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Vacinação contra gripe A
começa na segunda
.feira para doentes

crônicos,
gestantes e

crianças de
até dois

s chances
Estudantes que participam de programas de

-

estágio e trainee têm mais chances de contratação.
Talento&Sucesso _' '

anos.

7

PIERO RAGAZZI

Comércio está otimista com as vendas de Páscoa. Movimentação já é 150/0 maior do que a registrada no ano passado.. ,

E ha humana-causa
92% dos acidentes

Levantamento realizado pela PolíciaMilitar de Iaraguá do Sul constatou que amaioria dos problemas
no trânsito poderia ser evitada se houvesse mais educação por parte dos motoristas, pedestres e ciclistas.
No ano passado, a PM registrou 3,4mil acidentes e mais de 17mil infrações no município. Durante uma

hora e meia, reportagem de O Correio do Povo flagrou cenas de desrespeito nas ruas da cidade.

Páginas 8 e 9

,

CATARINE
.

Juventus pega
Griciúma fora
neste sábado
Júnior promete ajudar
o Moleque Travesso a

buscar a segunda vitória no

_ campeonato para fugir do
rebaixamento. Página20

FAMEG

(47) 3373·9800
www.fameg.edu.br
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2 História

1919

Dificuldades e

desenvolvimento

Avida
dos habitantes do Distrito

de Iaraguá nesta época não era

muito fácil. As estradas e ruas

eram de chão batido, não havia
calçadas. Ora sofriam com poeira, ora

com a lama. Os zeladores tinham muito
trabalho para,manter as estradas livres
de mato' e trafegáveis.

Os veículos utilizados eram as carro

ças, troles, cavalos. Demorava-se muito

para chegar ao interior do Distrito.
Para ir até Joinville havia o trem, mas

muitas vezes utilizavam-se os carros de

aluguel, como eram chamados os táxis.
Por falar em trem, este trouxe grande

desenvolvimento ao município, a come

çar pela rede hoteleira. Muitas pessoas vi
nham de trem até Iaraguá, pernoitavam e

no dia seguinte viajavam para Blumenau e

região. Somente na rua Emilio Carlos Iour
dan existiam três hotéis: Central, Brasil e'
Becker. Na rua Abdon Batista (depois Av.
Marechal Deodoro, temos o HotelWenser

sky). Era comum nesta época publicar nos
jornais os nomes das pessoas que haviam
'se hospedado em determinado hotel, du
rante a semana oumês anterior.
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Silvia Kita

Hotel Central,
localizado
na rua Emílio
Carlos Jourdan

," , Casa de pasto
,

Na coluna de sábado passado, citei as casas de pasto, os restaurantes. Nosso leitor e amigo Amadeu
Mahíud, especificou mais alguns 'detalhes. Os restaurantes e locais de refeições tinham ao fundo pasta-,

gens para os animais dos fregueses. o. senhor EmmerichRuysammantinha um restaurante na ruaAbdon .

Batista, esquina coma futura PraçaAngelo Píazera, que nos fundos tinha um rancho com cocheiras para
alimentar os animais (cavalos, ou os que puxavam os troles e carroças) e locais para guardar os veículos.
Além disso,mantinha uns dois quartos para clientes dormirem, quando o caminho eramuito longo.

FARMACÊUTICO
No tempo em que farmá- '

cia se escrevia com ph (som
de f), Georg Horst mantinha

/

sua Pharmacia Estrella (Stern
apotheke), na rua Epitacio
Pessoa. Lá além de ministrar
os remédios, .rccebía médicos
que atendiam a comunidade
uma vez por semana. Muitas
vezes, ele mesmo fazia o tra

balho dos médicos que falta
vam no Distrito.

Georg Horst
abriu a Farmacia
Estrella em 1908

,RUA· EPITÃCIO PESSOA
Na edificação em enxaímel estava localizada a Firma

de Cezar Souza. Edificação da Cia Salinger de Blumenau,
mais tarde vendida para Educardo Kellermann

,

' Outros profissionais I

Era muito difícil um local pequeno como o Distrito de Jaragua
conseguir manter um profissional na localidade, principalmente da
área de saúde. Nos primeiros anos do século XX poucos foram os

médicos, dentistas e farmacêuticos que aqui permaneceram. �m
1919 somente atendiam 6 farmacêutico Georg Horst e o dentiste
Ricardo Hockheim. Para tratamentos e consultas médicas era ne

cessário empreender viagem até Joinville, o centro do município.

Firma de Gezar Souza
A economia no Distrito também era motivo de comentários em

.

relatórios, monografias e jornais. A empresa de Cezar de Souza,
- �e

gundo a "Memória sobre o município de Joinville", texto de Heraclito
Ribeiro, publicado pela Revista do Instituto Histórico e Geográfico de
SantaCatarina em 1918 - produzia um fumo de qualidade superior, bem
como havia conseguido cultivar um excelente tabaco turco, além de

produzir e vender araruta, milho, café, mandioca.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TERÇA-FEIHA QUARTA-FEIRA QLHNTA-FEIRA SEXTA-FEIRA
VidorDanich,
sociólogo

,

OAB.deJaraguá
" do$ul

Juros

Jprge,BrÕgnolli,
economista

DurvalMarcatto,
administrádor

. Contudo, os juros são uma ferramenta da política '

monetária, não são estipulados no bemme quer, malme

quer!A razão principal é: conter a inflação! Inflação signi
fica que com o mesmo dinheiro que eu comprava ontem

-

10 tomates, por exemplo, hoje consigo comprar apenas
nove. O .poder de compra não é mais de 10 tomates, mas

apenas nove. O Brasil tem longa experiência com inflação
e esse e um dosmotivos dos juros sempre terem sidomui-
to altos. Inflação corrói o dinheiro. Se juros machucam o

bolso, a inflação destrói a calça toda.
..

. E o que gera a inflação?Mais simples do que se imagi
na também. A inflação é gerada a partir de um desequílí
brio entre a oferta (os vendedores) e a demanda (os com

pradores). Exemplo: há 10 TVs de plasma'
para vender, mas 20 pessoas para com

prar. A forma de resolver esse desequilí-
brio é aumentar o preço da TV de plasma
até que alguns dos interessados achem
que a TV está cara demais. Grosso modo,
isso é inflação, o preço tem que aumentar

para poder'conter a pressão da demanda

(da compra).
.

No Brasil, três pontosmostram que este

desequilíbrio pode ocorrer: (i) a geração
de empregos ocorre com a mesma inten
sidade de antes de setembro de 2008, (ii) a

.
retomada do consumo interno (vendas. no
varejo) é rápida e está a patamares muito
maiores do que antes dacrise e (iii) o salá
rio real do trabalhador aumentou. Se esse

"
A única coisa que
me incomoda
nessa decisão
équeo Banco
Central sempre

. teve uma postura
bem conservadora
e bem no ano de

. eleição resolve ser
•

agressIvo..

" ritmo não se alterar, economistas estimam
.

que poderemos chegar a uma taxa de desemprego nunca

vista no país, de apenas 5% ao final de 2010. Não creio que
isso irá acontecer, .pois em algum momento a falta de mão
de obraqualificada brasileira iráobstruir o caminho..

Nuncagosteienão acredito que os jurosno Brasil devam
ser tão altos. Mas dado os argumentos acima, algumamedi
da terá de s�r tomadaparaconter as pressões inflacionárias.
Concordo na ousadia de agir comCalma e não se aplll1ltem
aumentar uma taxa que, apesar de ser a menor historica
mente, ainda é absurdamente alta. A única coisa que me

incomoda nessa decisão é quê o Banco Central sempre teve
umaposturabem conservadora e bem nó ano de eleição re-
solve seragressivo.

.
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Esta
semana tivemos a reunião do comitê do Banco

Central que define á taxa básica de juros (Selic). O ,

Comitê de Política Monetária, o Capam, decidiu
manter a taxa em 8,75% ao ano - nível mais baixo .

da história. É natural que no dia a dia das pessoas esta in

formação passe batido, sendo mais um "economês" que
ninguém entende bulhufas. Porém, os efeitos que esta

decisão gera na vida das pessoas são gigantescos. A Selic é
umnorte para os demais juros, os juros do dia a dia, como
aqueles que afetam a decisão sobre investimentos que se

faz ou dos bens que se decide comprar.
.

Não é difícil de entender, apesar de poder parecer en
rolado às vezes: quanto maior os juros, mais caro ficam as .

coisas; quantomais alto os juros,menos ris
co de investimento eu vou querer, já que a

taxabásica de jurosme pagaum percentual .

muito bom (ou seja, mais dinheiro é deslo
cado para' a renda fixa, pois começa a ver

menos disposição para financiar a produ
ção - atividade de risco). Quanto maior os
juros, mais caro é o custo de financiamen
to das empresas e com custos financeiros
mais altos as empresas acabam repassando
esse peso amais para seus produtos e servi
ços - o consumidor, de novo, paga a conta.
Se a empresa compete com outras empre
sas que estão sediadas em outros países,
com taxasmais baixas, a empresa aqui per
de competitividade, posto que a empresa
estrangeira tem acesso a capital mais bara
to. De forma simplificada, éisso,

Peguemosumexemplo: acomprafinanciadadeumcarro.

Os juros para se comprar um carro são muito mais elevados

que a taxa básica de juros (assim como os juros do cheque
especial edo cartão crédito), mas para simplificar as contas,
consideremos que os juros são exatamente a Selic, no caso, ...
hoje, 8,75% ao ano. Se pegarmos um exemplo hipotético de.
um carro que custa R$ 10mil e considerarmos um financia
mento de cinco anos, o preço final deste carro ficaria em tor

no de,R$ 15,2mil hoje. Se considerarmos ataxa que o mer
cado prevê para o final do ano, estimada em 11,75%, o preço
passa para R$ 17,4mil. É urna diferença de quase 15% de .

uma taxa para a outra emais de 70% se considerado o preço
. àvista Jurosmachucam o bolso do cidadão, n&o?

ELEiÇÕES
'Número de candidatos
.: p.recisa ser limitado'
Pelo q�e temos conhecimento, nova

mente os partidos políticos de Jaraguá do

Sul e região vão. lançar' uma légua de can
didatos a deputados estaduais e federais. Já
conhecemos a história, nas últimas eleições
não conseguimos' representantes para a

nossa região. Os partidos políticos colocam
os seus interesses acima dos da população.
Outros, que não transferiram o. título de

eleitor, irão votar em outras cidades e ou

tros Estados, inclusive a Acijs já demons
trou essa preocupação.

WilsonB.Hoffmann, aposentado

SEDENTARISMO

Atividade tisica e'
. saúde na prática

Apesar de sermos herdeiros de tuna longa
tradição em favor dos exercícios físicos, foi so
mente no século 20 que se concretizaram as

condições iniciais para a democratização das
atividades físicas. Porém, pode-se observar a
falta de participação da população ativa, en
volvida em atividades regulares de exercícios

.

programados em prol da saúde. Estamos em
ummundo dominado pelo sedentarismo. Há
necessidade de se repensar as propostas de

"Promoção à Saúde", buscando coaduná-las
naSaúde Coletiva.

Eduardo Ramsauer, professor

lfTICA

Tempo de Koronell
em ,Jaraguá do Sul

. É uma pena ter que conviver no século
.

·21 com.o IIKOroNEllismo". Embora aqueles
que elegeram aCecilia Konell soubessem que
o senhor 'Koronell' é quem daria as cartas, de
minha parte havia um fio de esperança que
ela pudesse mudar essa concepção. Decep
ção total. Em 15 meses de gestão o que vejo
é uma prefeita apática. Quero sugerir ao se

nhor 'Koronell' se é que posso, que ele use

toda a suaprepotência parapeitar o governa
dor sobre o Presídio Regional, e que resolva as
questões de Saúde Pública.

Edmilson Silva, profissional autônomo

ARTIGOS RAROS

übom sersee

"a sua carreira
o filósofoRalphWaldoEmerson certa vez

escreveu que "o bom senso é-tão raro quanto
o gênio". Serenidade e bom senso são dois ar

tigos raros de encontrar em um só profissio
nal na atual selva corporativa Mesmo quan
.do sabemos como e porque fazerainda assim
o bom senso foge de nós, pelo simples fato
de que o conceito de bom senso varia de um

para o outro. Por isso é preciso não termedo
de interagir, se comunicar, de ouvir atenta
mente, de demonstrar interesse no próximo.

Paulo Araújo, palestrante de
motivação e vendas e escritor
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ECEIT FE A

Iaraguá na lista
das irre ares
Cinco cidades do Estado foram bloqueadas

. .

pela Secretaria do Tesouro Nacional
Não prestação de contas
em um convênio para a

Secretaria de Saúde seria
o motivo da açao,

Desde
o dia 13, Iaraguá do

Sul e outros quatro mu

nicípios do Estado estão
com as contas bloquea

das pela Secretaria do Tesouro
Nacional. A ação foi promovida
pelo Ministério da Fazenda e po
derá impedir a liberação de re

cursos federais para a cidade.
O motivo para o bloqueio teria

sido a não prestação de contas de
um convênio assinado com a Se
cretaria de Saúde, para reforma e

ampliação do posto de saúde no

Bairro Santo Estevão. Segundo, o
secretário de Finanças, Ivo Konell,
a Prefeitura possui um débito com
o receita estadual, o que teria oca
sionado a ação do Tesouro Nacio
nal. I� obra neste posto é 'conve
niada com o Estado, mas pode ter
gerado o problema com a receita

, federal', afirma.
De acordo comKonell, aPrefei

tura perdeu o prazo no convênio
firmado com a Secretaria estadu
al de Saúde e não prestou contas

porque está sendo negociada uma
prorrogação para que a obra seja
executada em 2010. IINão sei por,
que as obras não começaram ano

passado, mas isto será acertado
com o Estado", declara.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

\

Pendência é com o governo estadual, diz Konell

Prefeituras do '

Estado bloqueadas:
• AN IT�POLlS
• CHAPECÓ

.
• ENTRE RIOS
• JARÁGUÁ DO SUL
·,ITUPORANGA

* Todos os bloqueíos ocorreram
no dia 13 de março .

FONTE: Ministério da Fazenda' '

Prestacão de contas será
�

feita diz secretário de Saúde
O convênio firmado entre o governo

estadual e a Prefeitura para reforma e am-
. pliação do posto de saúde do Santo Este
vão foi prorrogado no final do ano passa
do. A afirmação é do secretário de Saúde,
Francisco Garcia, que atuava como dire
tor administrativo e financeiro da pasta
em 2009. Segundo ele, a não prestação de
contas é uma falha no entendimento entre
as partes, que deverá ser resolvida na pró
xima semana.

I� prorrogação já existe, o problema é

que houve� entendimento por parte de-

les de que a prestação de contas deveria ter
'sido feita do mesmo jeito, no final do ano

passado. Como vamos prestar esclareci
mentos de algo que está ainda está ocor

rendo?",
o
questiona.

o O repasse do Estado para a Prefeitura
foi de R$ 120mil. Garcia conta que o proje
to de reforma teve que passar por adequa
ções e a burocracia do processo de licitação
também atrasou o início das obras. O edital
deverá ser aberto nas próximas semanas.

"Quanto tudo estiver pronto, vamos prestar
as contas normalmente", afirma.

Vian Assessoria Empresarial
Transformando projetos em realidade

.'

Você tem um novo projeto para sua empresa, mas está sem tempo e

profissionais para torná-lo realidade?
A Vian Assessoria Empresarial pode (\Íudá-Io.

Com expenencia de dez anos no

mercado e um portfólio com mais de

150 projetos executados, a Vian

ampliou seu leque de serviços,
passando a atuar também no desen

volvimento de novos negócios. O know

how da empresa, resultado de muito

trabalho e dedicação, adquirindo visão
ampla de mercado com profissionais
de alto nível técnico, creditam à Vian a

confiança e a competência necessári
as para víaoülzarnovas oportunidades
ao seu empreendimento.
Os trabalhos de auditoria
interna, consultoria
tributária e gestão de

custos, continuam
sendo desempenhados,
com a qualidade e o

compromisso que são

peculiares à Vian. O
diretor da empresa,
Marcos Vian, explica essa

nova proposta, que vem

sendo executada com sucesso

Marcos: A Vian vivencia o que acontece
nos negócios e aprendemos com muitas
'exoertências boas e ruins, observando
as decisões e seus reflexos nos resulta
dos. Ampliamos nossos horizontes com
os olhos para o futuro e os pés no

presente, pois sabemos que o futuro é
reflexo das decisões que tomamos hoje.
O empresário de modo geral encontra
várias dificuldades ao implementar
seus novos projetos, só para citar
algumas: estudo de mercado, recursos

humanos, análise da concorrên
cia, análise tributária, qual a
estratégia de preços,
análise de viabilidade,
fontes de captação de

.

recursos e demais
orientações necessári
as, sendo várias delas
dentro de n o s sas

especialidades ou de
nossos parceiros. Nossa

experiência e rede de
contatos com outros especialis-

tas em diversas áreas nos permitem
ajudar o empreendedor a realizar seus
objetivos com maior agilidade e asserti
vidade. Sabemos também que muitos
dos novos negócios não saem do papel
ou são fracassados porque não contam
com assessoramento profissional e de

qualidade.

Ampliamos
nossos horizontes
corn os olhos para o
futuro e os pés no

presente

em vários negócios.

Como surgiu a idéia de ampliar os

serviços oferecidos?
Marcos: Sempre atuamos com revisão
e análise daquilO que já foi feito. Nestes
trabalhos, percebemos que muitos de
nossos clientes têm boas ideias para
ampliar ou criar novos empreendimen
tos. Porém, não conseguem viabilizar o
novo projeto, porque não dispõem de
tempo e profissionais especializados
para que o novo empreendimento
obtenha sucesso desejado.

Por que.a Vian está oferecendo este
trabalho?

Qual o modelo de empresa/cliente da

Via,,?
Marcos: Nosso perfil de clientes são

empresas constituídas que tenham
vivência de mercado. O empreendedor
que já tem seu próprio negócio e quer
ampliá-lo, lançando um novo produto
ou serviço nomercado.

-

,

. Vi�n ��sessorial Empressarial Ltda ": CRC SC5277/0-4Rua Presidente Epltacio Pessoa, 1355 - Centro _ CEP'S9251-900 I Jaraguá do Sul

www.vianassessoria.com.br
OSOO 643 16S0 - 473273 16S0

.
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Carolina Tomaselli
end

P·
T homologa hoje a pré-candidatura da se

nadora Ideli Salvatti ao governo do Estado,
em congresso estadual que dará posse à
nova diretoria, presidida por José Fritsch.

Mas a líder do governo no Senado não deve estar

muito preocupada com os votos do nono colégio
eleitoral do Estado. Depois de ter vindo várias vezes
a Iaraguá prometer o início da duplicação da BR�
280, Ideli esteve na cidade no começo da semana e

-

pli
confirmou o que O Correio já havia divulgado dias,
antes: o início das obras vai ficar para o fim do ano,
isto se .não for prorrogado pela enésima vez. De
dezembro até agora, a entrega dos estudos com

plementares ao Ibama - o motivo alegado para o

atraso - foi adiada cinco vezes, isto é, uma por mês.
Agora, a promessa é de que as obras iniciem depois
das eleições. Pergunta: será que Ideli somente virá
à região a cata de votos somente depois do pleito?

Negado Decisão
Por seis votos a zero, o TSE (Tribunal Superior Díretórío estadual do Democratas.. composto .

Eleitoral) confirmou novamente a permanência por 71 integrantes, se reúne na segunda-feira, na
do prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) no cargo. Há .

sede do partido, em Florianópolis, para decidir se
sete dias, o TSE já havia desqualificado o agravo· continua ou não no governo. A decisão, na verda-
regimental da ação cautelar de Evaldo Iunckes de, já foi tomada, como deixou claro o presidente
(PT). Na quinta-feira, os ministros rejeitaram o da sigla e pré-candidato a governador, senador
embargo, liquidando o processo na última ínstân- Raimundo Colombo (DEM), ao governador Luiz
cia. Agora, o TRE deverá se manifestar sobre a ou- Henrique e ao vice Leonel Pavan. "É por motivos
tra ação contra o prefeito. estratégicos, só", declarou.

Quem'vai par?
O prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) visitou

ontem a escola do Bairro Recanto Feliz, onde a
. ./

cobertura do ginásio de esportes foi abaixo na

quinta-feira, como divulgou ontem a coluna.
Pena que demorou, porque sabia quea estru

tura estava comprometida desde que assumiu a

Prefeitura, em janeiro de 2009. A responsabilida
de, porém, é compartilhada por Evaldo Iunckes
(PT) e, antes dele, MárioPeixer (DJ;:M), governo
em que a obra, feita pela empresa do vereador
Dakina e que custou R$ 417 mil, foi inaugurada.

Programa
Câmara de Iaraguá do Sul requer à Secretaria

de Educação que mantenha em execução o Pro

grama Jornal na Sala de Aula. Assinada pelos 11

vereadores, a indicação aprovada esta semana pelo
plenário pede também a inclusão do Programa no
Plano Plurianual, sob a justificativa de "oportuni
zar o desenvolvimento da cidadania, oferecendo
ao educando e aos professores condições de par
ticipar ativamente do contexto social".

" Reajuste
Em votação única, a Câmara de Vereadores

aprovou, na última quinta-feira, reajuste de 5%

para os servidores públicos de Guaramirim, já
valendo para o mês de março, obrigatório pela
lei que instituiu a data-base. O projeto que con

cede revisão geral anual também reajusta os sa

laríos do primeiro escalão, neste caso apenas a

variação da inflação medida pelo INPC, que fi
cou em 4,77% no período.

CÉSAR JUNKES

Adesões
Esta semana, o PC do B teve no

vas filiações em Corupá, durante
reunião com a presença de dirigen
tes da executiva de Jaraguá do Sul,
onde o partido elegeu o primeiro re
presentante da região naCâmara de
Vereadores. A intenção do partido é

ampliar o quadro, visando especial
mente às eleiçõesmunicipais de2012.
Este ano, a sigla deve lançar o primei
ro candidato a deputado federal, o
vereador Jean Leutprecht.

É um parlapatâo,
que fala de '

maneira odiosa
e caluniosa.

VEREADOR AMARIWO
SJi,fIl1 (P'tl), EM ReSPOSTA
Ás OECLARAçóes 00
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. ,udança à v·'
Prefeitura de Jaraguá do Sul deverá implantar mão única em

toda a extensão da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. Uma,
equipe multidisciplinar está debruçada sobre o estudo, que deve

agregar- também a participação da Polícia Militar, com conheci
mento de causa para ingerir no assunto. A ideia é que a mão única
siga do começo da Marechal até o Posto Mime, já naWalter Mar

quardt, passando pela Rua 25 de Julho, com retorno pelaVila Nova,
sentido Reinoldo Rau. Sobre as ramificações, ainda não há uma

definição. A esperança é que ajude a desafogar o trânsito.

Dr. Bruno Borralho Gobbato
o' r t o p e d i a e T r a uma t o I o 9 i a
c i r u r 9 i a d o O m b r o, C o t o v e I o e V i d e Ia r t r o s c o P i a

, .

CRM�SC 15190

VITAL SAUDE CLÍNICA DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
Rua João Picolli, 260, Centro
Jaraguá do Sul - SC 89251-590
Tel: 47 3370-0366 / 3370-1867

Rio Cerro II, com
50.000m2, duas lagoas,
cachoeira, 500 metros
da Rodovia Sc416,
com escritura.

Valor R$ 95.000,00.
Tratar 3376-0726.
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DO LEITOR

Manifestacão
."

da Ajapra

AAjapra
(Associação Ja

raguaense .

Protetora
dos Animais) parabe
niza a atitude tomada

pela OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) de Jaraguá do Sul, de
ter se manifestado
em prol dos direitos
dos animais.

Em uma socie
dade tão preocu
pada com o lucro e

com a própria sub
sistência, cada vez

mais parece faltar

tempo para olhar

pelo próximo, ain
da mais em relação
àqueles que não têm voz e não

podem se expressar.
Porém, todo aquele dotado de

um mínimo de sensibilidade con

segue compreender que os. ani
mais sentem dor, prazer, tristeza
e alegria, tal como os seres huma
nos, bem como que são injustas e

antiéticas quaisquer práticas que
atribuam sofrimento ao próximo
(seja humano ou não) como forma
de divertimento ou "esporte".

Foi-se o tempo em que se con-

sideravam os animais como meros

objetos, que põderíam ser tratados
de qualquer formapor seus "donos".
É chegada a hora de acordar para 'a
nova realidade que nos cerca, na

qual o respeito mútuo entre huma-
nos e não-humanos

" deve imperar como

condição para um

modo evoluído de
crescimento pessoal
e evolução do gênero.

Correta,. portan
to, a conduta da ad

ministração pública
municipal de can

celar o evento pro
gramado em local

público, seja quais forem as razões

quemotivaram tal decisão.
É dessa forma que congratula

mos os setores da sociedade que
efetivamente se preocuparam e

tomaram as atitudes necessárias,
. para coibir práticas que não per
tencem a nossa cultura local e que
nada contribuiriam para a forma
ção dos nossos jovens.

"

Sirley T. Rank, Presidente da
Ajapra (Associação Jaraguaense

Protetora dosAnimais)

EDITORIAL

Trânsito
Levantamento

realizado pela Polícia Mi

litar de Jaraguá do Sul confirma o que
muitos especia�istas já dize� h� ten;po: a
maioria dos acidentes de trânsito e cau

sada por culpa dosmotoristas, pedestres e ciclis
tas. No caso do nosso município, a porcentagem
supera os 90% ..

. A falta de educação da sociedade, de forma

geral, reflete na quantidade de notificações e ocor

rências registradas pelaPM. No ano
passado, foram aplicadas mais de
17 mil multas e 3,4 mil acidentes.
O excesso de frota - hoje existem
mais de 81 mil veículos circulan
do pelas ruas da cidade - também
contribui para que Jaraguá do Sul

seja, lamentavelmente, conhecida
como um dos municípios catari
nenses cóm trânsito mais violento.

A estatística mostra claramente que é preciso,
urgente, mudar a consciência da sociedade de for
ma geral. Muitas colisões poderiam ser evitadas se

as pessoas não colocassem o seu interesse indivi
dual acima dos direit�s coletivos. Às vezes, uma

distração de alguns segundos - que pode aconte

cer, por exemplo, enquanto o motorista atende o

celular - pode ser fatal e causar danos irreversíveis.
E o arrependimento vem na "velocidade da luz".

Para comprovar o resultado do estudo feito

pela PM, a reportagem O Correio do Povo foi às
ruas do Centro na tarde de terça-feira. Em uma
hora e meia, foram dezenas de flagrantes de des
respeito. Pessoas atravessando a rua fora da faixa
de pedestre, carros estacionados em local proi-

. bido, ciclistas andando sobre as calçadas são
apenas algumas das irregularidades flagradas.

Apesar da falta de consciência de alguns,
é sabido que a engenharia de tráfego do nosso

município também não é das
melhores. Algumas faixas de
pedestres estão má localiza
das e apagadas. A sinalização
para indicar vagas exclusivas
e ciclofaixas também precisa
ser reforçada com urgência.
Essa ação certamente redu
ziria o número de acidentes

e evitaria parte das infrações.
Antes de reclamar de tudo, porém, devemos

olhar para nós mesmos' e ver se estamos real
mente sendo educados no trânsito. De nada
adianta criticar a conduta dos outros, a falta de'

calçadas, de pontes, de transporte coletivo de

qualidade e de outras questões. se também não

agimos com responsabilidade. Fazer uma ava- .

liação de nós mesmos e de nossas atitudes pode
nos fazer perceber até onde estamos contribuin
do com uma sociedade melhor.

NACIONAL

Ilegalidades

Não é a toa que a
posse da Acijs na
noite de quínta-
feira foi marcada
por discursos.
cobrando mais
eficiência e

.

seriedade das
diferentes esferas
do poder público ,"

li
m levantamento divulgado pelo Mi
nistério do Planejamento e pelo Con
selho Nacion�l ?e Se�retários de Es
tado da Administração revelou que

União e Estados gastam R$ 1,7
bilhão de forma irregular para.
remunerar uma parcela dos
servidores públicos. De acordo
com o estudo, foram levanta
dos cerca de 170 mil indícios de
ilegalidades num universo de
'três milhões de registros pes
quisados. O objetivo do traba
lho é. criar um cadastro único
de servidores em âmbito nacio
nal. O que assusta é saber que
ainda não existe um mecanis
mo capaz de fazer isso e evitar
o mau uso do dinheiro público.

O serviço público precisa
ser administrado de forma
mais eficiente e também com

mais transparência. O estudo comprovou
que existem diversos tipos de ilicitudes em
todo país. Para se ter uma ideia deste uni
verso, foram registrados mais de 53 mil ser
vidores com mais de .doís cargos. Em con
trato de dedicação exclusiva e com mais de

um cargo, foram detectados 47.360 servido
res. As violações ao artigo 37 da Constitui
ção Federal, que regula o funcionamento da

administração pública, chegam a 36.113. Já
.

26.898 casos indicam eventu-
ais' desvios graves, exigindo
investigação mais consistente.
Desses, 17 deles, por exemplo,
mostram servidores com cinco

vínculos; 252 aparecem com
-

quatro vínculos e 3,8 mil têm

aposentadoria por invalidez e

vínculo de serviço ativo.
Na realidade, o número de

ilegalidades é ainda maior se

for levado em consideração
também os municípios. Não é

a toa que a posse da Acijs na

noite de. quinta-feira foi mar
cada por discursos cobrando
mais eficiência e seriedade do

poder público. Além de toda a

burocracia, a corrupção no trato dos recursoS
impede que o país possa suprir as demandas
por infraestrutura, saúde, educação e sanea
mento. É preciso medidas efetivas para apurar
com mais rapidez as ilegalidades e punir os

responsáveis por elas.
.

"

�, ,

Correta, portanto,
a conduta da
administração

pública municipal
de cancelar o evento
programado em

local público
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com o vírus.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

CRONOGRAMA DA CAMPANHA

• 22 de março a 2 de abril: gestantes,
pessoas com doenças crônicas de

base (cardiopatia, doença renal e
,

doença pulmonar) e crianças com
idade entre seis meses e menos

de dois anos de idade.
• 5 a 23 de abril: jovens de
20 a 29 anos, gestantes'

• 24 de abril a 7 de maio: idosos com

60 anos ou mais com doença crônica

de base. Idosos com 60 anos ou

mais, sem doenças crônicas, tomarão

apenas a vacina contra a gripe comum,

também de 24 de abril a 7 de maio.

I• 10 a 21 de maio: pessoas com idades '-,'entre 30 e 39 anos. ,

o CORREIO DO POVO • Sábado, 20 de março de 2010 Geral
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Gestantes vão

poder procurar
'.

a vacina

também fora
do cronogrilJl1a
estipulado

"

peloMinistério
da Saúde

PIERO RAGAZZI

7

PARTICIPANTES FISCALIZAM AÇÕES DO SUS NO MUNiCípIO
"

ação do Conselho", ministrada

pelo odontopediatra e professor
da Univille, Dario Salles.

o Conselho Municipal de
Saúde é um órgão deliberati
vo do Sistema Único de Saúde

(SUS), no âmbito municipal. O

órgão tem a função de acompa
nhar, avaliar e fiscalizar os servi
ços na área da saúde, prestados
à população pelas . entidades

públicas e privadas integrantes
do SUS. Também é atribuição da
entidade propor critérios para
a programação e para as execu

ções financeiras e orçamentárias
do Fundo Municipal de Saúde,
acompanhando a movimenta

ção e o destino dos recursos.

Conselho de Saúde elege representantes
CÉSAR �UNKES

,:;j
;_ I

Conselho é ligado ao SUS e fiscaliza ações da Saúde na cidade

A sociedade civil elege os

representantes para o Conse- '

lho Municipal da Saúde duran
te fórum que acontece neste

sábado (20), a partir das Bh, no
auditório do Instituto Federal
de Santa Catarina (lFSC), em

Iaraguá do Sul.

Segundo os organizadores do
evento, a expectativa é de que
pelo menos 60 pessoas, entre

representantes de entidades de
usuários, trabalhadores e presta
dores de serviços na área de saú
de, participem do encontro.

Durante do fórum serão de
finidos os 26 conselheiros titu
lares e suplentes, que represen
tarão a sociedade civil na gestão
2010/2012 do Conselho Munici

pal de Saúde. São 16 vagas para
usuários, cinco para trabalhado
res de saúde e cinco para presta
dores de serviço.

Antes da'eleição, estã prevista
a apresentação da palestra "Atu-

VA IN ONTRA RI E A
,

E avez dos baixinhos
e das futurasmamães
Dose é destinada a doentes crônicos, gestantes e crianças até dois anos
Nesta segunda-feira
inicia a segunda fase da
campanha de vacinação
contra a gripe A.

Desta
vez, gestantes, pesso

as com doenças crônicas

de base (cardiopatia, do- -

ença renal e doença pul
monar) e crianças saudáveis com
idade entre seis meses e menos de
dois anos de idade devem procu -

'

rar os postos de saúde, até o dia 2

de abril, para receberem a dose.
Na primeira fase, profissionais da
saúde e Índios foram imunizados.

Mesmo que o público-alvo de
cada etapa já tenha sido estabeleci

do peloMinistério da Saúde, as ges
tantes poderão buscar a vacina du
rante todo o período de vacinação" I

que deve encerrar em 21 demaio.
Recebem a vacina contra o vírus

H1N1 as pessoas que compõem o

grupo de. risco, conforme estudos
do Ministério da Saúde baseados

nas incidências da doença em 2009.

A dose protege somente contra a

gripeA e apresenta 80% de eficácia. , Crianças e gestantes recebem a vacina a partir desta segunda-feira nos postos de saúde da região equipados para este tipo de trabalho

A imunização está disponível
nos postos de saúde com salas de
vacina e o paciente deve ter em

mãos carteira de vacinação e doeu-
'

mento de identidade.
Em Jaraguá do Sul, idosos e

crianças deverão tomar ainda a va

cina contra a gripe comum. No caso
dos idosos, a imunização é distribu-

1:1"ída através do Ministério da Saúde.
Entre as crianças, a vacina é fomeci-

I';dapelaPrefeiturahá cinco anos.
a

Em 2009, 124 casos de gripe
A foram conffrmados em Jaraguá
do Sul. Quatro pessoasmorreram

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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T
,

pae quase toda nossa
Mais de 1 7mil notificações foram registradas pela PolíciaMilitar no ano passado
JARAGUÁ DO SUL

No município, 92% dos
acidentes acontecem por
culpa dos motoristas,
pedestres e ciclistas. Este
é o resuttado de um estudo
feito pela Polícia Militar.

OS
8% restantes, ou seja, a

minoria das colisões, ocor
rem por deformidades na

pista, defeito mecânico,
problemas na sinalização e outras

causas. Mais do que uma consta

tação matemática, o levantamen
to confirma o que os especialistas
já falam há muito tempo: os pro
blemas do trânsito são causados,
em sua maioria, pelo próprio mo

torista. Significa que grande parte
dos' acidentes poderia ser evitada
se houvesse mais educação c'ircu
lando pelas ruas.

A falta de' consciência e de es

pírito coletivo no trânsito é perce
bida não só na prática, mas tam
bém no bolso. De acordo com o

comandante do. 14° Batalhão' da
Polícia Militar, Rogério Kurnlehn,
no ano passado a corporação re- .

gístrou 17.166 notificações de
trânsito na cidade. Somente nos

dois primeiros meses deste ano,

foram 2.371. Nessa lista não são
consideradas as multas de lomba
da eletrônica, que são de respon
sabilidade da Prefeitura.

Falar ao celular enquanto dirí
ge foi a infração campeã de 2009,

responsável por 15% das multas
emitidas. Depois vem não usar

cinto de segurança, dirigir com

veículo não licenciado, não pos
suir carteira de habilitação e não

portar documento obrigatório do
veículo. "Infelizmente, a melhor
maneira de educar é quando dói
no bolso", defende Kurnlehn.

"
Infelizmente, a melhor
maneira de educar é
quando dói no bolso.

ROGÉRIO KUMLEHN,
COMANDANTE DO 14°BPM

"
Embora as estatísticas não

mostrem uma realidade das mais
animadoras à primeira vista, o co
mandante afirma que nos últimos
dois anos houve uma estabiliza

ção na quantidade de acidentes
na cidade. Para ele, um dos moti
vos é justamente o grande número
de infrações. "Isso mostra que a

Polícia Militar faz uma fiscalização
eficiente", afirma.

Em 2009, a PM atendeu 3.453

acidentes, um aumento de 2,5%
em relação a 2008, quando 3.337
ocorrências foram registradas..
Essa porcentagem representa
um acréscimo muito menor do

que na comparação entre 2007 e

2008, quando o crescimento no

número de acidentes foi de 24%,
e de 2006 para 2007, que regis
trou aumento de 12%.

• Daiane Zanghelini
-daiane@ocorreiodopovo.com.br

10 anos de vitórias
. �
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Troféus I Medalhas

Roupas para Ginástica
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Agasalhos Esportivos
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Fone/Fax: 47 3275-4044
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Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 819 I 89251-701 I Jaragué do Sul - se

sportbrasll@uol.c·om.br
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Trânsito é um
. dos mais violentos

Levantamento da SSP (Se
cretaria de Segurança Pública)
aponta que Iaraguá do Sul se des
taca entre as cidades corri trânsito
mais perigoso do Estado. Omuni

cípio ocupa o 5° lugar na lista, que
considera o número de feridos e

mortos nas 30 cidadesmaispopu
losas de Santa Catarina. No quesi
to "acidentes com lesões corpo
rais", a cidade fica atrás apenas de
Joinville, Florianópolis, São José e

Chapecó, cidades. onde o 'número
de habitantes é maior.

1-10je, Jaraguá do
Sul tem 140mil

habitàntes e mais de
81 mil veículos.

Na visão do responsável pelo
setor de trânsito do 14° Batalhão,
Carlos Augusto Sell Júnior, a esta

tística pode não ser exata, mas dá

uma Visão aproximada da realida
de do trânsito no Estado. "É pre
ciso considerar que grandes cida
des, como Joinville, Florianópolis
e Blumenau,contam com serviço
de Guarda Municipal, que atende

parte dos acidentes. Já o levanta
mento da SSP considera apenas
as estatísticas feitas pela polícia
Militar dos municípios, por isso

as ocorrências atendidas pelaGM
não são contabilizadas", explica.

Mesmo sem contar com os nú

meros exatos das outras cidades,
IN'FRAÇÕES CAUSA PRESUMíVEIS o comandante Kumlehn acredita
MAIS COMUNS DOS ACIDENTES que o trânsito jaraguaense seja
2009 2009. mesmo um dos mais violentos
..'.º�.i�i��g� .. g�I�I.<:l.r.: ?:??�J�?.'.�.!.%) �.. f.9.I�9... §� 9.}��.ç��.: .. .. "2.606' do Estado. Segundo ele, a pro-
..'.�9.?.y�<:lr..�.i.�.��.��.��.�urança 2.565 (14,94%)' �g�.�.�.���.�.�.�r à sinaiÚ:ação':"239 porção de veículos por habítan-

.�. V:íCUIO não licen�iado:""":':""" ."1:525"(8)38%) • Embr" g
'

". . u

• N�o poss�_ir CNH. .. . .885 (5,16%) :::·.::i..Y.�:I9..�lª:9.:ª:'�i:n·c·o·mp·aúvel·�· '-i�I te - um para cada 1,72 pessoa
• Nao portar documento -

777 (4 53o/c) • Defei ';:"'; :
U ••••••••••••••••

- é considerada "bastante alta".
. ..... . ... .. .. ... ... .'... o e eíto mecanlco. 29 d 140• SubtotaI: 8408 (48 98%y··········�Üi"tra······

.

; t:": .. "O município tem cerca e

"'TOTACÓOAN'Ó
······ ..... u •••••••• ··········í7�i66·tlÓÓ%j·········:�::��t.��6�ns:!in�·i·1i1-J�6�·9.·:··········I;· mil habitantes e mais de 81 mil

.;:g�fi�Wf.aa��tL·:··
.

'.:.' ':��f :;��:ss���e���;���:�� ��� .

TOTAL.
····

u ••••••••••

. 3.453 dentes é maior", complementa.

No Calçadão da'Marechal, carro para em cima da faixa de pedrestes

OS NÚMEROS DO TRÂNSITO EM JARAGUÁ DO SUL
2009 2010 (JANjFEV)

���Ii�;iâ���"nt�:: �:��t ª�t�i�;iª���e�t,,�: i��
Com morte: 12* Com morte:

..... ..

3;;;·····
....

* A PM considera somente as mortes ocorridas no perímetro urbano e pessoas
. q.ue m.orrera� no local do acidente. Não são contabilizadas ocorrênctas nas rodo
vias estaduais e federais e nem as pessoas que morreram no hospital.

.
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TRÂNSITO

O que faltamesmo é educação
Equipe-de O Correio p�rcorre as ruas da cidade e- flagra cenas de desrespeito.

FOTOS CÉSAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL dagem, "Estou com pressa. Por .•J.�
que você não entrevista outro?
Tem outras pessoas fazendo a

mesma coisa", justificou.
Na frente do Shopping ·Bn�i

thaupt, a assistente comercial
BiancaWerner, 28,ano-s, não per
cebeu a vaga exclusiva para via
turas da Polícia Militar. No local, ..
a pintura horizontal está quase
apagada e não há placa indica
tiva. "Eu realmente não percebi,
mas acho que deveriam reforçar
a sinalização".. .

. Poucos metros adiante, a cos

tureira Solange Luquini, 36'anos,
justificou porque ela atravessou a

rua fora da faixa de pedestre: "Vim
buscar um micro-ondas e esta

va com pressa. Mas não costumo
atravessar fora da faixa", garante.

que não percebeu que havia co
metido uma infração. i'Eú não
sabia que estava errado, mas eu
também só fui ali rapidinho"

.

A PM esclarece que o. estacio
namento ao longo de todo o calça
dão é proibido, exceto para carga e

descarga no período das 2h às 9h
e das 19h às 21h, conforme infor
mam as placas existentes no local.
Em frente a farmácias é permitido
ficar estacionado no máximo 15

.
minutos com o pisca-alerta ligado.

Estacionar em locais não

permitidos, atravessar
a rua fora da faixa de

· pedestre, andàr de
bicicleta na calçada.

ESSàS
foram algumas das

infrações flagradas pelo O
Correio do Povo na tarde da
última terça-feira, quando

a reportagem percorreu, por cerca
.

· de uma hora e meia, as principais
·

ruas do centro da cidade.
Não precisou de muito tempo

para que a primeira irregularidade
fosse avistada. Porvolta das 16h45,
um Corsa branco estava parado
em cima da ciclofaixa do Calça
dão, com o pisca alerta' ligado.

O proprietário do automó
vel apare�eu cerca de dez mi
nutos depois da chegada da

equipe, carregando um colchão
-recém adquirido. em uma ·loja
de móveis e eletrodomésticos.
Colocando a nova aquisição no

porta-malas, o homem afirmou

"
Eu realmente não

percebi, mas acho que
deviam reforçar
a sinalização.
BIANCAWERNER,

ASSISTENTE COMERCIAL

" • Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

Os ciclistas que andavam por
cima da calçada foram menos

comunicativos .:Um rapaz que
andava de bicicleta no Calça
dão com uma mulher na garu
pa ficou irritado com a abor-

Acima, carro estaciona na

ciclofaixa do Calçadão. Ao
lado, automóvel ocupa vaga

exclusiva da PM

I A

Para comandante, engenharia
de trânsito deve ser revista

. "Todos nós somos responsá
veis pelo trânsito e temos que'dar
nossa parcela de contribuição. O
que falta é educação", resumiu o

comandante Rogério Kumlehn.
Porém, ele destaca' que, além da'

.

conscientização dos usuários do
· trânsito, a melhoria no tráfego e a

consequente redução dos acidentes
também depende de um extenso
trabalho de engenharia de trânsito.

"É preciso fazer uma revisão
da trafegabilidade, que inclui re
pensar o transporte coletivo, ava
liação 'das. calçadas e do plantio
de árvores, estudo da localização

das faixas de pedestres, implan
ração de anéis viários, abertura
de ruas e pontes, reforço na sina
lização, entre outros aspectos",
destaca.

O gerente de trânsito da Prefei
tura, José Schrnidt, informa que a

partir da próxima semana a sinali
zação vertical e horizontal no cen

tro será melhorada, inclusive com
a relocação de faixas de pedestre.
Ele explica que o trabalho é par
te integrante da demarcação das
áreas do estacionamento rotativo, .

que deve começar a funcionar a

partir do próximo mês. .

LíDER DA CATEGORIA
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jaraguá do Sul Joinville Itajaí Blumenau Florianópolis - Estreito Florianópolis - freira Mar
Tel: 47.3274.4100 Tel: 47.3145.4100 Tel: 47.3247.4100 TeI47.3231.4100 Tel: 48.3281.4100. Tel: 48.3952.4100Faixa de.pedestre está mal localizada na rua GuilhermeWeege
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SENA�
. Curso gratuito

As aulas do curso gratuito de Aprendizagem Industrial emAjus
tador Mecânico começam segunda-feira (22), no período das 7h30
às 11h30, em Corupá, na escola de Educação BásicaSão José. Essa
é urna parceria entre o Senai e a Prefeitura deCorupá. Ao todo, 63
inscrições foram feitas.

do INSS
pronta em agosto
Construção do prédio iniciou há dez dias
GUARAMIRIM

DIVULGAÇÃO
PIERO RAGAZZI

A arquitetura do INSS
(Instituto Nacional
do Seguro Social) de
Guaramirim começa a
ganhar formato na prática.

A
Empreiteira Mão de
Obra Fernandes, de

Caçado�, d�u largad.a
nos pnmerros servi

ços no terreno da rua Nelson
Luiz Rosa de Bem, na área cen
tral da cidade. A agência deve
ser concluída no mês de agosto.
O início da obra estava previsto
para janeiro.

O prefeito' Nilson Bylaardt
afirma que esse é um projeto
anunciado no início da admi
nistração: E segundo o gestor,
as vantagens são inúmeras para
a população. Os moradores de
Guaramirim e das, cidades vi
zinhas não precisam mais se

deslocar até a filial do INSS de

Jaraguá do Sul. Todos 08 servi
ços vão ser oferecidos e estar
centralizados na nova agência.

A gerente executiva da filial
regional do INSS, Iutália, Ro
drigues, com uma equipe de

engenheiros responsável pelo
.projeto de construção da agên
cia, aprovou as condições infra
estruturais da área e deu o aval
para o início da obra em dezem
bro. Mas a parte burocrática do'

processo de licitação adiou o

início dos trabalhos.
O proprietário da empreitei

ra, Leomar Padilha Fernandes
diz que agora os operários ..

tra-:
balham ajeitando o terreno. No
mês de junho a cobertura deve
ser concluída. 110 começo da
obra atrasou e agora vamos dei
xar pronta em agosto", destácou.

O projeto está orçado em R$
1 milhão, além dos R$' 70 mil
para mobiliar a agência. O cus

to com equipamentos de infor
mática será pago pela agência

.
central de Florianópolis. Está

prevista a contratação de qua
tro funcionários. O terreno foi

comprado pela Prefeitura por
R$ 200 mil. O prédio terá 330
metros quadrados.

,t!" ,ii;

Licença sanitária é obrigatória para.o funcionamento dos estabelecimentos

Co'mércios têm até dia 31
. para renovação de alvará

SCHRO�DER imediatamente, de acordo com

a gravidade e o risco oferecido
para a saúde e ao meio ambien
te: O fiscal sanitarista Alessandro
Rosá alerta que as taxas são co

bradas anualmente e os alvarás
têm validade por 12 meses.

Ainda segundo o fiscal, as

multas são cobradas com base
na lei 1763/2009. As infrações
leve, grave e gravíssima podem
variar entre 100% na leve até
5000% da UFM (Unidade Fis
cal do Município), ou seja, de
R$ 125,80 a R$ 629. Outras in

formações pelos telefones (47)
3374-1733 ou 9123-4516.

Os donos de estabelecimen
tos comerciais e industriais

,

deSchroeder têm até o dia 31
de março para renovar o alva
rá sanitário. O pagamento da
taxa deve ser efetuado na sede
da Prefeitura. Em média, os

valores são de R$ 40 e R$ 530,
.'- conforme o nível das atividades

exercidas, que vão desde escri- ,

tório até empresas alimentícias.
Os proprietários infratores,

que não estiverem em dia com
o governo municipal, vão ser

notificados, multados, podendo
ter o estabelecimento fechado

".,"
,,_. ii' .:
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Empreiteira prepara o terreno para começar a construção em abril\

CONSTRUÇÃO
Ponte,da Trindade

-

DAIANA CONSTANTINO
, � qQRUPÃ

Apostilas de Inglês
Os 637 alunos do primeiro ao

quarto ano da rede municipal
de ensino de Corupá estão rece

bendo as apostilas .da disciplina
de Língua Inglesa. O material é

gratuito e está sendo distribuído
pelo governo municipal. ,Desde
2003, as turmas têm essa matéria
na grade curricular.

'�

��
IOs motoristas 'e moradores que circulam ��entre os bairros Santa Luzia e Bracinho, que li

demarcam o limite das cidades de Jaraguá do ,11'.,'1Sul e Schroeder, devem ficar atentos porque
terça-feira (23) iniciam as obras de constru
ção da nova ponte da Trindade. Durante 90 Idias a passagem permanecera interditada. O �;desvio terá de ser feito pelos bairros vizinhos J,./. .

ItoupavaAçu, São João ou pela área central do Imunicfnio de Schroeder. I

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

L__---__...;___-------------�----,.---� _.J�___
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Folhas e temperaturas em queda
,

,

No�a estação inspira leituras, caminhadas, passeios e aumenta o
I

apetite ,por pratos quentes
"Um dia frio. Um bom,
lugar para ler um livro".
A sugestão de Djava�
resume um pouco do clima
da nova estação que inicia
hoje, às 14h32.

E não.
é somente a leitura

que fica mais agradável
em dias de outono. Tem

peratura amena é um

convite para boas caminhadas, fil
mes, cobertor, cafés, chás e pratos
quentes. A nova estação começa
a dar as caras e já altera a rotina

das pessoas. Das árvores caem as

folhas. E as temperàturas também
'costumam despencar, principal-

,

mente à noite. Ao sair de casa,
fica a dúvida: nem manga longa
e muito menos regata, Nas vitri
nes 'as sandálias dão espaço para
.o charme das botas. Os tons das

roupas vão escurecendo. Lenços,
cachecóis, tocas e luvas, resolvem
sair do armário.

Paramuita gente, a prévia do in
verno é o período mais aguardado
do ano. "Eu adoro o outono. Prefiro

. os dias frios porque a gente se sente

mais leve, mais disposto", explica a

aposentadaAdelmaHerter, 65 anos.
, "No frio a gente tem mais ânimo

para fazer as coisas. Dá vontade de
caminhar e passear", acrescenta a

aposentadaAnita Sturch, 72 anos.
AS duas amigas também assí-

milam a nova estação à vontade de
comer. "No frio, o apetite aumenta.

Dá vontade de comer mais", resu
me Anita. Já Adelma, tem na ponta
da língua o sabor do outono. "No
friozinho é bom chimarrão, sopa e

polenta quente", sugere.

"
No friozinho é bom

, chimarrão, sopa' e
polenta quente.

.

ADElMA H�RTERr
6SANOS

"

FRIO COM MA1S SAÚDE
A otorrinolaringologista Elen de

Masi alerta que os cuidados com a

saúde devem ser redobrados em

dias de frio. "Com a mudança de
clima, as pessoas que têm tendên
cia a alergias sofrem mais. A dica é
evitar choques térmicos e evitar be
bidas muito geladas", diz. Excesso
,de ar condicionado, casa fechada

por muito tempo e banhos com

água fria também devem ser evita

dos, "segundo a especialista. Sobre a
alimentação, a profissional orienta
que os cuidados devem ser,os mes
mos o ano.inteiro. "É preciso comer
frutas, legumes e verduras. Frango e

peixe são preferíveis nó lugar de car
ne vermelha", recomenda.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br,

FOTOS PIERO RAGAZZI

Amigas aproveitam o início de outono para caminhada e passeios. Cuidar da saúde é essencial na estação

MASSA DE AR FRIO CHEGA AO ESTADO NA SEGUNDA QUINZENA DE ABRil

Outono será frio e com chuvas bem distribuídas
Dias secos, temperaturas

amenas entre a noite e a ma

drugada _e em elevação à tarde

por causa da presença de sol.
Com essas características, o ou
tono,·mesmo que timidamente,
começa a mostrar sua "cara".

De acordo com os mete

orologistas da Epagri/Ciram,
os próximos três meses serão

de chuvas acima,da média e

temperaturas na média. "Não

quer dizer que será um outono
'

chuvoso, as chuvas serão mais

frequentes, bem distribuídas
e chove menos que no verão",
explica o meteorologista Mar

celo Martins.

Segundo ele, uma massa de

ar frio deve começar a atuar no
Estado na segunda quinzena do
mês de abril, quando as ternpe-

raturas devem cair e O período e possibílidade de neve, prin
de transição entre outono e in- cipalmente, no Planalto Sul.
verno será sentido com maior Mesmo assim, temperaturas
intensidade. "Outono é a transi- elevadas, acima de 30°C, são

ção do verão, muito calor, para
.

esperadas, caracterizando os

o inverno, muito frio. Então, o
'

veranicos de maio.
outono, no geral, é mais frio. A EpagrilCiram alerta que

o, período do outono' também "',

é favorável à ocorrência de

temporais com ventos fortes
e granizo isolado, porém, me
nos intensos e frequentes em

relação ao verão.
Neste fim de' semana, o

sol aparece entre nuvens e as

temperaturas ficam entre os

18 e 30 graus.

"ii.,

Temperátu,ras
elevadas, acima de
30oÇ, são esperadas,
,caracterizando ps
veranicos de maio.

Mas a amplitude térmica, que
é a variação de temperaturas,
entre a manhã e a tarde, por
exemplo,

.

é muito comum no

outono", destaca.
A partir de maio, estão pre

vistas geadas generalízadas em,
todas as regiões catarinenses

Variação de
temperatura, entre

manhã e noite, é marca
registrada do outono

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plural

eatriz Sasse
,

Rock se fertalecendé'
Mais um evento pra galera do movimento alternativo/underground
da região. A ChinaBird Produções apresenta o Oca Rock e traz para
a cidade a Zander, projeto que reúne integrantes de bandas como

Noção de Nada, Dead Fish e Deluxe Trio. O show rola dia 16 de abril
no Bar do Oca. Isso mesmo, no Oca! Para completar a noite, as bandas

-€afeinol eBedinis e o DIManuel Netto fazem as honras para os

cariocas. O quinteto que forma a Zander está na rua desde 2007 e já
lançou dois discos.' O som temmuitos temperos e influências, uma

amostra está no vídeo www.youtube.com/watch?v=RoVi4q14e_k.
Os ingressos antecipados já. estão à venda a R$ 10 (1 o lote), no Oca e

Ponto Certo. O Bar fica na ruaOlívio Domingos Brugnago, 501,Vila
Nova. Outras informações no Orkut da ChinaBird Produções.
Bola branca para os patrocinadores do evento que ajudam.a

ressuscitar o rock alternativo em Iaraguá.

HORA DO PLANETA ,

Neste sábado, às 20h30, pessoas, empresas, comunidades e governo
são convidados a apagar as luzes pelo período de uma hora para
mostrar apoio ao combate ao aquecimento global. É a Hora do Planeta,
conhecida globalmente como Earth Hour, uma iniciativa da RedeWWF

para enfrentar as mudanças climáticas. Em 2009, milhões de brasileiros
e ícones como o Cristo Redentor, a Ponte Estaiada e o Teatro Amazonas
ficaram no escuro por sessentaminutos. Em 2010 o movimento
promete ser maior.Visite o site www.horadoplaneta.org.br e participe!

47 8,433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitte r. comi beatrizsa sse

flickr; b e a s asse
orkvt Beatriz Sasse

h!.
Adquira.
já a sua!

PONTOS DE VENDAS

.0 Spyzer Project levou o público ao delírio no London Pub, no sábado

--
-

.

Da Choperia Bier Haus, André Doege e

. Cristiane Araújo, que sempre recepdonam
os clientes no maior alto astral

ARQUIVO PESSOAL

41'1 A partir da
esquerda: o casal
Rudimar e Cleide
Longui, Nelson
Luiz Per.eira,
a filha Paula e :

mulherRosllens,
e o casal Jadir
e Rósane Lopes
que foram curtir
o show da banda
norueguesa A-ha .

no Rio de Janeiro.
Eles também

. aproveitaram para
um passeio pela
Cidade Maravilhosa

'PiB! f'dinH %'9' i § 'iiwwA'M@iiii 'i: :

:iHi§@i@*R!S'AM'MSSWMiWW'w,,'@#i,,%Pi'M*""IMi'@ilifiNll"@@iwM_,_

SEVEN CHOPERIA
2° Sambanejo com Henrique & Michel,
Grupo Desejo Constante e DJ Alan .

.
Elas grátis até às 20 horas e após

RS 5. Eles pagam RS 7.

LONDONPUB
Sertanejo universitário com
Iton & Everton. Ingressos na

hora RS 5:para ela e RS 15
"

para eles (1 ° lote).

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS .,327&-486619198-0515
ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/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. 3371-1584
MOVING UP MUSICCLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9122-7190 ou 9106-9982
LlCORERIA FULLDRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 337J:'1299
CACHAÇARIAÁGUA DOCE .. 3275-2590

CHOPERIA SALOON • 3373-1673

Via·
Eu twitto para transformar os meus
sentimentos em palavras e disseminar coisas
positivas. #twittaporqué
@ DenyMoore ,
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ANDERSON PRADO

Estudantesque participam
de programas de estágio e

.

trainee têmmais chances
.de contratação • Páginas3e7

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DE OLHO NO
MERCADO

FIQUE POR DENTRO
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No livro 110 código do talento", o autor
Daniel Coyle apresenta um programa
para o leitor desenvolver habilidades
na vida pessoal e profissional. De
acordo com estudos, todo talento hu
mano é criado por cadeias de fibras
nervosas que transmitem um impul
so elétrico que Viaja por um circuito.
E todas as nossas habilidades depen
dem desse sinal. E, conforme pesqui
sas, a substância neural denominada
mielina tem o papel de tomar esse

sinalmais forte e rápido nas pessoas.

Editora:Agir ,

Categoria: Carreira/ habilidades/ne
gócios
Preço: R$ 44,90
Páginas: 272

o CORREIO DO POVO • Fim de Semana, 20/21 de março de 2010

o QUE USAR NO TRABALHO: BLUSAS .

�- -,
.

Com calça jeans, a profissional pode
usar uma camisa ou blusa de corte

diferente. O tecido não precisa ser fino
porque o jeans é informal.

.

. Evite usar blusa de'algodãé :com calça
de tecido fino, Nesse caso-o ideal é

.

optar por uma camisamais c�ássic� no

corte. e tecido, ,

....;..

RANKING
DE EMPREGOS

VAGA,S URGENTES!!!

� EM ALTA
Compras
Logística
Engenharia

Recursos humanos

+ EM BAIXA
Advogado

. Gerente comercial
. Contador

Analista de dados

EXPEDIENTE
Coordenadora: Patrícia Moraes

Programação Visual: Bianca C. Deretti

Textos: Agêncià' O Globo

Comercialização: O Correio do Povo

'(47) 2106-1919

: AÇOUGUEIRO . ES,TOQUfSTA
, ATENDENTE DE CRÉDITO GERENTE
, ATENOENTE DE SAC 'NSPETORDE QUALIDADE
AUXILIAR ADMINJSTRATJVO MODEUSTA .

AUXILIAR·DE EXPEDIÇÃÓ . MOTOHlSTA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TÊXTIL OPERADOR DE LOGISTfCA

. AUXIUAR DE PRODUÇÃO METALÚRGICO {ALMOXABIFE) �

AUXILIAR DE SERViÇOS GEHAJS' OPERADOR DE �OGJSTICA (EXPEDIÇAO)
AUX�UAR. FfNANCErRO

. OPERADOR tNDUSTRIAL
.

AUXILIAR PATRIMONIAL OPERAOOR(A) CENTRAL
CAiXA

. OPEHAOOR(A) DE CAIXA
CONSULTOR DE VENDAS PADEIRO

I

COORDENADOR F'NANCEIRO . PIZZAIULO
COSTUREIRA -, DEZ VAGAS. PROJETISTA ELÉTRlCO

.

,
COZINHEIRO (A)

. RECEPCIONJSTA
" CRONOMETRISTA REPOSITOR (A)' .

.

• ELETRtCISTA."
.

. 'SECRETARIA )

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO .-

.

SECRETÁRIA BILINGUE
INDUSTRtAl- DUAS VAGAS

.

TELEFONtSTA
ENGAN�DOR

.

VENDEDOR DE LOJA
ESTAGiARIO S�PERIOR DE VIGILANTE
ADMINiSTRAÇAO ZELADORA

Há 35 anos a mais tradicional e·conceituada
", i,nstituição de ensino pro,fi.ssionai izante· de" "

_

',',Jaraguá do Sul eregíão.
"i

NOVO ENDEREÇO� Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836 - Centro (antiga RH'BrasiJ).
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PASSAPORTE PARA O MERCADO
Dominar vários idiomas e ter bom relacionamento interpessoal são os requisitos das empresas

Conquistar uma vaga exige preparo.
Além de cursar uma graduação, são leila Azevedo, geren�e do Nube: liA inserção no estágio possibilita umamplo conhecimento da área escolhida pelo aluno".

necessários dinamismo e bom rela-
cionamento interpessoal. "As empre
sas buscam profissionais que, além de

possuírem uma boa formação educa- SAIDA MAIScional, sejam dinâmicos, não tenham .

medo de enfrentar desafios e demons
trem capacidade de aprender coisas
novas. O domínio de idiomas também
faz uma grande diferença', destaca 10-
{lia Mello, diretor executivo da 'Ialent
Solution, consultoria de recrutamento

e seleção. .

De acordo com ele, os programas de
trainees são mais estruturados e repre
sentam um grande celeiro daqueles
que serão os futuros talentos nas orga-

� ,

nizações. "E nesse período que eles se

-identíficam com as especialidades de
trabalho que gostariam de abraçar".

--

, Logo que ingressam no ensino

superior, os estudantes sen

'tem necessidade ,de entrar no
mercado de trabalho. Aplicar
os conhecimentos aprendi

dos em sala de aula passa a ser um dos

principais desafios dos jovens. E os pro
gramas' de estágio e trainee costumam

ser o passaporte para iniciar a carreira.
, liA inserção no estágio'possibilita um

amplo conhecimento da área escolhi
da pelo aluno. Alguns têm contato com
outros setores' das empresas e até des
cobrem uma nova profissão", comenta
Leila Azevedo, gerente de atendimento'
do Núcleo Brasileiro de Estágio (Nube).
Quem participa de um programa de es

tágio tem boas chances, de colocação.
Além disso, algumas empresas efeti
vam os estagiários que mais se desta
cam. Segundo pesquisa do Nube, em
2009, 60% dos estagiários foram .cfeti
vados ao término do ensino superior.
Já os trainees, assim que recebem o di

ploma e concluem a experiência, pas
sam a ocupar cargos de liderança nas

organizações.

Exigências das corporações

/

DIVULGAÇÃO

·OPORTUNIDADE

* Cadastro sob eensalta SPC e· SERASA

(47) 3332-9811
.

(47) 9945-9408
(47) 965,7-9181

, Atividade a ser desenvolvida em Guaramirim e Jaraguá do sul.
BenefíciQs: Remuneração, ótima comissão + premiações.
Requisitos: Residir na região, possuir veículo próprio,

preferencialmente moto e dísponíbüidade para atuar em tempo
mtegrs: de segunda a sexta- feira

Interessados enviar curriculum via e-mail

jdancker@maxxifischer.com.br ou mais informações pelo
telefone 8804-3800 com Jean.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALTERNATIVAS D"E. EMPREGO PARA OS
ACADÊMICOS DO GRUPO UN.IASSElVI

Vagas permanentes estão' disponíveis na
Agência de Ocupação Profissional d� Fameg

Agência ·de Ocupáção Profis
sional - Hórus - oferece alter
nativas de emprego para os

estudantes matriculados nos

.

ursos do Grupo Uniasselvi

Fameg - Faculdade Metropolitana de
Guaramirim. Este é um núcleo da íns

tituíção de ensino superior destinado a

incluir os alunos no mercado de traba
lho. As vagas são permanentes, Basta os

interessados procurarem o setor na fa
culdade.
A Hórus é uma agência de emprego in
terna do Grupo Uniasselvi exclusiva aos

acadêmicos da unidade. Este núcleo
realiz-a parceria com as empresa da: re

gião e depois seleciona e encaminha os

. estudantes para as vagas disponíveis.
A agência também é responsável por
acompanhar o desempenlÍo do aluno no
trabalho. Segundo a assistente de capta
ção' da Fameg, Aline Carla Oliveira Mar
tins, amaior parte dos acadêmicos sai da

faculdade encaminhada no mercado na

área especifica do curso escolhido.

VANTAGENS DA EMPRESA
As empresas parcerias da Hórus têm a

vantagem de contar com o serviço de
-Recursos Humanos

_

da agência. Isso

porque, o núcleo de empregabilidade
da instituição de ensino divulga as va

gas, analisa os currículos e encaminha
os candidatos. Outra vantagem é que a

Hórus acompanha o trabalho dos estagi
ários e compartilha o desenvolvimento
do profissional 'com a administração da

empresa.
Os empresários. interessados em firmar

parceria com a Hórus do Grupo Unias
selvi Fameg devem entrar em contato

pelo e-mail ne@fameg.edu.br ou telefo
ne (47) 3373'"9802. Outras informações
no site www.fameg.edu.br.

Oaiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

T,AR

UNERJ
Arquitetura e

Urbanismo
Francisco'Refosco Nunes, Ma

riana Arruda e Sara Moretti, for
mados em Arquitetura e Urba
nismo pelo Centro Universitário
de Jaraguá do Sul e Universidade
Regional de Blumenau ganharam
destaque com a primeira colocação
do Concurso Marco de Entrada da
Prefeitura de Brusque. O concurso

teve duração de três meses e sele
cionou três finalistas em duas ava

liações, realizadas por júris técnico
e representativo. Além da equipe
classificada com a primeira- colo
cação, Emanuele Schmit, Amanda
Silva de Oliveira, Daliana Garcia e

Deniela Lessandra Heck, profissio
nais de Jaraguá do Sul, .se classifi
caram em terceiro lugar.

.

5
,

10. RECRUTA E TO E ELEÇÃO � CO�'SU ,0, IA * EST/GIOS

Rua Henrique Píazera, 103 - Centro TeL 3276-:0700
www.gr:up�m.eta ..co

* 'GESTOR' (A)
DE CONTAS

Vendas e suporte
técnico a clientes,

ramo têxt'�

* ·NU". rCIONfS A
/ '

RAMA OR

(A) DE
OMPUTADOR

JAAAGlJÀ DQ SUL

OPatAClOttAl
AJUfiArJ!TEDfCAAGAltlESCAAGA
Eh5iOO tundmrrentli compJem ou ooIsan!jo.
AJUDANTtlIE ssnliçOSGERAlS
p.arn,�r ero (illlBS-os!:J-aJrras..
AtMOXAl1JFf
OiSfl,llflmurdada llarn trabaIJ"Iiat na Vl!:a � O"ta. VIla
lenZl éM�sarand\)fia.
.a,uXlUAR DEGQZlJ"�
Oa5�taval vrtértefa tiawnlfãO.
AU;aUAR O'EffiODUçAQ
Oeseiâ'let em;inQ tuftct:L'1'!errtaJ CGm�!ato ou
ClL"'SarlOO ,

AUxtUIt;R�EXPtDjÇÀO
Oe&ljavei canlW.:imentn basco.CGmmateriais.
AUXlUAfi CE ti rur',Ico
Vb/Mc!aoorâl'rn'J 1'1!! ja�ag..qCOlas. .

filXlUAR DEMD�rr.&,OO I

Oese,a'1l!. c.oot�m�;me em mnmagem dê
Ó'reis.

SOROI\OOR (P'l Oese:l�p'j r!oni'1edrnemo n�

fOlteàn
aORP,ACHEBO !AiYi.'t�na (WTcãQ.
CNÁA O�;ave1 ln' WtÔa !fi! atru--,ffim ma e.

áisP011IÍllftaact.e para frra d,ii semana
CAM�,RepJ, Oísvuf!ibt"dOOe ",ata a.rua.r fins �
sem-w.

CiJSTIJRfjRA. lO; VI'Iiooa na iÇa0. Para amar
e,'1'I�V\tf'SUS Ilal!nlS
D06RA06flA: ,fV1SQR f t OIW«jâvef' l'l�da fia
ill1ti!O � ar na f'- � figueira t J,aríl.pua
�.
ESTAJ'J: �DC� Efi.i DJ35aj ,j�âle+a na função
ENCANAODR !�.J tI�'II�lar:.JI��
aErnE.OST.A O ú�,f.UrEl�r:ÁO

Vivênçia na funçãe.
FORNEtRú tA} Y!'féftCi3 nat�.
MARCENEIRO (A) Vivencía na fun-ç.®.
MOTORISiAOe�pof;sWrCNHADooAC, .

OPERADOR lM DE MNIDTNA.N� em Rama.
CaJandra..Htdroab-fiooreGQmpactadelr.l.
OP.ERADOR (A}. DE LDGÍSTICA VNé'llcia fl3

expedição 00 akno�L!fado. .

PREPAMOOR OE. MAQUINA tr, ·JETúfiA rresej�leí
'Jivénda oa função
RECEPClONISTA O!}sejé:.v� Vivência em
atendímento e Gk910rdbnidade para lins Ce
semana,

REVESTrOQR (AlOfSORAACHAS
Oesejaveí cwbeciw,e,fl:tJj na função
REPOSITOR {A, Olspf.lfliJílírlat,1e p�,jl amar fin� de
Sl!fl'I.aml

SOLDADOR (AI Oes�a',ei tOflh�mento na ãre-a.
TALHAOOR tA) �sefá"'� c.oMeÇ't:nefftD na

Funço.' .

TECElÃO lÁ· VtjJénetaCcrr.o1�io_

Oesejâve! c\OflheG.>meJ1to'éf:n�!ma ,einte,r,pre:taçáq
dedeae.nho,

.

\t€NOrI10FiJAi oomno
l)es�a:�,eh\í\fêneia em.,arn�a5 � �:ei�1.11JJpt:®ílíri·,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



/

o CORREIO DO POVO • Fim de Semana, 20/21 demarço de 2010 Carreira 5

GUER
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O

.Max (arr ira d t lent
.

ehringero memado de traba1hn exige formação permanente dos profissionais. Ê justamente
. esse profissional qualificado e certificarlo que torna a empresa competitiva e diferenciada
em termos de resultados. A Anhanguera-Educacional ,... Fatal, com o propósito de
contribuir para a aquisiç-ão_tlesta QLlalifica�âo e va�orilaro seu currículoj oferece CURSOS
DE PÓS-GRADUAÇ,AO. indicado, justamente.. para os profissionais que não têm tempo a

perder 'e têmmuito a c,onquistar. Profissionais devem
.

usar o bom sensoESCOLHA SEU CURSO DE PÓS..GRADUAÇAO:
Gestão Educa'clonal
Educação Esp_ecial � �nclusiva;
Gastão�ndustrl(d:
MBAemMarketinge Vendas;
MBA em Gestão deProjetos;
MB,A em Gestão dePess.oas;
MBA em LOgjstjca�
MBA em Gestão Estratégjca de Negóc,ios;
MBA em Controlad{j,ria.

Aqui na empresa, tudo é complicado. Qualquer decisão
requer planilhas de dados, computadores e máquinas de
calcular. Estamos ficando tecnológicos ou burrológicos?
Isso me lembra uma história muito legal. Em uma empresa igual ao

do nosso leitor, o diretor, que tinha 58 anos, aproveitou uma convenção
.

'nadonal em um hotel na Bahia e colocou um problema para o pessoal
resolver. O enunciado era o seguinte: "Pereira tem 16 anos. E ele percebeu
que sua idadejá havia dobrado-quatro vezes. De 1 para 2, de 2 para 4, de

4 para 8 e de 8 para 16. Se essa progressão persistir, daqui a 16 anos que
idade terá Pereira?" O líder esperava que todo mundo pulasse da cadeira
ao mesmo tempo e gritasse //32!" Mas passou-se um minuto e nada.

Dois minutos, três minutos; A questão estava gerando controvérsias. Na

cabeça de todos, estava claro que a empresa não iria levá-los a um hotel

na Bahia apenas para resolver um problema que qualquer um resolveria.

Parte do pessoal se convenceu de que a frase mais importante da questão
era use essa progressão persistir", porque ela jogava o problema do terreno
prático para o campo hipotético. Outra parte disse que a solução correta,
embora biologicamente inviável, era 11256 anos". Finalmente, o diretor

explicou qual era a conclusão do problema. "Quanto mais a tecnologia
avança, mais profissionais deixam de usar o elementar bom senso."

De acordo com o coordenador dos Cursos POS .

Graduação e Extensão� Marcos de Oliveira
Víe�ra �s .insctições para os cursos de pôs
graduação jã estão abertas e devem ser feitas

pelo SIta www.unianhanguera.adu.br. direta..

rTI'ente na Secretaria da Instituição ou através do
telefone (47) 2107�4738.

-

Coordenador dos Cursos de Pós-GraduaçãO
e Extensão da Anhanguera .fducaclonal

-Fatej, MafC�S de Oliveira V/elta,
.

Rua Ma.jol Julio Ferreira � Vila LaJau .. 'JaraglJâ do Sul w .WWw.fatej.com.br.

�HAN�p. (47) 2107-4700 I '(47) 33'70-7660

Meu encarregado diz que reclamo e discordo de tudo, mas só

faço isso porque quero que as coisas saiam cada vez melhor.

Muitas vezes, discordar é sinônimo de teimosia. Mas também pode
ser uma demonstração de liderança, criatividade e cmpreendedorismo.
Mas para quem reclama e não é compreendido existe um bom consolo.

Na história da humanidade não existe uma única pessoa que tenha fi

cado famosa por concordar com tudo.

Nà minha empresa, parece que. todo mundo sabe de tudo o

que acontece, menos eu.
.

Vou lhe contar a história da Magali, a mulher mais bem informada de

uma empresa em que trabalhei. Um dia, ela encontrou no corredor, por
acaso, o Fernando. E ele estava sempre querendo saber o que acontecia.

Sussurrando, a Magali perguntou: "Novidades?" Imediatamente, o

Fernando também baixou o tom da voz e contou uma fofoca sobre um

colega de trabalho. Ela ficou impressionada e sussurrou mais baixinho

ainda: IIÉ mesmo?" Satisfeito, o Fernando perguntou se a Magali sabia
de alguma notícia quente. E ela sussurrou: "Não." Decepcionado, ele

perguntou o motivo, então, a Magali estava sussurrando daquele jeito e

respondeu: "Faringite." Os mais bem informados em uma empresa são os

que sabem como extrair informações semse comprometer.

MAXGEHRINGER É CONSUITOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBREAS DÚVIDAS
DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E rv
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Bernt Entschev
PAlESTRANTE CONVIDADO

Raiva faz mal'
Adianta alguma coisa ser bravo e com aquele' temperamento, conse

fazer todos terem medo de dar bom guia permanecer na empresa há tanto
dia a você? Alberto era a prova viva de tempo. Deveria ser um exímio profis
que isso não adiantava nada. Executi- sional, não tinha outra explicação. E,
vo com mais de quinze anos de atua-quando toquei no assunto, Pablo riu

ção no. segmento automotivo, o ad- jocosamente, como se eu tivesse con

.minístrador construiu sua carreira de
'

tado alguma piada. De acordo com ele,
uma forma um tanto quanto tortuosa os executivos do topo da organização
e conquistando, durante esse tempo, pareciam ter algum "rabo preso" para
uma legião de desafetos. Estive com manter Alberto na gerência, poís, na
Alberto poucas vezes, que foram su-, verdade, seus resultados não eram

ficientes para eu ter a noção do quão ruins, mas nada excepcionais tam

insuportável era ficar ao seu lado. bém. Nada que compensasse a rudeza

Porém, tenho um grande, amigo que dele com fornecedores, colaboradores
trabalhou com ele por mais de cinco e, às vezes, até clientes.

anos, tempo o bastante para falar com Não demorou muito para que Pa

propriedade sobre a personalidade blo contasse o que considerei a afir

agressiva do executivo. . mação de que havia algo realmente

Segundo Pablo, Alberto só podia errado nessa história toda. Relatou
ser completamente desequilibrado. me os entremeios de uma negociação
Chegava todos os dias antes do horá- da qual ele (Pablo) fez parte e, por ter
rio comercial para não ter que cum- errado alguns números no orçarnen
primentar as pessoas pelo caminho e, to que forneceu a um cliente, recebeu
quando, por algum motivo, precisava uma represália em forma de ameaças
se atrasar, passava pelos corredores do seu gerente. Indignado com aqui
de cabeça baixa para não ter que de- lo, correu para o RH e pediu as contas,

sejar bom dia para quem cruzasse sua dizendo que entraria com um proces-:
passagem. Nos'dias de reunião com' so contra Alberto e contra a empresa.
Alberto, as demais pessoas preferiam 'Mas, para sua surpresa, a alta direção
ficar caladas para evitar reações nega-o chamou para uma conversa e pe
tivas do administrador. Porém, quan- diu, encarecidamente, que ele per�
do necessárias falas ou apresentações, manecesse na empresa e que jamais
isso era feito de forma breve e sucinta entrasse com um processo contra Al
na tentativa de não deixá-lo irritado berto. Pediram, desculpas em nome

pela demora. Pablo me contou alguns do executivo e justificaram sua atitu
casos que me deixaram bastante as- de, dizendo que ele estava passando
sustado. Segundo ele, houve uma vez por maus momentos na família e que,
em queAlberto chegou a atirar objetos por isso, havia perdido a cabeça. Pa
em cima de uma funcionária e, para blo engoliu as desculpas, pois eles lhe
desviar dela, atirou uma cadeira con - prometeram algumas regalias para se

tra um janelão que tinha na sala de manter calado. Porém, independente
reuniões, fazendo com que o vidro se do que fizeram por ele ou não, o mais

'espatifasse.' intrigante de tudo foi o fato de Alberto

Fiquei curioso, na verdade, ten - ser assim tão ignorante e de todos da
tando entender como Alberto, mesmo empresa o acobertarem.

Mande sua história para coluna@debernt.com.br e siga-me no twitter@bentschev.

OPORTUNIDADE DE TRABALHO
- - � _. - -- - - -- - -- -- - - -- -- ---

I COORDENADORDE LOGISllC,A

-SuperiDrGomple�Q tAdminis.1:raçãD, LogiSiliICia, Eoonll,nia,e'CiênCiasGonitábeis.).
-Experiênciaem todas aiS eltapasdo processo logístico.
-jr1J1:eraçã,(:l cam as área.'S de custos e conlabilidade, ooordenar e aoompanhar invEllJ1tà,riios periódi.oos, s.uge.nr rotss
altemalivasjunto aos operaoores"

I -Conhecimento emGo�ilidade,Gestão de Pessoas.
I -Analiser 9 EJaborarrelailóriD'S inerentes àsatividades.
-Salário e.Horâria a Combina,r'

I
ASSISTEN'rE DE lOGUnICA
- EnsinoMédioCompleto
-ExperiênciaememissOO de notas fiscais,mcelbimerrto; armB!ZBnamento, reposição, inven'lãiriOl'5 .

-Conhecimento emOo!1ilabilidada"
-Elaborar'mlatóríos inerentes à função.
-Salário e Horállio a Combinar

AUXIUAROE ESTOQUE
-Ensino Méd'JC Completo
-Conhecirnento em estoque, ronCerir notas flseais. entrada 00 mercadorias, controle e oonlBgem do estoque,
acmaz_enarnentoe di'SJ.ribuição.
-Salário eHllrário a Oombinacr

PARA.TRABALHA:R EM EMPRESA DE GRANDE PORTE JOrNVILLE/SC
OS, INTERESSADOS OEVERAo ENCAMINHA:I't CV PARA: "y',J)pgriii�QIlJCll:@)lat;tOQ;,®m�.bI. ,

NO ASSUNTO EWlAR O NOME DA VAGA.. E NO CURPO DO EM�l. APRETENSAO SALARIAL

Luiz
Marins

Gomo lidar com a falta
(je paciência das pessoas?

Tenho- a impressão de queas pessoas não sabemmais O' que é paciência. Clientes,
colegas 'de trª,balhQ�ç�,efes e subordinados, todos lit�r,aIn;renté "perderam a 'pa5iê��
cia" e não sabemmàis onde encontrá-la. Até nossos melhores amigos parecertderJa',
perdido em algum lugar. Isso sem falar de nossos familiares,Maridos, esposas, filhos,
noras, genros, cunhados, primos, tios, todos vivem numa impaciência sem limites,
Onde foi parar a paciência das pessoas?

A paciência é umavirtude que não pode ser confundidacom a tolerância excessiva,'
com a aceitação da falta de qualidade, tom o não cumprimento do dever. Uma pessoa

paciente nãó é aquela que aceita tudo. É aquela que tem dormnío sobre o seu ser: tanto
é verdade que o contrário da paciência é a ira, a raiva, a falta de controle sobre suasemo
ções. E osmelhores sinônimos da paciência são a serenidade e paz de espírito ou ainda a
capacidade de resistência a influências externas e O domínio da própria vontade. _

Assim, quando digo que as pessoas estão "perdendo a paciência", quero dizer que elas
estão perdendo o controle sobre simesmas e perdendo o domínio da própria vontade e

se deixando levar pela emoção e não pela razão:
BenjaminFrankÍinafirmavaque "quem tempaciência, obtémo que deseja" e lsaacNewton .

disse: "Se fiz descobertas valiosas, foimaispor terpaciênciado quequalqueroutrotalento"
A paciência é, pois, urna virtude que deve ser cultivada pelas pessoas. Ela pressupõe

um exercício constante de empatia - ou seja - de se colocarno lugar das outras pessoas.
Requer a humildade para respeitar opiniões alheiasmesmo que delas discordando.

Pense nisso. Sucesso!

PÓS�GRADUAÇÀO
,

Estratégias Financeiras ,

18.1130mlll às 2211JOmill til!; ferfa e sáir
,

e de Custos
360 9/4/2010 8hà!lHll (ilulas qui,Jlzenalmel1te;

TÉCNICOS
T�Cl1íco .em Enfermagem 1806 1914/2010 atlas 1211 2<l'a 6"feíra

,

Técn!co em A!imentO's 1500 26{ri2Q10 18h45mrn às 2:2n15rl!líl 2� a 6�felm

Técnico em Segurança da Tlfabalho 1440 26/112010 I.aM5mtn tis 22:h15f11in 2� a ÔW feira

INfORMAÇÃO e COMUNICAÇÃO
"

-

liolll.1I1gem e: Prl)gramaç,ao JAIJ'A HlQ , 06/04 a 1010812010 1911 i!ts 2211 3� li 5" feira

Deslgner Gráfico 180 06;04 ilI10/11/2010 1911 as 2211 3�, e 5i! feira
<

-

GESTÃO E NEGÓCIOS
-

Boas Prátlças em 20 08/03 a 16/03/2010 19h15min às 22hi50mlll 23 a6$,
Maníputação oe AUmentos

Gerenciame,nló de Equipe'de Vendas S , Si3/t!010 911 às 12111i: 2;; feira
I 13MOmln as l6h30mlll

CIPA· Comissão !ntema 20 13/03 ii 10/04/2010 81l15min as 121l15mln SábaD:1b$,
de. Prevenção de Acjdilnles

Auxihar Administrativo
,

210

!
' 31031201 {} a Fev l 2011 61i às 12'h30min Sábados

OB$; parcelamos no cheque, cartão de crédito é boleto bancário
Consulte-nos sobre os cursos de Ação Empresarial para sua eqUipe!
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PRIMEIROS PASSOS DA CAR'REIRA
Estagiários e trainees são envolvidos nosprojetos que estão ligados à criatividade nas corporações

aniela, Letí - minha vida profissional
cia, Vitor e e pessoal", fala. Já' Letí
Juliano. Es- cia Anguito, de 20, estu
ses quatro da design gráfico. Após
jovens têm. a experiência de um ano

várias coisas em comum.
,

e, três meses na Central
Além de cursar uma gra- Brasileira de Catálogos,

,

duação, eles passaram da área gráfica, partiu
por processos seletivos para seu atual estágio na

e viveram momentos de empresa Rosa Olívia Ma
tensão, medo, expecta- luf Confecções, em Per-

,

tiva ... O objetivo era um. dizes, da estilista Adria
só para todos: aprovação naBarra. "Nesse estágio,
para um programa de conheci o setor de moda

estágio ou trainee. E, o e estamparia e me iden
melhor, os quatro conse- tifiquei bastante", conta
guíram passar nas entre-' Letícia.
vistas. Vitor Caneiro, de 24, es- ,

Daniela Laudino, de 23 tagiou por dois anos na

anos, está no quinto se- montadora Mercedes
mestre de engenharia ,Benz, em São Bernardo
ambiental. Há sete me- do Campo. Formado em

ses, ela vive a experiên - engenharia de produção,
cía do primeiro estágio ele decidiu participar da
no Hospital 9 de Julho, seleção para o programa
em Cerqueira César. Sua de traínee oferecido pela
seleção foi composta.por

'

empresa e conquistou a

três fases: redação e duas vaga. "Foram cinco eta

entrevistas, uma com o pas que exigiram o má

engenheiro responsável ximo das competências
e Outra com a superin- que umtrainee deve ter:

tendente de recursos hu- fluência em' inglês', ca

manos (RH). pacidade de assimilar e

tomar decisões com ra

pidez" recorda o jovem.
Também trainee da
Mercedes-Benz, o enge-

,

nheiro ,elétrico Juliano
Alberici, de 25, já desen
volveu dois projetos na

área de desenvolvimen
to ,da empresa. Ele se

formou na Universidade
Federal de Santa Catari
na (UFSC).

Boasdescobertas

"Ajudo a controlar a pre
servação do ambiente
através da coleta seleti
va, e participo da elabo
ração de laudos técnicos,
normas, procedimentos
e políticas de meio am-

'j biente. Esse estágio está
acrescentando muito na

OCEANO CONFECÇÃO
SURFWEAR

l!.� Está contratando paratrabalhar em Joinville:

CRON'OMETRI�TA
Cronometrar tempos e, ávaliar ritmos. Ter aten9áo ,

concentrada e bom reíaconamento em equipe. Desejável
conhedmento no processo produtivo de çonfecçâó.

ENCAR'REGAD,A (O)'DE TALHAÇÃO
'

HabiHdades técnicas.de enfesto, conhecimento em
, planejamento de risco e corte.Ter fiderança e bom
relacionamento em equipe.

GERENTE DE PRODUÇÃO'
Formação Superior completa na área. Sólidos
conhecimentos do processo produtivo de confecçã� de

, moda surfwaar, desde a matéria rima ao roduto fmal.

OFERt:L;t::.MUS: Salário compatível com a

função} moradia, aUmentação e plano de saúde.

Interessados (a.s) e�Ta�uáiculo para currlculo
.

'oceano.com.br,
OLl comparecer à

Rua Copacabana, 2191 _ Floresta. Joinvilfe/SC. Tet(47)3429.3000

Entrevistas bem-sucedidas, ,

Muitos candidatos às vagas de estágio e trainee participam do .primeiro processo seletivo. Por isso', é natural
que surjam dúvidas do que vestir e falar e como agir nas entrevistas. Para Marcelo, Abrileri, especialista em

, 'recolocação profissional e presidente do Curriculum.com.br, portal de classificados de- empregos, o ideal é
citar as habilidades pontuais e' mostrar segyrança, sem recorrer a frases como "Estou aqui para aprender" e ,

�'Sori o melhor profissional que sua'empresa pode ter". ,

'

.

".
'

Ele recomenda usar trajes de acordo com o cargo que você está concorrendo. Roupas-estampadas e de cores
vibrantes, gestos longos e repetitivos podem desviar a atenção do recrutador para Q que o jovem está falando.

•
'

•

-;' 'I,
I '

"

, •

Empresa nacional de Igrande porte 'com mais de 37 anos no segmento em que atua,
séndo uma das mais tradicionais e oo.nceituadas no mercado aetomosvo,

seleciona profissionais para as seguintes vagas:

SUPERVISOR COMERCIAL.,

PROJE'TI.STA ..

Interessados devem cadastrar seu currículo nó site www.tuper.c1oin.br.
110 link Banco de Ialentos, com pretensão salaria'.

A Tuper é uma empresa que acredita no potenciat das pessoas
e está aberta para profissionais comprometidos e talentosos.

SESI
'i.,N°de
Va 8$

Prazo eJocal de Inscrições

Até o dia 31/03, Rua Walter Marquardt,
.

835 - Barra do Rio Molha, ou peJo site. ,

-

AUXILIAR DE SERViÇOS 'GERAIS

Jaraguá do Sul
01

-Até o dia' 25/04, pelo site.

AUXILIAR DE SAUDE - 'ODONTOLOGIA

Jaraguá do Sur

01 Até ri dia 04/04, pelo site.

INSTRUTOR - ETIQUETA PROFISSIONAL

Jaraguá do Sul
01 Até o dia 28/03, pelo site�

01FONOAUDI LOGO

Jaraguá do Sul

*Vagas para ambos os sexos. As dem ais Jnformações do processo seletivo podem ser acessadas no

t item �'Trabalhe Conosco" no site :wwvy..sesisç:org.br, -
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. moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
. Parque Málwee

Em
abril vem novidade no Parque Malwee. O restaurante típi

.co, comandado por Carlos e Marlize, está repaginando seus

ambientes para receber a suá seleta-clientela todos os sábados
para happy hour memorável. Música, petiscos e todos os que-

. sitos que movimentam um encontro de amigos serão pauta do �ovo
espaço.Volto ao assunto.

Em pauta'
,

Jaraguá do Sul vem se des

tacando mesmo a nível nacio

nal, mas não é por sua pujança
econômica e sim por outras no

ticias mais quentes. A ex BBB

Angélica (Mo�ango) tran�it.ou
muito por aqui onde tem vanos

amigos e amigas e agora amiste
riosa "amiga"do Cadu, também
participante do programa BBB

lO, apareceu. É a lindíssima ja
raguaense Mônica Wagner, que
também já atuou como modelo
e agora trabalha como gerente

.
comercial na empresa da família.

NAS RODAS
• O jovem empresário Jair
Machado, comandante da'
Pressolo, acaba de comprar
mimo novo. Ele está desfilando
comAudi QS zero bala. O rapaz

. esta podendo!
• Quem também está feliz da
Vida com seu novo brinquedinho
é Nelson Hard, o-Timbó, da
lmobiliária Jardim. O seu laptop
só falta falar.

•A gatinhaAna Laura Rozza,
filha do Dr. Márcio Renê Rocha
eAna Lúcia Rozza, recebe seus
amiguinhqs, hoje às l6h30,
.no Recanto das Festas, para
comemorar em grande 'estilo os
seus dez aninhos ocorridos dia 17.

1° JarMuá
MotorSport

Acontece neste fim de semana,
no Parque Municipal de Eventos,
o lo Iaraguá Motorsport, trazido
pela 4Roda� Club Car e Brazilian
Crown. Será a abertura doCircuito
SUl Brasileiro do Campeonato de
Som Tunning, rebaixados, e Som
de Qualidade. O Evento conta

também, com a Feira Automoti
va, de Carros e Acessórios e Shows

•

como Manobras Radicais, B1\1X
Free Style e várias outras atrações.
Imperdível.

,

-

Dica de sábado
Convidar os amigos e curtir as

delícias da Chopería Scondídinho.

Chorinho novo
A cegonha já assinou o coritra

to. Até o fim do mês nasce a gati
nha Flávia, a primeira filha do ad

vogado Flávio Laube e suaDébora.

Horse'sale
Acontece neste sábado,' no

�CTE Oásis, na rua BerthaWeege,
juntamente com o Campeon.ato
Catarinense de Tambor e Baliza,
o concorrido leilão do famoso

,

cavalo Quarto de Milha Classe A.

Niver do
Polaco

ontem o gente boa Ivaldo
Kuczkowski; o Polaco, foi sur
preendido com festa daquelas
em seu apê, para comemorar

o seu aniversário. O frege foi

regado a chopp Konigs Bier,
ovelhada e o que ele mais gos
ta: de amigos! Parabéns, grande
Polaco.

Onde comer bem
em J(lraguá

No Tio Patinhas. Um dos res

taurantes em quilo mais antigos
e completos da cidade.

Niver do
Venitton "

O meu grande camarada Ve

nilton Cláudio da Silva vai estrear
idade nova na segunda� feira (22).
Para comemorar, hoje, o boa

gente promove para um grupo
seleto de amigos um "comes e

bebes" no bar do Sérgio.

Mara e Ivaldo Kuczkowski,
o Polaco. O grande
aniversariante de ontem

Sociál 13

1acetou;

473275_002.
www.pfiacetou:r.tU.r.br
_e-pfacetQur. br

bfí'tl;rmt�I!'í"*êY;OO' r AO I.AOIl1 GA-JA�

Sempre de bem com a vida a

bela morena Rude, que, aliás,
está solteirinha da silva, num
rasante pela Estação�rmazém

.

"
Agradecer é o jeito
mais humano de
reconhecer Q.valor

do próximo!
1LlE1.'!/J./f;t)UiJa}J)�' "iflJliILEIl,.

"

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é a minha

amiga e corretora de imóveis,
'Vilma Mendonça. Ela também lê
a coluna todos os dias para ficar
antenada no que acontece de
melhor em nossa sociedade.

• Omeu abraço de hoje, cheio
de energias positivas vai para
AdrianaHansen, aXuxa, uma das
belas atendentes doRestaurante
TípicoMalwee.Aquele abraço.'
• O .neu amigo Ricardo,
Giacomini, de Floripa, é o
grande aníversariante de hoje.
MilVivas. "

• João Santana, o Todynho,
também será de muitos

, cumprimentos neste sábado,
pela idade nova. Parabéns,
irmão! o meu desejo é que
sejas plenamente feliz.

Eleritá Renata Cagliori Mahfud,
filha dos amigosMauro e

Cláudia Mahfud, empresta sua

.beleza para coluna de hoje

Igualmente omeu amigo
Leonardo Rowe.

•Aminha professora do
primário, RosaneVailatti,
está linda na capa daRevista
Nossa, 'edição de março.

• Dia 15 de abril, naArweg,
acontece o 20 confronto
.entre a imprensa e o timedos
Caubóis. JailsonAngeli, da 105

FM, já se escalou como titul�r.
Começamosmal. Seja o que"
Deus quiser!

•Com essa, fui! :
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• Cine Mueller 2
• o Amor Acontece (Leg)
(14h15, 16t:l40, 19h30, 22h - todos os dias)CRÔNICA

-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• O Fada do Dente (Dub)
(15h, 19h - todos os dias)
• O Amor Acontece (teg)
(17h, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Lembranças (Leg)
(14h, 16h30, 18h50, 21h30 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Ilha do Medo (Leg) (13h40, 16h20,
19h, 21h40 - todos os dias)

CharlesZimmermann,
escritor

KellyErdmann,
jornalista

Patrícia Moraes,
jornalista

A ironia • Cine Breithaupt 2
• Vírus (Leg) (14h20 - sab, dom, qua, qui)
(16h, 17h40 - sab, dom, seg, ter, qua ,qui)
(19h20, 21h - todos os dias) • Cine Neumarkt 2

• O Livro de Eli (Leg) (13h50, 16h40,
19h30, 22h - todos os dias)C

erto dia, numa das minhas caminhadas
habituais, um raro leitor me deteve e dis
se: "gosto de suas crônicas, - são irônicas".
E tão logo disse essas poucas palavras, su

miu na multidão. Eeu fiquei com duas perguntas
martelando minha cabeça, a primeira foi: como
reconhecem a gente na rua, com essa fotinha tão

pequena aí de cima no cabeçalho da crônica? E

por que raios alguém iria parar outra pessoa na

rua para elogiar sua capacidade irônica. Ah, essa
ironia de todos os dias ...

Nunca me esqueci da pri
meira vez que percebi a ironia
como parte indissociável do

comportamento humano, foi
no filme "IhonnyGuitar", de Ni
cholas Ray, umwestern de 1954

que assisti na Sessão da tarde.
O herói pergunta para a mo-

cinha quantos homens ela amou, e recebe como

resposta: e quantas mulheres você esqueceu? Para
o escritor argentino Ricardo Piglia, "se a realidade

.

é urn complô, a ironia é urn complô privado, urna
conspiração contra esse complô".

A ironia sempre acompanhou o homem, na
'antiga Grécia vamos encontrá-la em Sócrates, mas
também em "O banquete" do Platão... Só não va

mos vê-la com tanta frequência na idade média,'
pois quem a usasse virava churrasco, uma cortesia
da Igreja Católica...

A arte é o método mais eficaz para dizer
certas verdades de forma delicada. Vida e arte,
o touro e o toureiro.

Mas toda vez que penso na ironia, me lembro

de 'outro escritor, o luso-angolano Gonçalo M. Ta

vares, que em todos os seus textos usa essa espa
da moral. Em "O homem mal-educado", pequena
narrativa do livro "O senhor Brecht", ele ironiza a

própria ironia com uma belametáfora, vejamos:
':0 mal-educado não tirava o chapéu em ne-

.
nhurna situação. Nem às senhoras quando passa-

.

vam, nem em reuniões importantes, nem quando
entrava na igreja. Aos poucos a população come

çou a ganhar repulsa pela indelicadeza desse ho
mem, e com os anos esta agressividade cresceu até

chegar ao extremo: o homem
foi condenado à guilhotina. No
dia em questão colocou a cabe

ça no. cepo, sempre, e orgulho
samente, com o chapéu. Todos
aguardavam. A lâmina da gui
lhotina caiu e a cabeça rolou. O
chapéu, mesmo assim, perma

neceu na cabeça. Aproximaram-se, então, para final
mente arrancarem o chapéu àquele mal-educado.
Mas não conseguiram. Não era um chapéu, era a

própria cabeça que tinha um formato estranho".
Pois da próxima vez que eu encontrar meu lei

tor irônico, aquele, da rua, vou lhe convidar para
tomar uma cerveja e dizer, no segundo copo: não
são minhas crônicas que são irônicas, e sim mi
nhas ironias que são crônicas. E dar 'uma pisca
dinha. Talvez ele olhe para mini e diga: isso não é

ironia, é cinismo. E começaremos urna' discussão
ferrenha que será regada por muitas outras cerve
jas, e que daro, culminará com uma tremenda dor
de cabeça no dia seguinte, e nenhuma conclusão.
Uma tremenda ironia do destino.

, • Cine Breithaupt 3
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h30 - sex, sab, dom, qua, qui)
• Avatar (Leg) (16h30 - todos os dias)
• Premonição 4 (l.eg) (19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• vírus (Leg) (15h, 17hl0,
19h40, 22hl0 - todos ps dias)

• Cine Neumarkt 4
.' • Lembrança-s (Leg) (14hl0, 16h30,
19h10, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(15h - todos os dias)
• Preciosa - Uma História de' Esperança (Leg)
(19hl0, 21h20 - todos os dias)
• O Lobisomem (Leg) (17h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Idas e Vindas do Amor (Leg) .:

(19h20, 21h50 - todos os dias)
• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (Leg)
(14h20, 16h50 - todos os dias)• Cine Cidade 2

• O Fada do Dente (Dub)
(14h40, 16h40, 18h40 .:. todos os dias)
• Avatar (.Dub) (20h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h, 16h - todos os dias)
• Avatar (Dub) (18h - todos os dias)
• Simplesmente Complicado (Leg)
(21hl0 - todos os dias)

.
,

iE por que ralesalguém
, ·iria parar outra 'pessoa na

rua para elogiar sua
capacidade irônica. Ah, essa

ironia de todos os dias

• Cine Mueller 1
• Ilha do Medo (Leg) (13h30, 16h20, 19h10,
21h45 - todos os dias)

NOVELAS
natural é um sucesso e Bodanski comemora.
Zeca tenta apresentar 'um amigo para Neli
nha, que reprova a atitude do suposto irmão.
Niemann diz a Hélia que irá patrocinar um con

curso internacional de dança de salão. Nelinha
fica feliz ao encontrar Portinho no observatório,
mas ele avisa que só foi até lá para se despedir.
Hélia chega à casa de Leal para visitá-lo e o en

contra de mãos dadas com lolanda.

CAMA DE GATO
Rose manda Alcino embora e afirma .que

não o ama, mas começa a chorar assim que
ele sai. Roberto vai para o hospital. Gustavo
ouve os comentários de Kátia sobre o verda
deiro motivo de ele ter saído de casa. Sólon
pede Genoveva em casamento. Waldemar,
Nuno e Glória ficam aliviados ao descobrirem
que Roberto está fora de perigo. Glória vai fa
lar com ele, mas Roberto a expulsa novamen

te. Rose agradece a Gustavo por ele ainda ser

um pai para os filhos dela. Alcino liga para
Rose e a chama para velejar. Taís aconselha
Rose a dar uma chance a Alcino. Alcino foto
grafa Pedro e Alice no hospital e Érica observa
o jovem pai encantada. O empresário deíxao
filho em casa e encontra Rose saindo da casa

de Bené. Os dois saem para velejar e depois
jantam juntos. Alcino não deixa Rose ir embo
ra e a beija. �

VIVER A VIDA.
Ellen fica feliz com a volta de Helena para

o apartamento delas. Paixão combina com

Jorge de comer uma pizza depois do expedien
te. Malu vai ao escritório de Gustavo. Carú vê
Betina entrando no elevador e avisa o chefe.
Miguel tem uma conversa' sincera com Ingrid
sobre Luciana. Gustavo finge surpresa ao ver

Betina, enquanto Malu, furiosa, se esconde.
Soraia diz a Flavinho que vai ganhar sua dis
puta contra Dora. Isabel avisa Tereza que ela
e as irmãs marcaram de fazer um jantar para
Jean. Jorge vai com Paixão a-uma pizzaria e

.

vê Myrna entrando com um cliente. Luciana
conta para Tereza que Marcos se separou de
Helena.Bruno vai até a casa de Helena.

TEMPOS MODERNOS
As Marias decidem abrir mão de lolanda

para que ela cuide do avô. Leal aceita ter 10-
landa como enfermeira e Hélia fica enciuma
dá. Ditta comenta que irá se encontrar éom
um violoncelista famoso e convida Led para
ir com ela. Deodora tenta se aproximar de
Portinho, mas ele reage com frieza. Pasquale
prepara um piquenique para Justine. Ramón
questiona Led por estar toda hora com a mãe
e ele desconversa. A reinauguração do Pilha-

LANÇAMENTOS

Organização criminosa BELA A FEIA
Não há exibição.

Neste livro, o agente secreto cubano Joaquin
Garcia conta a história verídica de como se infil
trou numa das mais poderosas famflias da máüa
de Nova York. Especialista em disfarces, ele re

cebeu um curso do FBI, conquistou a confiança
da família Gambino e teve acesso aos meandros
mais obscuros da organização criminosa. Garcia
conta como se virou em situações delicadas e

como seu trabalho levou 32 membros dos Gambi
no à prisão, rendendo-lhe uma sentença de morte.

(O resumo dos capítulos é de responsabi
lidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR

Tour de David Bowie
"A Reality Tour", registro em CD da turnê

do mesmo nome de 2003, realça a inventi
vidade das composições de Bowie. Nada
como um disco ao vivo, em que arranjos ela
borados são reduzidos à crueza de baixos e

guitarras para se atestar a relevância de um

artista. Sem a arquitetura sonora que adorna
as faixas em estúdio, é possível ouvi-Ias pelo
que realmente são: aulas de minimalismo, li-

. rismo ou simplesmente de rock ànd roll,

Esse é o Rambo, um Pit Buli muito amado pela sua dona.
O dic é da leitora Dona Tamires,

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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�HORÓSGOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
O Sol traz mais_coragem para pei2ar

as situações. O ceu favorece a paixao,

mas fuja de falsos amigos! Você possui u�a
'talidade muito forte. Um pouco de doaçaoVI .

_

a causas comuns fará bem ao seu coraçao.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Não se surpreenda .se conseguir
,ajuda inesperada. Fase ideal

para fortalecer seus laços afetivos.

Enquanto uns começam a agir, você, reflete
sobre as ações passadas. Inclua mais lazer

na agenda.

GÊMEOS
H ffl

(21/5 a 20/06)
iii! Selecione suas amizades: alguém
pode tentar abusar da sua ingenui

dade. No amor, se já tem alguém, ótima
sintonia. Porém, não insista em reatar o

que não oferece mais nada. Foco no plane

jamento de futuro.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
A autoconfiança te ajudará a en-

frentar os obstáculos. Curta seu par

com privacidade, seja discreta. Aproveite

agora, que -Áries brilha no céu, para mos

trar aquele lado inovador e intuitivo qüe
você possui.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Invista em cursos ou novas experi-

ências. Vale tomar atitudes mais ou
sadas, sobretudo no amor. Agora que o Sol

entra em Áries, você se beneficia com mais

brilho, intuição e poder de realização.

VIRGEM

(23/8 a 22/9) .

I Alguns fatos podem fugir do seu

controle, trazendo uma consci

ência maior das suas limitações. Conheça
gente nova! Aposte na sua intuição e nas

palavras diretas. Não tema as crises porque
fortalecerão.

_LIBRA
.

, (23/9 a 22/10)
Quanto mais liberdade de. ação
você tiver, mais produtivo será seu

dia. Na paixão, as coisas podem ficar mais

sérias. Por que não dar uma chance de en

riquecer sua visão de mundo? Estudos em

alta: atenção.

ESCORPIÃO
"

•

(23/10 a 21/11)
Se você não se organizar, poderá
perder o fio da meada. A dois, con

fie na sua intuição para realizar seus sonhos.
Nada de acumular funções. Trate de descan

sar, de fazer o mínimo, mas com qualidade.

9SAGITÁRIO(22/11.a 21/12)
,

, O Sol ingressa no seu paraíso as-
,

trai, mas não tire o pé da realidade.
No amor, tudo de bom! Astral magnético tam
bém para as amizades, recheando um dia de
alegrias e encontros. Vibre junto, sinta.

"

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
O astral' favorece os, negócios imo-
biliários e 0S vínculos familiares. As

relações de afeto ficam mais fortes. O clima

�fetivo segue bem, graças ao pique do Sol em
Aries, que inaugura o ano astral.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Tente adiar as decisões importan-,
tes para esta tarde. Boa tase para'

realizar seus sonhos de amor. Lute!
O Sol em Áries.. ilumina suas amizades. É
um períOdo bom para você se divertir com
novos projetos.

PEIXES
(19/2 a.-19/3)
O dia pode ser altamente produti
vo, mas tenha cuidado com falsos

amigos. A paixão contará com ener
gias especiais. Entre com o pé direito neste
novo ano astrológico e trate de f9rtalecer
seus talentos.
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Mariana conta
sobre gravidez

Segundo o jornal "Agora São Paulo", Mariana

Kupfer falará sobre sua gravidez na segunda-feira
(22 de março), durante o programa de Hebe Camar

go, no SBT. O assunto teve forte repercussão quan
do rumores afirmavam que o filho seria do cantor

Zezé Di Camargo. Em seu blog, Mariana afirmou

que o paido bebê não é famoso, e a assessoria de
Zezé disse que eles nem se conhecem.

Verônica foge
e mata Roberto

Bebê de
Tânia tem

nome da avó

I

O diretor Jayme Monjardim
e a cantora Tânia Mara já deci
diram o nome que darão ao pri
meiro filho. Segundo o "Diário de
São Paulo", a criança é uma me

nina e deve se chamar Maysa, o,
mesmo nome da famosa cantora
e mãe de Jayme, sobre quem.ele
dirigiu uma minissérie em 2008.
O parto do bebê está previsto
para meados de setembro. O ca

sai está casado desde 2007.

f

Winits não fala
sobre separação

Pelo jeito, ninguém ainda sabe o motivo da sepa
ração de Danielle Winits e Cássio Reis. Na coletiva
da Série "Vida, Alheia", realizada na quinta-feira, a

atriz foi bombardeada pela imprensa, que queria sa

ber se Jonatas Faro é o motivo da separação e se a

loira estaria com ele. No entanto, "me resguardo no

direito de não falar sobre minha vida pessoal" foi
sua única declaração.

..Angélica nãO
.

estagrávida
A 'apresentadora Angélica não está grávi

da. Ela usou seu Twitter para desmentir os
boatos. "Gente, eu NÃQ estou grávida ... Claro
'que se estivesse falaria, não sei de onde ti
raram isso... ", afirmou. A loira postou alnda
uma foto com a legenda "cadê o neném?".
Os boatos surgiram na quinta-feira, com a no

tícia publicada por uni jornal paulista.

Tereza e Helena
contra Marcos

Chegou a hora de Marcos levar o troco das ex-mu

lheres. Com Helena fora de casa e Tereza com Jean

Marie, o garanhão ficará fragilizado e começa a ter

medo de terminar seus dias sozinho. Já Tereza e Hele

na estão na situação oposta: num encontro casual, as
duas conversam e se acertam. A partir daí, elas con

cluem que a separação foi a melhor coisa que poderia.
ter acontecido e prometem dar força uma à outra, para

impedir uma reooncíüação com Marcos.

DIVIRTA-SE

A cura das dores

Colocando em prática seu 'plano, Verônica foge da

cadeia e ainda sequestra Roberto, mantendo-o em

cárcere privado num hotel. O medo de Roberto é tanto,
que certa noite ele acaba correspondendo às investi
das da vilã. Enquanto isso, os comparsas de Verônica
são assassinados na cadeia a mando dela. A vilã vai
ainda mais longe: quando Roberto foge para encon

trar Glória, Verônica percebe que ele s� apaixonou'
pela garota e acaba matando o ex-amante.

SUDOKU

�
,

1 I
i

- - - -- ",,_-,..J

SOBREOJOGO, s '·i". z 9 L t t>- 6 g:
É um jogo de lógica muito 9: 11' 6 9 1 5 L € Z
simples e viciante. O objeti- O ·l 9 € 6 z 11 9 � 9
vo é preencherum quadra- IS z 9 S 9 E L 1 v 6
do 9x9 com números de 1 :::) c S � v S 6 9 z L
a 9 sem repetir números -I 11 6 L � 9 z � 9 9
em cada linha e cada col- O 1 r 9 L 6 9 z 9 11
una Também não se pode '"

S z 9 E V 9 6 L 1
repetir números em cada

6 L t>- z 9 � 9 9 €

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
20/3
Adriano José Demarchi
Alexandre da Silva Breis
Amauri Eischtadt
Anderson Colaço
Araci W. Schmidt
Bernadete M. Gasda
Claiton D. de Souza '

Cleiton Luis Caetanó
Cristiane Olska
Daniela T. Rosa
Dolores L. Kimett
Edelinda Lescowicz
Edilson Leite
Edilson Leite
Elaine C. Blaka
Emerson R. Gandra
Fabiana Conrado
Fernanda Hille
Geraldo Junior
Guedson de Oliveira
lgor Da Costa.
Ivone T. Soares

.

Jonathan D. da Rocha
, Jorge A. Silva

.

José A. Müller
Justina Stein
Laercio Muller
Léa Medeiros Klabunde
Leonardo Klann
Luciangela Fontana
Marciane Skalee
Maria do C. Baruffi
Marileia S. Barg
Marli de Melo
Pamela C. L. Maes
Ronald Eggert
Rosani Lombardi
Suelem T. Ribeiro
Suelen Ribeiro
Thais M. Hilbert

2113
Adriano Finter
Alexandra 'Cunha
Altair Balduan
Ana Lucia Mass
Antonio Cario de Assumpção
Daiane Muller
Débora Gazzola
Dionei Beck
Edmund€> Klosowski
EmiraVolz
Gabriela T. Cunha
Geovane Gretter
Guilhenme R. Doge
lngo Siebert
Irene Z. Vischral
Jaqueline Schoquete
Jean L. Jardim
Jeferson Tomaselli
Joao Pedro Papp
'José Vicente
Joslane-Tissi
Karla Venturi
Kethin C. Fischer
Lauro Spiess .

Leonardo Odorcik
Licinete de Luca
Lori Engelmann
Luan MarcelWeber
Meulcir Menestrina
Nicanor da Silva
Nicolas Kersting
Pablo Ademir da Silva
Paula E. 8ertoldi
Paulo S. P.de Lima
Renato Escobar
Ricardo Rafael Ruediger
Tatiane Kandler
Tatiane Kandler
Roberto A. P. Junior
Sandra S.i S. Dallagnolo
Wigando 8ehling
Adilson Schwartz

O funcionário telefona para o chefe:
- Seu Luiz, não vou poder trabalhar hoje. Sinto

dores de cabeça, de barriga, dói tudo.
E o patrão: .

_ Juvenal, preciso de você! Quando eu me s�nto
assim, procuro' minha mulher e, peço pra :Ia �Icar
um pouco comigo, issome ajuda. Tente, voce vai ver

como funciona. .

. ,. .

Algumas horasmais tarde, o funclonan.o Itg�:
_ Fiz o que você mandou. chefe. Me Stnt? bee

em" melhor! Estou indo trabalhar e ... bonita sua

casa, chefe.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lucíanamostrará
as difi dades
dos cadeirantes

-

Mesmo ganhandoum carro do pai, a ex-modelo
vai andar de ônibus comum pelo Rio de Janeiro
As dificuldades que escadeírantes
passam no dia a dia estão cada vez

mais evidentes em Viver a Vida,
através da personagem Luciana.

N·
os próximos capífulos, a. ex

modelo vai receber um presente
do pai: um.carro adaptado para

. que reaprenda a dirigir e tenha
liberdade. Porém, Manoel Carlos resolve
mostrar o outro lado da história, .dàque

. les que não têm essa possibilidade.
Luciana e Mia resolvem fazer um pro

grama especial: ir ao Gengibre em um ôní
bus de linha. Tereza, quando descobre essa

história, fica com os cabelos em pé: "Ficou
doida?". Mas Luciana justifica: "Você tem

ideia da quantidade de cadeírantes que
pegam ônibus todos os dias? Quero ver dar
uma volta para ver, sentir como funciona".

'Mas o passeio não é muito agradável.
. As duas ficam horas no ponto esperando
. por um ônibus adaptado. E quando um
para, elas ainda têm de lidar com a má

vontade e, principalmente, com a falta de

preparo do motorista e do trocador.' Eles
tentam manusear o elevador que levanta
a cadeira, mas se confundem com o equi
pamento. Demoram tanto para fazer fun
cionar que alguns passageiros começam
a perder a paciência.

o casemente mais, aguardado do ano
Para mostrar que um cadeirante

pode levar uma vida normal, Manoel
Carlos vai transformar o casamen

to de Luciana e Miguel num conto.

de fadas, assim como a ex-modelo

deseja. Lucíana vai querer um ca-
.

sarnento tradicional, na igreja, com
tudo a que tem direito. Planejará
cada detalhe da cerimônia religiosa e

da festa, das flores de ornamentação
ao vestido, digno de uma princesa,
com tudo que existe de mais moderno
para deficientes.

Luciana chegará à igreja numa li
musine e irá até o altar numa cadeira

de rodas motorizada, ao lado do pai. A
comemoração vai continuar com uma

recepção na mansão de Marcos: Um
detalhe especial é o bolo, que trará os

tradicionais bonequinhos no topo. Só

que ela em uma cadeira de rodas e ele
vestido de médico .

No fim da festança,' Jorge' (Mateus
Solano) vai armar um barraco. Mas isso
não impedirá os noivos de viajarem
para Paris e viverem uma lua de mel

inesquecível, sonho antigo de Luciana.
No futuro, a ex-modelo deverá fazer um
tratamento para engravidar e acabará
sendo mãe de gêmeos.

Marcos e Bruno se
encontram e b�igam
Outra cenamuito esperada para

'

.

a trama é o encontro de Marcos e

Bruno. As dores e as surpresas de
um passado mal resolvido trans

formarão esse' caso num poço de

mágoas. Manoel Carlos conta alguns
detalhes do que vai acontecer. "Os .

dois chegarão à beira da agressão. A
situação se complica quando o em

presário descobre o envolvimento'
do filho com Helena, mas nas nove
las, como na vida real, os problemas
podem ser superados".

Objetivo do autor é
revelar o desrespeito
em relação.à
acessibilidade mesmo

nasqrandes cidades.
\ Além da espera,

personagem sofrerá
com despreparo dos.
profissionais "

FOTOS DIVULGAÇÃO

Jorge terá um

final' feliz?
Depois do término com Luciana, Jorge

ensaiou um romance com Myma e ficou
no zero a zero com Paixão. No entanto,
parece que o arquiteto já tem um par para
garantir o final feliz na novela: a médica
Ariane. O autor da trama das 21h, Manoel
Carlos, falou sobre a possibilidade de um
envolvimento éntre os dois. Ele contou
que o arquiteto e a oncologista vãose en

contrar em um recital de piano e, a partir
daí, podem começar a se envolver. "Mas,
por enquanto, isso é só Umahipótese", dis
se. Atualmente, o arquiteto tem saídocom
a garota de "programa Myma. No capítulo
de hoje, Paixão convidará Jorge para sair
e os dois vão a-uma pizzaria. O arquiteto
veráMyma com um cliente no restauran
te, o que deve estremecer o caso entre eles;

Já Ariane, mãe solteira de um adoles
cente, virou uma espécie de conselheira
amorosa na novela, já que Manoel Car
los parece ter desistido de levar à frente .

o prometido relacionamento que ela iria
manter com o marido de uma paciente,
que tem câncer e faz quimioterapia.Muita
gente criticou a históriapor considerar an
tiético o envolvimento.
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d
GANOINHAS
...
16° 25°

TEMPERAT RA

E ELE
Temperatura elevada
com sensação de ar
abafado. Instabilidade
e chuva no decorrer do
dia. Risco de temporais
em todas as regiões.

Jaraguá do �ul_
-e Região
HOJE
MíN: 18°e
MÁX: 29°e

DOMINGO
MíN: 21°e
MÁX: 29°e,�,",�"""",",,,,,,,,,,,".1"""""'"

SEGUNDA
MíN: 200e
MÁX: 300e

TERÇA
MíN: zrc
MÁX: 32°e ,'""""'�""",",,d''"'''''''

q�
CHAPECÕ
...
18° 24°

Ó
JOINVlllE
...

Ó
21° 28°

JARAGUÃ DO SUL I
...
18� 29°

f

BlUMENAU "..'

...
18° 29°

(3 }
li I r III J'

• flOfUANÓPOUS
...
22° 31°

I

CD
JOAÇABA
...
18°24° SEVOC�VAI PARA.··

A�!�:�
,

A temp
dos 20.C durante

por volta " 'ficará
todo o dia. O ceu

dia e há
coberto durante

o
en

ssibllidade de panca�aspo durante a noite.de chuva '

RIO DO SUL
...
17° 27°RISCOS

Fim de semana
com temporais

,

o outono, que começa hoje
às, 14h32, será influenciado pelo
deslocamento de" uma frente fria
no litoral, provocando o aumento

da nebulosidade e pancadas de
chuva com trovoada. Especial
mente a partir da tarde, é impor
tante estar atento, pois há riscos de
temporais em Santa Catarina.

PROTEJA-SE

Radiação
alta em se

LAGES
v ..
13° 23°

No domingo, os índices de radiação
devem subir novamente em todo o Esta

do, por volta do meio-dia. O índice deve

chegar a 11 (em uma escala de um a 14),
registrando radiação extrema. Aconselha
se o uso de boné, protetor solar e perrna
necer o máximo possível na sombra.

q
,

J;,l�õl, Ç5� -- MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA(�
"'\) 7/3 ��3 0'30/3Ensolarafio Parcialmente Nublado Instável Ghuvoso Trovoada 12/3

Nublado

®
HYUnORI

� ..

CITROEn

CID
CHEVROLET RONDA PEUCEOT

!
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Mercado Regional Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten
VIAGENS AÉREAS

DIVULGAÇÃO

Vem
em boa hora a adoção de

medidas pela Anac para garan
tir os direitos dos passageiros.
Assim, ela está dando ainda

mais força ao Procon. Falando disto,
está mais do que na hora de outra "agên
cia reguladora - a AnateI - adotar medi -

,

das mais efetivas para coibir os abusos
das companhias telefônicas. Elas são as

campeãs de reclamações e� todo o país.

O'lho fatal Mercado de 'leite em disputa
o líder do mercado brasileiro de leite é a Nestlé que

processa 1,9 bilhões de litros de leite/ao ano, seguido
por Perdigão com 1,5 bilhão e Itambé com 1,2 bilhão. A
Itarnbé, que foi alvo de proposta de aquisição por parte
da Friboi, quer reagir e articula a fusão dela com mais

quatro cooperativas do setor o que resultaria em uma

cooperativa que processà 2,5 bilhões de litros de leite!

ano, assumindo a liderança do setor.

Está comemorando no dia 22 de mar

ço seu 13° aniversário esta confecção que
hoje utiliza diversas marcas diferentes,
mas sempre com o mesmo cuidado em

produzir artigos que realmente conquis
tem os clientes e que sempre agita o Iara
guá Esquerdo com seus criativos eventos

de venda direta da fábrica.

·Reidasoja
Estacoroa que já foi deOlacyr deMoraes, per

tencia hámais de uma década aBlairoMaggi, go
vernador doMato Grosso, mas agora passou para

,

seu primo ErafMaggi Scheffer que já detém a co-

roa de maior'produtor de algodão do Brasil. Ele
cultiva 358mil hectares � além de soja e algodão
produz tambémmilho, arroz, feijão e-cria gado e

peixes. Ele possui 36 fazendas. Mas, não acredi
tem que Blairo .estã caindo pelas tabelas, pois ele
continua sendo O' 14° maior exportador do Brasil

e continua cultivando 2'06mil hectares de terras.

Sornada a produção dós dois
são 2milhões de toneladas,

A produção mundial' é de 21'0,6 milhões, de
toneladas sendo 32% produzido. pelos norte

americanos,
.

29% no Brasil, 20% na Argentina
e 7% na China. Isto dá uma ideia da magnitude
da produção dos mesmos.

DIVULGAÇÃO

Gol retoma VOOS·

para Europa e EUA
Quando adquiriu a Varig, a

Gol herdou 14 aviões interconti

nentais, dos quais está reforman ..

do quatro de um lote de cinco

Boeing 767 que pretende utilizar
em voos fretados em parceria
com a CVC e outras operadoras
de turismo. O objetivo é pelo me
nos reduzir o prejuízo causado

pelos aviões que não estão voan
do há mais de três anos.

Investimentos em

infrastrutura
Segundo as previsões do Bndes,

no período de 2'010 a - 20 13 se

rão investidos no Brasil R$ 274

milhões em projetos de infra
estrutura como energia'elétri
ca, portos, telefonia, estradas e

ferrovias. 'Este número é 37,3%
superior ao que foi investido no

período de 2005 a 20'08. O levan
tamento considera investimen
tos públicos e privados. Foram
computados projetos ainda não
foram lançados, mas que o ban

co, por sua proximidade com in
vestidores e participação na eco

nomia, consegue identificar.
DIVULGAÇÃO

EMISSÃO DE f'fOTAS
FISCAIS ELETRONICAS

Software gratuíto, só
R$ 100,00 /mês

para até 50 NF-e emitidas
vj

:1
I

www.dimnfe.com.br
Fone: 47 3371-1514

CMG cememera
'19 anos

Há 19 anos, comple
tados no dia 21, Christine
Hufenüssler conseguiu
materializar o seu sonho
e trouxe' de Curitiba o

embrião de uma agência
de publicidade. Ela dizia

que sempre faltava 1 m3,
uma hora e um dinheiro,
mas, principalmente, sem

pre faltavam profissionais.
A Central de Marketing de

Comunicação conseguiu ao

longo destes anos se firmar
no mercado, conquistando
diversos clientes e desen
volvendo métodos de tra

balho inovadores. Parabéns
pela conquista.

.Univali quer ter
base na Antártica
Pesquisador da Univali em

barcou para a Antártica para ne

gociar a ocupação por pesquisa
dores desta instituição de ensino
de um módulo na base chilena
Presidente Frei. Aproveitará a

ocasião para assinar. termo de

cooperação entre o Museu Oce

anográfico Univali com o Museu

Georgina Bagatello em Punta
Arenas. Uma iniciativa das mais
louváveis para o desenvolvimen
to do ensino.

INDICADORES

TR 0,004% 19.MARÇO.201O
ÇUB 885,95 MARÇO.2010
BOVESPA .. -1,25% 19.MARÇO.2D10
P.OUPANÇA 0,5 19.MARÇO.2010

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7970 1,7990 .. 0,62%
DIJLAR TURISMO (EM R$) 1,7200 1,8600 .. -1,15%
DÓLAR PARf\.LELO (EM R$) 1,8700 1,8700 '*'1,013%

.
-

EURO (EM R$) 2A363 2,4387 ... 0,07%
.",.� '" -�"" _�iJilii �.
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o menino Lucas Mader já garantiu os doces presentes para a Páscoa
,

VI E,N"l'W

Páscoa será .

saborosapara
todo comércio
Lojistas já têm vendas acima
damédia registrada em 2009
JARAGUÁ DO SUL

Um ovo, dois ovos,
três ovos. Mesmo não
acreditando 'mais em
coelhinho da Páscoa, o que,

'

omenlne Lucas Mader, 5,
quer é estar rodeado de
muitos ovos de chocolate.

garoto já garantiu dias '

recheados pelo doce com

antecedência para não cor

"'lIIIlier o risco de ficar sem eles.
Ontem pela manhã, por exemplo,
o menino e a mãe, Meriane, 32; re
solveram encerrar as aquisições ins
piradas pela data. Apesar de ainda
faltar duas semanas até o domingo,
4,. a dupla preferiu agir de maneira
diferente do que amaioria das pes
soas. "Fiz quase todas' as compras
no começo do mês, as opções eram
muitas" explica ela.

Mas, a medida que os dias
passam e a Páscoa se aproxima, o
cenário no comércio muda. Con
forme o gerente Mareio Ranucci,
de uma rede jaraguaense de su

permercados, a linha de produtos

destinada ao público infantil é a

primeira a acabar. "Em cima da
hora temos clientes disputando
as unidades infantis", avisa.

Quem não quiser passar por si
tuações desse tipo deve se apressar.
A estimativa de Ranucci é de que as

vendas fiquem 15% maiores neste'

ano em comparação a 2009. Além

disso, se você aguarda promoções
de queima de estoque, reveja os

planos. As sobras voltam-aos forne
cedores e, por isso, os preços pe�-,
manecem iguais ao longo de todo o

período de oferta dos itens.
Já na loja na qual CleidianeVer

gutz trabalha, aspromoções iniciam
neste fim de semana. A intenção
é aquecer ainda mais os negócios.
Por enquanto, eles já superam 2009

em 30%,mas aexpectativavai ainda
mais longe. A empresa espera ven

der 150% mais chocolates e artigos
de decoração em 2010:

• KeIY fl1II1_
keIY�

"
Em cima da hora
temos clientes
disputando as

unidades
infantis.

MARCIO RANUCCI
GfRENTEDE

SUPERMERCADO

"

Decoração é
bom negocio
Além dos chocolates, o co

mércio tem encontrado outra
-

maneira de faturar nas sema
nas que antecedem a Páscoa.
Os artigos de decoração ga
nharam espaço e se uniram
às opções açucaradas para
quem quer vivenciar a época.
As alternativas vão desde itens

produzidos emmateriais aces- -

,

síveis, como'o TNT, até cestas

de vime enfeitadas e bonecos
em diversos tamanhos.

_ Mas, se você preferir só

apreciar; os encantos também
são vários. No Shopping Brei

thaupt, por exempfo, há um

jardim e umcoelhomunido de
uma câmera filmadora.

Coelhos enfeitam as lojas

- PESQUISA DE PREÇllS
ESTABELECIMENTO

NESTLÉ
,

ANGELONI 'BREITHAUPT HAVAN AMERICANAS

• Os preços informados referem-se ao preço praticado à vista no dia da pesquisa (16 de março),
Os valores estão sujeitos a alterações constantes e sem aviso prévio,

PIERO RAGAZZI

Ontem, operários fecharam a lateral da ponte com placas de concreto

Ponte: liberacão total está
� ,

programada para segunda
JARAGUÁ DO SUL

As constantes filas registradas
na altura da ponte que liga Iara
guá do Sul a Guaramirim através
da BR-280 estão próximas do
fim. A empresa responsável pela
execução do projeto de recupe
ração pretende liberar o trânsi

to, conforme adiantando pelo
O Correio do Povo, na próxima
segunda-feira após mais de um

mês de interdição parcial.
A confirmação foi dada, na

manhã de ontem, pelo mestre

de obras Valdir Cardoso. Segundo
ele, restava fazer apintura e a pavi
mentação das cabeceiras. A inten

ção é encerrar as duas tarefas nes
te fim de semana. A colocação dos
beirais ocorreu ontem finalizando
mais uma etapa do trabalho.

Apesar da presença dos operá
rios, nos últimos dias os conges-

tionamentos diminuíram de ma

neira considerável. Isso porque, o
trânsito ganhou fluidez com o as

faltamento da pista utilizada pelos
motoristas. Se antes cerca de dez
automóveis atravessavam a pla
taforma por minuto, agora, esse

número subiu para até 30. O sinal
instalado nos acessos fica aberto

por trêsminutos alternando a pas
sagem dós veículos que seguem
em ambos os sentidos. Os-engar
rafamentos continuammais signi
ficativos em dois horários especí
ficos: das 14h às 15h30 e por volta
das 18h30 até às 21h. No sábado,
porém, o tráfego se intensifica no

período da manhã.
Na sequência à liberação da

via, os trabalhadores continuam
'

os serviços na parte inferior da

ponte. Eles fazem o reforço das

vigas que a sustentam.
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C I R NENS

. [uventus busca
pelomenosUOl
ponto no sábado
Tricolor quer aprontar e continuar
se recuperando no Estadual2010

l-nha de Fundo

.Julimar Pivatto
DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTE

Semifinal·.

O
Ginásio Alfredo Pasold vai ferver

hoje de noite, com a semifinal do
Torneio de Verão de Schroeder.
O primeiro jogo será entre Loes x

Baumann, às 19h15. De um lado, o time
de Blumenau chega com a melhor cam

panha e é o único com 100% de apro
veitamento. Já a Baumann tem um dos
elencos mais homogêneos da competi
ção. Logo depois tem Posto Cidade/Tio
Patinhas/Maderix e Kiferro (de branco
na foto). O primeiro é o atual campeão e

aposta na juventude do elenco, formado
praticamente por garotos entre 18 e 22
anos. Já a Kiferro aposta na experiência e

.

no artilheiro Daniel, que já tem nove gols
no torneio. O valor do ingresso é R$ 3.

nador. O ex-jogador doCoxa está
totalmente . recuperado de um

corte no rosto e o colombiano
volta de suspensão. Mesmo sen

do os dois jogadores que atuam

bastante no esquema de Esdras
o treinador ainda não sabe se

ambos estarão no time titular...
A dúvida surgiu depois da atu

ação. do. time contra a Chape
coense, quando a dupla de zaga
formada por Ricardo e Gasparet
to teve bom desempenho.

JARAGUÁ DO SUL

o Juventus encara neste
sábado o Criciúma para
mais uma decisão do
Campeonato Catarinense.
A partida acontece às
20h30 no Heriberto Hülse.

O técnico José Esdras, assim
como todo o elenco juventino,
está motivado em surpreender o
Tigre na casa do adversário. Mas
confessa: um empate já está de
bom tamanho. "Estamos cientes
das dificuldades que vamos .en
contrar, mas queremos tirar um

pontinho deles", admitiu.
O único desfalque juventino é

do lateral-direito Fabiano, que le
vou o terceiro cartão amarelo na

vitória por 3xO contra a Chapeco
ense. O substituto natural é Fábio
Pará, mas Esdras faz mistério so

bre assunto. "Tivemos um pro
blema de última hora, relaciona
do a contusão, e ainda não posso
confirmar isso", falou, sem revelar

qual é essa situação.
Reginaldo Nascimento e Car

.los Saa estão a disposição do trei-

Filipe
A recuperação do lateral jara

guaense é mais rápida do que o es

perado. Na próxima segunda-fei
ra, ele já inicia o tratamento físico
e semostra feliz com os resultados.
"Não sinto nenhum tipo de dor e
estoumuito animado com o trata

mento", afirmou. A previsão para
voltar aos gramados foi antecipa
da e os médicos acreditam que ele

possa jogar no dia 20 de abril.

Ramon e 'o coracão
.

�

Destaque do Iuventus no início do Campeonato Catari-
nense, o atacante Ramon já treina com o Metropolitano em

Blumenau. O jogador, revelado pelo Figueirense, teve pro
blema de coração, tanto que teve de deixar o clube da Ca

pital e estava atuando no futebol amador, até ser chamado
pelo Juventus. O gerente de futebol do Metrô, o ex-jogador
Viton, disse que o problema de saúde de Ramon já foi su
perado e que ele está liberado para jogar. Menos mal. Ele é
um garoto com um bom futuro pela frente, pois tem futebol

para chegar longe. Só não deu para entender porque ele dei
xou o Iuventus no meiodo campeonato.

"Estamos cientes das
dificuldades que vamos
encontrar, mas queremos
tirar um pontinho deles"

,

JOSÉ ESDRAS, TÉCNICO

O Criciúma vem de uma derro
ta fora de casa, 1xO para o Avaí, e
não quer deixar escapar a chance
de entrar no G4, uma vez que está
em sétimo com cinco pontos um
a menos que Imbituba que está
em quarto. O Tigre terá dois des

falques para o jogo desse sábado:
o zagueiroVinícius e o atacante Da
Silva, ambos lesionados.Liga dos Campeões. As

quartas-de-final prometem.
Eis os confrontos: Lyon x Bor
deaux, Bayern de Munique x

Manchester United, Arsenal x
Barcelona e Internazionale x

CSKA. Quatro jogaços.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

� GOL CONTRA
Violência no futebol. Mais

um episódio lamentável no fu
tebol sul-americano. Um torce

dor do IndependienteMedellín
foi assassinado a facadas na

entrada do estádio, ondeo time
dele empatou sem gols com o

Racing do Uruguai.
DOIS TOQUES

�# eso ii! No próximo fim
de semana acontece a 4a Taça
SDR deVôlei, neste ano com
seis equipes masculinas e oito
femininas.'

UA 'mM- Já emGuaramirim
tem rodada inaugural doVarzeano,
canoagem na represa, e circuito

microrregional de vôleimirim
feminino.

CURIOSIDADES DA COPA

A Copa de '1978 na Argentina foi
cercada de polêmicas. Além da
goleada história dos donos da casa
em cima do Peru, e que eliminou o

Brasil, a logística da competição não
foi nada camarada com os brasileiros.
Eles percorreram 4,6 mil quilômetros
trocando de sedes, enquanto os

argentinos andaram apenas 618.

CO�UPÁ • Além do futebol suíço
(tabela na página 22), também
inicia em Corupá oMunicipal
de Bocha. São 29 equipes e as

disputas começam terça-feira.

n #Ofp:lQ1IES. O Criciúma tem I
dois desfalques para o jogo com

. o Iuventus. O zagueiroVinícius
e o atacante Da Silva estão
machucados.
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Casa Chico de Paula, próx, Marcolla,
em alvenaria com 196,00 m2, terreno
de 468,00 m2, 1 suite + 2 quartos.

R$ 280.000,00

. -

. Champangt cl 1 suite cl sacada, 2 qtos
cl sacada, mezanino, coz, Iav, salas,
lavabo, jardim de inverno, gar pi 2

carros, acab em massa corrida, gesso,
,

entro pi spllt. porcel, etc.
c'

De R$ 260.000,00 por R$ 249.000,0
(negociável)
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Á

MENEGOTTI
I AoM B I L I R I

3371·0031www.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 DOFL
DUAS VAGAS DE GAR.A

PARTIR DE R$198.940,OO.

6.09S- BAEPENDl- RES. VERTICALU, APTOS Cf
UMA SUiTE 2 DOR., SALA ESTAR Cf SACo E

CHUR , ÁREA DE SER.. UMA VAGA GAR.
R$145.000,00
-

6.031 - CENTRO - Excelente terreno no

Centro de Jaraguéi. Com area de
2.530,OOm2. R$1.050.000,OO

6.108- CENTRO - APTO Cf ÀREA 148,00m2,
SUITE, 2 DOR .. BWC. SALA TV, COPA, Cal.

ÁREA SER., SAC .. GAR. DUPLA.
RS185.000 00

6.102- RIO DA LUZ II- SíTIO C/ 153: 187,00m2.
RS280.000,00

6.105- RIO CERRO-TERRENO C/30.0aO,00mz �
Cf CASA ESTILO ENXAIMEL - R$1.620.000,OO

6.104 - BARRA-TERRENO COM ÁREA 367,20
M2. R$65.000,OO

Classimais 3

TERRENOS

5973 - SCHROEDER 105.000.00M2 R$1.600.000,00
5928·ROD. DO ARROZ 166.00Q,OOM2RS 193.000,00
5924-TRES RIOS DO SUL 20.000.00M2

R$ 250.000,00
-

5837·ÂGUA VEROE-14.700,OOM2- RS 380.000.00
5929 - RúOOVlA 00ARROZ,372.00J,00IV12 RS 430.000,00
5972 - AGUA VERDE - 465,OOM2 R$ 80..000,00.
5994 - JGUÂ Esa. 525.80M' . R$110..00.0.,0.0

.

66.11- GUARAM1RIM - 360,OOM2 - R$15.000,OO
609Z - AGUA VERDE - 450,OOrn2 - R$ 90.00.0,00.
6093 - AMIZADE - 450,OOM2 RES. VERSALHES
RS 140..0.0.0.,0.0
60.95 - AGUA VERDE - 465,OOM2 � RS 90..000.,0.0.

LOCAÇÃO
Casas:
Bairro Estrada Nova . Rua João Miguel Da
Silva. 51402 mos, SI, Coz, í.av., Bwc, Gar. RS
300,00
Ba,lrro 1JI1a Da Figueira -rua Domingos Da Rosa,
698 02qtos, Si. Coz, Bwc, Lav E Gar. RS
500,00
Bairro Três Rios 00 Norte-rua Rod. Municipal,
537 • 02 ütos, Sal, Coz, Bwc, Lav E Gar. R$
:180,00
Rua Ri -Oi 3 -101. Souza- 02 mos, Sal, Coz,
Bwc E Lav. R$ 300,00
Rua Ri -01 (l-Iot. Souza 02 0105, Sal, Coz, Bwc
E Lav. R$420,00
Bairro Vila Lenzl - Rua Afonso Nagel,65 -resíc.
Viena- 173m2 01 Suíte + 02 atos, SI, Coz,
Bwc, Lav, Área De Festa E Gal'. R$1.1 00,00
Bairro Jgua 99 ·rua Emllio Otto Augusto

. Olderburgue, 02 OIos. SI, Coz, Bwc, Lav E Gar.
R$465,OO
Bairro Barra -rua Andre Vitkowski, 7803 atos,
SI, Coz, 02 Bwc, Lav E Gar. R$ 800,00
Bairro Vila Nova -rua Frederico Curt A. Vasel,
Ao Lado N" 660 02 atos, SI,copl Coz, Bwc,.Lav
Espaço PICarro. R$ 600,00 .

BairrG Nereu Ramos -rua Genaro Sartí, N" 118
Sobrado Geminado 02 ütos, SI,cop/ Coz, Bwc.
Lav E Garagem. R$ 580,00

Apartamentos:
Bairro Centro - Rua Coronel Proe. Gomes De
Oliveira, 1320 - Edf. ízabela 01 Suíte + 02
atos, SI, Cooa/coz, 02 Bwc,lav, Gar.e Sacada
C/ Churrasq. R$ 800,00 +/-150,00 Cond.
RlIa Neson Nasato,46 Edf. Ferretti 02 ütos, SI,
Cop/coz, Bwc,lav. Gar. R$ 580,00 +/- 80,00
Gond.
Rua Canolnhas. 130 - Edit. Dna. Ilda 01 Suite,
02 atos, SI, Cop/coz. Bwc,tav, Gar. R$
1.100,00 +/-100,00 Cond.
Rua Mal Deodoro Da fonseca,88 EdiL
Lessmãim 01 Suite, 02qtos, SI, Cop/coz,
Bwc,lave GaL R$ 850,00 +/- 90,00 Cond.
Rua Pres Walter Janssen, WS'5 Edií.
Dna.helena 03qtos, SI, Cop/coz, 8wc,lav,
sacada Cf Churrasqueira E Gar. R$ 680,00 +/-
70,00 Cond.

'

Rua Fritz Hasse, W 35 Edif. Atlanta 02qtos, SI,
Cop/coz, Bwc.lav. Sacada Cf Churrasqueira E
Gal'. R$ 750,00 +/- 70,00 Cond.
Bairro Amizade -rua Arthllr Enke. 231
-edf,pal'isi 02 Otos. SI, Coz, Bwc, Lav, Gar. RS>
460,00 + 50,00Cond. .

Bairro. Baependi -rua Frederico Barg, 251 01
aio, SI. Coz, Bwc, Lav, Gal'. R$ 500,00
+10.00conó.
Bairro Vila Nova - Cobertura RlIa Jose Krause,
221 -edit Barcelona 01 Suite, 02qtos, Sl.coz,
Bwc, Lav, Sacada Ci Cnurrasq E Gar . R$
800,00,00-1- i 00,00 Cond.
Rua Oswaldo Glatz, 40 - Edil. jardim Das
Mercedes 02qtos, SI,coz, Bwc, Lave Gar. RS.
520,00 + Cond.
São Luis -rua Jose Narlocn. 1849 02 atos,
SI,coz, Bwc, LavE Gal'. R$ 460,00
Rua José Narloch, 160602 atos, SI.coz, Bwc
Lav E Gar. RS 500,00
Bairro Vila Lenzí - Rua Victor Rozernberg. 384
01 Suite, 02 üíos. SI, Cal, Bwc. Lav. Gar. R$
630,00 + 25.00Cond.
Bairro Ilha Da Flguwa . Rua José Theodoro
Ribeiro, 101 - 02 atos, SI Coz, Bwc, Lav E Gal'.
R$S20,00+ iS,OOCond.
Bairro Centenario - Rua Alfredo Carlos Maiar,
137 - 01qlo, SI. Coz, Lav. Bwc. E Gar.
RS 450,00 + 50,00 Cond.
Rua Heiruch Augusto Lessmann. 421 01 qto,
SI. Cozo Lav. Bwc, E Gal'. R$ 350.00 +/- 70.00
Cond
Bairro Barra Do Rio Cerro - Rua Plácido Satler.
N° 145.02 üíos, SI. Cozo Bwc, Lav E Gar. R$
550,004- 65,00 Cone.

Kitinete
Rua Jose PicoHi, 512- Bairro Estrada Nova 01
ato E Cal Junto. Bwc. R$ 250,00 + 30,00
Cond.
Rua Mal. Deodoro Da Fonseca, 8B· Bairro
Centro 01 ato, Sala, Coz E Bwc. R$ 400,00 +
70,00Cond,

Terreno
Rua José Theodoro Ribeiro -ilha Da Figueira -

30x60 M2R$1.000,00

Sala Comercial
Centro - Próximo Angeloni Antigo Rua Marina
Frutuoso Saias 2" E 3° Andar Sala 14- 33m? -

r$340,00
'

Ponto Comercial - 02 Banheiros R$ 2.000.00
Barra Do Rio Cerro RlIa Bertl1aWeege. W 540
Sala Comercial - Rua 28 De Agosto,n° 1 Q53
+f-100m2-guaramirim R$1.100.00
Ponto Comercial - Rua Barão Do RIO Branco,
309 RS 3.300.00

Galpão
Rua Fredenco Curt A. Vase!, N" 660 +{·522m2
- VilaNova R$ 4 .500.00
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LOCA ÃO COMERCIAL

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

SUíTE + 2 QRTOS
R$ 850,00

/

COZINHA MOBILIADA
R$ 900,00

03 QUARTOS: - Casa alv Czerniewicz R$ 800,00
- Ed. Bartel(Vila Lalau, próx. rodoviária} R$ 620,00 - Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos R$
- Ed. Astral- Ilha da Figueira, após Brasão R$ 1.200,00
630,00 - Casa alv Vila Lenzi, com piscina R$ 2.500,00

- Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$ 650,00
,

- Casa alv alto padrão, centro R$ 3.100,00
- Ed. Vitória Regia - Vila Lalau R$ 650,00 - Casa comercial alv ampla, Centro -R$ 4.000,00
- Ed. Suellen(Amizade - pfóx. Canarinho) R$
680,00

- Ed. Amaryllis, Vila Naya, cf mobilia R$ 1.000,00
- Ed.João Batista, Ilha da Figueira R$ 600,00

. - Ed.tsabella - Centro, próx. Verdureira Raquel'
R$ 780,00

LOCA ÃO RESIDENCIAL

01 QUARTO:
- Ed. Ulium (Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 420,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia .. próx. Lojão da

Vila) R$ 440,00 cf condomínio.

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. Marangoni, Vila Nova MOBIL!ADO R$ 900,00
- 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. 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) ct cozo mobiliada R$
580,00

- Apto Schroeder - Centro R$ 600,00
- Ed. Platanus - Centro, cf cozinha mob. R$
630,00

- Ed. Monte Cario - Centro R$ 720,00
- Ed. Renoir - Ilha da Figueira R$ 1.600,00

CASAS:
- Casa geminada Santo Anto,nio cf 1 Quarto R$
280,00

- Casa alv Rio da L�z.R$ 430,00
- Casa alv Rau, 03 qrtos R$ 600,00
- Sobrado ali; Barra, próx. Parque Malwee R$

, 830,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$ 4.300,00

.

- Ed. Tulipa - Centro R$ 800,00

- Sala cml Centro - RIJa pres: 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. -

� Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00
- Ed. Isabella - Centro, cf COZo mobilíada R$ 830,00
- Ed. Figueira - Ilha .da Figueir r$ 850,00 .

- Ed. Barcelona - APTO NOVO, Vila Nova �$ 900,00
- Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$ 880,00
- Casa alv Ilha da Figueira R$ 930,00
� Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$ 1.200,00

"''J'i!;:'�iilit�..... "

GAfeOES

- 2 terrenos Barra do 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) cf 1.807m2 e

2.200m2 R$ 1.200,00 e R$ l' .400,00.
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786 .

-

(J
_ w

Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5

P�móvels
www.pardmoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa; 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

ReI. 007 - Amizade -

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

garagem.
R$450.000,OO .

• ReI. 005 - Figueira -

Sobrado com suíte com
cíoset + 2 qtos, bwc
social, sala de estar e

jantar, lavado, cozinha
mobiliada, área de festas

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

bancária)

Ref. 002 - Três Rios do Sul - Casa cf suíte + 2
, quartos, 2 banheiros, coziJ1ha, sala, área de

serviço, garagem p/2 carros. Excelente

localização. R$220,000,OO. ..

Ref. 029 - São Luiz - Casa NOVA com

suíte c! closet + 2 quartos, 3 banheiros,
sala, cozinha, lavanderia, área de festa.

R$ 280.000,00.

ReI. 012 - Tita Martins - casa c/4 Quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

,

R$120,OOO,OO.

ReI. 033 - Barra CIo Rio
Molha - Sobrado cf suíte +
2 quartos, 2 banheiros, sala
de estar/ jantar, cozinha

mobiliada, churrasqueira, 2
garagens. R$295,OOO,OO.

Ref. 2001 - - Terreno de 578,30m2 no final da Av, Marechal Deodoro

Próximo a DellAno, R$500.000,00.

da Fonseca.

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

Ref. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2, R$8S,000,OO.

Ref. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles 11- Terreno c/450m2, R$110.000,00.

Ref. 3003'- Centro - Galpão
de 301 ,OOm2. R$ 400.000,00.

Ref.2010 - Vila Lenzi - Terreno c/4.585,00m2,
c/ casa aprox. 150,00m2 R$ 500.000,00 TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785
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(47) 3371-7931GIRASSOL
" I

IMÓVEIS PLANTÃO DE VENDAS
.

9955-4774Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

Terreno com casa no

bairro Santa luzia, com
483m2,

.

2 quartos, sala. e
'cozinha conjugaaosJ 1

bwc, lavandena dá
madeira.

Valor: R$60.000,OO -

analisa propostas.

Terreno com

casa de madeira
próximo a

Prefeitura sito a

Ruà Ana Zacko.
R$100.000,OO

TERRENO: Loteamento Bouevart,
próx. ao Champagnat - Lote cf
3.060m2. R$ 700.00.0,00 - 50%
de entrada � saldo parcelado

Cód. 3166 .; Loteamento
Boulevart, próx. ao Champagnat.
Lotes cl 248,75m2. A partir de

R$ 125.000,00

Cód. 1186 �

Casa(sobrado)
. no bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart, com

,250m2. Tem 4
1 quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2

. vagas na gar. .

R$ 700.000,00

• Casa na Vila lenzi, com 2 quartos e

demais dependências. Está sendo feito
muro e garagem! Aluguel: R$ 550,00

• Apto. no bairro Baependi, prõx, a
Rodoviária - Residencial Winter, com 2

quartos e demais dependo Aluguel
R$550,00 + cond

VENDA:
Terreno com galpão em alvenaria e 02
casas de madeira -1287,50m2• Próximo
ao Portal Turístico de Pomerode. valor

190.000,00 (Analisa propostas)

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

Cód.: 3126 • 3194 • Bom investimento.
R$400.000,OO . Com 926,OOm2 -

Centro. Ótimo para prédio.

Cód. 2756 - Vila lalau - Casa em alvenaria semi nova
com 155,OOm? sendo 01 suíte, 02 dormitórios, lavabo,
02 vagas na garagem e demais dependência,. Possue
aquecimento solar e ficam os móveis sob medida da

cozinha e banheiros. O terreno tem 360,OOm�.
R$ 295.000.00 - aceita financiamento bancário

Cód. 610 . Nova Brasília .. Sobrado de
alto padrão, semi mobitiado, com

400.00m;' sendo 04 suítes, 03 salas, área
de festas e demais dependências. RS
790.000,00 - estuda propostas

Cód, 2802 - Amtzade • Sobrado com 300,QOm2 semi
mobiliado, sendo 01 süíte, 02 dormitórios, sala de
jantar e tv, lavabo. 02 vagas na garagem, demais
dependo Excelente área de festas com piscina.

RS 530.000.00 aceita financ.bancário

(óci. 3452 • Guaramlritn Sob/ado (! 291,r.Júm" de ll.lea
CO/l5:truída, sendo 01 surte master; 03 dotmitótlos. 03 salilS.

lavabo, cozinha rnobiiia(Ja, dernaísdep. 04 vagas na
garagem; piscina e aqueclmentCl 501'1t Terreno ri nO,OOtl'i",

RS 450.000,00 - açeita apto cf parte do pgto

Cód. 2252 " Czetniewicz Sobrado com 03

moradias, sendo 350,00m2 de área construída
em terreno de 450,OOm2. R$ 330.000,00 -

Aceita casa até R$ 150.000,00

Cedo 175.9 .:Centr'ô'FI<ltcluplexC6d. 28�6. Ami2:ade Cas!!.em al\f.enarla com 'I •• CÇ!m 1º$,00m�Ue área total,206.0001 ele .área. construída, séndo 03 quad'os, sel1do, ·coti!ihâ. sala .lavabo. suíte02 salas, cozinha, lavanderia, garagem para 02 ... >'"'.
canos depósito despen 03 � .... O

com hidra e 01·vaga na garagem.
'. , . sa e uanuelr05.

b" d I d titerreno tem 450.00m<. RS 1'80.000.00 _ aceita Mo IlIa o e OCa· I) para Mspe es

apto de menor valor li! financiamento bancário ' do Hotel. R$ 145.000,00 estuda
propostas, aceita apto e terreno.

16Q�;!5d�4á�e�U:;::��.���:a���es��:;:'°o�O�:rm. Cód. 2356 - Nova BrJisflia Casa em aívenarta com
110,00012 de área construída, 3quartos, sala,com sacada, escritório, bwc soctal, COZ .• lavanderia, lavabo, cozinha. lavanderia, banheiro, garagem e depÓslto.safa e garagem. Terreno com 540,00m1. RS 300.000,00 .

RS 120.000.00 aceita. financiamento bancárioaceita 'carro até RS 50.000,00 e finan.bancário

Cód. 1806 - Ilha da Figueíra ' Terreno com

327.00m2, uma casa de madeira com 4quarto5,
rua asfaltada. R$S5.000,OO- estuda propostas

Cód, 3810· Nova Brasília· Apartamento
com 03 quartos, sala, cozínhz, lavanderia, bwc
e 01 vaga. R$115.000,OO· estuda propostas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135-8601 P�móvels
3371-2357 www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
.

R.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207

Côd. 120 • CASA ALVENARIA, Bairro
Chico de Paulo, com 130m2, Terreno

com 32.2m2, 3 dormitorios.
R$160.000�OO

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

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

Financia/menta.

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.

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

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

Cód. 244 - TERRENO com

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

• APARTAMENTO com 97,56m2, CENTRO, 1 suíte
+ 2 d'Ofmitorios, sacada com cnerasqueira, 2

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

LOCAÇÃO:
• ILHA DA FIGUEIRA: Quitlnete com 45m2, 2
dormitarias, próximo 19reja Nossa Senhora

Aparecida. RS 350,00.

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

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

de festa com Piscina, 3
dormitorios, 1 banheiro e 2 vagas

de garagem. R$ 230.000,00

Cód. 239 - TRÊS RIOS DO SUL,
Terreno comA48m2, lote 39,

Loteamento Schwarz.
R$ 60.000,00

Cód 211 • TERRENO,
Bairro Chico de Paulo,

com 590 m2, com casa de
madeira. R$ 80.000,00.

Cód: 143. - CASA MISrA, Bairro São
Luiz, com 105 m2, 3 dormitarios,
prox Dalila TextiL Terreno com

520m2• R$155;OOO,OO.

• CASA EM ALVENARIA com 90m2, Lot. Corupá,
Cllico de Paulo, 1 suíte + 2 dormitorios.

R$ 650,00.

fA'\��'O
-e
BarraSul

.

A imobiliária da Barra

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

35,13) íot.: Girolla, Rua Camilo Andreatta - R$
60.000,00
REF.-162-V. NOVA - terreno com 6.991,13m2 (29
x128j, R$450.000,OO,
fief. - 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
ReI. - 397 - BA.RRA DO RIO CERRO - terreno com

2.170m2, Rua Clara Hanemann, Residencial

Oell'Pradi - R$ 250.000JOO

7
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- Ret. 1040 - Nova
Brasília - Ed.

Moradas da Serra -

Apto com suite +- 2

qtos e demais dep.,
garagem. Prédio com

piscina. salão de
festas cf forno à· lenha

- R$158.000,00

- Ref. 1019-
Centro - Ed.
Maximum Center

-

� Apto com suíte
+ 2 qtos e demais
dep, garagem.

'-

Localizacão
central, áo lado do
colégio Divina
Providência - com

móveis sob
proletados sob
medida em todos
os ambientes -

R$270.000,OO
(Aceita
financiamento

bancário)

8 Class-imais o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 20 e 21 de março de 2010

7
M
,....
CIO
,....

47 3275.9500
Plantão 9658'·6786

Pârcimóve!v
www.parcimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

- Ref. 1028-
Nova Brasília -

Ed. Sunflower -

Apto com suíte +

1 qto e demais

oep., garagem.
R$158.000,00

(Aceita
financiamento

bancário)

.
.

Ref. 1037 - Centro - Ed. Raphia - Apto semi-novo, com suite + 1 etc (possível
reverter 2° qto) e demais dep, garagem. Excelente localização na lateral da Rua Reinaldo
Rau - Ficam móv.eis sob medida na cozinha, área de serviço, sala, suite, qto e banheiros

_

- Consulte-nos - Aceita financiamento bancário ou estuda proposta cl parcelamento.

- Ref. 1035 - Centro
- Edifício Saint

Tropez - Cobertura
duplex com suíte + 2

Quartos, 4 banheiros,
com ambientes

amplos e interligados
(cozinha, saia de estar
f copa), terraço com

espaço para banheira
Spa, ampla área de

festas. box pI
depósitos na

garagem. Box para
depósito no térreo e 3

vagas de garagem.

- Ret. 018-
Czernlewicz - Casa
com 3 quartos, bwc

e demais dep -

Excelente

localização, próximo
ao centro - Terreno
com 314,00 m2 -

R$155.000,00

- Ret. 046 - João
Pessoa - Sobrado
com suíte + 3

Quartos,2
garagens, terreno
com 343 m2-
R$ 190.000,00
(Aceita
financiamento

bancária)

- Ref. 003-
Schroeder - Casa
alvenarta com

suíte + 2 quartos
e demais dep,
terreno com 478
m2-R$
150.000,00
(Aceita
financiamento
bancário)

- ReI. 001 -

Jaraguá
Esquerdo - Casa
com suíte + 2

quartos e demais
dep., terreno com

502 m2 -R$
280.000,00
(Aceita
financiamento

bancário)

- Ref. 011 -

Nova Brasília -

Casa alvenarta
cf suíte + 2

quartos e

demais oep,
terreno com

405 m2-
R$ 230.000,00

(Aceita
financiamento

bancário)

. ReI. 035-
Ribeirão Cavalo -

Casa alvenaria cl
1 quarto e

demais dep.,
terreno com 725
m2-R$
110.000,00

. Ref. 034-
Ribeirão Cavalo -

Casa alvenaria el
3 quartos e

demais dep.,
terreno com

570mL
R$ 110.000,00

1-----.---'------------·----------------------------------�-�-----------------------------:--,,-----------------�-------------------'---·---------------------�----'--I

i Vendas e Locação no Shoppinq Breithaupt
. f

i
.

Comodidade de um horário diferenciado Fone: 47 3371.8818 f
; Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h 47 9658.6785
I
L _

I

I
I ,

I
I
I

-----:-------- --------------------------1
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'

Edifício
Salão de Festas, Academia,
Playground, Área Verde, piscina.

-

Apartamento
2 Dormitórios .Saía com 2 ambientes,

- Sacada com Chúrrasqueira,
-Cozinhá, Área de SerViço,

' _.

B�n�eiro Social, 01 vaga de Garagem. Localização: Vila Baependí

Edifício 1

Piscina, Academia, 2 salões de festas
Playground, Espaço zen, Garagens
Portão e porteiro eletrônico

Apartamento
2 dorm., Sala de estar e jantar, Cozinha'
Sacada com churrasqueira, Lavanderia
Preparação pI Ar-condicionado
Hidrômetros individuais
Medidores de gás individuais

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1 CASAS \"

REF 2804-

Jaraquá
Esquerdo - casa

alv.200m2.
Terreno 450m2•

R$270.000,00

REF 2801 - Ilha da

Figueira - casa alv.
92m2, Terreno 476m2.

R$ 170.000,00

REF 2787 - João
Pessoa - casa

geminada 76m2,'
R$ 118.000,00

REF 2826 - Vieiras -

casa mista 130m2•

Terreno 450m2•
R$ 115.000,00

REF 2831 -

Barra do Rio
Molha - casa alv,'
105m2• Terreno

480m2•
R$ 190.000,00

REF 2833-

Baependi - casa alv.
180m2• Terreno

'

370m2• R$
320.000,00

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

R$ 300.000,00 .

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

300m2• R$ 250.000,00

REF 2828 - Três Rios do
Sul - casa alv. 82m2•

Terreno 357,5,
R$ 160�000,00

- casa alv. 180m2;
Terreno 450m2• R$

2�5.000,OO

- casa alv, 110m2•
Terreno 300m2• R$

240.000,00

-casa alv 172m2,
Terreno 375m2• R$

349.000,00

- 02 casas alv. area
total construída
380m2, Terreno

555m2•

R$ 270.000,00

Amizade - casa

alv. 144m2,
Terreno 364m2•
R$ 275.000,00

CrA,"'�A... ,�1_'"
Faça AQUI seu
financiamento
imobiliário,
empréstimo
consignado

e agOJa também
. Consorcio Imobiliário!

REF 2817 - Ilha da

Figueirá .: casa alv
1l0m2• Terreno
548,25m2•

R$ 380.000,00

Rio Cerro - casa alv.
,

200m2• Terreno
400m2• R$
300.000,00

"

"

REF 2·819 -São Luis -

. casa madeira 100m2•
Terreno 420m2• R$

'90:000,00

REF 2191 - Nereu
Ramos ,_ casa alv. _

230m2 r Terreno
450m2• R$
180.000,00

REF 2415 - Água Verde - casa

alv. 244m3• R$ 280.000,00

REF 1260-
Centro' - Ed. Arno
Reichow - apto

l10m2•
R$ 230.000,00

REF 1183 - Vila Nova -

Res. Orion _ apto 73m2.,

RS 155.000,00

REF 1212 - Vila Nova -

Ed. Mont Blanc - apto
180,55m2• R$ 250.000,00

REF 1268 - Vila Lenzi - Ed.
Dom Pedro - apto 110m2. R$

160.000,00

REF 1263 - Baependi
- Res. Waldemiro
Bartel - apto 80m2•
R$ 130.000,00�--------------._----�----��--�------�----��..----------------------------�------��----�----�����-d

REF 1252-
Centro - Ed.

Caetano Chiodini
- apto 70m2•

R$ 115.000,00

- Ed Jardim das
Mercedes - apto

60m2, R$ 118.000,00
REF 1266 - Vila Nova - Ed
Sela Vista _ apto 80,56m2.

R$ 215.000,00

REF 1267 - Czerniewicz
- Saint Sebastian ...:: flat

, 86,77m2, R$ 130.00(),OO

- miza e- es.

Matheus - apto todo
mobiliado de ótimo padrão
- 120m2, R$ 220.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Construção
pelo Sistema

de CondomíniQ
Fechado a

Preço de custo
,

- Nao ê'
_ fncatppfàção f

,-

3371-1500

� - _, .

•
'

-'�.:.r . '. .r"i;..,I:,.... • .• �

-Hua Jose Ersching, lateral da �'!!� ",.
-

-

, ,

-

Marechal Deodoro da Fon��ccj)
, '

Centro.
'

�

Apartamento TIPO com suíte e

dormitório amplo reversivel (pode
ser transformado em dois

'dormitórios), bwc social, sala de

estar/jantar, cozinha, área de

serviço, amplo varandão com

churrasqueira e U!T)a vaga de

.garagern (segunda vaga opcional),
com 'áreas estimadas de 145,OOm2
total � 90,00m2 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 sociaJ, sala de estar/jantar.
cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e duas vagas de garagem, com áreas
de 153,63m2 total e 98,50m2 privativo -

, R$ 129.829,26 dividido em 22 Parcelas -(CUSTO
. ESTIMADO pelo Condomínio sem 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 75,00m2
privatféo - R$ 102.447,18, dividido em 22 Parcelas
- (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem

Acabamento).

,i,'

vendas@chQlejm.oQHiaJia ..com.br ��' ".�

Rua Reinoldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul

," iJ -'

-t-,'
r

'�Rua Marina. Frutuoso: ao Iado do n° 111, ",
"'"

,
;

"C�ijtro.'
,

-, •• � ,-
,-:' �' c_"

�

,'o

A,paitam�nt�TIPO 01 com suíte' e' dormítõrío �

,

:'

àrnpib 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 total e 87,66m2
privativo - R$ 127.856,52 dividido ém·20

·

Parcelas, - CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio
,

sem Aca_6â:Q,el1to).
,'!! ::'i;: .•·i�

· APart���nto TIPO 02 com dois dormitórios;
bwc soctal sala de estar/jantar, cozinha, área
de serviço, sacada com churrasqueira e uma

·

vaga de garagem, com'áreas de '119,29m2
total e 76;06�2 privativo - R$ 1:J.2.902,24
dividido em 20 Parcelas - (CUSTO ESTIMADO
pelo Condomínio sem Acabamento).

t_'..... _

ENTREGA EM 2010!

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, n" 1331, Centro.

Apartame��i�pO 01 corr:Í!, mitório (suíte), kitchen, área de

�I_ .,
serviço,'êSiarjJanta' m de garagem (segunda vaga

,
;,;.

- op�íonáíf;f.cõm áre" es{J.m.áàas de 75m2 total e 40,75m2 , . :;
privativo �ft$ 86.3.64,6O',�(CUSTO ESTIMADO pel()Condominfe"

'. sem Atab�mento) . I-
Ápà;tamento TIPO 02. e,<?� {. dormitório (suíte), kitcheJ11 , �',:'
serviço, estar/jantarê'uma vaga de garagem (segund '.laga - _' ,

,

occíonal), com áreas estimadas de 69m2 total e 36,901lJ2 _'" I

.

'

privativo -R$ 80.175,45 - (CUSTO ESTIMADO pelo Condotnlnlp'" "',

,

sem Acabamento) .
, �:�, �':"t,:f::" >

Rua 181- Emil Burow esquina com a Rua 459 ·Severlno

Schiochet, Centro.

Apartamento TIPO PENTHOUSE com Suíte Master, Closet e
Varanda; Suíte 2 com Sacada (ou Dormitório 2 com Sacada eBwc
Social); Dormitório 3 com Varanda; Home-theater com Varanda (ou
Dormitório 4 com Varanda); Lavabo; Hall Social; Uving (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,OOm2 privativo - R$
266.000,00 (CUSTO ESTIMADO'pelo Condomínio sem

Acabamento), sendo a parcela 01/29 em 15/02/2010,

- ,

1ciiA L É1êtiÃ L É-rêHÃ L É1CHA L É1êHÃ 1 ÉrêHÃ L É1éHÃ L É1CHÃ L É1êtiÃ LÉ1êtiÃ L É1êHÃ L É1êtiÃ L É1êtiÃ 1 É1êtiÃ 1 É1êHA L É1CHÃ L É1êKÃ L É
••M" M.A'•• -CM" 4'1 M ww a_n_ w,.,... • __ .'M41••" .,.... ..di.•4Q "'4g'••' +'4-_ t UM ••gEE'4A" •••,.... M'.!H •
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Salà 3

(Esquina com .Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9'107.1865

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

.

Casa· Vjla�Lalau
(próx. a Marisol)

�, Imóvel com área de 170m2, contendo 2
dormitórios, sala de estar com lareira,
copa e cozinha, banheiro social, área de
serviço, área de festas c/ churrasqueira,

. garagem privatíva e portão eletrônico.
Quartos, cozinha e área de serviço
mobiliados. De R$ 250.000,00
por R$ 220.000,00

Terreno Nobre
na Vila Nova ,�'

Excelente terreno na Rua Arthur Gumz,
no bairro Viia Nova, com áreade 420m2,
sem benfeitorias, pronto para construir .

Localização privilegiada, excelente para
.

clínicas, escritórios ou casas de alto
padrão. Consulte-nos!

Casa Champagnat •
Alto Padrão
Acabamento refinado, 4 suítes, home
cinema com projetor, área de festas
climatizada, piscina com raia para
natação. Área construída de 420m2•
Venha conhecer essa lindamorada!

Terreno'· Centro
Localizado em área nobre no centro
da cidade, com área de 430m2•

R$ 200.000,00

INVESTIMENTO
Ed. Lillium •

Próx.�
Weg'••
Apartamento
contendo2

quartos, sala
de estar/jantar,
sacada, banheiro
social, cozinha,
área de serviço
e lvaça dé

garagem.
R$ 95.000,00

Imóvel contendo 1 suíte, 2 donnitóríos. sala de estarl
janta, cozinha, área de serviço, churrasqueira,
depósito e 2 vagas de garagem. RS 230.000,00

iii! SOBRADO - JGUÁ�SQUERDO

iI!: ������:1S���:�j :���:�;�u����'
i�;! �:�h��r����i:I��o�fnj�����i��í�,t:�la�C área de festas cl Churrasqueira e espaço

pI piscina, 3 vagas de garagem, portão
eletrônico. Rua sem saída e linda vista da
cidade. Terreno com área de 440m2 e área
construída de 255m2• De RS 385.000,00
por RS 365.000,00 (aceita apto de
menor valor e Financ. Bancário)

Apto Belvedere
Novo - Alto Padrão
Apartamento com área privativa
de 160m2, contendo 3 suítes
(sendo 1 master cl hidro), 3 vagas
de garagem. Edifício conta com
Espaço Gourmet, Piscína, espace
para academia, 2 apartamentos por
andar e localização privilegiada no
Centro da cidade. Consulte-nosl

EDIF. BARCELONA
.

• VILA NOVA (NOVO)
Apartamento contendo 1 suíte, 2 quartos,
sacada com churrasqueira, sala de estar/
jantar, banheiro social, éozinha, área de
serviço e 2 vagas de garagem.
FI$ 165.0�O,OO

Entrada de R$ 7 mil e saldo em 100 parcelas
direto com a construtora. Excelente localização,
acesso asfaltado, próximo a escola, creches,

posto de combustivel e mercado.

VENDAS EXCLUSIVAS!

r

-

TERRENO NOBRE NO BAIRROAMIZADE
I�eal para.Edifício Residencial e Casa de Alto Padrão. Excelente imóvel de

esquina, localizado na Rua 13 de Maio. Pronto para construir, com área de srre«.
R$185.000,OO (Proprietário Aceita Permuta no local),

CHÁCARA ALTO PADRÃO
Área total de aprox. 90 mil m2, localizada em
Guaramirim - fácil acesso - contendo infra-estrutura
que atende tanto Chácara como para Recreativa de
empresa. Contendo 1 chalé principal com 230m2 com 'K�
mobilia rústica, mais 2 residências, 9lagoas, 2 poços

",

artesianos, 4 nascentes, campo de futebol, ampla
área de festas com churrasqueira e fogão a lenha,
plantação de eucalipto e palmito. Consulte-nos!
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1234 - Czerniewicz - casa de
alvenaria c/ 2dorms.+1suite, bwc

, moblíiado: sala, cozinha, área
serviço, 2 vagas garagem;

varanda, murada, gramada, 'portão
, etetroníco, ar condic.

RS 200.000,ÔO

1233 - Schroeder I - casa mista tI
3dorms., bwc. sala, cozinha, área
de serviço, garagem; muros/cerca,
portão de alumínio, quintal amplo

RS 65.000,00

V
E
N
O
E

1171 - Avaí (Guaramirim)-
loteamento K'panema- casa

alvenaria c/ zoorme+tsuíte, bwc,
sala estar, sala janfar e cozinha,
área serviço, 2 vagas garagem,

R$148.000,OO

o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 20 e 21 de março de 2010

1121 - Escolinha - casa de
alvenaria, nova, cl2dorms.+1suite,

bwc, sala e coz conjug, área
serviço; 1 vaga gar. cl pergolado,
captação água chuva (!ib. Financ.)
SOMENTE ESTA SEMANA: de

R$145.000,oo-p�r R$139.000,OO

80019 - Estrada Nova - casa de
alvenaria, c/2dorms.+1suite, bwc,
sala estar, sala jantar, cozinha,
área serviço, em terreno de

400m2: Quitinete inacabada no
,

subsolo.
R$155.000,OO

1224 - Jaraguá Esquerdo - casa

alvenaria c/2dorms;+1suite cl
banheira,bwc, sala estar, sala

jantar e cozinha conjug, deck, área
'festa c/ bwc, sala íntima, canto

.

alemão, 2 vagas, garagem
R$295.000,OO (Iib. Financ.)

1243 - Jaràguá Esquerdo - casa

de alvenaria cl3dorms..bwc, sala,
cozinha; 2 vagas garagem, em

terrendo de 660m2
R$160.000,OO

1239 - Amizade (Guaramirim)
casa alvenaria cI 3dorms, bwc,
sala estar, sala jantar e.cozmha
integradas. lavanderia, portão
eletrônico, 2 vagas garagem,

murada, rua sem saída
R$145.000,OO

1219 - Barra do Rio Cerro - casa

80006 - Czerniewicz -

casa mista c/ 3dorms, 2 bwc,sala,
cozinha,1 vaga garagem em

terreno
. plano de 815m2
R$159.000,00

1236 - Rio Cerro II - casa de
alvenaria, com estrutura para 2
pavimentos, c/4dorms.+1sl,lite, 2
bwc, sala, cozinha, terreno plano,

1 vaga garagem
R$85.000,00

Classimais

50016-Barra Rio Cerro - apto 2dorms, 1

garagem, 51 condomínio - R$480,00
50018-Barra Rio Cerro - apto 2dorms., 1

garagem, s/ condomínio - R$480,00
50020-Vila Nova-apto 2dorms+ 1suite,
2garagens, sacada c/ churr, piscina e

área festa colet,'elevador - R$1.280,00
50001-Vila Nova-Dúplex e/2dorms +1suite el
closet, 3 gar, sacada el churr, piscina
privativa, amplo salão festas privativo, ,

piscina colet, salão de festas coletivo,
elevador � R$2.500;00 .

50022-Amizada (Jaraguá) - apto 2dorms, 1
"

garagem, cl churrasqueira - R$600,OO

5

1217 - Nova Brasflia - Apto c/
3dorms, bwc mobiliado, sala estar
e jantar conjugo cozinha mobiliada
sob medida, área serviço, 1 vaga
garagem, hidrômetro individual,
box coletivo, salão festa cI churr•.

R$130.000,OO (Iib. Financ.)

1139 - Centro - Flat no Mercure. c/
varanda, bancada de trabalho,
piscina, sauna. sala de ginástica,
condicionador de ar split, garagem
c/ vaga para 1 carro e restaurante.

R$100.000,OO'

V
E
N
O
E

V
E
N
O
E

80002 - Jaraguá Esquerdo - apto
c/2dorms.+1suite,bwc, sala estar
e jantar integradas, cozinha, área
serviço, sacada c/ churr., 'f vaga

garagem, mobiliado ,

R$160.000,00

80011 - Figueirinha - �uaÍ'amirim -

casa alvenaria cl 54m2 cl1 dorm.,
bwc, sala de jantar/estar e cozinha

,

integradas. localizada em rua

sem saída ,lugar calmo e segurei
livre de inchente e deslisamento.

R$48.000,OO

CHÁCARAS/síTIOS
1144-Caixa O'água-Guaramirim - 242.800m2 cl
casa alven. 2 pisos, e/lagoa peixe, arrozeira e

mata

R$ 750.000;00
1152-8arra Rio Cerro-Jaraguá Sul- 125.000m2
cf 2 casas alvenaria, piscina. terreno murado e

,

cf mata R$ 1.300.000,00
1184-Jaraguá 99-Jaraguá Sul - 20.030012 c/2

casas alvenaria, 1 lagoa e um galpão
R$ 450.000,00

'

1215-Rio da luz-Jaraguá do $ul- 225.000m2 cf
40% pastagem, mata nativa e água corrente

R$ 230.000,00 (aceita permuta)
1008-Garibaldi-Jaraguá Sul- 134.213m2 cf cass
estilo alemão, cl aprox. 70.000m2 mata nativa,

'cl 3 nascentes

R$120.000;00V
E
N
O
E

80014 - Agua Verde - Casa de
alvenaria c/310m, 5doms+1 suíte
rnaster, 4 bwc, cozinha. escritório"

. sala ginástica; área festa cI

piscina, churrs. e bwc, dependo
empregada ,terreno c/1932,74m'2

R$490.000,00
'

1173 - Ilha da Figueira - apto cI
1dorm.+1suite, bwc, sala e

cozinha conjug, sacada cl churr.,
área serviço, 1 vaga garagem,
parede cI massa corrida, rebaixo
em gesso, hidrômetro individual

R$145,000,OO

1227 -Ilha da Figueira �2dorms.+1 suite, amplas salas de estar e
jantar, cozinha, 1 bwc social, ampla área serviço. sacada cl ehurr., 1

vaga de garagem cf opção de vagas extras. R$169.000,OO
1229 - Ilha da Figueira -1dorms.+1 suíte, amplas salas de estar e

jantar, cozinha, 1 bwc social, ampla área serviço, sacada cl churr., 1

vaga de garagem cl opção de vagas extras. R$139.900,OO
Incorporação nO R348615

80001 - Baependi - apto cI
2dorms.+1suite, bwc, sala
estar/jantar, rebaixo gesso,

cozinha, área serviço, sacada cI
churr. fechada c/ vidro Reiki, 2
vagas garagem, 2 elevadores.

R$ 280.000,00

1216 - Vila Nova - apartamento cI
2dorms., bwc, sala estar, cozinha.
área serviço, sacada, 1 vaga

garagem
R$88.000,00

80013 - Aptos c/1 suíte el sacada, 2 dormitórios, sala de estar e

jantar integrada cI a cozinha, BWC social, área de serviço,1 vaga
de garagem com opção de 2 vagas, cI 102,00 m2 de área privativa
Aptos cl1 suite, 1 dormitório, sala de estar e jantar integrada cf a

cozinha, BWC social, área de serviço,1 vaga de garagem cI opção
de 2 vagas, cl 88,34 m2 de área privativa

Co_ndições em até 120 meses financiados
DIRETO cf a construtora I

'

80008 - Nova Brasllia - apto cf

2dorms.+1suite, bwc, sala
estar/jantar, cozinha, área serviço,
sacada c/ churr., 1 vaga garagem,
elevado, espaço de lazer cf forno

Pizza, piscina, play ground.
R$158 .000,00 (Iíb. Fínanc.)

V
E
N
O
E
1244 - Escolinha - casa alvenaria
cf 3dorms, bwc, sala estar e jantar
integradas cl cozinha. varanda,

em rua sem saída
R$120.000,00

VENDA-TERRENOS
1136-Jaraguá 99-Jaraguá do Sul

.

R$ 49.000,00 .

1190-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul
R$ 80.000,,00

1193f1194-Rio da Luz.ll-Jaraçuá do Sul
R$ 38.000,00

1201-Corticeira-Guaramirim
R$1.500.000,OO

1205-Três Rios Norte-Jaraguá do Sul
R$ 70.000,00

1211-São luís-Jaraguá do Sul
R$ 95.000,00

1214-Santo Antônio-Jaraguá do Sul
R$ 37.500,00

1221-Santo Antônio-Jaraguá do Sul
R$ 75.000,00

1231-Braço do Sul-Schroeder
R$ 42.000,00

1235-Nereu Rarrios-JaraQuá do Sul
R$ 32.400,00

1237�Ribeirão Cavalo-Jaraguá do Sul
R$ 40.000,00

1238�Ribeirão Cavalo.Jaraguâ do Sul
R$ 21.500,00, .

1241-Guaniranga-Guaramirim
R$ 70.000,00

1245-Rio Cerro II-Jaraguá do Sul
R$ 63.000,00

80007-Rio Branco-Guaramirim
R$ 55.000,00

80015/80016/80017/80018-Água Verde-Jaraguá Sul
R$117.000,00

AQUI
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• Vieiras próximo DG
da WEG com 392m2
R$110.000,00

1
!
!

• Piscina, Elevador.
• Três aptos diferenciados.
• Hall de Entrada e Salão de
'Festa decorados .

.
- -

.Alto padrão-de acabamento.
Cobertura DUPLEX .

-:

Consulte·nos
Chico de Paulo - 3 quartos (1 suíte) ou
2 quartos, sacada com churrasqueira
elevador, sacada na área de serviço,
forração com gesso. rampa de acesso a

portadores de -deficiência.
-

Centro - 3 quartos (1 suíte) ou
2 quartos (1 suíte), sacada com

churrasqueíraelevador, playground,
lavanderia com standall, previsão
para split.

� - __ _--_ .

int Sebastian
Czerniewicz -

Bélissimo Flat no
Saint Sebastian
TODO mobüiado
com hidromassa

gem!mezaníl1o e
todos os contortos]
de um f1at.

'

R$135.000,OO ,

Barra do Rio Cerro - 2 quartos com ou sem

! sacada, sala de estar/jantar, cozinha,
! wc social, área de serviço, vaga de garagem.

. .

-

,

• Barra do Rio Cerro
698m2 R$80.000,OO

: • Barra do Rio Cerro
próximo ao Noviciado
10.850m2 R$150.000,OO

• João Pessoa próx .

.

Bombeiros 340m2
R$65.000,OO

• Centro Guaramírím
.

360m2 R$60.000,OO

i
i

I
IVila Nova em frente

à Gatos e Atos 1.541m2
.' R$300.000,OO ou

R$220.000,OO à vista.

Terreno na rodovia do
• arroz com 22.260,08m2

•

Próprio para indústrias .

.(;
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Bairro Três Rios do Sul. -lotes com aprox.
3'50m2, rua �sfaltada, totalmente legalizado"

pronto pra construir, apartir de
R$60.000,OO financiável pela Caixa. - Reg.

Imóveis MI mãe 59.123

Financie pela Caixa! Entre em

cnntato para maiores detalhes!Bairro Rio da Luz - lotes com aprox. 350m2,
fase de aprovação - Reg. Imóveis MI9.205.

'

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes - Com
escritura - Lotes a partir de R$45.000,OO
financiável- Rs .Imóveis MI24.783.

Casa 1 - Casa em

alvenaria com

aprox. 80 m2 - 1

suíte, 1 quarto,
sala e cozinha
cOnjugados, 1
banheiro completo,
com armário e box
blindex 10mm, área
de testá com

churrasqueira -

financiável pela
Caixa - Reg.
Imóveis MI'50.396

Ref. 121 -

casa mista, 2
qtos e demais

. dependências,
,com 78m2,

,

$150.000,00
: - MI 50.407.

.

'o
'. JOÃO PE�SO-A . .

\
" �- '" , """.,,_

\

','
\

�

\ ..\�\ í<;.�'
•

'

7

1
;l.

�
I

jt
�

�COMPRA

VENDE I·":c"': , �.

ALUGA
� je'

.

\�_.
'� .. : .

(47) .3371-2117 Plantão 8404-.84981 91 á3-2333
�ua .João Picolli, 104 I Centro I Jaraguá do SullSC

Apartamentosz dormitórios,
.sala de estar e jantar, cozinha,
-área de.servíço, banheiro ..

sacada com churrâsqueíra
'

e vaga de garagem.
'

�" ..

� ):,,:' Área total'SS qi_?
Excelente" 'localização �

_ ._:>

Av. Mal. Castelo Branco
Centro de Schoreder/SC

,

Consulte as condições
especiais para compra,

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

garagem. Vila Nova Próx. Fórum. Aluguel: RS 450,00
.> Apart. 01 dormit., sala, COZo, área servo, bwc, sacada
c/ churrasqueira e garagem. Resid. das Tulipas
Centro, Aluguel: R$ 490,00
-> Apart. novo, 02 dormitórios, sala, cozinha, área serv,
banheiro, sacada e garagem. Três Rios do.Sul.
Afuguef: R$ 520,00 :-
-> Apart. 03 dormt. (tsuite), sala, COZ., área serv.,
bwc social, sacada cf churrasq. e garagem. Resld.
Phoenix J Centro. Aluguel: R$ 900.00
-> Casa em alvenaria, 02 dormít., sala, COZo, área
serv., 02 bwc e garagem. Rua Rudolfo Sanson - Ilha
da Figueira. Aluguel: RS 750,00
_> Sala comercial, área 45 m2. Rua Preso Epitácio
Pessoa, 1465 - Centro, Aluguel: R$ 550,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HORÁRIO DE EXPEDIENTE
Segunda a Sexta I 8h:OO às 12hOO e 13h30 às 18h15�":"

Aos sábados I PLANTÃO DE VENDAS -

AMIZADE

Ref 6590 - Casa Alv cf 114.00m2
- suíte - 2 dorm - estar/jantar -

churr - gar - massa corrida -

roda teto em gesso - luminárias -

"janelas em blindex - esquadrias
em alumínio - R$178.000,00

Ref 6609 - Casa de Alv cl
164.20m2 - suíte - 2 dorm - gar
pi 02 carros - R$330.000,OO

NEREU RAMOS NOVA BRASILlA

, ��� ..

,

Ref 6542 - Casa Alv cl 130,OOm2
- suíte - 2 dorm - estar/jantar -

área festas - 02 vagas gar -

massa corrida - gesso - janela
blindex - RS195.000,OO

Ref 6611.- Casa Alv c/375,OOm2 - suíte cl closet - 3 dorm - sala
estar/jantar - gar pi 07 carros - área festas .:dep empregada - demais

dependências - R$320.000,OO

ReI 6552 -Ilha da Figueira - Casa Alv c/250,00m2 - 3 suites - escrit - 03 salas -

área festas - piscina - 2 bwc - gar pI 02 carros - ficam móveis embutidos - aceita
i[l1óvel de menor valor - R$360.000,OO

CZERNIEWICZ CENTRO

ReI 4794 - Resid
Fujiyama - Apto cf
140,71 m2 - suíte cf
sacada - 02 dorm -

sala/copá - 02 sacada
- 01 cf churr - vaga
gar - coz cf moveis -

R$170.000,OO

Ref 6615 -Ilha da Figueira - Casa
Alv c/330,OOm2 - suíte cl closet -
02 dorm 01 cl sacada - área

festas cl bwc - deck de madeira -

piscina - R$565.000,00

e - entro - ut raun -

Apto c/124.75m� - suite - dorm
sacada c/ churr - vaga gar - coz e

bwc mobiliados -luminárias e gesso
- R$275.000,OO

ÁGUA VERDE AMIZADE

Ref 6617 - Casa Alv c/128,OOm2
• suíte - 2 dorm • sala
estar/jantar - lav - gar -

R$255.000,no

Rei 6614 - Casa Alv c! 151,24m2
• suíte cí closet - 2 dorm -.churr
cf bwc - gar pi 02 carros -

porcelanato - massa

corridaígesso - R$299.000,OO

Rel4015 - Corupá - Chacara cf 132.000,OOrn2 - 8.000 pés de
eucalípto.-10.000 pés de pino - 02 chalés - 02 tobogãs - piscina

- area festas - Proxímo as cachoelras • Rs..aO.Ooo,OO
ReI 6620 - Schroeder - Sossego. - Casa Alv cf 155.00m2 - suíte -

2 dorm - sala estar/jantar - dep - gar pj 02 carros - R$159.000,OO

ReI 4681 - Ed Quatro Ilhas - Apto cl
151.61 m? - suíte - 2 dorm - vaga gar

sacada cf churr. 2 vagas de gar.
- a partir de R$256.000,DO

ReI 6551 - Guaramínm - 02 casas geminadas c/59.25m? cada - 03

domn - bwc - sala estar/jantar - gar - RS115.000,OO cada

JARAGUA 99 SANTO ANTONIO

Ref 6618 - Casa Alv cf 111 ,00m2
• 2 dorm - sala estarljantar -

copa/coz - edicola ci dorm - bwc
e lav - R$95.000,OO

VILA LENZI

ReI 5521 - Casa Alv c/128.00m? - 3
oorm - sala estar - 2 bwc - COl -Iav -

gar - var - R$11 0.000.00

ÁGUA VERDE

Ref 6451 - Casa Alv c/240,OOm2
- suíte cl var cl closet - 3 dorm -

sala estar/jantar - área festas -

piscina - edicola cl bwc e

despensa _ gar p/ 02 carros - sala
ampla - R$360.000,OO

ReI 6521 - Vila Rau - Casa Alv cf
·224.00m?·- suite - 2 dorm - copa/coz
toda mobiliada - bwc cl banheira e hidro
- gar p/ 02 carros - aceita apto da menor

valor - R$310.000,00

Rei 4802 - Residencial Sonia
Magali - Apto cl 84,89m2 • suíte -

. 2 dorm - sala estar/jantar
sacada - vaga gár - troca por casa

- R$136.000,OO

VILA LENZI

.:���
ReI 4733 • Ed Monte Cario - Cobertura
cí248.79m2 - suite master - 02 suites -

estar intimo - salão de festas cf churr •

piscina - vagas gar· ficam movets-sob
medida - R$570.000,OO - aceita imóvel

de menor valor

Rei 6619 - Casa Alv cl 170,OOm2
_ suíte - 02 dorm - sala

estar/jantar _, garagem - toda
mobiliada - ótima localização -

R$270.000,OO

Rei 6601 - Casà Alv cl
140,OOm2 - suíte - dorm - sala
estar - escritório (pode ser

dorm) - área festas e gar -

R$215.000,OO

. ."":'
......

,; ._�" .... >�
Ref 6607 - Casa Alv ci 160.00m2
- suíte - 2 dorm - copa/coa- 02
vagas gar - área churr cl bwc -

acerta terreno -R$212.000,OO

Incluir - Rei 6252 - Sobrado
c/236.22m2 - suíte cl closet-2
dorm � 2 lavabos - estar/jantar
_ aceita imóvel de menor valor-

R�320.000,OO
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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.comRua Barão do Rio Branco, 373

Residencial
Saint Germain
Ref: 2381 - Vila Nova
- Apartamentos com 1
suíte, 2 dormitórios,
bwc social, sala de
estar e jantar, sacada
com churrasqueira,
área de serviço,
garagem.
Acabamento:
rebaixamento em

-

gesso nas salas, piso
I·aminado em madeira
nos dormitórios,

.t

preparação para ar

split, hidrometro
individual.

Residencial Vachiyo

Ref: 2340 '" Barra do Rio Cerro
Apartamento com 2 dormitórtos, safa�
cozinhai área de serviçot 1 vaga 00
garagem. Salão de festas com

churrasqueira,
RS 89,OOOfOO

Ref: 2272 - 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,OO
Entrada+ FGTS+ Financiamento bancário

.

Residencial Moradas da Serra
.'"... 'liõ'

...
'

....

J!J':-:-

Residencial Nova York

Resid. Aspen
Ref: 2309 - Vila Nova
Aptos em construção cf
1 suíte, 2 quartos, sala
de estar e jantar com

sacada e churrasqueira,
cozinha, área de serviço,
bwc social, 2 vagas de

garagem. R$ 169.000,00

TERRENOS

Ref: 1599· Casa Amizade· Lot. Vile de Lyon Casa
com 1 suíte ci closet mais banheira, 2 dormitórios,
bwc social mobiliado, sala de estar. sala de jantar,

cozinha mobiliada, área de serviço, área de festas. 2
vagas de garag.em. R$ 280.000,00

9
j
1
)

,

I
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3417 - VILA NOVA-
l .

RES. GRANADA (novo} -
cf suíte + 2 qtos - 2

vagas de garagem. A

partir de R$ 200 mil .

1083 - AMIZADE - CASA
ALV. NOVA cf suíte + 2

qtos. R$ 240 mil

1185 - FIGUEIRA - SOBRADOS
GEMINADOS cf aprox. 170m2 - suíte
+ 2 qtos. Valorés sob consulta.

1223 - JGUÁ ESQUERDO
CASA MISTA - terreno de

esquina. RS 150 mil

1172 - ESTRADA NOVA - CASA
DE ALV. cf 100m2 - 2 qtos,
garagem. Terreno cf 315m2.

R$ 100.00Q,00

1192'- FIGUEIRA - CASA ALV. cf
300m2 - suíte + 2 qtos, terreno cf

1000m2• RS 280 mil

1117 - CENTENÁRIO - CASA DE
ALV. cf 227m2 - Suíte + 4 qtos.
Terreno cf 350m2 (14 x 25).

R$ 240.000,00

1072 - CHAMPAGNAT -

SOBRADO cf 290m2 - suíte + 2

qtos. R$ 500 mil

1008 - CENTRO - CASA cf suíte +
3 qtos, piscina, terreno cf 1320m2 •

ótima localização. R$ 795 mil

1"-1&.
1IBIIUIfI-
asa"'tr//
�, tlBrntnID
ff/f�mftl!;.
�jpl1J1al.
Ibmrttil"�,
�.
�-
é1teltb$ <mm!

lJiimiiml..n.al
�i\W1.

1306 - PRÓX. PREFEITURA-
SOBRADO SEMI-MOBILIADO cf

suíte + 4 qtos, área de festas com
piscina - terreno cf 1400m2. Linda

.

vista da cidade. RS 485 mil

3011 - CENTRO - RES.
VILLENEUVE -

localização privilegiada,
projeto único na cidade.
Venha conhecer esse
belíssimo projeto.

3030 - APTO CENTRAL -

ED. GOMES - cf área
privativa de 95,33m2 -

Suíte + 2 qtos, "1

garagem. R$169.000,OO

3091 - BARRA· RES.
. FAUSTINO GIROLLA

(novo) cf suíte + 2 qtos =
R$130 mil. Pode ser

fina.neiado.

2125 - BARRA - TERRENO cf
18.00Um2. - ótimo para

construir uma chácara, casa de

campo. RS195 mil

.

OEDER-2454 - .$.ç1:IR -
..

''''ióiis NO JARDIM
ELDORADO c/392m2 - a

partir de R$ 52 mil- Estuda

pequeno parcelamento.

2151 - CHICO DE PAULA -

TERRENO cf 5.497m2. R$ 220
mil- Aceita apto cf 2 qtos,

central no negócio.

2087 - BAEPENDI -

TERRENO cf 4.634m2 - 50
metros de frente para a Av.
Pret. Waldemar Grubba.

R$ 1.875.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Mery laise (47) 9614-2659 Arcelino Sacani (47)9146-6186

SCHROEDER

Ret. 052 - SCHROEDER - Rancho Bom -

Imóvel cf aprox. 34.000m2 - Contendo

Lagoa, nascentes e Casa Alv. - R$280.000,00

VILA LENZI

VILA LENZI

���
���

��1J�

Ret. 044'_·Á partir de R$104.000.00 - 20% de
'desconto Á vista ou R$10 ..000.00 de entrada e

saldo parceladodiretocom a construtora.

Dieison (47) 84J_4-0041

. .

Ret. 004 - VILA RAU - Galpão Industrial -

741 m2 de área construída - Terreno cf
3.315m2 - R$1.000.000,00

Itef. OIR -IlHADAfIGI.JUItA-�
��iinlil-�� 2 .1111111" ime:at� f.�
iin:ltmla e NlfIlm<ll" �Í1ITII w.I�, Sl!I111Tii

Ii1lTllri!riliâ':'"R$315.000..00

OPORTUNIDADE

24 LOTES De
-,

. '(�Jt�;':"<

12 x 30 A '

400m DO MAR
.

.

Á PARTIR'DE

R$35.000,OO

�....�.-.....,......,
..""'"."'---*�.-':........"""'..."--�.

� .,.'"t M> � .�'t>
'"

Aluizio (47) 9652-3308

VILA RAU

Ret. 062 - Casa Alv. cl 150m2 - idorm, 3
bwc, coz cl armários, área de festas c/churr e

piscina (em construção) + Edícola -

R$220.000,00 - Aceita casa

RIO CERRO

Ret. 014 - RIO CERRO - Parque Aquático
em funcionamento - Terreno cf

854.000m2 - Rico em Fauna e Flora, várias
nascentes - R$1.500.000,00

NEREU RAMOS

W. ti1 - �n�"b ctI_1\!1!1a!l; JP.l$(iin�,
iJIIJmi� pbJl�, né €& � �ilii!;,
$ii!.1l!mlral��� €&� � cuolltita c&
�AlPWt1lilt€&1$R ''iaIi.oo

Victor Azevedo (47)9159-2303

CZERNIEWICZ

W.OI5-Aptoc//� - SUà,. 2 .......
baR;. ta'G1Idiacl��....Was-

.

RS185..OOD"GO

Ret. 023 - VILA LENZI - Resd. Santa Luzia - Aptos
Novos - Á partir deR$106.000,OO - 30% Entrada

TODOS IMÓVEIS APROVADOS PARA FINACIAMENTO - VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO

André (47)8834-0999

ÁGUA VERDE

Ref. 006 - ÁGUA VERDE - Terreno Resd.
c/465m2 (15 x 31) - R$85.000,OO

JOAO PESSOA

w.ON-("aIsa" cf! S1w • 2 ..... fMc;.
I!íl"'-- RS'!UIGO"OO

'

BARRA DO RIO CERRO

W.Gm- lIu,n�tt1�.�.'Il�G
M'a1�-IR5OOQQ,

BARRA DO RIO MOLHA

�.-.

_- 00 MOI..HA-
Otral Al� rrJ/ 11� � SbJiIf!e. � ®tmm" �,
�,p-� líme.mb t;/j 4OOJlmílI

R$1 �
---�--
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., M o B , L I Á R , A Rua João Januário Ayroso, 531. No início do Jaraguá Esquerdo.,
IAtendimento: 8h30 às 12h - 13h30 às 18hOO. Aos sábados: 8h30 às 12h.
I
I

www.imobiliariabeta.com.br I
. I

3371-6600,
I
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CREC/2173-J

Ref: 0872 Casa no São
.

Luis, 2 dorm. R$ 500,00.

Ref: 0863 Sala Comercial no
Centro de Guaramirim, com

300m2 R$ 4.500,00.
(Negociável)

REF: 331 Apartamento
na Ilha da Figueira, 1
suíte R$ 400,00

Ref: 0325 Apartamento na Vila
Lalau, 2 dorm. R$ 500,00.

Ref: 0675 Apartamento no

Centro, 3 dom, 2 vagas na

garagem. R$ 1000,00 _

ReL0290 Apartamento na Vila
Nova, 2 dorm. R$ 600,00.

Ref: 0868 Casa no São Luis, 2
dorm. R$ 600,00.

Ref: 0014 Apartamento no Rau,
I' com opção de 1 dorm e 2 dorm,

semi mobiliado,
R$530,00 e R$600,OO.

"',"'\\�"

Ref: 0998 Casa em Nereu
Ramos, 2 dorm + 1 suite,

cozinha mobíüada.área de festa
cf churrasqueira: R$ 210.000,00

(Pode ser financiada)

Ref: 0258 Residencial Saint
Moritz - Apartamento na Vila

Nova, suíte + 2 dorm, 2 vagas
na garagem. R$ 320.000,00

Ref: 1040 Terreno 675 m2 na

Vila Lenzi, com casa de madeira,
2 dorm. R$ 85.000,00.

Ref: 1060 Casa na Barra, 1 suíte
+ 3 dorm. R$ 240.000,00.

Ref: 1062 Casa no

Jaraguá Esquerdo, 2
dorm. R$ 198,000.00.

Ref: 1057 Chácara no Rio da
Luz, com 6100 m2 e casa com

70m2, 3 dorm. R$ 230,000.00.

TERRENOS

Ref: 1014 Apartamento no Céntro,
,

Residencial Arezzo, 1 suíte + 2
dorm, 2 vagas na garagem.
R$ 299.000,00.

Ref: 1033 Imóvel residencial
comercial na Barra do Rio
Cerro, 1 casa com 65 m2 +

01 casa de 65 fJ)2 + galpao de
68 m2 + casa em construcao
de 100 m2. R$ 450,000.0-0

REF: 0553 - Terreno 132 500m2
em Schr.oeder - R$1.250,000,00;

, REF: 0982 - Terreno na Vila Lenzi
R$130.000,00;

,

REF: 0696 • Terreno na Barra do Rio.
Cerro 312,50m2R$ 85,000.00;
REF: 0987 - Terreno no Água Verde

507,05m2R$100.000,00 (neg.)
Ref: 1012 _ Terreno no Jaraguá
Esquerdo, 900 m2 plano. R$
276.000,00, .

Ref: 1027 - Terreno no Estrada
Nova,351 m2• R$ 57,000,00. .

Ref: 0888 - Terreno na Vila Lenzi,
399 m2. R$ 75,000,00.
Ref:1029 '_ Chácara no G:ribaldi

_.' com 564.843,00 m . R$
1.100.000,00 na coluna de

Terrenos. -..

Ref: 1036 Terreno nos Três Rios do

Sul, com 325m2, R$ 54,000.00
ReI: 097,1 Terreno para galpãO n�
Figueirinha, com 823,59m
(17x46) por R$125.000,OO .

Ref: 1050 Terreno no Água Verde,
com 360m2. Valor: R$182,OOO.OO

Ref 895 - Casa nova no Amizade, 1
suíte+ 2 dorm. R$298.000,OO. ,

Ref: 0744 Casa no Centro, 1
suíte + 3 dorm. R$ 470.000,00.

Ref: 1032 Casa na Vila
Lenzi, 4 dorm, piscina.

R$ 550.000,00.

0997 Casa no

Czerniewcz, 2 dorm.
R$,125,000,00

Ref: 0377 Apartamento fia Ilha da
Figueira, Residencial Hilamar, 1 suite
2 dorm. R$ 175.000,00. (Negociáve

,

Visite nosso site e confira outras ofertas especiais!

. Terrenos com financiamento próprio: Entrada + saldo em até 72 vezes

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I·

COMPRA - VENDE - ADMINISTRA

Fone/Fax: (47) 3370-0700
IMOBILIÁRIA

MA.NN
www.imoveisemjaragua.com.br
RuaMaria Umbelina da Silva, 120 Vila lenzi Plantão: (47 8413-78 4

Ref 3821 - Nova brasilia -

Apto 3 dormít. prox. ao centro

R$ 135.000,00

Ref 3621 Amizade - Apto
2 Dormit. R$ 112.000,00

Apto Suite + 2 dormit.

R$ 140.000,00

Ref. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 owc, 2 vagas de

garagem, área 3506m2. R$ 245.DOO,OO
Ref. 1521 - Baependí - sobrado alto padrão "interno

inacabado" prox recr. Marisol R$450.000.00

Ref 3801 - Amizade· Geminado suite + 2 dormit.
R$175.000,00 (Entrada 10% saldo fianciamento).

Ref 3811 - Vila neva- Casa suite + 2
dormit. c/2 vagas R$ 32Q.000,00

.

ReI 37g, • Jaragua esquerdo - Sobrado suite
+ 3 dormi!. + escritorio R$ 320.000,00

I
Ref 3711 • Agua verde- casa suite + 3

dormil. c/2 vagas R$ 180.000,00

.

Ref 3431- Vila Lenzi • 2 Casas em alvenaria
c/ terreno 720m2 R$ 159.000,00

Ref 3871- 3 rios do norte - Casa ótimo

padrao suite + 2 dormit. R$ 293.000,00

Ref. 1861 - Terreno - Jaraguá Esquerdo -

688m2 R$ 161.000,00 (cond. fechado Azaléia)
Ref 3841 - Baependi - Terreno

1750m2 R$ 750.000,00

CASAS
Ref. 3161 - Casa de madeira - Tita Martins - 3

dormitórios, 1 owc. garagem. demais
dependências R$ 78.000,00
ReI. 3641 - Estrada Nova Casa 3 dorm. R$
90.000,00
Rei 3741 - Estrada .nova - Casa 3 dormito R$
93.000.00
ReI. 3671- Jaraguá 99 - R$ 96.000,00
ReI. 3691 - casa João pesSoa - R$115.000,DO
ReI. 3632 - Chico de Paulo - Apto cl elel/ador
ótimo espaço Interno á partir deR$119.000,00
ReI. 2371 - Chico de.paula" 3 dorm., 1 bwc, 1

vagadegaragemR$120.000,OO
Ref 3491 - Eslr. Nova - Casa Alv. 3
dormi!. - suite R$120.000,00 (aceita chácara)
ReI 3761 Tifa Monos - Cãsa suite + 2 Dorm. 2
vagas RS130.000,OQ (financiavel)
Rel3431 Vila Lenzi - 2 Casa em alvenaria (aceita
caminhão até R$ 60.000,00) RS 149.000,00
ReI. 3121 - Nereu Ramos - com 2 casas R$
150.000,00
ReI 3441 - Joao Pessoa - Casa suite + 2 dorm�,
R$150.000,OO
ReI 3591- Vila lenzi - Casa Suite + 2 dormit. RS
155.000,00

. Ref. 3351 • Casa· Vila Lenzi -1 dormMrio, bwc,
demais dep., piscina R$160.000,00
ReI. 3162 - TilaMarlins-170m2 -3dormitórios,
2 bwc, 3 vagas de garagem, demais
dependencias R$160.000,00
Rei 3711 - Agua Verde - Casa surte + 3 dormlt.
R$180.000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3
dormitórios, 2 saias, área de festas c/chur. e

piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficina R$
200.000,00
ReI. 831 • Vila lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc,
suite, chur., cozinha R$ 235.000,00
ReI. 3091 - Água Verde - 3 dormitórios, 2 bwc,
garagem p/2 carros - R$ 230.000,00
Ref. 281 - Penha - casa alto padrão "frente pi o
mar" R$ á consultar

!tPARTAMfHI!l!
Ref 3633

_ �
. ""Lançamento"" Apto 2 Oormit

Entr.R$15.000.00totaIR$80.000,00
Ref 3623 Agua Verde - Apto 2 dormit. R$,
110.000,00
ReI 3622 Jgua Esquerdo - Atpo sune + "li R$
118.000,00
ReI 3732 - Baependi - Apto suite + 2 dormit.

R$130.000.00
Ref. 1661 - Centro - 1 suite, 2 dormtlórios,
demais dependências. R$175,000,OO .

Ref. 2441 - Balneário Camboriú. COBERTURA,
alto padrão, 4 suítes, 1 dorm., dep. de emp .• 4

vagas de garagem + espaço p/iet ski e 1 moto,
piscina privativa e demais dep. R$ 1.750,000,00
(entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.
Rijfi�.tiº
ReI. 2471 - Terreno - Rau - com 413,81m2 RS

.62.000,00
ReI. 775 - Jaragua Esquerdo -prox, arena - R$

95.000,00
ReI. 22 - Terreno - Vila Lenzi - com 435m2, Rua
asfaltada, R$120.000.00
ReI. 3111 - Terreno - "Otimo ponto comerciai" -

centro c/300m2 R$118,000,OO
Ref. 2931 - Terreno - Vila Lenzi com 442m2 -

130.000,00 .

ReI 1695 - Terreno - Schr�eder - Terreno
1190m217x70 R$130.000.00
ReI. 2731 - Terreno, Água Verde - 900m2 R$
160,000,00
Ref. 3051 - Terreno - Amizade -1620m2 R$
280.000.00
ReI. 2431 - Area • Braçinho - 22.000m2 R$
280.000,00

,

Rei 3461 - Comercial "prax Elian" 900m2 R$
400.000,00
Ref 3501 - Tererno central 774m2 com casa R$
430.000,00
,rumL�
Rel.1741- Garibaldi 75000m2 R$ 395.000,00

. Ref 3633 - Chico de
Paulo - Apto 2 Dormit, +
sala cf churrasq. Entrada
R$ 15.000,00 + Saldo

Financ.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RICARDO
.

"

,

IMOVEISi·

ricardocimoveis@hotmail.com
o (47) 8808-5378
l� (47) 8835-6617
2 (47) 8841-6996
cC (47) 8861-2228
� (47)9111-1184

Faça'AQUI seu
financiamento bancário!

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

Cód 224 Barra do Rio Cerro Terreno com

3.300,85m2 R$990.255,OO.

.r-

.

. ;
,,' V"wçr, -;("�Fto ...

7Z6����,do���!
Rua 28 de Agosto, 728-Guaramirim 47.3373-1905

',�LEILA
'CORRETORA DE IMÓVEIS'

CRECIOlJ420
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Correspondente
2 quartos, sola e cozinho integrado, bwc, areo de serviço, , WD$m�
garagem coberto prox. Salão 25 de julho este valor esta .ildIiI'f&

,

' inclui�o:== + coso .+ todo � d�cumentoçõo pi CAIXA ECONÔ;:�':'fEDtRAL
•

��:::�NTO II
FinancIamento na CaIxa Economlco Federal.

J Valor; consulte-nos! ,

• CASAS PRONTAS
J�gf!1lJ/lii1iiOilJ'I!iJIp,1lí!ffllIIím;,._nmmLWpmWH"'f!lI!iII!�I/IIi1.•\IJJJ1,ffllIIí'lJijfjlm�JJilI/JlJIntiIfJIII'JiiJ1li1J1;TmIKqiJJ!l!1IiJJIi'.JlfHjii!li�J!lI1Jilí1ImUWimi1iiI1!Jil.l1/iJIJllJiJI.I1IJlnffJilJllil,f,,�;'i!II_na/ilJijnHm,l'iJI!ll_mf!1lJi1ii_�B!lJ!JlliJJJiJJJB!!I11iJlIJ!WHl1ilfll1flllJi!iiIlJiIlll_ltil1ilJ!lJiI/lfl_lIJJiIJliJJJJIIii!/IIIIiJmlIl/lm_f!1IJ

._.- _. __.-_._---,-----�---'-_._----_._'_
..__... _ .. - _ .._--._-.------_._._ ...._--- ----,-----------_._ ..._------_.__ ._-_.---�... _ .. --------,,--,_._--_._----�---_ .._-_._"-- -_._-'._._---_._--_ .._--�------�-_._-,-,-----_._-----_._"

LOTEAMENTO
.PRADII' -

Apartamento nO
304 com 02
dormitórios, um
banheiro, ambiente
para duas salas,
cozinha, lavanderia,
uma vaga de

garagem, Rua
GOjas, na 301, Vila
Lenzí Valor R$
140.000,00

/'
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RENATO Corretor de Imóveis
(47) 3371-8851 - 9993-, 3881

.STEFANI CREC114.407

R.Leopoldo VelofoJ N° 88 • Jaragua do 8ul- se ... stefanitb@íbesJ;com..br
'

-

'

,,_.-'- ,/

OFERTAS

• Centro - Apto novo, suíte, 2 quartos, !Jar; RS
210mil

• Água verde • Aplo novo, 2 quartos
'

R$100 mil
• tjova Brasília· na planta R$1 05 mil
• Agua Verde .- terreno Eserit 420m2

RS 60 mil
'

'.
• Apto,Ed Izabela 1 suite, 2 Quartos,lindo, Bem
negociave!s .

• Cbacrlllha Amizade 25000 m2 sem casa

plano, agua R$100 mil Parcela
• Cbacrinha plan� com agua, lagoas, sem casa

Ja,cu-açu 25000 m2 R$ 95 mí!
• Czernlewcl' terreno escr!!. 470m2 RS 75 mil
• São Luís· terreno 350m2 RS 70 mil
• Barra Velha - centro, 350m2 R$ 40 mil
• Piçarras - 320m2 R$45 mil
• Chacrlnba Amizade - 25.000mz
R$165 mil

• Vila Nova' 450m2 R$120 mil
• Terreno Vila lalau a$lallo,13 x 39 esê. 501
m2 R$130mil

'

Chacrinha Fig. casa 2 Quartos.
6000m2, prox.posto Bel�ling

, - RS 100 mil Pare.

, LOTEAMENTO
.

_' JUNTO AO PRADlI I
Caso com 2 quartos, sala e cozinha integrad'a, bwc, área de serviço, ,
garagem coberto e toda murada. PrOl Salõo 25 de julho. Este valor Iesta incluído: terreno + casa + toda o documentação pi • I

. Financiamento na Caixa Econômico Federal. Valor: Consulte-nos! 1,7i

I

I
FINANCIAMENTOS: • AQUISiÇÃO DE

TERRENO +

CONSTRUÇÃO

www.schellercorretordeimoveis ..com.br

AMIZADE -

RESIDENCIAL
JULIANA - Apto. nO
403 - Suíte mais dois
dormitórios, sala de
estar e janta, bwc
soial, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueria e

uma vaga de çaraçem.
R$ 152.000,00

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,OOm2
Metragem do
terreno:409,50m2
RS 320.000,00.

AMIZADE -

LOTEAMENTO
ITACOLOMIII - Casa

pronta para morar com

suíte mais dois
dormitórios, bwc

social, sala estar e

jantar, cozinha,
lavanderia, área de
festas com lavabo,
garagem para dois

carros.

R$295.000,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�Francisco Alves
'eorretoF de I,MÓVEIS
L

www.franciscovende.com I

FINANCIAMENTOS

CA' ..A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAI>lA.. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

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

Cód.0223 - Casa mista
Santo Antônio e/5

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, 2 BWC,

abrigo pi automóvel,
murada, rua
asfaltada. R$ ,

80.000,00

Cod 0218 - Terreno de esquina c/875m2 possuindo uma casa

de madeira e outra de alvenaria (falta acabar). R$150.000,00

Cód. 0220 - Casa mista

Figueira cf 2 qtos, sala,
cozinha, 2 BWC, fogão à '

lenha, área de festas c/
churrasqueira, piso

" cerâmico, vidros
temperados, cozinha
mobiliada, garagem,ete ...
R$ 125.000,00

Cód.0222 - Casa de alvenaria Figueira cf 3 quartos, 2 BWC,
sala, cozinha, garagem, rua asfaltada, etc ... R$ 145.000,00

Cód 0221 - Sobrado
São Luis cf 1 suíte, 3

quartos, 2 BWC, 2
salas, cozinha, copa,

area de festas,
garagem, etc ...
R$ 275.000,00

Cód. 0210 -, Terreno
Guaramirim c/364m2,
murada nos fundos e no

lado direito, á 100m2 da
BR-280. R$ 80.000,00

Cód0219 - Cada
de Alv. cf 3
quartos, 2 BWC,
sala, copa,
cozinha, varanda,
despensa.
R$ 200.000,00
(Aceita-se casa

em Barra Velha)

Rua José Theodoro Rib�iro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

Cód.1 049 � Nova Brasília - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, sala
tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

Sob Consulta

Cód.2015 - Centro Apto.(acab.
gessaI massa cor) suíte+2qtos, bwc

social, cozinha garagem.
Próx.Justiça Federal. R$ 178 mil

Cód.1079 - Barra do Rio Molha - 1
suite, sala.cozinha, 2qtos, bwc, lavand,

R$ 87 mil
.

'. -.,;.,

Cód.1075 - Chico de Paulo - sala,
cozinha, 2 quartos, banheiro,

lavanderia. Garagem. Financ.CEF.
R$120mil

.

Valor
.

450nlíl
240 miJ
aaOmi!
.350mil

-. t35(l1l1
iOOmil

. 43ml!
.'.

450mil
fJ5mil
300mll

Casa�
1046'
1Q4r

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.4015 - Garibaldi (Cacilda)-
3000m2 de área, sobrado c/136m2,
rancho c/68m2, e lagoa. Aceita carro

ou imóvel no negócio. R$115 mil.

."WJIHIIIlIIIIÚlmdlll .

CódA016 - Rio Cerro 11- 25000m2 de
área, casa c/200m2 mobiliada,
rancho, lagoa, árvores frutíferas.

R$ 210\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."

fiNANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).
'

220mil
-220mil

•

zoo.mi!
.

1'70mil
• (P10)( .Palhoç(j) � 1�D rr:il
• ú:itox.ponte) coÚml!

-

. Projetos
Estruturais e

Arquitetõnícos

Chá,c,í;lra,
. ".

404'1
"

,$FSJ�lbElI:'a
40(1:,- Pedra Brancey. 9�lüOOm�
40Qp. RioCerro II �5XJOO !tf,�
4006 Mass,fRlb Gljsjav().2�Tf. i;)OOm�
4007 São Bonífá!:í,�' Z41.QOOm�
4009 Ng�eu Rt1mci;; 75'.OOllm'f!

'í:!J>ilF.UAG,fU$nt,;QJA
'f.j. '/;.i i 1;� �i i� i/!/ I �j
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Facilitamos seu processo.
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal. .......

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br '

(41) 3373·
'
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* lotes a venda 'em
diversos pontos da cidade.

* loteamentos Próprios
Anuncios com vaHdade de 5 dias após a veiculação.

. .", '.
-

.
::_ .

�
"

.

- .

.

::�

.
Ref 166 - Avai! Guaramirim Casa em

ótima localizaçáo, 150m2 e terreno
684m2, com sala de estar, cozinha, sala
de TV, lavanderia, área de festas, 3
Quartos, 2 banhelros Valor R$

.

270.000,00 NegociáveL

Ref. 118 - Centro! Guaramirim Casa de alto

padriio. Cf 03 quartos sendo () 1 suite mester
- sala de estar ti jantar, lavanderia. cozinha € closet
com móveis sob me(Ma, área de testas. dep de

emprecaoa garaçJsm pi 02 carros. 260 Ir
DUma localizaçãO. RS 280.000.0li .

Rel115 Amizadel Guaramirim. Terreno
com 1054m? sem 17.50 metros por

60,25 metros. RS 160.000.00

ReI: 0190 - Amizade/Guaramirim Casa com
-

03 Quartos. sala, cozinha, banheiro e

lavanderia externa. A cosntrução será entregue
terminada. Casa com 80mZ de área construída

e terreno com 375m2• RS> 118.000,00

Ret - 0186 Guarantirim/lmigrantes - Casa em

alvenaria, com 4 Quartos. sala, cozinha, 2 banheiros.
lavanderia e garagem para 3 carros. casa com 200m?
de área construlda. R$ 250.000,00

.Re1162 Nova Esperança! Guaramirim Casa c/
'3 quartos. sala dI) estar, cozinha. Ilwc.

lavanderia, garagem. dispensa. .area de testa
local techado pi estender roupa. ·Toda murada c

portão eletrõnico. alarme fi 01 banheiro Iara da

casa. Cozinlla sou medida, estante interlone,
armano de banheiro e chur RS 160.00000

ReI 182 - Beira Rio! Guaramirim Casa de

madeira com 02 quartos. sala, cozinha
banheiro, lavanderia e garagem RS 55.000,00

ReI 179 Vila Amizade Guaramirim Terreno

contendo 02 casas. Casa 01 : 02 Quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem. Casa

02 : 03 Quartos, sala, cozinha, banheiro,
.
lavanderia e área de festas. R$ 120.000,00

Todo dia é dia de realizar seu sonho,
aproveite está op.ortunidade e entre já

em um apto novinho.
Residencial Madri Ótima localização,
Aptos de 02 quartos, sala, cozinha,

banheiro, lavanderia, garagem coberta
e área de lazer.

R$ 95.000,00 (Financiável pela Caixa)

Rel173 - Centro! Guaramirirm, Casa com 03

Quartos. sendo 2 suítes, 2 salas de estar.
cozinha, área de serviço, varanda, lavanderia,
garagem para 2 carros e dependência de

empregada. R$ 310.000.00

Residencial Monel
No Centro em Guaramirim - Condomínio Fechado, área de festas, área fitness,
playground. Aptos Com: 03 dormitórios com suíte, 02 dormitórios com·suíte. 02
dormitórios sem suíte.

Ret 140 Vila Freitas! Guaramirim. Casa com 03 Quartos, 2 banheiros,
garagem para 4 carros, aprox. 140m2 R$ 98.000,00

ReI 161 Sobrado, Térreo: 02 Quartos, sala.
cozmha, banheiro, lavanderia. 2 Piso: Sala,

cozínna, 02 sUites, 01 Quarto, banneíro, social,
área de festas e lavanderia ,'R$ 210.000,00

I

ReI: 168 Bananal do Sul!
Guaramirim. Oasa no Res.
São Francisco em

construção, 3 Quartos,
sendo 1 suíte, sala.
cozinha, banheiro e

lavanderia. R$ 130.000,00
Financiável pela Caixa.

ReI 184 - Nova Esperança' Guaramirim casa

em alvenana com 3 Quartos, sala, cozinha,
banheiro, área de serviços e garagem. 120m2

de área construída e terreno riq 588m2•
R$120.000,OO

Amizade/ Guaramirim
. Residencial São LUIS,

Lotes em onma

Localizacão e ampla
infra -estrutura, ruas

pavimentadas
playground e passeia
estilo americano.

Financiável pela Caixa
Econômica. Apartir de

R$ 48.000,00

ReI. 00136 Amizãdel Guaramirim .Terreno de
com aprox. 486m2, contendo 02 casas em

alvenaria. Casa com 121m2 , 3 Quartos sendo 01
suite, sala, cozíhha, banheiro, lavandería e

garagem. A outra casa fica nos fundos e possue
70m2. ;Z quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia. Valor: R$ 200.000,00 .

Rei. 0008 Casa geminada nova cOITr2 quartos,
sala, copa, cozmna, l·banheiro, lave gar.. casa
toda murada RS 110.000,00 Entrega'pronta

Caixa da água /
Guaramirim
Terreno com

aprox 360m2
.

R$ 38.000,00
(financiável
p�la Caixa)

Ref 165 - Bananal do Sul! Guaramirim Càsa
nova 95,75m2 e terreno 360mz, com 01 Quarto,

1 suíte, oanheiro social, garagem, cozinha e

sala R$130.000,00

Rel183 - Amizade! G4aramirím Casa Mista
com 02 Quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia R$ 50.000,00

Ref: 0191 - Nova Esperança Casa em alvenaria com 4 Quartos, sala, cozinha, 3 banheiros, lavanderia
e garagem para 2 carros. casa com aprox 200m2 e terreno com 743,20m2. R$ 300.000,00

ReI 174 - Nova Esperança
Guaramirim, Lote no Loteamento
Ôenker. 403,09 m2 R$ 62.000,00

Ref 155 Vila Amizadel Guaramlrim Terreno com

aprox, 450m2, contendo 3 casas de maoeíra
RS 70.000,00

. Ref - Centro!Guaramirim sobrado com 3

quartos, sala, cozinha, 2 banheíros, área de
serviços e garagem para 2 carros. área
construlda de 140m2 e terreno de 184m2•

R$ 270.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Temos terreno- para compra .

com contrução IMinha casa

minha vida'

,R,ef.068) Terreno em

Schroeder - Terreno com 390
m2 por apenas R$ 50.000,00

Ret012)Terreno na Estrada
Nova .� Terreno com 390m2

por apenas R$ 55.000,00.

Ret005)TerFeno no Amizade
Oportunidade úl1íca, terr. No
bairro Amizade, área
privílegiada, rua asfaltada,

. com ótima

ventllação,318.50m2 R$
75.000,00 aceita carro de
menor valor.

Ref.079) Res.Recanto da Ilha - Ilha da Figueira
. Apto na planta c(l Suíte, 2 dormilónos, bwc,
Gal. Sala de estar e jantar, Sacada com cnorr,

Area de serVICO, elevador, 93 m,! RS

a ReI 076)Apartamento no Amízade - Cem 1 sulte,l i
"dormitórlos bwc, COlll1ha, Despensa (podendo sei I
f mais um dormitório). Sacada cf churrasqueira, I11 Sala ele estar e tantal área 100 mi R$ 295.000,00 f

Rei 081 lRes Renoir -Ilha da FigueIra -

Cobertura Duplex cf 1 Suite, 2
dormitónos, bwc. Cozinha, Sacada com

churrasqueira. Sala de estar e lantal.l\iea

�
gi
W

.�

lRet-
019) Casa Nova na lha (Ia figueIra. - Casa

Ret-017)Casa Geminada no João Pessoa - c/1 suíte, 2 dorm, 1bwc socíat, sala de estar e
Casa c/2 quartos,' sala, GOZ, bwc, 1 vaga de jantar, eoz, área de serviço, 1 vaga de
garagem, área construída 76m2 Novo R$: garagem. área 93,16m2 apenas 148.000 00

118.000,00. Venda por financ;iamentobancario com FGTS
�_I<'-lif"IjjjjpIj/!{'�- "'/IWt<l_!iJliiIJl>liJlilu��,it/uI:lIII;#HlII',"l!!>dlI!J;rI$fmffiI'aI!ma!li!'iiIlll!illllPlJl�H

Ret.091)Casa na Vila Lenzi • Casa cf 1 Suíte,2
dorm. bwc, COZinha, Sala de Tv, Sala Estar,
Varanda, área de festa, Área de serviço. Área
casa180 área do tert m2 R$ 178.000,00.

. entrada e parcelas direto com proprietário.
���

Ref-024\Lindo Sobrado em Guaramirin - C/ 1
suíte máster, 2 dorm, COZ, sala de jantar e de
jantar cl gesso rebaixado, garagem pi 3 carros

.

area de testa mobiliada, terr. 364m�, casa
198m2 R$ 280.000,00, aceita financiamento'

ba�

Rel.097)Casa no bairro Santo Antonto - Duas
casas no mesmo terreno, Send? 1 de madeíra
cf 2 dorm. sala Cal. bwc.área de 63 'm2 , 2°
casa de alvenaria com quarto, saía-e cozinha
conjugado, área 21 m2• Terreno 375 m2 todo

murado R$ 60.000,00

Rei -021 )Casa Nova na Ilha da Figueira· Casa
cf 1 suíte, 2 quartos, sala, Cal, bwc, 1 vaga de
garagem, área útil: 90.80m? R$: 144.000.00
Aceita financiamento bancário com FGTS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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024 - Barra do Rio Cerro - Casa de

alvenaria com i 14,80m2 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

018 - Nereu Ramos - casa de
.

alvenaria com 70,00m2 e terreno com

322,00m2 R$ 85.000,00.

131 - Nereu Ramos - casa de alvo
com 102,00m2 e terreno com

475,0\)m2. (aceita apto de menor valor
ou carro pop.) RS 220.000,00

035 - Ribeirão Cavalo - casa de
alvenaria de mais ou menos·68,OOm2.

Terreno de 443.S0m2• (aceita
financiamento bancário) R$ 96.000,00

022'- Ribeirão Cavalo, germinadO
novo de alvenaria com 69,40m2

R$105.000,OO

117 - Nereu Ramos, casa de alv.

89,75m2 e édicula de 40,OOm2. Terreno
360.00m2 (aceita carro pop. ou financ.

l?ancário) RS 135.000,00

LOCAÇÃO:

liRef. J02186 - SaintMoritz - Aptos novos no bairroVila
'.

Nova, 1 suíte + 2 quartos, COZo sob medida, sacda cl"
churras., 2 vagas qaraqem, elevador, salão festa,
playground. Valor: R$1.200,00. l

Ref. JD2387 - Centro - Ed. Aquamarine - Apto cl

021quartos, demais dependénctas - Valor: -R$ 680,00 .

.

ReI.: JD2454 - Centenário - Apto com 02 quartos, '

sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem... �
ValorR$S60,00. . I
Re1.: J02285 - Nova Brasília - Casa comercia! com 02
quartos, demais dependências. Frente com 50m2,
ValorR$l,OOO,OO.

.

Ref.: JO 2441 - Vila Nova - Apartamento com 03
quartos, sendo 01 suíte, sala, cozinha, sacada com

churrasqueira, área de serviço, 02 banheiros.
garagem ... Valor R$ 900,00,

I
Ret.: JO 2439 - Czerniewicz - Apartamento com 02

quartos, sala, cozinham, 01 banheiro, garagem, demais
.

dependencias. ValorR$ 600,00.
ReI.: JD 2400 - Vira Rau - Apartamento com 02

quartos, sala" cozinha, banheiro, garagem, demais 'Iidependencias. ValorR$ 630,00. li
Ref.: J02482 - Centro - Ed. Garden Flowers - Apto. 3
com Suíte + 02 quartos, sala com sacada e

churrasqueira. cozinha, banheiro, área de serviço, oox
e garagem para 02 carros, Valor: R$1.400,00
Ref.: J02468 - Vila Nova - Ed. Porto Seguro -

Apartamento com 01 suite(com closet) + 01 quarto,
cozinha mobiliada, sala, banheiro, lavanderia e

garagem com 02 vagas, Valor: R$ 1.000,00
Ref.: JD2467 - Czerniewicz - Saint Sebastian FiaI -

Apartamento tipo FLAT no Sai! Sebastlan. Hotel com
elevador, piscina, sauna, academia e restaurante,
Valor: R$ 820,00,
Ref.: JD2481- Nereu Ramos (prox. Gráfica Avenida) -

Galpão aberto com aprox. 150m2• Terreno com

escritório. Área total com 3.000m2, Valor: �$ c

2.200,00.

TERRENOS • "

003 - Santo Antonio. terreno com área de íl9,268,00m2 . , . . , • , .. , . R$ 700.000,00
016 - Schroeder - terreno com 537,82m2, •• , ••••.••••••.••••• , •• , , , , •• , , ..••• , , . , , •. , , .• , •••••••.•••.• R$ 60.000,00
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,OOm2 •••••.• , •.• , ••• , . , , .•••• , , .• , ••••••••••••••••• , •• , , , . , .', R$ 52,000,00
047 - Schroeder - terreno com 360,OOm2. , , . , , , .. , , , .', , , , ••• , , ••••.••••••.••••.. , •.. , •. , , , . , , , , , , . , , .. R$ 55,000,00
049-Schroeder-terreno com 2,149.37m2• ",., ..•...• : ..•.. ,."".".", .• , .. , .• ".". _, •..•..•..•.. R$ 33.000,00
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.1 05,75m2••• , • , •.. , •. , , • , , , . , , . , , , .• ' .• ,

'

, •. R$ 200.000,00
076 - Amizade, terrenos -Itacolumi II a partir de """" .. , .. ",., •.. , , ..•.. ', .. "." .. "." R$ 79,380,00
086 -Amizade, terreno com 50S,00m2 "", •. " •. , .. , ••.••• , •••••• , ••••. ,.", •. , .•• , , •. , .•.••. " ••• R$ 79,350,00
088,- Jaraçuá Esquerdo, terreno com �80,00m2 :. , . , , ..• : .. , , . , , . , , , . , . , , , : , .. , . R$ 65.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 420,39m2 , , , .. , ..• , . , , :. , , , :. , •.. , • , . , .. R$ 132,000,50
099 - Corupa, terreno com 2.200,00m , , , . , , , , , , .. , , . , ................•... , .. , , . , , .. , , . , , , , . , .. , , . , , .. R$ 250,000,00
109 - Nereu Ramos; área de 11470,00m2 (ótimo pI indústri;l) , , .. , . , , .. , , . , , . , , , " , . , , . R$ 330.000,OÕ
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375.00m2 ...•..•.. , •. , , .• , , .• , , , •.••••.•.•.•.••. , , , . , • , . , , .. , . R$ 28.000,00
156-Chico de Paulo, terreno com 1.141,34m2, "", .• , .. ,., , , .. ,., " ,." .• "., .. R$150,000,00

APARTAMENTOS
005 - Balneário Camboriú, área total 135,OOm2 . , •. , , . , .• , • , ••. , .. , •••.•.••. , •. , ••.•• , , , • , , , , , , .• , , . , , R$ 270.000,00
170 - Czerniewicz - com 93,OOm2 de área privativa, .. , , , .. , , , . , .. , .. , , R$ 150.000,00

CASAS
004 - Nereu Ramos casa de alvenaria com 100,00m2 e edícuiã, com terreno de 360,00m2, aceita troca por sitio, , . , ..... R$ 150.000,OÕ
014 - Rio Cerro I - casa de madeira com 70,OOm2 e terreno com 312,OOm2• , . , , , , , , .•.. , , •• , ••••.••••••.•••• , •. R$ 70.000,00
020 - Três Rios do Sul":' casa de madeira com 110,00m2 e terreno com 420,OOm2 , .• , • , , .. , , . , . , ,R$ 93.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria ci 200,OOm2 e terreno c/329,00m2, •••• , ••••. , .•.• "., •.. "."." •• , ...• R$ 220.000,00
055 - Nereu Ramos - casa de alvenaria c/203,40m2 e terreno c/1.364.00m2• , . , . , • , . , , . , , .. , •••••••.• , •.• R$ 285.000,00
'057 - Nereu Ramos - casa de alv. com 108,00m2 e edícula com 40,00m2. (aceita terreno como parte de pagamento). , . ,R$170,000,OO
063 - Nereu Ramos, casa mista com 144,OOm2 e terreno com 760,00m2. Aceita imóvel em corupa , , ... , , ' .. , . , . , R$100,000,OO
068 - Vila Lenzí , sobrado com 166,78m2 e terreno com 302,20m2 (aceita carro como forma de pagamento) , . R$ 160.000,00
080 - Vila Lenzi, Sobrado cf 258,00m2 e terreno cl área 418, 12m2• aceita apto de (-)valor, casa ou terreno , , •. , , . R$ 310.000,00
106 - Jaraguá 99 -casa de alvenaria com 48,OOm2 e terreno com 320,00m2.(aceita financiamento bancário) . , .. , , , . , , . R$ 95,000,00
129 - Ribeirão Grande do Norte, casa de alv. cl 80,00m2 e terreno c/607,50m2 . , . , , , . , , . , , • , . , .. , , •...•..•..• R$ 90,000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199.00m2 , , , .. , . , , ..• , , . , , .. , , , , RS 250.000,00
153 - Vieiras - Sobrado com 220,OOm2 e terreno com 450,00m2, (aceita proposta) , , , . , , . , , .. R$ 170,000,00
159 - Praia do Ervino, casa de alvenaria com 100,00m2 e terreno com 300,00m2, , .. , .. " ...•. ""., •. ".,., •..• R$ 35.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,OOm2.e terreno com 2.033,45m2 , . , , , . , , , . , , . , , ••. R$ 150.000,00
240 - João Pessoa, casa de alv, cf área de 119,33m2 e terreno ci 513,44m< aceita financ. bancário, : . , .. , , .. , . R$150.000,OO

S!TIOS
'" i

021 - Schroeder. sitio com casa mista e terreno com 16.007,00m2, , . , , .. , , . , , .. , , , .. , , .. ,R$130.000,00
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00rfi2. .., .. , , .. " .. , "." .. " .. ,.",., , R$ 400.000,00
030 - Santo Antonio, cl casa de alv" rancho. lagoa. cf área de 175,000,00m2, aceita imóvel de menor valor R$ 430.000,00
038 - Rio Oerm com área de 175.000,00m2 ..•.•...•... , .. , ... , , . , .. , , .. , .. , ...•.. , •..•..•..•••.••.••. , R$ 175.000,00
044 - Nereu Ramos, c) area de 60.000,00m2; cl 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. cf 327.23m2, edicula, cachoeira, lagoa, e terreno c/190,600,OOm2•••.••••••••.••••• R$ 650.000,00
120 - Jaraguá 84 - com área aproximada de 7.S00,OOm2, com casa mista, lagoa , , .....• , , . , , .. , R$ 90,000.00
163 - Guaramirim - cl casa de alvenaria. área de testa, pastagem, lagoas... cf área de 126.600,00m2, , ..••..• R$ 640.000,00

ALUGUEL
Rio Molha, . , , , , , . , . , . , , . , .. , . , . , , , ' .. , � " , , . , .. , , . , , .. R$ 450,00
Amizade casa de alvenaria, . , . , . , , . , , , , .. , , , , , , . , , .. , R$ 1,100,00
Nereu Ramos - casa de alvenaria. , , , , , . , , . , , , , , .. , . , , , R$ 500,00
Ribeirão Cavalo - casa de alvenaria , , , , . , , . , , . " , . , , .. , . R$'350,00
Estrada Nova - casa de alvenaria .. , .. , .. , . , .. , , . , , . , , , , , R$ 660,00

INVESTIMENTOS
Temos imóveis a venda em Balneário Camboriu
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(47) 8412-8933

"UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO"www.imoveisjoroguo.com.br

R1077 Amizade 160m2 Piscina área de
,v festas Jardim

. MUITO LINDA
R11 no � Nova � Amizade

R1101 Nova· Guaramirim· R$145.000,OO

Correspondente

,.Empréstimo Pessoal para:
Aposentados e Penslonístas

Funcionórios Públicos
Funcionáríos das Empresas

Conveniadas
'

'11 \.. '
.'

Consultoria.para:
, Aquisição de Imóvel Pronto
Aquisição de Terreno e Construção

Construção e Reformo
Despachante Imobiliário

Consórsios
111;(16.110 d<li ",,11.�!'l/dJjMiilnfo: 9:üO ôs 11:30

R111 O � Guaramirim

..

R5015· Barra Velha 70.060 ,00 de
.

Frente para o Mar � Financio

R1115 Guaramirim

3370·11221 11 ·11
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 � Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimoveis.com.br
. Ofertas válidas até a data de 23/03/10

IVANA
r

I· M O V EIS

Sef. 2064� Apto no Bairro Amizade,
Res. Matheus, 'com 1 suíte com

hidio e móveis, 1 quarto, bwc social'
mobiliado, saíade estae-sata de .

jantar com sacada e churrasqueira,
cozinha mobiliada, área de serviço.

. Preço R$ 220.000,00

�Ref. 1078 - Sobrado no Bairro Três Rios
do Sul, com 1 suite, 2 quartos, bwc
sqciat, sala de estar, sala de. jantar,
lavabo, cozinha, área de serviço,
garagem para 2 carros. Preço

R$ 239.000,00

Apto no Centro, Res. Vancouver II, com 1
suíte, 2 quartos. bwc social, sala de estar,

sala de jantar, cozinha, sacada com
Churrasqueira, área de serviço, 2 vagas de

garagem. Preço R$ 263.000,00
r:

ReI. 1073 - Casa no Bairro São Luiz
com 1 suíte, 2 Quartos, bwc social s�la

de estar, cozinha, área de serViç'o,
garagem. Preço R$ 220.000,00

Res. Baviera, Bairro João Pessoa, com 2
quartos, bwc, sala de estar, cozlona, área de
serviço, sacada com churrasqueira, 1 vaga de

estacionamento. Preço R$ 92,,000,00

ReI. 1081- Casa no Centro, com 1 suíte, 2 quartos,
bwc soclaí, sala de estar, sala de jantar, cozinha
mobiliada, área de serviço. dependencia de
empregada, despensa, área de festas, piscina
aquecida, garagem. Preço R$ 650.000,00

Ref. 2066- Apto no Bairro Vila Nova, Res. Torre di
Luna, com 2 quartos, bwc, sala de estar, jantar,

sacada com churrasqueíra, área de serviço, cozinha, 1
vaga de garagem. Preço R$129.000,OO

. Apartamento no Bairro Água Verde, com 2 quartos,
bwc, sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de

serviço, sacada com churrasqueira, 1 vaga de "7

garagem. Preço RS 125.000",00

Ref. 1079- Sobrado no Centro, com: 10 piso- salas
comerciais, 20 piso- 3 quartos, bwc, sala de estar,
sala de jantar, cozinha, área de serviço. Área do

Terreno 839,OOm2. Preço R$ �OO.OOO,OO
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Nemé,�"·,RI!:�III'�1�17,, ,." '!_'" 1/1ll=il.ho COMPRA I VENDE I ALUGA
.

.Jif!!Jt"nbmM:I1u." � "."" JI' Crecí 9414 samarakp@hotmail.com

9974-1915 I 9923-6418

uto Falantes- Vende-se par de

uto falantes novo, 6p., marca:
apoli, Tr: 3373-8633/9177-
688 Alceu.

9146-4864.

FILHOTES _ Vende-se, Collie,
R$ 400,00.. TR. 9619-8260

FILHOTES _ Vende-se, Golden
Retriever. Tr. 91162350

fiLHOTES _. Vende-se, York
.Shire, macho R$ 500,00, fê-

.

mea R$ 700,00. TR. 33702715

FREEZER - Vende-se, Côn
sul, . 170 Its, R$ 250,00. Tr
33761403

Game Clube -Vende-se, dois
controles, 20 jogos R$ 300,00
TR:99173771

Gamecube - Vende-se, com

ARRA PARALELA _ Vende- dois controles, 20 jogos.
e, de alumínio. Ir; 8843- . R$300,OO. Tr: 9917-3771.
125.

AU _ Vende-se, de caminhão
,5x2,60m. de altura, 2 portas

laterais, assoalho reforçado.
R$ 9.000,00. Tr: 3275-3975.

BICICLETA _ Vende-se, ternini
na, antiga, própria pi colecio
nador. Tr. 92116664

BICICLETA _ Vende-se, masco

1"8 marchas, R$ 120,00. TR.
33700983

Calopsita - Vende-se macho,
motivo: família vai morar em

apto. Tr: 3370-7160

CAMA - Vende-se, casal, ma
deira maciça, R$ 130,00. Tr.
3276-0340

COMPUTADOR - Vende-se,
pi trabalhos gráficos, com

pleto, Quad Core 2.5Ghz,
2Gb, HD400Gb,' placa profis
sional Nvidia, Quadro FX570,
R$2.300,OO. TR. 9978 6795
Raquel

CUBA PI PIA EM INOX - Ven
de-se, 56x1,20. TR. 3373-
1900 Sergio

IMPRESSORA "7" Vende-se,
Ploter, HP Desingjet, 110 plus,
tamanho A1, R$ 4.500,00. Tr.
3276-0340

JAQUETA DE COURO - Vende

se, pi motoqueiro, R$ 150,00.
Tr. 3370-5533.

JOGOS DE VASOS SANITARIO
_ Vende-se. TR. 3373-1900

Sergio

KIT _ Vende-se, de alarme re

sidencial instalado. Tr: 9944-
5352.

KIT XENON - Vende-se,
6.000K, R$150,OO. TR. 3276-
0340

LAJE FORRO - Vende-se,
39m2, R$ 740,00 negociavel.
TR. 99370651 Cristina

LANCHONETE - vende-se,
completa no Bairro Baependi.
Tr: 9613-7754.

LANCHONETE - Vende-se,
Rua Domingos da Nova, es

quina cl Marechal, montada,
completa e bem decorada. R$

. 12.000,00. Tr.91951881
CUBO PARA GUITARRA - Ven- LAVAÇÃO _ Vende-se, Ilha
de-se, 50W. R$ 490,00. Tr:

. da Figueira, aceita carro. Tr:
3370-5533 ou 9109-8233. 8826-8636.
FILHOTE _ Vende-se Mal-,

.

tes, macho. Tr. 3375-2006 I
91464864

FILHOTE _ Vende-se York Shi-.,

re, macho. Tr: 3375-2006 ou

LOJA _ vende-se, deconfec

ção em geral, aceito carro ou

material de construção. Tr:

8813-0934.

LOJA DE MÓVEIS - Vende-se.

.

Tr. 99975027

MAQUINA DE COSTURA _

Vende-se, Cobertura indus
trial, Nissin, R$ 1.400,00. TR.
33700983

Maquina de costura- Vende-se
reta aut. Eletr. R$2.000,00,
Overlock R$1.800,00, Over
lock R$500,00, Overlock
R$1.000,OO, maq. de bai
nha R$1.500,OO catraca

R$2.500,OO. Tr: 3370-7031

após as 15h30.

Maquina de costura- Ven
de-se Overlock semi-nova
7.500 pontos R$1.300,OO Av.
Tr:32733163

MARCENARIA - Vende-se, Tr.
32748679

MESA RUSTICA - Vende-se,
nova, 8 cadeiras, centro gira
tório, madeira.maciça e couro,
R$ 2.500,00. TR 3055-3756
à noite.

MOENDA DE CANA ._ Vende

se, semi nova. TR. 33705622

MOTOR VOLVO 340- Vende

se, 95, melhor oferta. Tr.
99380871

MOVEIS - Vende-se, apenas 1

ano de uso, pi loja de roupas
fem., em MDF, cores, cara

melo e branco. Balcão, caixa,
balcão expositor, provadores,
4 araras, 2 tablados de vitrine,
3 manequins, painel decorati
vo, sofás e tapetes. Tr: 9903-
9535.

MÓVEIS - Vende-se, escritório,
2 mesas,1 armário, 2 portas, 1

balcão, 2 cadeiras giratórias, 4
cadeiras fixas, 2 cestos de lixo,
1 caixa de correspondência. Tr.
47 8443-3999 ou 3376-1996

MOVEIS ANTIGOS - Vende-se,
cama cl aprox. 90 anos, mesa

grande cl 11 cadeiras acento

de couro, balcão grande maci

ço. Tr. 30552255

NINTENDO WII - Vende-se,
destravado, americano, semi

novo, 25 jogos, 1 wii remete
e 2 nunckucks, R$700,OO. TR.
9917-3771

Nitendo Ds Lite - Vende prata
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da. Tr: 3370-4164 ou 8863-
7665.

YORKSHIRE - procura-se, cor
preta, pequena, sumiu na rua

Jacobi Gesser no bairro Ami

zade, atende pelo nome de
Coca. Tr.3371-7914

'1fl11l111/1I111/1I11/11111,

ODA- SE
CACHORROS - Doa-se, adul
tos, pequeno e médio porte,
fêmeas e machos. Tr. 3?76-
0340.

I'�.�W COMPRAS-SE

AR COND. PI CARRO - Com

pra-se, AC original pi Opala
75. Tr. 96523006

ANTENA - Compra-se, para
bólica pequena. Tr: 9194-0580
ou 3273-5183.

OURO ' Compra-se,
paga-se a vista. TR.
84484905 I 99790605

Tv- Vende-se 14 polegadas, cl
controle, R$ 100,00. Tr: 3376-

.

BABÁ _ Procura-se, pi traba-4050
Ihar no horário normal, Bairro

UTENCILlOS PI MERCADO - Czerniewcz. TR. 96077945.

Vende-se, serra fita pi açou
gue, moedor de carne, balcão
de frios e laticínios. Tr: 3273-
5065.

REVENDEDORAS - Atenção,
revendedoras de temos algo
diferente e especial pi você
aumentar sua renda. TR.

327520631 91942338 (7X)

, ,'f" APARTAMENTOS
'-

ALTO PADRÃO - Vende-se, 5

qts sendo 3 suites, 2 bwc, 2
garagens, cozinha grande, alto
pradrão. TR. 9186 6262

AMIZADE - Vende-se, 3 qtos,
cl garagem. Tr: 3276-3321.

APTO. - Precisa-se, rapaz pi
dividir apto. no Centro. TR.
33701270

Centro - precisa-se de rapa
zes para dividir apto mobiliado
em Jaraguá do Sul. Tr:3372-

2526/9199-3174, Alexandre,
após as 18:00.

CENTRO - Vende-se, ed. Ma
ximum Center, 1 suite, 2qtos,
gar.,salão de festas, elevador,
2° andar, sacada fechada com

sistema reike,que pode ser

aberta totalmente qdo quiser,
todo mobiliado com móveis
sob medida. R$270 .000,00,
aceito financiamento. Tr:3055-
2094 ou 9117-8754.

CENTRO - Vende-se, Ed.

Menegotti, 2 qts + dep. Em

pregada, bwc privativo, R$
130.000,00, aceita carro e/ou
imóvel em Jaraguá I Praias I
Itajaí. n 3248-4258 ou 8401-
4000

COMPRA-SE - Apto até R$
95.000,00 à vista, de prefe
rência próximo ao Angeloni. Tr:
9993-4100.

R$ 450,00 Tr: 9917-3771
-

OFICINA - Vende-se, de bici-

cleta, corupa, com todo ma

quinário e estoque, uma ótima

freguesia, ótimo ponto comer

ciaI. Tr: 3375-2798

OFICINA - Vende-se, Tornearia.
R$ 46 000,00. Tr: 9953-2408
ou 9905-9850.

PADARIA E CONFEITARIA

,Vende-se, equipamentos e

balcões, semi 'novos, no bairro
Vila Nova,. Tr: 9652-3963.

PLAY STATION ONE - Vende

se, R$1 00,00. Tr. 3276-0340.

Portão - Vende-se pequeno de

ferro, R$ 100,00.

PORTAS DE VIDRO TEMPERA
DO - Vende-se, 1 ,40X2,O duas
folhas e outra fixa 75X2,0. TR.
3373 1900 Sergio

ROLLERS - Vende-se, 37/38.
R$ 50,00. Tr. 3276-0340

ROUPAS GINÁSTICA - Vende

se, de suplexx, cl estoque
500pc. Tr. 8849 3600 I 47
3273 -5144 (após 18hrs)

SORVETERIA - Vende-se,
completa, maquina de fazer

sorvete, 5 freezer, mesas, ge
ladeira, fogão. R$ 38 000,00.
Tr: 9137-0999.

TANQUE LAVAR ROUPA -

Vende-se, fibra, 2 cubas, R$
150,00. Tr. 3276-0340

'TITULO SOCo ACARAI - Ven

de-se, mensalidade paga até

2014, R$ 900,00. Tr.33716968

VESTIDO - Vende-se, de pren-
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ITAJUBA - Vende-se, 2 qts,
mobiliado, R$ 120.000,00.
T� 33707881 I 33761315 I
99056588 cl Leonel

MEIA PRAIA ITAPEMA
Vende-se, 165,34 m2 , heli
porto, 2 vagas garagem. R$
600.000,00. Tr: 8408-8157 ou

8408-8159.
,

m,!, .',

CASAS
CASA'NO
AMIZADE

FINANCIÁVEL
Pequena entreda, saldo na

entrega - doctos em dia.

R$175 mil.
Lindo sobrado com 112 m2;
3 quartos, sendo 1 suite, wc
social, sala estar e jantar,

cozinha, lavanderia e lavabo.
Terreno frente e fundos. Rua

asfaltada.
Tr: 9194-6746/9988-3326/

9219-2280 .

Vale a pena conhecer!

AMIZADE - Vende-se, 3 qts,
R$ 185.000,00, troca-se por
apto no 10 e 2a andar. TR.
91375573 Creci 1831

AMIZADE - Vende-se, alvena
ria, área de 200m2, semi-mo
biliada, terr 450m2, liberada pi
financiamento bancário. Prox,
ao posto novo. Tr: 8843-5751'-

ARMAÇÃO/PENHA - Vende
se, 130 m2 fica a 200 metros
da praia. Tr: 9953-5627

BARRA DO RIO CERRO - Ven
de-se, 2 suítes, 1 master, co
zinha planejada, lav., sacada,
gar., área construída 200m2,
terr. 400 m2. Tr: 9609-5924.

ç'

BARRA DO SUL - Troca-se,
por chácara. ou terr. em Jara
guá. Tr: 8824-1107.

CENTRO - Vende-se, alv., R$
130.000,00. Aceita-se troca pi
terreno. TR. 91375573 Creci
1831

.
Ervino: Casa de madeira'
800mts distante da praia. Tr:
3371-6605a noite com Sirley

Erwino:-Vende-se casa om 2
quartos. Tr.91016007

ESTRADA NOVA - Vende-se,
prox. a Unerj, alv., laje, 4 qts,
2 bwc, garagem 3 carros, R$
150.000,00. Aceita casa de
menor valor. Tr. 91375573 I
33716069 - Creci 11831

GUARAMIRIM -' Vende-se,
Centro, alv., 3 qts, garagem cl
churrasqueira, livre de enchen
te, cl escritura, R$ 78.500,00.
Aceita-se carro. TR. 33716069
Creci 11831

Guaramirim-Centro- Vende-se,
3 quartos, garagem + chur

rasqueira. R$77.000,00 Av. Tr:
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3371-6069
,

Ilha da Figueira- Vende-se,
2.000m2, de esquina, próxi
mo as piscinas do sindicato,
R$ 35.000,00 de entrada e

+ parcelas creci: 11831. Tr:
3371- 6069

ITAJUBA - Vende-se, nova,
alv.. Tr. 91434423

JARAGUÁ 84 - Vende-se,
385m2, 2 qtos, sala conjugada
cl a cozinha. R$ 50 000,00 á

combinar Tr: 3273-7195.
.

JARAGUÁ 99 - Vende-se,
nova, alv., 120m2, terreno es

quina, murada, 2 qts + 1 sui
te, garagem dois carros, prox.
a Malwee, R$ 190.000,00. Tr.
99025885

NOVA BRASILlA - Vende-se,
terreno c/. 740m2, casa cl
240m2, 1 suite, 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.

cl 375.00n,00m2, grata funda.
Tr: 3370-2855.

SANTA LUZIA - Vende ou tro
ca-se, 21.800m2 , água cor

rente, palmeiras,bananal, la

goa. Tr. 327520371 91184455

SCHROEDER - Vende ou

troca-se, chácara no Rancho
.

Bom, terreno 70.674m2, 2
casas, 3 lagoas, pomar. Troca
por casa em Jguá do Sul. TR.
9148-26771 9116-9841

.

SITIO - Vende-se, 120.000m2, .

cl arvores frutíferas, área pro
picia pi pasque e pa'gue, R$
450.000,00. Tr. 33705603 I
99735780

TIFA AURORA - Vende-se"
37.000m2, pastagem, 'planta
ção e riacho, R$ 65.000,00. Tr.
33722818

TIFA AURORA - Vende-se!
30.000m2, cl nascente e

casa nova, R$ 65.000,00. Tr.
33722818

z: LOCAÇÕES

CASA- JGUNGUARAMIRIM
- Procura-se pi alugar, 2 qts,
sala, 'cozinha, bwc, lavanderia.
Tr. 9167-6964

GALPÃO - GUARAMIRIM - Alu
ga-se, 300m2. Tr. 33701608

Galpão comercial - Vila Lalau
- Aluga-se Tr: 9918-9996

QUARTO - BARRA DO RIO
CERRO - Aluga-se, durante a

semana pi moça de outra ci-
. dades que trabalha em Jguae
região. TR. 9149-9771.

QUITINETE -ILHA DA FIGUEIRA
-:-- Aluga-se, nova, 1 qto, sala,
cozinha, bwc, serviço, gara-

gem, murada. Pref. pi solteiros Barra do Rio Cerro por meia

ou casal si filhos,R$"400,00., água na praia. Tr. 33709217
. I

TR. 3370 1821 OU 99895750

CENTRO - Aluga-se salas co

merciais, Av. Pref. Waldemar
Grubba. Tr99975027

CENTRO - Vende-se, ponto
comercial, com mesanino, ide-
al para loja. Tr. 99791101

ILHA DAFIGUEIRA - Vende-se,
sobrado comercial e residen
cial, com mercado completo
funcionando, 600m2. Tr: 3370-

.,

4927. João Pessoa- Vende-se terre-
no localizado na Rua Mano
el Francisco da Costa, com

área de 472 m2,. Tr: 3374-
5934/9138-4176 após as 15
horas.

..

QUITINETE, QUARTÓ, APTO.
- CENTENARIO - Aluga-se,
mobiliados. TR. 3370-35611
99583197

SALAS COMERCIAIS - CEN
TRO - Aluga-se, Av. Pref. Wal
demar Grubba. Tr 99975027

Vila Raw- Aluga-se, prox a

Unerj, com 1 quarto e demais
dependências. Tr: 3273-5233

'!!!!iiUII!jifffll!��ilJ SALAS
COMERCIAIS

APTO. - RAU - Aluga-se, 2 qts,
PiÇARRAS -Vende-se, 120 m2; garagem, R$ 470,00 mensal.

R$ 70.000,00. Tr. 3275-0560. Tr. 99932131 Sandra

SANTO ANTONIO - Vende-se, CASA - TRES RIOS DO SUL

Joinville, alv. R$ 40 000,00,
- Aluga-se, prox. ao Mercado

aceito carro no negócio. Tr: 'Larissa, alv., 68m2, 2 qts, sala
3372-1617.

.

cl varanda, cozinha, bwc, área ,

serv., si garagem, R$ 530,00
TRES RIO DO SUL - Vende- mensal. TR. 8843-5751
se, prox. ao Mercado Larissa,
alv., semi nova, 68m2, terre- CASA - BARRA DO SUL- Alu-

no cl 332,50m2, murado, R$ ga-se pi temporada.Tr. 3376-

50.000,00 + 72 parcelas de.
- 1553 ou 9903-0545

. R$ 1.000,00. TR. 8843-5751 CASA _ CHICO DE PAULA _

Aluga-se. alv., prox. a Mene
gotti. TR. 9171-7766

CASA - PIÇARRASI BARRA
VELHA - Procura-se pi alugar,
dia 24 a 3. Tr. 91812725

CASA - TRES RIOS DO SUL
- Aluga-se, Rua Alwin Koch,
130m2, garagem, 3 qts, R$
550,00 mensal. TR. 3370-
1447 Romeu

Vila Nova - Vende-se, excelen
te localização, R$140.000,00.
Tr: 8428-7826/9909-5514

VILA NOVA - Vende-se, Rua
Lino Sbardelatti, ótima loca
lização, R$ 140.000,00. TR.
842878261 99095514' Ademir
ou Marli

'I ,iNI CHÁCARAS
GARIBALDE - Vende-se, 41
000m2, 3 lagoas, 1 rancho,
com pastagem, toda cercada,
á 70m., do asfalto. R$ 125
000;00. aceito terr. no nego
cio. Tr: 3055-8262.

JACU - AÇU - Vende-se,
54.462,48m2, cl casa simples
de madeira, cl lagoa e energia
elétnca., R$ 138.000,00.Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

RIO CERRO II - Vende-se, 50
000 m2, lagoa de peixe, ca

choeira. R$ 120 000,00. Tr:
3376-0726.

SANTA LUZIA - Vende-se, sítio

AGROPECUÁRIA - Vende-se,
WaJter Marquardt. Tr. 3370-
0370

LOJA FEMININA - Vende-se,
Centro de Jguá, moda femi
nina, bolsas e acessórios. Tr.
99511107/32736762

11''',/1I11",U/lI/iI/!1I TERR ENOS
AGUA VERDE - Vende-se,
murado, cl escritura, 450m2,
prox. ao Posto Marcola, R$
80.000,00. TR.33716069

AGUA VERDE- Vende-se, prox.
ao Breithaupt, livre de enchen
te, 614m2, cl escritura, R$
87.000,00. Aceita-se carro.

TR. 91375573

AMIZADE - Vende-se, ou troca
por casa, 60m2. Tr. 33745520

ANA PAULA - Vende-se,
400m2, prox. ao Colégio Maria
Salai, R$ 55.000,00 negocia
vel. Tr. 91375573

Ana Paula- Vemde-se, 400m2,
próximo ao colégio Maria Sa
lai, R$50.800,00. Tr: 3371-
6068

AVAl - Vende-se 360m2, ,

pronto pi construir, legalizado,
aceita financiamento 'bancário,
R$ 45.000,00. Tr. 9183-8081

.

Avaí - Vende-se, 400m2, cl
escritura, R$ 39.800,00. TR.
3371-6009

BARRA DO RIO CERROI
PRAI�S - Troca-se, terreno na

BARRA VELHA - Vende-se,
terreno no tabuleiro) frente pi
o mar, 300m2, R$ 150.000,00.
Tr.88146407

GROTA FUNDA -Vende-se,
140 mil m2, regularizado. Tr.

33791119

GUARAMIRIM - Vende-se,
bairro Avaí; 400m2, cl es

critura, R$ 39.800,00. TR.

91375573

ILHA DA FIGUEIRA - Vende

se, 15x30 = 450m2, Rua Ri
cardo Karssner, asfaltada. Tr.
99695540

ILHA DA FIGUEIRA - Vende
se, 450,00m2, R$ 80.000,00.
T� 3370-6370 19965-9934·1
9975-2943.

Ilha da Figueira- Vende-se,
. 2.000m2, de esquina, próximo
as piscinas do sindicato, R$

,

35.000,00 de entrada e + par
celas creci: 11831.

JGUNSCHROEDER . - Com
pra-se, acima de 3.000m2.,
Tr.33714008 I 88026635

celas de um salário mínimo. '

Tr.33716069

SCHROEDER .

- Vende-se,
421 m2, cl escritura, 2km após
Marisol, .R$ 39.000,00 a vista,
aceita-se troca por carro. TR.
91740251

SCHROEDER - Vende-se, Cen
tro Norte, esquina, 785m2, cl
escritura, R$ 60.000,00. TR.
3370-4927

Tr: 3371- 6069

VILA LALAU E ILHA DA FI
GUEIRA - Procura-se, á partir
de 600m2. Tr: 9101-8302.

VILA LENZI - Vende-se,
300m2, R$ 65 mil. Tr. 9993-
3881

MERCEDES BENZ L1214- Ven
de-se, 94, cl baú, ·branco. Tr.
9979-6850 I 3371-6368

LOT. CORUPÁ - Vende-se,'
prox. ao Colégio, 400m2, R$ SCANIA T112H - Vende-se,
52.000,00. TR. 33716069 83, todo revisado, pneus no

vos.TR.3370-7144

TRUCÃO - Vende ou troca-se,
81, Fiat, mecânica Mercedes,
R$ 25.000,00. Tr.99380871

MASSARANDUBA - Vende-se,
10.000m2. Tr: 3379-1119.

NAVEGANTES, - Compra-se.
Tr: 3275-3736.

VW 8150 - Vende-se, 01, cl
.

PiÇARRAS - vence-se, 120 - baú, branco. Tr. 9979-6850 I
m2, R$ 70.000,00. Tr. 3275- 3371-6368

.

0560.
.

PiÇARRAS - Vende-se, 3 qua
drasda praia, 576m2, Rua das.
Figueiras esq. Com Pedro Ben- .

cz, R$ 80.000,00 aceita nego
ciação. Tr. 84028775

PiÇARRAS - Vende-se, Beira
Mar, 325m2, Rua das Oquideas
3 lote. R$ 100.000,000, aceita
negociação. Tr. 8402 8775

PiÇARRAS - Vende-se, pró
ximo ao fórum. Troca-se por
imóvel em Jaraguá do Sul. R$
95.000,00. Tr: 9975-3092.

RAU - Vende-se, comercial,
507m2, fundos do Mercado
Brasão, Rua Afonso Nicoluzzi.
R$ 170.000,00. Tr. 99757708

SANTO ANTONIO - Vende-se,
prox. ao colégio, cl água, luz
e esçoto, rua asfaltada, R$
7.500,00 de entrada + par-

z: CHEVROLET

ASTRA - Vende-se, ,05, Hatch
Elegance, 4 .portas, 2.0 flex,
preto, AR, DH, VE, TE, AL. Tr:

.

8823-8479.

ASTRA - Vende-se, 05, se

dan, confort, 4 portas,' 2.0
flex, prata, compl. 10 dono. R$
31.000,00. Tr: 3273-5233.

ASTRA - Vende-se, 08, preto,
roda 16", ipva pago, único
dono.Tr.99294800

ASTRA - ,Vende-se,OO, pre
to, completo + teto, R$
19.500,00. Tr. 99269663

ASTRA- Vende-se, 01, Hatch,
preto, R$ 19.000,00 a vista e

si troca. Ir, �370-8307 (horá-
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rio comercial)

CELTA - Troca-se, 04, Super,
4p. Troco por Focus, 05 a 07.

Tr. 33717538

CORSA :... Vende-se, 06, Ha

tch, Max., 1.,0, 8v, 4p, prata,
'

AC, OT, lT, ótimo estado, R$
23.900,00 sem troca. TR.(
33704130/91313273

CORSA .. Vende-se, 2 pts,
97, branco, ótimo estado. Tr:
9177-3927

CORSA - Vende-se, 96, Sup'er,
'

branco, trava elétrica, alarme,
desembaçador traseiro, ar

quente, limpador traseiro, roda
liga leve, R$ 7.500,00 + 11x
de R$ 415,00. Tr. 96156811 c/
Guilherme

Corsa- . modelo novo, ano

2005, ,R$ 23.000,00. TR..
3275-3538/9931-9419

CORSA PICK UP - Vende-se,
02/03, FT, prata, alarme, trava,
lona marítima, xenon e suspen-

.

são legalizada,R$ 4.000,00 +

parcelas. TR.9155115,4 ma

nha
I

.

,

MERIVA - Vende-se, 03,
completa, R$ 5.000,00 entra
da + 40x de R$ 956,00. Tr.

,
99886649

I

OPALA - Vende-se, comodoro
83, azul, 2 pts. Tr: 918�-2814.
S10 - Vende-se, 00-, 2.2, 4x2,
GNV, cab, Sírnp., VE, TE, Al,
lM, 4 pneus novos. Ótimo es�
tado. R$ 25.500,00. Ir: 9967-
9864.

S10 - vende-se.. 00, die
sel, ABS, AC, OH, prata. TR.
99239345

S�10 - Vende-se, 04/04, turbo
diesel interculet cabo Simples,

, AC/OH/VE/TE e sistema de
rastreamento. R$ 39.000,00.
Tr: 9107-6932.

lECTRA - Vende-se, 97,
�IS, 2.0, bordo" comple
to. R$ 16.500,00 a vista ou

18.500,00 na troca. Tr. 3276-
0340

Vectra- Vende-se ano 2001,
cornp, + couro, 66mil km
rodados, 2.2 mpsi, 8 válvulas
com manual e nota. Tr: 3376-

, 2776

Zafira: Compra-se, acima do
ano 2007. Tr: 99146708

,

�,lm�m'lflilJW

FIAT

PALIO - Vende-se, 99, 4 por
tas, branco, cprnpl. Tr: 9618-
7945.

PALIO - Vende-se, 97, 4p,

,
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vidro, trava alarme, R$' 9135-8601.
11.900,00. Tr. 32753538 /
99319410

Pálio- Vende-se, ano 99, 4 p,
com GNV. Tr:3275-2049

I

Tipo- Vende-se ano
. 95 em

bom estado, R$ 7.500,00. Tr:
3376-4050

' .

UNO - Vende-se, -4 portas,
compl R$ 4 000,00 entrado E
+ pare. Tr: 9618-7945.

UNO - Vende-se, 96, 1.0, azul,
R$ 8.500,00. TR. 33700983

UNO - Vende-se, 96, bordo,
2 portas, 2° dona. Tr: 9152-
7848

'

UNO - Vende-se, 96, Mille Ep,
2p, R$ 8.800,00.Tr. 3371-9157

'Uno- Mile Fire, 2005, branco, 2
p, com ar-cone. R$17.000,0-O.
Tr: 9979-8040

Uno- Vende-se, 2006 2P Flex.
,
Tr: 9101-6007

'Ulilll/ll/lllllmliJ

FORO

KA -:- Vende-se,' 98, prata, pá
ra-choque .personalizado, TE,
AL. R$ 10.800,00 s/ troca. Tr:
8405-9689.

'

MONOEO - Vende-s.e, 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 personalizado, pelí
cula. R$ 8.500,00. n. 8405-
,9689.

Verona- Vende-se 1.6, ano 9.0,
branco, .excelente estado de
conservação, R$ 5.800,00 Tr:
9918-9996

VERSAlllES ROVAlE - Ven
de-se, 96, completo, c/ GNV,
acidentado, mecânica perfei
ta, R$ 6.000,00. TR. 9914-'
6979/3371811-1 Rafael

III/Iffll/I/I/I/I/m/I/: VO lKSWAG EN

BORA - Vénde-se, 01, azul,
cornpl., banco de couro, ABS.

COURIER - Vende-se, 06,' R$ 28 000,00. Tr: 8405-9689.
1.6, branco, R$ 22,000.OO� n.

FaX _ Vende-se, 06, Plus,32731944 completo. Tr. 33707144
Courrier Vende-se, ano 2003,
1.6, branca, ótimo estado. Tr:
3275-2049

Fusca- Vende-se fusca ano 63,
em bom estado, R$ 1.500. Tr:
3371-6347

DEL REV -Vende-se. 83, ver- GOL _ Vende-se, 03, Spe-de, metálico, bom estado. R$ $ 00. cial, alcool, R 14.500, .

2300,00. Tr: 8459-8773 ou
Tr.33719157

8461-3436

d
Gal - Vende-se, 09, 1.0,

ESCORT GUARUJA - Ven e-
4 portas, flex, preto. R$

se, 91/92, 4 portas, VE, TE, 28.000,00 Tr: 3273-5233 ..
AR. Tr: 3372-0416.

GOL -- Vende-se, 94, 1.0. R$
F- � 000 - Vende-se, 86, turbi- 8.800,00. Tr: 9962-3664.
nada, vidros e trava elétricos,
alarme, OH, banco couro, Gal - Vende-se, 95, 1.0, azul,
completa, R$, 22.000,00. Tr. ótimo estado; R$ 7.000,00.
99419712 TR. 3376.2533

F-1000 - Vende-se, 93, diesel, Gal"':' vende-se, 96, Plus,
cabine simples (modelo novo)

,

, 1.0, 59.000km, branco, úni-.
motor mwm em ótimo estado. ca dona, R$ 11.500,00. TR.
R$ 27.000,00 nego Tr: 9973 9975-1177
5052

GOL - Vende-se, special 02,
2pts, ótimo estado. Tr: 9188-
2814 c/ Antonio

GOlF - Vende-se, 06, 2.0, au
tomático, prata, 22.500km. Tr.
9981-9777

.

GOlF - Vende-se, 09, 1.6,
Sportline, vermelho, único

dono, completo, revisado. R$
50.000,00. Tr. 88493600/ 47
32735144 (após 18hrs)

GOlF - Vende-se, 95, GTI, R$
12.000,00. TR. 33716968

KOMBI FURGÃO - Vende-se,
07, branco, flex, c/ GNV. Tr.

F-250 - vende-se, 02, branca,
6 cilindros, bom estado, unico
dono. Tr 91123256

, FIESTA -, Vende-se, 00, 4

portas, azul perolizado, pára
choque personalizado. R$14
800,00. Tr: 8405-9689

KA � Vende-se, 03, preto, kit

esportivo, AQ, rodas liga leve,
desembaçador e limpador
traseiro, R$ 14.000,00. TR.

91171176

KA - Vende-se, 08/09, semi

novo, branco, 9.000 km, AR,
TE, Al. R$ 25 000,00. Tr:

9979-6850/ 3371-6368

PARATI - Vende-se, 97, 1.8, 2
portas. Tr: 9973-9749.

pala - Vende-se, 00, ótimo
estado, compl R$ 20.500,00
ou R$16.000,00 de entrada +
12x de R$ 652,00. Tr: 3376-
3978 (após 13h)

SAVEIRO - Vende-se, 00/00,
G3., cinza, ótimo estado. Tr.
33761060/ 91376250 c/ Mai
con pela manhã

SAVEIRO - Vende-se, 05, flex,
legalizado suspensão e xenon .

Tr. 99231153

SAVEIRO' - Vende-se, 99,
bola, 1.6, R$ 15.000,00. TR.
33716968

SAVEIRO SUN - Vende-se, 01,
1.8, prata, OH. TR. 99239345

l/flIUIn/ffll/i1/I//lb RENAUT

CLlO - Vende-se, 04, l6v, pra
ta, esportivo, completo, gaso
lina, 50.000km, R$ 23.000,00.
Tr. 9902 3992

, CLlO - Vende-se, 03, Rl, 1.0,
preto, completo, airbag duplo,

.

ótimo estado, R$ 18.800,00.
Tr. 9978 6795 Raquel

CLlO - Vende-se, 03, Sedan,
1.6, completo, top de linha, R$
20.000,00. TR. 91021701

MEGANE - Vende-se, 01, se

dan, cornpl., cinza. Tr: 8433-
0088.

MEGANE - Vende-se, Grantur
08, completo, revisado com

, 40.000km. Tr: 9186-5783.

MEGANE RETH - Vende-se,
01, 2° dono, completo, pneus
novos. Tr. 99479765

SCENIC - Vende-se, 06, Pri

vileçe, R$ 35.000,00. Tr.'
99623664

C�.�II PEUGEOT

Pegeout 2006- Conversível,
, ano 2003, R$35.000,00 + fi
nanciamento Tr. 3372-1371

PEUGEOT 206 - Vende-se
urgente, 07, SW Flex, compl,
único dono, R$ 26.500,00. n.
9918-0000

PEUGEOT 206 - Vende-se, 02,
.prata, AR. OH, VE, TE, Air bag
duplo, pode ser financiado. R$ ,

18.500,00. Tr: 9975-0078. .

PEUGEOT 307 - vende-se.
07, Griff, complete. TR. 9969-
3914 / 3372-3008 Kauê

:=J

...: OUTROS
ALFA ROMEO 164 - Vende-se,
95, impecável, R$ 12.000,00.
Tr. 99888137

BMW- Vende, ano 93, espor
tiva completa, 2p, cor.Prata.
Tr:3275-2049

Classe A- Vende-se 160,
ano 2001. Tr: 3372-
1371/99228300

JEEP - 'vende-se, 61, 6 ci
lindros, 4x4, 3 marchas, R$
18.000,00. Tr. 99623664

JEEP - Vende-se, 61, gasolina;
4x4, reduzido, R$ 18.000,00.
Tr. 33740649

NISSAN TIIOA· - Vende-se,
08/08, 1.8, automático,
completo, único dono. TR.'
88023118

c'
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9689.

CG - Vende-se, 01, Titan 125,
completa, doc.' 10 pago, pra
ta, pneus novos, imperdível,
R$ 2.500,00. TR. 88139714/
91495390 Leandro

CG - vende-se, Titan '125 ks,
prata, cl baú, R$ 2.700,00. TR.
33717317/99267616

CVX 250 - Vende-se, 08,
Twister, licenciada 2009 paga;
cl alarme. 14.000 km. H$
9.500,00. Tr: 8802-6399.

r

OAFRA -Vende-se. 09, Laser
150cc, prata,·baú givi, cl capa,
cadeado, R$ 4.000,00.' TR.
3055-3756/8408-9110

OAFRA - vende-se, 09, Laser,
150cc, prata, cl bau givi, capa
e cadeado, R$ 4.000,00 +

transf. consorcio. TR. 3055-
3756 à noite.

PAJERO SPORT - Vende-se, ORAG STAR - Vende-se,
02, disel, 2.8, completa, 4x4,' 04, preta, custornízada. Tr.
R$ 48.000,00. Tr. 91151154 33721528 191816689

PICASSO -Vende-se, 02, ex

clusive, AR, banco de couro..
cornpl., ótimo estado. R$ 24
500,00 . Tr: 8862-0017. ?

PICASSO - Vende-se, 04,
completo, R$ 29.000,00. TR.
33705622

�

QUADRICICLO - Vende-se, 08,
Suzuki 750. Tr. 9973-8618

TOVOTA - Vende-se ou troca

se, 04, HllUX, 3.0, turbo, 4x4,
preta, gabine dupla, couro,

cornpl, 58.000KM. 10 dono.
, Tr: 3376-5122.

VAN FURGAO - Vende-se, 03,
Mercedes Benz Sprinter 311
COi, 4 portas, diesel, IPVA
2009 pago, R$ 52.000,00. Tr.
47 8443-3�99 ou 3376- 1996

1.0.l1li MOTOCICLETAS

BIZ - Vende-se, 03, 100cc,
sem partida elétrica, preta,
oferta, R$ 3.300,00. Brinde

capacete. Tr: 33702060 ou

9948-9644.

BIZ - Vende-se, 07, 125, pre
ta, c/ partida, 10 dono, 10.000
Km. R$ 4.500,00. Tr: 8405-

MT 03 - Vende-se, 08, 660cc,
6.500km, R$ 22.300,00. TR.
3370-7144

SHADOW � Vende-se, 600 VT,
01, 2° dono, em ótimo. estado.
Tr: 9993-3937

SHAOOW 600 VT - Vende-se,
01, cromada. Tr: 9993-3937.

SUNDOWN - Vende-se, Web
· EVa 100, 06, preta, partida
· eléírica. grátis 2 capacetes
·

preto. Tr: 327.5-3105

TORNADO - Vende-se, 04, pi
trilha, cl doc. Tr. 922000341
33712697 Celso

jWISTER - Vende-se, 07, bor
dO.�33713570/88216776

Web- vence-se web preta uni
co dono. Tr. 91016007 .

XR 250 - Vende-se, 04, tor

nado, equipada pi trilha, R$
3.500,00. Tr. 92140486

XT 600- Vende-se moto de
trilha R$ 5.000,00. Tr: 9979-
8040

VBR � 25 - Vende-se, 06, Va
maha, 14.000 km, vermelha, cl
baú e capacete. Tr. 8443�3999
13376-1996

CLASSIMAIS OCP
As melhores ofertas da região no jornal

mais completo!
Compre, venda e anuncie!

Ligue 2106.1919 e informe-se!
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Vende-se ..

1
,

Casa em alvenaría com

90m2 e terreno com

398,OOm2, localizada no .

Bairro Águas Claras (próx.
Reserv. Samai).

Valor,·R$120.000,OO..

Vende-se
Casa em alvenaria com

90m2 e terreno com

450m2 localizada no

Bairro Itoupava Açu.

Valor R$ 46.000,00.

CADERNO
DE IMOlEIS'
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COO 439 - Casa atto
padrão no Cham
pagnat, 3 suítes cf
móveis embutidos,
sala em 3 ambiEm

.

tes, lavabo, cozinha
e área de serviço
mobiliadas, área de
restas com piscina,
garagem 2 carros.

RS 650.000,00

COD-499 - de

R$18�.OOO,OO por
R$179.600,OO. Exce
lente sobrado gemina

�; do, com 1 suíte mais
2 dormitórios, com
2 vagas de garagem,

, área com churrasquei
ra, lavabo e depósito,
espera para split.

COO. 463 - Ed. Garden Flowers, apto
c/ ótimo acabamento, piso porcela-'
nato, gesso, semi mobiliado, com

cozinha, área de serviço, banheiros e �

sacada. Prédio com sauna, home thea
ter; academia, sala de jogos, piscina e

amplo salão de festas, 2 vagas de ga
ragem mais depósito. R$36D.00D,DD

� _.

* Apto de 4, 3 e 2 d_ormitórios mais
coberturas planas. * Area do terreno:
35.000m2 * Acesso a vias duplicadas
* Mais de 30 opções de lazer: Gon
junto de piscinas, bar molhado, espa
C;O gourmet, salão de festas, fitness,
espaço Kids, sala de jogos, pista de

.

caminhada e muito mais .:

éOD-202 - Prédio c/piscina, espaço
gourmet/litness, playground, elev sociaV
serviço, portão e porteiro eletrônico.
Suite + 2 domjtónos, sacada c/chueas
queira, 2 vgs garagem. R$205.000,OD.
ENTREGA ABRIL/201D.

; 1V1LA LENZI - �xcelen�e apartamento 1� locação, sala, suíte

garagQeuarto'bbanhelro SOCial, sacada com churrasqueira, vaga de
m co erta. R$600,00

�o�OD.430 - CENTRÓ - TODO MOBILIADO - excelente apartamento
R$1.f�8:o��uartos, banheiro, cozinha, lavanderia, garagem. �Iuguel

LO.��ÇÕES
SALAS COMERCIAIS .

• COO 414 • VILA LENZI - Salas comerciais, frente de rua, 45m2 com banheiro,
R$380,00 cada. _

.

• MARCATTO CENTER - Excelentes salas para locaçao de 47m2 a 308m2, Consuãe-

�o�ÓD 413 - CENTRO - Em frente ao Terminal RodoY.i�rio. Exc�I�!1te saía comercial

com aproximadamente 100m2, com sala anexa e banheiro. POSSibilidade de anexar ao

aluguel estacionamento e depósito. Temos 3 salas - R$ç.800,00 (cada).. .

• COO 404 - CENTRO - próximo TER�I.N�L RODOVlARIO. Excelente imóvel co
merciai com aproximadamente 400m2 divididos em 6 salas �.om 3 banheiros, ampla
varanda na frente e nos fundos, cozinha e despensa ..

POSSibilidade anexar ao aluguel
estacionamento para aproximadamente 20 carros no local. R$4.500,00.

TERRENOS
• coo 415 - BARRA DO RIO CERRO - Ter
reno 612m2 de esquina, R$1.400,00.
• CENTRO - próximo ao BESC, 800m2- va
lor R$1.100,00.

GALPÃO
·GALPÃO NO CENTRO - Rua Marina Frutu
oso, 300m2 - R$1.500,OO.
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Casa de Alvenaria 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 H$330.00Q,00 pode ser financiada e-aceita FGTS

"\-
Apartamento !
com2 !
dormitórios, Ibwc . sala, i
cozinha, I
lavanderia e

garagem -

R$400,OO +

condomínio

8-561 - Vila Rau - Casa
Alvenaria - 3 dorm, sala,

coz, lav, garagem -

R$540,OO

Estrada Nov\I - Ref. B-584 -

Casa Mista - 2 dorm, sala,
coz, lav, bwc, garagem. -

-

R$450,OO

A-484- Apto - 3 eorm, bwc.
sala, COZ, lav, garagem -

R$600,OO + cond.

BAÊPÊNDI BAEPENDI .. CENTRO VILA LALAU

Comerciais Novas - 49m2,
1 banheiro - à Partir de

R$990,OO + cond

A-488 - Apto - 3 dorm,
bwc, sala, COZ, lav, área de

churr, garagem -

R$770,OO + cond.

8-572 - Amizade - Casa
Alvenaria - 2 dorm, bwc,
sala, COZ, lav, garagem·

R$500,OO

Ref. C-111 - Sala Comercial
Nova - 300m2, 2 banheiros

- de R$4000,OO por
R$3500,OO

ReI. C-106 - Corupá - Salas 11Comerciais Novas no ;

segundo piso - A partir de !
- !

R$600,OO !

ReI. A-472 - Apto - 02
dorm, sala, coz, bwc, lav,
gar, sacada - R$630,OO

- -

..iifl :�·-f�,._,
�,t>>>'§.�ey,��1ifil
�M*_,·
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LOCAÇÃO
CASAS:

H623 Casa de ma.delra _

com 02

quartos. Bairro Chico de Paula.

R$350,OO
H636 Casa alvenaria cof!l
01quarto. salrro Baependí.
R$480,OO.
H638 Casa mista com 02quartos.
Bairro Vila Nova. R$600,OO., "

_t.<

A'PTOS:

H535 Apto com 02quartos. Bairro
Amizade. R$400,OO + Cond. -

H403 Ouitinete com 01' quarto.
Bairro NoVà Brasília. R$420,OO +

Taxa de água.
H 406 02Ouitinetes com O 1 quarto.
Bafrro Nova Brasilia. R$420,OQ +,.
taxa de água cada quitinete'.

__

H529 Apto com 02 qaartos, Bairro
Vila lalau. R$450.00 + Cond. -

H530 Apto com 02quartos. Bairro
Amizade,R$450,OO+Cond. -

H537 Apto' com 02quartos, Bairro
Vila�àu.R$460,00 + Cond.

.

H538 Apto.com·02quartos. Bairro
Nova Brasiria"R$SOO,OO t-IPTU.

i:t·, -'-",
.

,OI,'; � •.

H536 A'P'tó'" com 01'suite +

02quartós. Bairro CENTRO.
R$700fOO+�Cond.
H515�ptOrçom�1suite t-
1 quarto. Resif!;:GI�rjc.e- Koch.
Bairro Centro. R$700,OO +-"Cond>

H534 Apto com 04quartos. Bairro
Centro. R$850,OO + Cond.

H524 Apto NOVO com 01 suite +

02quartos. Bairro Vila Nova.
R$900,OO + Cond.

ALUGUEL COMERCIAL:

H710 Sala comercial.' Báirro nova
Brasilia'. R$SOO,QO

-

"

H707 Sala Comercial. Bairro Nova
Brasilia. R$çOO,OO. --

.

H700 Galpão. Bairro Chico ;'de
Paula. R$600,OO.' ;,

.1'1. "
"

•

H713 Salã'comêrciat'óollf13' ,

Rua Barão do Rk> Brànco : Balrro�� .

Centro. R$1.500,OO.
H708 Galpão com 520m2, área de
2.200m2 com 04WC. Bairro Barra
do RioMolha. R$4.500,OO._

VENDA DE CASAS
H119 Casa de alvenaria com
100m2, tom 03quartos. 01
banheiro, éozinha, sala, copa; área'de serviço e 01 vaga de garagem.Rua Mario Jabruske • Bairro Nereu
Ramos. R$130.000,OO.

VENDA DE TERRENOS
H326 Terreno com 3@6 88m2 na

Rua. Despachante Lu�as. Lot.
I Re�ldencial Jardim das Acácias:

I BalrroAmizade. .

I
H328 Terreno com 2 casas de
alvenaria, 25.000 m2 no Bairro Rio

i Cerro, proximo ao clubeAlvorada ..

H324 Chácara com 47.500m2• Tifa
dOsMonos.�alorR$95.000.00.

Lotes de esquinas no
Amizade, na Tifa Schubert.

CRECI1583..J

o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 20 e 21 de março de 2010 Classimais , I
-

, )

Seu imóvel está aqui.

HABITAT

H126 50
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 cf Ú1 e 02 dormitórios,
cozinha, sala estar/iantar, área de serviço, 01WC, sacada,
salão de festas, brinquedoteca e sala para Fitness.Rua

Feliciano Bortolini, 1397. Bairro do Rio Cerro.

Villeneuve
Residence
aptos com área
total de
515,12m2• Para
quem gosta de

H203 Residencial Saint Tropez •

aptos com 01,02 e 03 dormsóríos.
01 ou 02 vagas de

.

garagens,cozinha, sala
-

churrasqueira a gás nos aptos,
terraço Fitness Center, hal! social
decotado, playground,
bíclcletario.Rua Exp. Cabo Harry
Haldlích. Bairro Centro, .

"

�FlRCIhR·.� .

"'s () ! i/c li e s
•

c: {I r.,� t!' u r : li � �

l

(
(

��-.,��_� _,.$;;"'11'·

�_.�.!ÍII!��
�����-��if:" .�-��k.

;':�,"l�_�,ifI;�j,,�'�:�

::::::::.�==- ',�,.�

:"'·ifr�Ji!Ii;IWII.' I. i.-
• , ""�.,,,,;� IH317 Terreno com

10.000m2• Bairro Nereu
Ramos.

Para moradia ou

industria.

LANÇAMENTO Edificio

Waldemíro Bartel, apartamentos
de 80m2 e 63.03m2, Previsão

para março de 2011.

H318 Chacara com 28.000m2, com
casa de 12Qm2, com rancho

hordenhadeira automática. 3 km do
centro de massaranduba.

- RS 260.000,00. aceita imóvel
como parte de pagamento

H204 apto tom 01 suite +

. 02quartos. Residencial Verticalli.
Bairro Baependi. R$145.000,OO.
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P-fantão: ('47} 9148..2144,

Rua Domingos R. da Nova, 483 _- sala 01
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Atendimento, aos sábados das 9h às 12b
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Vendas Exclusivas: Execução:

Jlpartamentos
,

,

..

apartir de

LOCAÇ.Lt.O
-Apto 3 quartos (1 suíte), cozinha, sala estar/jantar, BWC, lavanderia, sacada com churrasqueira, garagem: NOVO - Centro - R$ 780,00'+ condomínio,

-Apto 3 quartps (1suíte), cozinha, sala estar/jantar, B,WC, lavanderia, sacada com churrasqueira, garagem - Vila Nova - R$ 720,00 + condomínio.

ApartalTl�rrt0'2 quartos, cozinha. �ª éstar/jantar, BVVC, lavanderia
secada com churrasqueira, garagem .

.,. Massa corrida.
� ,. pr�pat::�() paIfol (;limatizad9�$,.d91ípa $PLtT,.

!
... Aeabarpepll) emgesso.

"

,\,' ,�
":,.

RESU)ENCIAL GRAN RAMA. CENTRQ

R$, 650,00 +"�oridon'linio.

� �

, t(rt�énú):f4arqHrrdasAcácias > •

, l1.otei'Qom�3aSf5Q_m2..14.50m.2. x 23jOOrn�
;,

,

Tafrem:NIlto-, tllano, com rua astaltaqa•.Escriturado.

: Rtzm®(f�®:·,Aceita proposta.,
iii,
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Plantão:
8424-5050 1.8424-4848 (47) 3370-0919

Vendas-Exclusivas

Enget�

h
•

.�

Classimais 31

*EntrJda a partir de
RSS.OOO,oo

+ parcelas 8 partir de
500,00 men$8is,
�(At6 a.Uberasio do

, ,tnanCfam_o4a·C tu)

Rua Pe Pedro Francken, 217 I Centro I Jaraguá do Sul- se \N\N\N.engetecirn�vels.com.br

caca1 ..'....

Fone/Fax
(47) 3373-2135

gosto, 1445 - Guaramirim

Guaramirim - Apto com 2 quartos, sala,
cozinha, sacada cf churrasqueira, bwc,

lavanderia, central de gás, portão eletronico.
Entrada 40% e saldo por financiamento
bancário. A partir de R$ 95.000,00

LOCAÇÃO REF 3373 - Galpão cf apróx. 2.000m2,
contítuido de sala térreac/ mesanino mais 3 pavimentos.

.

Locaüzação: fundos da FAMEG maiores informações
. CONSULTE-NOS

REF908 • Centro· Guaramirim • Ed. Latin • Apto cf suíte +

2 qtos, bwc, sala 2 arnb..coz., sacada cf chur., área serviço,
gar. R$ 170.000,00
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,

f
1

i

I

·Compra
·-·Vende··

i-

-

·Avalia

·Aluga

•Administra
·Casa
-Lote
•Apartamento
,. Chácara.

Rua'Exp.João Zapella, 88
. Centro - J�raguá do Sul

-

IIVIO"EIS

Ref. 212.1 - Casa naTifa Martins com 3

quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e

garagem. R$I 10.000,00.

Ref. 296.1' - Casa na Barra: do Rio
.

Cerro com 2 suites + I
..quarto, sala,

cozinha, lavanderia, bwc, dispensa e
.

.garagem. R$195.000,OO.

Ref. 299.1 - Casa no Jaraguá Esquerdo
com O I. suíte+ 2 quartos, sala, cozinha,

bwc, lavanderia, e garagem.
R$215.000,OO.

.

Ref. 209.1 - Casa no São Luiz com I
suite com closet + 2 quartos. 3 salas,
cozinha, bwc, lavanderia e garagem

para 2 carros.

Ref.297.1 .. Casa na Barra do
Rio'Cerro com 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, bwc e

garagem para 2 carros..
R$140.000,00

Ref. 282.1 - Casa
em Schroeder
com O I suíte +

2 quartos, sala, .

cozinha, bwc,
lavanderia e

garagem.
R$120.000,OO.

Ref. 294.1' - Casa no Amizade com.OI
suite + O I quarto, sala de estar e jantar,
cozinha, bwc, lavanderia, salão de festas,

piscina e garagem. R$245.000,00

Ref, 248.1 - casa no Czerníewícz com
O I suite com sacada + 02 quartos, sala,
cozinha mobiliada, bwc, 'Iavanderia, area
de festas e garagem. R$360.000,OO

Casa no Água
Verde com I

quartos.
sala, cozinha,
bwc,
lavanderia e

garagem.
R$320.000,00
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Ptantão de Vendas

91 • 00
9 61 ..3300
96 1�8 64
84,8 86

Ref.738. Chácará cl
50.000m2, cachoeira. Aceita
IBc�rros. Por R$ 110.000,00.
I alrro: Barra do Rio Cerro I.

ef.924. Chácara c/27.000m2,
casa cl 02 dorm. Aceita
casas. Por R$ 199.000,00.
Bairro: Tifa Schubert.
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dministraCompra lU Vende .. Alug� -.

(47) 3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

Deleon 9923-6174. I Tanini - 9923 6771 I IIson 9923 9739
I tv\ o V E I 5

.
Rua Reinoldo Raut 216 � Centrol Jaraguã do Sul

.' SUA ;P'ÊLICIDADE 'NOSSO COMPROMISSO'!!!! 'TEMOS DIVERSAS OPCÕES PARA LOCACAO .. CONSULTE-NOS!

2118 -

Residencial
Arezzo - Sufie,

..
02 quartos,

.:
;, bameíro, sala

de estar e

jantar, cozinha, '

terráçOi sacada
com

churrasqueira,
garagem. .

'RS 250.ilOÔf�tl

2104 � Motad.3S �a Serra - Apartamento novo. suíte, 02
.euartos, barlheiro, sala copa e cozinha conjugados,

saeaca com churrasqueira, área de serviço, 01 vaga de
garagem, piscina, salão de festa com forno e

churrasqueira, elevador. Prédio cl PaisagIsmo, guarita, ptay
ground. R$158.000,00

.

LOCAÇÃO

(-1000 - CASA DE ALVENARIA - AMIZADE - semi
mobiliada, cf 03 quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia e garagem pi 02 carros. Toda murada, RS
1.150,00

L-l 002 � CASA DE ALVENARIA ·ILHA DA FIGUEIRA
- com suite, 02 quartos, bwc social. sala, cozinha,
áre de serviço. RS 670,00

'

L-1006 • CASA DE ALVENARIA • JARAGUÁ
ESQUERDO - cl suíte com hidro, 02 quartos, 02
salas. copa. cozinha. bwc social. lavanderia,
despensa e garagem. R$ 700,00

L-1007 - CASA DE ALVENARIA -ILHA DA FIGUEIRA
- suíte. 02 quartos, bwc social, sala, cozinha, área
de serviço, garagem, toda murada. R$ 800,00
L-1010 • CASA DE MADEIRA· BARRA 00 RIO
MOLHA - 3 quartos, 2 bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem, murada.
L - 2000 - AP,ARTAMENTO - CENTRO - ci 02
quartos, bwc, sala, cozinha, área de serviço, sacada
com churrasqueira e garagem. R$ 720.00

L·2001 • APARTAMENTO NOVOS - RES. VICENZI •

VILA NOVA - cl 02 quartos, sala' com sacada cl
churrasqueira, bwc, cozinha, lavan��ria e garagem,
R$550,00 ,

L-2002· APARTAMENTO ="ilA RAU - Cf ofq�arto, :
sala com sacada, owc, cozinha,

- 'Iaval'lae'íí� e
.

garagem. Prédio com elevador. R$ 480,00
L-2004 - APARTAMENTa NOVQ,.,' ylLA NOVA - cf
suite, 02 Quartos, sala e cozinha conjugadas
c/sacada cl churrasqueira, bwc. lavanderia e

garagem RS 900:00

L·2005 - APARTAMENTO - CENTRO - cf 04 quartos;
sala e cozinha coníugadas com sacada frente e

fundos, 02 bwc , lavanderia e garagem.

L - 2006 - aUITIENTE • VIEIRAS -

.

01 quarto,
cozinha, bwc. RS 330,00

L-2007 • APARTAMENTO· ILHA DA FIGUEIRA - cl
03 quartos, sala com sacada e churrasqueira, bwc
social, cozbba.lavandería e garagem, R$ 700.00

L-200S - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - cl 03
quartos, sala com sacada , cozinha, bwc social,

,

lavanderia e garagem. R$ 500.00

L-2009 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - cf 03
quartos, sala com sacada, cozinha, bwc social,
lavandería e garagem. R$ 580,00
L - 2022 • APARTAMENTO: BARRA DO RIO CERRO -

cl 03 quartos. sala, cozinha, bwc, lavandeira e

garagem .RS 600,00

L-2025 • APARTAMENTOS NOVOS - VILA RAU - cf
02 quartos, sala. cozinha, bwc, lavanderia e

garagem. RS 550,00

L-2028- APARTAMENTO NOVO - CENTRO - cl suíte,
0,2 quartos, sata, sacada com churrasqueira,
cozinha, bwc social, lavanderia e garagem.

L-2032 • APARTAMENTO NOVO - CENTRO - cf 03
quartos, sala, cozinha, bwc,lavandeira, sacada com
churrasqueira, garagem. RS 680,00
L-2035 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA - cí 02
quartos, sala, cozinha, bwc. lavanderia e garagem.
Com sacada - Prédio tem salão de festas, portáo
eletronico. R$ 500,00

L-203S .
- APARTAMENTOS NOVOS - ILHA DA

FIGUEIRA - cl 02 quartos, sala com sacada com

_ churrasqueira, cozinha, lavandeira e garagem.
L-2047 - APARTAMENTO - CENTRO - cf 02 quartos,
sala, bwc. cozinha. lavanderia e garagem. Prédio í;1
salão de festas. R$ 600,00
L - 3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - com

32m2, bwc - Estacionamento rotativo, RS 480,00
1.-3011-SAlACOMERCW.·CEIf1RO-li41m2 . cf
bwc.R$500,OO
L - 3812· SAlACOIIERCtAL - CZERNIEWICZ - com

4Om2. 01 bwc. R$450,OO
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CORRESPONDENTE
,

IMOBILIARIO

A ,Jaras.vá Empreendimentos
;�" � }T\.���

-

..

�'

� credenciada pela
Caixa Econômica Fetl' ._;.,

para agilizar o financiClmenlo

do seu imóvel

_"
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.'2107-0500

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"

I:
I:
II

I'
"

liI'
li
11
11
I'
II

li
I:
11
1,
fi
I:
I'
I:
I:,I
if
II

II
II
I'
II
I:
II
ii
II
II
i:
I',I
I:
ii
I

1:
I
,I
I
'I
,I
II
II

ir
I

"

I'
I:
I
I
II
I
II

li
I:
li
II)
I:
;1
II

li
li

IIII
I:
11
'I
II
II
11
I,

li
11
I'
I:
II
I'::
I:
II

I:
II
II"
11
11
I'l'
I:
II
II
I
I
I
I
I
I

l'
I:
I:
I
I
I
I
I

,:
I
I
I
I
I

I:
I
I
I
I
I
I

li
I

I:

li
li
I:
I:

11
li
ii
li
li
ti

I:
L- � �------------------------------------------------------ �

PROGRAMA DIReÇÃO LIVRE: VEíCULOS PARA
PESSOAS COM NECESS DADES ESPECIAIS.

I H UTILITÁRIOS ARA FROTISTAS:
SOLUÇÕES DO TAMANHO D SUA EMPRESA.

. ..;. -", '��"'"

mÁSBOtmG::

20�
Strasbou g

Gjcai {4n 3344-7000
-

sque (4n 3355-4500
s.... (47) 333 -4500
lo do Sul (4n 3522-0586

J r 9 doS
R. Reinaldo, 414

(47) 3274- 900

De Segundo a Sexto das eh às 19h

www.strosbourQ-com-br
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EXCURSAoAO
RIO OEJANEIRO
Data: 01105/2010

Retopno: fi9/05/2010
Va.iol": R$ 260.00
(por pessoa)

INClUi,: ônibus e hotel.
Visita aos, ,pf"inciJlais

"

l30nto tUI'fsticos da
cidade,. 3371-2971

9121-1190 (Emerson)

. "

Nessemês no aniversário
doShowBar,
streep tease com a

modelo Mel Andrade.

Prestamos Serviços de:
• Administração de Condomínios;
• Contabilidade Condominial;
• Elaberação de Convenção e Regimento Interno;
• Acompanhamento de Reuniões;
.• Emissão de bloquetes de cobranças;
• Balancete do mês;
• Cobranças de condomínio com baixa inadimplência;
• Serviços de manutenção.

.

1,\t,Jf!rtQ d�1 Segu!'lej<li :iii $ftxta,
HOI'ál'lô: Das lflh às 04lt
)i,ua j,)if)1t'J!lll FranCiSCO de r\a�11",. J,üSR
GI'),IQQ de Pll.(jl�

3273·234118853-9716
,

�ata.
<,

EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Rua José Emmendorfer. 932
Brasília - Jaraguá do Sul - se
Fone: 3372.1281

www.exatacontabilidade.srv.br

CRÉDITO ENTRADA

RS 18�OOO"OO ,

RS 30.000rOO
R,$ 50.000�OO
R$ 60�OOO,OO
�$ 82�OOOfOO
R$ 100�OOO,OO

R$ 4.900,00
R$, 8.50'0,00

-

R$ 15.000,00
R$ :19.200,00
R$ :29 ..900,00
R$ 31.000,,00

'RS 258,00
R$ 323JOO
RS 5,30,00'
RS 638,0,0
RS 705100
R$ 7.30,00

A Le Monde Gtroén, expandindo suas atividades em Santa Catarina, seleciona pa�
início imediato, profissionais (ambos os sexos) com habilidades naseguinte função:

. PRECISA-SE
Freteiros com

Kombi ou

Furgão para
entrega em

mercado.
Tr: 9181-0150

Venha conferir nossos ser,eJiços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubintt 900

Barra do Rio Cerro ... Jaraguá do Sul .. se

LEmonOE
J'ADORE CITROEN

VEícU'LOS

Interessados enviar currículo até 26/03/2010 para
rh.jgs@lemonde.com.br (indicar a vaga no assunto do e-mail)'

Av. Pref. Waldemar'Grubba, 1909� Vila Ialau - Jaraguá do sul/se - (47) 3902.1800

I,

Rua Bernardo Dorobusch, 330 '" 3275·0045
* E.ntrada Clube Atléttco Baependi

3275-0045/3275-1055

CORSA SEGAM 200� C. OPCS ESCORr GL 1994

'__'_' '�__ '� '_� �_'�_"'_'_�__,,M_, "__ ' .' • "_. ._...._. _ ••__ .• _�." � �.__�. •• ._ .• _ ... _ •. _. __ ._. .-..,_. .'_._._•• .•_._� .. _._�.�,__._'__ '__ H__'_'."_"_"�:-�' '__'_"
_

I f:DRSAWAGOM 1998 OPCS + DH VIDRO ELR eOURlflll.6 ZIlG2

GOl Grt' ! ,O 2600 CtMP'lffO

RA"GEH 200,7 3.0 n�SEU1S 4X4
-" - - - - ._ •. ,_ ._--- --_.-=>

-

GOL 2P 1'999 IV,

·Osvaloressãosem troca. propos*asuieilo a ilprovação ------------------- TEMOS MUITO MAIS OP OES!!! CONSULTE-NOS _ .. _ .. ' .. _ ......... _ .. ...

-
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,

'EICUL-O,S

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONfERIR!

TOXQS :compuI1i11l1utos com o mercado Curros com procedéntÍlI ' Troflsporêm;il'l nu llE!godoç60

selNA CILI81iIt'flON 2007
DTJAON1'RE

,8$ S4�5fJJ).D,O
FI50 ,aOOI�DH/.At;J

A.S 84.100.0,0"

.'

Nós gurunthnos O preç/o' "1
, I

201),1, 'Pril!i!o. Vidros fi, Tj'iVàS E.létrica'5,
Desembaçador Traserm, 2008. Prata, Flex, Oesembaçaoor Traseiro.

AHluente

(

2010 '"rata Hex Ar-c:ondictOnado. Direção
Hlclfauílca, VIOJOS e 'Travas EI'(l-tncas Computador
de Sarno, Desembaçador Traseiro,

ZOOS, Bnmca. Ar-conruGIOf!ado, Oímçào Hldraullca. Vidros -

e Travas Elitrlcas. Narme. lImpador e Desembaçaliolí
lras,etru, RfJdas de Ltga-Ií�ve Sensor de Estac�onamento

2008, Prata. FI!':lX, Af�condícll)nadj). Oin'lção Hldr;}u!lca.

Vldms,. Tl'avas e Es.pelhOs Elétricos Limpador e
DeS'f.mlbaQadof Trllsalrn, Rodas de Llga-h'tve,
Cd Plarer, freIOs Aos, M aa!) II,

'

2008, Prata, fIe>:. Ar-condlcnnado DigitaI Direção Hldrâufica. Vidros, Travas e

EspelhoS Elétricos, Oesembaçador Irasero Rodas de Uga-Ii{Ia Faróis de

Neb(lI'Ia, Air Bag Il. freios Abs, Bancos em Couro. Cãmbío Automático Cd

Player, Computador de Bordo
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• FOntes de informaçãa; sites oficiais das montadocas citadas, em feYereiro de2010.•• Preço do Chelll'OletAgile 1.4 LT com pintura metáUca baseado na configuração 03 damontadOl'il'."· As características e preços dos veículos menciooados nesta peça podem ser alterados pelas montadóras a qualquer momento, sem aviso prévio.

..

CITROEN C34
a partir de R$

3Z990,001
PRIMEIRO PAGAMENTO
SÓ DEPOIS DA COPA2

ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR
E CONHEÇA TODOS OS OUTROS DESAFIOS.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROEN C3
1 ..4 GLX com PackStar

Chevrolet Fiat Punto Peugeot 207
ELX 1.4 1.4XRS

Agite 1.4 LT

�
Não

Não
NãoV

1A�D 1A�D1A�D
NãoNão Não

V NãoNão
NãoNão Não

Não NãoNão

�Não Não

Não Não

»
NãoNão
NãoNão

Não NãoNão
Não NãoNão
Não NãoNão

��,.O,t � "tO. "t?-O

ITENS DE SÉRIE

I'a;ne! d;g;tal �
computa,

dor de bordo '

: Z AN'
.

.9SGarantia
v:.. .Direção elétrica

'. . VAlerta de limite de velocidade mruClma
., ,,� ./,

. d U -��,L.""nsltlve V __
. Umpador de para-brisas com temponza or s��'

�Banco traseiro bipartido (encostolasse�to) .V:Trava elétrica no porta malas

�Vidros elétricos dianteiros e traseiros v:TI' trica de segurança para crianças :-- ./Irava ele
'.

V _"..Volante com regulagem longitudinal
� .

Menor tusto.de seguro

�Rodas de liga-l.eve aro 15 u

VRádio CD com comandos no volante
.#'3r."fJPreço (Tabela oficial da montadora) �

CITRoe:n

1· Preços à vista, não induem frete, seguro e opcionais, sem�, válido apenas para os veículos aqui anunciados, linha Gtroen Okm 10/11.2 - Promoçã.o"Primei"! pagam�ntosó.depois da Copa".válida para osdientes que realizarem pedido firme de SOffipra de 15/2/2010 a 26/03/2010 ou enquanto durar oestoque, para modelos e verfu Gtroen Okm. Leasing realizado pelo Banco ltaú com 10% de entrada e saldo. em
24x com taxa de 1,45% a.m. para 10 pagamento em 90 das apos a assinatura do contrato. TC R$ 982,00. Confira am em uma de nossas concesslonanas. 3 - Série especai, limitada a 1.400 umdades no Brasil. Consulte valores em nossas concesslonilfl(lS. 4 - 2 anos de garantia sendo 1 pela Gtroen do Brasil e 1 pela Le Monde, conforme contrato assinado enlrl' diente e concessionária. Imagens meramente ilustratIvaS.
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I

MEGANE SEDAN 1.616V 115CV
• , B ET "*\l li.;,)

C,DRenault
.

-EMPRESAS
Fazmas pelo seu negócio

.

,

�·Liberte BlUMENAU
47} 3' 44-3144

ITENS DE S!RIEMEGANE
• FREfOSABS
.,AIR BAG DUPLO
• DlREÇÂO ELETRICA

t • AR-CONDIClONADO
• COMPUTADOR DE BORDO

DERO 1.0 77CV HI.. LEX 2
• MAIOR PORTA MALAS DA CATEGORIA
• MAIOR ESPAÇO INTERNO DA CATEGORIA

LOGAN 1.0 77CVHt..FLEX 201 o
• ��'i:O p, RIA-MA A DA. A.TEG RtA
-. MAIOR ESPA.ÇO INTERNO DA (ATEGe !

KANGOO EXPRESS 1.616V 2010
• CAPACItJAOEOF CARGA DE 8Q01«i ou 21lOOL
• PORTA l.A�RAl D6$lIZANTE [OPC]ONAll
• BAIXO CUSTO DE MANUn;NçAQ
• MOTOR ser NT E KONÓMI(O

, 'ITAJAi
(47)3341�3341

,-I JARAGUA DO U
I (7) 274 0000

JOINVILl.
(47) 31 45 3145

www.tiberte�com.br
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VEJcUU} OPCIONAIS:
STILO 5PORHNG COMPLETO - mOA!
fOCOS 1.6 flEX OH AC IIETE ALM AQ HODA tIW -ITA1AI
GOl. 1.6POWER OHTtAlMAQUVVOT,·JARAGtJÁ
lU ",8 nm80 COMPLETO � JON!
fOX '1.0' T€ AQ li ,DI � BRUSQUE
MO��TANA COMQUEST lA

'

VV· BRUSQUf
GOLPOWER 1,58\1 OH AnE AQ LT VV - BRUSQUE
$IEWA EU: 1.4 FUX OH VE TE ALM AQ R'ODAW PINT Dr • JONl
F1ESTA FlEX AO.n or - HIOOOSUl
CORSA SfOAN JOY 1.0 AlM AQW Dl -ITAJAf
PAUO FIRE fLEX lf:- tfAJAI ,

CUO'Si)J\OT1.016V 'DHTEAlM AQA8G \IV or ·JONI
ASTRA SEOAN OH AC VE TE AQ COMI' RODAV"t - JARAGuA
WO AmOfflC SEo.AN '1.0 Vf. TE AQ jJiNT DI - frAJAr
CORSA ClASSI( UF-E 1.0 T'E �LM AQ VV PINT DT -ITAJAf
VECTitA GlS 22 AU! OH AC VE TE i\iH AQ RODAW - 8�USQUE
PALIO FlRE �.O ACTf AQ LT PINT - 8RUSQIJE
206 SflEcttON AOEAlM 1\0,U VV � RIOOOS-Ul
fiBrA 50 STREH TtAtM AQ OT - lARAGuA
COHSA SO WINP (VE TE A,lM AQ -JARAGUÁ
PKK UPCORSA '1.6 AQ ROO', - BRUSQUf
UNO MfI tE EP

,
V[ AO IIm . RliJlJOSUL

ANO DE R$ POR R$
2008 53.450 49.450
2008 35.900 32.900
20G9 35.000, .32.500
2003 3,2.600 2�noo
2009 29.900 27500
2009 28.900 26.900
2005 26.990 24.990
2006 27.400 24.900
2007 26.300 24.300
2007 25.800 23.300
2008 24.900 22.900
2001 24.400 '22.400
2002 23.000 21.000
2006 23.500 21.,000
2006 22.900 20.400
2000 23.000 20.COO
200420.990 18.990
1001 18.500 16.500
2002 la.OOO 1<6.000

,

1999 17.500 15500
1001 15.900 14.900
1996 9.500 8.000

180 meses

RS 694A4
,"R$ 625,00
R$ 555,56

q 'RS 486,11
R$ 4�6.67
RS 347,22'

120meses

RS 9�3.33.
.�

.

R$,8ª5.00··,':
R$ 786,67,

j , R$ 688;33
'

RS 590,00
R$ 491.61
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COMPRA • VENDE • TROCA • FINANCIA,

o CORREIO nó povo o· Fim de semana, 20 e 2-1 de março de 2010

(47 ) 3371-5343
www.omveiculos.com.br -

otnveiculos@netuno.com.br

ASTRA SEDAM 2006 PRATA OONFORT R$ 29.9'00,00

PALIO 1..3 ANO 2005 COMPLETO � DH 24.900,00

iochet, 144 .. Centro Jareguá do S-ul - se

Classimais. 7

MERlVA 2007 PRETA COMPLETA RS 33.900.00

FORO CORIE 2001 PRATA 20.900.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 Glassimais 9 CORREIO DO povo· Fim de semana, 20 e 21 de março de 2010
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!

aens_ãrie
·��Fn�11]1'Ir.t.�
• RAJC«ie2"�'"TIImlXIa.�1211'Srúe lig
.. 11odêI'II�J:!,g.i'bt(l)t:rt1!�. CaIo1à$,� .. \�,,�
·Slltr�R�_�"lo!>��dIt�d.1�
.Alm'_�àmbioam__ .ri"&�*,twt�QdoIlM�Q
·l'lóX�ttIIiI1.�matl:.is

.

Financie 'em 60meses e 20par.celas
Primeira 90 dias T� ünea

gue só ametade -"tlII

taxa 0% ·rr.EnlnIda só para 2015,.

i

e omêsdú ti re uzid • orraare
II

Fire-r � UoFire2PT

À vista sitr�

JteM4esérl&
-FIilt� 2" 9ffllÇio
..��fi'rg UI PL�
• EcoIlÕmc!.nl • 8filke llg.ht
� l'fodDmetroIllglt.:ll(1.)t&l��Oll
-�ayWiro�at��à�
·Cilrtbsdl1��TI:I$eom�.�
"�$�®min!m1tO�it�mqos
"lt�I$II�MSjlilI'll"'�.�*I!!�

desérie
'�'4lM�<lfFin!UjR8.DtwdJ'I�l��
#H.ltt;We�Gernçào..�dqt1It�e�
·\'idnla.��effirf",,�
.�síciopa!'Uliidifl.�t&'+lI!llitnll.l
.�dIf!�nó$�5(\í.$é�tI�
.CltIIos"iueglll"llllÇl\�Ciân'l��d«�
•ÇiIItM<ie�.Iat���t:rMci5
..Porta�QlI1'l��SOfHitl'D's.·��
·�dl."�!lO��""'NIl4tliSl.l1nl�
..Bab.Is�MSjl(IrtJl$illi;;Wlllros
•Fafiicl�a co:n�O'M'!Mo II�rN!9.rcs.
..P.arõt-{boq'�ml�C.��l:l'tetl'lOl;)e.frlsosd:!tltol!ill'QI'do�1cuID

ra Jave! e aproveite!
r�1rlI�Il::Ftrrti4Jl.�� , ...i1'51:l\'.;;P'Jt'iO�•.�>lSti;s;,mmKa ..�"Jr�li$.� "'!l.!OO1lfI#torn�r.n, '. ll;mm'��';ÍI!:Pl$:,�.oot:(lr�.lillI<I�tfi"'Mn!j ii'l'll�"I,1)�\J"I1Iõ$$�
�<i\;em�,"".i�>1I.lprec<;;'J'l:I1;li,,"«m<i������"'Sor"'''flict�<l�le� "1''ier...f; .��.�d.4;,jre;,tSt"W.â�9.!m1t�,a�dI!Ri26�m}QII�"��
��,'I't<jS,"'f!l�:tl!:1>!'"P<IP:w:t;lilt�tll��.fIl>SiIilIif.�:;>-X;'.II!tf;.rj,�..".....,�,'l!l!.t�a!l'tll',t, ,� :rr..i.'&n"ei:.t.ctlW�f:��,ó!l'ti�il.��$;IlffiU1::'Ql. .a�dt!r�?>1JíIOIij
'J1\.l�l1'nll'l'",ti4.,Wl!:Iil'l!�'€F'�_"''''P'II''$''1Í<:ir('rJ:!��'IllI\�-&4'<'��1!!;rlt� �I!1l'1'_>kulila�� -r.��.��'Y"":Ui!:l!.t!lll�t,..<Ii1iI���
<m.;W'�,""�"i"�q..";; ..1>ef'I...�str'iDl1'(�Ê��,,,,,�Ó1IQ��q.e�l<'.ç.� :re...�/;1iI'J.'(JII�1pi/1!a!ltlaa.101,JIH.;'���ÓtiiI"d1_ll'h!Cd;.��f;;J;'!:1)
'if���J;;;I}r..au..,:t;:r:'lI:I!Ci��,=��ii1i!"lll'!55�,,;,"iMiV:'l t!'� :7i).1'''1fli:.iU.i;"Í!:� f,·ÜI.��rJ:.í�1l..&4o.�Jit"�[-fflff;<pi)'�1J,r......tll!1'i�
1.5fi'%am ;:20,bi/.Ií.a" .��1c ,.;id.� ""�..aotf'.mp;r.il ,-_de3'.mi.�f-"l'IIJi:.l1>f!SI"VJÀW!� !r�r�D��<!QOOrr.-:sro�i'J<�.;lt"do TO;�ap;r.!l Q<i,ilm,
�®.ci� lW" IJ�T l'lN!J.'·�f\\.�'���,,*,vittl''' �dIr«:� o;�<f!. !���'I)tn��r.'H�ttC �dfk�I;.r9wrocp.lla��.�w�,,-iX;;a��'Io..
����� '��,l,!:.t;t';',.,çiioe'�!;r;m�WNê!J.,lI.'.l Alrr�...........�,)êEQ'rt �������,�� ;l-�n��.JlÁl.�I'!'Jq;�u�es�
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o CORUEIO DO POVO • Sábado, 20 de março de 2010

PELOS GRAMA os

Futebol em todos
os cantos da região
Rodada na Copa Norte, noSênior eVarzeano em
Guaramirim e Iaraguá do Sul agita fim de semana
JARAGUÁ DO SUL

Os campos de Jaraguá do Sul e região
serão invadidos pelo futebol amador
nesse fim de semana. Isso porque
acontecem simultaneàmente
quatro competições.

Acopa
Norte, o Sênior e os Varzeanos de Ja

raguá do Sul e de Guaramirim entram em

pauta. Pelà Copa Norte, o Botafogo vai até
São Bento do Sul enfrentar aArsiper e pre

cisa de uma vitória simples para seguir na competi
ção. O Flamengo estará em Mafra, enfrenta o Hilton,
e está na mesma situação do Alvinegro. O JJ Borda
dos já jogou contra o Tupy, de Ioinvílle, na quinta
feira, perdeu por 2xO e está fora do certame..

O Cruz de Malta é o único time jaraguaen
se que joga em casa e o adversário é o Juventus
do Iririú. O time cruzmaltino terá de construir
um placar de 3xO para permanecer no certame,
já que fez um gol fora de casa. O Vitória ganhou
uma folga e a vaga, após a desistência do Conti-

. ..:; c.:�

nental, de Rio Negrinho.
O Campeonato de Seniores terá dois jogos no

sábado: o Noite a Fora defende a liderança contra
oVila Lenzi e o Grêmio Garibaldi tenta se reabilitar
diante dos Galácticos.Vitória e Botafogo encerram
a rodada. Os Galácticos folgam na rodada.

O fim de semana conta também com a rodada
de abertura de dois Varzeanos, de Jaraguá do Sul
e de Guaramirim. Este último começa no sábado
às 13h30, com o confronto da Segunda Divi-
são entre Pirapora x Ajax/Alchini Tintas. O
jogo que abre a competição de Jaraguá
é Tigre Materiais de

.

.

Construção x Box
7, às 13h30, deste
sábado. As ta
belas completas
podem ser con-'
feridas ao lado e

na página 22.

Esporte 21

CÉSAR JUNKES

. .' :. �

Botafogo precisa de uma vitória simples para seguir na Copa Norte

"

LINHA VeCTRA 2010 (LASSIC 1.0 4P 2010

50.,990,

Taxa de
°/0 a m.

por apenaspor apenas

FUTEBOL AMADOR
• COPA NORTE
• JOGOS DE VOLTA
DOMINGO
15h30 - Arsiper x Botafogo
15h30 - Cruz de Malta x Juventus

. 15h30 - Hilton x Flamengo
Tupy 2xO JJ Bordados*

• CAMPEONATO SENIORES
·3" RODADA
SÁBADO
13h30 - Noite a Fora x Vitória
15h30 - Grêmio Garibaldi x Vila Lenzi
15h30 . Botafogo x Caxias

• VARZEANO DE JARAGUÁ DO SUL
la RODADA
SÁBADO (20/3)
CAMPO DO JOÃO PESSOA
13h30 - Tigre Mat de Construção x Box 7
15h15 - Amizade / Móveis Boeing x João Pessoa
CAMPO DA VILA LALAU
13h30 - Sup. Brandenburg z Dutra Água x

Galvanização Batisti
15h15.- Kiferro x Fluminense/B. das Flores
CAMPO DO RIO MOLHA
13h30 - Momfort x Confort Fine/Divipel TS
15h15 - Galácticos x Noite a Fora
CAMPO DA PONTE PRETA
13h30 - Vidraçarias Vieira x Operário
15h15 - Borracharia Senem x Ponte Preta/Conti
Elétrica

*Jogo realizado na quinta-feira

24.990
SOMENTE NESTE SÁBADO.

JA A E T T'"

à vista

Classho. RBA, Aexpower, ano/fabrlcação"200g, a�ojmode102él1o, com preçopromocíonal à vista deR$24,990, com taxa promodonal de 0.49 % a.m.

e 12,55 % a.a. TCC e jOF não Inclusos. CET 12.55'11> a.a Estoqüe: 10 unidades Vectra Sedan 20 Expression, RSA, Flexpower, ano/fabricação 2009.
anotmodelo 2010, com preço ptOmocional�vista tleR$ 50.990,00, e taxa ptOmOClonal de 0% a.m. e 0% a.a. com entrada de 50% e saldo ftnanclado
em 12 PIeStaçõesmensais, TCte IOF não Inclusos. CET 0% a.alPI reduzldo.ern dobro.Válldo para a linha vectraCTe Sedan. Exemplo: = Vectra 2.0
�slonF�r, pacote R8A, ano/modelo 2010/.2010, preço público da tabela vigente R$ 55.]01,00, allquGta do IPI (7.5'*'). Preço público
cGmalfquotado IPI (11%). RS S7.742,00.Pl'eço promociona1 com descontodo IPI em dobro R$ 51.618.00, e taxa promocional de 0% a.m. e 0% a.a.

com entrada de 50% e saldo ftnill'ldado em 12prestaç6esmensais. TCC � IOF não indusos. teT 0% a.a Consulte descontos p�o�ocionais�raos dematsmodeIos.CondIções válidas para velculos Chevrolet o km para os velculos disponíveis nos estoques d�s concessionarias p�rtiCI!)antes, Aâoválidas paramodaHdade de venda direta da fábrica, taxistase produtores rurais. Todos os planos mencionados estarão sujeitos
a Jrivla aprovação dectédlto. As condJções poder3o ser alteradas sem prévio aviso. As imagens dosveículos são ilustratlvas. Consulte sua
toncessionária participantequanto a preço, taxas de juros e condições de financiamento. Promoções válidas apenas no perfodo de,., a 21

avista

•
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Série de amistosos
.

. , .

começa comvítórta
Semana que vemMalwee farámais três jogos-treinos

CÉSAR JUNKES

t' .

JARAGUÁ DO SUL

A Malwee/Cimed iniciou
ontem a tarde uma série
de quatro jogos-treinos
preparatórios para a liga
Futsal. Contra o Dom
Bosco de Curitiba o time
venceu por 6xl.

O
técnico Fernando Fer
retti disse que gostou da'
apresentação do

:

time,
mesmo desfalcado de

suas principais estrelas. "O fato
de só treinar dá uma ideia fora
do real de como anda a equipe",
ressaltou o treinador.

Além de conhecer a realidade
do time, Ferretti também utili
zou o jogo-treino para dar mais
entrosamento aos jogadores e

utilizou várias formações com os

atletas novos. E foi uni deles que
ganhou elogio do treinador. Fer
retti considerou Jonatan o desta

que do amistoso. "Com certeza ele
será uma: das revelações do time
na sequência da temporada",
acredita Ferretti.

O ala, que veio do Atlântico
de Erechim, ficou surpreso com a

declaração do comandante e con

fessou que está trabalhandomuito

para ter um lugar cativo no time.
,

"Os treinos estão puxados, porque
estamos' sem algumas peças, mas
está valendo a pena", observou.

Ferretti comentou ainda so

bre os aspectos que devem ser

observados nos' próximos três

jogos- treinos que o time terá na

próxima semana. "Vamos ter que
aperfeiçoar as finalizações, nesse
confronto de hoje (ontem) per
demos muito,gols", avaliou.

• Genielli Rodrigues
genielli@oco.......vo.com.br

o CORREIO DO POVO • Sábado, 20 de março de 2010

Jonatan (16) foi considerado por Ferretti o melhor em quadra ontem

Os três próximos adversários
A Malwee volta a treinar com

amistoso na segunda-feira, 22,
contra Blumenau. No dia seguín
te, a equipe enfrenta o Paranaguá
(PR). Na sexta-feira, 26, a Malwee
tem o amistoso mais difícil, joga

contra o Florianópolis, time que
participa da liga Futsal.

Os gols da ·Malwee foram ano

tados por Jonatan, Índio, Jamur,
Diego, Bebeto e Dian. Vinícius
marcou para os paranaenses.

CLASSIFICAÇÃO: Santos 32, Santo André 30
São Paulo 27, Corinthians 26, Botafogo-Sp

,

25, Portuguesa 22, Palmeiras 22, Prudente
22, Ponte Preta 21, São Caetano 20, Ituano
19, Mogi Mirim 18, Oeste 15, Mirassol15, Rio
Claro 14, Bragantino 14, Monte Azul12, Rio
Branco 11, Paulista 8 e Sertãozinho 8.

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO CARIOCA
• 5a RODADA TAÇA RIO

SÁBADO
17h - Friburguense x Bangu
19h30 - Olaria x Vasco

DOMINGO
17h - Americano x Macaé

17h - Fluminense x Resende
17h - Duque de Caxias x Madureira
17h - América-RJ x Boavista
17h - Tigres x Volta Redonda

19h30 - Botafogo x Flamengo
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Flamengo 12, Fluminense lO,
Boavista 9, Duque de Caxias 9, Volta Redonda
6, Bangu 6, Olaria 6 e Americano 1.

GRUPO B: Botafogo 9, Vasco 9, América 7,
Macaé 6; Tigres 3, Friburguense 1, Madureira
O e Resende O.

.CORUPÁ
• MUNICIPAL DE FUTEBOL suíço
18RODADA

DOMINGO (SOC. XV DE NOVEMBRO)
9h - Barrabaxo x Grêmio

9h - Bella Vista x IE Tlssi/Poço d'Anta
10h - Nereu x Zebra

10h - Atlético Ind. x Farm. Geovane

llh - XV Novembro/Diratec x Nacional
llh - Aliadu's x Amigos do Filme

• GUARAMIRIM
• CAMPEONATO VARZEANO

la RODADA-SÁBAOO
CAMPO DO AVAí
13h30 - Pirapora x AjaxjAlchini Tintas
15h30 - Altitude/MM x Cruzeiro

CAMPO DO AMIZADE
13h30 - Guaratruck x Vila Amizade

15h30 - Unidos da Vila x Avaí

CAMPO DO BEIRA RIO

13h30 - Asckvi x Atlético
15h30 - Beira Rio x Barro Branco

Clássico no RJ é destaque
"

' na rodada dos Estaduais
Fluminense joga domingo con

tra o Resende. EmSão Paulo, o
· Palmeiras joga sábado contra a

Ponte Preta e chegamotivado de

pois das vitórias contra Santos e

· Paysandu. No domingo tem Pru-
· dente x Corinthians, São Paulo,

MogiMirim e Santos x Ituano.
No Gaúchão.: os dois prin

.cípais- times jogam domingo.
O Grêmio pega o Ypiranga em

Erechim e o Internacional rece
be o Pelotas. No Paraná a roda
da é toda domingo e o Atlético

pega o Paranavaí na Arena e o

Coritiba vai até Cascavel en

frentar o time da casa.

• CAMPEONATO GAÚCHO
.4a RODADA RETURNO

SÁBADO
16h - Porto Alegre x Esportivo
17h - Santa Cruz x São Luiz

19h30 - Caxias x São José

20h30 - Novo Hamburgo x Juventude

20h30 - Ulbra x Veranópolis
DOMINGO
16h -Inter-SM x Avenida

17h - Ypiranga x Grêmio
19h30 -Internacional x Pelotas

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Grêmio 9, Novo Hamburgo 9,

Juventude 5, Ypiranga 4, Porto Alegre 3,
Avenida 3, Esportivo 1 e Inter-SM O.

GRUPO B: São José 7, Internacional 7,-Caxias

7, São Luiz 3, Pelotas 3, Ulbra 3, Santa'Cruz 2

e Veranópolis 1.

• CAMPEONATO PARANAENSE
·138RODADA
DOMINGO
15h30 - Corinthians-PR x Eng. Beltrão
15h30 - Serrano x Rio Branco

15h30 - Atlético-PR x Paranavaí

15h30 ., Cianorté x Iraty
15h30 - Nacional x Operário
15h30 - Toledo x Paraná
16h50 - Cascavel x Coritiba

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 27, Atlético-PR 22,

lraty 21, Paranavaí 20, Paraná 20, Cascavel

19, Operário 17, Cianorte 17, Corinthians-PR

16, Toledo 15, Rio Branco 14, Serrano lO,
Nacional 7 e Eng. Beltrão 5.

• CAMPEONATO PAUUSTA

·15aRODADA

SÁBADO
15h - Monte Azul x Portuguesa
16h - Rio Claro x Rio Branco

17h - Palmeiras x Ponte Preta

17h - Sertãozinho x Mirassol

19h30 - Santo André x Bragantino
DOMINGO

l1h - São Caetano x Oeste
17h '- Prudente x Corinthians
17h - São Paulo x Mogi Mirim
19h30 - Santos x ltuano

19h30 - Paulista x Botafogo

DA REDAÇÃO
A rodada dos estaduais no

fim de semana esquenta ainda
mais as rivalidades regionais.
E o grande destaque é o jogo
entre Botafogo, e .Plamengo,
domingo, às 19h30. O técnico
alvinegro Ioel Santana disse
que o rival é hoje o melhor ti:i:ne
do Brasil, más pediu para seus

comandados fazerem papel de
protagonistas no clássico. O Ru
bro-Negro terá desfalques nas

duas laterais - Juan está suspen
so e Léo Moura, machucado .

A rodada do Carioca começa '

sábado com Olaria � Vasco. Já o
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ACIDENTE

Cães à solta geram polêmica
Proprietários que não prendem seus animais de forma adequada podem ser processados
JARAGUÁ DO SUL do pela matilha porque conseguíu

arremessar o capacete contra os

animais, que recuaram.o entregador Gilmar
Cardoso Júnior, 29 anos,

conta que se assustou e

caiu da motocicleta no
momento em que 15 cães

vieram em sua direção,
em Schroeder.

"�esde terça-feira, quando o

cidente aconteceu, Gilmar

stá com o braço esquerdo
..._enfaixado e tem arranhões

no direito por causa da queda/Eu
,

fui entregar uma carta em uma rua

paralela à Castelo Branco. Quando
passei a primeira vez só vi dois cães,
mas assim que entrei no quintal da,
casa vieram 15 para cima de mim",
relata. Ele disse que só não foi ataca-

Gilmar disse que preferiu não

registrarboletim de ocorrência con
tra a dona da residência, mas que

,

decidiu divulgar o fato para alertar
sobre' os perigos dos animais que
ficam soltos pelas ruas.

A residência onde os cachorros
vivem não tem muro ou cercado.
Parte dos animais fica presa em

dois canis, o restante fica solto.
A filha da dona dos cães, Viviana
de Oliveira, 25 anos, disse que o

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão - 08/2010

Tipo: Menor Preco - por itens �

Objeto: AQUISiÇÃO DE AREIA DE REBOCO E SEIXO
,

PARA DRENAGENS DE RUAS, PEQUENAS CONSTRU

ÇÕf:S E REI?ARO DE CALÇAMENTOS.
Entrega dos Envelopes: 12/04/2010 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 12/04/2010 às 09:15h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis
de segunda à sexta, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às

16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247
GUARAMIRIM, 17 de Março 2010.

,

N1LSON BYLAARDT - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO, DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão - 16/2010 '

Tipo: Menor Preco - por itens
Objeto: AQUIsiçÃO DE MACADAME VERMELHO, MA

CADAME PRETO E BARRO VERMELHO PARA REPOSI
çÃO DE MATERIAIS EM RUASDESGASTADAS PE�AS
CHUVAS, ABERTURA DE NOVAS ESTRADAS E RUAS,
PRIMEIRA ,CAMADA DE ATERRO EM RUAS DE BAIXA
DA ELEVADA COMO TAMBÉM PARA DEMAIS SERViÇOS
PERTINENTES AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA.
Entrega dos Envelopes: 09/04/2010 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 09/04/2010 às 09:15h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28, de Agosto, 2042, nos dias úteis
de segunda à sexta, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às

16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247
'

GUARAMIRIM, 17 de Março 2010.

NILSON BYLAARDT
PREFEITO MUNICIPAL

entregador teria passado em alta
velocidade na rua e caído damoto.
Isso teria assustado os cachorros;
que foram para cima dele. "Nunca

, tivemos problemas com os cães

atacando as pessoas", conta.
O delegado B1iUI1o EfIori disse

que registros envolvendo ataques
ou acidentes provocados por ani
mais não são comuns na delegacia.
Ele afirma que os cães deveriam

'

estar presos dentro da propriedade
paragarantir asegurança das pesso
as. Segundo EfIori, quando a vítima

registraumboletim de ocorrência, o
dono do animal pode ser processa
do por omissão de cautela na guar
da ou condução de animais e está

sujeíto a multa. O valor da notifica
ção é decidido pelo juiz.

• Cristiane Alves
crisUane@ocorreiodopovo.com.br
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Gilmar Cardoso feriu o braço durante acidente com os cachorros

Adolescentes se envolvem
em briga com faca na escola

-

SCHROEDER de 16 anos ameaçou o de 17 com

Dois adolescentes se envol- uma faca de cozinha. A diretora
da escola viu e interferiu, tiran

, do a faca da mão do adolescen
.

te. "Eu ainda não ouvi as partes
envolvidas no caso, quando isso
acontecer vai ser possível abrir
o inquérito", explica o policial
responsável pela delegacia de

Schroeder, Ingo Mário Thien.
CÉSAR JUNKES

Polícia Civil investiga o caso

TRÂNSITO
Motociclista 'morre/na SG-413

Antônio Izair de Souza, 20 anos,morreu na SC-413, emMassaranduba,
às 20h30 de quinta-feira. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o moto
rista de um Siena, Guilherme Strike, 20, teria perdido o controle do veículo.

O 5iena subiu em um barranco, voltou para a pista e atingiu amotocicleta

de Souza. Umaperíciavai dizer se houve falhamecânica no carro.

veram em uma briga com faca na
Escola Miguel Couto, no centro

de Schroeder, por volta das 22h
de quinta-feira. A"polícia Militar
de Iaraguá do Sul foi chamada
através de uma denúncia anô

nima e encaminhou os rapazes
- um de 16 anos e outro de 17-

para a delegacia de Guaramirim.
Os pais dos jovens e o Conselho
Tutelar foram chamados para
acompanhar os esclarecimentos.
O caso está sendo investigado
pela Polícia Civil de Schroeder

O desentendimento entre os

garotos teria começado no ano

passado por causa de uma página
de relacionamentos na Internet.

Um acusava o outro de roubar

informações. Na noite da briga,
as aulas já tinham terminado e os

'

alunos foram liberados. Os dois

começaram a discutir na rua e fo

ram para dentro do colégio.
Durante a discussão, o jovem

Descoberto
outro cassino
clandestino
JARAGUÁ DO SUL

Policiais Militares à paisana
descobriram um cassino clan
destino na Avenida Getúlio Var

gas, na noite de 'quinta-feira,
após uma denúncia anônima.
No local a PM encontrou cinco

máquinas caça-níqueis, dois

apostadores e a responsável
pelo estabelecimento. Ela assi
nou termo circunstanciado, se
comprometendo a compare
cer em audiência para respon
der pela contravenção penal
em liberdade.

Essa é a segunda
apreensão de caça
níqueis registrada
esta semana em

Jaraguá,do Sul

.

Este é o segundo cassino
clandestino que a PM fecha
esta semana. Na quarta-feira,
a PM descobriu que uma casa,
no bairro Czerniewicz, também
servia para promover jogos de
azar. No local foram apreendi
dos 16 caça-níqueis. Além dos

equipamentos, foram recolhi
dos cerca de R$ 3 mil em che

ques, vales e dinheiro.
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Toda a Linha VW
com entrada

de apenas 1 real e a
1 a parcela 56 d!!pois
do Mundial da Africa.

BANCO VOLKSWAGEN

, I

partir de

R$27.290,
Novo GOL 1.0 4P
VHT/Total FLEX

• Para-choques
na cor do veículo
• Banco do motorista
e cintos de segurança
Com regulagem de altura
.• Porta-malas revestido
de carpete

Ve�,(I90�
me$JUQ -f<uer
vm�lrJve.

Novo Saveiro
VHT/Total FLE�

Voyage
VHT/Total FLEX

.Banco do motorista
e cintos de segurança
c/ regulagem de altura
·Tampa Traseira com sistema
de amortecimento e chave.

·Desembaçador Vidro Traseiro
•Banco do Motorista

c/ regulagem de altura
•Abertura interna elétrica

do porta malas.
·Pora-choques com a cor

do veículo

Novo Fox
VHT/Total FLEX

R$30.990,

R$ 0.490,
-aro 15"

- Farol máscara negra
•Limpador, lavador

e desembacador
do vidro tra�eiro

·Direção hidráulica
•Novo design,
•Novo Painel

•Novo Acabamento
com texturas � tecidos

nas portas

www.vw.com.br. Promoções válidas até 20/03/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veiculas básicos com pintura sólida e frete incluso. Promoção 1 Real: veículo de refe

rência - (1) Novo Gol lO/lO, cód 5UllC4, com preço à vista a partir de R$27.290,OO ou financiado com entrada de R$l,OO + 60 prestações mensais de R$802,67, com vencimento da primeira prestação para

julho/2010. Taxa de juros: 1,63% a.m. e 21,41 % a.a. Total da operação: R$48.161,20. CET para esta operação: 23,89% a.a. As despesas de registro eletrônico das operações não estão inclusas nos cálculos das

prestações e dos CETs. Condições não cumulativas e válidas para a linha Volkswagen zero km. Garantia de estoque de 1 (uma) unidade por mode.lo anunciado. Para os demais modelos, '0 CET será calculado e

informado ao cliente previamente a contratação. Gol G4 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo lO/lO, cód. 5Wl LL4, com preço promocional à vista a partir de R$23.490,OO ou financiado com entrada de R$11.745,OO
(50%) + 36 prestações mensais de R$424,33. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a, Total da operação: R$27.020,88. CET para esta operação: 19,54% a.a. Estoque: 5 unidades. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4

portas, ano modelo la/la, cód. 5UllC4, com preço promocional a vista a partir de RS27.290,OO ou financiado com entrada de R$13.645,75 (50%) + 36 prestações mensais de R$465,75. Taxa de juros: 0,99% a.rn.

e 12,55% a.a. Total da operação: R$31.400,16. CET para esta operação: 18,81% a.a. Estoque: 10 unidades. Novo Fax 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo la/la, cód. 5Z31R4, com preço promocional à vista a

partir de R$30.490,OO ou financiado com entrada de R$15.245,OO (50%) + 36 prestações mensais de RS542,37. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$34.770,20. CET para esta operação:
18,24% a.a. Estoque: 10 unidades. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo la/la, cód. 5U21C4, com preço promocional à vista a partir de R$29.600,_!l0 ou financiado com entrada de R$14.495,OO (-50%) + 36

prestações mensais de R$517,07. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$33.109,63. CET para esta operação: 18,47% a.a. Estoque: 10 unidades. Nova Saveiro 1.6 Total Flex, 2 portas, ano

modelo la/la, cód. 5U91E4, com preço promocional a vista a partir de R$30.990,OO. Pacote Trend grátis válido para compra da Nova Saveiro 1.6 Total Flex, cód. 5U91E4. Estoque: 2 unidades. IOF, cadastros e

despesas de gravame inclusos na operação e no CEI. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Crédito sujeito a aprovação. Alguns itens mostrados ou mencio

nados são opcionais ou referem-se a versões espec1ficas

R$29.600,
Neste Sábado até às 17h.

www.autoefite.com.br Grupo Auto Elite 40 an.os de credibilidade.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

I

47 32746000
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