A ordem das editarias, colu
nistas e das seções também foi
alterada. O conteúdo melhor or

ganizado proporciona uma leitura

mais agradável e atrativa. "Cores
diferentes identificam os cader
nos temáticos e também foram

agregadas às páginas, através de

boxes, frases e destaques para au
mentar a dinâmica das matérias.
Os colunistas ganharam nova dia
gramação' muito mais moderna e

com cara de revista", revela.
.

OPINIÃO
De terça a sábado especialistas em economia, sociologia,
direito e negócios expressam suas opiniões através de artigos
na sessão Ponto deVista. Amesma página terá espaço para

'

a imagem do dia, que pode ser uma foto enviada por um

leitor, e para notas com informações importantes para a

comunidade. No sábado, em especial, serão publicadas na
página Opinião: notas opinativas enviadas pelos próprios
leitores. Para participar, basta enviar seu texto para redação@
ocorreíodopovo.com.br,

Cinco prioridades
para Jaraguá do Sul

tr�sito, abastecimento de água, áreas para lazer e representação política
sao alguns dos temas de reportagem especial do O Correio do Povo.

CAPA
Ganhou novas cores

e mais espaço para
fotos. O logotipo
do jornal mantém a

tipologia, mas rece
beu mais destaque
em cor branca com
fundo azul..

'HISTóRIA
Com 91 anos de

circulação OCP passa
a valorizar ainda
mais a história corri
uma página diária
.e no sábado com a

participação da nova
colunista Silvia Kita.
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mnIot eamomla} e a A1em:mha (quarta mail)( eco· plesmorutl, Cuu:m. aollbuSllrd:lcondlçluhumllnll.
nmnla), !1Ao consegllCtn Juntu, �tlnglto tllmanho da mol1\.'U Q!\Io, iIO$ 32 anos f.le Idade. Na lida dos paI.
oconotn1a americana. Repito: os t� jliÚSCIO Junt� !CS.OIIOS runcricanossempn:qucrem ma!�lluaero·
SetldnnMIrll,ulohácumoill.'fdlferente:omundu OOInmcunbalcLt.r:stnnho.n.1ofMalsrlsco,mnlsre·
dependemt5lTlO do consumo dos EUA. torno. r, çomp;udll.�ro. o tempo realmente filio para.

OPINIAo DO LEITOR.

GlHIi.,:O
O local do novo

terminal urbano
'OlocaldndehQjeest4oglrWloAl1liur

MUller�rdeall'.l'1IacunJtn,,;fi(ldo'IOVO
rermtnal.pen

é bem nc Centrc de Iere
gud do Sul, Uma pesqullll deoplnllo
dC\'erlo ser relia alravés de um telefone
pnmqueoJU!iu:l.rlo$oplnas.s.em, sim ou

nao,paraolfltaldotermlnll,Ogln4�11)
tambémpod�rtaserrellrRdodoCcmro ....

eoolocadonaVUalen71,penodalgN!Ja
$io JudM,ondcnfin tem nenhum luca]

pnmllSpol'1es.Pnrque nãod�lx;un li P""
feltltfllbalhar1'

MALHlllm
A crueldade do ser
humano é i'Ilvoltante

CílHQUIS1[
Corra atrás dos seus
sonhos todos OS dias

fES!�J/),J
Encontro dos Músicos
acontooe domingo

Neste domingo, o IIotarogo Futebol
Oube CllmJlre 11m roteiro de atrações
musicals,lIuandolCOntL'CCo5"Encontm
dosMlltikusdaCtdluI1lAlemA,man:ando
0�ncerramcntodo,fe5tejo5d(l$l80ano5
da1mISntçàoAleml.M8h30umculIO
ccumenlcodnnl!nlclo�fC$tlvkllldesno
elube.OIfurldlrvaloreamuslcalseodom

dosnnlslCOS!Ao,algunsdOJobjctiVl)ido
encontro,.queoponunl1,llWllcspaçooo
(jual I'4rlas gentçõcs de mllslcos se tn·

COlltram pIIJlI mostrar os Insmmenos

mU!iIC31seboamrlslCIIgerIllA�Ica.
Adernlrl'flIJer,hlstorlador

Au.lennertMuu,
doua decasa

Toda 1IIanh5 6IIl0 parlI fv.cr umn ca· 1ixIMMmar�1âsumag:w:iltllCXlfdana
mlnhada. Ontem. na YOitlL. moolltn:l um Afrk:a.Basabe�pn.oeIsacorrernulisnlpl·
tathurrvqllcnnoêmmeudentroOOn1l,\looqllcornal$wkrt.doI,IeOt$OlI:;crd.rnrxur.
cel'tlldo. lile eslava csllanho. chcm'tva c lbdaJM1IIlII'IIWumk:Aoaronlana,.(rn;a
uivava. Obl;tl'Yllll1O$ l'lltlo '100 de tllllur ac$abequejln:dsacom:rmaISlápldoqut
um dútlcoarncnado llIIS tcstkulos, Uma amals�das�oumom.'flIde
mOllSlru05ldadI!.Olllluamosowterlnário romc.Nloimponascltté�lIm1clDolIlllllll
qllllok:'o'Ollpilllltml:Utll"to.Ocac:hon1· gazela.Qtt:lntklOdIa�eslejnprqlaTlldo
nhodewvoltllfoofepammlnha!;llSa. Voo jIMI correr. Oaeu &ua!S5O depmdc do que
UClUcomelc.l4l1l1cfo)aba1Idonado.Bque\._ I'OCtCSl:l.dlsposto.fu.erhoje.pan.serhcm.
Bb1smlldo, reo.'OImdo rem tllllo tssc, mlnlw 5lIIX'didorulUlllh.'l. nntlio,mbilobra!Cbrm
csposaqllnsedlOf'OO, muOew:vt:! tudo. e IIlnbdoqucvocérealmc:nlequer.
II,tICm fa Isso nubcnl um ruti8u.

GddlloVogel,uposo:nH1OO

f14:1J1t1tlODOf'tI\O·�batIo.6demarçode20tO Variedades 13

CONTRACAPA
Relatos de pessoas comunsque ajudam
a escrever a história do Vale do Itapocu
,ganham cores nesta página. Personagens·
desconhecidos que contarão fatos que
comovem, 'surpreendem e emocionam.

Politica 5

Carolina Tomãsei'if
..........__........

Samk PSDi: flltra

O ����rr��,�=�=,:�:: :�:���.n�,::;.!n=�����Il""umeo.
dpoldcl>otltl..Olminoolol f";!oonl.m SrgIrnda a I'=kl�nl. d•• itIIa, .i«o·" ...rello c

•
pela p frill C«0i. """"IIID1�1I c:m ""-""""1400,lri ..... I'IR.IId,toi"umnOml'K'tIID

c:oI�!n... delmp n... d"" ... lIrndu I ""nl� d. "'111 pcla PSDU".Acc:i,1I, � nliu 1II<Il<odo, li quo upllco
<IH !.b lI'lolU tob O oo·,,,,, ..do do !'SOl\. O unico c rulO Pt"IaquII OSIlICIU"", nb.C\·d.ramllSd ....
,i"tulo<l.k:<;D.nO,I"r1kkt�(I.f.tDtleserlrn�<Io llO...esqU.I<ri',"lldu'lIroerlt�dosl"llll' ...re\t.,

.1

c..,..,.ndor J."�rlro Mon.111 Garela. O ,>CMl "rubr 1�1,,,, "0'" tOl�rn 1�111, I�" n.lo lor escolhi. Mu '

J' tl1llalh�'........ ieCR11r1l (:01110 dl,etor admlnll' «rnrlm,,,n deli!", da I'n:f.llU!Il, de!of.�!ipdo dt
tfllh'Qennooct'lrodhdeo'OOp>;r.JIdo,lt:cml'lte llI<!IlO$n'l!O'emen<liI'rt:!ltlglo.

VARIEDADES
Novidades sobre temas como culinária, mundo
artístico 'e a agenda de eventos culturais da
região ganham destaque. Um espaço colorIdo,
atrativo e commuitas, ilustrações.

MIi.'III
\"ft�M." N�I.lta I'tIry lI'S8J \'111 �clD"1l'1 _llntÍ(ll NII

rlJo�r,rt:)d�MiIlIn1st��at �1n.�� l\'lll(c,lell
(DOO,O�,prtftitoa",bulu • \'{!re�dala � utooa d.t .,10
nvjL ptibrt�1 tOIIttl 11'�' Qtf1la !;tIntll riílWl, �'"

::,":::: :��������:,��::� .,
bred�fun,ç:õeTh'M9I11\1Qllk(ÓlIco.0erlm�dtqllelll
camllll IiJl�tK� lAAnlfem(M tlO1fIn.tsloArlbu. MtOltr e
1':!I'lI'ulliOf"'lbllro'Jmblnrcn,t1mnon>lJlool"�

ESPORTE E POLíTICA
Duas das editarias màis tradicionais e

prestigiadas pelos leitores, o esporte e a política
também ganharamem cores e novO layout. Os
colunistas Julimar Pivatto e Carolina Tomaselli
são sinônimos de opinião com credibilidade. E
no esporte, cobertura atualizada também dos

campeonatos nacionais.
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Ell

85.anpsmanadospor forte
Duas Rodas esperá crescer 11% e busca aquisições no México para ser líder naAmérica Latina

, ,

Fundada em 1925, a Duas
Rodas completa em 2010,'
85 anos de existência no
mercado.

ara comemorar, a empre

....,sa, que é líder no mercado
'nacional; .espera continu
ar na linha de crescimen

to, com previsão de aumento de
11% para este ano. Inaugurações e

investímentos em melhorias tam
bém fazem parte do cronograma

,

da empresa.
'

Hoje, a Duas Rodas conta'

com um parque fabril em Iara
guá do Sul com mais de 45 mil
metros quadrados" responsável

pela produção' de mais de três
mil itens. De acordo com o di
retor comercial, Hilton Siqueira
Leonetti, a principal novidade na

área de fabricação está na matriz.
'

Um novo prédio foi construído

para a instalação de novas má
quinas e tecnologias na produção
de aromas líquidos, já fabricados

pela Duas Rodas desde 1925.
Confira quais são as princi

pais' ações da marca para este

ano no país e também no mer

cado internacional, em uma en

trevista exclusiva com o diretor
Hilton Leonetti.

-

• Débora Helloar
deborak@ocorrelodopovo.cOlll.br

'O Correio doPovo: Quais são
os planos da empresa para 2010?

Hilton Leonetti: Os 85 anos da
Duas Rodas será a grande ênfase
de todo o nosso marketing este

ano. É um fato histórico. Somos o

patrocinador oficial damaior feira
da América Latina' de ingredien
tes para a indústria de alimentos,
a Food Ingredients South AIDé
rica, que será realizada em São

Paulo, no mês de setembro. Junto
a essa feira faremos um evento

paralelo, onde esperamos cerca

de 500 grandes clientes para um

grande jantar com apresentações
aos clientes da área de alimentos
do Brasil e América Latina. Tam
bém começamos o trabalho na

nova unidade de Campinas, que é
uma unidade de atendimento co

mercial e técnico, e que está mais

próxima dos nossos, principais
clientes da região sudeste, princi
palmente no Rio -de Janeiro, São
Paulo 'e Minas Gerais.

/

OCP: Qual a estimativa de
crescimento?

HL,: A empresa como um todo

pretende crescer acima dos dois

dígitos, serão 11% em 2010. Esse
é' o projetado, mas acreditamos

que será mais, pois, começamos
o ano muito bem.

OCP: Que investimentos es-,

tão sendo feitos na matriz em

, Jaraguá do Sul?
HL: Estamos inovando nomer

cado de aromas líquidos. Cons
truímos um novo prédio dentro
da matriz, com maquinário e' tec-

nologias 'novas que vão reforçar
segurança alimentar, alta produ
tividade e um padrão de qualida
de dos aromas'produzidos pela
Duas Rodas. tdquirimos ainda
um novo equípamento para se

cagem de aromas, o qual é hoje
o maior do gênero instalado no

país. Inauguramos também uma

nova ala de distribuição dos pro-
'

.dutos finalizados que nos permi
tiu dobrar a capacidade de distri

buição da empresa.

PIERO RAGAZZI

Diretor comercial Hilton Leonetti revela planos e previsões da empresa para 2010, ano de comemorações_. �.

lômbia, por isso c0l!lpramos uma

empresa de lá, isso em plena crise.
Estamos conquistando clientes nes
se mercado através do trabalho que
fazemos no Brasil e que se reflete
em toda aAmérica do Sul.

,

OCP: E Iaraguã do Sul é-uma
cidade que vale a pena investir?

HL: Com certeza.

empresa significam?
HL: Significa que' nós temos

mais 85 anospela frente. ÉUm gran
de orgulho para todos os funcioná
rios poder prestigiar essa comemo
ração, principalmente por causa do '

grande crescimento ao longo dos
anos. A empresa vem crescendo
15% ao ano, e este é o resultado do
nosso' sucesso. A Duas Rodas tem
o diferencial de mercado" tem sua

tecnologia, tem a sua singularídade
e os clientes estão conseguindo ver
isso e compram essa ideia.

Em quanto ao quadro de fun

cionários,deveaumentarem 20 lO?
HL: O nosso quadro tem au

mentado gradativamente' ano a

ano. Em 2009 tivemos algumas
demissões por causa da crise" já
que tivemos queda na exportação. '

Mas acredito que a evolução é na
tural e deve continuar esse ano.

OCP: Como a carga tributária
brasileira, uma das mais altas do

mundo, reflete na indústria?
'

HL: Esse é um problema para
todo e qualquer empresário do
Brasil. A nossa carga tributária é

alta como de todas as outras em

presas brasileiras. A Duas Rodas,
'felizmente, lida bem com esse

problema. Ele é gerenciãvel..e tem
que ser trabalhado colocando isso
no produto, corp. um lucro para in
vestir e pagar os acionistas, funcio- ,

nários e empresários. E a empresa
tem conseguido levar isso para a

frente de uma forma bem correta.

OCP: Este ano, o Congresso
deve votar a redução da jornada
de trabalho para 40 horas sema

nais. NãO' é um apelo' populista
decidir uma questão importante
como esta em ano eleitoral?

, HL:.É difícil analisar isso. Não
sou .político, sou um executivo
contratado e fica muito' difícil
emitir uma opinião. Geralmen
te quando ocorrem benefícios a

uma gama da população, a um

nicho de mercado muito grande,
isso leva a crer que', há um apelo
populista pelo voto nesse tipo de

ação. Acho que o Brasil precisa de
trabalho e de competência nesse

trabalho prestado. Acho que deve
haver um acordo entre empresá-

'

rios e trabalhadores, uma sintonia.

OCP: E como está/o mercado
internacional? Há previsão de

ampliação? ,

HL: O foco daDuas Rodas é ser
líder de mercado naAmérica Lati
na, é a missão interna da empre
sa. Somos líderes no

Brasil, mas queremos
atingir ainda mais
o mercado interna
cional. Nossas filiais

produtivas do Chile,
Argentina e Colôm
bia esse ano' vão fo- ,

car em eventos cor

porativos e técnicos

para conquistar mais
clientes. A Duas Ro
das está planejando
atingir oMéxico com,
novas

, aquisições,
mas ainda sem uma

previsão de data.

Osmaiores investimen
tos da empresa conti
nuam sendo na matriz,
mas precisamos esten-:

der a malha produtiva
da empresa. Nós, pos
suímos mais de sete

mil matérias-primas
e temos que recorrer

a outros Estados para
conseguir matéria- pri
mas encontrada ape
nas em determinada

região. Ainda temos

muita produção' aqui,
e, muitos investimen
tos futuros que podem
ser feitos, pois pode

, mos contar com uma,mão de obra
muito qualificada.

Os maiores
investimentos
da empresa
continuam
sendo na
matriz, mas
precisamos
estender
a malha

produtiva da '

-

empresa.

DIRETOR COMERCIAL
HILTON lEONETT,1

,,'
OCP:'A Duas Ro-

-,

das tem ganhado destaque na

América Latina?
BL: Estamos buscando isso. No

ano passado, não atingíamos a Co- OCP: O que os 85 anos da
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H ENA ,E

Segunda-feira é
'

dia de parabéns
para asmulheres

,

Cidade se enche de comemorações
à data, basta escolher e aproveitar

. JARAGUÁ DO SIl

Flores, joias, cartões, beüos .

e abraços. As homenagens
ao Dia Internacional da
Mulher vão movimentar o
início da próxima semana
sob diferentes embalagens.

�-omemorada desde o início
do século passado, a data
é lembrada nesta segunda

.._feira em praticamente todo
o mundo e através de diferentes

gestos. ,Mas, nem sempre foi as
sim. Segundo dados históricos, a

primeira celebração aconteceu em

1909, porém, dias antes, em 28 de
fevereiro. A iniciativa era do Partido
Socialista da América, nos Estados
Unidos. Depois, 1917, as solenída
des emanifestações acabaram dan
do a largada para a revolução ocor-

ridana Rússia. Já na década de 70,
a Organização das Nações Unidas

'

oficializou os festejos.
No meio disso tudo, ainda teve

o incêndio em uma fábrica têxtil, na
cidade de Nova Iorque, que matou

mais de uma centena de mulheres
devido àsmás condições de trabalho.
O fato, apartir de então, ficou intima
menteassociado à data.

"Ser extremamente educado
e gentil. E, acima de tudo,
respeitoso.Asmulheres não
dominam omundo porque
não querem".

SÉRGIO DA SILVA, 40, MÚSICO

Entretanto, em Jaraguá do Sul, a
ação feminina se distancia de atos

extremistas e revolucionários e se

aproxima muito mais do engaja
mento social,' cultural e empreen
dedor. "Elas alcançaram lugar na

sociedade com muito trabalho, de
dicação e coragem", explica Silvia
Kita, do Arquivo Histórico munici

pal. Entre os nomes citados estão
as empresárias Use Kohlbach e Car
men Breithaupt.

Além das duas, a historiadora
menciona o nome de Adélla Piaze- '

ra, musicista envolvida na criação da
Scar. Outras mulheres destacadas fa
zem parte da administração pública.
Avivênciapolítica foi inauguradapela
vereadora Ieda de Souza, eleita em

1972. Já Cecilia Konell foi a primeira
mulher a comandar a cidade. Para

completar a lista, Silvia lembra das

religiosas que auxiliaram na funda

ção de escolas e de hospitais, das
parteiras e das professoras.

• KeIy fI'IIIll8IiII
keIy@ocorreiJdopovo.COO1.br

"Tudo que não amagoe,
porque eu tenho a

mulher e não uma
mulher. Dou carinho,
amore dedicação".

, GILMAR KOSLOSKI, 37, COM,ERCIANTE

o QUÊ: homenagem ao Dia Internacional da Mulher
DE QUEM: promoçãoda Prefeitura e de parceiros
QUANDO: na segunda-feira, das 9h às 18h
ONDEz na praça do Centro Histórico, na Av. Getúlio Var

gÇis, Centro '

• 16h às 171\1 - ginástica para Terceira Idade
• 19h às.20h - oficina shantala

'

QUANDO: quinta-feira
ONDE: no Sesc

'p;�OGRAMI,ÃOr ,,'
....

;
,

,

• 9,h às 17h - aferição de pressão arterial, orientações'
sobre a saúde da múlher, corte de cabelo, penteados,
rnassoterapta, maquiagem, sobrancelha, oficinas de

decoupage em madeira e em vidro, oficina de fuxico e
, de customização de camisetas, distribuição de brindes

.

e materia' informativo.
• 9h30 - apresentação QO CpraLdos Idosos .

,

!
•• �Oh - aulão de gihastica '

, �"1:1h30 - apreséntações müsicais,

': 14h30 - Coral dos Idosos
.

1';·1 '

• "1:5h - atenção às gestantes
• 17h - apresentações musicais
• 17tT30 - sorteio de brindes

!PROGRAM�ÇÃO: "

• 8h30 às lOh - ofícína oe arte com pedra S8 ao
• 13h às 19h � oficina de arranjo floral
• 15h às 16h - jump
• 18h30 às 19h30: contação de história e guia de leitura
• 19h30 às 21h - quiropraxia

f

QUANDO: sexta-feira 1, .

'OND,E: no sesc l'

PROGRAMAÇÃO:
• 15h30 às 17h - programação especial no LBr cas Flores
• 20h - Teatro .: Concerto

QUANDO: sábado
.O�DE: no sesc

. PROGRAMAÇÃO: -,

• 14h30 às 11h - 'oficina de culinária "Receita integral
com talos, folhas e cascas de verduras" e artesanato .

cem fibras naturais'
• '15h às 16h - giHástica míx '.

. ,1� 1Sfi30 às 19h30 - 9�i
I

'e automaqüiagem
, ;i 19h às 22h :... mesaire on a no Senac
'. • '19h30 às 21h - quiropraxia!

'

o QUÊ: palestra "Sexualidade"
DE QUEM: Amvaf]
QUANDO: quarta-feira, às 14h
ONDE: no auditório da Amvali

O QUÊ:'apr:esentação dá'péça teatral uAh:Jz de JCJdite
.

,

,.�
_

-

.

,c,
,"

0,- j .II.}
. """f',

DE QUEM: Gats e,Coffiit:Hm ""
"

QUANDO: segunda-fe}ra, às 19h
'

ONDE: auditório do Sindicato' do Vestuário'
QUANDO: terça-feira
ONDE: no sesc

QUANDO: quarta-feira' -

, ONDS: no Sesc

"

-------_.._-- ,--]--

FOTOS PIERO RAGAZZI

"O principal é o
reconhecimento.Mas, nem
todas estãomerecendo. As
mulheres do século 21 não
são nada fáceis".

"Nos dias de hoje é difícil

agradar umamulher. O que
é real não agradamais e

acabamos tendo que ir atrás
de coisas fúteis".

"Temque fazer de tudo um

pouco, levar flores no aníversãrío;
Dia dasMães etc.O certo seria
fazer isso todo dia, afinal elas
trabalhammais que os homens".

JUARES DA lUZI 39, OPERADOR FINANCEIRO LUIZ GARCIA, 40, ARTESÃOELEDIR CUBAS, 51, ENCANADOR
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Plural

eatriz Sasse

o que dois estudantes de engenharia e funcionários
daWeg, um designer e um professor de educação física e'
proprietário daAcademiaCorpo eMente poderiam fazer

juntostUma banda! JoãoAfonso Ortiz (baterista), Murilo
Vieira Soares (guitarrista), Marcos Edgar Strelow (baixista) e
Rodrigo Soares dos Santos (vocalista) formam a Frade Negro.

Quanto à denominação, eles contam "precisávamos de um
nome, algo incomum, que não estivesse em uso por outra banda'

e preferencialmenteem português. Através de um livro sobre

assombrações e bruxarias encontramos a lenda do Frade Negro que
assombrava aAbadia de Newstead, lar da família de Lord Byron, autor

de Don Juan e foi escolhido por unanimidade".

ARTE E POUCO APOIO
Frade Negro é uma banda com

músicas próprias e influências do

heavymetal dos anos 80 e 90 (pesa
do, técnico e tradicional), letras em
inglês de temática variada desde
política, filmes de terror, religião,
conflitos psicológicos e guerras. Nos
shows sempre rolam alguns covers

de grandes bandas como Accept,
Metal Church eGrim Reaper.

Para a banda o heavymetal tem
espaço (como sempre teve), mas

nuncavai ser tão popularpor serum
, estilo demais difícil digestão. Assim
como à música clássica, o sujeito '

que curte heavy metal tem que ter
o ouvido um pouco mais "afiado",

para apreciar a fundo a alta técnica
instrumental empregada. Pergun
tados como é fazermúsica na nossa

região eles enfatizam: "em Jaraguá
como em qualquer lugar dó Brasil
é difícil trabalhar com arte, sejamú
sica, teatro, literatura.. Falta apoio,
incentivo, . espaço e respeito com o

artista. Pará ter uma ideia, o primeiro
,CD foi gravado com nossa verba e o

segundo provavelmente também
será". Mas a banda não para! Em
2009 tocaram nos principais festivais
do Estado. Com isso .houve uma es

tagnada nas composições que este

ano terá ênfase para.o segundo CD
que começa a ser gravado em abril.

MARCELO ODORIZZI/DIVULGAÇÃO

Katiane 8ruck foi comissária de bordo, .

na Festa a Fantasia dos amigos Mel e Luiz

478433030'
beatriz.sasse@terra.com.b
twitte r. comi beatrizsass

Cerveja e heavy metal
Uma curiosidade é que abanda

tem uma bebida com seu' nome.
, Eles contam que como a cerveja é
uma unanimidade entre eles, pe
diram aos amigos Fernando e Isa
bela Negrão, da Columbanus Cer
vejas Especiais que fizessem uma

Stout alusiva aos cinco
anos do grupo, que re

sultou na "Frade Negro
Stout - edição limita
da". É artesanal, forte e

pesada como a banda,
de qualidade excelen
te. O lançamento teve

repercussão nacional"
os principais sites de'
rock/metal escreveram
que a banda jaraguaense fez uma

cerveja antes do Sepultura, que re
centemente lançou a "Sepulweiss"
Outros estilos como Weiss, Pale
Ale e Pilsen com o rótulo da banda
estão nos planos.

Para quem ainda não conhece
o som, nem a cerveja ou querman
ter contato, escreva para fradene-

, gro@gmail.com e siga a banda nos
linkswwW.myspace.com/fradene
gro, www.palcomp3.coni/frade
negro e no perfil e comunidade no

Orkut. Para saber mais
sobre a lenda que deu

origem ao nome http:/ /
orbita.starmedia.com/
necrose /Casos /Frade.
htm. Por fim, Frade Ne
gro deixa um recado:

"Agradecemos ao apoio
do O Correio do Povo

que nos procurou atra

vés daBeatriz e nos pro-
porcionou mais essa divulgação.
Escute o CD, tome a cerveja, vá ao

show e siga o lema "Sex, Drinks &
Metal" (com responsabilidade, ou.
seja, usem sempre.preservativos e

se beber não dirija!)".

,,�

'Ana Postai na festa Ladies Free, da Fuel
'

Eventos,'na Recreativa Duas Rodas

Via .

@rockrevolutiOn
Para a galera que curte rock alternativo e independente e está carente de opções em Jaraguá, vem
aí o Festival Rock Revolution. Será no dia 10/4, na Sociedade Acarai, com cinco bandas de Jarara

guá, Jolnville, Blumenau, Itajaí e Curitiba. A programação será divulgada a partir do dia 15/3. Para
mais informações acompanhe http://rockrevolution2010.blogspot.com, noTwitter ou Orkut.

.
.

f ickr', orko'

LONDONPUB
Domingo sertanejo com

Alex &Willian que vem conquistando
fãs em todo país. Ingressos na hora
,R$ 5 para elas e R$ 15 pára eles.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Odair é quem faz o som ao vivo.

SCAR
Stand up com o humorista Diogà
Portugal, às 19 horas, no Grande
Teatro do Centro Cultural. As

entradas estão à venda na Uper Man
,,' (shopping) e na secretaria da Scar.

Promoção Fuel Eventos e Amira Hijaz.

SEVEN CHOPERIA
Primeira domingueira de pagode
a partir das 18 horas. Shaw com o

grupo Produto Nacional. Também DJ
Alan econvidados. Elas grátis até as

20 horas e,_eles pagam R$ 7.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON • 3055-G0651Iorídonjaragua.com.br

BIER HAUS· 9196-5346 ou 9601 "9226
ESTAÇÃO. 3376-48221 twittêr/eStacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MOMMA· 8479-66461 momma.com.br

CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br
FUEL • 8433-00831 fueleventos.com.br
KANTAN SUSHI LOUNGE. 33711584
MOINHO· 9973-3866 1 84368840

DUBAI· 8839-1959 ." i.

, MOVING UP MUSIC·ClUB • 8856-8389
SEVEN CHOPERIA • 9122-7190 ou 9106-9982

'LICORÉRIA FULL DRINK.. 3275-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO. 3373-1299
CACHAÇARIA AGUA DOCE. 3275-2590

CHOPERIA SALOON • 3373-1673
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Chegou a hora d� comprar o
carro ou moto que você está procurando!

Mais informações': www.meucarronovo.com.br

momento'

parabuscar
oportunida

trab�

tras

sde

�.
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I
I
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t
r
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I
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I

FERNANDO DANTAS

Informe-se sobre o CET (Custo Efetivo Total) antes de contratar o seu empréstimol financramento, Ofertas válídas de 5 a 7/03/2010. As.condições das operações variam de ac.ordÓ com o ano do veículo e estãO sujeitas à análise e
aprovação de crédito, consulte o regulamento completo das condições e ofertas anunciadas no estende da BV Financeira neste Feirão. Centra' de Relacionamento 8V: 30031616 (capitais e reglOe& metropotítanas) ou 0800 7018600
(demais localidades), de seg a sáb, das 7h às 22h. SAC _' informações, reclamações, cancelamentos ou elogíos, atendimento 24h por dia, 7 dias por semana: 0800 T70 3335 ou 0800 TO.., 8661 (deficfentéS auditivos ê de tala).
Ouvidoría (para reavaliação da solução apresentada) - de seg a sex, das 9h às 18h: 0800 101 0083 ou 0800 701 8661 (deficientes auditivos e de fala}.
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DE OLHO NO
MERCADO

FIQUE POR DENTRO

A liderança não acontece apenas
no ambiente de trabalho, mas

também, no social e no familiar. Por
isso, é necessário saber exercê-la
corretamente. Esse é o objetivo do
livro

.

"Liderança: passo a passo", .

de Randall Ponder, especialista em

gestão. A obra apresenta técnicas
e habilidades para um chefe, além
de incluir um resumo, questões e

. exercícios no fim de cada capítulo.
O autor ajuda os leitores a resolver
conflitos, aumentar a produtividade
e a levantar amoral dos funcionários.
Editora: M. Books
Categoria: Gestão/ liderança! negócios.
Preço: R$ 75,00
Páginas: 300

o CORREIO DO POVO • Sábado, 6 de março de 2010

RANKING
DE EMPREGOS

� EM AtTA
Serviços

Arquitetura
Informática
Engenharia

+ EM BAIXA
Civil

Comercial

Segurança
Entretenimento

C�ordenadora: Patrícia Moraes

Programação Visual: Bianca C. Deretti

Textos: Agência O Globo

Comercialização: O Correio do Povo

(47) 2106-1919

VAGAS URGE",TES!!!
sexta-Ielra das ll:OO as 11:30 e das 13:30 as 17'

""mento' de segunda
a . O.

Horano de atenu! .

AÇOUGUEIRO
ALMOXARIFE � OITO VAGAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ATENDENTE DE CRÉDITO
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO - OITO
VAGAS.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - MAIS.DE
200 VAGAS.
ATENDENTE DE SAC
AUXILIAR FINANCEIRO
AUXILIAR PATRIMONIAL
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
COSTUREIRA - DEZ VAGAS.
COZINHEIRO (A)

. ELETRICISTA
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO

INDUSTRIAL - DUAS VAGAS
ESTAGIÁRIO SUPERIOR DE

ADMINISTRAÇÃO
ESTOQUISTA
MOTORISTA
OPERADOR (A) DE CAIXA
OPERADOR (A) CENTRAL
PADEIRO
PROJETISTA ELÉTRICO
RECEPCIONISTA
REPOSITOR (A)
SECRETÁRIA'BILINGUE
TELEFONISTA
VENDEDOR DE LOJA
VIGILANTE

BREITHAUPT
Back RH em parceria com. o Grupo Breithaupt está selecionando Portadores de
Necessidades Especiais (PNE) para atuar em Jaraguá do Sul e Guaramirim.

I

NOVO ENDEREÇO, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836 - Centro (antiga RH Brasil).
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MANOEL DE LIMA, de 43 anos, realizou uma qualificação em informática para passar em um concurso público e trabalhar como atendente em um posto de saúde

ACELERE O SUCESSO' PROFISSIONAL
Pesquisa feita em 2007 mostra que 85,6% dos jovens formados

em cursos técnicos ganham até R$ 1.530 por mês,
..- muito importante in

vestir nos estudos,
..- principalmente quan

do o objetivo é buscar
..._ o primeiro emprego e

crescer na carreira. Os cursos

profissionalizantes e técnicos
são uma ótima solução para
quem deseja se qualificar e ser

rapidamente inserido no mer

cado de trabalho.
Além disso, há diversas opções
de áreas - COlUO informática,

,

construção e transportes - eIll

'escolas públicas e privadas.
De acordo COUl UIll levanta
menta realizado em 2007 pela
Assessoria de Avaliação Insti
tucional do Centro Paula Sou
za, autarquia do governo fede
ral que adrninistra 179 Escolas'
Técnicas (Etecs), 77,3% dos
técnicos forrnados pelas Etecs
estàduais foram empregados
um

I

ano após a conclusão do '

curso. Esse estudo mostra tam-

bém que 85,69'(1
desses jovens foram registra
dos $:l ganham até três salários
mínimos mensais (R$ 1.530).
Leila Maria da Silva, de 39

anos, dedicou grande parte
de sua vida à família. Quan
do se separou do marido, foi
obrigada a procurar emprego
e, pela falta' de qualificação,
não conseguiu ser contrata-'
da. Então, decidiu investir
em UIn curso de informática e

rotinas administrativas, Dois
meses após iniciar a qualifi
cação, conseguiu urna opor
tunidade cotno operadora
de telemarketing na Atento,
empresa que atua nesse seg
Il181lÍO.
''A seleção. tinha uma prova de
português e matemática que'
jamais conseguiria fazer sem

ter estudado", recorda Leila.
Para passar em um concur

so público e trabalhar' corno

SESI

INLCUSIVA -INTÉRPRETE DE LIBRAS

Jaraguá do Sul

INTRUTOR - LIBRAS

Jaraguá do Sul

Até o dia 31103,pelo site.

01 Até o dia 27/03,pelo site.

01

OPORTUNIDADE

,

* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

atendente ele posto de saúde,
Manoel Floriano de Lirna, de
53, teve que aprender a usar o
computador e a internet. En
tão, apostou e.m um curso de
informática, O resultado foi
a sua aprovação: "Eu era se

mianalfabeto em tecnologia 'e.

precisava dessa qualificação
para a prova." Empregado,
agora ele pretende cursar de
sign para realizar atividades
voluntárias.

(47) 3332-9811
(47) 9945-�408

.

(47) 9657-9181"'Vagas p�ra. amb0S os sexos, A$ dernats 1nforrnaçõ�s dp processo seletivo podem ser
�: /, ' ,'" ,

, ""

.

. aê�ssadas'no item' '-Trabalhe Concsco'' no sitewww.se$isc.org.br' .
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"

A HORA CERTA DE SAIR DO-EMPREGO
Conheça os sinais que indicam que venceu seu

prazo de validade na corporação do trabalho'
onlo tudo na vida, o serviço de um pro
fissional eU1 uma empresa tem um prazo
de validade. Seja porque o rendimento
caiu, seja por causa de desentendimen
tos COIn o chefe e atritos COIlI os colegas, .

seja por cansaço da rotina... O fato é' que vários
sinais indicam que chegou a hora de buscar novas
oportunidades no mercado, Esses alertas podem
ser pessoais ou até mesmo da corporação.
De acordo com o coach (consultor
de carreiras) Osório dos Santos, a

melhor maneira de decidir se você
deve ou não trocar de trabalho é
fazer uma autoavaliação. Por exem
plo, quándo o profissional não tem
vontade de levantar da cama para ir
à empresa, o melhor é buscar novos
rUI1lOS. E a corporação também pode
demonstrar que não quer rnais o co

laborador eHI sua equipe. Alguns
sinais são isolamento, estagnação e

gestor constantemente irritado. ''A dica é tentar
conversar com o líder, analisar sua situação fi
nanceira e, na pior das hipóteses, pedir demis
são",' aconselha Santos, proprietário do Espaço
Terra, de eventos corporativos.
Edna Borges, de 42 anos, notou que estava com

os dias contados em uma multinacional do ramo

químico pelas atitudes de sua gestora. '1\ super
visara parou de falar comigo e o clima no setor
mudou repentinamente", lembra ela, que foi de
mitida no final do ano passado após atuar durante.
sete meses COlHO analista de atendimento Júnior.
Com isso, aprendeu uma lição. "Vou ficar mais
esperta e pedir constantes feedbacks (retornos)
para poder aprimorar o 111eu serviço".

O analista de sistemas André
.

Conde, de 25, atuou sete meses
em uma empresa de tecnologia da
informação (TI) e estava em uma

fase de não querer sair de casa para
trabalhar. Mas só pediu demissão
ao arranjar outra colocação. "Há
três anos, entrei eTII depressão
porque todo dia era obrigado a

ir a um local que não suportava.·
Meu coordenador era mal educa
doe me sentia incompetente", diz

ele, que hoje exerce o cargo de gerente de TI em
uma outra empresa do segmento.
"O funcionário deve expor o que ocorre para a

chefia porque há casos de pessoas que acabaram
não saindo da empresa", fala Stefânia Giannoni,
especialista em desenvolvimento de pessoas.

"
A supervisora
paro de falar

comigo e o clima
no setor mudou.
Edna Borges - Analista

"

JARAGuA DO SUL

OPERACIONAL

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
Preferencialmente cursando ou completo ensino
fundamental.
AJUDANTE DE DEPÓSITO/ESTOQUE Disponibilidade
para trabalhar fíns de semana, no centro de Jaraguá do
Sul.
ALMOXARIFE Disponibilidade para trabalhar em
Corupá, Barra do Rio Cerro, Vila Lalau, Vila Lenzl e
Massaranduba.
ATENDENTE DE LOJA Disponibilidade de horários e fim
de semana.
AUXILIAR DE CONFEITEIRO Disponibilidade para
atuar fim de semana.
AUXILIAR DE COZINHA Desejável vivência na função.
AUXILIAR DE PRODUÇAO Desejável ensino
fundamental completo.
AUXILIAR DE EXPEDICÃO Para atuar na Ilha da
Figueira, Centro e Jaragua Esquerdo.
AUXILIAR DE MECÂNICO Preferencialmente cursando
ensino fundamental.
BALCONISTA/ ATENDENTE Disponibilidade para atuar
fim de semana.
BORDADOR (A) Desejável conhecimento na função.
BORRACHEIRO Vivência na função.
CAMAREIRA Disponibilidade para atuar fins de
semana.

COSTUREIRA (O) Vivência na função. Para atuar em
diversos bairros,
DOBRADEIRA/REVISORA Desejável vivência na
função, para atuar na Ilha da Figueira e Jaraguá
Esquerdo,
ESTAMPADOR (A) Desejável vivência na função.
ENCANADOR (A) Desejável vivência na função.
FORNEIRO (A) Vivência na função.
JARDINEIRO (A) Vivência na função,
MARCENEIRO (A) Vivência na tunção.
MOTORISTA Desejável vivência nesta função. CNH AC
eAE.
MONTADOR (A) DE MÓVEIS Vivência na função. Para
atuar em Nereu Ramos ou Centro.
OPERADOR (A) DE MAQUINA Noções em Rama,

Calandra, Hidroabridore Compactadeira.
OPERADOR (A) DE TEAR RETILíNEO Desejável
conhecimento na tunçâo.
OPERADOR(A) DEMAQUINA DE BORDADO
Vivência na função.
OPERADOR (A) DE LOGíSTICA
Conhecimento na expedição ou almoxarifado.
PREPARADOR (A) DE ESTAMPARIA
Desejávei conhecimento na função.
RECEPCIONISTA Desejável vivência em atendimento.
REVESTIDOR (A) DE BORRACHAS Desejável
conhecimento na função.
REPOSITOR (A) Disponibilidade para atuar fins de
semana.

SOLDADOR (A) Desejável conhecimento na área,
TALHADOR / TALHADEIRA Desejável conhecimento.
na função.
TECELÃO (Ã) Para atuar na região da Barra dq Rio
Cerro e Nova Brasília. Vivência como tecelão.
ZELADOR (A) Várias vagas em aberto, para diferentes
bairros. Vivência na função.

CONTRATAÇÃO
IMEDIATA

*ENGENHEIRO INDUSTRIAL
* NUTRICIONISTA

*PROGRAMADOR(A) DE
COMPUTADOR

*ANALlSTA DE MÉTODOS E

PROCESSOS'
Desejável noção de métodos de

anáãse de produtos e matérias-
'" .'. /

.

ADMINISTRATIVAS

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
Desenvolvimento de novos produtos, coordenação de
projetos. Desejável técnico plástico.
ASSISTENTE COMERCIAL
Desejável vivência na função e habilidade em
[nformática.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
Vivência na função. Cursando ou completo superior
em Administração ou Contábeis .

AUXILIAR FINANCEIRO
Desejável superior completo e conhecimento em
contas a pagar e receber.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Possuir curso de Auxiliar ou Técnico de Enfermagem .'
AUXILIAR DE VENDAS (Cal! Center)
Vivência nafunção.
CAIXA Desejável vivência em atendimento e
disponibilidade para fins de semana.
COMPRADOR(A)
Vivência na função.

primas; analisar não

.. conformidade de produtos e das

principais operações unitárias.
. Processo de higienização,

coletando dados para

orocecrnentos. Elaboração de.
. relatórios técnicos. Para o ramo

de alimentos.

DICAS

ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO
Cursando área administrativa ou financeira.
SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO
Vivência na área financeira e supervisão de pessoas.
TELEFONISTA Vivência em Central PABX,
VENDEDOR (A) INTERNO Desejávelconhecimento em
leitura e interpretação de desenho.
VENDEDOR (A) EXTERNO
Desejável vivência em vendas e veículo próprio.

instrumentos de medição. Possuir curso técnico.
MONTADOR Vivência com montagem de máquinas.
Para atuar no Rio Cerro.
.OPERAD.OR (A) DE EMPILHADEIRA
Desejável conhecimento na função.
OPERADOR (A) DE TEAR RETILíNEO
Desejável vivência na função.
PINTOR (A) INDUSTRIAL Vivência na função.
PROGRAMADOR (A) PCP Preferencialmente com
conhecimemo na função. Vaga para ramo metalúrgico e
têxtil,
PROGRAMADOR DE TORNO CNC Vivência na função.
Conhecimento no comando Mac, Fanuc e Mitsubich.
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Vivência na
função. Conhecimento no sistema Delphi e Java.
PROJETISTA / ENGENHEIRO OU TÉCNICO
MECANICO
Desejável conhecimento na função e curso superior.

. REBOBINADOR (A) DE MOTOR Vivência na função.
SUPERVISOR (A) DE COSTURA EM FACÇÃO
Vivência na função, para atuar em Guaramirim,
TÉCNICO EM INFORMATlCA Cursando Sistemas de
Informação,
TÉCNICO EM FERRAMENTAS Vivência em
ferramentas elétricas Bosch e makita.
TORNEIRO MECÂNICO Desejável conhecimento em
mecânica.
VENDEDOR (A) EXTERNÓ (A) Para vendas de telefonia
celular. Desejável possui veículo próprio.

COORDENAÇÃO/TECNICAS
ANALISTA DE CUSTOS Desejável conhecimento na
função. Para atuar em Corupá e Ilha da Figueira.
ANALISTA DA QUALIDADE Desejável conhecimento
em desenho técnico, ferramentas da qualidade.
COORDENADOR (A) DE PCP Vivência na função.
ENGENHEIRO CIVIL Desejável conhecimento em
obras, desenhos técnicos e Autocad.
ELETRICISTA Possuir curso Técnico em Elétrica,!
Automação Industrial. Vivência na função.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO Conhecimento na
função com montagem de painéis elétricos e
manutenção elétrica.
ENGENHEIRO MECÂNICO / PROJETISTA
Conhecimento em projetos, AutoCAD e Sohdworks,
FERRAMENTEIRO (A) Para atuar no bairro Amizade.
FRESADOR /TORNEIRO Desejável conhecimento em
leitura e Interpretação de desenhos técnicos e vivência
nafunção.
GERENTE INDUSTRIAL Vivência na função.
LíDER DE SETOR Vivência com liderança, ramo têxtil.
MECÂNICO MONTADOR Desejável vivência em
montagem industriaL
MECÂNICO DE MAQUINA DE COSTURA Vivência na
função e curso de mecânico de máquina de costura.
MECÂNICO DE MAQUINA DE TEAR Vivência na

função.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO Vivência na função,
Possuir curso Técnico.

•

MECÂNICO DE VEíCULOS Desejáve.l conhecimento
em motor de automóveis, freio, suspensão,
balanceamento e-geometria. .,

. .'
,

METROLOGISTA Desejávetvivência na função como
metrologia, calibragem dos equipamentos,

GUARAMIRIM .

OPERACIONAL
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Para setores de dobração,
revisão e embalagem de peças.
AUXILIAR DE COZINHA Preferencialmente vivência na
função.
SOlDADORIMONTADORVrvência na função.

ADMINISTRATIVA
.

ANAlISTA,FINANCEIRO Soperior cursando ou .

completo. Conhecimento em informática. Vivência na
ümção; '. . .'

.

ANALISTA DE PROCESSOS Vivência na função.
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ANHANCiUERA
M t l 11.0 R S t M r R f

Faculdade
de TéCI'IOlogla
de Jarllguá

,.,

ESTAR ENTRE AS MAIORES INSTITUIÇ.OES DE
EN·SINO SUPERIOR DO NORTE CATARINENSE ..

� ,.,

ESTA E A NOSSA MISSAO.

Jaraguá do Sul é sede de importantes indústrias do ramo metal mecânico e de
grandes nomes dos ramos têxtil e alimentício do Brasil. Atualmente a cidade
detém o título de Terceira Economia do.Estado de Santa Catarina, resultado do
trabalho de um povo sério e empreendedor.
Com a finalidade de formar e qualificar estes profissionais inseridos nos

diversos setores da economia em Jaraguá do Sul e região, foi credenciada pelo
MEC em 2004 a Faculdade de Tecnologia de Jaraguá do Sul- Fatej e em 2005 a

Faculdade de Tecnologia Jaraguaense - Fatefa, ambas pertencentes ao Grupo
Educar, adquirido em 2008 pelo grupo Anhanguera Educacional- que agora
conta com 55 unidades em todo o País.
De acordo com o DiretorExecutivo Edson Andrade dos Reis, Fatej e a Fateja visam
ampliar o acesso ao Ensino Superior através de alternativas que viabilizem o

maior número de indivíduos nas salas de aulas, tais como: a) a iniciativa de
implantar o crédito educativo próprio; b) oferecer ensino com

qualidade a custos menores; c) cursos em sintonia com o

mercado; d] professores do mais alto nível; e) infra-estrutura de
última geração. Estas são percebidas como condições
indispensáveis e já aplicadas pelas instituições de ensino. "As

instituições atuam em absoluta .regularídade e

perfeita consonância com as leis e as normas que
�---,_

regem a Educação Nacional e a vida institucional
das entidades civis", conclui oDiretor.

Rua Major Julio Ferreira - Vila Lalau - Jaraguá do Sul - www.fatej.com.br. '

47 2107 - 4700 - 47 3370 - 7660

1/

Max

Gehringer
Carreira deTalento

Seis dicas básicas
sobre lideranca

�

Administração continua sendo uma boa opção de curso?
.

Vejo'que' existem muitos profissionais deste
. ramo estão desempregados.

Administração é o curso superior que mais forma profissionais no Bra- .

sil- mais de 600mil por ano. Em 2007, os administradores suplantaram os

bacharéis em direito, tornando-se a categoria mais povoada.do mercado de
trabalhado. Por isso, se você levar em conta o número absoluto, é claro que .

haverá mais admínístradores sem emprego do que, por exemplo, engenhei
ros ambientais, um 'curso que forma dez mil profissionais por ano. Em nú
meros relativos, porém, a coisa muda de figura - 80% dos administradores

conseguem emprego em sua área de formação. Há uma razão para isso. Ad

ministração, em si, não é uma arte nem uma ciência. :$, simplesmente,
uma somatória de conhecimentos de diversas áreas. EXistem cursos bem

. -

específicos, .como contabilidade, economia, marketing ou informática. Ao fi-
nal do curso, o administrador terá adquirido uma noção generalista.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CarlaMotta
PALESTRANTE CONVIDADO

Estudantes devem ter
agenda on-line

�

Uma das grandes
preocupações das
mães é organizar a

vida escolar

o problema da volta às aulas não
, é apenas a questão da matrícula, ido
uniforme e do material escolar, que
por natureza geram correria e estres

se. Tem também.o dia a dia escolar,
com lições, trabalhos, provas etc. É
impressionante como, ano após ano,
os professores estão mais criativos e

pedem cada vez mais coisas.
Neste ano, por exemplo, solicita

ramuma foto do meu filho em várias

épocas de sua,vida. Irritante ter que
separar tudo isso, não é verdade? E 6
que fazemos com essa atividade cha
ta? Nada, pois deixamos tudo para a

. última hora. Por isso, muitos afazeres
vão se acumulando. E é bastante difí
cil não ficarmos estressado com essa

situação.
No meu livro de gestão de tempo

para mulheres, "Você

_

Dona. do seu Tempo",
da Editora Gente, re

trato que uma das

grandes preocupações
das mães é organizar a
vida escolar dos filhos.
Como fazer com que
as crianças iniciem os

bons hábitos de plane
jamento e organização?
A resposta para isso é, em primeiro
lugar, não transformar a administra-

,

ção do tempo' e a ordem em uma ati
, vidade chata ou complexa.

Ela deve ser para a criança e o ado
lescente um afazer gostos� e que não
se torne uma rotina.

Quando bem feito o planejamen
to, ele ajuda inclusive a aumentar o
vínculo familiar.

Para crianças acima dos 11 anos,
recomendo que as mães utilizem a

tecnologia como forma' de envolvê
las. Todo jovem a partir dessa idade já
deve ser um grande usuário de jogos
on-líne, 'e-mails, Messenger (MSN),
Orkut. ..

Então, por que não colocar a agen-

da escolar e as tarefas na internet?
Você pode usar o Neotriad ou Google
Calendar para isso. E o que deve ser

- colocado na web?
1 - Compromissos fixos: aulas,

provas, atividades extracurriculares,
aniversários, passeios escolares, fes

tas, eventos etc.
2 - Atividades ante

cipadas: estimule seu

filho a estudar dois ou

três dias antes da prova.
3 - Organização:

quando ele voltar da
escola, a primeira-ação
é passar tudo o que as

professoras enviaram,
de atividades para o

sistema. Assim, ele co

meçará a se organizar e não perderá
. tarefas. '

4 - Responsabilidade: se a profes
sora solicitar algo para os pais, ele pre
cisará entrar na agenda on-líne, criar
uma tarefa e delegar para a mãe ou o

pai, com antecedência. Ele criará ares

ponsabilidade de delegar, entendendo
que é o responsável pelo resultado.

A agenda do seu filho deve ser com
partilhada com a sua, assim, tudo o

que ele anotar seráacompanhado por
você. O pai também pode ser incluído.
A realização desse projeto familiar é .

uma ótima oportunidade' de aprovei
tar os momentos ao lado do seu filho,
quando ele não está na escola.

"

"

VENDEDOR{A)
Tradicional Dlstrfbuídora de Alimentos está selecionando

profissionais de vendas para atuar em Jaraguá do Sul e região.
Requisitos:
- Experiência comprovada de vendas ao varejista;
- conhecimento de políticas comerciais no ramo de distribuição;
- conhecimento da região onde irá atuar;
- veículo próprio.
Oferecemos:
- Registro em CTPS; ,

- remuneração mínima R$ 2.550,00 mais premiações .

Aos interessados pedimos que encaminhem C.V. sob título "Vendedor Destaque ... " Jpara o e-mail -athenarh@yahoo.com.br
._---'--------'-------

,I !

,�:���;��,J�
SANTA CATARINA

BENS DISPONíVEIS PARA LEILÃO:
IMÓVEIS: 01) Terreno situado em Jaraguá do Sul/SC, n° 467, no' lado ímpar da Rua
Lourenço Kanzler, perímetro urbano, contendo a área total de 2.550,00m2, fazendo
frente em 34,00m com a Rua Lourenço Kanzler, ediâcado'com uma casa de madeira de
90,OQm2 para residência, uma casa de alvenaria, cobertura de Eternit de 60,00m2 e um

I galpão de construção mista, medindo em torno de 250,00m2, todos em estado de ruína,
! matrícula n" 16.788 do CRI da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, avalia_do em: R$
! 400.000,00; 02) Terreno situado em Jaraguá do Sul/SC, no lado ímpar da Rua 601
,! Manoel Francisco da Costa, esquina' com a Rua 663 sem nome,' com a área de
869,50m2, lote n° 01 do loteamento Itapocuzinho, fazendo frente em 35,07m com a

r Rua 601 Manoel Francisco da Costa, matrícula n° 25.753 do CRI da Comarca de
Jaraguá doSul/SC, avaliado em: R$ 156.510,00; 03) Terreno situado em Jaraguá do
Sul/SC, no lado ímpar da Rua 601 Manoel Francisco da Costa, esquina com a Rua 663

I sem nome, com a área de 647,31m2, lote n° 30 do loteamento Itapocuzinho, fazendo
1 frente em 24,64m com a Rua 601 Manoel Francisco da Costa, matrícula n° 25.754 do
! CRI da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, avaliado-em: R$ 116.515,80; 04) Terreno
situado em Jaraguá do Sul/SC, no lado ímpar da Rua 601 Manoel Francisco da Costa, ,

esquina com a Rua 664 sem nome, com a área de 663,93m2, lote n° 61 do loteamento
ltapocuzinho, fazendo frente em 24,65m com a Rua 601 Manoel Francisco da Costa,
matrícula n° 25.755 do CRI da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, avaliado em: R$ 1119.507,40. '.' !

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 01) Máquina com dupla função, plaina e fresa, marca !
FAMAC; 02) Máquina de triturar espuma, marca Primo-Técnica; 03) Tear marca Orizio;
04) Tear circular, marca Mayer do Brasil; 05) Conjunto de cabeçotes Múltiplos, marca
Fabrima com 10 cabeças, com painel de controle elétrico.

'

,

DIVERSOS: 01) 500 éaixas de óleo para assoalho; 02) Galpão pré-moldado com área
de 1.000,00m2; 03) Estrutura de galpão pré-moldado em concreto, medindo 10,00 x

25 00 x 6 OOm com é direito de 5 OOm.
o edital completo com todas as informações encontra-se a disposição

em nosso site: www.santacatarinaleiloes.com.br - (47) 3436 5050
Leiloeiro Público Oficial Nomeado: SANDRO LUIS DE SOUZA

PÓS-GRADUAÇÃO
Estratégias Financeiras

360 9/4/2010 18h30mín às 22h30mín 6a feria e sáb
e de Custos 8h às 17h (aulas quinzenalmente)

TÉCNICOS
Técnico em' Enfermagem 1806 19/4/2010 8h às 12h 28 a 6afeira

Técnico em Alimentos 1500 26/7/2010 18h45min às 22h15min 28 a 6a feira

Técnico em Segurança do Trabalho
.

1440 26/7/2010 18h45min às 22h15min 23 a 6a feira

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
.

Linguagem e Programação JAVA 100 06/04 a 10/08/2010 19h às 22h 3a e 5a feira

Deslgner Gráfico 180
, 06/04 a 10/11/201.0 19h às 22h 3a e 5a feira

GESTÃO E NEGÓCIOS

Boas Práticas 'em 20 08/03 a 16/03/2010 19h15min às 22h15min 2a a 6a
Manipulação de Alimentos

Gerenciamento de Equipe de Vendas 8 8/372010 9hàs12he 2a feira
f3h30min às�18h30min

CIPA - Comissão Interna 20 13/03 a 10/04/2010 8h15mln às 12h15min Sabados
de Prevenção de Acidentes

Auxiliar Administrativo 210 13/03/2010 a Fev /2011 8h às 12h30min Sábados

08S: parcelamos no cheque, cartão de crédito e boleto bancário

Consulte-nos sobre os cursosde Ação Empresarial para sua equipe!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CUR'SOS DE EXTENSÃO COM
,

MATRICULAS ABERTAS

Modalidades aperfeiçoam conhecimento

.

das áreas de biologia e esportiva
Os interessados eIU aperfeiçoar o conhe
cimento nas áreas esportiva e do meio
ambiente devem sé inscrever nos cursos

de extensão oferecidos pela Faculdade
Jangada de Jaraguá do Sul. Para iniciar
este ano, a instituição de ensino superior
disponíbiliza modalidades.

-

De acordo CÓUl o coordenador do setor

1 t
� . .

t
" Cl" Hc e ex ensao umversr ana, OV1S r: en-

rique Duarte, estas são oportunidades
destinadas para os' acadêmicos e os

profissionais já .Iormados nas áreas. As

capacitações acontecem. seguidas urna

das outras para dar urna sequência aos

assuntos estudados e praticados. Mas os

participantes têm o direito de selecionar
os 'módulos dos ClirSOS livres de extensão

que os interessam.
Para os profissionais e· estudantes da

graduação de Educação Física, a 'moda
lidade arbitragem de voleibol e handebol
esta marcada para 27 deste Inês, na pró
pria sede da faculdade, das 1,0 às 17 ho-

, raso As inscrições estão abertas e custam

:R$ 10. Ao todo, 40 vagas são oferecidas.
Segundo o' cronograma da Faculdade

jangada, no dia 28,. o curso de pratica
de arbitragem em voleibol será realizado
e no dia 10 de abril acontece: a capaci-

taçào de arbitragem de jogos de futsal e

basquetebol. As inscrições estão abert?s,
e devem ser feitas na sede da instituição.
O valor também é R$ 10.

.

Outro curso que será oferecido é sobre
musculação nos dias 15 e 29 de 111a10, ."
na faculdade. São dois fins de semana, A

inscrição custa, R$ ÚO.

l\1EIO Al\1BIENTE
Para osprofissionais e estudantes da gra
duação Ciências Biológicas, será ofereci
do o curso de aperfeiçoamento bioeco

logia de manguezal, nos .dias 27 e 28 de
rnarço. Os participantes saem de Iaraguá
do Sul com destino a São Francisco do
Sul, onde vão passar anoite.
Ainda na área de biologia, a Faculdade

Jangada disponibilize a capacitação pro
dução de lamina histológicas, nos dias
29 e 30 de maio, na sede da instituição,
Os interessados em participar destes
dois cursos devem fazer a inscrição. O
valor é -de R$ 55. Para cada modalidade,
são 30 vagas.
Informações pelo endereço virtual ex

tensão(Q)faculdadejangada.cOIl1.br ou no

telefone (47) 337'1-0202.
DAIANA CONSTANTINO
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Luiz
,

Marins

o inimigo está lá fora!

"

,
,

Cenário muda perfil
do empreendedor'

r110S anos, COIn a economia'
crescendo, houve queda do
número de pes-

perfil do ernpreendedor, empreende por necessidade, há dois
brasileiro mudou. Nos últi- que o fazem por oportunidade. Foi a

soas que começavam um

negócio somente por ne
cessidade, isto é, por não
conseguir um emprego.
O cenário tornou-se pro
pício para o empreende
dor por oportunidade:
gente que percebeu um

nicho de mercado a ser

explorado. De acordo
com, a pesquisa Global
Entrepreneurship Monitor (GE11)
2008, divulgada em 2009, pela pri
meira vez, para cada brasileiro que

primeira voz que essa proporção se

Inverteu, lembra o superintenden
te do Sebrae/R], Sergio
Malta,
De acordo com a pesqui
sa, a taxa de empreende
dores por oportunidade
no país ficou em 8,039b,
o equivalente a 9)78 mi
lhões de pessoas. Já 0$

empreendedores por ne-
- cessidade obtiveram Ín
dice de 3,95%, um total
de 4,81 milhões de pes

soas. Segundo Malta, essa queda no

empreendedorismo por necessidade
vem sendo observada desde 2003.

"
Empresário que
abre um negócio
porque está .

no sufoco faz
o estilo 'vamos

.

que vamos'

,.".

8lumenau:
Corupá

Jaraguá do Sul
JOi"ville

Massaranduba

,
.

O' que é preciso avaliar na
.

hora de abrir um negócio
Para Juliano Seabra, diretor de Edu

cação e Pesquisa da Endeavor, a redu
ção do desemprego pode ter influen
dado diretamente nesta mudança.
"O empreendedor por necessidade
é uma pessoa que não planejou em

preender, mas que foi forçada a fazê
lo. Gente que começou um negócio
para sobreviver, pagar as contas. As
sim, portanto, abriu UHl negócio sem

nenhum planejamento. A mudança
desse quadro é muito iInportante e

positiva para o país".
Seabra ressalta que um cenário 'de

aquecimento ou reaquecimento da
economia e um ótimo momento para
empreender, pois é quando surgem
novas oportunidades a setores de
atuação para atender às novas neces
sidades do mercado.
Outro ponto importante a se observar,
segundo Malta, é que o aumento do
ernpreendedorismo po.r, oportunidade

.

In-ostra que os empreendedores estão

'\

avaliando o mercado, investindo em

planejamento, o que aumenta as chan-
, ces de o negócio dar certo. ,

"São pessoas que investem em capaci
tação. É UI1l8 pessoa que. no mínimo,
para e pensa antes de agir. Procura se
preparar melhor, conversa com mais

gente, tenta não dar UHl passo sem se

planejar. Já o empresário que abre um

negócio porque está no sufoco faz o es-

,
tilo 'vamos que vamos'".
O diretor da Endeavor diz que. a cada
dia,' há Ull1 número maior de pessoas
buscando informações sobre empreen
dcdorísmo, seja recorrendo a pessoas
que já Iniciaram um negócio próprio
ou a instituições específicas. 1\,1a8 o fu
turo empreendedor também não pode
deixar o bonde passar, alertaSeabra.
"'O momento é de oportunidades
alaras. novos mercados estão sendo
abertos. Quem exagera na dose na

,
hora de planejar e não-executa, acaba
perdendo o bonde" .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'. Diogo Portugal promete animar o
-

palco do Centro Cultural da Soar
(Sociedade Cultura Artística de
Jaraguá do'Sul) com novo show '

neste domingo, às 19 horas.
"

ã?!", um show stand-up, a cha
mada comédia de cara limpa,
sem figurinos ou personagens,
é atração neste fim de semana

na cidade. Durante uma hora,'
Diogo Portugal. vai tratar, com

muitohumor, dos fatos cotidianos quemais
lhe chamam a atenção. Os ingressos custam R$
50, (inteira) e R$ 25, (meia) e podem ser adqui
ridos na Secretaria do Centro Cultural da Scar e

o CORREIO DO POVO • Sábado, 6 de março de 2010

na LojaUpperMann do Shopping Breithaupt.
Diogo Portugal é um dos nomes que re

presentam a nova cara do humor brasileiro.

Criativo, apresenta textos originais, escritos
por ele mesmo. Rápido, tem como forte ca-

/

racterística a capacidade de improvisação
durante as apresentações.

O artista já foi finalista do primeiro Prêmio
Multishow do Bom Humor Brasileiro, ao lado
da comediante Claudia Rodrigues (do progra
ma A Diarista). Também foi finalista do con

curso de humoristas do Fantástico, em 2005.

.

Sucesso na internet, Diogo é um dos hu
maristas mais vistos na web, com mais de 12

milhões de acesso se tornou úm fenômeno
entre os internautas: Sucesso também na TV;
Diogo possui um quadro na Rede Paranaen-

.

se chamado Louco de Bom, onde há mais de

FOTOS DIVULGAÇÃO

um ano varia o stand-up comedy, com perso-'
nagens, satirizando notícias do dia a dia;

SERViÇO'
O quê: Comédia stand up "Hã?!",
com Diogo Portugal
Quando: Dia 7 de março, domingo
Onde: Grande Teatro do Centro Cultural
da Scar (Sociedade Cultura Artísti.ca de
Jaraguá do Sul) - rua Jorge Cznierwicz,
sln - ao lado do Centro Empresarial
Horário: 19 horas
Quanto: R$ 50, (inteira) e R$ 25, (meia)
.Informações: (47) .3275-2477

Variedades 13.

,_
,I

Além de conquistar li

reconhecimento com seu

trabalho, Diogo' Portugal
'tambémmovimenta o am
biente do humor nacional
formando plateias e dando
projeção a outros artistas.
Ele é criador e curador do
Risorama, . maior festival
humorístico da América
Latina, que acontece todos
os anos durante o Festival
de Teatro de Curitiba. Em
três edições, o Risorama já
reuniu uma verdadeira se

leção 'brasileira do humor,
com os maiores nomes da )

atualidade. Portugal lan
çou nacionalmente! pela
editora Nossa Cultura, o

áudio-livro "Clube da Co
média Stand-Up", o pri
meiro CD de humor nó
estilo no Brasil.

TEMPORADAS

Recentemente esteve

em São Paulo com�o espe
táculo "Portugal E Aqui",
se apresentando para
aproximadamente 600

pessoas
.

todas as quar
tas- feiras, durante seis
meses. Depois da tem

porada paulista.. Diogo
viajou para o Japão, onde
se apresentou para o pú-
blico brasileiro. Com um t

vasto repertório sobre os

mais variados temas, Dio

go Portugal tem arranca

do gargalhas e interagido
com as mais diversas pla
teias por todo Brasil.

Irreverência e improviso são
. marcas ,regi�tradas do artista'
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CRÔNICA

\

Ozon e a liberdade
á algum tempo venho acompan- Inspirado por Um conto do autor inglês'
hando a carreira do cineasta francês Rose Tremain, "Ricky" conta a história de uma

François Ozon, um dos mais insti- família comum apanhada em circunstâncias

gantes da safra recente de diretores extraordinárias, mas sobretudo (como todos os

europeus. E após 'quebrar a cuca de tanto filmes deOzon) é umaordem à liberdade, etam
divagar, cheguei à seguinte conclusão: Ozon bém um aviso: toda liberdade tem seu preço.
é um romancista das telas, isso mesmo, um Mas não é de agora que Ozon vem exerci
romancista. Ele disseca os temas que escolhe tandosua escrita visual. Nascido emParis em

. com tal propriedade que, ao àcabar de assistir 15 de novembro de 1967, realizou entre 1988

um de seus filmes, parece que viramos a últi- e 1998 cerca de dez curtas�metragens; e entre
ma página de um romance. 1995 e 2010, são catorze lon-
E, você não sabe se gosta ou .gas, contando o ainda inédi-
não do filme, e talvez nun - to no Brasil, "Le refuge". Os
ca venha a saber. Mas seus temas variam, mas a liber-
temas permanecem por dias dade permanece em primei-
martelando na cabeça, e

'

ro plano em seus longas.
talvez seus filmes sejam isso, Seja em "Sob a ateia", um
um estopim de consciência, ' filme sobre o luto, e como

um ponto de partida para rascunhar ideias lidar com incertezas, ou em "8 mulheres",
mais complexas. que une' suspe:t:lse, comédia e musical para

E é em "Ricky", filme de 2009 que estreou" abordar os rancores familiares, ou ainda em

aqui em janeiro, que Ozon exerce com pre- "SwimmingPool-A beira da piscina", que usa
cisão seu offcío de romancista das telas. ametalinguagem para abordar os caminhos e

A princípio, temos um típico filme realista descaminhos dacriação literária.
francês: lá está a operária mãe solteira no tra - Mas o romancistaOzon parecemesmo nasc- ,

balho, na relação com a filha, no flerte com er a partir de ''Amor em 'cinco tempos", filme de
o possível novo namorado (um imigrante es- 2004 onde o amor e o casamento recebem seus

panhol). Porém os espectadores mais atentos tratamentos: olharesmúltiplos, polífônícos,
f'

podem e devem desconfiar de que há algo de Em seu filme seguinte, "O tempo que resta",
estranho no tom do filme: aos poucos seíns- de 2005, chegou a hora de lidar com a perda, a
taura um clima diferente, surreal.

,
perda de sentido do mundo: um fotógrafo bem

O nascimento do incomum Ricky joga a sucedido tenta lidar com a suamorte, diagnosti-
família num turbilhão ,de emoções díspares. .cada para alguns meses, em decorrência de um

'

"Filmar um núcleo, familiar é correr atrás câncer. E em ''Aogel'', de 2007, seuprimeiro filme '

da Jdentídade que; por vezes, nós perdemos. de época, Ozon se volta novamente para-a liter
Filme a filme, eu tento flagrar como é dolo-

,

atura ao-tratar das ambições de uma jovem es

roso não se sentir à vontade em um grupo do critora, e praticamente reinventa o melodrama.

qual se é obrigado a fazer parte, como o clã em Ozon é pura reinvenção, algo de que o cinema

que nascemos" afirma Ozon. brasileiro carece, emuito.

LANÇAMENTOS

livro - A arte de educar Filme 7 Um lar_na estrada
umà "comédia 'ca

tivante que conta a

história de um casal
descobrindo os segre
dos da deliciosa aven

tura que, é
. construir

uma famíli·a. Flxados
na ideia de' dividir
sua expêríêncía com
pessoas que amam,
eles decidem viajar para rever parentes e,

velhos amigos e encontrar o lugar perfeito
para começar uma família. Burt e Verona'
se deparam com histórias emocionantes
até fazer uma grande descoberta; o verdà- ,

deiro significado da palavra "lar".

Um guia prático
que reúne .ínforrna
ções essenciais para
ajudar pais e mães a

lidar com os dilemas
' .. ,

.. ,' ., �

da educação de seus
'i.

,
I,

filhos mais jovens. A

psicóloga infantil Ma
ria Luísa Ferrerós ofe
rece um método per

sonalizado para ajudar os pals a avaliarem o
'

,1: - .,.

comportamento de: cada filho corretamente,
_sem ansiedade ou insegurança. Conciliando
teoria e prática, "Corno Educar Seu Fllho Com
Limites e Amor" é um livro essencial para to
dos os pais com filhos entre O'é12 anos.

'CINEMA,
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Invictus (Leg) (16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)
(14h - sex, sab, dom, qua, qui)
• Cine Breithaupt 2
• Avatar (l.eg) (18h - todos os dias)
• Um Olhar do Paraíso (Leg) (21h20 - todos os dias)
(15h30 - sex, sab, dom, qua, qui)

,
• Cine Breithaupt 3
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h, 15h50 - sex, sab, dom, qua, qui)
• Premonição 4 (Leg)
(17h40, 19h30, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
· ° Lobisomem (l.eg) (15h, 17h, 19h, 21h - todos

,

os dias)
• Cine Cidade 2
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (14h40 - todos os dias)
• O Fada do Dente (Dub) (16h40, 18h40 - todos

os dias)
• Avatar (Dub) (20h40 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Simplesmente Complicado (l.eg)
(14h, 16h45, 19h30, 22h :_ todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Percy Jackson: O Ladrão de ,Raios (teg)
(13h40, 16h15, 18h45 - todos os dias)

Um Olhar do Paraíso (l.eg)
(21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• O Lobisomem (Leg)
(14h20, 16h30, 19h10, 21h40 - todos os dias)
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (teg)
(13h40, 16h20, 18h50 - todos os dias)
• Zumbilândia (21h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Simplesmente Complicado (Leg)
(14h10, 16h40, 19h20, 21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Onde vivem os Monstros (Leg)
(13h50, 16h30, 19h10, 21h50 - todos os dias)'
• Cine Neumarkt 4 \.

• Do Começo ao Fim (Leg)
(14h20, 16h50, 19h30, 22h - todos os dias) ,

• Cine Neumarkt 5
• Preciosa (Leg) (16h10, 21h45 - tÓdos os dias)
• Um Olhar do Paraíso (Leg)
(13h30, 19h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (14, 16h - todos os dias)
• Avatar (Dub) (18h - todos os dias)
• Avatar (Leg) (21h20 - todos os dias)

NOVELAS
,

, CAMA DE GATO
Um policial 'retira Verônica do avião e a

leva para sala da polícia. A vHã é levada para
a delegacia e um fotógrafo tira fotos dela,
irritando-a. Rose abraça Alcino e percebe o

incômodo de Gustavo. Verônica acusa Alcino
ao chegar na delegacia e ser abordada por
repórteres . Roberto ri de Verônica ao vê-Ia ser

levada para a cela. Rose tenta convencer Gus
tavo a perdoar Alcino. Severo visita Verônica
que pede ao pai que, fale com Pompeu sobre
suafuga. Tarcísio mente para Rose sobre seu

problema' auditivo. Gustavo se surpreende
ao descobrir que Verônica vendeu sua parte
na Aromas. Alcino decide falar com Verônica
para tentar descobrir para quem ela vendeu'
sua parte na empresa. Taís conta para Rose
sobre a gravação do videoclipe. Pedro e Alci
no saem de casa e deixam Leda cuidando de
Débora, Taís se entristece com o desprezo de
Bené, Alcino sofre ao ver Gustavo e Rose jun
tos. Duda beija Pedro. Gustavo se surpreende
ao ver quem é o novo sócio da Aromas, '

TEMPOS MODERNOS
Leal não gosta'de ver Albano de volta CjO

Titã, mas Goretti se mantém firme. Regeane
se encanta com os móveis feitos por Portinho.
Ditta confirma que vai viajar, 'mas antes se en

contra com os filhos para relembrar a época
em que cantavam juntos. Valvênio diz a Leal
que Frank foi sabotado e que suas suspeitas
apontam para Albano. Regeane comunica ao

pai que irá se casar novamente com Portinho.

Ditta se despede dos filhos. Goretti começa
a trabalhar com Albano e deixa Bodanski de
lado. Leal pega a caixa de fotos de Hélia e

ameaça queimá-Ia. Jannis confessa a Neli
nha que vai sentir saudades da mãe. Pas

quale_recebe Justine no Pizzaredo para um

jantar especial. Túlio encontra-se secreta
mente com Ditta e ela lhe pede para cuidar
de Jannis. Maureen aceita jantar com Nie
mann: Zeca diz à mãe que lamenta ser filho
de Leal e Nara ouve a conversa e descobre o

'

segredo da ex-dançarina.

VIVER AVIDA
Felipe deixa Renata encantada ao incen

tivá-Ia. Ariane e Ellen discutem. Helena con

fessa a Ellen que seu casamento com Marcos'
está no fim. Miguel deixa Luciana em casa e

, eles lembram que se beijaram por engano.
Mia e Isabel contam para Tereza que encon

traram Jorge no restaurante e que ele estava

acompanhado. Luciana dorme ao som da cai
xinha de música que Miguel-lhe deu, Helena
conversa com Luciana sobre seu relaciona
mento com Marcos. Miguel chega em casa e

lngrid o repreende por ter saído com Luciana.
Garcia mostra' para Dora a notícia sobre a

morte de Lucas no jornal.

PODER PARALELO
Não há exibição.

BELA A FEIA,
Não há exibição:

CllC DO lEITOR,

Essa cadelinha é a beagle Gessy, fazendo pose para a foto.
O dic foi enviado pela leitora Kamila Perito.

Envie sua foto para redacaoêocorrelodopovo.oom.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• •

.
o. Co.RREIo. DO. Po.Vo.· Fim dé semana, 6 e 7de março-de 2010

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 Parcimóveis o CORREIO DO POVO · Sábado, 6 de março de 2010

Casa Chico de Paula, próx. Marcolla,
em alvenaria com 196,00 m2, terreno
de 468,00 m2, 1 suíte + 2 quartos.

R$ 280,000,00

Champangt c/1 slJite cf sacada, 2 qtos cf sacada, mezanino, COZ, lav, salas,
lavabo, jardim de inverno, gar p/2 carros, acab em massa corrida, gesso, entro

pi splít, porcel, etc .

. De R$ 260.00.0,00 por R$ 249.000,0 (negociável)

Flat Duplex . 'San
Sebastian ""

Czerniewícz - 1
suite master, sala,
cozinha, lavabo e 1

vaga gar.
mobiliado.
R$ 125.000,00 Cod 11004 Apt 02 dormitórios

Centro Valor R$ 620,00

Apto Balneario
Camburiu, 2 suites,
sala em L. lavabo, COZ,
dispensa, lav, ambla
sacada com

churrasqueira, 2 vagas
de gar, otimo padrao
de acabamento. Valor
apartir de R$

"

480.000,00 ou 40% e

o restante em 60
meses.

Cod 11006
loU o1 suite

..
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Terreno:
.

Rua Jos e Theodoro RibelTo -ilha Da Figueira -

30x60 M2 R$1.000,OO
Pame ir a's - Três Rios' Do Norte-

6094 - VILA NOVA - SOBRADO COM 6012 GARIBAlDI CHAnARA CO., Lotes A Partir De R$48 000,00
6.099- BAEPENOI- RES. VERTrCALU. APTOS CI 6089 _ IRES RIOS 00 NORTE _ CASA 526,OOM2 - 2 SUíTES+ 1 DORM, 3 6.063- Rio Molha- CASA CI DOR.. + ·SUíTE Cl

- .- U. IV!

UMA SUiTE 2 DOR SALA ESTAR c SAG E ANTE-SALA BWC MOB, SALA DE EST Cf LAR 273.00QM2 COM CASA ALV, 3 DORM, SALA, Sala Cometcial
CHUR, ÁREA DE SER., UMA VAGA GAR. MISTA 2 DORM, SALA, COPAfCOZ, LAV, IN\(E���,�H��P,�g�.�. �A�'$J::o���o,oo E SAC , COZ, LAV.. CHlJR., DEP, JARD, COZ, 2 BWC,LAV, 3 LAGOAS, PLANTAÇÃO' Centro - Próximo Angeloni Antigo Rua Marina'

RS145.000,OO BWC, GAR. - R$ 63.000,00 , R$430.000,00 DE EUCALIPTO, CACHOEIRA,RS 450.000,00 Frutuoso Salas 20 E 30 Andar - Sala 14- 33m? _

..............IÍ IIII IIIIII..IIIIIIII IIII IIIIII..II IIII � II II II...... ·�R�$_34_0_,O_0 �
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A

MENEGOTTI
I AoM B I L I R . I

3371-0031,

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

-,

�

Rua'Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

6007 - RES. BERTHA
KLANN - VILA NOVA. APTOS
cf UMA SUíTE, + 2 DO�.,
DUAS VAGAS DE GAR.A

PÀRTIR DE R$198.940,OO.

APENAS 12 UNIDADES

6.040 - Vila Nova - Apto com 2 dorrn (1 cl
sacada ), coz e bwc (mobil), sala de TV e 1

vaga de garagem. R$96'-OOO,OO

lav., esc., COZo rnon., área de ser, dep., área

festa ci bwc, gar. pi 2 carros. terreno com

350m� ( 14m x 25m). R$55Q,QOO,OO

Parcimóveis 3

TERRENOS

5973 - SCHROEDER 105.000,OOM2 R$1.600,OOO,00
59l8-ROD. DO ARROZ 166.000,OOM2 R$193.000,OO
5924-TRÊS RIOS OU SUL 20.000,QOM2
R$ 250.000,00
5837-ÁGUA VERDE-14.700,OOM2- RS 380.000,00
5929 - ROOOVlA DOARROZ 372,00Q,00M2 R$ 431Um,oo
5972 - ÁGUA VERDE - 465,OOM2 RS 80,000,00
5994 - JGUÁ ESQ. 525,80M2 R$ 110.000,00
6017 - GUARAMIRIM . 360,OOM' - R$ 75.000,00
6092 - ÁGUA VERDE _, 450,OOm2 ,- R$ 90.000,00
6093 - AMIZADE - 450,OOM2 RES. VERSALHES-,
R$140.000,00
6095 - AGUA VERDE - 465,OOM2 ,- R$ 90.000,00

LOCAÇÃO

.

.",

Casas:
Bairro Estrada Nova - Rua João Miguel Da Silva,

. 51402 atos, SI, Coz, Lav., Bwc, Gar, R$ 300',00
Bairro Ilha Da figueira - Rua Domingos Da

Rosa, 698 02qtos, SI, Coz, Bwc, Lav E Gar, R$
500,00

.

Bairro Três Rios Do Norte - Rua Hod, Municipal,
537 02 atos, Sal, Goz, Bwc, Lav E Gar. R$
380,00
Rua Ri -013 -Iot. Souza - 02 atos, Sal, GOl, Bwc
E Lav. R$ 300.00
Rua Ri -013 -Iot. Souza - 02 atos, Sal, Coz, Bwc
E í.av R$ 420,00
Bairro Vila Lenzi - Rua Afonso Naget,65 -resíd.
Viena:173m2 01 Suite + 02 atos, SI, Coz, Bwc,
Láv, Área De Festa E Gar, R$l.1 00,00
Bairro Jgua 99 -rua Emílio DUo Augusto
Olderburgue, 02 atos, SI, Coz, Bwc, Lav E Gar,
R$465,00
Bairro Barra -rua Andre Vitkowski, 78 03 Qtos,
SI, Coz, 02 Bwc, LavEGar. R$ 850.00
Bairro Agua Verde - Rua Wally Mohr, 301 02
atos, SI,copi Coz, Bwc. Lav E Gar. R$ 570,00
Bairro Vila Nova - Rua Frederico Curt A, Vase].
Ao Lado N° 660 02'Ot03, SI,copi Coz, Bwc, Lav
Espaço P/Garro. R$ 600,00
Bairro Nereu Ramos -rua Genaro Sarti, N"118
Sobrado Geminado 02 Otos, SI,cop/ Coz, Bwc,
Lav E Garagem, R$ 580,00

Apartamentos:
Bairro Centrll - Rua Coronel Proe. Gomes De
Oliveira·, 1320 - Edf. lzabeía Oi Suite + 02 Otos,
SI, cooa/coz, 02 Bwc,lav, Gar.e Sacada CI
Cnurrasq. R$ 800,00 +/-150,00 Cond.
Rua Neson Nasato,46 Edt. Ferretti 02 atos, SI,
Cap/cal, Bwc,lav, Gar. R$ 580,00 +]: 80,00
.Cond,
Rua Canoinhas, 130 - Edff. Dna.lIda - 01 Suite,
02 atos, SI, Cop/coz, Bwc,lav, Gar. R$l, 100,90
+/-100,00Cond,
Rua João Picolli, 104 Edif. Carias Spézia -

04qtos, SI, COp/COl, Bwc,lav, Sacada E Gar.• R$
850,00 +t- 90,00 Cond.
·Rua Mal Deodoro Da fonseca,88· Edif,
Lessrnann - 01 Suite, 02qtos, SI, COp/COl,
Bwc,lave Gar. R$ 850,00 +/- 90,00 Cond,
Rua Preso Walter Janssen, N"55 Edit,
Dna.helena - 03qtos, SI, Cop/coz, Bwc,rav,
Sacada Cf Churrasqueira E 6ar, R$ 680,00 + l-
70,00Cond,
Rua Preso Walter Janssen, W55

.

Edit
Dnaheíena - 02qtos, SI, Cop/coz, Bwc.lav,
Sacada Cf Churrasqueira E Gar: R$ 620,00 +]:
70,00Cond. ,

Rua Fritz Hasse, N" 35 Edi!. Atlanta - 02qtos, SI,
Cop/coz, Bwc,lav, Sacada C/ Churrasqueira E
Gar. R$ 750,00 +1- 70,00 Cond.
Bairro Amizade - Rua Arthur Enke, 231

-edf.parisi 02 atos, SI, Coz, Bwc, Lav, Gar. R$
460,00 + 50,00 Cond,
Bairro Baependi - Rua Frederico Barç, 251 01
ato, SI, C()Z, Bwc, Lav, Gar, R$ 50a,00
+ 10,00cond.
Bairro Vila Nova - Cobertura -rua Martin Stall,
525 -edíí Spartakus 01 Suite, 02 atos, SI, COl,
S,«c, Lav, Gar PI 4 Carros, Piscina E Área De
Festa. R$ 2.500,00 +/�140,00 Cond.
Rua Jose Krause, 221 -edil. Barcelona - 01
Suite, 02qtos, SI,coz, Bwc, Lav, Sacada CI
Churrasq, E Gar. R$ 800,00,00-1-1 00,00 Cond.
Rua Antonio F. Olemon, 141- Edif, Torre Dy Luna .

02qtos, SI,COl, Bwc,tav, SacadaC/ChurrasQ. E
Gar . R$ 620,00 + 50,00 Cond,
Rua Oswaldo Glatz, 40 - Edil, Jardim Das
Mercedes - 02qtos, SI,coz, Bwc, Lave Gar. R$
520,00 + Cond.
São Luís·tua José Narloch, i 849 02 010$,
SI,COl, Bwc, Lav EGar. R$ 460,00
Rua José Narlo.ch, 1606 02 atos, SI,coz, Bwc,
Lav E Gar. R$ 500,00
Bairro Vila Lenzi - Rúa Victor Rozemberg, 384
Ói Suite, 02 atas, SI, Coz. Bwc, lav, Gar. R$
630,00 + 25,00 Cond.
Bairro Ilha Da Figueira - Rua José Theodoro
Ribeiro, 101 02 atos, SI, Cal, Bwc, Lav E Gar. R$
570,00 + 15,00 Cond.
Bairro Vila Rau - Rua Eugenio Bertoldi, 218 02
atos, SI, COl, Bwc, Lav E Gar, R$ 420,00 +

30,00Cond.
Bairro. Centenário -rua Alfredo Carlos Maier, 137
010to, SI, COl, Lav, Bwc, E G:.r, R$ 450,00 --I-

50,00 Com!.
•

Rua Heirucll Augusto. tessmann, 421 - 01 qto,
SI, Coz, lav, Bwc, E Gar. R$ 380,00 +/- 70,00
Cond
Kitinete -rua 'Jose PicoU!, 512- Bairro Estrada
Nova 01 ato E Coz Junto, Bwc. RS 250,00 +

30,00 Cano,
'

Rlla Mal. Deodoro Da Fonseca, 88- Bairro
Centro - 01 Qto, Sala, Coz É Bwc. RS 400,QO +

7000Cono,
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IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

SUíTE + 2 QRTOS
R$85ÓjOO

LOCAÇÃO RESIDENCIAL ,
- Ed. Platanus - Centro, c/ cozinha mob. R$ 630,00.

.

- Ed. Monte Cario - CentroR$ 720,00
- Ed. Renoir - Ilha da Figu�ira R$ 1.600,00

- Casa alv Água Verde R$ 850,00 ,

- Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00
'Oi iÜÂRIOi';:��:��,.,

.

- Ed. Lilium (Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 420,00
- Ed. Petúnia - Nova Brasilia R$ 480,00
- Ed. Manacá - Centro R$ 430,00 .

- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx. Lojão da

Vila) R$ 440,00 c/ condomínio.
� Ed. Erica - Centro, próx.verd. Raquel R$ 480,00
- Ed. Hortência - Nova Brasília. c/ mobilia R$ 520,00

OS QUARTOS:
- Ed. Bartel(Vila Lalau, próx. rodoviária) R$ 620,00
- Ed. Astral-Ilha da Figueira, após BrasãoR$ 630,00
- Ed. Frâgata(Jaraguá Esquerdo) R$ 650,00
- Ed. Vitória Régia - Vila Lalau R$ 650,00
- Ed. Suellen(Amilq_d.e - próx. Canarinho) R$ 680,00
- Ed. Dom Lorenzo - Centro. R$.800,00
- Ed. João Batista, Ilha da Figueira R$ 600,00
- Ed. Isabella - Centro, próx. Verdureira Raquel

R$ 780,00
.

- Ed. Tulipa - Centro R$ 800,00
- Ed. Isabella - Centro, c/ COZo mobüíaoa R$ 830,00
- Eo, FigUeira -Ilha da Figueir r$ 850,00

- Ed. Barcelona - APTO NOVO, Vila Nova R$ 900,00
- Casa alv Ilha da Figueira R$ 930,00
- Ed. Diarithus - Centro, alto padrão R$ 1.200,00

-; Sala cml Centro - Rua preso Epitácio Pessoa, em cima

VIACRED R$ 480,00
�. Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$ 500,.00
- Ed. Tower Center, sala 407 R$ 800,00.
- Sala comI. (Nereu Ramos - próx semáfaro) c/ aprox.
'100m2 c/ mezanino. R$ 1.000,00

.

- Sala Cml (Barra-Prox.-Posto Km?) aprox. 167,69m2.
R$1.100,OO

- Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00

- Galpão Barra (fundos Ciluma) Terrno com 5.000m2

R$ 5.000,00
.
_.Galpão alv Rau, c/70m2 R$ 1.400,00

- 2 terrenos Barra dó Rio Molha - ao lado da prefeitura.
R$ 300,00 cada.

.

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

- Terreno( Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros

R$1.000,00
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) ,c/1.807m2 e

2.200m2 R$ 1.200,00 e R$ 1.400,00.

02 QUARTOS:
- Ed. Pinheiros - Nova Brasilia R$ 350,00
: Ed. Jardim das Mercedes (Vila Nova - próx. Beira

,Rio) R$ 500
- Apto São Luis R$ 450,00
- Ed. Aster, Centro R$ 580,00

.

- Ed. Marangoni, Vila Nova R$ 650,00
- Ed. Centenário(próx. APAE) APTOS NOVOS R$
520,00

- Apto Vila Lalau, próx. ROdoviária R$ 450,00
- Apto Ilha da Figueira, próx. Brasão R$ 450,00
- Ed. Lilium(Vila Lalau - próx .. Marisol) R$ 520,00
- Ed. Algarve(Amizade - próx. ARSEPUM) R$ 550,00
- Ed. Yatil- Brra do Rio Cerro·R$ 550,00 .

- Ed. Ferreti(Centro - próx.Centro Vida) R$ 560,00
- Ed. Winter - próx. rodoviária R$ 560,00
- Ed. Caliandra(Vila Nova) c/ COZo mobiliada R$
580,00

- Apto scnroeoer - Centro R$ 600,00
- Ed. Hass, Centro - próx. Hosp.São José R$ 630,00

CASAS:
- Casa geminada Santo Antonio c/1 quarto R$ 280,00
- Casa madeira.Tifa Martins R$ 450,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$ 4.30,0,00
- Casa mista Vila L:alau, 04 quartos R$ 700,00
- Casa alv Czerniewicz R$ 800,00
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 Quartos R$
1.200,00

- Casa alv Vila Lenzi, com piscina R$ 2.500,00
- Casa alv alto padrão,centro R$ 3.100,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206 r

..

Ret.,007 - Amizade -

Casa cl suíte master +
2 quartos, 3 banheiros,
Churrasqueira, Cozinha
mobiliada, depósito,
despensa, escntório,
lavanderia, 2 vagas

garagem.
R$450.000,OO.

- Ref. 005 - Figueira -

Sobrado com suíte com

cíoset + 2 qtos, bwc
social, sala de estar e

jantar, lavado, cozinha
mooüíaoá, área de testas

e 2 garagens.
Acabamento de primeira
linha - R$ 400.000,00
(Aceita financiamento

bancário)
ReI. 012 - Tifa Martins ' casa cl 4 quartos, 2

banheiros, dividida em duas moradias separadas,
,

R$12Q,OOO,OO.

Ref. 033 - Barra do Rio,
Molha - Sobrado c/ suíte +
2 quartos, 2 banheiros, sala
de estar/ jantar, cozinha

mobiliada, churrasqueira, 2
garagens. R$295.000,OO.

Ref. 002 - Três Rios do Sul - Casa cf suite + 2

Quartos, 2 banheiros, cozínna, sala, área de

serviço, garagem p/2 carros, Excelente
localização, R$220.000,OO..

Ref. 0.29 - São lui:z - Casa' NOVA com

suíte cf eíoset + 2 Quartos, 3 banheiros,
sala, cozlnha, lavanderia, área de festa.

R$ 280,000,00,

Ref. 2010 • Vila lenzi - Terreno c/4.585,00m2,
..----------------------------------------------------------------------�

cf casa aprox. 150,00m2 R$ 500.000,00 TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

ReI. 3003 - Centro - Galpão
de 301 �OOm2. R$ 400.000,,00.

, I

Ref. 2006 - Guaramirim Resío. Malibu - Terreno com 361,77m2'R$ 48.000,00

Ref.'202&- Amizade Terreno de 337,59m2. R$85.000,OO.
,
Ref. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles 11- Terreno c/450m2. R$110.000,OO.

ReI. 2001 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 578,30m2 no final da Av. Marechal Deodoro da Fonseca.

Próximo a DellAno. R$500.000,OO.

ReI. 2025 - Três Rios do 8ul- c/660 m2 - R$ 83.000,00, Aceita financiamento bancário

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

S�gunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cód. 1186 -

Casa(sobrado)
no bairro
,Amizade no

Loteamento
Boulevart, com
250m2.. Tem 4

! quartos, 2 suítes,
.

4 banheiros e 2

, vagas na gar.
.

R$ 700.000,00
.

IMÓVEIS
.

(47) 3371-7931GIRASSOL PLANTÃO UE VENDAS

.9955-4774
-

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

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

TERRENO: Loteamento Boulevart,
próx. ao Champagnat - Lote cl
3.060m2. R$ 700.000,00 - 50%
de entrada e saldo parcelado

.

·Côd. 3166 - Loteamento
Boulevart, próx. ao Champagnat.
Lotes c/248,75m2. A partroe

R$ 125.000,00

Terreqo com

casa de
madeira,
próximo a

Prefeitura.
R$1000.000,OO

CÓD. 1115 -Imóvel no Bairro Estrada
Nova, Rua: 694 Felix Ríchert nO 225 -

_

com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2
BWC e demais dep. R$ 134.000,00
(mais dívida) - Ótimo investimento.

Cód.2108 Casa no bairro Ilha da Figueira
com 3 dorm.,e demais dependencias.
R$150.000,OOaceita casa, em Tubarão!

Cód.: 3126 -3194 - Bom investimento.
R$300.000100 . Com 926,00 mL Centro

Ótimo para prédio. R$ 300.000,00

..
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www.parcimoveis.com.br
- vilson@parci-moveis.com.br

CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135-8601

Côd. 244 - TERRENO com

3.334m2, Ilha da Figueira (em
frente a Indumak). R$ 250.000,00

Cód. 131 - CASA ALVENARIA,
Bairro Água Verde, com 160m2,

3 quartos sendo 1 suíte.
R$ 210.000,00. Legalizada para

Financiamento.
-

-

Cód 155 - CASA GEMINADA
NOVA, Lot. Firenze, Bairro Chico
de Paulo, com 57m2, 2 quartos.
R$110.000,00. Entrega Maio

2010. legalizada para
Financiamento.

GÓd. 106 - ÁGUA VERDE, Casa
em alvenaria, com 169m2; Salão

de festa com Piscina, 3-
dormitarias, 1 banheiro e 2 vagas

de garagem. R$ 230.000,00

GÓd. 125 - CASA ALVENARIA,
Rua Bernardo Dornbusch,

Bairro Baependi, com 140m2,
_ Terreno com 377m2, 3
dormitórios. R$ 250.000,0l1

GÓd. 239 .. TRÊS RIOS DO SUL,
Terreno com 448m2, lote-39,

Loteamento Schwarz.
R$ 60.000,00

• CASA EM ALVENARIA com 90m'2, Lot. Corupá,
Chico de Paulo, 1 suíte + 2 dorrnitoríos.

R$ 650,00_

-

Cód. 109 - CASA ALVENARIA NOVA,
lot. Corupá, Bairro Chico de Paulo,
com 70m2, 3 quartos sendo 1 suíte.

R$ 120.000,00

3371-2357
R.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207

Cód, 120 � CASA ALVENARIA, Bairro
Chico de Paulo, com 130m2, Terreno

com 322m2, 3 dormitorios:
R$ -160.000,00 _

Cód. 123 • CASA MISTA no Bairro
Ilha da Figueira, Terreno com

930m2, próx. Móveis Tíroní
R$ 138.000,00

""..\
-

�....,���-
���f\J

BarraSul
-A imobiliária- da Barra

LOCAÇÃO:
• ILHA DA FIGUEIRA: Quítinete com 45m2, 2
dormitorlos, próximo-Igreja Nossa Senhora

Aparecida. R$ 350,00 .

• ILHA DA FIGUEIRA: Quitineíe com 45m2, 2
dormãoríos, próximo MetalNox. R$ 380,00 .

• APARTAMENTO com 97,56m2, -CENTRO, 1 suite
. + "2 dormitorias, sacada com churasquelra, 2

vaga de garagem. R$ 900,00 + cone.

BARRA DO RIO CERRO - Terreno c/477m2 (13,58 x

35,13) lot. Girolla, Rua - Camilo Andreatta - R$
60.000,00
REF.-162-V. NOVA - terreno com 6.991,13m2 (29
x128), R$ 450.000,00.
ReI. - 329 • BARRA DO RIO CERRO -terreno c/

544m2_(16x34), R$ 75.000,00,
Ref. - 391 - BARRA DO RIO CERRO .; terreno cf
963,30m2 (24,70x39), R$ 75,000,00
Àef. - 397 - BARRA DO RIO CERRO - terreno com

2.170m2, Rua Clara Hanemann, Residencial

Dell'Pradi - R$ 250.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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: CASAS
,

Figueira"':"�casa alv.
92m2• Terreno 476m2•

R$ '130.000,00

REF 2738 - Guaraminm
- Imigrantes � casa pré

fabricada 80m2•
'

Terreno 368m2•

R$ 135.000,00

REF 2787 �'João
Pessoa ,- casa

geminada 76m2•

R$ 118.000,00

REF 2826 .; Vieiras -

casa mista 130m2•
Terreno 450m2•
R$ 115.000.00L

' REF 2564 - Barra do Rio molha - casa alv.,
127m2• Terreno 452m2, ll$ 300.000,00'

'

�����\·;\\\�WM.\\l.\\\l\®\'3�\il\'\\I!\\11\Y<�ll'\I.\\i\\\�\_'I�1,\�\1l\�\\��\i\\\\'I\i!\\ü�i\�'.a\\r.\:,__6

r;:�\1.""''''''�---''''''''''''''''---'--''---
I '

'

REF 28�2-
Amizade-'
casa alv.

119Am2•
Terreno
,318,5m2• '

-: 35,.000,00
REF 2820 - barra do
Rio Cerro - casa alv.
200m2, Terreno

400m2, R$
, 300.000,00

REF 2804 - Jaraguá
Esquerdo - casa alv.

2QOm2 :Terreno
450m2• R$
350.'000,00

REF 2713 - Nova
Brasília - casa alv.
200m2• Terreno

300m2• R$ 250.000.00

REF 2795 - Ilha da

Figueira - casa alv.
165m2• Terreno 486m2•

R$' 400.000,00.

REF2827 - João
Pessoa» casa

alv.65m2•
, R$ 98.000,00

casa madeira 100m2•
,

Terreno 420m2• R$
90.000,00

REF 2825 - Amizade, REF 2819 -São luis -

, REF 2812 - Vila lenzi
- casa alv. 1.s0m2•
Terreno 450m2• R$

295.000,00

REF 2811 - Amiz,ade
casa alv. 130m2•
Terreno 400m2,
6$ 240.000,00

�����--�--������������������*�---����-

REF 2793 - Vila Lalau - casa alv.
- casa alv. 110m2•
Terreno 300m2• RS

240.000,00
150m2• Terreno 460m2.

R$ 298.000,00

REF 2783 -
" ,Re,F 2799 .; REF 2-81:5

' :1' ._ 02 casas alv. area ',"- REF 2791 - Nereu
'Jaraquá Esquerdo.' ',� Arntzade -

, ' 'total construída, Ami?aH�:- cas�" Ramos _ casa alv:> "

: -.c'asa alv. 200m2, ',_ sO",b. r,a,d,9,108m2., C-entenano2- casa alv.
-

'I 2
'

"

,
. 123 88 � 380m2. Terreno'

' ii V. ,144m" 230m2, Terrenõ '

( Terreno 371 m2. Térrerro-:230m2., ' m-. terreno
lí 364 2

,

" i "
" 350m2. R$ 555m2, R$ erreno m . 450m2, R$

:�����:::::�_hJ��:�_,', _�\_�2������"""".. �2!��_�_ ,_,._�����__J���':���"G'

c�,'t�WA..�-"'\�\�.\\,,':,1\11.,

Faça AQUI seu
financiamento
imobiliário,
empréstimo
consignado

e agora também
Consorcio Imobiliá.rio!

TERRENOS a venda
'"

, totearnentô DematheR$ ($5,000;00
,

' Loteamento Duwe R$ 48.000,00
,

Loteamento Jardim Eldo'rado R$
52.000,00.. t_

J Loteamento PaínerasR$ 52.000,00
Loteamento Muni'que R$�o.ooo,ob

,'REF 3322 - Amizade -;·Champs :ElisêS -

Terreno 360m2, R$'lQ5:000;OO
','

REF 3269' - Ilha da' Figueíra' ,- terreno
450m2, R$l OO,OOO.Oº �,'.\,;' '�';,

.

REF 32aO -- VílàNova ',,(errEmo 390m2, RS
130.000,00 "",'

REF 3328 ,_ Amiz'�de -'Terreno 2000m'" RS '

377.000,00 ",' "

REF 3331 -.. Estrada Nova _- Terreno
3E1,85m2., RS 61,600,00,

'

REF 3335 - Vaa Lehzí - Térreno 443m�, R$

85,000,60 ,", c· "

'�. I-

Rtf 3336 ,,- Jar.:iguá Esquer!llQt" Térreno
'338m·\R$110,OOO,oo ,'"

REF 333� - Amizade - Terreno 37Sinl, R$
96.000,00
�EF 3340 -Vila lalau - Terreno 329m2, R$

115.000,00,
'

r
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Construção .

pelo Sistema '

de Condomínio
Fechado a

Preço de Custo
,

- Não é

3371-1500
vendas@chaleimobilia ria .corn;br

RuaReínoldo Rau, 58'- Centro - Jaraguá do Sul

Rua Marina Frutuoso, ao lado do n° 111, ';', ,:: "

Centro.,�
, ,

,
,

"�,,
'

APart�,m�:�to TIPO 01 com suíte e dor�itÓriri
'amplo reversível (pode ser transformado em
dois dormitórios), bwc social, sala de','

'

estar/jantar, cozinha, área de serviço, sacada
com churrasqueira .e uma vaga de garagem,
com áreas de 135,09m2 totai e 87,66m2
privativo - R$ 127.856,52 dividido em 20

·

Parcelas - CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio
sem Acabamento).

· Apartamento TIPO 02 com dois dormitórios',
.bwc social, sala de estar/jantar, cozinha, área

· .

de serviço, sacada com churrasqueira e uma

vaga de garagem, ,com áreas de 119,29m2
total e 76,06m2 privativo - R$112.902,24
dividido em 20 Parcelas - (CUSTO ESTIMADO

pelo Condomínio sem Acabamento).

APENAS UMA UNIDADE!

'RU'i1 José' Ersching, lateraldà Av; ',.:: .

Marechal Deodoro da Fonseca, :'-: .

Centro.

Apartamento TIPO com suíte e

dormitório amplo reversível (pode
ser transformado em dois

dormitórios), bwc social, sala de
estar/jantar, cozinha, área de

serviço, amplo varandão com

churrasqueira e uma vaga de
.

garagem (segunda vaga opcíonaí),
com' áreas estimadas de 145,OOm2
total e 90,OOm2 privativo -

'

R$ 128.012,94 - (CUSTO
ESTIMADO pelo Condomínio sem
Acabamento)•.

Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José
Marangoni, Vila Nova.

;

Apartamentos TIPO 01 com suíte e dormitório
amplo reversível (pode ser transformado em dois

dormitórios), bwc social, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e duas vagasde garagem, com áreas'
.de 153,63m2 total e 98,50m� privativo -

R$ 129.829,26 dividido em 22 Parcelas -(CUSTO
ESTIMADO pelo Condomíniosem Acabamento).

Apartamentos TIPO '02 com dois dormitórios, bwc
'

.. social, sala de estar/jantar, cozinha, área de
serviço, sacada com churrasqueira e duas vagas de
garagem, com áreas de 120,95m2 total e 75,OOm2
prívatívo- R$ 102.447,18 dividido em 22 Parcelas
- (CUSTO 'ESTIMADO peioCondomínio sem

. Acabámento).

" '

'J

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, n° 1331, centro..
.Apartamento TIPO 01 com 1 dormitório (suíte). kítchen; área de

" .,

. serviço, estar/ja�t.a,r e uma vaga de.-�ªra"gem (segunda vaga,
, opcional),' com áreas estimadas de ,75'0:1:2 total e 40.75m2
privativo - R$ 86.364,6() r-(CUSTO ESTltwÃbp pelo Condom�'

.' .

'

'

" semAcatiameiltb). ,

.

,

,,,,,

Apartamento,TIPQ' O� çorn,j.' dormitório (suíte), kitchen, érea.d
"serviço, estar/jantar e uma vaga de garagem (segunda taga .2"3;' <. -

opcional), com áreasesnrnadas de 69m2 total e 36,90m2"- .:,
.

privativo - R$ 80.175,45 - (CUSTO ESTIMADO pelo Co'ndomínio
sem Acabamento).

..

ENTREGA EM 20101

Rua 181- Emil Burow esquina com a Rua 459 -Severino
SChiochet, Centro.

Apartamento TIPO PENTH'OUSE com Suíte Master, Closet e
Varanda; Suíte 2 com Sacada (ou Dormitório 2 com Sacada e Bwc
Social); Dormitório 3 com Varanda; Home-theater com Varanda (ou
Dormitório 4 com Varanda); Lavabo; Hall Social; Living (Salas-de

Estar e Jantar); Cozinha e Área de Serviço; Sacada com

Churrasqueira e duas vagas de estacionamento, com'áreas
estimadas de 270,00m2 total e 149,00m2 privativo - R$
266.000,06 (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem
Acabamento), sendo a parcela01/29 em 15/02/2010.

,-

3

, ,
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Casa Champagnat -
Alto Padrão
Acabamento refinado, 4 suítes, home
cinema com projetor, área de festas

- climatizada, piscina com raia para,
natação, Área construlda de 420m2•
Venha conhecer essa lindamorada!

Apto Belvedere
Novo - Alto Padrão

Apartamento com área

privativa de 160m2, contendo
3 suítes (sendo 1 master
c/ hidro), 3 vagas de
garagem. Edifício conta com '

EspacoGourmet, Piscina, -

espace para academia, 2
apartamentos por andar e
localizacão privilegiada no
Centro da cidade.
Consulte-nos!

4 Glassimais o CORREIO DO povo · Sábado, 6 de março de 2010

,Rua Guilherme Dancker,'161 - Sala 3

(Esqui'na com Rua Marina'Frutuoso)
Centro � Jaraguá do Sul - se

LIGUE: 3372.1·6'16·
Plantão: 479107.186,5

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

Terreno· Centro
Localizado em área nobre no
centro da cidade, com área de

430m2. R$ 200.000,00

Sala comercial - Investimento
�ala Térrea com vitrine, área de 50m2, com
banheiro, excelente localização próx. ao
Hospital Jaraguá. R$ 98.000,00
(aceita entrada e parcelamento)

Edifício Talimar - .

Próx. a Malwee Malhas
Apartamento contendo 2 quartos, sala
de estar/jantar, sacada, banheiro social,
cozinha, área de servico e 1 vaga de ,

garagem. R$ 98.000,00 (liberado para
financiamento bancário).

Ràsi�. Juliana - Amizade (próx. a Canarinho)
Excelente apartamento com área privativa'de
92m2, conterido 1 suíte com sacada, 2 quartos,
banheiro social, sala em dois ambientes, sacada
com churrasqueira, cozinha, área de servico e 1

vaga de garagem. Cozinha e banheiros mobiliados. _

R$175.000,09 - aceita financiamento bancário.

CHÁCARA - OPORTUNIDADE
Linda chácara, contendo casa com 2 dormitórios,
2 lagoas, árvores frutiferas, pomar, linda vista da
cidade, fácil acesso, distante 1 km da Malwee
Malhas. D� R$ 90.000,00 por R$ 69.000,00. -

Terreno - ÁguaVerde
Undo terreno residencial,

loteamento asfattado, rua sem
saída, pronto para construir. Área
de 450m2. 8$ 95.000,00 (Aceita
financiamento bancário e carro até

35 mil como parte de pagto).

LANÇAMENTO - RESIDENCIALCOLINAS
Localizado no bairro Baependi, próx. a Recreativa

.

daMarisol. Apartamentos com 2 quartos, sala de
estar�antar, sacada,com chrrasqoera banheiro
social, cozinha, área de serviço e 1 vagade garagem.

A partirdeR$104.800,00 - Entr. e saldo parco

Entrada de R$ 7 mil e saldo em 100 parcelas
direto com a construtora. Excelente localizaçãó,

. acesso asfaltado, próximo a escola, creches,
posto de combustível e mercado.

VENDAS EXCLUSIVAS!

Terreno
Loteamento

Versalles
Terreno plano

com aprox. 900m2,
em área nobre do
bairro Amizade.
Consulte-nos!

CASA - VILA LALAU
(PRÓXAMARISOL) .

Imóvel com área de 170m2,
contendo 2 dormitórios,

, sala de estar com lareira,
copa e cozinha, banheiro

social, área de serviço, área
de festas cf churrasqueira,
·garagem privativa e portão
eletrônico. Quartos, cozinha
e área de servico mobiliados.

RS 250.000,00 por
RS 220.000,00

EDIF. BARCELONA
- VILA NOVA (NOVO)

Apartamento contendo 1 suíte, 2 quartos,
sacada com churrasqueira, sala de estar/
jantar, banheiro social, cozinha, área de
servico e 2 vagas de garagem.

RS165.000,OO
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1234 .:. Czerniewicz - casa de 1121 - Escolinha - casa de 1217 - Nova Brasília - Apto c/
alvenaria c/ 2dorms.+1 suite, alvenaria, nova,' c/ 3dorms, bwc mobiliado, sala
bwe mobiliado, sala, cozinha, 2dorms.+1suite, bwc, sala e estar e jantar conjug, cozinha
área serviço, 2 vagas garagem, cozinha conjugada, mobiliada sob medida, área
varanda, murada, gramada, área serviço, 1 vaga garagem a serviço, 1 vaga garagem,
portão eletronico, ar condic. perqolado, captação água chuva hidrômetro individual.

R$ 200.000,00 R$145.000,00 (Ub. Fjnanc.) R$130�000,OO (lib. Financ.)
�

V A

E
�

N If
�

D �
\

E
80001 - Baependi - apto cf 1219 - Barra do Rio Cerro - 1122 - Santo Antônio - casa de
2dorms.+1 suite, bwc, sala casa alvenaria, 2dorms.+1suite, alvenaria, nova, c/
estar/lentar, rebaixo gesso, bwc, sala estar, lavabo, sala 2dorms.+1suite, bwc, sala e

cozinha, área serviço, sacada cf jantar e cozinha conjug, área cozinha conjugada, \

churr. fechada cf vidro Reiki, 2 serviço, área festa cf churr., 2 área serviço, 1 vaga garagem el

vagas garagem, 2 elevadores. vagas garagem, terreno esquina pergolado, captação água chuva
R$ 280.000,00 R$299.000,00 (lib. Financ.) , R$145.000,00 (lib. Financ.)

V V
E E
N N 1

D 0- �
T

E E !12.39 � Amizade (Guaramirim)- 1224 - Jaraguá Esquerdo - casa 80006 - Czerniewicz -

casa alvenaria cf 3dorms, bwe, alvenaria cf 2dorms.+1 suite cf casa mista cf 3d�rms, 2 ,\

saia estar; sala jantar e cozinha banheira,bwc, sala estar, sala bwc,sala, cozinha.t vaga
integradas, lavanderia, portão jantar e cozinha conjug, deck, garagem em terreno

eletrônico, 2 vagas garagem, área festa c/ bwc, sala íntima, plano de 815m2
murada, rua sem saída canto àlemão, 2 vagas garagem R$159.000,OO

R$145�OOO,00 R$295.000,00 (lib. Financ.)

·TERRENOS
1231-Braço do Sul-Schroeder

R$42.000,00
1194-Rio da Luz II - Jaraquá Sul I

R$38.000,OO
- 'I

1238-Ribeirão Cavalo-Jaraguá
. R$21.500,00

1235-Nereu Ramos-Jaraguá
80002 - Jaraquá Esquerdo - 1232 - Centenário - casa de R$32.400,00
apto cf 2dorms. +1 suite,bwc, alvenaria cf 2dorms. . 1211-São Luis-Jaraguá
sala estar e jantar integradas, +1 suite,bwc, sala estar, cozinha-, R$95.00,0,00

cozinha, área serviço, sacada cf área serviço, 1 vaga garagem, 1237-Ribeirão Cavalo-Jaraguá
R$40.000,00

-

churr., 1 vaga garagem, murada cf portão alumínio, cf
.mobiliado grama e brita 1198-Schroeder I-Schroeder

R$160.000,00 R$150.000,00 R$37.500,00

o CORREIO DO POVO • Sábado, 6 de março de 2,010 Glassimais' 5�,
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Financie pela Caixa! Entre em

contato para maiores detalhes!

Bairro Amizade - área de 364,OOm2 - Reg.
,

Imóveis MI 47.431 - Últimas unidades!!!

Bairro Três Rios do Sul-lotes com aprox.
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,

pronto pra construir, apartir de ,

R$60,OOO,OO financiável pela Caixa, - Reg,
Imóveis MI mãe 59.123

Bairro Rio da Luz - lotes com eprox, 350m2;
fase de aprovação - Reg. Imóveis MI 9.205.

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes - Com
escritura - Lotes a partir de R$45.000,00
financiável- Re . Imóveis MI 24.783.

Casa 1 - casa em

alvenaria com

aprox. 80 m2. - 1

suíte, 1 qaarto,
sala e cozinha
conjugados, 1
banheiro completo
com armário e box
blindex 10mm, área

, de festa com

churrasqueira -

finanGiàvel pela
Caixa - Reg.
Imóveis MI 50.396

Casa 3 - Casa em

alvenaria com

aprox 80 m2 - 1
súíte, 1 quarto, sala'
e cozinha
conjugados, 1
banheiro completo
,com armário e box
blindex 10mm, área
de festa com
churrasqueira -

financiável pela
Caixa· Reg.
Imóveis M15Q.429

Lot.
Amizade,
lote esquina
com área de
486,10m2;
rua com

asfalto -

Reg.
Imóveis MI
50.966

Guaramirim -

, Residencial
Malibu, lote ,

. esquina cóm :1".",'.,._ •

-e
.... 'l'

área de!::", ,,' . v
�, (i

383,27m2 .::

Reg. Imóveis MI
21.971.

COM,PRA

VENDE

ALUGA

(47) 3371-2117 Plantão 8404-849819183-2333

Rua João Picolli, 1041 Centro I Jaraquádo Sul/SC
se �

�',

LANÇAMENTO
EDIFíCIO ERNESTO KROGEl

Aparfamentos 2 dormitórios,
sala de estar e jantar, cozinha,
área de serviço, banheiro,
sacada com churrasqueira

e vaga de garagem.
Área total86 rn'.

VENDE: BARRA Casa em alvenaria, 3 dormitórios
(1 suíte) e demais dependêncas, Area construída de,

250,m2 em terrenó dê 765 m2. Possui ampla área de,
festas cf piscina. R$ 330.000,00

Excelente localização
Av. Mal. Castelo Branco
Centro de SchorederlSC

Consulte as condições
especiais para compra.

-> Apart. 1 dormít. sala, COZ., área serv., bwc, sacada e

garagem. Vila Nova Próx, Fórum, Aluguel: R$ 450,00
-> Apart. 01 dormit.. sala, COZ., área serv.• bwc, sacada
cf churrasqueira e garagem. Resid. das Tulipas -

Centro. Aluguel: RS 490,00
-> Apart. 03 dormit., sala, coz., área serv., bwc, sacada
e garagem. Residencial Garcia - Agua Verde. Aluguel:
R$ 550,00
.> Apart. 02 dormit., sala, COZ., área serv, bwc e

garagem. Ed. Mário Tavares - Centro (Próx. Tapeçaria)
Aluguel: R$ 550,00
-> Apart. novo, 02 dormitórios, sala, cotinha, área serv.,
banheiro, sacada e garagem. Três Rios do Sul. .

Aluguel: R$ 560,00
-> Sala comercial- área 45 f}12. Rua Preso Epitácio
Pessoa, 1465 - Centro. Aluguel: R$ 550,00

"

7

\\
�

!
J
I
) ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



j
I
t

, f
(

t
II

8 Classimais
/

o CORREIO DO POVO • Sábado,6 de março de 2010

HORÁRIO DE EXPEDIENTE
:.: Segunda a Sextà I 8h:OO às 12hOO e 13h30 às 18hrS"'=

..

�"

.

.'

Aos sábados I PLANTÃO DE VENDAS

Ref 6590 - Casa Alv el 114.00m2. '

- suíte - 2 dorm '"7 estar/jantar '"""

churr - gar - massa corrida -

. roda teto em gesso - luminárias -

janelas em blindex - esquadrias
em alumínio - R$178.000,OO

Ref 6609 - Casa de Alv el
164.20m2 - suite - 2 dorm - gar
pi 02 carros - R$330.000,OO

NEREU RAMOS

ReI 6542 - Casa Alv cf 130,OOm2
- suíte - z.dorm - estar/jantar - .

área festas - 02 vagas gar -

massa corrida - gesso - janela
blíndex - RS195.000,Oo.·"

Ref 6527 - Casa Alv c! 118.00m2
03 dorm - gar -area de festas

R$168.000,OO

ITAJUBA

\., _\� ,,_, �. ,',\ .. \�\ ...",\\'i.' . \l\�:'. :

Ref 6611 - Casa Afv e/375,00m2
- suite c/ cíoset - 3 dorm - sala
estar/íantar - gar.fJ1 07 carros -

área festas - dep empregada -

demais dependências -

R$320.000,OO

Ref 4781-
Resid Deretti

. Aptos c/02
dorm

estar/jantar -
sacada cf" churr

-gar
Area Privativa:

.
60,15m2
a partir de
R$111.000,oo

CZERNIEWICZ

Ref 6615 -Ilha da Figueira - Casa
Alv c/330,00m2 - suíte cl closet-

02 dorm 01 el sacada - área
festas c/ bwe - deck 'de.madeíra·.,..

piscinef - R(5l�:P"PO�Od ""

ReI 4794 - Resid FUjiyama - Apto
cl 140,71 m2 - suíte.el sacada-
02 dorm - sala/copa - 02 sacada
- 01 cl chur.;. - vaga gar - coz el

-t
moveís- Á$170.000,OO

ReI 4718 - CENTRO - Residencial '

Gneipel- Aptos ci 71 ,OOm2 - 02 dorm
- sala estar/lentar - sacada cf churr
vaga gar - Entrega Dezembro/2010 - ,

.

a partir de R$115.000,OO

Rei 4687 - Ed Giuliana - 2 dorm
sacada - vaga gar - �ntrega
Dezembro/2010 - a partir de

R$130.000,OÓ

AMIZADE

Ref 6613 • Casa mista cl
148,45m2 • 4 dorm - bwc
sala - copa/coz - gar p/02

carros - pode ser financiada -

R$169.000,OO

Ref 6614 - Casa Alv c/ 151,24m2
- suíte c/ cíoset - 2 dorm - cherr
cl bwc - gar pI 02 carros -

porcelanato - massa

corrida/gesso - R$299.000,OO

Rei 6372 - Casa Alv cl 143.50m2
- surte - 2 dorm -:- gar pi 02 carros

- R$259.000,OO

VILA RAU
Incluir - Ref
6409 - Vila

Lenzi.- Sobrado
c/ 246,00m2 -

suíte - 3 dorm -

estar intimo cl
sacada - churr -

gar pi 03 carros
- R$330.000,OO

ReI 2213 - Terreno
com 2.788,83m2 -

R$120.000,OO

.

ReI 6554 - Sobrado Geminado cf
14:r.OOm2 • suíte máster + 2
dorm - sendo' 01 cl sacada -

área festas c/ churr -

1I$2:l5.QOO,00 .na�ociável)

Ref 4654 - Resid
Lancaster - Aptos
cf 115,65m2 - 02
dorm - sacada cf
churr - vaga gar -

a partir de
R$142.000,09 --:

Obra Incorporada
sob nO RI 59.825'

JA AGUA 99

Ref 6618 - Casa Alv cl 111 ,00m2
- 2 dorm - sala estar/jantar -

copa/coz - edlcola cl dorm - bwc
e lav - R$95.000,OO

ÁGUA VERDE

Rei 6451 - Casa Alv e/240,OOm2
- surte cl var cl closet - 3 dorm -

sala estar/jantar - área festas -

piscina - edicola cl bwc li
despensa - gar pi 02 carros - sala

ampla - R$360.000,oo
.

ReI 4712 - Resid Belo Arvoredo -

Aptos cf 50,77m2 - 01 dorm -

sala estar/jantar - sacada el churr
- vaga gar - a partir de

R$79.000,ÕO

ReI 4,681 - Ed Quatro Ilhas - Apto cl
151,61m� - suíte '- 2 dorm - vaga gar

sacada c/ churr, 2 vagas de gar.
- a partir de R$256.000,OO

ReI 4733 • Ed Monte Cario: Cobertura
cí248,79m2 - suite master - 02 suites -

estar intimo - salão de festas cf churr •

piscina - vagas gar - ficam moveis sob
medida - R$570.000,OO - aceita imÓvel,

de menor valor.

VILA NOVA AMIZADE

VILA RAU

Ref 4799 - Resid Atlantis - Apto cl .

100,23m2 - suíte - 2 dorm -

estarljantar - sacada c/ churr
ficam moveis na coz -

.

R$175.000,OO
SÃO LUIS

Ref 6601 - Casa Alv cl
140,OOm2 - suíte - dorm - sala
estar -' escritórío (pode ser
dorm) - área festas e gar

R$2l5.000,PIl

Ref 4658 - Resid Grand Ufe -

aptos cl 109,69m2 - suíte - 02
dorm - sacada - área serviço -

vaga gar - a partir de
R$199.900.00

Rei 2218 - Terreno cl 378.1Sm2-
RS99.000,OO

.

VILA LENZI CENTRO

,

Rei 4802 - Residencial Sonia

Magali - Apto el 84,89m2 - suíte -

2 dorm - sala estar/jantar -
sacada - vaga gar - troca por casa

- R$136.000,OO

Rei 4757 - Resid Don Caliel
Apto":' suite - 2 dorm - sacada cl
ehurr - 02 vagas gar - ficam

moveis sob medida -

R$239.000,OO

VILA LENZI CENTRO

ReI 6619 - Casa Alv c/170,00m2
- suíte - 02 dorm - sala

estar/jantar -:- garagem - toda
mobiliada - ótima loealizaçãó -

R$270.000,OO

Rei 6612 - Casa Alv. cl 230.00m2
- suíte c/ closet - 02 dorm - 2
bwc - área festas - gar pi 02
carros - aceita 02 terrenos na

negociação -R$270.000,OO

CHICO DE PAULA

Incluir - Rei 6252 � Sobrado
cl 236,22m2 • suíte c/ closet - 2
dorm - 2 lavabos - estar/jantar
- aceíta imóvel de menor valor -

R$320.000,Oo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371�5544 .VENDAS
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlantaimoveis.com
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Ref: 2376 - Residencial
Dona Alvina - .Jaraguá

Esquerdo - Apartamento
com 1 suíte, 1

dormitório, bwc social
mobiliado, sala de estar
e jantar, sacada com
churrasqueira, cozinha
mobiliada. área de

serviço com sacada, 1
vaga de garagem.
R$160.000,OO

ENTRADA + FGTS +

FINANCIAMENTO
BANCÁRIO.

I

Ref: 2391 - Residencial Atlanta - Centro -

Apartamento nO 301 (frente), com 2

dormitórios, bwc social mobiliado, sala de
estar e jantar, sacada com churrasqueira,

cozinha mobiliada, área de serviço, 1 vaga de

garagem. R$155.000,00
i
I

Ref: 2272 - Residencial Aquarela - Nova
Brasília - Apartamento nO 301 (fundos) com
1 suíte, 2 dormitórios, bwc social, sala de

estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia,
sacada com churrasqueira, 1 vaga de

garagem. R$175.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o CORRPO DO POVO • Sábado, 6 de março de 2010

1223 - JGuÁ ESQUERDO -

CASA MISTA - terreno de

esquina, R$150 mil '

1083 - AMIZADE - CASA.
ALV. NOVA cl suíte + 2

qtos. R$ 240 mil

� 185 - FIGUEIRA - SOBRADOS
.

GEMINADOS cl aprox. 170m2 - suíte
+ 2 qtos. Valores sob consulta.

1172 • ESTRADA NOVA· CASA
DE ALV. cf 1 00m2 � 2 qtos,
garagem. Terreno cf 315m2•

R$100.000,OO

1072 - CHAMPAGNAT
SOBRADO cl 290m2 � suíte + 2

qtos. R$ 500 mil

1306 - PRÓX. PREfEITURA .
SOBRADO SEMI-MOBILIADO cl

suíte + 4 qtos, área de festas com
piscina - terreno cl 1400m2. Linda .

_
vista da cidade. R$ 485 mil

3011 - CENTRO - RES.
VILLENEUVE -

Localização privilegiada,
projeto único na cidade.
Venha conhecer esse
belíssimo projeto.

3417 - VILA NOVA-
·RE�. GRANADA (novol
c! suíte + 2 qtos - 2

vagas de g,aragem.A .

-

partir de R$ 200 mil .

3091 - BARRA· RES.
fAUSTlNO G1ROLLA

': (novo) cl suite + 2 qtos = '.

; R$130 mil. Pode ser
; financiado.

3093 - CENTENÁRIO -

PRÓX. WEG " - RES.
.

SONHO'VERDE c/2 qtos,
I

sacada cl churrasqueira.
R$110 mil

4 7· GUARAMIRIM •

.TERRENO cf 287.000 m2
•• localizado no Guamiranga, cf
; 175.000 m2 de arrozeiras e cf �.• '

200.000nP de areia para
construção civil.
RS 1.280.000,00

2087 ..,. BAEPENDI
TERRENO c/4.634m2 - 59
metros de frente para a Av.
Pret. Waldemar Grubba.

R$ 1.875.000,00

! 2125 - BARRA - TERRENO el
; 18.000m2 - ótimo para
� construir uma chácara, casa de

campo. R$195 mil

2151 - CHICO DE PAULA -

TERRENO cl 5.497m2. R$ 220'
mil- Aceita apto cf 2 qtos,

central no negócio.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ref. 057 - NEREU RAMOS - Loteamento c/ruas pavimentadas,
iluminação pública, rede de águas pluviais, sistema de abastecimento
de água e coleta de esgoto - Á Partir de R$52.500,00

Mery laise (47) 9614-2659 Arcelino Sacani (47)9146-6186 Dlelson (47) 8414-0041

SCHROEDER

Ref. 004 - VILA RAU - Galpão Industrial -

.

741 m2 de área construída - Terreno c/
3.315m2 - R$1.000.000,00

.

Ref. 052 - SCHROED�R - Rancho Bom -

Imóvel c/ aprox. 34.000m2 - Contendo

Lagoa, nascentes e Casa Alv. - R$280.000,00

Ref. 040 - VILA LENZI - Terreno c/
8n,72m2 - Rua Asfaltada. próx. a colégio

.

- R$100.000,OO

André (47)8834-0999 VILA LENZI

Ref. 036 - VILA LENZI - Terreno c/480m2
(15 x 32) - Contendo Casa de Madeira

Sob Consulta
"

- o raao
de Esquina - Suíte, 2 dorm, área de festas

.

interna e externa, jardim planejado. semi I •

•
mobiliado - R$375.000,OO

VILA LENZI AMIZADEÁGUA VERDE

-

Ref. 023 - VILA LENZI
- Resd. 'santa Luzia -

,

Aptos Novos - A parti r
de R$'106.000,00 -

30% Entrada

Ref. 001 - AMIZADE -

Resd. Amsterdam -

Apto cf 66r90m2 - Todo
Mobiliado - 2 dorm,
bwc, sacada cf churr,

>

gar - R$145.000,OORef. 006 - ÁGUA VERDE - Terreno Resd.
c/465m2 (15 x 31) - R$85.000.00

Aluizio (47) 9652-3308

BAEPENDI

Ref. 034 - BAEPENDI - Sobrado Alto
.

Padrão - 420m2. - 2 Suítes, 2 dorm,
dep.ernpregada, 3 bwc, 5 vagas gar -

Aquecimento Solar - Sob Consulta

I

VILA LENZI
I

Ref. 013 - VILA lENZI - Terreno c/ 3000m2
- Excelente p/ construção de prédios e posto

de combustrvel- R$2�100.000,00

. RIO CERRO

Ref. 014 - RIO CERRO - Parque Aquático
em funcionamento - Terreno c/

854.000m2 - Rico em Fauna e Flora, várias
nascentes - R$1.500.000,OO

Victor"Azevedo (47}9159-2303

JOAO PESSOA

Ref. 024 - JOÃO PESSOA - Casa A1v. {;!
51m2 - 2 dorm, bwc, gar- R$99.000"OO

BARRA DO RIO CERRO

Ret. 015 - BARRA DO RIO CERRO - Casa
A1v. c/265m2 - 4 dorm, 2 bwc, área de

festas c/ fogão a lenha e churr - Terreno cf
.995.50m2 -.R$250.000.00

BARRA DO RIO MOLHA

_ \ZMto
Ret. 038 - BARRA DO RIO MOLHA
Casa Alv. c/180m2 - SuIte, 2 dorm, bwc,

varanda, gar - Terreno cf 400m2 -

"

R$149.000,OO

TODOS IMÓVEIS APROVADOS PARA FINACIAMENTO - VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. CRECI2173..J

Rua João Januário Ayroso, 531. No início do Jaraguá Esquerdo.
Atendimento: 8h30 às 12h - 13h30 às 18hOO. Aos sábados: 81130 às 12h.

. , .

A�",e O

Ref: 0863 Sala Comercial no
Centro de Gwiramirim, com

300m2 R$ 4.500,00.
(Negociável)

REF: 331 Apartamento
na Ilha da Figueira, 1
suíte R$ 400,00

Ref: 0551 Apartamento no

Centro, 1 dorm. R$.A80,OO.

Ref: 0675 Apartamento no

Centro, 3 dom, 2 vagas na

garagem. R$ 1000,00

Ref: 0290 Apartamento na Vila
Nova, 2 dorm. R$ 600,00.

Ref: 0831 Apartamento
no Centro, 4 dorm.

R$ 850,00.

Ref: 0861-Casa no
.

Amizade, 3 dorrn.
R$ 1.200,00.

Ref: 0998 Casa em Nereu
Ramos, 2 dorm + 1 'suíte,

cozinha mobiliada,área de. festa
cf churrasqueira. R$ 210.000,00

(Pode ser financiada)

Hef: 1014 Apartamento no

Centro, Residencial Arezz.o, j
suíte + 2 dorm, 2 va§as na

garagem. R$ 299.000,00.

Ref: 1030 Casa no
.

Amizade, Condominio
Champagnat, 1 suíte + 3
dorm, cozinha mobiliada,
terreno com aprox. 900m2,

àrea.testa com aprox.
130m2, piscina com 60m2•

R$ 850.000,00

TERRENOS
.REF: 0553 • Terreno 132.500rn2 em
Schroeder - R$1.250.00Q,OO;
REF: 0982 '" Terreno na Vila Lenzi
R$130.00ü,00;
REF: 0696 • Térreno na Barra do Rio CalTO
312,50m� R$ 85.000,00;
REF: 0987 • Terreno noÁguaVerde 507 ,05m'
R$100.000,OO (neg.) .

Rei: 11112· Terreno no Jaraquá Esquerdo,
900 m2'plano. R$ 276.000,Oll.
ReI: 1027 • Terreno 110 Estrada Nova, .351.
m2. R$ 57.000,00. .

Rei: 0888 • Terreno na Vila Lenzi, 399 m2.
R$ 75.000,00.

.

Ref:1 D29 • Chácara no Garibaldi com
564.843,09 m.2. R$ 1.100.000,00 na
coluna de Terrenos. .,

t-------;...._...;.._-+-+----------.......----------- ReI: 1036 Terreno n8s Três Rios do Sul,
com 325m2, R$ 54,0 0.00 .

Rei: 0971 Terreno gaTa Qalpão na

Fiqúeirinh3ó C8m 823,59rn2 ('7x46) por
R$125.0e ,O
ReI: 1050 Terreno no Ágúa Verde, com
360m2. Valor: R$ ·182,000.00

Ref: 1032 Casa na Vila
Lenzi, 4 dorm, piscina.

R$ 55'0.000,00.

Ref: 1033 Imóvel residencial
comercial na Barra do Rio
Cerro, 1 casa com 65 m2 +

.01 casa de 65 m2 + galpao de
68 m2 + casa em construcao

. de 100 m2• R$ 450,000.00

Ref: 1052 Casa na Ilha da
Figueira, 1 suíte + 2 dorm.

R$180.000,OO.

Ref: t043 Casa no
eentenano, 3 dorm. R$

125.000,00.

Visite nosso site e confira outras ofertas especiais!

Terrenos com financiamento próprio: Entrada + saldo em até -72 vezes.

I
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COMPRA -. VENOE - ADMINISTRA

ReI. 3652 - Vila Lenzi -

Apto Suite + Dormit.
RS 100.046,54

Ref 3101 - Vila Lalau -

Apto Suite + dormit.
R$119.000,OO

Ref 2304 - Agua Verde -
.

Apto 2 Dormit. + sacada
c/ churrasq. Entrada de

R$20.000,OO +

Parc.+Saldo Fínane.

Fone/Fax: (47) 3370-0700
---,

cn
l!)
l!)
N

Ü
U1
a:
ü

IMOBILIÁRIA

MANN

IM V E I S

Rua Guilherme Dancket, 161 -, Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso
.

..

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimoveis.com.br
Ofertas válidas até a data de 09/03/10

3370.11221

�plO no Centro, Res. Vancouver II, cem 1

suíte; 2' quartos; bWc sOGi�l�ala de. estar,
.

satâ de'íàntal',cazirtha, saG�d� eôm
churr.ãsquelra,. area de serviço; 2 vagas pe

.

garagem;/Pre�o �$263.DOO,OO
.

Ref. 1078 ·'Sobrado no Baírro Três Rios

;.
do Sul,.com 1 suite, 2 quartos, bWG

.

social, sála de estar.. sala de jantaç j ,.

lavabo. co?lnha, área d� serviço,
garagem pata2 carros: Preço

R$ 23S1.090,.o,0

Ref. 1078 • Sobrado no Bairro Três RioS do Sul, com
1 suite, 2 quartos, bwc, sala de estar, cozinha, sala

de jantar, lavabo, área de serviço, 2 vagas de

garagem. Preço R$ 239.000,00

ReI. 2066- Apto-no Bairro Vila Nova, Res. Torre di
.Iuna, com 2 quartos, bwc, sala de estar, jantar,

sacada com churrasqueira. área de serviço, coznna, 1

vaga de garag,em. Preço R$129.000,OO

ReI. 1077- Casa no Bairro Vila Lenzij com 6 quartos..
4 owcs, escritório, sala de estar, c@zirtha com móvêis

sob medida, áreade serviço, área de testas com'
churrasqueira, gafagern.Preço Il$ 320.000,00

.11m, .w '
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RICARDO
.

,

IMOVEISi
ricardocimoveis@hot,mail.com

o (47) 8808-5378
l� (47) 883$-6617
2 (47) 8861-2276
:3 (47) 8861-2228
o.. (47) 8861-1753

Faça AQUI seu
financiamento bancário!

COMPRA - VENDA' .. ALUGA - ADMINISTRA - VISI'TE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

êód 250- Rio da luz
.

Casa de alvenaria com

c/1 suite + 2 quartos,
cozinha, sala,garagem,

demais dep.
. R$ 91.000,00.

Cód 222' Ilha da
Figueira. Casa de

alvenaria cl suite + 2

quartos, garagem,
sacada. R$ 405.000,00.

Cód 251 Jaragua 84.
Casã de alvenaria com 2

quartos,' sala,cozinha,
demais dep.

R$ 60.000,000.

Cód 245 Jaragua 84.
Casa de alvenaria com
2 quartos, cozinha,

demais dep.
R$ 45.000,00.

Cód 236 Amizáde. Casa cl
Terreno 255,OOm2 casa cl
2 quartos, sala, cozinha, .

demais dep.
R$100.000,OO.

Cód 246 Guaramirim - Casa
de alvenaria c/3 dormitorios,
2 banheiros, Garagem, copa,

cozinha, demais dep.
R$ 215.000,00.

"
,'.'-'

.. _,- - -- - .. - .. -- - ------.- -- --.--.--- .-- .. -- --- _, - .. ' __ . --

1
f
{

i
j. Cód 237I

: Champagnat •

: Apartamento
i i' novo; cl 1 suite

: ,+ '2 quartos,
d sala, cozinha,

Cód 220 Barra do Rio !! sacada cl
Cerro Chacará com I i churrasqueira,

300,OOOm2 R$
�

I i ' .. garagem, piscina
160 000 00 � b II Cód 241 Centro· Casa de alvenaria cf no prédio.

. . .,am em II 5 norrnitorios, 2 banheiros, Garagem, 2
I vende -se em 4 partes. I! Salas, Area de serviço demais dep. i, Cód 195 Vila Rau. Apartamento cf suite + 1 quarto demais dep, i: i �e$m2a2íso doeopo' 00 f i

I li . R$450.000,OO. 1,1 R$115.000,OO. '{
• , . :

�o-.·-- .. -.- .. - .. _.- .. -·-._ .. ·- .. -·-·--.-.. - .. -·- .. -.- .. -! t . .

,- - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - --'- - ---.- - --- --- - J L - - - - - - -. -- ----- - - - - - --- - - -- - - - - - - -- - <.- ... -.- .. __ .. -.- .. - .. -.- ...... - .. - .. - .. _ .• - ... - .. -.- ... _ .. _ .. - .... _ ... - .. - .. - .. _ .. - ... -�----
.. _._ .. - ..._.�-,

'''
-- .

I
,
I
,
I
,
,
I
,
,
I

Cód 229 Tres Rios do Sul.
Apartamento Gem, com 2

cormüoríos, garagem demais
dep, R$-125.000,OO.

Cód 228 Vila Rau Casa de alvenaria cf
1 suite + 2 Quartos, demais dep. R$
223.000,00. Obs: Aceita terreno ou

carro no negocio.

. .

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CRECI011420

. 'V'"We>Y- --;("��to . . .

.

7Zó���; do'���!
Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim ,47. 3373 - 1 905
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Rua João. Januádo Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo -

RESIDENCIAL JARDIM DAS BROMÉLIAS
localizado no Bairro: Borro - próx. Supermercado

Breithoupt terrenos com 459m2, com asfalto, ligação
de energia, telefonia e tv a cabo com caixas

individuais subterrõneas. Iretumente de esgoto e toda
infra-estrutura para construir. Valores a partir de RS

85.000,00. Consulte-nos!

Firenze - Casa aiv, 2 qtos. semi
nova. Rua asfa]to. Aceita

financiamento. R$140.000,OO

Apto. centro 1 suite, sol da manhã e

1 quarto, saco churaq.,mobiliado
R$160 mil.

Ilha da Figueira
Casa alv.• 3
qtos, R$

150.000,00

, Apto. novo na

Barra 2 quartos
garagem. R$

130 mil

��LOTEAMENTO, '��

.. JUNTO AO PRADI I �
Caso com 2 quartos, solo e cozinho integrado, bwc, óreo de serviço, i
garagem coberta e todo murado. Prox. Salão 25 de julho. Este valor ,I

esta incluido: terreno + casa + todo a documentação pi lt
Financiamento na Caixa Econômica Federal. Valor: Consulte-nos! I

�.�
lU�

I
I
I
I
i�
II
fi

VILA LENlI
Residencial
AGAPE
Apartamento nO
304 com 02

dormitórios, um
banheiro, ambiente
para duas salas,
cozinha, lavanderia,
uma vaga de

garagem. Rua
Goias, n� 301, Vila
Lenzi Valor R$
140.000,00

www.schellercorretordeimoveis.com.br

AMIZADE· RESIDENCIAL JULIANA - Apto. nO
403 - Suítemais dois dormitÓrios, sala de estar e
janta, bwc sola; cozínna, lavanderia, sacada com

churrasqueria e uma vaga de garagem,
R$ 152.000,00

Barra do Rio cerro- Residencial FLÓRIDA - Apartamento nO 101 e 102 com 02
dormitórios, um banheiro, ambiente para duas salas, churrasqueira, cozinha,
lavanderia, uma vaga de garagem. Valor R$ 98.000,00.

'AMIZADE·
LOTEAMENTO

CHAMPS ELYSÉf •

Càsa nova cf suíte
mais dois dorm. cl
sacada, bwc social,

sala, varanda,
cozinha, lavanderia,

.

área de festas,
garagem pI dois

carros e despensa,
R$ 417.000,00. .

JARAGUÁ ESQUERDO· Casa com suíte mais
03 dormitórios .. bwc social, sala de jantar e
estar, cozinha, lavanderia. Churrasqueira,

lavabo e garagem nos fundos. Metragem da
casa: 193.00m2 Metragem do

terreno:409,50m2 RS 320.000,00.

AMIZADE'- LOTEAMENTO
ITACOlOMI II - Casa pronta para

morar com surte mais dois
dormitórios, bwc social, sala estar
e jantar, cozinha, lavanderia, área
de festas com lavabo, garagem

-

para dois carros. R$ 295.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FINANCIAMENTOS

C,AI ...�.'m":�;'PA
...... ji:/IV."

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito tunto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

3370-6480 1.·9609-0736
I imoveis@franciscovende.com.www.franciscovende.com

,

Cód.0223 - Casa mista
Santo Antônio cl 5

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, 2 BWC,

abrigo pi automóvel,
murada, rua
asfaltada. R$

80.000,00
.

Cód. 0220 - Casa mista
Figueira cf 2 qtos, sala,
cozinha, 2 BWC, fogão à
lenha, área de festas cl
churrasqueira, piso
cerâmico, vidros
temperados, cozinha
mobllíada, garagem,etc ...

RS 125.nOO,�0

Cód.0222 - Casa de alvenaria Figueira cJ 3 quartos', 2 BWC,
sala, cozinha, garagem, rua asfaltada, etc ... R$160.000,OO

Cód 02:l1 -' Sobrado
São Luis cf 1 suíte, 3 r

Quartos, 2 8WC, 2
saras, 'cozinha, copa,

area de festas,
garagem, etc ...

. R$ 275.000,00 Cad 0218 • Terreno de esquina cJ 875m2 possuindo uma casa

de madeira e outra de alvenaria (falta acabar). RS 150.000,00

Cód. 0210 - Terreno
Guaramirim c/364m2,
murada nos fundos e no

lado direito, á 100m2 da
.BH-280. R$ 80.000,00

Cód0219 - Cada
de Alv. c/3
Quartos, 2 BWC,
sala, copa,
cozinha, varanda,
despensa.
R$ 200.000,00
(Aceita-se casa'
em Barra Velha)

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

i)uítes(hldr}+3 qtos, 2 owc, copa, sala
tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

Sob Consulta

Gód,2015 • Cef'rtro Apto.íacab.
gessaI massa cor) suíte+2qtos, bwc

social, cozinha garagem.
Próx.Jusüça Federal, R$ 178 mii

e" ' �1iI,:fr>;l·t'i�IiI!" IJ�I�;1(ula,�:�m'l t;�i. �$/I,tiJ 1;i-é �f"ifij�I'�,.
'I).�

c
dO'Yl11J:iutóriIlfliSh e i;;C�i/!i;7iJI 1:l!J;'ffi âl1ll�,' 02 .quar'l'e"5, 11llI/'Iil*(�', bi'!r', ,!lhUfffaiÉ!i(j�",iliUi'i!J, .'fL�!ilc-i'JrlEit, l

.,FI!w�,P';;bljllk.�:Ll.)I1'.l!i"q�, I!l!sIl��'�l��?(:l!-' �� i!lJi'iil'J Qt'Jif[J,![Jl/ft,
_'o ". ,_.,-, _ "

•

,

e::lii,�;P;tC'í,l" 107;1$ (li:)it:j mi;, ;,�. '1!I'i1l pétlr 'iiI�

l
PlWT'I<l,mliliJ" 'PUóiil:ii1i�í!ídi��1j;1Iil '�Ii1i' .Ii�a��liIIifiij:!1, '!ii t;hlillf,li!Itli! �óf'I1�.5i'l!Il/)m:;it i,)(.)m ,t�IJI,"!;�i! (lIil1
mIlS!l:..M�f.ii', ;àf,!jl:l'li!il!l. ,,)I[j,flll/i!;fimV!!,'i'i� I:!ll'a:",lIili. l1i>i!iIiblipl I �lq{l.;'I/ifI,j���fl�l, M!Jj'j,{j(tj, �iii!JIllrr,:) talJiNn I/Ji'Iifill�l�,
t�!1fil, 'C;Qf.1!�1ftFiiiiC, 7'Í'1'Ji!�"" (l>f.lf' �f�"lflt'J;ênf,;í,á.' ; C�",,",ail'��. Rfi 9t. ljiQ�,rI)G (1'l'(11'7,11I 1j.)iJ1't f

,FJ:fÍ! MiH��"(!'�Irl '1:l1iJ1 \ �'Wltnltd��t�I�1 �I,
, , 'e

FOlne (,41)1337S-20iJ1/9153..1,112l9135,-491i'" Rua Roberto Sle.de�. 1142. C,orupa.,
�-"""' ......."""'--""""""",_ ........"""""""",,,,, ......._.........��-�---�,�---�,"'""""""'--_.�-�---' o
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-
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Cód.1075 - Chico de Paulo - sala,
cozinha, 2 quartos, banheiro,

lavanderia. Garagem. Financ.CEF.
R$120mil

Cód,1079 - 8arra do Rio Molha· 1
suite, sala.cozinha, 2qtos, bwc, lavand.

R$ 87 mil

Cód.1080· Schroeder - sala,
cozinha, 3' qtos, bwc, lavand.,

80m2. R$ 110,mil

Cód.1088 - Rio Negrinho - 4 quartos,
lavanderia, garag.2 carros, mais
kitinete nos fundos. R$ 80 mil

Cod.1089 - Rio Cerro II � Sobrado,
1 bwc,quarto, térreo-bar, (sala)

cancha- de bocha e área de churraq,
2 owc, Terreno 1420m2. R$ 450mif

Cód.1090 - Rau - Geminada 60m2, 2
qtos, lavand., garagem, jardIm,

�

'playground. R$ 85 mil

PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande experiência no mercado de

construções."Deixe todas as preocupações e os desgastes estressantes e emocionais de uma. construção
por nossa conta, enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves,"

F'INANCIAM.oS PELO SISTEMA (SFH).

Projetos
Estruturais e

A.rquit'f::"itônicos
f:j,!tfH.IJ!f.G It�'S'W'U,�A
!fi': N: r,;r ,'" /!� h'l ii. mi 'f II.:.

I'; CLOl/.!>:tiIi ti'lii i"�,!�'e�I;'lr�L�. �ij,lUili'. 4 qrals IB

l,j'�m1?lW!'; tjeVl''li'n':��/!'ln:; la,!!'.' Anií./l &t7/1!l1.
! (';.!J.7i'1uç';� f:J,G, R'fIi fti'l}.(\liI9.1JIQ

ESTAMOS ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
RUA t)O�!lINGOS HJJJi.\ NOVA, 403 '" SUH ,(J�

'f'ROXlf\!O /li. SIFIAR '(:; SruOICl FM

Casas
1046
t047
1048
10135

-,106$
1085
1086
1091

VENDA'
Bairro Área/Terreno· Construção'
�FSIttagúaç(t 600m' . 600m'3pav,
Agua verde �l()Om' 260m"
Centm 632m2 '150m'
VitaNova (2 casas) 15UOln'
Praia Bf,!lTado Sul �prox,90m"
Agua Verde çOl1slr.seml.. acabada
Jaraguã 99 cons,tr.madeir�l
RÚJ{táluz aprox ..�oom' 2QOm'

'Va!or
·450mir
240mil
800mil
350mil
135mll
100mB
4::lmil
300ml!

,il,partamenlo$ local
:,!{\O:l SfS/lJ):'i,llub'l. c,

'1 7Ilm'Jf2.I,Llte:'2q
2\}lf� B:aln,Cam.1JQfiú 'q'.l,\dratltH1\;;;r
2m2 bn(rl:lg".l)i}·lfl, N:tilr::J1\\!j,j
2\)16 VUaL'i}nz.l p'/'o.�,c.�=:)rknrfo.,sci ;2 q·�artor�

.

Tres Hií.Js d(l��!.I1 . il,pd..lLiirf)iJ,( '2 (W7i11o!>
;20e5 ViiaLen:it· '1 qil:;fj/r7.[j�:)

8õnllt
·

,��55r'ílil
i (,0111'1
110râ
i/S'm;1

;!Onm�(

Terreno .

�1(m4 Ag,,", Vel'OfO
3Q40 í;'õn(ro(pri:!x.!(ol1.(bach) ,

a()�1 ScHfoederl "

.

'. .��

.. IIO!}3
40()S'

,

;100€.
40.0i'
40ü�

· 22!()1l1ii
'>"220'mll

· 200míl.
. ·f70iÚÜ .

'. íPlt;lxf'�\!hoça'i ; 1.50mi!.

'(pro)(� ponte)
.

'e5(iil'!iI
.

Apartamênto.
60;12 . , Ce!\IW
Casa
;Iom;: Chk,Cltk,Paulo
.Casa ICome'rcia!

. ;100'( Ceplrb
·

2(]OO,OO
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www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br
.

(47) 3373·3404 I 3313-0066

7
co
1.0
1.0
N

C3
lJ.J
o::
c...:>

WS Imóveis agora com "

consultoria Habita_çio�at!-
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federa�

" .........
�

.

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro � Guaramirim

" , ,', "'" "e cl(iS�C
'com móveiS sob mlidida; tírêa de1eslas, dllP, de:

empregada, garagem p/02 carro�, 260 m�,
ótima loclllização. RHSO.OOO,OO

Ref 182 - Beira Rio/ Guaramirim Casa de ,

madeira com 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e garagem R$ 55.000,00

}tef 175 Amizadel Guaramírim, lerreno
COm 1054m�, sem 17,50 metros por

60,25 metros, RS 160.000,00

Ref 179 Vila Amizade Guaramirlm Terreno
contendo 02 casas. Casa 01 : 02 quartos, sala,

Ref: 177 Avall Guaramirim. Casa inacabada,

,

I

Glassimais 17

Financiamentos

,�,$"
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

_'" Casas Prontas
*--lotes a venda em
diversos pontos da cidade.

* loteamentos Próprios
Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação,

Residencial Monel
'-

No Centro em Guaramirim � Condomínio Fechado, área de testas, área fitness,
playground. Aptos Com: 03 dormitórios com suíte, 02 dormitórios com suíte. 02
dormitórios sem suíte,

Todo dia é dia de realizar seu sonho,
aproveite está oportunidade e entre já

em um apto novinho.
Residencial Madri Ótima localização,
Aptos de 02 quartos, sala, cozinha,

banheiro, lavanderia, garagem cobert.a
e 'área de lazer.

R$ 95.000,00 (Hnanciável pela Caixa)

Caixa da água I
Guaramirim
Terreno com

,
'

t

aprox 360m2
R$ 38.000,00
(financiável
pela Caixa)Ref 140 Vila Fr.eítas/ Guaramirim. Casa com 03 quartos, 2 banheiros,

garagem para 4 carros. aprox 140m2 RS 98.000,00

Rel155 Vila Amizade/ Guaramírlm Terreno com
aprOlc. 450m2, contenpo 3 casas de madeira,

R$ 76.000,00

ReI 184 - Nova Esperançai Guaramírim casa

em alvenaria com 3 quartos, sala. cozinha,
banheiro, área de serviÇos e garagem. 120m2

de área construida e 'terreno de 588m2,
R$12D.OOO,OO

Amlzad�/ Guaramirim
ReSidencial São luis,

Lotes em ótima

localízação e ampla
infra�estruturaj ruas

pavimentadas,
playground e passeio
estilo americano.

Financiável pela Caixa

Ref: 0159
Amizade/Guaramirim
Casa nova em

alvenaría, (10m 1 suíte·
1'.:2 9U�I1QS\'S,"�t�,
cop�, CÚZ,llllla', 1

, ".

banheiro, lav�ndiírii'l e
garai;lem para 2 carros.
Casa toda murada, com
120m2 de área
construída,

Ref - Centro/Guaramirim sobrado com 3
nJl!lttoC! c::�b rn7lnh!l ? n::anhtairf'l(! �rA� ti"
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Rua: Feliciano Bortolini, 1397
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul

Residencial• •

_j
Cozinha pormitório

:
-

636

<-' Ó,

Ipa�tamé.l Dormitópio

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR
DE IMÓVEIS

. .

TE1.3310-6624 I' 91 ,»2-52 www.deocarimoveis<fJcom.br

018 _.Nereu Ramos - casa de
alvenaria com 70,00m2 e terreno com

322,00m2 RS 85.000,00.

024 - Barra do Rio Cerro - Casa de
alvenaria com 114,80m2 e terreno com

312,50m2• R$180.000,OO.

087 - São Luis - casa de alvenaria com
aprox. 120,00m2 e terreno com

453,60m2. (aceita apartamento de
menor valor) RS 170.000,00

!

III
ReI. J02186 - Saint Moritz - Aptos novos no bairro Vila INova, 1 suite + 2 quartos, COZo sob medida, sacda cl

.

,

churras., 2 vagas garagem, elevador, salão festa,

�'playground. Valor: R$1.200,00. '

Ref. J02387 - Centro - Ed. Aquamarine - Apto c/ 02 "I'
quartos, demais dependências - Valor: -R$ 680,00. i�
Ret.: JD2454 - Centenário - Apto com 02

quartos'll'sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem... tValorR$ 560,00.
. .

�
Ref.: J02285 - Nova Brasília - Casa comercial com 02 �
quartos, demais dependências. Frente com 50m2, �
Valor R$1.000,00. ti
ReI.: JO 2441 - Vila Nova - Apartamento com 03 �!
quartos, sendo 01 suite, sala, cozinha, sacada com �
churrasqueira, área de serviço, 02 banheiros, rl
garagem ... Valor R$ 900,00 li
Ret.: JO 2439 - Czerníewicz - Apartamento com 02 �quartos, sala, cozinham, 01 banheiro, garagem, demais �
dependencias.ValorR$600,OO. j
ReI.: JD 2400 - Vila Rau - Apartamento com 02 �
quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, demais ti
dependenclas. Valor R$ 630,00. i

1 ReI.: J02482 - Cemro - Ed. Garden Flowers - Apto �1
com Suíte + 02 quartos, sala com sacada e iI:il churrasqueira; cozinha, banheiro, área de serviço, box �

� e ga_ragem para 02 carros. Valor: R$lAOO 00 r

�l Ref.: JD2468 - Vila Nova - Ed, Porto Seguro - �
Apartamento com 01 suite(com closet) + 01 quarto, �

" cozinha mobiliada, sala, banheiro. lavanderia e �
I. garagémcom02vagas.Valor:R$1,000,OO !

Ref.: JD2467 - CzemiewiC? - Saint Sebastian f-tat·· �
Apartamento tipo FLAT no Sait Sebastian. Hotel com ii
elevador, piscina, sauna, academia e restaurante, II
Valor: �$ 820,00.

"

�
ReI.: JD2481- Nereu Ramos (prox. Gráfica Avenida) - t
Galpão aberto com aprox. 150m2. Terreno com' p
escritório. Ama total com 3.000m2• Valor: R$ I
2.200,00. �

.

..fjJi:Jffiífi!J!!ilJii!iiJfiiilliffJ!fffl1

TÊMENOS "-" ,

003 - Santo Antonío. terreno com área de aS.268,00m2 .••..•..•....•.. , ..• , ...••. , . , . R$ 700.000,00
016 - Schroecter- terreno com 537,82m2, ., .. , , .•..• , ..•..•. ,. . R$ 60.000,00
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,OOm2 •.•••••.•.•••.•.•.. , •. , ..•• , ....•••.••••••.•••••••. , R$ 52.000,00
047 - SctJroeder - terreno com 360,00m2 ..•.. , , ....•. , , : , ••. , '.' '. R$ 55.000,00
049 - Schroeder - terreno com 2.149.37m2• . , ... , ••...• , ••••.••.••.•••.••.• , ••.•• " , ••..... , .•. R$ 33.000,00
051- Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.105,75m2 ..••.• " •• ,., ..•. , .•• , .. , •. , ..• " R$ 200.000,00
076 - Amizade, terrenos -Itacolumi JI a partir de .. , , , , . , .. , , .. , , , , R$ 79.380,00
086 -Amizade, terreno com 505.00m'� .. , .. , , . . , , .. .." : ,......... . , . , . , .. R$ 7S.350,00
088 - Jaragu3 Esquerdo, terreno com 580,00m2 .. , , : .....•.....••.•... , , . , ...••.. , .. , ••.•..••.• R$ 65.000,00
D8S - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÊE com 420,39rn;! :, . . . .. . . . . ., .. , , .. , " R$ 132.000,50
090 - Nereu Ramos, terreno com 391,OOrn2 •. ,', .. , . . . , . . . • . . ..••• . . , R$ 55.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m. .., , . , . , , .. , .. , , .. , . . . R$ 250.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm2 (ótimo pfindústria) , .. , . . . . . . . . . . . . . R$ 330.000,00
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno cf 375,00m2 , .. , , .. , .. , , .. , .• , • . • • • • • . . • • • . . R$ 28.000,00
156 - Cl1ico de Pauto, terreno com 1.141 ,34m2 , .•• , .. , . .. . R$150.000,00

APARTAMENTOS
005 - Balneário Camboriú, area total 135,OOmZ . , , ..

170 - Czemiewicz - com 93,OOm2 de área fJfivativa ..

. . , R$ 270.000,00
, R$150.000,00

CASAS ", , , ". "

004 - Nereu Ramos casa de alvenaria com 100,00m2 e edicula, com terreno de. 360,00m2, aceita troca por sítio. , , ., .. , R$ 150.000,00
014 - Rio Cerro I- casa de madeira com' 70,00m2 e terreno com 312,00m2••..• , . . . . . . . .• R$ 70,000,00
020 _ Três Rios do Sul- casa de madeira com 11 O,OOm'� (l terreno com 420,001112 .............•.•••• , ••• , •.•.•.• R$ 93.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/200,00m2 e terreno cf 329,00m2• , .. , , .. , .. , ••••.••••• , •••.• , • . . .. R$ 220.000,00
055 - Nereu Ramos - casa de alvenaria c/203,40m2 e terreno c/1.364,OOnl"� , , , .. , . '. . . . . R$ 285,000,00
057 - Nereu Ramos - casa de aIv. com 108,OOm2 e edfcula com 40,00m2. (aceita terreno como parte de pagamento) . , .. R$ 170.000,00
.063 - Nereu Ramos, casa mista com 144,OOm2 e terreno com 760,00m2. Aceita imóvel em Corupá R$ 100.000,00
068 - Vila Lenzi, sobrado com 166,78m2 e terreno com 302,20m2 (aceita carro como forma de paçamente); , .. , , R$160.000,00
080 - Vila Lenzi, Sobrado c/258,OOm2 e terreno cl área 418,12m2, aceita apto de (-)valor, casa ou terreno. . R$ 310.000,00
129 - Ribeirão Grande do Norte, casa de alv, cf 8Q,00m2 e terreno c/607,50m2 .. , , , , ..••.••.•.•.. R$ 90.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria COIJ1 '199,00m2••... :. . . . . . . , .. , , •...•... ,H$ 250.000.00
153 - Vieiras - Sobrado com 220,00m2 e terreno com 450,00m2, (aceita proposta) : , R$ 170.000,00
159 - Praia do Ervino, casa de alvenaria com 100,001112 e terreno com 300,OOm2, , "." , R$ 35.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00rn2 e terreno com 2.033,45m2 , ....• , R$ 150.000,00
240 - João Pessoa, casa de alv. cf área. de 119,33m2 e terreno c/513,44m2 aceita financ. bancário , , . , , , .. R$l 50.000;00

021 _ Schroeder, sitio C(,,11 casa mista e terreno com 1 .007,OOm2., ... , .. ,. C ••••.•.•••••••••••••••••••••.••• , ,

026 - Santo Antonio. com área de 475.650,OOm2. .." ..•.• , ... , •• , •. " ••••••••• , •• , ••. " .. , ... , .. " .••... R$ 400,000,00
030 - Santo Antonio, cf casa de alv., rancho, lagoa, cf área de mí.000,OOm2. aceita imóvel de menor valor, .. , .. , .•. , . R$ 430.000,00
038 - Rio Cerro com área de 1 J5.000,OOm2 .••••••.•••.••••••.• , .. , •...... , . , , .. , , . , ••.•.••••••.••••• , • R$ 175.000,00
043 - Ribeirão Grande do Norte com área de 22.000;00m2 .. , .. , , .. � , ..•.•••. , •..•.. , : •.•...... , . R$ 80.000,00
044 - Nereu Ramos, cf área de 60.000,00m', cf casa, área de festas, rancho, lagoas , .. , .. , , , .. , . R$ 500.000,00
048 - Schroeder- casa com 100.00m2 e terreno com 22.955,80m2 (aceita casa como forma de pgto.) , , R$ 280.000,00

.

061 - João Pessoa, casa de alv. ci 327.231112• edícula, cachoeira, lagoa, e terreno cl 1 90,.600,OOm�. . R$ 650.000,00
"120 - Jaraguá 84 - com área aproximada de 7.500,OOrn2, com casa mista, lagoa .. " , . . . . . .

. R$ 90.000,00
163 - Guaramirirn - cf casa de alvenaria, área de testa, pastagem, lagoas ... c/ área de 126.600,OOm·I... . R$ 640,000,00

, "!l,IjEt.:'"""i·ii·ii."ii.i'."""iii,,i'i,�""'i.Hii"""i."
111) Mollla. . , .. " , .. , , ...•.. , .. , , .. ,.. . , .

Amizade casa de aivenaria , , .. , .. , " , . . , .

Nereu Ramos - casa de alvenaria. . . .. .•......................... .
.

'INVESTIMENTOS
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1,
L

Temos terreno para'
çomp,ra oom

contrução 'Minha
easa minha vida', "

'.; ,
,

,. Ref. 014 Terreno para
chácara a 1"5, km2 do

:.; ,

centro R$ 55.000,00
• Ref. 029,. Terrenp rio
Czerníewtcz cl 945m2
R$ 165.000,00, aceita
carro como parte de

paqarnento, ou entrada
+ parcelas.
- Ref- 051 Terreno no

bairro Três Rios do Sut,
loteamento Santorine
com 468m2 por apenas
R$ 69.000.00

'

Av. ou'
entrada + pare. Direto
com o proprietário.
- Ref-072) Terr. em

Guaramirin Lot.
K'Panema Terr.
370,39m2 R$
45.000.00 aceita .carro
até R$ 20.000.00 como
parte de pagamento.

Ref-062)Térr. em

Nereu Ramos' � Terr.
com 315,62m2 com

12,50 frente e fundos
lateral 23,25 R$
60.pOO.00
',. ReI. 075) Terrem), no

'

bairro Nova Brasilia,
área de 4tO.1.7 !l12,;:por
apenas R$1 09.000,00
-Ref.012) . Terreno 'no

EstradaNova, área 390
m2, por apenas R$

,
' 55�OeO,Oo
- ,Ref.005)Terreno no

A m ,i "li' a ,cf ' e
.t

Oportunidade única,
tert No bairro Amizade,
área privilegiada, rua

asfaltada, .com ótima
ventilação, 318,50m2
R$ 68.000,00 aceita
carro de menor valor.

Ref.095)Terreno no lot.
Malibu,' com

361,42 'm2
50.000.00

i�, ""

área
R$

Ótima oportunidade ferro

plano Champs de Elysee
378.84 mZ R$ 1.09.000.00
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(47) 8412-8933

www.imoveisjaruguu.com.br "UM NOVO CONCEITO 'EM IMÓVEIS PARA JARAGUÃ DO SUL E REGIÃO" heliano@imoveisiaragua.com.br

R3 Terrenos em
Schroeder apartir de

R$ 40,000,00
Aceito

Financiamento pela
Caixa, "MINHA CASA

MINHA VIDA"
APROVEITE

ÚLTIMAS UNIDADES
_ VENDAS

EXCLUSIVAS
R1077 Amizade 160m2 Piscina área de

festas Jardim
MUITO LINDA R$ 290.000,00 R1100 .. Nova "" Amizáde H2034 Vila lenz R$100.000; 00

RSOOO Terrenos na Praia do Erwino
'ç ,

Apartir de R$ 17.000,00
Aceito Financiamento pela Caixa

R!tf 3031 Chácara 8tH
16.000m2 R$130.000,OO

R1110 .. Guaramirim'

1040 - São Luiz

,Nem��!tl{Üctt'l�
9974-1915 I

COMPRA I VENDE I ALUGA
samarakp@hotmail.com

,

ESTAMOS CADASTRANDO SEU IMOVEL EM JARAGUA DO SUL E REGIAO

,

R1112· Nova

Jaragua 99
R$130.000,00

R1101 Nova· Guaramirim· R$145.000,00

R5015 - Barra Velha 10.000 ,00 d�
Frente para o Mar- � Financio

Correspondente
.'.';f

Empréstimo Pessoal para:
.

Aposentados e Pensionistas
Funcionários PúblicOs

Funcionários cios Empresas
Conveniadas

'

Consultoria pore!:
, Aquisição de Imóvel Pronto

Aqusiçõo de Terreno e Construção
, Construção e Reforma

Despachante Imobiliário
Consórsios

HQl'cni<H!I'iJI AI/iiJl1d(rr>*1fl!o: (I;{l1]; Õ$ ll::!(J
•

'1///11I/I/II!/11/11I1//UII

ODA-SE

CACHORROS - Doa-se,
adultos, pequeno e'médio

porte, fêmeas e machos.

.'

Tr. 3276-0340 . .'

://II/I//I///II/lI/llliIIb VEN OE - SE
BABÁ - Procura-se, pi tra-

.'

balhar no horário normal,
Bairro Czerniewcz. TR.
96077945.

ANTENA - Compra-se,
parabólica .' pequena. Tr: BARRA PARALELA .'

9194-0580 ou 3273-5183. Vende-se, de alumínio. Tr:
8843-2125�

BAU - Vende-se, de cami
nhão 8,5x2,60m. de altura,
2 portas laterais, assoalho
reforçado. R$ 9.000,00.
Tr: 3275-3975.

Classificados de linha
BICICLETA - Vende-se,
feminina, antiga, própria pi
colecionador. Tr. 92116664

BICICLETA - Vende-se, .'

masco 18 marchas, R$
120,00. TR. 33700983

CAMA _- Vende-se, ca

sai, madeira maciça. R$
130,00. Tr. 3276-0340 '

CUBA PI PIA EM INOX -

Vende-se, 56x1,20. TR.
3373-1900 Sergio

CUBO PARA GUITAR
RA - Vende-se, 50W: R$
490,00. Tr: 3370-5533 ou

9109-8233.

CYBER CAFÉ/LAN HOUSE
..:.' Vende-se, cl 12 comp.
Monitor LCD, cadeiras,
mobiliado, split, impresso
ra laser, geladeira, clientela
formada. Tr: 8855-3800.

BA't'CÃO·····';·;DE
NEGOCIOS

Illi///IIII//!/.1iI/l//////////I/I////////I///I////Ulllf!II//I//JI/1Ii/!//II//IIII/I/fI/I/!/I//!II//I/II/1///II/mil////!I!!!!/f1Iii///II/i//II/II//I///II!!lllfliU!/I/IIUI///1i

z: COMPRAS
AR COND. PI CARRO -

Compra-se, AC original pi
Opala 75. Tr. 96523006

OURO - Compra-se, paga
se a vista. TR. 84484905 I
99790605 '

VIOLÃO' - Compra-se, afi
nador. Tr: 2106-1924.
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ILHOTE - Vende-se, Mal
es, macho. Tr. 3375-2006
/91464864

ILHOTES Vende

e, Golden Retriever. Tr.
1162350

ILHOTES - Vende-se,
ollie, R$' 400,00. TR.
619-8260

REEZER - Vende-se, Côn
ui, 170 Its, R$ 250,00. Tr
3761403

'

MPRESSORA - Vende

e, Plote r, 'HP Desingjet,
10 plus, tamanho A1, R$
.500,00. Tr. 3276-0340

IT - Vende-se, de alarme
esldencíaí ' instalado., Tr:
944-5352.

IT" XENON - Vende-se,
.OOOK, R$150,00. TR.,
276-0340

MOVEIS ANTIGOS - Ven
de-se, cama cl aprox. 90
anos, mesa grande cl 11
cadeiras acento de couro,
balcão grande maciço. Tr.
30552255

NINTENDO WII - vende
ANCHONETE - Vende-se,
ompleta no Bairro Bae
endi. Tr: 9613-7754.

se, destravado, americano,
semi novo, 25 jogos, 1
wii remate e 2 nunckucks,

ANCHONETE - Vende-se, R$700,00. TR. 9917-3771
,ua Domingos oa Nova, es- OFICINA - Vende-se, de
uina cl Marechal, montada" bicicleta, corupa, com
ompleta e bem decorada. � todo maquinário e esto-

, $12.000,00. Tr. 91951881 que, uma ótima freguesia,
ótimo ponto comercial.
Tr: 3375-2798�AVAÇÃO

-:- Vende-se, Ilha
a Figueira, aceita carro.

r: 8826-8636. OFICINA -' Vende-se, Tor-

JAQUETA DE COURO - nearia. R$ 46 000,00. Tr:
'

Vende-se, pi motoqueiro, 9953-2408 ou 9905-9850.

R$ 150,00. Tr. 3370-5533. PADARIA E CONFEITARIA

JOGOS DE VASOS
SANITARIO - Vende-se.
TR. 3373-1900 Sergio

- Vende-se, equipamentos
.e balcões, semi novos, no '

bairro Vila Nova,. Tr: 9652-
3963.

o CORREIO DO POVO • Sábado, 6 de março de 201,0

VESTIDO - Vende-se; de

prenda. Tr: 3370-4164 ou

8863-7665.

VORKSHIRE - Procura-se.
cor preta, pequena, su-:;
miu na rua Jacobi Gesser
no bairro Amizade, aten
de pelo nome de Coca.
Tr.337-1-7914 '

I

1111= TERRENOS
lOJA - vende-se, de con

fecção em geral, aceito
carro ou material de cons-

'

, trução. Tr: 8813-0934.

LOJA DE MÓVEIS - Vende- ' PORTÃO - Vende-se, de

se. Tr. 99975027 ferro, R$ 100,00., TR.
3376-4050

MAQUINA DE COSTU- AGUA VERDE - Vende-se,

RA - Vende-se, Cobertu- PORTAS DE VIDRO TEM- prox. ao Breithaupt, livre de

ra lndustrial, Nissirí, R$ PERADO" - Vende-se, enchente, 614m2, cl escri-

1 400 00 TR 33700983 1,40X2,0 duas tolhas e ou- tura, R$ 87.000,OQ. Acei-
. ".'.

,

'

tra fixa 75X2,0. TR. 3373 ta-se carro. TR. 91375573

,

MAQUINAS PI JARDINA- 1900 Semio
,

AMIZADE _ Vende-se, ouGEM - Vende-se, FS 55
'a qasolína e maquina re- ROLLERS _' Vende-se,' troca por casa, 60m2. Tr.

colhedora. TR. 88250533 37/38. R$ 50,00. Tr. 3276- 33745520

/33709703 0340 ANA PAULA - Vende-se,'

MARCENARIA _ Vende-se, ROUPAS GINÁSTICA - 400m?, prox. ao Colégio
Tr. 32748679 Vende-se, de suplexx, cl Maria Salai, R$ 55.000,00

ILHOTE - Vende-se,York MOTOR VOLVO 340- Ven- estoque 500pc. Tr. 8849 'negociavel. Tr. 91375573 '100.000,000, aceita neqo- 400 m2. Tr: 960.9-5924.
hire, macho. Tr: 3375- de-se, 95, melhor oferta. 3600 I 47 3273 -5144 ciação. Tr. 8402 8775
006 ou 9146-4864. Tr. 99380871 (após 18hrs) AVAl - Vende-se, 3,60m2, BARRA DO SUL ,- Troca-

pronto pi construir, legali- RAU - Vende-se, comer- se, por chácara ou terr em
MOVEIS - Vende-se" ape- SORVETERIA - Vende-se, zado, aceita financiamento cial, 507m2, fundos do Jaraquá, Tr: 8824-1107.
nas t ano de uso, pi loja completa, maquina de fa- bancário, R$ 45.000,00. Mercado Brasão, Rua
de roupas tem., em MDF, zer sorvete, 5 freezer, me- Tr. 9183.;8081 ' "Afonso Nicoluzzi. R$
cores, caramelo e branco.. sas, geladeira, fogão. R$ 170.000,00. Tr. 99757708
Balcão, caixa, balcão ex- 38 000,00. Tr: 9137-0999. ,BARRA VELHA - Vende-

positor, provadores, 4 ara-
,

'

' 'se, terreno no' tabuleiro,
ras 2 tablados de vitrine TANQUE LAVAR ROUPA - frente pi o mar, 300m2, R$' de-se, prox. ao colégio,

ESTRADA NOVA _ Vende-
3 �anequins, painel deco� Vende-se, fibra, 2 cubas, 150.000,00. Tr. 88146407 cl água, luz e esgoto, rua .,

R$ 150 00 li 3276 0340 asfaltada, R$' 7.500,00 se, prox. a Uner], alv., laje,
rativo, sofás e tapetes. Tr: " ",. r. -

BARRA DO RIO CERR'O - 4 t 2 b e 3de entrada +, parcelas' q s, wc, garag m
9903-9535.

'

TELEVISÃO '- Vende-' Vende-se, 599,88m2, prox. de um salário mínimo. Tr; carros, R$ 150.000,00.
MÓVEIS ., Vende-se, escri- se, 14", cl controle, R$' a Buzmaq, R$ 115.000,00. 33716069

--

Aceita casa de menor

tório, 2 mesas.í armário, 2 100,0. TR. 3376-4050 TR. 3370-6370 I 9975- , valor. Tr. 91375573 I
2943 SCHROEDER - Vende-se, 33716069 - Creci 11831 .'portas, 1 balcão, 2 cadei- TITULO SOCo ACARA,I _

421 m2, escriturado,' 2kmras giratórias,' 4 cadeiras Vende-se, mensalidade BARRA' DO RIO CERROI
, da Marisol, R$ 39.000,00fixas, 2' cestos de lixo, 1 paga até 2014, R$ 900,00. PRAIAS - Troca-se, terre- a vista ou aceito troca por,caixa' de correspondência. Tr.33716968, no na Barra do Rio Cerro carro. TR. 91740251Tr. 47 8443-3999 ou 3376-

" por meia água na praia. Tr.
1996 UTENCILlOS' 'PI MERCA- 33709217 OU 99895750

DO :" Vende-se, serra fita pi,.: '

açougue, moedor de car- GROTA FUNDA -Vende-se,
ne, balcão de frios e laticí- 140 mil m2, regularizado.
nios. Tr: 3273-5065. Tr. 33791119

ILHA DA FIGUEIRA -

Vende-se, 450,00m2, R$
80.000,00. Tr. 3370-6370
/9965-9934 I 9975-2943.

ILHA DA FIGUEIRA - Ven
de-se, 15x30 = 450m2,
Rua Ricardo Karssner, as-

"

"

faltada. Tr. 99695540

SANTO ANTONIO - Ven-

SCHROEDER - Vende-se,
Centro Norte, esquina,
785m2, cl escritura, R$
60.000,00. TR. 3370-4927-

VIEIRAS - Vende-se,
8.448m2, fundos ADE are

ais, rua Manoel F. da Cos
ta, final da rua Felix KuskQ-

, wski, ótima localizaçao. Tr.
96023904

VILA LALAU E ILHA DA
FIGUEIRA - Procura-se, á

partir de 600m2. Tr: 91'0.1-
, 8302.JGUAlSCHROEDER

Compra-se, acima de VILA LENZI - Vende-se,
3.000m2. Tr.33714008 I. 300m2 , R$ 65 mil . Tr.
88026635 9993-3881

LOl. CORUPÁ - Vende
se, prox. ao Colé,gio,
400m2, R$' 52�000,00. TR.
33716069

'

MASSARANDUBA
vence-se, 10.000m2. Tr:
3379-1119;

NAVEGANTES' - Compra
se. Tr: 3275-3736.

PLAY 'STATION ONE -' AGUA' VERDE - Vende- PiÇARRAS - Vende-se,
Vende-se, R$ 100,00. Ir. d I 't 120 2 R$ 70 000 0'0 T
3276-0340. se, mura o, c escn ura, m " ,

. , . r.

450m2, prox. ao Posto 3275-0560.
Marcola, R$ '80:000,00.
TR.33716069 PiÇARRAS � Vende-se,

próximo' ao fórum. Troca
se por imóvel' em Jaraguá
do Sul. R$ 95.000,00. Tr:
9975-3092.

PiÇARRAS - Vende-se, 3

quadras da praia, 576m2, Rua
das Figueiras esq Com Pedro
Bencz. R$ 80.000,00 aceta

negociação. Tr. 8402 8775

PiÇARRAS - Vende-se,
Beira Mar,' 325m2, Rua
das Oquideas 3 lote. R$

AMIZADE - Vende-se, al
venaria, área' de 200m2,
semi-mobiliada, terr.

450m2, liberada pi finan
ciamento bancário. Prox,
ao posto novo. Tr: 8243-
5751. '

AMIZADE':'" Vende-se, 3 qts,
R$ '185.000,00, troca-se

por apto no 1 o e 2a andar
'TR. 91375573 Creci 1831

ARMAÇÃO/PENHA
Vende-se, 130 m2 fica a

200 metros, da praia. Tr:
9953-5627

BARRA DO RIO CERRO
\

.

...,. Vende-se, 2 suítes, 1
master, cozinha planeja
da, lav., sacada, gar., área
construída 200m2, terr.
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CENTRO - Vende-se, alv.,
R$ 130.000,00. Aceita
se troca pi terreno. TR.
91375573 Creci 1831

GUARAMIRIM - Vende
se, alv., 3 qts, garagem
cl churrasqueira, livre de
enchente, cl escritura, R$
87.000,00. Aceita-se carro.

TR. 91375573 Creci 1831

ITAJUBA - Vende-se,
nova, alv.. Tr. 91434423

JARAGUÁ 84 - Vende-se,
385m2, 2 qtos, sala con

jugada cl a cozinha. R$
50 000,00 á combinar.: Tr:
3273-7195.

JARAGUÁ, 99 .,.. Vende
se,

.

nova, alv., 120m2,
terreno esquina, murada,
2 qts + 1 suite, gara
gem dois carros; prox. a

Malwee, R$ 190.000,00.
Tr. 99025885

NOVA BRASILlA - Vende':
se, terreno cl 740m2, casa
cl 240m2, 1 .sulte, 3 qts,
,2 bwc, piscina, área de
festa. R$ 550.000,00. Tr.
91696342

PiÇARRAS - Vende-se,
prox 'ao fórum, ou troca-

,

se por imóvel em Jaraguá
do Sul. Tr: 9975-3090 ou

3371-1243 cl César.

PiÇARRAS -vende-se.
120 m2, R$ 70.000,00. Tr.
3275-0560. r-

,RAU - Vende-se, mista,
3 qts, com escritura, R$
55;000,00. Tr. 33716069
CRECI11831

RIO DA LUZ - Vende-se, 1
.

suite, 2 qts, 1 bwc, prox. a.
Ceva!', R$ 85.000,00. TR.
3370-6370 I 9975-2943

SANTO ANTONIO - Vende-
.

se, Joinville,' alv. R$ 40
000,00, aceito carro no'

negócio. Tr: 3372-1617.
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TRES RIO DO SUL - Vende

se, prox. ao Mercado Laris
sa, alv., semi nova, ,68m2,
terreno cf 332,50m2,' mu
rado, R$ 50.000,00 + 72
parcelas de R$ 1.000,00�
TR. 8843-5751

1I111111111111111111111mll APARTAM ENTOS

ALTO PADRÃO - Vende
se, 5 qts sendo 3 suítes, 2

, bwc, 2 garagens, cozinha
grande, alto pradrão. TR.,
91866262

AMIZADE -, Vende-se
"

,

3 'qtos, cl garagem. Tr:
3276-3321.

BARRA DO RIO CERRO
Vende-se, 2 qts, 1 bwc,

, sacada cl churrasqueira,
R$ 115.000,00. TR. 3370-
6370 I 9975-2943

CENTRO - Vende-se. Ed.

Menegotti, 2 qts + dep.
Empregada; bwc privativo,
R$ 130.000,00, aceita car

ro e/ou imóvel em' Jaraquá
I Praias I Itajaí. Tr. 3248-
4258 ou 8401 �4000

COMPRA-SE - Apto até R$
95.000,00 à vista, de pre-

,

ferência próximo ao Ange
loni. Tr: 9993-4100. .'

, JGUÁ/ CURITIBA. - Troca
,

'se ou vende, apto. peque
no em Jaraguá do Sul por
outro no Centro de Curiti
ba. Tr. 33764587

MEIA PRAIA ITAPEMA"
Vende-se, 165,34 m2 , he
liporto, 2 vagas garagem.

,

R$ 600.000,00. Tr: 8408.
, 8157 .Otí 8408-8159. '

NOVA BRASILlA - Vende
se, 3 qts + closet, mo
billla sob medida, 2 gara
gens, piso laminado, R$
150.000,00. Tr. 33707034
I 91284348 Marli '
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1U11I1I111IUIIII/lIIIIII/' SALAS
COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende
se, Walter Marquardt. Tr.
3370-0370

CENTRO - Vende-se, pon
to comercial, com mesa
nino, 'ideal para loja. Tr.
99791101

ILHA DA FIGUEIRA - Ven
de-se, sobrado comerciar
e residencial, com merca-

do completo funcionando,
GARIBALDE - Vende-se, .600m2. Tr: 3370-4927.
41 000m2, 3 laqoas, 1

rancho, com pastagem,
'

LOJA FEMININA .; Vende-

toda cercada, á 70m." do se, Centro de Jguá, moda

asfalto. R$ 125 000,00. feminina, bolsas e aces-

aceito terr. rio' negocio. sórios. Tr. ,9951110.7 I
Tr: 3055�8262. 32736762

-

::ntIIIIIIIIIIIHIIflIIlI lOCAçOES

APTO. - RAU - Aluga-se, 2-
qts, garagem, R$ 470,00
mensal. Tr. 99932131 San
dra

SCHROEDER - Vende CASA- "JGUAlGUARAMI�
ou troca-sé, chácara no '

RIM - Procura-se pi alu
Rancho Bom, terreno cl gar, 2 qts, sala, cozinha,

70.674m2, cl duas ca- bwc, lavanderia. Tr. 9167-

sas, 3 lagoas, pomar. TR. 6964

91482677/91169841

TIFA AURORA - Vende-se' SALAS, COMERCIAIS -

30.000m2, cl nascente � CENTRO - Aluga-se, Ay.
i casa nova, R$ 65.000,00. ,Pref. Waldemar :Grubba. Tr

R 33722818 99975027

IT

11111111= CHACARAS

VECTRA - Vende-se,' 97,
gls, 2.0, bordo, comple
to. R$ l6.500,OO a vista
OU 18.500,00 na troca. Tr.
3276-0340

GALPÃO ., GUARAMIRIM 2.0 flex, preto, AR, OH, VE,
'

, 25.500,00. Tr: 9967-9864.
.

- Aluga-se, 300m2. Tr. TE, AL: Tr: 8823-8479.
33701608

QUITINETE - ILHA DA FI
GUEIRA -- �Juga-se, nova,
1 qto, sala, cozinha; bwc,
serviço, garágem, murada.
Pref. pi 'solteiros ou casal
si filhos,R$ 400,00. TR.
3370 1821

'

'QUITINETE, QUARTO,
APTO. - CENTENARIO -

Aluça-se, mobiliados. TR.
3370-3561/99583197 '

!'IIIII'IIIlIIIlIlI/illUI, FIAT

S-10- vende-se, 04/04, turbo
ASTRA - Vende-se, 05, se- ' diesel interculer. cabo Simples,
dan, confort, 4 portas, 2.0 AC/OHNEfIE e sistema de

ftex, prata, compl. 1 ° dono. rastreamento. R$39.000,00.
R$ 31.000,,00. Tr: 3273-, Tr: 9107-6932.
5233.

S10 - Vende-se, 00, die-
ASTRA - Vende-se" 08, sei, ABS, �C, OH, prata.'
preto, roda 16", ipva pago, TR. 99239345 '

, único dono.Tr. 99294800

ASTRA - vende-se.Sedam
2.0, 02, 4 pts, completo
+ GNV, quitado. Troco por,
carro de maior valor,' ou '

financio em-condições es

peciais. Tr: 9101-8302.

ASTRA - Vende-se.üo.
. preto, completo + teto, R$
19.500,00. Tr. 99269663

ASTRA - Vende-se, 01, Ha ..

tch, preto, R$ 19.000,00 a '

vista e si troca Tr. 3370-
8307 (horário comercial)
CELTA - Iroca-se, 04, Su
pet 4p. lroco,por Fax, 05 a

07. Tr. 33717538 "

FIORINO - vende-se, 04, CORSA - Vende-se, 2 pts,
Flex, gás, R$ 19.5/00,00. 97, branco, ótimo estado.
TR. 9962-3664 Tr: 9177-3927

PALIO - Vende-se, 99, 4

portas, branco, cpmpl. Tr:
9618-7945.

'

PALIO - Vende-se,' 97,
4p, vidro, trava alarme, R$
11.900,00. Tr. 32753538 I
99319410 '

TIPO - Vende-se,' 95,
4p, bom, estado" 'R$
17.500,00. TR. '33764050

UNO - Vende-se, 4 portas,
compl. R$ 4 000;00 en

trad. E + parco Tr: 9618-
7.945.

UNO - Vende-se, 96, Mil
le Ep, 2p, R$ 8.000,00.
Tr.33719157

UNO - Vende-se, 96, bor
do, 2 portas, 2° dona. Tr:
9152-7848

VECTRA' -. Vende-se, �98,
75.000km, cl GNV, R$
18.500,00:TR. 3275-1467
horário comercial

1IIIIIUI:"IIUllllmtlll PEUGEOl

PEUGEOT 206 ,_o, Vende
se, 02, prata, AR. OH, VE, '

TE, Air bag duplo, pode ser',

,
financiado. R$, 18.500,00.
Tr: 9975-0078.

'

"

PEUGEOT 206 - Vende
CORSA -:- Vende-se, ,9�" se urgente, 07, SW Flex,
Super, branco, trava eletn-

, compl, único dono, R$
ca, a.larme, desemba�ad�r' '26.500,00. Tr: 9918-0000
traseiro, ar quente, limpa-
dor traseiro, roda liga leve,
R$ 7.500,00 + 11x de R$
415,00. Tr. 96156811 cl
Guilherme

CORSA - Vende-se, 06,
Hatch, Max., 1.0, 8v, 4p,
prata, AC, OT, LT, ótimo'
estado, R$ 23.900rOO ,

sem troca. TR. 337041301
91313273

CORSA PICK UP - ven-.

de-se, 02/03, FT, prata,
alarme, trava, lona marí
tima, xenon e suspensão
legalizada,R$ 4.000,00 +

parcelas. TR. 91551154
manha

MERIVA - Vende-se, 03,
completa, R$ 5.000,00 en

trada + 4Qx de R$ 956,00.
'

Tr. 99886649

PEUGEOT 307 - Vende
se, 07, Griff, complete. TR.
9969-3914 I 3372-3008
Kauê

'

,JACU-AÇU - Vende-se, ,�ENDE,-SE, cl mercea-

54.462,48m2, cl casá na, em Schroeder. TR'.

simples de madeira, cl la- 32750697

goa e energia elétrica., R$
CENTRO - Procura-se, mo- 13�·.000,00.Tr. 3274.8844
ças pi dividir apto prox. ao

'- CRECI/SC 2716J'

Sho�ping. TR. 8824-0425 ,RIO CERRO II � Vende-
'

Cyntla ' ,

se,
, 50000 m2, lagoa de peixe,

CENTRO - Vende-se, ed. cachoeira. R$ 120 000,00.
Maximum Center, 1 sui- Ir: 3376.:-0726.
te, 2qtos, gar.,salão de SANTA LUZIA - Vende-se,
festas, elevador, 2° an- sítio cl 375.000,00m2, gro
dar, sacada fechada com ta funda. Tr: 3370,-2855.
sistema reike,que pode ,CASA - BARRA DO SUL-

, ser aberta totalmente qdo f' SANTA LUZIA - Vende Aluga-se pi ternporada.It
quiser, todo' mobiliado ou troca-se, 21.800m2 3376-1553 ou 9903-0545
com móveis sob medfda., água - corrente, ' ,

R$270 .000,00, aceito palmeíras,bananal, la-·· CASA - CHICO DE PAULÁ
financiamento. Tr: 3055- goa. Tr. 327520371

- Aluga-se, alv., prox. ,a

2094 ou 9117-8754. - 91184455
.

Menegotti. TR. 9171-7766

UNO ., Vende-se, 96, 1.0,
CASA :_. PIÇARRAS/ BAR- azul, R$' 8:500,00. TR.

SITIO - Vende-se RA VELHA r: Procura-se' 33700983' '

120.000m2; cl arvore�.,' pi alugar, .dla 24, a 3. Tr.

frutíferas, área. propicia
91812725

pi pasque e pague, R$ CASA - TRES RIOS DO
450.000,00. Tr. 33705603 SUL - Aluga-se,· prox.

ITAJUBA - Vende-se, 2 qts, '

199735780 ao Mercado Laríssa, alv.,

mobiliado, R$ 120.000,00. TIFA AURORA -:- Vende- 68m2, 2 qts, sala cl va

,

' Tr. 337.07881 133761315 I se, 37 .000m2, pasta- randa, cozinha, bwc, área

99056588 cl Leonel -

gem, plantação e ria- .serv, si, garagem, R$

cho, R$ 65.000,00. rr 530,00 mensal. TR. 8843-

33722818 5751 J

'

CLlO - Vende-se, 04, 16v,
'p rata , esportivo, completo,
gasolina, '50.000km, R$
23.000,00. Tr. 9902 3992

MEGANE - Vende-se, 01,
sedan, compl., cinza. Tr:
8433-0088.

MEGANE.- - Vende-se,
Grantur 08, completo, re

visado com 40.000km. Tr:
9186-5783.

UD:IIII/llHID/lI/IU/l1 CHEVROlET
,

OPALA - 'Vende-se, co-

modoro 83, azul, 2 pts. Tr:
MEGANE RETH' - Vende-

, 9188-2814. se, 01, 2° dono, completo,
pneus novos; Tr. 99479765

-

ASTRA ,- Vende-se, 05,
Hatch Elegance, 4 portas,

S10 - Vende-se, 00, 2.2,
4x2, GNV, cab., Simp.,
VE, TE, AL, LM, 4 pneus
novos. Ótimo estado. R$

SCENIC ., Vende-se, 06,
Privilege, R$ 35.000,00. Tr.
99623664
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wnIlDIU/IDIIIIIII/I� VO lKSWAGEN
ótimo estado, com

pI. R$ 20..50.0.,0.0. ou R$
16.0.0.0.,0.0. de entrada +

12x de' R$· 652;0.0.. Tr:
3376-3978 (após 13h)
paLa _ Vende-se,0.4/0.5,
Sedan, 1.6, 8v ,Flex, pre
to, 69.0.'Oo.km, AC, OH, VE,
TE, RE, CB, RLL 15, FN,
volante escamoteável, R$
26.0.0.0.,0.0.. Tr. 9973-5229

22.0.0.0.,0.0.. Tr. 99419712

FIESTA _ Vende-se, DO., 4
portas, azul perofzado.pá
ra-choque personalizado.

, R$14 - 80.0.,0.0.. Tr: 840.5-
9689 _

KA _ Vende-se, 0.8/0.9,
semi-novo, branco, 9.0.0.0.
km, ,AR, TE, AL. R$ 25
0.0.0.,0.0.. Tr: 9135-860.1.

KA _ Vende-se, 98, prata,
'

pára-choque personaliza
do, TE, AL. R$ 10..80.0.,0.0.
si troca. Tr: 840.5-9689. '

MONDEO _ Vende-se; 95
teto solar, banco elétrico,
air bag duplo, ABS, top de
linha. Tr: 3373-8244.

VERONA ..: Vende-se, 94,
LX, álcool, rodas de liga
leve, . pára-choque per
sonalizado,' película. R$
8.50.0.,0.0.. Tr: 840.5-9689.

VERSAILLES ROYALE' -

Vende-se, 96, completo, cl
GNV,' acidentado, mecâni-
ca perfeita, R$ 6.0.0.0.,0.0..
TR. 9914-6979/33718111
Rafael

111111/lU/I/iIIIIIHlHU/ MOTOC IC lETAS
TOYOTA _ Vende-se ou

.

troca-se, 0.4, HILUX,' 3.0.,
turbo, 4x4, preta, gabi
ne dupla, couro, compl.
58.Do.o.KM. 1 ° dono. Tr:
3376-5122.

VAN FURGAO _ Vende-se,
03, Mercedes Benz Sprin
ter 311 COi, 4 portas, die
sel, IPVA 20.0.9 pago, R$

,

52.0.0.0.,0.0.. Tr. 47�' 8443-
3999 ou 3376- 1996

3756/840.8-9110.

DRAG STAR _ Vende-se,
0.4, preta, customizada. Tr.
33721528/91816689

MT 03 .; Vende-se, 0.8,
,

16Dcc, 6.5DDkm, R$
22.30.0.,0.0.. TR.3370.-7144

SHADOW - Vende-se, 60.0.
VT, 0.1, 2° dono, em ótimo
estado. Tr: 9993-3937

SHADOW 600 VT - Vende
se, 0.1 , cromada. Tr: 9993-
3937.

SUNDOWN - Vende-se,
Web EVa 1 on 0.6, preta,
partida elétrica, .qrátls 2 -

capacetes' preto. Tr: 3275-
310.5

TORNADO - Vende-se, 0.4, pi
trilha, cl doc. Tr. 9220.0.0.341
-33712697 Celso

TWISTER .: Vende-se,
0.7, bordo. Tr. 33713570.
/88216776 "

XR 250 - Vende-se, 0.4,
tornado, equipada pi trilha,
R$ 3.50.0.,0.0.. Tr. 92140.486

YBR 125 _;, Vende-se, 0.6,
Yamaha,14.Do.D km, verme
lha, cl baú e capacete. Tr.
8443-3999 I 3376-1996

BIZ _ Vende-se, 0.3, 10.0cc,
sem partida elétrica, preta,
àferta, R$ 3.30.0.,0.0.. Brin
de capacete. Tr: 3370.20.60.
ou 9948-9644.'

BIZ _ Vende-se. 0.5, 01 DO.,
preta: cl partida, 16km, R$
3.30.0.,00.. Tr. 9975 60.78
ou 3372 2348

BIZ' _ Vende-se, 0.7, 125,
preta: cl partda, 1 ° dono,
10..0.0.0. Km. R$ 4.50.0.,0.0..
Tr: 840.5-9689.

CG _ vence-se, _ Titan
125 ks, prata, cl baú, R$
2.70.0.,0.0.. TR. 337173171
99267616

CG 150 _ Vende-se, 0.5, R$
3.50.0.,0.0., aceito material
de construção. TR. 3275-
1467 horário comercial

BORA - Vende-se, 0.1,
azul, cornpl.. banco, de
couro, ABS. R$ 28 0.0.0.,0.0..
Tr: 840.5-9689.

FaX _ Vende-se, 0.6, Plus,
completo. Tr. 3370.71'44

GOL _ Vende-se, 0.9, 1.0., SAVEIRO _ Vende-se, 0.5,
4 portas, flex, preto. R$ flex, legalizado suspensão
28.0.0.0.,0.0. Tr: 3273-5233. 'e xenon . Tr. 99231153

z: CAMINHÕESGOL _ Vende-se, 99. R$ SAVEIRO _ vende-se,
4.0.0.0.,0.0. entra. + 27 0.0.10.0., G3, cinza, ótimo
parco R$ 397,0.0.. ou R$ estado. Tr. 337610.60. I
11.90.0.,0.0. à vista. Tr: 91376250. cl Maicon pela
910.2-9254.

.

manhã MERC�DES BENZ L1214
- Vende-se, 94, cf baú,
branco. Tr. 9979-6850. I
3371-6368

SCANIA T112H _ Vende':
se, 83, todo revisado,
pneus novos. TR.· 3370.-
7144

GOL _ Vende-se, special SAVEIRO _ Vende-se, 99,
0.2, 2pts, ótimo estado. Tr: 'bola, 1.6, R$ 15.0.0.0.,0.0..
9188-2814 cl Antonio TR. 33716968

GOL _ Vende-se, 94, 1.0.. SAVEIRO SUN _ vende-
R$ 8.80.0.,0.0.. Tr: 9962- se, 0.1, 1.8, prata, OH. TR.
3664. 99239345

Gal - Vende-se, 0.3, Spe-
cial, alcool, R$ 14.50.0.,0.0..
Tr.33719157

GOL � Vende-se, 96, Plus,
1.0., 59.Do.Dkm, branco,
única dona, R$ 11.500.,0.0..
TR. 9975-1177

.

CVX 250 _ Vende-se, 0.8,TRUCÃO _ Vende ou tro- Twister, licenciada 20.0.9 paga,
ca-se, 81, Fiat, mecânica cl alarme. 14.0.0.0. km. R$
Mercedes, R$ 25.0.0.0.,0.0.. 9.50.0.,0.0.. Tr: 880.2-6399.
Tr.9938D871

DAFRA - Vende-se, 0.9,
VW 8150 _ Vende-se, 0.1 .: Laser 150.cc, prata, baú
cl baú, branco. Tr. 9979- givi, cl capa" cadeado,
6850. 13371-6368 R$ 4.0.0.0.,0.0.. TR. 30.55-

110011IMIII:WI'Ii'11

FORO

COURIER _ Vende-ser 0.6,
, 1.6, branco, R$ 22,0.0.0..0.0..
Tr. 32731944 11I111m=: OUTROS

GOL _ Vende-se, 95, 1.0.,
azul, ótimo estado, R$.
7.0.0.0.,0.0.. TR. 3376.2533

GOL, _ vende-se, 96,
Plus, 1 ;0., 59.Do.o.km, úni
ca dona, revlsado, R$
11.0.0.0.,0.0.. TR. 9975-1177

DEL REY _ Vende-se, 83,
verde, metálico, bom esta- ,

ALFA ROMEO 164 _ Ven-
do. R$ 230.0.,0.0.. Tr: 8459- de-se, 95, impecável,' R$
8773 Ou 8461-3436 12.0.0.0.,0.0.. Tr. 99888137

ESCORT GUARUJA _ Ven-
.

de-se, 91/92, 4 portas, VE,
TE, AR. Tr: -3372-0.416. -

CLASSE A _ Vende-se,
0.1, 160., completo, R$
18.0.0.0.,0.0. . Tr. 33717390.
MarciaGOLF _ Vende-se, 06, ESCORT _ Vende-se, 98,

2.0., automático, prata, SW, R$ 7.0.0.0.,0.0. +' 20. JEEP _ Vende-se, 61, ga-22.50.0.km. Tr. 9981-9777, parcelas. TR. 3276-3368 salina, 4)(4, reduzido, ,R$
18.0.0.0.,0.0.. Tr. 33740.649

_GOLF _ Vende-se, 0.9, 1.6, F-250' _ Vende-se, 0.2,
Sportlne; vermelho, único �

branca, 6 cilindros, bom JEEP _ Vende-se, 61,
dono, compíeto, revisado. estado, unico dono . Tr . 6 cilindros, 4x4, 3 mar-
R$ 50..0.0.0.,0.0.. Tr. 8849 91123256 chas, R$ 18.0.0.0.,0.0.. Tr.
360.0. I 47 3273 5144 99623664
(após 18hrsL F 250 _ Vende-se, 99,

motor MWM, completa,
R$ 48.70.0.,0.0.. TR. 9962-
3664

PAJERO SPORT _ Vende- .

se, 0.2, disel, 2.8, comple
ta, 4x4, R$ 48.0.0.0.,0.0.. Tr.
91151154

GOLF _ Vende-se, 95,
GTI, R$ 12.0.00.;0.0.. TR.
33716968

F-1000 ., Vende-se, 93,
diesel, cabine simples,
(modelo novo) motor
mwm em ótimo estado. R$
27.0.0.0.,0.0. nego Tr: 9973
50.52

KOMBI FURGÃO - Ven
de-se, 0.7, branco, flex,
cf: GNV. Tr. 9979-6850. I
3371-6368

PICASSO - Vende-se, 0.2,
exclusive, AR, banco de
couro, cornpl., ótimo es

tado. R$ 24 50.0.,0.0. . Tr:
8862-0.0.17.

QUADRICICLO - Vende
se, 0.8, Suzuki 750.. Tr.
9973-"8618

PARATI _ Vende-se, 97,
1.8, 2 portas. Tr; -9973-
9749.

F-1000 _ Vende-se, 86,
turbinada, vidros e trava

- Vende-se, DO., ,elétricos, alarme, OH, ban
co couro, completa, R$

paLa
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Chegou .a hora de compraro
,

carro ou moto que você está procurando! '

,

Mais informações:www.meucarronovo.com.br

,

PRISCllA 602�- REF.2062 "

Ótimª l,()c�liz�!ç,�o "'; ,AV. 8�Si(·
'. prúx(mo 'ao'BIS '.� 2. üôrqt. ti'"
sll,ite} - S�la pj 02 al]lbiehtes -

Sacada - Area de serviço·
.

SEMI- MOBILIADO - 01 vaga
privativa· Edf. Salão de festas �

R� 300.000,00

, MARTINtQUE 2101- REF:Sn67
� Apto pQssUi Vista pi mar � 3.

, Dorm.(l' Suite} Salâ� �sta( e '

jantar _,'Coz,inha"' Semi-'
� Mobiliado � 1 vaga de garagelTl

privativa R$ 480.900,00

GEORGES BtZET 1002· flEF
3032

"

Quadra doMar· Apto.OS
, cj(1lrm. (1 suíte, cf �aca��) • '

sala dê estar/jantar; �,�a(/ada
Ó/ ç�um • 2 va:gas �r;iY,atM)1:1
• MQb!!fado. Ednício com
piscina a salão de festi!$,
R$ 600.000.00

DOM RAFAEL 801.602 - REF: 3090
EXcelente Apto - Decorado - 3 Suites
+ lavabQ· Sala. p/02 ambientes -

C9linba - Area'de serviço - Sa.nada cl
tl'lUrlasq; - Sacada nos dormitllrios •

Finamente - MObiliado - 04 vagas
pli�vas • Edf. Salão d� festas,
piscina adtlltOllmaritil.

SOBRADO RECANTO DOS
PASSAROS - IlEF 4021
CASACond. fet:hado - 3

Sui�e&(1 e/ ctosllt) - Salas estar
lanWe Intima - Varal1Qa e

saca(la • churrasqueira •

Garagem PI 3 veiculbs - Cand.
Possuí ampla área de laliu: .

Apenas R$ 450.000,00 - Aceita
imóvel e velcuro. Parcelamento

direto C/ propnetár:ío,;

,

lnforme-se sobre o CET (Custo Efetivo Total) antes de contratar o seu emorésnmo/ financiamento. Ofertas válidas de 5 a 7/03/2010. As condições das operações variam de acordo com o ano dó veiculo e estão sujeitas à anáüse e

aprovação de.crédtto, consulte Q regulamento completo das condições e ofertas anunciadas no estande da BV Financeira neste Feirão. Central de Relacionamento BV: 30031616 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 701 8600
(demais localidades), de seg a sáb, das 7h às 22h. SAC - informações, reclamações, cancelamentos ou elogios, atendimento 24h por dia; 7 dias por semana: 08007703335 ou 0800 70.1 8681 (deficientes auditivos e de faIa).
Ouvídona (parareavaííaçâo da soluÇâQ_apresentada) - de seg a ssx, das 9h às 18h: 0800 707 008� QU 0800 7018661 (deficientes auditivos e de faia).

.
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COO·184 - Casa cí 4 quartos sendo;
1 suite, 3bwc, cozinha mobiliada, _\
banheira hidromassagem, piscina,
sala de estar e de jantar, área de
serviço, área de festas cf chur., 2

vagas de garagem.

&00-499 - PROMOÇAO DA SEMANA ,

de R$188.000,iJO por R$179.000,OO. '

Excelente sobrado geminado, com 1
suíte mais 2 dormitórios, com 2 vagas :
de garagem, área com churrasqueira.
lavabo e depósito, espera para spltt.

&00-347 - Casa de alvenaria cí
suité mais 4 dormitórios, duas COO-336 • Excelente apartamento
salas, copa-cozinha, área de semi-mobiliado com 2 dormitórios,

serviço .e.duas vagas de garagem.. 1 suite (com hidro e closet). sala
POSSUI �r�a de festas c/ chur. e : de estar e jantar ampla, sacada e 2

deposito. R$480�OOO.OO _; vagas de garagem.
'

_-

COD-339·
Excelente
imóvel

comercial,
pronto para
locação. Em
frente ao

termioal,3
saías térreas, 2°)

, andar apto �

e/ampla .:

varanda.

Estacionamento:
para 20 carros .l

COO. 463 - Ed. Garden Rowers, apto cf
ótimo acabamento. pil'o porceanato,
gesso, semi mobiliado, com cozinha,
área de serviço, banheiros e sacada,
Prédio com sauna, home tIleater.
academia, sala de jogos. piscina e

, amplo salão de festas, 2 vagas de
,

garagem mais deposno. R$340.000,OO

COO-248 - CHICO DE PAULO -

•

CASA NOVA, excelente'
acabamento, com 3 dormitórios e

2 banheiros, sala de estar e jantar,
cozínna e lavanderia. garagem
para 2 carros e edícula C9m

churrasqueira. R$180.000,OO.

( -'"

COO 276 • Casa bem ampla.
ótima localízação. 1 suite mais 2 ;

dormítórios, 2 bwc. 4 vagas de
garagem. (pode ser financiada),

R$325.000,OO

COO-453 - Sobrado com área
construída de 220m2, suite + 2

'<

darmitóríos. área de festas. 2
vagas de garagem. ótimo

acabamento,

COD-509 -Apartarnento com ).
sala, sacada com churrasqueíraj
2 dormitórios, piscina, salão de : •

festas. fitness,
R$11Ó.OOO,OO

COD-326 -excetente imóvel
residencial com vista e

localízação p�ivílegiada. Pode
usar financiamento bancário

R$475.000,OO

COD-489 Ótima oportunidade!
Lote comercial com 569,53m2 de _'.VJ9"'J:t

esquina. R$105.pOO,OO

COD-495· ótimo terreno,
alto� plano, para fins

comerciaís. 442,OOm2,

C00-190 -.Condomínio
fechado Moradas da Vila,
Sobrado. 3 quartos, 2

banhelms, murado, portão
eletrônico, acesso de pedestre

e área de festas.
R$149.000,OO

,

COO·312 -. Casa com 1 suite mais,' ,COO-277 - casa com sala
2 dormitórios, 1 bwc, 2 vagas de.

. comercial na frente, ampla suite

garagem, excelente área nos + 2 dormitarios, saláo de festas,
fundos para.construir piscina, garagem ampla para 4

R$195.000,OO carros. R$35tJ.OOn,oo

COD·202 • Prédio c/piscina, espaço
gQurmetlfitness, playground, eíev ,I,�1S!�����tflt�mJ
sociaVserviço, portão e porteiro :

'

.

eletrônico. Surre + 2 dormitórios, '

acaca cíchurrasQueira, 2 vgs garage (

R$205.000,OO. ENTREGA ABRIl,i2Q1 O.

RESIDENCIAIS
CASAS.
• Centro· Rua Marino Frutuoso, casa com sala, 2 quartos,
banheiro, cozinha,quintal. R$ 580,00I

• CZERNIEWICZ - apartamento sala, 2 quartos. banheiro,
cozinha, área de serviço. garagem, Aluguel R$550.00

aproximadamente 400nY.dlvididos em 6 salas com 3
banheiros, ampla varanda na frente e nos fundos, cozinha
e despensa. Possibilidade anexar ao alaguei
estacionamento para aproximadamente 20 carros no

local. R$4.500,00.
.

TERRENOS
• COO 415 - BARRA DO RIO CERRO - Terreno 612m2 de
esquina, R$1 0400,00.
• CENTRO - próximo ao SESC. 800012- valor R$1,100,OO.
GALPÃO .....UII..=;p;IIfl:III�.
-GALPÃO NO CENTRO - Rua Marina Frutuoso. 300012-
R$1,500,OO. .

Salas em posto de Gasolina
• (Av, prefeito Waldemar Grubba, próx. Weg.) Uma sala
com 70m2. R;$ 850,00

APARTAMENTOS
·COO 409 - VILA NOVA· MOBILIADO, Exceleme apartamento
com sala. 2 dormitórios. banheiro. cozinha. lavanderia, garagem.

( R$850.00.\
.' VILA LENZI - Excelente apartamento 1 a locação, sala, suite +' 1

i quarto. banheiro soeíaísacada com churrasqueira, vaga de
garagem coberta, R$600,OO
• COD-430 - CENTRO - TODO MOBILIADO - excelente
apartamento com sala. 2 quartos, banheiro, cozinha,
lavanderia, garagem. Aluguel R$1.1 00,00.

COMERCIAIS
SALAS COMERCIAIS
• COO 414 - VILA LENZI • Salas comerciais, frente de rua,
45m2 com banheiro, R$380,OO cada,
• MARCATIO CENTER - Excelentes salas para locação
de 47m2 a 308m2• Consulte-nos!
• COO 413'- CENTRO - Em frente ao Termínat
Rodoviário. Excelente sala comercial com
aproximadamente 100m2• com sala anexa e banheiro.
Possibilidade de anexar ao aluguel estacionamento é

depósito, Temos 3 saías- R$2.800,OO (cada).
• COO 404 - CENTRO - próximo TERMINAL
RODOVIÁRIO Excelente imóvel comercial com
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Apartament9s
Novos- Suíte, 2

dormitórios,
banheiro, sala.

cozinha c/ armários,
íavanderla, sacada c/

churr, garagem -

.

R$770,OO + cond.

""
Apartamento

.

com 2

'Idormitórios,
. bwc, sala,

,

h
'

cozm a, !
lavanderia e Igaragem·
R$400,00 + I

:
condomínio

I

I

1
)
I

1
1
\

I
\

1
1

�
1
\
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Valores sUjeitos à alteração,

Casa de Alven.aria c/ Area 164,20m2 - Local nobre Loteamento Ville de Lyon - Bairro: Amizade - suíte + 02 dormitórios - bwc social
- sala estar/jantar - espaço Goumert -Iav - gar p/ 02 carros - Valor R$330.000,00 pode ser fina_nciada e aceita FGTS

VILA LALAU

JARAGUA ESQ.

MM1' ..c.
�;.,_�j_,2
*I_��_��
_��It1.M

8-567 - Vila Rau - Casa
Alvenaria - 3 dorm, sala,

COl, lav, garagem -

R$540,OO

A-489 . Apto - Suíte, 2
dorm, bwc. sala, coz cf /

armários, lav, garagem,
sacada c/ churr - R$700,OO

+ cond.

A-479 - Apto - 2 dorm,
bwc, saía/coz, lav,
sacada e garagem -

R$630,OO

BAEPENDI VILA RAU AMIZADE VILA NOVA

A-488 - Apto -. 3 dorm,
bwc, sala, COZ, lav, área de

churr, garagem·
R$770,OO + cond.

A-464· Apto - 2 dorm,
bwc, sala, COZ, lav,
sacada, garagem -

R$550,OO + cond;

Ref. A·472 - Apto - 02
.

dorm, sala, coz, bwc, lav,
gar, sacada - R$630,OO .

8·572 - Amizade· Casa
Alvenaria - 2 dorrn, bwc,
sala, COZ, lav, garagem -

R$500,OO

ReI. C-118 - Vila Nova
Sala comercial cf 70m2 -

1 banheiro - R$600,OO

€omerciais Novas - 49m2,
1 banheiro - à Partir de

R$990,OO + cond

Nova - 300m2, 2 banheiros
- de R$4000,OO por

R$3500,OO
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.Seu imóvel está aqui.

.

�

LOCAÇÃO
CASAS:

-1623 Casa de- madeira com 02 quartos ..
3àirro Ch�co de Paula. R$350,00
�636 Casa alvenaria com 01quarto. B'airro
3aependí. R$480,OQ,

.
,.

-1638 Casa mista com 02quartos. eáirro' .

Jila Nova. R$600iOO.·
.

. .

�635 Casa de alvenaria com 02quàrtos.
3airro Vila Lenzí. R$600,OO.

.

.APTOS: ,

i535Apto com 02quartos, BairroAmizade.
={$400,00 + Cond.
�403 Quitinete com 01 quarto. BairroNova
3rasilia. R$420,OQ + Taxa de água.
� 406 02 Quítinetes com 01 quarto. Bairro
�o9a Brasilia. RS420,00 + taxa de águá
:ada quitinete.
�529 Apto com 02 quartos. Bairro Vila
.alau. R$450,00 + Co��. .'

�513 �pt(} com 01 quarto. Bairro Tifa
Vlartins. R$450,OO
�530 Apto com 02qu!lrtos. Bairro
�mizade. RS4S0,00 + Cond.

.

�537Apto com02qúados, Bairro Vila RJu.
�$460,00 +Cond.

.

.

.

�568 Apto com 02quartos, Bairro Nova '

3rasilía. R$500,OO + IPTU.

�528APtdcom{j2�Yªrto�. Bairro Vila R:au.
\

={$500;00:l- C�nQvw: ,l, 5i> ,_%" ,

t '\� r."

�51402 a
Vlartíns.R 5

�519 Aptó
_alatt. R$5OQ,OQ<i<

�534 Apto com 04quartos. Bairro Centro.
={$850,00 + COl1d,
i524 Apto NOVO com 01 suite +

)2quartos. Bairro- Vila Nova. R$900,OO +.
�ond.

ALUGUFiL COMeRCIAL:
i701 Sala Comercial. Bairro Centro,
,$390,00 + IPTU + Cond

.

'

\'>.,

-1712' Sala comercial com. 7.0m;: B�irro
�antaLuzia. R$408,OP,' ',2.,<" •

mo Sala co
�$500,OO

" I·'

i707 Sala Comercial. Bairro Nova Brasília.
�$600!OO.

.

r
,. ','

mo Galpão. Bairr� Chico dê/Paula, R$, •

)00,00. '.' ,;"'.- '-��

i713 Sala ebmer.eial CO�;'1;Om2, Rúá' .

3arão de 'Rio Branco - Bairro Centro�"
�$1.5ºO,OO. �. i� ,:� ::,

.
v,

.

VENDAÓiAPlR:fMi r.
i206 Apartamento no Bairro Amizade
17.36 m2 de area total, 3 quartos, banheiro
meial, sala estar e jantar, eozínha e area de
.erviçO. ValorR$129.000,00.

VENDA DE CASAS'
-1119 Casa d� alvenaria com 100m2, com

.

l3quartos, 01· ballheiro, cozínhe, sala,
:opa, área de serviço e 01 vága .de
jaragem. Rua Mario Jabruske - BairrQ
�ereu Ramos. R$130.000,00.

-

VEN[jA DE TERRENOS
-1326 Terreno com 326,88m2 na Ruà
)espaehante Lucas. Lot Residencial
Jardim dasAoácias. BairroAmizade,
-1328 Terreno com 2 casas de alvenaria'
25.000 m2 no Bairro Rio Cerro, proximo ao
�ubeAlvorada.
-1324 Chácara com 47.500m2, TIfa dos'
�onos.Valor R$ 95.00'0,00.
OUTROS.

'
..

�70aGalpão.com 520m2, áreade 2.200m2.
:cm 04WC. Bairro Barra do Rio Molha.
�$4.500,OO. ..f•

. ";,. ,

...
'o.

Lotes de esquinas no Amizade, na Tifa
Schubert.

HABITAT
CREC' 1583·J

H126 SOBRADO NA VILA LENZI com 250 m'· 4'
quartos. 3 banheiros, 2 salas, cozinha e copa
conjugada, escrítorio, area de festa, garagem e.

lavanderia. Valor 350:000,00 negociaveis, aceita
60% do valor em imovel! Totalmente legalizada!

H203 Residencial Hibiscus - Aptos cl 01 e 02 dormitórios,
cozinha, sala estar/jantar, área de serviço, 01WC, sacada,
salão de festas, brinquedoteca e sala para Fitness.Rua

Feliciano Bortolini, 1397. Bairro do Rio Cerro.

'" Resídence
. aptos com área
total de
515,12m2• Para
quem gosta de

H203 Residencial Saint Tropez •

aptos com 01 ;02 e 03 dormitórios,
"01 ou 02 vagas de

.

garagens,cozinha, sala
.

churrasqueira a gás nos aptos;
terraço Fitness Center, hall social

"decorado, plàyground,
.

: .bicicletáriQ.�ua Exp. CãpO Harry
·:'Haldlich. Bairro Centro.' ".:. �',

;e�� .. :'··'
.w.,� ��l'�\ �'��l��, , f.�;�,�'; I' \: t{i >; � �/ �.'

"''tI,;�'�"I..'/8i'''''._!/i11I,�''*,'''';''__WII''�;'\WK'I.i>,<iI/I,\)��'
"��'!!II!I1�'��'liO"
���"fII.�f<'�Y!ifJIIII.'<I;;.,

·�diJiiI;w,..� .,ii;,,,"�.<!<s���II;'i!"",*_.'I!l',:r&>..
�il!lJiliij1il.",�,l,;,..._.,.��!I,\'o!iI.l!!R� ""7M"',�
��'\\I'�"II!I;'IiM",!f,.;;;r,'I!'IIi-�W!G.W1.

..�\","j,,*,����.,�lifIi!i!/IIJJ,'�I/A'"
!/1I,w."II,WIII/lilMI_�""".
,,__ift,.....\i!/#!IIiIf!:lfI!�_�
���,�"!Ii!f.,-." ...:;'iIi�

LANÇAMENTO Edificio

H207 Apartamento no Centro, prox.
' Waldemiro Bartel, apartamentos

. Doce Mel, com 143,14m'.
. de 80m2 e 63,03m2• Previsão

'- R$240.000,OO." .

'i "ti. .,"" .para março de 20;1 t, ,� .', �

_._'-,_._-,-,_�- -,-.:.. ,-:-.,� _._""._._,_ _' ' _' ""._._" -, '_'-'_'_'''' _ _ _._._ ---'_'--'_'_'_'_'_''''_'_'_'-_'_ -_._,-_ � ...

H204 Rss. verticálli, H113 - Casa em Alvenaria com 1 suite + 2

Bairro Baependi, Entrega para quartos. Rua: 'A!vino Stein, n° 960. Jguá
.

'Esquerdo R$ 140.000,00
-

. .. _,: :=._:_� ������?_�����. �_'__t_ _ _:I�l\t����,�l�"1t:1�1�r.�lj�\�.�t"lr.
..
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INVISTA JÁNO SEU FUTURO!
., Edifício com elevador e safão de festas
.:Apartamentos de 1 ou 2 dormitórios
.. Sala de estar e jantar
.. Sacada com churrasqueira
.. Cozinha e área de serviço
.. Garagem
.. Financiamento direto com a construtora
UTILIZE SEU FGTSI!!

Localização!

v.. •.••.••1;
-\"..«::

,

\
.

��,
-»

gRua 294
� ..---.
::J
o:::

Vendas Exclusivas:
/

Execução:

Jlpartamentos
apartir de

Fone: (47) 3275-3934
Plantão: 141}9148-2144 .

Rua Domingos R. da Nova, 483 - Sala 01
. www.corretoraiultana.com.br .

Ofertas válidas até a próxíma edição destec'assificadOAten:dimento' aos sábados das 9h às 12h
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CRECI1.105·J

Imobiliária Enge ec
.

Plantão:
8447-9319 I 8412�471'2

'"')/ENHA-"Nas €ONHECER!!

(47) 3370-0919
�TERRENOS E CHÁCARAS
.- --�

REF142· Três Rio do Norte·
Terreno cf 2.500m2.cf casa
mista Ct 2 quartos e demais

dep. R$ 65.000,00

REF139 IIb� da Figueira •

Terreno c/ 3t130,86m2,
R$ 900.000,00

REF185 • "Residencial
Delta" • Bairro Água
Verde - Aptos cl 02
quartos, sala, sacada cl
churrasqueira, bwc, área
de serviço, portão
eletrànico; central de gás.
50 % até a entrega e saldo
por financ. bancário. A
partir de RS 92.000,00.

,
"

7' lotes n() sãe Luít, próximo
ao Arroz, Urbano, a partir de

, R� Sl500,OO.
.

! OPORTUNIDADE
REF173 - Casa com 3 qtos,
sala 2 ambientes, copa f
cozinha, área-de serviço.

R$ 92.000,00.

REF193· Nova Brasilia • Sobardo com

sala comercial- térreo 147m?. sala
comercial cf bwc. Piso superior cf 142m2
cf 1 suite + 2 quartos, bwc, sala jantai;
sala de estar, cozinha, área de serviço,
sacada ci churrasqueira. R$ 640.000,00

LANÇAMENTO
REF071 - Nova
Brasilía - Apto cf
suíte + 2 quartos,
bwc, sala 2 amb.,
sacada cf área
serviço, sacada cl
chur., garagem .:
A partir de
R$ 140.000,00

REF194 - Czerniewicz - Terreno com
700 m2, na rua do Pama, ótimo para

. construção de edifícíos , clinicas
etc ...R$ 400.000 00

REF171 - Tifa Martins - Casa alv.
cí140m2 , 3 quartos, sala cl 2
amb., área de festa cf chur.,
garagem. RS 160.000,00

.

REF162 • Centro - Casa cl suíte +
2 quartos, bwc, 3 salas, escritório,

garagem pi 2 carros. R$
390.009,00

.

REF175 • Baependi - Casa alv. cl 1
suíte + 3 quartos, sala tv, sala

jantar, 2 bwcs, lavanderia, cózoha.
garagem para 2 carros, área de festa
cl cnur, portão eletrônico, toda laje.

R$ 260.30.0,00

REF153 • Massaranduba - Descrição da
Pousada: 147.000W c/7Iagoas,

pedalínhosr campo de futebol, 2 canchas de
.

bocha, restaurante p/200 pessoas, estac pi
100 carros, pousada cl sala de recepção c!
preparação pi internet, 5 suítes ci lareira e

inst. pi tv à cabo e tet, piscina e área de
festa. Mais 2 res. - A 1 a c/l suíte + 3 ctos,
COZo mob., piscína adulto e.infantil, área de
festa, e a 2a cf 3 qtos, sala, coz., lav. e gar.

REF165· Barra do ftio MOlha·
Sobrado cf closet, 2 quartos, bwc,

térreo: copa, cozinha, sala, área festa,
garagem p! 2 carros. R$ 265.000,00

REF117 • Bairro Cachoeira - Corupá
- área rural cl 2 casas d madeira de 2

quartos, 6 lagoas. Área terreno'
45.038,17m2• R$ 230.000,00

REF005 - Víla Rau - Lindo lote de 432
m?, rua comercial.
R$ 95.000,00

REF093· LOCAÇÃO - Apto cl2
quartos, sala, copa/cozinha, bwc,

área de serviço, garagem. R$ 490,00

REF159 - Tifa Martins - Sobrado cl
REF197 oi -

R' d N t S b d.' - ,res lOS o or e - o ra o

. s�lte +.4 quarlos, 2 bwcs, sala, ' _?
em alvenaria com, 5 Quartos. sala de tv.

COZinha, area semço, garagem p/3 ; bwc. Parte superior: Sala, cozinha, copa, 1
carros. R$ 220.000,00 quarto, lavanderia, garagem para 2 carros.

R 1 0.00 00

REF180 • Vila Rau - Casa alv. cl 3
quartos, sala, cozinha, 2 bwcs,
lavanderia, garagem p/2 carros.

R$110.000,00

REf149 • YUa Nova· Casa tt{
200m!, eI s:ulte: + 2 QjJar1os, bwe.
sala 2 amb:. cOzin,ha, área serviço,
garag,em p/l2 carros.Terreno c/'

6OOm? R$••000',00

Rua Pe Pedro Francken, 217 I Centro Jaraguá.d Sul - se """""".engetec:i lTIove
-

S.Co .br

., , .,

ImOVelS
.
,- 1_1
)(-
.

Fone/Fax

(47) 3373-2135
t:r ��, vir:. _,,% h� ,t:>a.4., "fi p:r;.' li""'t,II'} "r,':'4-.:(1,.,_ �l...-!t� '';!J.gJ;:,,:e..:../ ",,�t:4. ". 4.;h�.!j.l,:!.r'{Jf

,

: LOCAÇÃO RÉF 3373' - Galpão cf apróx. 2.000ml, '�1

7ij contituido de sala térrea cf mesánino mais 3 pavimentos. :�
. I

Localização: fundos da FAMEG maiores informações
CONSULTE-NOS

.

Lançamento Proxrno
a Escola Carrossel

Aptos com 02 quartos .

A partir de R$ 95.090,00
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• Compra
-Vende
-. Avalia

·Aluga

•Administra
• Casa
• Lote
•Apartamento
• Chácara. RUé1: Exp. João Zapella, 88

Centro -Jaraguá do Sul

Ref.284.1 - apartamento no Centro

-,
com o l suite + 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia, sacada e

garagem para 02 carros. R$280.000,ÕO

Ref.296.1 - Casá'na Barra do Rio
Cerro com 2 suites + 1 quarto, sala,
cozinha, lavanderia, bwo, dispensa e

garagem. R$195.000,00.

Ref. 299.1 - Casa no Jaraguá Esquerdo
com O I suíte + 2 quartos, sala, cozinha,

bwc, lavanderia, e garagem.
R$2IS.000,00. . -'

_��riIi

Ref. 179.1 - Casa nova em Três Rios do
4 Sul com ° I suite com closet + 02

quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e
.

gaargem. R$190.000,00
'

.

Rel. 294.1 -Casa QO Amizade com ° 1
suite + O I quarto, sala de estar e jantar,
cozinha, bwc, lavanderia, salão de festas, '

',' piscina e garagem. R$245:OO0,OO
'\ �

Ref. 246.2 - Casa na Barra do Rio Cerro
com ° I suite com doset, sala intima e

sacáda + ° I suite + O I quarto. sala,
. cozinha mobiliada, bwc, lavanderia, area

de' festas, piscina e garagem,
R$450.00�,00

Ref: 248.1 � casa no. Czerniewicz com
O I suite com sacada + 02 quartos, sala,
cozinha mobiliada, bwc, lavanderia, area
de festas e garagem. R$360.000,00

Ref. 300.1 • Apartamento no Baependl
.

com O I suíte + 4 quartos, sala, copa,
cozinha, 3 dispensas, lavanderia, area de

festas, bwc, sacada e garagem para 3
carros. R 270.000 00 .

l, .. <)

Ref. 297.1 - Casa na Barra do
,Rio Cerro com 2 quartos, sa'ã..
"'-

cozinha, lavanderia, bwc e
garagem para 2 carros.

R$I40.0()0,OO

-

Ref. 317.1 - Exelente terreno no jaraguá
Esquerdo com 1.888.7Sm2 com 3 casas

de alvenaria. R$I.500.000,OO.

Ref.298.1 - Casa noAmizade
,

com O I suíte' + 2 quartos} sala,
cozinha,bwc, lavanderia, área de

. festas, churrasqueira e garagem
para 2 carros. R$280.000,OO

Ref. 274.1 - casa na nova Brasilia com O I
suite com doset + 02 quartos, bwc, sala
de estar e jantar, sala de jogos, cozinha

mobiliada, lavabo, salão de festas. dispenSa.
bwc, lavanderia, dep. de empregada.
piscina e garagem. R$420.000,OO

, r
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Plantão deVendas

9119-3300
9161�.3300
9621-8064
8418�6786

Ref.769 • Chácara cf
45.000m2�

Por R$ 230.000,00.
Em Corupá.

Ref.969 - Chácara c/21.146m2,
casa cf 03 dorm. Aceita

propostas.
Sob Consulta .

.Bairr« Ilha tia Rgueira.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



34 Classimais o CORREIO' DO POVO' • Sábado, 6 de março de 2010

ende-Im luga • dministraompra �

(47)·3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

Deleon 9923-6174 I Tanini - 9923 6771 I llson 9923 9739

Residencial
Arena· Suíte,
02 Quartos.

( banheiro, sala
'.�, de estar..,e

.

jantar, cozin�a,
.•

c, terraço, sacada
.... com"
ctlUrràsQueira,

.

garagem�
,

RS 250.000,00

2110 - São .

francisco -

.

Apartamento na

ênseada- com
150.00m2, suite,
c! closet02
quartos, bwc. e

sala de estar e
. iantar, cozinha,
área de serviço,
'sàcaqa com

churrasqueira e

garagem. Aceita
.Imóvel de menor
valor em Járaguá.
R$ 299.000,00

2116.
Apartamento
com 02 quartos.
bwc social, sala
de jantar e estar,
cozinha, sacada
com

. churrasqueira, •

garagem. R$ .

130.000,00

2104 • Moradas da Serra - Apartamento novo, suíte; 02 .

Quartos. banheiro, 'Sala copa e cozinha conjugados,
sacada com churrasqueira, área -de serviço. 01 vaga de

.

gal:ílgem, piscina. salão de festa com fomo e

churrasqueira, elevador. Prédio c! Paisagismo. guarita, play
ground. R$158.000,00'

2120�'
ApartaMento

com 02 quartos,
bwc, sala de

, 'jantar e estar
.: conjúgados.

cozinha.
layan�eria,

garagem..Aprox.
·90,OOm2,

. próXimo a 19reja
Râlnha da Paz.
R$.165.000,OO

i ..

LOCAÇÃO

L-l000 - CASA DE ALVENARIA - AMIZADE -

semi- mobiliada. cl 03 -quartos. sala, cozinha,
bWc. lavanderia e garagem p! 02 carros. Toda
murada. R$1.150,OO

L-l002 - CASA DE ALVENARIA· ILHA DA'
FIGUEIRA - com suite, 02 Quartos. bwc social,
�Ia, cozinha, áre de serviço .. RS 670,00

L-l004 - CASA DE ALVENARIA • BRAÇO
RIBEIRÃO CAVA�O - suíte, 3 quartos, bwc, sala,
cozinha, lavanderia, varanda, garagem

.

L-l005 - CASA DE ALVENARIA - CENTENÁRIO -

suíte, 02 quartos, sala. bwc social. cozinha.
lavanderia, churrasqueira e garagem
L·l007 - CASA DE ALVENARIA· ILHA DA
FIGUEIRA - suite: 02 quartos, bwc social. sala,
cozinha, área de serviço, garagem, toda murada.
ASSOO,OO
L-l0l0 � CASA DE MADEIRA· BARRA DO RIO
MOLHA - 3 quartos, 2 bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem, murada.

L-2001 - APARTAMENTO NOVOS - RES.
,

VICENZI- VILA NOVA - cl 02 quartos, sala com
sacada ci churrasqueira. bwc, cozinha,
lavanderia e garag�mJ3:$ 6.30,00 .

:
• J}�-'i"<- .;.ti.: '.�'

.....
.

F ��r
. "l'

L-2002 - APARTAMENTO:- VILA RAO ·'cf 01,
'

quar�o, sala com sacâda�,·'-tjwc: ':êáiinha;
lavanderia e garagem. Prédio com elevador. R$
480,00

.

- ,

�;,,�",":H:' ·"\v;.'
L-2004 • APARTAMENTO Ntivir��i� tfflYA:,� i
cl suite, 02 quartos, sala e cozii1lTa-C()�JiIªadas
c/sacada cl churrasqueira, bwc, lavandería',e.

�. �: �

garagem. RSSOO,OO
'

.,,",. ';/. ,

.

..

" ,....,
.

\:'. '.

L-2005 • APARTAMENTO • CENTRO - cl '04
Quartos. sala e,cozil1ha conjugadas com sacada
frente e fundos. 02bwc, lavanderia e garagem,

L-2007 - APARTAMENTO -ILHA DA FIGUEIRA •

ci 03 quartos, sala com sacada e churrasqueirá,
bwc social, cozinha, lavanderia e garagem, RS
700.00

l-2008 - APARTAMENTO· ÁGUA VERDE - c/03
quartos. sala com sacada, cozinha, bwc social,
lavanderia e garagem. R$ 500,00
l-20Õ9 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE· c/03
quartos, sala com sácada . cozinha, bw.ç social,
lavanderia e garagem. R$ 580,00

...

L·2025 - APARTAMENTQS NOVOS - VILA RAU -

cl 02 quartos. sala. cozinha, bwc, rlávanderia e

garagem. RS550,OO
'

L·2028 - APARTAMENTO NOVO· CENTRO - cl
suíte, 02 quartos, sala, sacada com

churrasqueira, cozinha, bwc social, lavanderia e
.

garagem. . ..

L·2032 • APARTAMENTO NOVO· CENTRO - ci
03 quartos, sala, cozinha, bwc, lavandeira,
sacada com churrasqueira, garagem.RS 680,00
L·2033 • APARTAMENTO NOVO· CENTRO· cI

. 02 Quartos, sala, cozinha, bwc, lavandeira,'
sacadá com churrasqueira, garagem. RS 620,Oa
L-2035 - APARTAMENTO-- CHICO DE PAULA -

cl 02 quartos. sala, cozinha, bwc. lavánderia e

garagem. Com sacada - Prédio tem salão de
festas. portão eletrOl1ico. R$ 500,00
L·2038 • APARTAMENTOS NOVOS· ILHA DA
FIGUEIRA· c/02 quartos, salacom sacada com
c�urrasqueira, cozinha, lavandeira e garagem.

.
L·2047 - 'APARTAME�O - CENTRO - c! 02
quartos, sala, bwc, cozinha. lavaooéria' e

garagem. Prédio cl salão de festas. RS SOMO
.

L�3011 • SALA· .COMERCIAL - CENTRO • c/
.

41m2, e/bwc. R$500,00
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LINHA UTILITÁRIOS PARA FROTISTAS:
SOLUÇÕES DO TAMANHO DA SUA EMP,RESA.

PROGRAMA DIREÇÃO LIVRE: VEíCULOS PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

GRUPO.
STRASBOURG=

20�
Strasbourg Jarag'ua do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo, 414
Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Março Comemore os 200 anos de Peugeot é uma campanha da Peugeotdo Brasi1.Toda linha Peugeot307 com taxa 0% ZERO dejuros no financiamento na seguinte condição.
(50% de entrada para toda linha 307 e saldo em 12 meses sem juros " existem outras condições de financiamento disponíveis nas Concessionárias 5trasbourg. Preço sugerido para o Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l

Flex,Airbag.duplo, freios ABS, OS portas, ·ano/modelo.:09/10, ar-cond!cio�ado, direção hi�ráulica, vidros etravas elétricas, pintura sõlida, a partir de RS 47.990,00 à vista com frete incluso - com + R$ 2.900,00 ( Pacote Pack

), rodas de liga leve 16", faróis de neblina, CD-mp3 com comando na direção e tet,o solar elétrico. O PREÇO DE RS 47.990,00 É EXCLUSIVAMENTE PARA O MODELO PEUGEOT 307 SEDAN PRESENCE 1.6L FLEX - ANO/MODELO.:09/10
EM ESTOQUE NA CONCESSIONÁRIA. Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/10, Air condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir
de RS 34.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso.Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/10, Air condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, preço público sugerido
para venda à vista a partir de RS 37.790��0 para tod?? Bras!l, com frete incluso.Sujeito à aprovação de c!édito. �ara '!laiores informações sobre o Progra�a Dire�ão livre Peugeot e Un�a d!, utilitários para F�otistas, consultar
a Concessionária Strasbourg da. sua reqiao, As condições acima poderao ser alteradas se houver alteraçoes siqnificativas no mercado financeiro, sem aviso prévio, Estoque das Concessionarias Peugeot participantes.Peuqeot
207 HB XR 1.4L Flex,S portas, pintura sólida, ano/modelo 10/10 - 02 unidades;Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, ano/modelo.:l0/10, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - 08 unidades.Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L

Flex, Airbag duplo, freios ABS, aoo/mo.delo.:09/1 O, 05 portas, .pi_ntura sól!d�, frete incluso - 01 unidade. Praz? de vigência da p.'omoção de 03/03/2010 à 31/03/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para

outras promoções. Para mais informaçoes sobre preços e condições espectais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot parnctpantes, Iogue para 0800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br.

PEUCEOT
Sábados até as 13h. - www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTION�I De Segunda a Sexto das 8h às,·19hPEUGEOT'

ASSISTANCE
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encontro Dos amigos e caSliS

Show De streer tease.

com maiS �e30 mUlheres

Aberto de Segunda a Sexta.
I Horario: das 15hOO as 3ho'O
RuaJoaquím Frªncisco de �aula, 1058.
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-971

o CORREIO DO POVO ', Sábado, 6 de março de 2010

"

Ligue já,2106.1919
,e anúncie nos

classisficados mais
lidos da região!

Nãó pode esperar
mais para fazer
bons negóçios?

,

www.exatacontabilidade.srv.br

.�aía
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Rua José Emmendorfer, 932
Brasília - Joroçuó do Sul - se
Fone: 3372.1281

Prestomos Serviços de:
• Administração de Condomínios;
• Contabilidade Condominial;
• Eldboração de Convenção e Regimento Interno;
• Acompanhamento de Reuniões;
• Emissão de bloquetes de cobranças;
• Balancete do mês;

-

• Cobranças de condomínio com baixa inadimplência;
• Serviços de manutençóo.

- R$ 33,�OOO,.90"
R$ 50.000,00
R$ 65.000,QO
R$ 75.{)OO,OO
R$ 100:,,000,00
R$ 200.000,00

.

R$ 8.S0O"Q.Q
R$ 16.500,00
R$ 17.90.0,OQ
R$ 22.000,00
'R$ 32.3Õ9,OÔ
R$ 68.000,00

,': R� 2�O,,90
R$ 430,00
R$ 520,QO
R$ 890,00
R$',,9'98;O�" ,

R$1.990,00

"Os valores são sem troca ,.proposta sujeito a aprovação ------------------- TEMOS MUITO MAIS OP OES!!! CONSULTE-NOS -------------------

, I,
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Toda credibilidade e tradição em

-·um jornal moderno, que fala sua língua.

Venha. conferir nossos serviços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

, Barra do Rio Cerro .: Jaragu,á .do Sul - se

3

3370-7500
Rua Walter Marquardt. 2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Trunspllrênclo no negociação

·,Q8. Br31!1Ca, Ar�Gondlclonàdo, Direção Hidtáulica, Vidros
Tvavas Etétricas, Alarme, LImpador e Desembaçador

Traseiro, Rodas de Liga-Iev,s, Sensor de Estacionamento.

2007, Preto, Vidros e Travas Elétricas,
Desembaçador Traseiro.

20013, Prata, Flex, Ar-GondlCQn�do Dig!tal, Direção "Hidráulfca, Vidros. Travas e Espeínos
Elétricos, Desernbaçader Traseiro, Rodas de liga-liga, Faróis de Neblina, Air Bag U, Freios
Abs, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Cd Player, Computador de Boruo,
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Rs26.99Df\
, .

avista

Entrada

399+ 60xde

R$

..

,,�

por apenas43.990
à vista

Celt<l1,QUftl,R�. ;ii portas. FleI<P�r, ano/faQricól!i�o ZOla, ano/modelo 2010, tom r:!I'I'!ÇO prtlmoclonal iivl!itil de R$ ;23,99Q, oU�ntrada de RS 8,090 (3;1,72%) e saldo finanç!adg em 60 prestações ITU!!1sals deRS399.57 com taxa pl'Ol1lOCionaJ de1,31%% am, e 18.02'*> a.a. TatalJzal'!doRS3,.o6A.o:l,
TCCelOf niio incll,lSos, CEI18,Q�% a.a.Prisma1,0 J(lIf, R6N, FlexpCWl!r, ano/fabricilÇãoW'lO, ano/mQdelp�P10, tom preço prQmQCIOI1"I àvista de R$ 26.990.oo.Astra Hateh�,o. R7S. 4 portas, Flexpcwer. ino/fabrícilç:!o 201Q, aOO/mQdelo 2010, 'QI1l preçoprDmocionalà vj:;tadeR$43.990.oo.IP1 re
duzidQell'Hlobro.Vilido para a linha VI:Ct:r:a PT eSedan. ElqImplo;;; Vecfr;l2,Q Expre!ision Fle>q;!Q\f'Jer, pacote R8A, anQ{modeio 2010/�010, preço público díl tabelavígente R$ S5.7Q1.0Q, alíquotido 11'1 (7 •.5%), Preçopúblic:or:om allquota do IPJ (n'lil). R$ 57.742.00. Preço promoe1onah:omd$:ontodo
Im em c;IQbroR$ !)1,618,Oo, e taxa prornIXlonal de 0% a.m. e 0% a.a, com entrada dll5Q% e saldo financladQem 12 prestaçõesmensais. Ter: e IOF não Intluso$, CET 0% 11.a. Consulte descontos PlQfTlIlÇloNliS para O� demaismodelos.Metadedas 12 primelr.9S prestaçÕ(!s.Válido paraWfjil lillha. Plano
defj!'lanci�roentoem !jomeses CQ!TI entrada a p'lrtirde 20% e taxa de 11.11'0$ de1.4]% arn, s ceri 25,20% a,a. TeC IOF não Incluso. Ov;alor das 12 prlmel-
� g�Qes equlvaiem a 50% da� demitis parçela�. As prestações, contadas da 1t em dl;,lf1te, se�o ,empastas pelQ IIÇIlor cons,t>!nte Mp rubrlcil
''va!Qr·dasJl� �ifereneiªqas" rri�is o vaiar da prest9t;iio final prevlstil em campo próprio. Taxas Reduzidas Pela Metade. V�lidQ para Jinhí.l

.

C�a��, PlanQ de financiamento com 6;3,19% de entrada em ,,, meses, com tll(a redl,lzi!la pela metade. de 0,99% a.m. para P,49% a.m. -

CETl 1i04'l11 a.a, CQOdi!;Qe!i válidalj paraveicul�Chevrolet O km para�vefculps di"ponfve� nos IlstaqYeS !:liAS cpncessionMali pllrtl!;ipantes, nªf!
váI� l}aI<\ mlXlalidade ele \II:1nda direta da fabriCa. @J(j§tas e produtare; ru,ah;, TQdQ{l Q� planos mencionados marãQ suJeiWs ii prévia
�iode qéditQ, As condiçQes pQderãQ ser alteradas sem prévilJ aviso.M Imagen� dQ§ veíçulos $ãll ilu$1:ratfvils. COI'Isulte sua ,ontes
siooiM particip;mtequanto ii preço, taxas de julQS e condlçQIlS de financiamento. PrllmQCÕf!$,,ªUdilS apenaS nll períododu ii (; dem<lrt;o
de 2010.WMN,EhetlVletcQ(ll,Qf' SA(: 0800 70��OO. Ouvldorj" eMAC - ofl� 712, 6o.u
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C3 X AGILE PUNTO X 207

.CITROEN Chevrolet Fiat Punto Peugeot 207ITENS DE SÉRIE C31.4GLX Agile 1.4 LT ELX 1.4 . 1.4 XRS

Painel digital V Não Não Não

Computador de bordo V V V Não

Garantia . ZA«f>S , I/«t>" .,A«t> 1 A«t>
Direção elétrica V Não Não Não

Alerta de limite de velocidade máxima � Não V Não

Limpador de para-brisas com temporizador II

speed-sensitive" Não Não Não

Banco traseiro bipartido (encosto/assento) , � Não Não Não

Trava elétrica no porta-malas Não Não �Vidros elétricos dianteiros e traseiros � Não Não

Trava elétrica de segurança para crianças Não Não Não

Volante com regulagem longitudinal V---- Não V Não

Menor custo de seguro V Não Não Não

Preço (Tabela oficial da montadora) 1t:I/�? ''0 1($ 31.D" 1($ 'to. 't?-tJ Ir.Jf�1. 'Df)
/

.
CITROEN C33
a partir de R$

3Z990,OO1
PI\IMEIRO PAGAMENTO
SO DEPOIS DA COPAl

ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR
�E CONHEÇA TODOS OS OUTROS DESAFIOS.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1- Pr�ços à vista, não incluem frete, seguro e opcionais, sem troca, válido apenas para' os vekulos aqui arrunciados, linha Gtroên pkm 09/10.2 - Promoção "Primeiro pagamento só depois da Copa" válida para os cli�nies que realizarem pedido firme de comPra de 25/212010 a 10/03/2010 ou enquanto durar o estoque, para modelos e versões de veículos (itroên Okm. Financiamento
. realizado pelo Banco Itaú com 20% de entrada e saldo em 60,meses com taxa de 1,45% a.m. para 10 pagamento em 90 dias após aasslnatura do contrato. TC RS 874,00. Confira a CH em uma de nossas concessionárias. 3 - 2 anos de garantia sendo 1 pela (itroén do Brasil e 1 pela Le Monde, conforme contrato assinado entr� cliente e concessionária. Imagens meramente ilustrativas.
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Bom dia para ficar mais conscien-

te de suas limitações. O amor pode
deixar a desejar, vire o jogo e faça algo para

s� divertir! Em vez de desejar o.que você não

tem, desfrute o que já está disponível.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Mostre toda sua garra. Astral

produtivo para quem deseja con

quistar maior autonomia no trabalho. No

amor, cuidado com discussões. Talvez

VOGê tenha que fazer as vezes de anjo da

guarda de um amigo.

GÊMEOS
!iJiIiC, "

(21/5 a 20/06)
Terá, motivação para conquistar

algo impossível. Procure trocar

-ideias com os amigos. Baixe as expectati
vas no amor. Quando a língua e o coração
trabalham juntos, dificuldades são supera

das com rapidez.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Otimismo e fé lhe darão coragem
para ir em frente. Faça o que gosta

para manter o bom humor. Não sacrifique
a vida amorosa: saiba conciliar! Reconheça
os sinais que a vida manda e escute seus

companheiros.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Você não se contentará com pouco,

principalmente no que toca às rela

ções. Use e abuse da criatividade. No amor,

não brinque 'com. os sentimentos alheios.

Concentre-se em algo que libere sua mente.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
O dia é dos mais agradáveis. Dis-

cussões podem marcar seu roman

ce. Abra-se ao diálogo e vai melhorar suas

relações. .Produzir é o melhor a fazer, não

apenas por você como também pelas pesso
as próximas.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
,

Boa fase para assumir novas res

ponsabilidades. Dará maior dina-
mismo às suas tarefas, mas cuide para

não deixar o amor de lado. Não se mexe em

time campeão. Mas é imprescindível experi
mentar novidades.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

,

Vitória importante no campo "pro-
fissional, não tenha medo de ousar.

No romance, há sinal de dúvidas e instabi
lidades: mantenha os olhos bem abertos!

Aposte mais em você e confie no seu poder
de encantar,

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Siga as suas convicções e aposte

na sua capacidade. No amor, lem

branças, saudade e carência poderão inco
modar. Reaja! O espelho do que faz é seu

bem-estar interior; use-o como meta para
superar desafios.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Bom dia para estar com amigos e

expressar o que pensa. No trabalho, você po
derá optar por mais recolhimento. No amor,
convém diminuir suas exigências. Você que
tem a sabedoria do tempo a seu favor.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Será fácil conseguir colaboração.
Romance protegido, mas não insista

numa relação problemática. Tome atitudes,
firmes e bem fundamentadas. Evite perder o
contato com a sua intensa sabedoria interior.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Se sobressairá em 'atividades que

estejam voltadas à beleza, moda ou

arte. A paixão deixará a desejar, seja firme.
Ainda que a vida esteja intensa, tudo que for
realizado a dois terá uma qualidade especial.
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Fábio: vilão em

"lado a lado"
9 ator Fábio Assunção terá um novo trabalho em

2011. Ele será o vilão da nova novela de Gilberto Bra

ga em parceria com Ricardo Unhares, "Lado a Lado".
A previsão é que a novela ocupe o horário nobre de

pois de "Passione", que por sua vez substituirá "Viver
a Vida". Segundo os autores, o personagem de Fábio
será ainda mais malvado que o papel do ator em "Ce

lebridade", Renato Mendes. Fábio volta ao batente
em maio, para gravar o 'longa "Amor Sujo".

Cacau justifica.
saída do 8BB'

A ex-BBB Cacau, que posou para o Paparazzo, na
manhã de ontem, afirmou que não está arrependida
de dar ao "namorado" Eliéser, o colar de anjo. Ejustifi
cou sua saída do programa: "mulher bonita não ganha
o Big Brother". Ela contou que chegou a pensar que
-Eliéser poderia usar o colar para salvá-Ia, mas que não

se decepcionou porque "não esperava nada" dele.

DIVIRTA-SE

Prova de faculdade
-

Prova na faculdade, e o professor diz que não

aceita entregas depois das 10 horas em ponto.
10h08, um aluno corre até o professor, que se arru-

mava para sair.
_

� Eu avisei que não aceitaria! Esqueça!
O aluno pergunta autoritário:
- Você sabe com quem está falando?

E o professor responde-sarcástico:
- Com certeza, não faço a menor ideia.

O aluno levanta a imensa pilha de provas, coloca

a sua no meio e diz:
- Então descobre, meu filho: ..

Wanessa: SOU,
maa rock"n roll

Drica Moraes
deixa hospital
Segundo coluna do jornal "O

Globo", Drica Moraes já deixou
o Hospital Samaritano, no Rio
de Janeiro, onde estava inter
nada há cerca de vinte dias ..
Ela estava sendo tratada por
uma leucemia, câncer que se

'desenvolve na medula óssea
e afeta o sangue. Ela deixou o

local no dia 3 de fevereiro, e

vai continuar o tratamento em

casa. Drica faz quimioterapia
desde o dia 12.

A cantora Wanessa Camargo falou sobre relacio

namentos no programa "Ao Ponto Remix". Ela con

tou que não acredita em um .úriico "amor da vida"
e que não é uma romântica tradicional. "Meu estilo

de romantismo é mais rock and roll", declarou. Ela
afirma que o que gosta mesmo é ganhar surpresas
como as feitas pelo marido, que a surpreende com

presentes em dias comuns.

Dourado terá
renda garantida .

Mesmo que o participante do Big Brother Brasil
Marcelo Dourado deixe a casa sem levar o grande
prêmio, ele já terá a garantia de uma boa fonte de

'

renda. Segundo a coluna "Gente Boa" do jornal "O
Globo", a bolsa que o lutador vai ganhar por cada com
bate deve aumentar de'3 mil reais para 25 mil reais. O
motivo é a fama que ele vem conquistando devido ao

reality show, Dourado tem um cartel de apenas uma

vitória, contrastando com as sete derrotas:

,SUDOKU,

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadr<;t
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

CélioPereira
Francíeli Stringari
Gabriel dos S. Machado
Geni K. Raduenz
Gustavo Jungton
Ivan F. Leitzke
Jober T. Bastos
Josemar R. da Silva
Karla L Róssweiler
Leocadia Borchardt
Lodemar Resner
Lothan Kamchen
LU8n G. dos S. Machado
Luan Otávio de França
Luana Lourenço
Lucas J. Backes
Luciane Anacleto
Marcelo Tank
MarcosHoepers
Marlon síoeoom ,

Matheus A. Moeller
Nildeneia Manerich
Nilo Siebert
Odila Cenrtti
Rena C. Hintz

Reyerson de Souza
Ricardo Docol
Sandra Heidemann
Sandra T. L. Schreiber
Tayenne Bonete
Vinícius Pereira
Vara Fischer

1
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Mercado R
' ional '

Lourival-Karsten
\

Polêmica na'

área industrial
Depois de se ver sem espaço e com

restrições quanto aos ruídos no Chico
de Paulo, a Schnell Brasil- empresa do
setor metal-mecânico com capital ita
liano que produz máquinas para corte
e, dobra de barras de ferro - adquiriu
uma área de 50mil m2 no início do Ri - '

beirão Cavalo dentro da área industrial

que ficará junto ao novo traçado da BR-
280 e construiu na mesma instalações
de 6.000 m2 que pretende expandir
para 12.000 m2. A empresano entan

to, foi surpreendida com a notícia de

que a Prefeitura pretende erguer um
,

'conjunto habitacional em terreno con

tíguo, erri plena área industrial, Mesmo
com todas as argumentações da empre
sa em' relação, aos possíveis problemas

'

futuros com ruídos e outros inconve
nientes, as autoridades munícipais não

se mostraram nem um pouco sensibili
zadas e insistem na obra. .Por este mo

tivo, segundo o senhor João Rennner, a

empresa buscará na Justiça o direito que
,

o bom senso' das autoridades lhes está

negando. Resta saber para que serve o

Plano Diretor do Município.

EMISSÃO DE NOTAS
"

FISCAIS ELETRONICAS
Software gratuíto, só

R$ 100,00/mês
para até 59 NF-e emitidas

FOTOS DIVUlGAÇÃO
1111 'I#/ig!I!I!II'

SS()CI/\.ÇII"O DOS DIRIGENTES
ENDAS F. M!\Rf(ET!NG DO,

www.dímnfe.corn.br
Fone: 47 3371-1514

Direto.ria
daADVB/SG

Giuliano Donini permaneceu
na vice-presidência da entidade

que passa a ser comandada pela
empresária Maria Carolina Unha
res. Fica assim mantida a tradicio
nal presença de empresários da
cidade naADVB/SC. A posse acon
teceu na noite de quinta-feira.

lei de incentivo
Atualmente no município exis

tem poucos incentivos para a' ins

talação de empresas, mas existe a
. Lei 49/2005 que autoriza a munici

palidade a oferecer terraplanagem, '

macadamização e melhoria de aces

so. Embora seja muito pouco em re

laçãoao que outros municípios ofe

recem, sem dúvida é uma ajuda para
quem está se instalando aqui.

Levantamento da ABRACE - As

sociação Brasileira dos Grandes Con
sumidores Industriais' de Energia
- conclui que, em comparação com

sete países industrializados, as tarifas
brasileiras de energia elétrica só são

menores que as da.Alemanha. O valor

pago é maior que no Canadá, Estados
Unidos, Noruega, França e México.' O

que não dá para entender é como a

França que tem praticamente toda a

sua geração oriunda de usinas ter

monucleares pode praticar preços
menores do que os da nossa hidro
eletricidade..O pior é que este ano a

tarifa vai subir ainda mais.

'"

", D�vido à Copa .do.l\Julldo," o tra

dicÍonal evento que' já está na .sua
. oitava edição, acontecerá este ano

'

-nos dias la a 21·de maio em Ioinvil-
le .. Para ..esta ed.ição o congresso traz'
importantes palçsnamés .nàdofl,.ais e'
).q�etnaciQnai� .. Entre' eles. estão' ,R�s�

.

,

soas como 'Eike Batista L;' consiaerado
iii. .. J I,,_:

'o homem,mais ríco do Brasil e David

Melhor negócio
'do mundo?

li,

Qualificação
Diante do sucesso dos cursos re

alizados no anó passado para auxi
liares do lar, a Prefeitura conseguiu
aprovação do Conselho Municipal de
Trabalho e Emprego para a realização
de outro curso este ano assim comuni
curso com 15 vagas para "Cúidador

'

de Idosos". Já existem parceiros para
estes cursos o. que reduz em muito o

custo de sua realização. Ótimas inicia
.tivas do secretário Célio Bayer,

. Mercado
do cimente

-

o Cadê acaba de aprovar acordo

preventivo que torna a Cimpor brasi
leira inacessível para Votorantim que
possui 21,2% e Camargo Corrêa que
possui 31,2% da' Cimentos 'Portugal
( Cimpor ). O objetivo é preservar a

concorrência no mercado brasileiro
de cimento, restringindo o acesso a

informações privilegiadas. Além dás
,duas empresas citadas, também a

CSN - que além de aço também pro
duz cimento - tem participação nO
capital da empresa portuguesa. Pelo
acordo também fica bloqueada a pos-

. sibilidade de transferência ou alteração
em instalações daCimpor brasileira.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
GREEN BEAIS

Com
o apoio d-o O.Correio do Povo e da Imobiliária Jardim, o promoter

Adrianinho Iunkes já começa agitar a festa Green Beats. Festerê que ocor-
.

rerá dia 27 de março, no Pavilhão A da, Schutzenfest, com a participação
dos sertanejos Nicolas & Michel, Turbinados do Forró, Garotas 8 segun

dos, Desejo Constante, as cantoras Camila & Letícia e vários Djs. Agendem!

Subway
No próximo dia 12, os meus amigos

André Hering e Rodrigo Ibanes, donos
da Subway, para comemorar um ano

de sucesso da casa, presenteiam seus

comensais. O cliente compra um lan
che e ganha outro na faixa. Coisa boa!

o médico Maurício lemos e
,

a bonita gerente comercial
'da Le monde Citroen em

JaraguálTalita (orat fazem
.

juras de amor, hoje] no Morro
da Fumaça. Após a recepção, o
casal curtirá lua de·mel em Paris.

appy hour·
A Associação de Amigos do Autista

(AMA) promove no próximo dia 24 de

março, das 17 às 22 horas, no ClubeAtléti
co Baependi, o tradicional Happy Hour.
Na.ocasião, ocorrerá um elegante desfile
das lojas-Lez a Lez, Arezzo e Lolíta.

Buahhhhhh
O filho do camisa 11 da Seleção Bra

sileira, Rabinho Jr, não foi para creche
essa semana novamente. O piazinho
não quis encarar os amiguinhos de-

- pois que o pai voltou a chupar dedo
para comemorar os gols que em

capo. Rabinho havia prometido
parar com essamama.

NAS RODAS
• Não ousem esquecê-la! A

arquiteta Cris Aldrovandi é' a
aniversariante mais festejada de
hoje. Liguem! Ela vai adorar sa
ber que foi lembrada.

• Morena Luana Cunha está
solteiriIiha novamente. Dessa vez,
a bela resolveu não encanar e vai
curtir o fim de semana no Bali Hai.
Nada melhor que gente bonita e

.

descolada para descontrair.

• Edson "Baiano", gerente da
loja Becks, vai deixar Jaraguá. O .

boa praça vai fixar residência em

Blumenau. Vai deixando sauda
des da sua simpatia no Calçadão
daMarechal.

.

Sem água'
Na rua Domingos Rosa, na

Ilha da Figueira, mais conhecida
como rua da antena, os morado
res já não aguentam mais a falta
de água. Reclamam para o órgão
competente e é sempre a mes

ma ladainha. Está faltando água
porque choveu demais ou par
qué faz tempo que não chove. Dá

para entender?

DICA' DE SÁBADO
Curtir aMoinho Disco.Vai rolarmuito Hip Hop
com a presença do descolado DI Spin Easy.

Social .17

Todos os destinos num so lugar'

473275.0028
www.ptacetcur.tur.br
$\Wlna@placetolJr.tur.br

I'IIIIQ F�alilli!léo FiGt:hét, 90 I AO l.Alll� 0;11 JA.\lEI.

o medo tem alguma
utilidade, mas a
covardia não.

G.Af,�ruiM�

leitor fiel
O leitor fiel de hoje é o figu

raça Jorge Leandro Casotto, o fa
moso Escorpião. Ele é outro ami

go que confere a coluna todos os

dias para ficar por dentro das no
tícias da sociedade jaraguaense.

A gatinha Aline Dorneles, filha do amigo
Almirl trocou idade nova ontem. Hoje,
recebe suas amizades para uma festa
daquelas, no Clube Beira Rio.

Níver do Eve
Amanhã, mais conhecido como

domingo, o meu querido amigo
Everson Wodzinsky; o Eve, recebe
todo o carinho e apreço de seus

amigos e familiares pela estreia
de mais um aniversário. Para
béns! E que Deus te ilumine e te

dê muitas energias positivas.

Buxixo
O fim de um longo romance

após uma festa de níver, no fim de
semana, pode ter final feliz. A du

pla promete voltar e não se separar
mais. Bem, pelo menos até o pró
ximo aniversário. Quem viver verá!

• Rodrigo Sangue bom,
certamente, é o aniversariante
mais festejado de hoje.

" Parabéns, garoto! Meu desejo
é que sejas plenamente feliz.

A jornalista LucianaMariot
apaga velinhas e corta o bolo
bem neste sábado. Mil vivas!

.• O meu amigo Paulinho
Cesario, ex Peugeot,
inaugura no próximo
dia nove, no antigo Califórnia
Lanches, o Emp6rio. Loja
especializada em verduras,
nveníênclas
olabrancà:

• Ahdrey SIomp (Auto Escola
Piloto), em Corupá, Rolado
da sua .amada Rejane Rowe

.

Slomp, comemora hoje em
';. grande estilo, â idade nova.
� :",

�

•

..�. .1". , .. n" '.

• A banda Distorção, com
excelentes músicos, já começa
a despontar no show business,
A garotada vai longe.

o grande aniversariante da
próxima segunda - feira, dia

.

oito, é o jovem Guilherme

Mendonça, o famoso Menda.
Eleapaga 19 velinhas .
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Muitos-nomesno tabuleiro
Excesso d-e candidatos pode deixar a região sem representantes, como aconteceU em 2006 -

JARAGUÁ DO SUL

, Baixa representatividade
poln:ica da ,região no Estado
abre a série de reportagens
do O Correio do Povo
sobre as prioridades

. para Jaraguá do Sul

Arepresentatividade
polí

tica do Vale do Itapocu
em Florianópolis e Bra

sília, que hoje se resume

ao suplente de deputado estadu
al Carlos Chiodini (PMDB)., cor
re o risco de ser nula a partir de
2011. Após não eleger ninguém
em 2006, a política local dá in
dícios que irá cometer o mesmo

erro este ano: candidatos demais'
para poucos eleitores.

,
Na disputa de 2006, os candi

datos a deputado estadual pre
cisavam de uma média.de 35 mil
votos para se elegerem. Os repre
sentantes da região conseguiram
mais de 9�mil votos, podendo ele
ger até três cadeiras naAssembleia

,
-

Legislativa. No entanto, foram 11

candidatos no Vale e nenhum de
les saiu vitorioso. '

A sete meses das eleições, dez

siglas lançaram seus candidatos a

deputado estadual. Para a Câmara
em Brasília, são quatro partidos inte
ressados. Só naCâmara de Jaraguá do
Sul, cinco dos 11 vereadores admi

te;m sair candidatos ao Estado:'Justi
no da Luz (PT), Natália Petry (PSB),
IsairMoser (PR),Amarildo Sarti (PV)
e Jean Leutprecht (pC' do É), este
pré-candidato a deputado federal.

A oficialização dos participantes
na disputa ocorrerá no final do mês
de junho, enquanto isso são todos

pré-candidatos. Até agora, 6 Demo
cratas e o PMDB foram os únicos a

I

_
baterem o martelo, com Ivo Konell
(DEM) para federal e Carione Pa
vanello (DEM), e Carlos Chiodini
(PMDB) para estadual. No entanto,
todos os partidos admitem que po
derão abdicar candidaturas após as

.convenções estaduais, em prol de
coligações a serem construídas.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Ex-vereador Dieter Janssen teve nome confirmado pelo pp esta semana

FOTOS PIERO RAGAZZI

Carlos Chiodini ocupa cadeira na AL como suplente e estará na disputa

"
Se mandarem

11 nomes, como em
2006, não adianta

fazer nada. Ficaremos
sem representantes

de novo.
GUIDO BRETZKE,

PRESIDENTE DA ACIJS

"

Acüs propõe
conscientização �

Preocupada com a falta de

representatividade política da re

gião, a Acijs (Associação Empre
sarial de Iaraguã do Sul) está em

campanha para que os partidos
entrem em acordo e diminuam o

número de candidatos. Segundo
o presidente da entidade" Guida
Bretzke, ainda há tempo para
conscientização.

"O ideal seria se lançássemos
quatro nomes' para deputado
estadual e dois para federal. As
sim, poderíamos eleger até três
nomes para Florianópolis e pelo
menos um em Brasília", defende,

Bretzke afirma que, se os

partidos colaborarem, a Acijs
fará, a partir de julho, uma cam
panha junto aos eleitores para
votar apenas nos candidatos
do Vale do Itapocu, o chamado
voto útiL E� 2006, 39 mil votos
na região foram para políticos
de outras partes do Estado, nú
mero suficiente para eleger um
representante na Assembleia
Legislativa.

'

,

i

/
I
( ,

t
(

�
(
(

TARE' O
-

As indiCações por partidos
• PR _ Isair Moser para

� ,deputado estadual'

\ '

PMOB-- Carlos Chiodini para
estadual e Mauro Mariani (Joinville)
para federal.

� PSOB _ Irinei Pasold, Vicente

� , Caropreso e Lio Tironi são os nomes

ventilados.
'

.",;.,"""","'"",, PSB _ Natália Petry e Jair Pedri são
"lOS pré-candidatos para deputado

-';;;:i)�=�, estadual
,�

,

PT _ Justino da Luz e Moacir
Zamboni para estadual. Dionei da I'AIIJIiJIP

tio
PROGRdrA

Silva e Airton Sudbrack para federal.

PP _ Felipe voígt, Dieter
Janssen e Vitório Lazzaris são
os pré-candidatos

I
POT

POT _ Ronaldo Raulino, Ruy
tessrnann e Caubi Pinheiro foram
os nomes ventilados.Of!mocratad.!íi

OEM _ Carione Pavanello para
estadual e Ivo Konell para federal.

J(i\ PV _ Amarildo Sarti e Jurandir

W Michels são os nornesventilados.
- ./

PC 00 B _ Jean Cario Leutprecht
para deputado federal

PPS _ Não apresentou nomes,
masa direção da sigla afirma a

intenção de disputar as eleições
para estadual e federal

-PSL _ Jackson Grimm

para senador
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Cotídíanode torneiravazia
Operando no limite, Samae faz investimentos para reverter a situação

N�va Estação de Tratamento, na região Sul, tem capacidade para atender cerca de 70 mil pessoas e deve ficar pronta até dezembro deste ano

JARAGUÁ DO SUL

455 litros por segundo. Isso
é o que o Samae produz
de água para Jaraguá do
Sul. E quanto a população
consome? Cerca de 550
milhões de litros por mês.

té agora, o consumo e

a produção caminham

juntos. Mas de acordo
com o diretor do Servi

ço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto, Nelson Klitzke, estamos
no limite. "Como estamos ope
rando no limite, os problemas es

tão aparecendo. Quando há uma

chuva forte, é pior do que quando
não chove. A água vemmuito suja
e não conseguimos tratar tudo

para mandar para os reservató
rios. Quem mais sofre, então, são
os lugares mais distantes, mais al
tos e as residências que não têm

caixa-d'água", observa.
Para Klitzke, a água é um pro- ,

blema que a cidade enfrenta por
que não houve um planejamento
para acompanhar o crescimento

popUlacional. "O número de ha
bitantes de Iaraguá do SUl cresce
3,5% ao ano, São cerca de 20 mil
pessoas a mais em apenas _

48 me
ses. Os investimentos precisam ser

altos e a longo prazo para atender
tanta gente", afirma Klitzke.

Para conter os problemas de

. , ,
,

abastecimento, o Samae já inves-
tiu mais de seis milhões de reais,
de recursos próprios, para im

plantar a Etasul (Estação de Tra

tamento SUl), no bairro Garibaldi. -

A_ estimativa é de que a obra fique
pronta em dezembro deste ano,

com capacidade para atender cer
ca de 70 mil pessoas. "Essa nova

estação vai reduzir a produção do
centro em mais ou menos 30%.

Aliviando o centro, temos condi- ,

I

ções de atender melhor os outros
-

,

bairros", garante.

\

A dona de casa Aureni Ribei-

ro Rosa sofre quase todos os dias

com a falta de água e será uma

das beneficiadas com a amplia-
o ção do sistema. Aureni mora no

bairro Jaraguá 84, num dos pon
tos altos. -E apesar de ter a caixa

d'água, a família dela precisa ra

cionar para não sentir falta. "Nós
moramos em seis pessoas, então,
todo dia temos que economizar

para não ficar sem. Mas quando
fruta preciso recorrer, à casa de

parentes, porque não posso dei

xar meus quatro filhos passando
necessidade", lamenta.

, �

Dona de casa precisa racionar, todos (IS dias, para não faltar água

• Debora Kellner '

deborak@ocorreiJdOpovo.com.br

o Especial 19

Melhorias farão
80% da cidade
ter saneamento

Iaraguá do Sul também
deve receber melhorias na

área de saneamento. Hoje"
apenas 43% da população têm
esgoto tratado. Mas, esse nú-

, mero deve dobrar no primeiro
semestre de 2011. A-ETE (Esta
ção de Tratamento de Esgoto), _

no bairro São Luís, vai fazer
com que o saneamento atin

ja 80% dos moradores, uma
marca muita acima da média
riacional.

Para construir a nova esta-

ção, o Samae teve que enfren-
'

tar um impasse com os mo

radores das proximidades' da'
obra. O maiormedo era com

o cheiro que. o tratamento de ' '/: I

esgoto traria para a localída-.
de. Mas, Klitzke garante que o'

_
;'

projeto é moderno e que será
usada tecnologia adequada,
pata que não hajadesconforto ,

para ninguém. "Os responsá-
veis pelo projeto dessa obra
garantiram que não vai haver,
cheiro e incômodo para a po
pulação, muito pelo contrário,
só haverá benefícios".

"
Toda essa'

estrutura vai
ficar nos fundos
da minha casa,

-

acho muito difícil -

.

não ter cheiro.

ADÃb BEIGER - APOSENTADO _

"

Apesar de tantas promes
sas por parte do Samae, al

guns moradores ainda não

apoiam a ideia. Para o aposen
tado Adão Beiger, a estação
deveria ser feita em um local
retirado. "Toda essa estrutura

vai ficar nos fundos da minha

casa, achomilito difícil não ter
cheiro. Espero que eles cum

pram com o que disseram.

Porque desde antes de come

çarem as obras já estou me in
comodado", lamenta.

Quando souberam que o

Samae pretendia construir
a ETE no bairro São Luís, os

moradores das proximidades
se mobilizaram para impedir
a ação. "Nós fizemos até abai
xo assinado, mas infelizmente
não conseguimos. É compli
cado' pois os imóveis aqui
desvalorizaram muito. Na mi
nha rua tem muita gente que-
rendo se mudar", reclama.
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Duplicação: novela
que parece sem fim
Obra depende de licença do Ibama e de aval da Funai

UMAAGENCIA QUE PENSA FORTE
41304t 2155/ WWW.BRAVAPROPAGANDA.COM.BR

JARAGUÁ DO SUL
,

Umámistura de informações
desenContradas. prazos
ultrapassados e revistos
diVersas vezes. Dúvidas.

duplicação da BR-280
L

entre São Francisco do
Sul e Iaraguã é repleta
de imprevisões. O pro-

jeto, pleiteado. pela população e

por lideranças da região há mais
de IS anos, não tem data para ser à

finalizado e, nem se quer, para
deixar os papéis e virar realidade.
Isso porque, apesar 'das inúme
ras previsões do governo federal
sobre a abertura da licitação, ne
nhuma foi confirmada até agora.

Segundo a assessoria do Dnit

(Departamento Nacional de In
fraestrutura de Transportes) de

'.

Florianópolis, a construção das

passagens adicionais da rodovia

depende, atualmente, da condu
são dos ·estudos ambientais ne

cessários à escolha da empresa
responsável. No entanto, o órgão
ainda trabalha na documenta

ção exigida e, por isso, impede
a emissão das licenças por parte'
do Ibama (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis).· Confor
me dados repassados pela ge-.
rência da' entidade, em Brasília,
enquanto a pendência persistir,
não há chances de a obra iniciar.

Mesmo' assim, o Dnit sugere
que a concorrência pública deve

começar até o término do pri
meiro semestre de 2010. Caso o

resultado não gere recursos, a li

citação" encerra entre 60 e 90 dias.

Depois, são estabelecidos mais 30 -

dias para a resolução de entraves
burocráticos. A previsão é de que
a execução do projeto não tenha
a largada antes do fim do ano, po
dendofacilmente adentrar 2011.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Previsão é de-que duplicação não inicie antes do término de 2010.

., Prejuízo a todos
Ainda de acordo com Guida

Bretzke, as cobranças da Funai
remetem ao bem-estar geral dos
índios e não, exatamente, aos

possíveis prejuízos motivados

pela duplicação. "Ternos em tor

no de 130 na região. Em prol de
les, estão prejudicando centenas

de milhares de pessoas", afirma.

Guido pede atenção do governo

Obra tem custo preli�minar
de'pelo menos R$ 800 mi

JARAGUÁ DO SUL
No mínimo" R$ 800 milhões.

Esse é o montante calculado no

projeto para a duplicação do
trecho da BR-280 que tanto tem

sido reivindicada pormunicípios
da região. Os custos, segundo a

assessoria do Dnit, são prelimi
nares e, por isso, podem ser su

perados. De acordo com o órgão,
a expansão da via deve levar, pelo
menos.três anos para ficar pronta.
Porém, o prazo máximo alcança·
os 60 meses.

Quando iniciada, a obra

abrangerá 74 quilômetros de ex

tensão. No primeiro lote, intitula
do Consórcio Prosul/ARS, os ope
rários vão trabalhar nos primeiros
36 quilômetros da rodovia, ou

c

15 anos de pedidos
A duplicação da BR-280 já é

tema de discussões na Acijs há 15

anosConforme o atual presidente
da entidade, Guida Bretzke, a obra
é imprescindível ao escoamento da
produção, barateamento dos cus
tos e também para atrair mão de
'obra e oferecer qualidade de vida
à população.

seja, de São Francisco do Sul até o

acesso da BR-10L O plano prevê
a construção de nove passagens
inferiores, oito passarelas, sete via
dutos e uma ponte. Esta terá dois

quilômetros de comprimento. e
ficará sobre o Canal do Linguado.

SEGUNDA ETAPA

Já na segunda etapa, cha
mada de Consórcio Iguatemi/
Sotepa, são 24 obras de artes es

peciais nos 38 quilômetros res

tantes entre a BR-I01 e a cidade
de Jaraguá do Sul. O projeto con

ta com oito passagens superio-
. res, duas passarelas, quatro pon
tes, 'nove viadutos e um túnel no
Morro Vieiras, em Jaraguá do Sul.

F r
.

Mais dificuldades
Segundo o presidente da Aci

js, Guida Bretzke, além dos pro
blemas na emissão das licenças
ambientais junto ao Ibama, o

,Dnit ainda precisa resolver pen
dências com a Funai (Fundação
Nacional do Índio), O órgão es

taria fazendo novas exigências
para liberar o início das obras.

I

r DI"MAS
Jaraguá do Sul Joinville Itajaf Blumenau Florianópolis - Estreito Florianópolis - Beira Mar

Tel: 47.3274.4100 Tel: 47.3145.4100 Tel: 47.3247.4100 Tel47,3231.4100 Tel: 48.3281.4100 Tel: 48.3952.4100
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TRANSITO

Contorno ferroviário:
projeto está devagar
Enquanto isso, trem etrilhos ficam sem previsão para retirada
JARAWÁ 00 Sll

Discussões em todas as
esferas do govemo e também
entre moradores. Ideias
modemas com o intuito de
desafogar o trânsito..
.......orém,' nada, por enquanto, .

__foi suficiente para fazer o

projeto que prevê a cons

trução do contorno ferrovi-
ário ser transformado eÍn realidade.
Debatida há anos e por várias ad

ministrações, a alteração no trajeto
dos trens segue devagar nos órgãos
públicos. Se no governo de Moacir
Bertoldi a Prefeitura chegou a esti
mar prazos para retirada dos trilhos,
agora, os planos voltaram pratica
mente ao ponto de partida.

Conforme o engenheiro Anto
nio Bessa, do Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura deTrans

portes), não hámais como estipular
datas. Isso porque, a obra,

.

antes já
encaminhada por Iaraguá, retor

nau àsmesas do órgão.Atualmente,
ela está sendo estudadapelaDireto
ria Ferroviária, em Brasília. Como o

planejamento ficou' desatualizado
devido ao passar do tempo, os fun
cionários da pasta trabalham em

uma reformulação, tanto de rumos,
quanto de custos. Mesmo assim, as

.

modificações devem sermínimas.

OSPtANOS

Inicialmente, o projeto tinha
como pretensão' transferir a pas-

.

sagem dos trens da área central da
cidade. Para isso, os _ trilhos seriam
desviados na altura da chamada
Rodovia do Arroz, em Guaramirim,
passariam por Schroeder e volta-

. riam ao trajeto original no bairro
Nereu Ramos.

No lugardosvagões, aPrefeitura
discutia a possibilidade de instalar
umVLT (Veículo leve sobre trilhos).
Agora, segundo o s�cretário de Ad

ministração, Ivo Konell, a intenção
ainda existe. "EstanloS projetando.
Mas, precisamos ter representação
política em Brasília para correr atrás
do contorno, como loínvílle fez", afir
mou. Já o prefeito de Guaramirim,
Nilson Byylardt, disse que concorda
com a importância do desvio e do
projeto doVIT. No entanto, acredita
ser mais imprescindível a constru

ção de.via secundária àBR-280.

Especial 21

"
Precisamos

ter representação política
.

em Brasília para correr
atrás, como Joinville fez.

IVO KONELL, SECRETARIO
DE ADMINISTRAÇAo E

FINANÇAS

"

Inicialmente projeto do contorno desviaria a passagem na altura da Rodovia do Arroz, passando por Schroede,r, voltando em Nereu Ramos

AVENIDA BEIRANDO O RIO ITAPOCU TAMBÉM ESTÁ NOS PROJETOS

Duas pontes são obras prioritárias
JARAGUÁ DO

_

SUL
Nesta segunda-feira, a pre

feita" Cecília Konell e o secretá-
-

� rio ele Planejamento, Aristides
Panstein, devem participar da

plenária semanal da Acijs (As
sociação Empresarial de Iara
guá do Sul). Os dois pretendem
anunciar e explicar três projetos
prioritários para a m-elhoria do
trânsito na cidade.

Um deles é a construção da

ponte ligando a rua Vista Alegre,
no bairro Amizade, à Anna Enke,
na Vila Rau. A obra foi iniciada
no governo

_

de Moacir Bertoldi,
porém", interrompida por causa
de problemas estruturais. Ago
ra, a intenção é continuá-la,
mas com algumas mudanças. De
acordo com Panstein, a adminis
tração pretende iniciar e termi
nar a execução ainda neste ano.

A outra .prioridade diz res

peito à ligação dos bairros Czer

.

Painsten adianta que existe estudo para abertura de uma avenida niewicz e Centro a partir de

uma plataforma construída nas

imediações do escritório da Ce
lese (Centrais Elétricas de San
ta Catarina). Ela deve desviar o

tráfego diretamente para a rua

Esthéria
.

Lenzi, O intuito seria

começá-la no segundo semestre
de 2010.

IIA prefeita quer a olfra "

"

da ponte entreVila
'

Rau e Amitade pronta
ainda em"2010"

SECqETÜIQ IlRISTIDES P-ANStEllIJ

Paralelo a ambas, a Prefeitura"
estuda a abertura de uma nova

avenida. 'A estrada vai beirar
o Rio Itapocu no Czerniewicz ..

Depois, ainda continua dando
oportunidade para os motoris
tas seguirem do Chico Paulo até
a Unerj sem passar pela BR-280.
Para isso,' são necessárias de

sapropriações. Os custos ainda
não foram divulgados ..
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Com caixa restrito para o serviço,
Prefeitura teI?-ta formar parceria .

E

Espaços delazer
·precisam�everba
paramanutenção

JARAGUÁ DO SUL

Crianças brincam em meio
ao mato nos parquinhos
espalhados pela cidade.
limpeza começou esta
semana e vai, acontecer
por todos os bairros

o

I

�
1
(
!
I

matagal invade os par
ques, campos e banqui
nhos dos espaços públi
cos distribuídos pelos

32 bairros. Além deste descaso, os
brinquedos não recebem manu

tenção frequente,' simbolizando
perigo para as crianças .

.

Nem muito distante dos
I/olhos" da Prefeitura e do centro

da cidade, a área de lazer do Iara
guá Esquerdo, localizada na rua

João Ianuárío Ayroso, principal
acesso ao bairro, representa bem
o estado que estão todos os.outros
ambientes destinados à diversão
no município. ' I'

A casa do administrador Jorge
Luís Moretti fica em frente ao par
quinho. E o morador recomenda
a desativação do espaço. "Acho
melhor fechar do que deixar assim
em situação de risco para a co-

./

munidade", reclama. Ele também
,

, relata que no mês passado a Pre
feitura construiu um muro para

} ,

I
}
(

�.

I
� ,

cercar a área, mas até agora a tela,
de segurança não foi colocada.

A dificuldade em conservar

em boas condições a estrutura

dedicada ao lazer da população
desde o- fim do ano passado é re
conhecida pelo setor responsável
da Prefeitura, Segundo o coorde
nador dos espaços. esportivos e

.

áreas de lazer, Lucas FliegnerGon
çalves' a manutenção depende do

...

orçamento e da eleição de uma
,:

empresa para realizar o serviço. O
'governo municipal disponibilíza
R$ 240 mil por ano para as áreas
de lazer. Este total é divido em três

aplicações: limpeza e manuten

ção, compra de equipamentos I

e

construção de novos ambientes.

Entretanto, o recurso paga tam

bém obras emergenciais como,

por exemplo, quedas de muros.

Assim, o dinheiro do caixa vai
ficando cada vez mais apertado:

Conforme afirma o coorde

nador, o processo licitatório en

cerrou e a empresa vencedora
,começou a executar o cronogra
ma de limpeza na terça-feira (3)
no bairro SantaLuzia.

FOT.OS CÉSAR JUNKfS

(

!
"Os parques estão abandonados
e cheios de mato. Deveria ter
mais áreas de lazer na cidade e

sempre bem cuidadas". '

INGRlD 11SSEI, 49 ANOS,
TESTADORA DE ENROLAMENTO

I� situação das áreas de lazer é
de defasagem. Faltam parques.
E os poucos que existem não
estão em boas condições".

JULIANAWENDORFF, 22 ANOS,
AUXILIAR ADMINISTRATiVA

"Na Ilha da Figueira não tem
parquinho em condições de uso.
Temos que usar a do Centro. Mas
todas áreas estão abandonadas".

"Não estou satisfeita porque
faltammuitas opções de lazer
na cidade. As áreas de lazer
estão deixadas de lado".

"Não estou satisfeito. Levei
meu filho nos parques, mas ele
não pôde brincar porque tinha
muito mato".

TEREZINHA RANGHETiI,
. 43 ANOS, APOSENTADA

GilBERTO SAZANEllA DA SilVA,
33 ANOS, LUBRIFICADOR

SIMONE MARIA SERTI,
32 ANOS, CREDIARISTA
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Lula nega boatos
.sobre afastamento
Em entrevista, presidente afirmou que não acredita
que afastamento seria útil à campanha sucessória

O presidente Luiz Inácio
lula da Silva negou ontem

que vá se licenciar do

cargo para atuar na
campanha da ministra
Dilma.

declaração foi dada
em entrevista às rádios
Emissora Rural AM de

.

Petrolina e Rádio Jua
zeiro AM da Bahia. Além de di
zer que permanecerá no posto
até o dia 31 de dezembro deste

ano, ele frisou que "não há hipó
tese dessa discussão acontecer".

Na entrevista, Lula disse que
"seria descabido imaginar que um
presidente daRepública fossepedir

licença do cargo mais importante
do Brasil para fazer campanha", até
mesmo porque pode não ter o vice
presidente para substituí-lo. "Não
teria cabimento, não teria lógica,
seria uma irresponsabilidade com '

- o mandato que foi me dado pelo
povo brasileiro", observou.

um candidato do que .estando na

Presidência seria diminuir o man

dato. Se fosse assim, quem não ti
vessemandato teria mais força po
lítica do que eu que tenho".

As informações de que Lula

poderia se afastar do cargo para
atuat na campanha da ministra
chefe da Casa Civil epresídencíã
vel do PT estavam sendo divulga
das na imprensa. O presidente do
Senado, José Sarney (PMDB-AP),
é quem assumiria interinamente
o posto, pois o vice-presidente,
José Alencar, e o presidente da

O presidente afirmou ainda Câmara, Michel Temer (PMDB
que não há lógica na tese de que ele' ( SP), também devem concorrer a

poderia ajudarmais um candidato
. cargos nessas eleições.

pedindo afastamento do cargo de

presidente do' país. "Achar que eu

me afastando posso ajudar mais • AgênCia Estado

DIVULGAÇÃO

Lula afirmou que seria uma irresponsabilidade pedir licença
para atuar ativamente na campanha de Dilma

INDICADORES,

I,

I BOVESPA
,
.,' ,1:'

POUPANÇA

05.MARÇO.2010
�, .

05.l'4AHÇO.2010

PREVISÃO DO TEMPO

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.·

CHUVA E
POUCO SOL
A condição de,chuva
persiste em todo Estado,
mas diminui no decorrer
do dia Há possibilidade de
deslizamentos.

.

Jaraguá do Sul
e Região'
HOJE
MíN: 18De
MÁX: 29De

DOMINGO
MíN:-19°e
MÁX: 29De

SEGUNDA
MíN: 19°e
MÁX: 29°e

TERÇA
MíN: 19De
MÁX: 30De

ATMOSfERA

Poluição diminui
a qualidade do ar
Apesar da boa qualidade

do ar na maior parte do país,
. quem for transitar pelas regiões
brasileiras precisa ter cuidado

especial com a saúde. Devido

à poluição nas cidades metro

politanas, pessoas com doenças
respiratórias podem apresentar
tosse seca e sentir cansaço.

.�Ô0Ô
Ensolarado ,Parcialmente Nublado Instável Chuvoso

Nublado

•
Tl'óvoada

MAU TEMPO

Previsão de chuva
Segundo previsões do Epagri/

Ciram, o fim de semana promete
,
ser chuvoso em Santa Catarina .

As cidades litorâneas são as que
mais devem sofrer com o mau

tempo, com cerca de 20mm de
chuva. Quanto mais próximas do
oeste do Estado,'menos umidade
as cidades apresentam.

NOVA. CRESCÉNTE CHEIA
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,FUTEBOL MADOR

Cinco times de

Jaraguá do Sul
naCopaNorte
Botafogo e Cruz de Malta abrem
ás disputas neste sábado à tarde

o CORREIO DO POVO • Sábado, 6 de março de 2010

Unha de Fundo

Julimar Pivatto
Tabela da Copinha

Federação Catarinense de Futebol di �

vulgou o regulamento e a tabela da
-- .Copa Santa Catarina, que neste ano

ará ao campeão uma vaga na Copa
do Brasil2011. O Iuventus, que está no Gru-:

po A, folgará na primeira rodada (5/5) oe fará
a estreia no dia 9 de maio contra o Avaí, em
Florianópolis. A chave tem ainda Criciúma,

DOIS.TOQUES

,Jj"
;'. ._, .'--. -,!.

Qt.1J&MO·. 'SáBado tem
aberhrra do tatarinense de
Ciclismo.em Ioínvílle, com
cinco jaraguaenses. Destaque

i

para GuilhermeMüller, que
brigará pelá título no

. infanto-juvenil.
.�

_*. III; Nit�on 'Iecilla estreia
no Brasileiro de Enduro neste

.

fim de semana.Aprimeira
.etapa será em Farroupilha (RS).""

"&V••VO iiiVocês devem.
estar se perguntando omotivo

, de eu estarcom a camisa da
. I tnu ali acima. A intenção é

sempremudar o time.

CURIOSIDADES DA COPA
A camisa 10 sobrou para Pelé por
acaso. Na Copa de 1958, na
Suécia; os brasileiros esqueceram
de enviar a numeração, a Fifa

,

tomou a liberdade e ela mesma
fez. Pelé foi de reserva e
terminou titular absoluto.

Metropolitano e Brusque. -Na outra estão Fi

gueirense, Chapecoense, Joinville, Atlético
de Ibirama e Imbituba. Os times se enfren
tam dentro das respectivas chaves e haverá
semifinal e final em cada turno. O campeão
de cada um deles fará a final. Se uma mesma

equipe conquistar os dois turnos, o melhor
índice técnico será o segundo finalista.

CÉSAR JUNKES

Preparação e planejamento
o presidente lIdo Vargas disse que o Iuventus vai sim dis

putar a competição, mas .depende do m/esmo e velho proble-
,

.ma de sempre: dinheiro, O, dirigente admitiu que não sabe
ainda como fechar as 'contas do campeonato que está em

andamento. Por isso, vai procurar parceiros interessados em

investir na competição, que neste ano ganhou mais força por
causa da vaga na Copa do Brasil. Só para lembrar: o Iuventus
hoje não teria ninguém inscrito para a Copinha, já que os con

tratos dos atuais jogadores encerram com o fim do Catarinense.
PIERO RAGAZZI

E LAG � GOL CONTRA
Caio. A nova promessa do

Botafogo vem despertando
atenção de todos os cantos.

Por isso, comissão técnica e

diretoria devem unir forças
°

para evitar que o jogador se
iluda demais com o excesso

de "oba-oba" em cima dele.

Paradiriha. Vai ser posta
em xeque hoje na reunião da
International Board. A Fifa

já se pronunciou e diz que é
contra. Também estará em

discussão a bola com chip
e a mudança na punição' de
quem impede chancede gol.

JARAGUÁ DO SUL

Começa neste fim de
semana a principal
competição entre clubes
amadores da região.
A Copa Norte, neste ano,
será organizada pela
liga Jaraguaense.

em Ioinvílle, onde o Juventus,
do Bairro Iririú, pega o Cruz de
Malta, campeão da Copa Con
testado no domingo passado.

No domingo, tem Flamen
go x Hilton no Garibaldi.Tl Bor
dados x Tupy na Vila Lalau, 101
Ioinvílense x XV de Dezembro
em Joinville e Corinthians x Bei
ra Rio em São Francisco do Sul.
O Continental de Rio Negrinho
seria o adversário doVitória,'mas

alvez por isso a maioria eles desistiram da competição.
dos clubes participantes

.

Com isso, o Auriverde já está na

seja daqui. Serão 12 times
. 'segunda fase sem precisar jogar.

na .disputa, sendo cinco
de Iaraguá.do Sul (Vitória, Bota
fogo, Cruz de Malta, Flamengo
e JJ Bordados), três de Joinville
(Juventus, Tupy e 101 Ioinvilen
se), dois de São Francisco do Sul
(Corinthians e XV de Dezembro),
um de São Bento do Sul (Arsí
per), um de Mafra (Hilton) e um

de Itapoá (Beira Rio).
Dois jogos abrem neste sá

bado a competição, ambos às
15h30. O Botafogo joga em casa

,

contra a Arsiper e quer con

. .quistar boa vantagem para o

jogo de volta. O outro jogo será

sem jogar, já que o
Continental desistiu

da competição ..

O regulamento é o mesmo,

das outras seis edições - jogos
eliminatórias em confrontos de
ida e volta, com regulamento pa
recido com a Copa do Brasil, ou
seja, gol fora de casa é o segundo
critério de desempate. Para fe
char a segunda fase, o time com

melhor índice técnico entre os

perdedores também se classifica .

PIERO RAGAZZI

Botafogo (pretol recebe neste sábado a Arsiper de São Bento do Sul

Sênior tem continuidade
Três jogos dão continuidade ao 24° Campeonato Jaraguaense de

Futebol Sênior. .Q jogo de abertura da segunda rodada será sábado,
às 13h15, no Estádio daVila Lalau. O líder Noite a Fora enfrenta aVila
Lenzi, que vem de derrota. Na sequência tem Grêmio Garibaldi e Ga
lácticos. No domingo de manhã, às ,9h45, oVitória recebe o Botafogo.
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CAMPEONATO GA ·ARINENSE

Coma adora

sempreporperto
Equipe precisa vencer cinco e torcer por tropeços .

JARAGUÁ DO SUL

A missão do Juventus de
sair do rebaixamento no

Campeonato Catarinense fica
mais difícil a cada rodada da
competição.

Moleque Travesso precisa ga
nhar cinco dos sete jogos que
ainda restam e torcer para que

_.. Brusque e Chapecoense des-

penquem ainda mais na competição.
Por isso os dois próximos confrontos
do time jaraguaense no returno ga
nham ainda'mais importância na ar

rancada Tricolor. O time enfrenta o

Brusque neste domingo, às 17h, e pega
. oVerdão do Oeste, no próximo sábado,

no mesmo horário.
O técnico José Esdras acredita que

o time poderá surpreender o Brusque
fora de casa. Já que, segundo ele, "ape
sar das derrotas, o Iuventus vem evo

luindo na competição enquanto que.o
adversário está decaindo".

O treinador esteve em Florianópolis
no meio da semana para estudaro Brus

que contra o Figueirense. Na partida, ele
observou um time equilibrado, mas que
em termos de plantel é parecido com o

Tricolor. "Talvez eles não estejam no me

lhor momento, mas não vejo facilidade,
eles também precisam vencer", relatou
Esdras, emendando que de "agora em

diante a única estratégia a ser adotada é
vencer ou vencer".

�
�
o::

o
.0::

LLJ

ã:

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.lÍr

"Quand,o obedecemos o esquema tático o ,ime se comporta
melhor em campo e os bons resultados vão aparecer"

'

JANDERSON, MEIA

UNERJ 34 anos. Agora com a excelência da PUC.

. Esporte 25

"
De agora em diante

,a única estratégia a

ser adotada é vencer
ou vencer

JOSÉ ESDRAS, TÉCNICO

."
Meia Janderson
confirmado no time

Apesar de não revelar a escala
ção com antecedência, uma cer

teza no time jaraguaense é a volta
do meia Janderson (foto), . que'

.

"-

cumpriu suspensão contra o Avaí.
O jogador, que desempenha papel
importante na criação das jogadas,
disse que suaúnicapreocupação é

'

fazer o que o treinador determina.

"Quando obedecemos o esque- .

ma tático o time se comporta
melhor em campo e os bons re

sultados vão aparecer", comen
tou. O retorno de Janderson é a

única novidade na escalação do

elenco, já que/o time estará com-
( pleto para enfrentar o Brusque.

{:J
UNERJ

Cf1ltt(l ilnJvenltárlodê JllrtSll4'dq Sul PUCPR
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SU ERI.1

Malwee pegaUmuarama
Equipe jaraguaense vence jovem time de Betim por 5x3 e passa de fase,
BETlM

Com a classificação
praticamente garantida, a
Malwee/Cimed entrou em

Quadra na noite de ontem
para fazer um treino de luxo
contra os anfitriões Betim.

as a aparente despreo
cupação quase custou

caro para os comanda
dos de Fernando Fer-

retti. A Malwee teve um pouco de
trabalho para passar o jovem time

mineiro, que atacava com rapidez.
A superioridade técnica da equi
pe jaraguaense fez a diferença e a

Malwee venceu por 5x3. Neste sá

bado, às 19h, é a vez de enfrentar
o Umuaramapela semifinal da Su
perlíga, A outra decisão será entre
Minas e Paraná. A final acontece

domingo, às 17h.
Com apenas 48 segundos de

jogo, Gustavinho abriu o placar
em uma desatenção da defesa
da Malwee. O empate veio aos

2min20 comValdin, que colocou
no ângulo direito do goleiro Gui.

Ferretti pediu para queo time
colocasse a bola pra dentro,para
respirar mais aliviado e poupar
suas principais peças. A bola até
entrou, mas o Betim não deu paz.
Lucas, aos 8min46, depois do re

bate do goleiro, virou o jogo: 2xl.
Na volta .dos vestiários Val

dim marcou 'mais duas vezes: aos

. 4min35 eaos 13min37, fazendo 4x1.
-. Depoísdissofoiavezdo tímerníneí

. ro balançar a' rede duas veZes com

BETO COSTA/CBFS

Malwee comemoroumuito a classjficação para semifinal da Superliga, que será neste sábado contra o Umuarama

Rangel: aos 14min22 e 15min17,
ericostando no placar e colocando

fogo na torcida. Faltando dois mi
nutospara o fimDian acabou com a

euforiamineira. O goleiroMarcinho
achou Chico que passou para o ala
colocarpro fundo do gol.

Ainda ontem o técnico da Se

leção Brasileira Marcos Sorato
convocou Chico para os JogosSul
Americanos, que acontecem de 22
a 28, na 'Colômbia. O fixo entrará
no lugar de Carlinhos, do Carlos
Barbosa que esta lesionado.

.

EM CURITIBA TEM ATLE-llBA E NOMARACANÃ O CLAsSICO I'VOVO"

·Clássicos no Paraná e no Rio de Janeiro
DA REDAÇÃO

Na rodada dos Campeonatos
Estaduais neste fim de semana,
dois jogos chamam a atenção. Em
Curitiba jogam Coritiba eAtlético

PR, onde o Coxa pode disparar
na liderança ou o Furacão pode
diminuir a diferença para apenas
um ponto. Já no Maracanã, Flumi-.
nense e Botafogo prometem duelo
demuitos gols. Os dois confrontos
começam às 19h30.

Quem acredita que as redes vão

balançar bastante no Rio de Janeiro
é o técnico do Alvinegro, Ioel Santa
na. "Será a primeira vez que vamos

enfrentar o Fluminense, que tem

uma equipe talentosa e um ataque
fulminante". Campeão do turno..o
Fogão não vem de uma boa apre
sentação e sofreu para vencer o Du

que de Caxias por2xl.

Já o Fluminense, que vem de vi
tória por 3xO diante do Tigres, apos
ta na recuperação de Maicon, que

entrou no segundo tempo na últi
ma rodada e deu uma nova cara ao
time. "Ele (Maicon) deu uma ligada
no pessoal na segunda etapa, en
trou bem e ajudou bastante o time",
disse o técnico Cuca.

'

No Paraná, o confronto será na
Arena da Baixada e, para os donos
da casa, uma vitória no clássico
dará um novo ânimo. "Temos de

aproveitar esta oportunidade de
enfrentar o primeiro colocado para

,

diminuirrÍlos a diferença de pon
tos", disse o volante do Atlético-PR,
Valencia. O Coxa está quatro pontos
à frente do Furacão na classificação. Maicon foi elogiado pelo técnico

'Esporte 26

ESTADUAIS
• CAMPEONATO GAÚCHO
-z- RODADA RETURNO

SÁBADO
19h30 - Grêmio x Porto Alegre
20h30 - Novo Hamburgo x Inter-SM

DOMINGO
llh - Santa Cruz x Caxias
16h - São Luiz x Internacional
16h - Veranópolis x São José
16h - Ulbra x Pelotas

16h - Esportivo x Avenida

SEGUNDA-FEIRA
20h30 - Juventude x Ypiranga
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Juventude 3, Novo Hamburgo 3,
Grêmio 3, Ypiranga 3, Esportivo O, Inter-SM O,
Porto Alegre O e Avenida O.

GRUPO B: Internacional 3, Pelotas 3, São José
3, Caxias 3;Ulbra O, São Luiz O, Veranópolis O
e Santa Cruz O.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 11a RODADA
SÁBADO
15h30 - Corinthians-PR x Operário

DOMINGO

15h - Serrano x Paraná
15h30 - Nacional x Iraty
15h50 - Cianorte x Eng. Beltrão
15h50 - Toledo x Rio Branco

'

16h50 - Cascavel x Paranavaí
.

19h30 - Atlético-PR x Coritiba

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 25, Atlético-PR
21, Iraty 17, Paranavaí 17, Cascavel15,
Corinthians-PR 15, Cianorte 14, Paraná
14, Rio Branco 13, Operário 11, Toledo 11,
Serrano 10, Nacional 6 e Eng. Beltrão 4.

• CAMPEONATO PAUUSTA
• 13a ROD}.DA
SÁBADO
17h - Palmeiras x Sertãozinho
19h30 - Oeste x Barueri
19h30 - Bragantino x Monte Azul

,
DOMINGO

11h - Rio Branco x Mirassol
17h - São Caetano x Corinthians
17h - Portuguesa x Santos
19h30 - Santo André x Botafogo
19h30 - Ponte Preta, x São Paulo,
19h30 - Rio Claro x Mogi Mirim
19h30 -Ituano x Paulista .

CLASSIFICAÇÃO: Santos 31, Santo André 27,
Botafogo-SP 22, São Paulo 21, São Caetano
.20, Corinthians 20, Portuguesa 18, Ponte
Preta 18, Prudente 18, Palmeiras 16, Ituano
16, Mogi Mirim 14, Oeste 14, Mirassol14,
Bragantino 13, Rio Claro 10, Rio Branco 10,
Paulista 8, Monte Azul 8 e Sertãozinho 8.

•�PEONATO CARIOCA
• 38 RODADA TAÇA RIO
SÁBADO
16h - Madureira x Volta Redonda
17h - Macaé x Bangu
19h30 - Resende x Ramengo

DOMINGO
17h - Duque de Caxias x Tigres
17h - Olaria x América
17h - Americano x Friburguense
17h, - Vasco x Boavista

_

19h30 - Fluminense x Botafogo
CLASSlACAÇÃO
GRUPO A:. Auminense 6, Flamengo 6,
Boavista 6, Olaria 6, Volta Redonda 3, Bangu
3, Duque de Caxias 3 e Americano O.
GRUPO B: Vasco 6, Botafogo 6, América 3,
Madureira O, Macaé O, Tigres O, Friburguense
O e Resende O .

• CAMPEONATOSÊNIOR
• 2" RODADA - SÁBADO
CAMPO DO BOTAFOGO
13h15 - Noite a Fora x Vila Lenzi
15h30 - Galácticos x G. Garibaldi

DOMINGO - CAMPO DO VITÓRIA
9h�5 - Vitória x Botafogo
CLASSIFICAÇÃO: Noite a Fora 3, Galácticos 3,
Caxias 4, Grêmio Garibaldi O, Botafogo O, Vila
Lenzi O e Vitória O.

.COPANORTE
• la RODADA-JOGOS DE IDA

·SÁBADO
15h30 - Botafogo x Arsiper -

15h30 - Juventus (Joinville) x Cruz de Malta

DOMINGO

15h30 - Flamengo x Hilton
15h_;30 - JJ Bordados x Tupy
15h30 - 101 Joinvilense x 'IN de Dezembro
15h30 - Corinthians x Beira Rio
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ESPERA

Deap ainda não recebeu intimação
Enquanto isso, o prazo de 15 dias dado pela Justiça para transferência de presos não corre.

JARAGUÁ DO SUL

o Departamento de
Administração Prisional
ainda não recebeu intimação

.

sobre a Ação CMl Pública
pedindo a remoção doa
presos condenãdos do
Presídio Regional.

Carta Precatória está no

Tribunal de Justiça, em

---- Florianópolis, desde o dia
6 de fevereiro, mas ne-

nhum oficial foi nomeado para in
. timar o Deap e nem há previsão de

quando isso vai acontecer.
A juíza de direito, Eliane Alfre

do Cardoso Luiz, concordou com a

maioria dos pedidos do promotor
Gilberto Polli três dias depois da

ação dar entrada naVara da Fazen
da, em Jaraguá. No mesmo dia, 26
de janeiro, envioupor faxumaCarta
Precatória, que permite a nome

ação de um oficial de justiça para
entregar a intimação, aoDeap, ''Até

omomento não recebemos nenhu
ma intimação vinda de Jaraguá do

. Sul" declara a gerente de execução
penal do Deap, Tatiane de Souza Le
andro. O prazo de 15 dias só começa
valer depois disso.

Apesar de ainda não ter sido in
timado, o diretor interino do Deap,
AlexandreBrum, já sabia da ação no
dia 2 de março. Ele falou que a re

moção imediata de todos os presos
condenados é impossível porque
no momento não há vagas nas pe- .

niterrciárias catarinenses.

.
Mas, o destino de 50 presos

condenados já estava selado.
Eles vão ser transferidos para as

unidades prisionais de SãO Fran
cisco do Sul e Barra Velha quan
do elas forem inauguradas, em

abril. Os outros 160 condenados
vão ser transferidos conforme fo
rem surgindo vagas.

Segundo relatório do Deap,
2.604 vagas em unidades prisionais
estão sendo abertas no Estado. De
zesseis unidades estão sendo cons

truídas e outras dezesseis passam
por obras de ampliação.

PIERO RAGAZZI

VOLUME DE CHUVA PODE CAUSAR ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS
. .

.',' .' )

Defesa CMl alerta para temporál
JARAIIJÁ 00 Sll

A Defesa Civil do Estado pede a

atenção da população catarinense

para apossibilidadedealagamentos
e deslizamentos de terra no período
deste fim semana a segunda-feira.A
previsão meteorológica da Epagri/
Ciram (Centro de Informações de
Recursos Ambientais e de Hidro

meteorologia de Santa Catarina),
de Florianópolis, indica sucessivas
e intensas quantidades de chuvas,
principalmente no litoral.

Além do solo encharcado, o

volume de' água deve superar os

100rom no período de 24 horas. O
alerta também é sobre a formação
de um sistema de baixa pressão in
tenso na região Sudeste do Brasil,
que se desloca para o Sul e fica mais

próximo do Litoral.
A Defesa Civil recomenda aos

.

moradores observar qualquer mo
vimento de terra ou rochas próxi
mas às residências e inclinação de

postes e árvores.Aorientação é para

AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA O CULTO DE 7° DIA

. A Família Enlutada de

.Alwin Manske
Ainda consternada com o seu falecimento, agradece as

manifestações de pesar, o carinho e o conforto' recebido

por amigos e familiares e em especial ao Dr. Luiz Bonilaure,
.

e convida para o culto em memória a realizar-se no
v
dia

07/03/10, às 9 horas na Igreja Luterana do Centro.

A família Enlutada.

que. a família saia de casa e acione a
Defesa Civil municipal ou o Corpo'
de Bombeiros: 199 e 193. Se houver

granizo, as pessoas devem se prote
ger em lugares seguros, com cober
turas' por exemplo, nos banheiros
das residências, fecharem as janelas
eas portas, e nãomanusear equipa
mento elétrico ou telefone devido
aos raios e relâmpagos .

Na terça-feira, o tempo perma
nece instável, com chuva e sensa

ção de ar abafado.
.CÉSAR JUNKES

Previsão indica sombrinhas
abertas neste fim de semana

Motociclista
permanece
internado
GUARAMIRIM

MASSARANDUBA
o metalúrgico Abrão José Ri-

Os dois homens pegos em fla- beiro, de 22 anos, permanece em
grante no assalto ao banco Itaú na

estado grave internado na UTI
cidade deMassaranduba, na quin- (Unidade de Terapia Intensiva)ta-feira, devem ficar no Presídio

-,
do Hospital São José, em JaraguáRegional,

.

erri Iaraguá do Sul, até do Sul. Ele sofreu um acidente
o julgamento. Os bandidos Carlos

quinta-feira, na rua Ezídio Carlos
Hertel, 39 anos, e Otávio Garcia

Peixer, em Guaramirim, próximoMachado, 28 anos, moravam em
a escola Germano Laffin, sentidoBlumenau e já tinham passagem à SC-413. o motorista do veícu

pela polícia por roubos. lo que atingiu Ribeiro fugiu sem

prestar socorro. Ribeiro foi inter
nado por volta das .14h40.

. Assaltantes de
. \

banco ficam no
Presídio Regional

.

DELEGADO DA POLiciA CIVIL DE
GUARA"'IRIM, DANIEL DIAS

Carlos Hertel é natural deMa
ravilha e Otávio Garcia Machado
nasceu em Florianópolis ..

Segundo o delegado da Polida
Civil de Guaramírím.: Daniel Dias,
os dois assaltantes devem pegarde
quatro a dez anos de prisão.A docu

mentação dos bandidos e do pro
.cesso de prisão será encaminhada

para o Fórum, onde acontecerá a
. �

homologação judicial do caso.

Licitação para o

muro no Presídio
Diferente do que foi anuncia

do pelo secretário da Secretaria de
Desenvolvimento Regional (SDR),
Lio Tironi, a licitação para a cons

trução do muro de 200 metros no
Presídio Regional não foi aberta
esta semana. Tirorii falou que' o
tempo foi necessário para anexar

documentos ao projeto, mas que
no início da próxima semana vai

começar a concorrência entre.as
construtoras, "Isso não altera o

prazo para a entrega, que será em
abril", afirma o secretário.

Impasse envolvendo a

superlotação está agora
.

nas mãos da Justiça
.

/

BOLETIM MEDICO

O motociclista' teve ferimen
tos graves na cabeça. E de acordo
com Ü' boletim médico, a situação
davítima é crítica, sem previsão de
liberação da UT!. A Polícia Militar
de Guaramirim chegou ao local
do acidente quando o ferido

_

es

tava sendo levado pelo Corpo de
Bombeiros Voluntários. Segundo
o soldado DirceuAlves, o laudo foi
encaminhado para a Polícia Civil

que deve investir o caso.
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SCARAGU
VENHA FAZER UM BOM NEGÓCIO

28 Publicidade o CORREIO DO povo· Sábado, 6 de março de 2010

·Dif�ÇaO hidrciulíc9.
•Novo ele$ign
;tNoyo Par"el
·...,0'110 A'f:al:lamen�

J'esra

.timpa:elot, lavador

• Para·ç"oquel!
na cor do v8ic�lo

• Porta-malas reves.j<fo

ele -carpete

{-.. dQ ntofori5ta,

6"'."'.05 dê sElg&1ranfa
cl re9Ulagem de altura

·1ampa Traseira com sistema

de amorteçimento e chave.
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NOTA
FISCAL

VALORlZACÃO
DO SEU CA�RO

USADO
REVISADO OFERTA

R$

+DE100 OPÇÕES
A PRONTA ENTREGA

GARANTIA
E PROCEDÊNCIA COR PORTAS ANO

PROO 4 01/08

www.vw.com.br. Promoção 1 Real: velcuio de referência - (1) Novo Fox 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/io, cód, 5Z31 R4, com preço promocional à vista a partir de R$30.490,OO. Voyage 1.0 Total Flex, 4

portas, ano modelo 10/10, cód. 5U21C4, com preço promocional à vista a partir de RS29.600,00. Estoque:. Nova Saveiro 1.6 Total Flex, 3 portas, ano modelo_ia/lO, cód. 5U91E4, com preço promocional à vista a

partir de R$30.990,OO. Pacote Trend grátis válido para compra da Nova Total Flex, cód. 5U91E4. IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Financiamento do veiculo Gol, código
5U11C4, valor a vista RS 27.290,00, com 60 parcelas no valor R$ 486,00, com entrada obrigatória de 40%, o valor de TC: RS 690,00 não esta ínclusc. no valor de financiamento. Taxa de 1,59% a.rn e 19,08% a.a

Sujeito a aprovação de cadastro pelo Banco VolkswagenDespesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CEI. Crédito sujeito a aprovação. Condições sujeitas a alterações
sem aviso prévio. Imagens meramente referenciais, não condizentes necessariamente com os modelos ofertados. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões especificas. Sujei
to a aprovação cadastral. Condições válidas até 0&/03/2010

www.autoelite.com.br

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 32746000Grupo Avto Elite 40 anos de credibilidade. BANCOVOLKSWAGEN
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