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Seu filho foi sequestrado... I
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$I
Você ganhou uma casa.... *�!� ./ '.�',.

Trogue o bilhete e ..9 r �. ":'. .
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gaehe ,um prêmio... '. u 6-1f ' ... ' �,

.>

Estelionatários apostam em diversos

tipos de golpes para fazer novas vítimas.
Saiba quais são os principais deles e o

que fazer para descobrir a farsa .

.

Páginas 8 e 9 _
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Centro de Educação oferecerá trêsmil vagas em cursos técnicos.

Estrutura será paga pelo governo federal e custará cerca de R$ 11 milhões.
PIERO RAGAZZI
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Secretário de Educação Paulo Bauer e prefeito de Guaramirim oficializaram ontem a abertura de licitação para obra

DE I IDO

Homologado
acordo com
aSalvita
Parque de Eventos
volta a ser da Prefeitura,
mas briga continua na

.

Justiça pela cobrança dos
honorários do advogado .

da entidade.
Página4 .
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Silvia Kita
VOLTANDO AO PASSADO

76 anos de. Emancipação Política de Jaraguá

Ontem,
dia 26 de março, comemoramos 76

anos da Elevação de Iaraguã à Categoria
de Município. Até então, pertencíamos a

Joinville como 2° Distrito.

Emílio Carlos Jourdan, alguns anos após a

demarcação das terras na região de Iaraguã,
já discutia a autonomia da Colônia. Joinville
disputou estas terras com .Paraty
(hoje Araquari) e com BarraVelha.

Em 1895 tivemos o primeiro In

tendente Distrital, Max Schubert.

Em 1897 novamente ocorrem dis-

. putas políticas pela região e então

para dirimir dúvidas são realizadas
consultas populares com o intui:'

to de definir a situação; autônoma
como queriam os liderados por Ge

org Czerniewicz e Roberto Buhler;
pertencer a Joinville com lideran

ça de Victor Rosenberg, Iohann
Butschardt e JosefKock e se tornar

município junto com Barra Velha,
passando a se chamar.Glória. Em

13 de setembro de 1897 Victor Ro

senberg entregou uma lista com

237 assinaturas de pessoas que

queriam continuar a pertencer
ao município de Joinville, e os de
mais não alcançaram êxito.

Mas como o 2° Distrito teve

um desenvolvimento considerá-

vel, principalmente após a construção da

ferrovia em 1910, a autonomia voltou a ser

discutida, sendo que a partir do início da dé

cada de 30 muitos políticos e empresários de
Iaraguá passaram a buscar apoio de lideran

ças estaduais. E em março de 1934 Iaraguá se

tornou município.
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'. ',t,ado de Santa.Cdta'rína, 'no' uso 9àS àuas' àtrtbuições, e·,. ,

:

.'
,
Considerando que os dlatrítos 'de· Jaragná e Hansa po�_

, suem r.elTit;óriCi; popnlaçao e rendas sufleleutes para se constí-

�l.. � 'túire17t1:- em 111 llbicj,piQs; e' ,

"

", Considerando que a sua elevação a munícípio tl'an\ b�-
ueficios "Incalêuláveis ao. seu progresso e maior 'deseuvolvl-

"
. mento de SUI1. vída ecolló{uiea, . .

.
.

"

.
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D:ECl�F.TA :

• :' Art: .to,-Fic,a . clt�V:aclo à Cllt,O�O:rÍ!i\ de:: M'ul1ici'piol- com li

dencmínnção de. ,jAlÍAGUA, o ,tC1TitÓl'iO quo. �o!l'lprcC-ll�:e'. os
'. atunís distritos do Bnnsa 'o Jarnguã, no- 111l1OJeIIHO de JOJ�lvlle;
,: com os seguínu)s 'linlites : '.
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,e' '.' 41\,0 Norte ....,. Pt'�t:indo .da mais alta oahccelX� do RlO !tn�.

pocusíüho, .por êste abaíxo .

n.tá, .u. sua.. f..óz no RIO IJ;�po\)l( e
,

"�,C c' dêstê .ponto até 11 barra, do' ·Hm ·Fl'guell'ol " ,
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li. Leste-e-Subindo. o Rio ']�ígl1eir9 iil,n�· a, sun: tliáiS:' ul'ta
cabeceira; dar pelo: divisor de agü�s dçs: �i�s �Iti�Sfl�jl�dtih5' e
.JRl'flgmi até euccn irar-u-üascente d(Y·It1t):do.S.el'�'O'.: c .

Ao S111-'c-.lSoguill'do o' divisor de aguàa-entre oJho. ,.J'araglul.
ii os Rios do Testo e dos Cedros até 1\' Serl'a dó ,)Iar, .

i,. A. O'est:e--"l'clos �tllais lhhitea. entre o QjstrIto. de fl�n!la,
e o' ,�Lt1'nic'�Ijio":dé Srto Bento', ':','
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Art .. 2.!).'-�A séde do M.unlcipio dê JaglllW:Xll?el:iLIl at�I\1
fveguezia do mesmo .nome, que é- elevada à categorm de vila.
...

' .

Al:'t.' a·.-....:..Fic:.t designado o dia g de abril prosíino vln.

douro para se: procedei' a instaI'açãO �lo novo inú'llie�p�o, .

.'

.Art. 4o.-Revogatn se as disposições· em. contrürío.:
.

.

Palacio (lo": GOVêl'HO em Florlanopolts, 26' de OHll'ÇO de
1934.

.

Aristiliano Ramos" .

. PÚícido Olimnio âe Oliveir.a

·INSTALAÇAO DO MUNICIPIO DE JARAGUÃ
r

.' ,

Ajnstalação do novo município se

deu no dia 8 de abril de 1934 na sede
.

da IntendênciaDistrital, residência do
Intendente José Bauer. Este foi nome
ado nosso primeiro prefeito. Estive- ,

ram presentes diversas autoridades. O
Dr. Plácido Olimpio de Oliveira, secre
tario do Interior do Estado, e um dos

partidários da causa de Jaraguá, repre
sentou o governador na solenidade de
Instalação doMunicípio. Após o even
to, houve confraternização no campo
do Clube Germânia.

Sede da Intendência de Jaraguá
em 1934, edificação de Jacob

Andersen e residênda do
Intendente José Bªuer

,
,

ARQUIVO HISTÓRICO
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Cassuli Advogados Associados OA8/se 397/99 <:
Rua Donaldo Gehring". i 35 • Fori�,4J;i:i§;'?>]1 7511 -.Fa:< 47 3275 1820

'ii I. _�li' ,,"" .1 .• ,',.,.,

Fotografia da cidade tirada na década de 30 quando Jaraguá se emancipou

ARQUIVO HISTÓRICO

'Um defensor
O secretário do Interior de Santa Catarina, Dr. Pláci

do Olimpio de Oliveira foi um ferrenho articulador pela
Emancipação do Município de Iaraguá, tendo, em vista

que conhecia muito bem a região, sendo habitante do
município de Joinville. Atuou algumas vezes, como mé
dico, atendendo nas farmácias do Distrito de Jaraguá.

d!ôCassuli
WVifIIV,cassuliadvbr

. Arrecadação ,

, o Distrito de Iaraguá tinha uma arrecadação con,sl
derável de impostos, o que lhe permitia exigirmelhonas
de infraestrutura, educação, saúde, saneamento básico,

mas nem sempre obtinha êxito nestes empreendimen
tos junto à superintendência de Ioinville.

29

Dados arrecadação de.Joi�ville em 1�:�,

Jaragua e o 2° Distrato e Hansa
�----�--------------
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PONTO DE VISTA

A ponte
os gargalos brasileiros, deficiências em infraestrutu-

.

ra. Espectalistas apontam que um dos maiores pro
blemas no Brasil é a falta de infraestrutura - portos,
rodovias, pontes; ferrovias, aeroportos, etc. Ver uma
ponte atrapalhar' tanto uma cidade; é de se imagi
nar pequenos eventos semelhantes se repetirem,
do micro (uma ponte) ao macro (poucas ferrovias),
Brasil a fora, alguns lugares muito mais pobres. Não
dá para deixar de ver o copo meio vazio. .

E dinheiro há! Como já sabido, a carga tributária
é altíssima. Todo 'mundo paga muito imposto, exceto
aqueles que não-pagam impostos por alguma rnara

cutaia, Em arrecadar os governos são
bons! Já perceberam como os radares
em Jaraguá do Sul são eficientes? Tem

-

atéradar móvel! Jaraguá é boa em ar

recadar dinheiro de multas. Alguém'
poderia até argumentar que isso é
uma questão importantíssima, porque
carros velozes resultam em aciden
tes graves e com isso tiram vidas. Tem
lá, 'sua verdade .. Mas, e a corrupç�o;
quantas vidas custam? Quantas vidas
foram tiradas pela incompetência da
gestão pública? Hospitais, educação? .'
Gomo foi essa história da fuga dos pre
sos.mesmoi Fica complicado quando
tudo é esperado da iniciativa privada,
tentando preencher a imensa -lacuna
deixada pela gestão pública.

Mas a ponte, realmente ficou pronta, parece. um
sonho. Não terei mais que ficar uma hora parado den
tro do carro quando for para São Paulo ou Curitiba.
Lenine, ao longo.da música, canta "esse lugar é uma
maravilha, mas como é que faz para sair da ilha?".
Vendo a ponte física, enxergo aponte imaginária. Vejo
que estamos ilhados, quase afogados em hipocrisia e

incompetência. Jaraguá também é uma ilha. Lástima!
A vida por sJ só já temmuitos obstáculos, muitas pon
tes devem ser construídas para que se possa fazer as
travessias. Ficamais difícil quando simples pontes de
concreto e cimento viram um obstáculo.

As
pontes levam de um lado para o outro,

atravessam. Segundo o dicionário Houaiss, ,

ponte é uma "obra construída para estabe
lecer comunicação entre dois pontos sepa

rados por Um curso de água ou qualquer depressão
do terreno". As pontes também são fartamente usadas
como metáfora. Para o cantor e compositor Lenine a

ponte não é de concreto, ferro ou cimento, lia ponte é
até onde vai o pensamento". E a ponte física de Iara
guá do Sul, a Ponte do Portal como muitos chamam;
finalmente ficou pronta. Quanto tempo mesmo levou
para reformar aquela ponte? Foi uma semana? Foi um
mês? Foi mais?

"Na versão metafórica, a de Lenine,
a ponte leva meu pensamento a tentar

enxergar o futuro do país, olhando ini
cialmente para o presente. Uma acele
ração nó tempo, uma projeção do que
vejo com o que entendo. E' ao tentar

entender como uma cidade cuja arre

cadação de impostos é uma das mais
altas do Estado, com tantas empresas

,

poderosas, consegue ficar dependen
te de uma só ponte (agora a real, a do
dicionário), fico um pouco pessimista.
Parece que o copo estámeio vazio.

Parece que a Ponte do Portal é de

competência federal. Que importa?
Uma cidade rica deve ficar presa à ine
fícíência federal ou estatal para poder
escoar sua produção, para ter acesso? É fato que se a

responsabilidade é de um, este deve cumprir. E deve
ser cobrado para isso. Mas não dá para ficar parado só
olhando. A cidade tem muitas coisas sofisticadas: faz
motores de hidrelétricas" sabe colocar marcas fortes
na passarela nacional e internacional, produz essên
cias especiais para'multinacionais, etc. Iaraguã tem

que termelhor acesso.

Sempre se fala dos perigos de a inflação voltar a
aumentar na medida em que o país também cresce.

Tecnicamente, a demanda fica maior que a oferta; no
popular: se compramais do que se pode entregar, São

Mas, e a corrupção,
quantas vidas

custam? Quantas
vidas são tiradas '

pela incompetência
da gestão pública?

Hospitais,
educação? Como
foi essa história

da fuga dos presos
mesmo?

",.,
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A polêmica dos
gastos públicos'

A realização da Copa do Mundo de 2014
no Brasil tem sido motivo de grande polêmi
ca. De um lado há os que são a favor, apos
tando em grandes ínvestímentos em infraes
trutura. Jáoutros desacreditam 9S projetos do
governo e dizem que o evento trará grandes
gastos públicos. No entanto, algumas medi
das positivas estão sendo tomadas. Pode-se
citar a propositura do Conselho Nacional
de Justiça com o objetivo de oferecer a ex

detentos vagas de trabalho nas obras realiza
das para a competição. Tal medida figuraria
como ressocialízação,

.

PIERO R.�GAZZI

Envie sua foto para o e-mail redacaogocorrelodcpovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, proftssão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),

GuilhermeNunes,pós-graduando em
, Direito eProcesso doTrabalho

I\PROVJ�DO

Aulas de direção no

período noturno'
Sobre a lei que obriga os Centros de

Formação de Condutores a realizar parte
. das aulas práticas de direção no período
noturno, acredito que seja muito válido

para os futuros condutores e para toda a
.

população. Com essa medida é possível .

que o futuro condutor se depare com pra
ticamente todas as condições do trânsito
e saia mais preparado da autoescola. Já
para as autoescolas, não vejo grande pro
blema em cumprir a lei, a maioria delas já
ministra aulas à noite e amedida acaba exi
gindo apenas uma adequação de horários.

INESPERA

. Alagamento no

Águas Claras
Em 30 anos quemoro na ruaÁguas Cla

ras, a chuva da noite de quinta-feira foi a
que mais me assustou, assim como aos ou

tros moradores. A água desceu em grande
quantidade por causa de um loteamento

que está sendo aberto em cima da rua. Até
às 2 da madrugada e no dia de ontem lim

pamos a água, o barro, a areia e pedras que
entraram em nossas casas. Fiquei muito
triste e não seimais o que fazer, a rua preci
sa de tubulação, está esburacada, não tem .

como transitar, já reclamamos naPrefeitura
e ninguém fez nada.

MariaJúlia deRamos Santos,
dona de casa

ADVE�jTISTA

Campanha de
doação de sangue

o Projeto Vida por Vidas é coordenado

pelos jovens da Igreja Adventistas do 7° Dia,
e desde 2006 faz parte do calendário oficial
da, Igreja. Criada em 2005 e premiada em

2006 pela Organização Mundial de Saúde, a
.

campanha já somoumais de 300mil doado
res em 8 países da América do Sul. Além da
Páscoa, outras fazem parte do calendário da

campanha; como o Dia Mundial do Doador
de Sangue (14/6), e o Dia do JovemAdventis
ta (19/9). Doe você também. Jesus doou tudo
para que você possa doar um pouco. Visite o

site: www.vidaporvidas.com.br.

AcassioVieira, coordenador regional dos
JovensAdventistas do 7°Dia

/

Ienníferv. Lembeck,
instrutora de trânsito
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Empréstill10.para
.rellrbaIli�ção

. .

Prefeitura pleiteia R$ 4 milhões para obras

Além da reurbanização da
área central através de
empréstimojunto ao

Badesc; o Executivo
encaminhou outros oito
projetos para a Câmara.

A proposta do prefeito Nilson

Bylaardt (PMDB), que teve pedido
de urgência acatado pelos vereado
res, deve ir à votação do plenário na
próxima segunda- feira. Protocolado
semana passada, o projeto pede au
torização para um empréstimo de
R$ 4 milhões para obras de infraes
trutura. O financiamento será feito

junto ao Badesc (Agência de Fo
mento do Estado de Santa Catarina)
e deverá contemplar toda a Rua 28

deAgosto e vias paralelas no centro.
Bylaardt explica que a intenção

é pavimentar entre a Igreja Matriz
São Sebastião e a Rodoviária com

lajotas de paver, mesmo material
utilizado no calçadão em Iaraguá
do Sul. Porém, a decisão será ra

tificada pelo Instituto Jaime Ler

ner, que será contratado mês que
vem. "Eles apresentarão um pro
jeto completo de 'reurbanização,
E quando estiver pronto, já que
remos ter o financiamento para as

obras", justifica.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Comissão questiona prazo
A Comissão de Legislação, Jus

tiçae Redação da Câmara ainda
não apresentou um parecer sobre
o projeto que autoriza o financia
mento. O presidente Marcos Man
nes (PSDB) manifestou dúvidas,
sobretudo sobre de que fõrma se

dará o pagamento, informação
que não consta na mensagem do

projeto. "Segunda-feira nós vamos

JARAGUÁ DO SUL
A Justiça homologou, na última

quinta-feira, o acordo entre Pre
feitura e Salvita (Sociedade de As
sistência ao Lavrador do Vale do

Itajaí), transferindo o Parque de
Eventos oficialmente para o patri
mônio do município.

A entidade receberá R$ 1 mi
lhão dos cofres públicos como

indenização da desapropriação'
do imóvel, ocorrido em 1989. O
ato deverá ocorrer na próxima se

manae pagamento será em duas

parcelas: R$ 600mil agora e R$ 400
daqui a 60 dias.

A juíza Eliane Alfredo Cardoso
Luiz extinguiu o processo que cor

reu na Justiça por 21 anos, e que
condenou a Prefeitura a pagar uma

. indenização que ultrapassa, em va

lores atualizados, os R$ 22 milhões.

entrar em contato com a àutarquia
do Estado para mais informações.
Queremos saber em quantas par
celas nós vamos pagar", comenta.
Mannes observa, ainda, que o pro
jeto não inclui saneamento básico
na região central. "De que adianta
fazer um asfalto novo para depois
quebrá-lo para fazer a rede de es

goto?", questiona.

"
O Instituto
Jaime Lerner
fará o novo

projeto
urbanístico
para o

Centro.

NILSON BYLAARDT,
PREFEITO

"

CÉSAR JUNKES

Ruas contempladas e valores
• Rua João Butschardt R$ 57 mil
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• Rua Norberto Silveira Júnior R$ 189 mil
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PARQUE DE EVENTOS .PASSARÁ OFICIALMENTE PARA O PATRIMÔNIO PÚBLICO

Porémum acordo entre as partes foi
feito no início do ano passado, dimi
nuindo o pagamento paraR$1 mi
lhão. A homologação foi feita pela
juíza Eliane Alfredo Cardoso Luiz.
"O parque já é nosso há um ano, o

que ocorreu quinta foi a conclusão
do processo", afirma o procurador
geral domunicípio,Volmir Elói.

/10 Parque de Eventos já
é nosso há um ano, o que
ocorreu foi a conclusão

do processe"

Mas o 'ex-advogado' da Salvita,
Sávio Murillo de Azevedo; prome
te continuar a disputa judicial para
tentaranularo acordo. Ele informou
que ainda ontem protocolaria um

pedido de embargos declaratórios.

Homologado acordo entre Prefeitura e Salvita
"O meu escritório está processando
a entidade pelo não pagamento de
honorários de mais de R$ 2,2 mi
lhões. Como eles podem se desfazer
do único bem se só receberão R$
1 milhão da Prefeitura? Há outras

ações trabalhistas contra a Salvita.
Isso é fraude aos credores", acusa.

O escritório de Azevedo foi con
tratado pela Salvita em 1989 para
cuidar da ação. Um outro processo
corre na Justiça sobre a questão dos
honorários. "A juíza reconheceu no
despacho o direito nosso de cobrar
os honorários, que é de 10%, mes-'
mo assim deixou eles se livrarem do
único bem", reclama.

Azevedo ingressou com

embargos declaratórios
contra a decisão

ElOS APROVADOS*
"
• Repasse de R$ 28 mil para

�a Apae
.-Repasse de R$ 4.675,00
para o Proerd (Pr<?grama _

ducéilCionatde Resistência
"Drogas e:a,�iblência), ,;/!i."I'!.'j' 'i;' tÓ':

' .''''_ .

.'

oncessão de auxOio�' .

financeiro de R$ 7.075,00
para Grupo de Escoteiros
Guará-Mirim

• Repasse de R$ 30 mil .

para o Ciacavi (Consórcio
Intermunicipal de Apoio a

J0rjança e ao Adolescente
do'vale do"ltapocu)
para indenização de ex

funcionários do lar da

Criança Marcos Valdir Moroso
* em primeira votação na

última quinta-feira

• Çoncessão de R$ 30 mil para
o Projeto Sacci (Socializando
Arte Criando Cidadania)

• Autorização para investimento
, de R$ 150 mil na conclusão

6P
,

, I

gu amentaçao a

Empreendedor Individual
� Regulamentação do

procedimento de consulta de

viabilidade para empresas
integradas ao Sistern? Regin.
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os
trabalhos da CEI da Schützenfest, têm sido

conduzidos pelos vereadores no sentido de

apontar o montante do prejuízo e os res

ponsáveíspelo rombo ou sumiço de parte
da receita da festa, E, diante disso, identificando os

credores, um dos questionamentos dirigidos aos

envolvidos na fase de depoimentos. Não por acaso,
são contratos feitos de boca, em valores que por ve
zes superam os seis dígitos. E, por assim ser, fogem
da competência da Câmara..

O que a comissão deve apurar não é quem levou

Homologado
Dez meses depois de ter sido autorizado pela

Câmara, o acordo firmado entre Prefeitura. e Sal
vita para indenização do Parque de Eventos, pelo
valor de R$ 1 milhão, foi homologádo pela Justiça.
Extinguindo, assim, o processo que condenou a

Prefeitura. Mas outras ações continuam e, no caso

das trabalhistas, se a sentença for a favor deles, o
imóvel poderá ser penhorado, mesmo que tenha

, sido transferido.

FALA Aí!
,

Com a Prefeitura
seria diferente.

VEA,Ei\OOH MAURO .

BRAMOUKJ (OEM), A fAVOR
DAMUNICIPALJ.lA{ÃO06

SERViÇO DEAGUA i ESGOTO,
A CARGODAWAfi

Devoluç'ão
A Prefeitura de Guaramirim encaminhou, on

tem, a devolução de R$18.554,13 ao Ministério da

Saúde, que apontou através de uma auditoria irre
gularidades em licitação feita no ano de 2007, na
gestão do prefeito Mário Sérgio Peixer (DEM). Ano
passado já haviam sido devolvidos R$ 10.990,14,
referente ao mesmo convênio, firmado com a Se
cretaria de Saúde para compra de equipamentos,
no valor total de R$ 45 mil ..
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- carolina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
I u.

CÉSAR JUNKES

. R,efis
O Programa de Recuperação

Fiscal é alvo de pedido de infor

mação da Câmara, aprovado na

quinta-feira, com voto do G8 e do
tucano AdemarWinter. O pedido
tem relação direta COIU aComissão
Processante instaurada a partir

.

de denúncia de adesão irregu
lar ao Refis.·Mas não é só isso. Os

vereadores. querem saber quanto
foi gasto com a publicidade do
programa, e pedem documentos

comprobatórios -da licitação, ou

sua dispensa, além dos empenhos:
do pagamento. Quem se lembra
do garoto-propaganda!

. ,Sugestões
Presidente do DEM, Carione

Pavanello indicou alguns assun

tos para serem alvo de Comissão

Especial de Inquérito na Câmara:
.

a ponte que liga Rio Cerro ao Rio
da Luz, "que liga nada a coisane

nhuma"; a ponte que seria feita'
no Rau, na qual seriam gastos,
segundo ele, R$ 4 milhões em de

sapropriações. Também sugere
aos vereadores investigar a fuga
dos presos, a merenda escolar e

a economia feita no aluguel de
caminhões. "Na gestão passada,
foram R$ 2,5 milhões e nós gasta
mos R$ 900 mil", disse.

o calote, mas quem, de fato, recebeu ..Quais as pes
soas e empresas que tiveram os pagamentos hon
rados, em ordem cronológica e montante? Quando
eles começaram a ser efetuados? Quem definiu as

prioridades nos pagamentos? Quais os critérios
adotados? São algumas das respostas que podem
explicar muita coisa. A lista da Fábrica de Show

entregue na Câmaramascarou não só valores, mas
omitiu parte dos contratados, tanto nas contas pa
gas como nas em aberto. Isso é de conhecimento
público. Basta usar um pouco damemória.

Reformas
Além disso, a transferência do imóvel de forma

definitiva para o patrimônio público não exime a

administração municipal da responsabilidade so

bre os investimentos na reforma do Parque para a

Schützenfest, na época em que pertencia à Salvita.
O fato virou alvo de denúncia da Câmara de Verea
dores junto ao Tribunal de Contas e Ministério PÚ-

.

blico, e também motivo de pedido de informações
que aguarda resposta.

CÉSAR JUNKES

Penitenc'iária
Motivados pelos últimos acontecimentos, os

vereadores reapresentaram moção apelando ao

governo do Estado·para que seja construídauma
penitenciária industrial. Além de criar oportuni-

.

dade de trabalho, a obra é. apontada como uma

das possíveis soluções para a superlotação do

presídio, que só deveria abrigar presos não julga
dos. Voto contrário no ano passado, a bancada do
PT se aliou ao pedido.

lemb OS
Câmara de Vereadores homenageou ontem seis jaragua

enses com contribuição decisiva para a emancipação polí
tico-administrativa do município, que completou ontem

76 anos. A sessão solene também marcou a oficialização da
data comemorativa, através de projeto de lei de autoria da
vereadora Natália Petry (PSB), aprovado na últimaquinta
feira. Como ex-prefeito mais idoso, aos 80 anos, Roland Ha
roldDornbusch foi o principal homenageado. O também ex

deputado �ora atualmente em Balneário Camboriú.

PIERO RAGAZZI -

HOMENAGEADOS E

DESCENDEN:TES QUE
OS REPRESENTARA

• Jorge Czerniewicz -Tütta Czerniewicz Schadek
• Arthur.Mül1er-:MargotAdélia Grubba Lehmann
•Walter Breithaupt - Ruth Hertel
•Waldemar Grubba - LuizAntônioGrubba
• José Emmendõrfer - TerezaAugusta Emmendõrfer
• Ricieri Marcatto - Márcio Mauro Marcatto
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CHARGE

OOLEIJOR

O endereço continua na caverna

Em
resposta a nova agressão

patrocinada pelo Dr. Air
ton Sudbrack neste espa
ço contra a administração

municipal, nos colocou no dever
'de respondermos (pela' última
vez!!!) o seguinte: ,

- O circo armado pela CEI,
conforme sua declaração, deve ser
questionado na Câmara de Vereá

dores, pois a administraçãomunici
pal é amaior interessadana conclu
são dos trabalhos que certamente

revelarão averdade dos fatos;
- Respeito eu devo a quem me

rece, o que não é o seu caso;

- Na minha opinião, o senhor
deve continuar na caverna, pois
não apresentou os documentos

comprometedores que dizia que
tinha contra a prefeita e o secretá
rio deAdministração, e se afundou
ainda mais nas sombras porque
agora ameaça com gravações que
dizpossuir, sejahomem e as divul

gue, covarde;
- Finalizando, quero alertar aos'

jornais quanto as reais intenções
desse senhor, quando solicita espa
ços na coluna do leitor.

Ivo Konell, secretário de
Administração e Finanças

O Dia Mundial da Água
No

último dia 22 de março
comemoramos Dia Mun
dial daÁgua, instituído em
1992 pela ONU e, que a

cada ano, aponta para uma temáti
ca diferente.

Este ano o tema foi Água Lim
pa para um Mundo Sadio, que nos

,

remete à consciência de que pre
cisamos conservar a água potável,
bem como praticar o uso racional e
inteligente.Afinal, sabemos que 2/3
do planetaTerra é coberto por água,
que apenas 2% é água doce e, ainda,
que, somente 0,008% seja própria
para consumo, ou seja, é potável.
Então, se temos conhecimento da

relação direta entre a qualidade de
vida de uma comunidade e a quali
dade da água, isto já é motivo mais

que justo para nos engajarmos na

luta pela divulgação e conscienti

zação do "não desperdício", bem
como a busca de formas alternativas

para seu uso em jardins, hortas, Sa
nitários, lavação de calçadas e tantas

outras tarefas onde podemos buscar
soluções criativas e funcionais.

Creio que O' mínimo que pode
mos fazer, enquanto seres sociais

que somos, é sugerir (aquilo que já é
de nosso conhecimento,mas...) reu
tilizar a água em diversas situações;
respeitar as margens de rios e regi
ões de mananciais e divulgar ideias
ecológicas para amigos, parentes e

outras pessoas.

AdilsonMacário de
Oliveira Júnior, presidente do

Partido Verde de Jaraguá do Sul

-,

EDrrORIAL

Gedup
A

implantação do Cedup (Centro =
Educação Profissional) em Guarami

rim é um grande, passo para a pro

fissionalização do ensino no Vale do

Itapocu. As obras estão orçadas em R$ 11 mi

lhões, com recursos do governo federal, e de

vem começar em julho deste ano, no terreno

do Parque de Exposições de Guaramirim. Se

rão oferecidas três mil vagas gratuitas em cur

sos técnicos.
A iniciativa vai contribuir

para resolver um problema .crô
nico da região: a falta de mão de

obra qualificada nas mais diver

sas áreas. A situação 'é crítica a

tal ponto de muitas vagas deixa
rem de ser preenchidas porque
os candidatos não têm conheci
mento ou experiência para assu-
mir a função. , /

Para minimizar essa carência, algumas em

presas têm investido em seus próprios cursos de
qualificação. A própria Prefeitura de Iaraguã do
Sul já realizou ações nesse sentido. No ano pas
sado, a administração municipal promoveu um
curso para capacitar empregadas domésticas,

Porém, todas as oportunidades eram voltadas

para o profissional já empregado.
Com a criação do Cedup, o jovem que não

conseguiu o' primeiro emprego e não tem con-

dições de pagar uma faculdade terá mais chan
ces de se tornar um profissional de sucesso. O
mesmo pode ser dito do trabalhador que está
em busca de novos desafios, mas que ainda não
pôde estudar por falta de condições financeiras
ou porque na cidade não era oferecido o curs,

,

desejado. Além de conhecimento,' esses estu
dantes ganham uma referência importante no

currículo e a oportunidade' de socializar com
,

outras pessoas.
.

Na área técnica, outras
ações realizadas nos últi
mos meses possibilitaram
o maior acesso ao ensino
de qualidade. � o caso da
ampliação do Cefet (Centro
Federal de Educação Tec

nológica), que foi ampliado
pormeio de recursos obtidos
através de emenda da sena

dora Ideli Salvatti, e a federalização do Cepeg
(Centro Politécnico Geraldo Werninghaus), que
possibilitou a abertura de 800 vagas gratuitas
para estudantes.

A região tem empresas com grande atuação
no país e índices de exportação e PIB (Produto
Interno Bruto) que impressionam. Com o apoio
da Prefeitura, dos governos federal e estadual, o

'

espírito empreendedor característico da cidade
ficará aindamais fortalecido.

NACIONAL

Em campanha

Se oJudiciário
não agircommais

rigor, � presidente
vai continuar

fazendo chacota
da legislação e
a propaganda' ,

extemporânea
será feita sem
nenhuma
restrição

O
presidente Lula foi condenado pelo Tribu
nal Superior Eleitoral por fazer campanha
antecipada para a pré-candidata do PT à
Presidência, a ministra Dilma Rousseff.

,

Esta foi aprimeira vez que o ple
no do TSE puniu o presidente,
embora a oposição já tenha feito
'muitas denúncias de campanha
fora de época. Lula terá que pa
gar R$ 10 mil por promover sua
candidata durante a inaugura
ção do Sindicato dos Trabalha
dores em Processamento de Da
dos de São Paulo, em janeiro.

Na semana passada, o presi
dente já havia sido condenado
a pagar multa de R$'5 mil por
campanha fora de hora, mas a

decisão foi de apenas um mi
nistro do TSE, O' relator Ioelson
Dias, ao contrário desta última
que teve a aprovação da maioria
do colegiado. O caso é o mesmo, mas os minis
trosmudaram de ideia depois de ver imagens da
inauguração.

"A cara do Brasil vai mudar muito, e quem
vier depois de mim vai encontrar um progra
ma pronto, com dinheiro no Orçamento. Por

questões legais não posso dizer quem é, espe
ro que vocês adivinhem, espero", disse Lula no

evento em clara citação à ministra, que estava

presente no evento.

Mas o presidente parece não

ter ficado abalado com a deci

são. No mesmo dia em que o TSE

decidiu a punição, o presidente
participou da entrega de alguns
apartamentos em Osasco, numa

festa organizada pelo govern�
federal e pela Prefeitura, que e

do PT. E discursou. "O que es

tamos fazendo aqui é reparaçã�
,e isso eu tenho certeza que VaI

continuar, mas eu não posso di-

zer o nome. Eu já fuimultado em

R$ 5 mil porque disseram que eu

falei o nome (de Dilma) ".
Mais uma vez Lula recorreu a

estratagemas de linguagem para
fazer campanha e mais uma vez

deve ser multado. Agindo assim, Lula está des

respeitando a lei- de maneira escandalosa. Se o

Judiciário não'agir com mais rigor, o presidente
vai continuar fazendo chacota da legislação e a

propaganda extemporânea será feita sem ne

nhuma restrição.

" '

" '
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EDUCAÇAO

Licitação doCedupéaberta
Construção da nova escola custará R$ 5,7 milhões e' deve ser concluída 'até o final de 2011

Foi assinado 'ontem o termo
de abertura de licitação

. para as obras do Centro
de Educação Profissional,
que será construído em

.

Guaramirim.

'Acerimônia
aconteceu na

sede da Câmara de Vere-
adores com a presença
do secretário de Esta-

do da Educação, Paulo Bauer, do
prefeito, Nilson Bylaardt, além
de vereadores, e deputados. A
nova escola, que oferecerá cer

ca de três mil vagas em 'cursos
. técnicos gratuitos, será edificada

no terreno do Parque de Exposi
ções Perfeito Manoel de Aguiar,

,

às margens da BR-280.
Serão mais de cincomilmetros

quadrados de área construída e

investimentos que totalizam R$ 11

milhões. Os primeiros R$ 5,7 mi
lhões serão destinados à edifica-

, ção do prédio e o restante na com

pra de móveis e equipamentos.
Todos os recursos são liberados

pelo governo federal. Depois de

'pronta, a escola passa a sermanti-

"
Guaramirim recebe muitos
novos empreendimentos

e falta mão de obra
capacitada. O Cedup vai
ajudar a qualificar'nossos

profissionais.
NilSON BYlAARDT, PREFEITO

DE GUARAMIRIM

"

Galpões,
terão de ser
demolidos

Bylaardt afirma que os galpões
existentes no terreno serão demo-

,

lidos para a construção do Cedup.
"Era o único terreno que aPrefeitura
tinha e já havia a ideia de transfor
mar aquele local em um complexo
educacional", justifica. Ele adianta
que deve pesquisar um novo espa -

.

ço para o Parque de Exposições.
Outro motivo para a demolição
são as normas estabelecidas pelo
Dnit q�e preveem distâncias mí
nimas da edificação até a rodovia
e aos limites do rio. O presidente
da Câmara, Jorge Feldmann, disse
que ainda não se posicionou em

relação à decisão e que o assunto

será discutido entre os vereadores.

da pelo Estado, que ficará respon
sável pela implantação dos cursos.

Para Bylaardt, a obra demons
tra o desenvolvimento econômico
que o município vive. "Guarami
rim recebe muitos novos empre
endimentos e falta mão de obra

capacitada. O Cedup vai ajudar a
qualificar nossos profissionais",
destacou. "Existe unia grande ro

tatividade' e muitas vezes temos

que trazer profissionais de outros

municípios para trabalhar aqui",
acrescentou a presidente da As

sociação Empresarial de Gua

ramirim, Eluísa Hertel Maiochi,
lembrando que o Cedup é uma

reivindicação da classe.
A previsão é de que as obras

iniciem em julho deste ano e, se

jam concluídas até o final de 2011.

,

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Secretário de Educação Paulo Bauer e o prefeito Nilson Bylaardt oficializaram a abertura da licitação

CRIAÇÃO DE UMA SECRETARIA DE DEFESA CIVil É PRIORIDADE

Balanço da
conferência
é positivo

Retomaram de Brasília, on
tem, os delegados que repre-

.

sentaram a região na 1a Confe
rênciaNacional de Defesa Civil
eAssistênciaHumanitária, que

.

ocorreu de 23 a 25 de março.
No total, sete profissionais do
Vale do Itapocu participaram
dos debates que tiveram o ob

jetivo de elaborar políticas pú
blicas para a área. "0 balanço
que a gente faz é muito positi
vo. Santa Catarina foi a maior
comitiva, .com 150 represen
tantes", destaca o coordenador

, da Defesa Civil, em Jaraguá do
Sul, JairAlquini.

Segundo ele, entre as rei

vindicações apresentadas no

evento estão a criação de uma
Secretaria Especial de Defesa
Civil, de um fundo nacional de
Defesa Civil e ações de capacita
ções dosprofissionais com foco
naprevenção de tragédias.

CÉSAR JUNKES

Alquini diz
que ações de
prevenção
estão entre
as principais
reivind icações

Cidade terá'
�ois postos
de saúde

Estão abertos editais de licita

ção para a construção de dois novos
postos'de saúde em laraguá do Sul.
Um deles será construído na locali
dade deTifaSchubert, comprevisão
de investimentos de R$ 216 mil. Se
rão .185 metros quadrados de área
construída e uma estimativa de sete
meses para a conclusão da obra. A
outra unidade será implantada no

bairro Rio da Luz e deve custar R$
230 mil aos cofres públicos. Tam
bém serão 185 metros quadrados e

um prazo para execução dos servi

ços de cerca de setemeses.
Para o secretário municipal de

Saúde, Francisco Garcia, as duas
obras são significativas para a pas-

, ta, e principalmente para a comu

nidade dos bairros atendidos. "São
localidades que .eram atendidas em
outros bairros e que precisavam de

postos de saúde", destacou.
Empresas interessadas em

concorrer no processo de licitação
podem consultar o edital no site
da Prefeitura (www.jaraguadosul.
sco.gov.br).
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Cuidado para não cairna deles
Estelionatários utilizam novas e 'antigas estratégias para enganar as vítimas

JARAGUÁ DO SUL

Espertalhões, vivaldinos
ou Simplesmente
estelionatários são alguns
nomes usados para
identificar aqueles que
costumam enganar para
conseguir dinheiro fácil.

,

O
s golpes sempre existi
ram' mas com a dissemi

nação de novas formas
de tecnologia, como o

celular e a internet, eles têm se

multiplicado e ganhado novas

versões. O Código Penal, em

seu artigo 171, define vários ti

pos de estelionato e fraude. Os

golpes são tantos que o número
"171" virou gíria para descrevê
los. Em Jaraguá do Sul, os mais
comuns são o do "achadínho"
e o do "bilhete premiado", que,
apesar de antigos, ainda iludem
várias pessoas.

De acordo com o major da
Polícia Militar, Rogério Vonk, o

golpista dificilmente trabalha

"Fiquei com pena
dele", diz vítima
de estelionato '

No início desta semana, A.R.,
, .; 42 anos foi vítima de um golpe. Ele

estava saindo do trabalho e indo a

pé para casa, há poucos metros da

empresa, quando foi abordado por
um homem que se dizia ex-presi
diário e pedia ajuda.

"Ele disse que estava passando
por dificuldade, que não tinha co

mido nada o dia todo e que queria
vender um celular por R$ 30 para
conseguir dinheiro. Fiquei com

pena dele", conta a vítima.

sozinho. Normalmente conta

com mais dois cúmplices e age.
com naturalidade para ludi
briar a vítima. "Eles fazem todo
um teatro para conquistar a

confiança da pessoa, que pode
cair na conversa por pena ou

ganância mesmo", .comenta.
Na Delegacia da Comarca,

esse tipo de registro não é co

mum. São cerca de dez casos

por mês. O delegado Bruno
Effori afirma que houve uma re
dução desse tipo de estelionato
nos últimos meses. "As pessoas
estão mais atentas e informa
das e não acreditam mais tão
facilmente nesse tipo de ação.
Ninguém ganha dinheiro fácil
e, se ganha, há fortes indícios
de que isso seja uma fraude",
afirmou.

, No entanto, ele avalia que
alguns casos sequer são levados
ao conhecimento, da polícia,
por constrangimento da pró
pria vítima. Um erro, pois as

sim o falsário. dificilmente será
identificado e punido.

� Daian� Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

Comovido, ele. subiu até o

apartamento para pegar os R$
30 e algo para o homem comer.

-

"Quando desci, entreguei o di
nheiro e pedi para ele me entre

gar a sacola com o celular, Ele
disse não estava com o celular e

que ia buscar ali perto. Saiu com
o dinheiro e não voltou mais",
lembra.

'No ano passado, A.R. quase
foi. vítima do golpe do achadi
nho. "Quando eu saía do banco,

.

um cara deixou cair um pacote
na minha frente. Eu chutei o pa
cote para ele. Ele me agradeceu e

disse que queria me dar um re

compensa. Percebi que era golpe
e falei que ia chamar a polícia. O
cara foi embora correndo".

•
.-mlreS

10 anos de vitórias
Troféus I Medalhas

Roupas para Ginástica e Hldroglnástlca
Agasalhos Esportivos
Jogos de Camisas

Camisetas Prornoclonejs .

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 819 I Jaraguá do ul/ C
eportbrasU@uol.com.br t Fone/Fax: 47 3276-4044 I CeI.: 47 9976 4666

mentos quando vai buscar o prêmio.
Na suposta loja, descobre que não existe

prêmio algum e que foi enganada. Ao voltar" não
encontra mais os golpistas. .

COMO SABER
SE É FRAUDE?

• O golpista sempre quer obter

informações sobre a família
da vítima. Costuma perguntar:
quem fala? De onde fala? Se
a pessoa que atendeu tem

filhos, o nome deles, idade, se
estudam, etc;

FamOias perderam
RS 20 mil ao pagar
por falso sequestro

No ano passado, o município
registrou uma onda de golpes do

falso sequestro. Em dois, cases,
as vítimas depositaram cerca de

R'$ 20 mil na conta dos falsários

para resgatar os filhos que suo

postamente estavam em poder
dos bandidos. Só depois descobri
ram que os parentes estavam em

segurança o tempo todo.
'De, acordo caril Rogério Vonk, o

importante nessa hora é manter a

calma. "Às vezes a pessoa fica tão

desesperada qu_e acaba sem que
rer falando o nome do familiar suo

postamente sequestrado", destaca
Vonk. -Segundo ele, a orientação
é que a vítima tente localizar o

parente imediatamente e, se não

conseguir, acionar a PM. Nor:
malmente, esse tipo de ligação e

feita a cobrar ou de outros Esta

dos. Se tiver identificação de cha

madas, verifique de onde é o DDD.

Veja como identificar se é gol
pe no quadro ao lado.

• Depois de conseguir
informações básicas, o
golpista diz que o familiar foi

sequestrado

• Em troca da liberdade, normalmente costuma
pedir pouca quantia em dinheiro ou cartões de
celular e ensina à vítima um jeito de transferir
os créditos para o celular dele'

"

• As ligações geralmente são a cobrar;

• Se tiver identificador de chamadas, verifique
se o DDD é 085 (CE), 021 (RJ), 011 (SP) ou
031 (MG). Detentos desses Estados costumam
aplicar esse tipo de golpe.

EF, E?
• Não passe qualquer tipo de informação.'
Se perguntarem "com quemeu falo?", responda:
"com quem você deseja falar?"

• Tente manter a calma '

• 'Se ficar na dúvida se o sequestro é verdadeiro, avse .

que vai retornar a ligação daqui a pouco e tente localizar
o familiar. Se não conseguir, acione a PM.

• Se o sequestro for verdadeiro, o criminoso não fará
perguntas sobre a vítima, mas informar tudo
o que sabesobre ela.

Fonte: Polícia Militar
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DE OLHO NO
MERCADO

FIQUE POR DE·NTRO

o QUE USAR NO TRABALHO: BLUSAS

o americano DavidAllen, especialista
,

em desenvolvimento de habilidades

pessoais e organizacionais, lançou o

d "livro "Faça tu o acontecer para, as

pessoas que desejam realizar seus

projetos particulares e profissionais.
Aproposta do autor é fazer com que o
leitor consiga administrar sua rotina,

,

de uma superlotada caixa de e-mail
ao programa das próximas férias.
Segundo ele, o quevocê fazparaatingir
resultados no trabalho é a mesma

prática e princípio para conseguir
obter êxito em outras ações diárias.

Editora: Gente

Categoria:Negócios/ comportamento.
Preço: R$ 74,90
Páginas: 360

RANKING
,

DE EMPREGOS

t- EM ALTA
TI

Clínica
Fisioterapia
Odontoloqia

� EM BAIXA-
Digitação
Costura
Bancária
Dublaqern

EXPEDIENTE
Coordenadora: Patrícia Moraes

Programação Visual: Bianca C. Deretti

Textos: Agência O Globo

Comercialização: O Correio do Povo

(47) 2106-1919

VAGAS URGENTES!!!
ta-teira das 8:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:30

,
' de segunda a sex .

Á' de atendimento. ,

Hor"no '

,

AÇOUGUEIRO ESTOQUISTA .

ATENDENTE DE CRÉDITO GERENTE
ATENDENTE DE SAC INSPETOR DE QUALIDADE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO MODELlSTA
AUXILIAR DE EXPEDIÇ�O MOTORISTA
AUXILIAR DE PRODUÇAO TÊXTIL 'OPERADOR DE LOGISTICA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO METALÚRGICO (ALMOXABIFE) �

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS OPERADOR. DE LOGISTICA (EXPEDIÇAO)
AUXILIAR FINANCEIRO OPERADOR INDUSTRIAL
AUXILIAR PATRIMONIAL OPERADOR(A) CENTRAL
CAIXA OPERADOÂ (A) DE CAIXA
CONSULTOR DE VENDAS PADEIRO
COORDENADOR FINANCEIRO 'PIZZAIOLO
COSTUREIRA - DEZ VAGAS. ,PROJETISTA'ELÉTRICO
COZINHEIRO.(A) , RECEPCIONISTA
CRONOMETRISTA REPOSITOR (A)
ELETRICISTA . SECRETARIA
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO SECRETÁRIA BILINGUE
INDUSTRIAL - DUAS VAGAS TELEFONISTA
ENCANADOR VENDEDOR DE LOJA.
ESTAGIÁRIO SUPERIOR DE VIGILANTE
ADMINISTRAÇÃO ZELADORA

NOVO ENDEREÇO, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836 - Centro (antiga RH Brasil).
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A MANEIRA CERTA
DE TWITTAR

Profissionais não devem colocarmensagens
sobre o trabalho no Twitter

..- -maíl.. internet, Messenger
(MSN), Orkut, Facebook, Twit

..- ter... A tecnologia. trouxe dina
mismo ao dia a dia corporativo

.._ porque diminui a distância e o

tempo gasto entre os profissionais para'
concluir transações entre continentes.
Além disso, ajuda na seleção e no recni -

.

tamento de colaboradores, que podem
cadastrar o currículo em sites de recur
sos humanos (RH). A informática tam

bém permite analisar o perfil dos usuá
rios conforme o que publicam na rede.
Há empresas que vasculham informa

ções na web para checar se os candi
datos realmente têm as características

apontadas durante o processo seletivo.
Portanto, se você costuma comentar /

sua vida na internet, é bom ter mais
.
cuidado. Nos últimos meses, o Twitter
é o alvo preferido das corporações, seja
para divulgar seus produtos e serviços,
seja para recrutar funcionários.
"Por ser um meio rápido de divulgação
de ideias, o Twitter empresarial pode
ajudar na divulgação de produtos, pro-

moções, serviços e notícias. É mais um
meio de comunicação para aproximar
a empresa dos diferentes públicos que
ela tem", explica Renata Mello, consul
tora de imagem corporativa.
Segundo ela, o profissional pode estar

conectado ao Twitter, desde que seja
para uso pessoal. "Ele pode falar sobre
a vida, ideias, trânsito, curiosidades,
viagens, dicas e outros assuntos. E im
portante não confundir os canais. Não
fica bem o funcionário ficar contando

que fechou um contrato milionário
.

com 'uma empresa, quando o assunto

ainda está em sigilo, por exemplo. Ou
ainda postar mensagens sobre assun
tos internos".
De acordo com Renata, os erros' fatais
ao twittar são falar mal das pessoas e do
trabalho e contar o que é confidencial.
Isso é até caso de demissão em algu
mas organizações. "Não use o Twitter

para divulgar sua rotina. Nem participe
do terna. Você tem o direito e o dever
de se preservar quando o assunto é seu
trabalho", aconselha.

OCEANO CONFECÇÃO
SURFWEAR

(!.!J .

Está contratando paratrabalhar em Joinville:

CRONOMETRISTA
Cronometrar tempos e avaliar ritmos. Ter atenção
concentrada e bom relacionamento em equipe. Desejável
conhecimento no processo produtivo de confecção.

ENCARREGADA(O)DETALHACÃO
Habilidades técnicas de enfesto, conhecimento em

planejamento de risco e corte.Ter liderança e bom
relacionamento em equipe.

.

GERENTE DE PRODUÇÃO
Formação Superior completa na área. Sólidos
conhecimentos do processo produtivo de confecção de
moda surfwear, desde a matéria rima ao roduto final.

Ot"t:Kt:\,;t:IVIOS: Salário compatível com a

função, moradia, alimentação e plano de saúde.

Interessados (as) enviar currículo para curriculo oceano.com.br,
ou comparecer à

Rua Copacabana, 2191 - Floresta - Joinville/SC. Tel.(47)3429-3000

.,. Ensino Superior completo:
Adrninistraçãõ/Ciências Contábeis/Economia.

,. Experiência comprovada na área financeir.a: .

rotinas de contas a pagar. receber, controle de CUstos.

) Experiência em coordenação de equipe.

)I Perfil dinâmico e facilidade de comunicação.

L.
jnteress<1dos (ast.

enVi�r.currICUIO
para:

recrutamento.jaragua@gmail.com
�,�--�-""""� .

,

DANIEL MOBILlA/21·8·2009

tf

AUXILIAR DE MANUTENÇ O E

CONSERVAÇÃO
Jaraguá do Sul

INSTRUTOR - T�CNICO DE SEGURANÇA DO 01 Até o dia 16/04, pelo site .

,

TRABALHO

Jaraguá do Sul

INSTRUTOR.,. INFORM TICA BASICA

Jaráguá do Sul

01 Até o dia 16/04, pelo site.

Empresa nacional de grande porte com mais de 37 anos

no segmento em que atua, sendo 'uma das mais
,

tradicionais e conceituadas no mercado automotivo,
seleciona profissionais para as seguintes v�gas:

SUPERVISOR COMERei

I
j
!
J

PROJETISTA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Reuniões, projetos, prazos,
metas... O dia a dia corpo
rativo é repleto de pressão e

·cobranças. E para a equipe
er um bom rendimento é

'importante que ela tenha saúde e bas-
tante qualidade de vida. Por esse motivo,

. a Vivo, empresa de telefo
nia móvel,' criou há quatro
anos o projeto "Corno e

Vivo Bem".
A ação consiste em um

programa de nutrição e re

educação alimentar para
funcionários em São Paulo,
Rio, Paraná e Rio Grande
do Sul. Mais de 2.800 pes
soas. foram atendidas no

ano passado, sendo 307
na capital paulista. Segundo

. pesquisa de satisfação da organização, o
projeto teve 81% de eficácia.

, "Por meio da reeducação alimentar, os
colaboradores ficam mais saudáveis e

ganham em qualidade de vida. Além dis
so, eles se sentem, mais dispostos e ani
mados no ambiente de trabalho", explica
o médico Michel Daud, diretor de saúde
e qualidade de vida daVivo. .

Após a implantação do programa, foi
definido o perfil dos participantes: 49%
pretendem perder peso, 29% buscam a

reeducação alimentar, 13% são' adeptos
da nutrição esportiva, 7% são gestantes e

2% querem ganhar peso. De acordo com
Daud, a avaliação dos resultados vem

sendo positiva e 8.0%' dos
colaboradores estão' con

quistando as próprias me

tas: "O bem-estar do fun
cionário gera disposição e

produtividade na empresa,
além de reduzir afastamen
tos e gastos com saúde".
Faz parte do projeto Um
convênio com um restau

rante em cada Estado men
cionado.

.Nesse estabelecimento, é ofe
recido diariamente um prato chamado
"Vivo bem", que é previamente aprovado
pelos nutricionistas da corporação. "De
vida à correria, criamos um acompanha
menta via SMS (torpedo de celular) em
que além das consultas, os colaborado
res podem enviar fotos de todas as suas

refeições", completa omédico.

Programa de ,nutrição para os funcionários
Vivo tem.projeto de reeducação alimentar para equipe de quatro estados

"
o bem-estar
do funcionário
gera disposição
� produtividade
na empresa,

além de reduzir
afastamentos e

gastos com saúde".

"

Vendas e suporte
técnico a clientes,

, ramo têxtil.

* LABORATORISTA
Desejável

conhecimento têxtil.

*PROGRAMADOR

(A) DE
COMPUTADOR

ais rec rsos. elh 5 h n s.. ..

.

Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276�0700 www.grupometa.com
JARAGUÁ DO SUL
OPERACIONAL

AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA Ensino fun
damentai completo ou cursando.
AJUDANTE Df SERViÇOS GERAIS Para atuar
em diversos bairros.
ALMOXARIFE Disponibilidade para trabalhar na
Vila Nova, Vila Lenzi e Massaranduba.
AUXILIAR DE COZINHA Desejável vivência na

função. _

AUXILIAR DE PRODUÇAO Desejável ensino
fundamental completo ou cursando.
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO Desejável conheci
mento básico com materiais.
AUXILIAR DE MECÂNICO Vivência no ramo de

máquinas agrícolas.
. AUXILIAR DE MONTADOR Desejável conheci
mento em montagem de móveis.
BORDADOR (A) Desejável conhecimento na função.
CAIXA Disponibilidade para atuar fins de semana.

CAMAREIRA Disponibilidade para atuar fins de
semana.

CARPINTEIRO Vivência na função.
COSTUREIRA (O) Vivência na função. Para atu
ar em diversos bairros.
DOBRADEIRA / REVISOR (A) Desejávél vivên
cia na função, para atuar na Ilha da Figueira.
ENCANADOR (A) Desejável vivência na função.
FORNEIRO (A) Vivência na função,
MARCENEIRO (A) Vivência na função, para atu
ar em Nereu Ramos.
MOTORISTA Desejável possuir CNH C,D OU E.
OPERADOR (A) DE MÁQUINA Noções em

Rama, Calandra, Hidroabridor e Compactadeira.
OPERADOR (A) DE LOGíSTICA Vivência no al
moxarifado.

PREPAR,ADOR DE MÁQUINA INJETORA Dese
jável vivência na função.
RECEPCIONISTA Desejável vivência em atendi
mento e disponibilidade para fins de semana.

REVESTIDOR (A) DE BORRACHAS Desejável
'conhecimento na função.
REPOSITOR (A) Disponibilidade para atuar fins
de semana.

SERVENTE DE PEDREIRO Para atuar na Barra
do Rio Cerro/Barra do Rio Molha.

.

TALHADOR (A) Desejável conhecimento na função.
TECELÃO (Ã) Vivência como tecelão.

. ALMOXARIFE Vivência na função e com coor
. denação de pessoas. Desejável curso de em

pilhadeira.
ANALISTA DA QUALIDADE Desejável conheci:
.rnento na função e em norma ISO �OOO.
ANALISTA DE CUSTOS Desejável conhecimen
tona função.
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRO
DUTO Desenvolvimento de novos produtos,
coordenação de projetos. Desejável técnico
plástico.
ANALISTA DE IMPORTAÇÂO Vivência de 2
anos com importação, tramite documental,
legislação, despacho, órgãos governamentais,
contato com fornecedores. Desejável inglês
avançado, cursando ou completo Comércio
Exterior ou Administração.
ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS Dese
jável noção de métodos de análise de produtos
e matérias-primas; analisar não conformidade
de produtos e das principais operações unitá-

.

rias. Processo de higienização, coletando da
dos para procedimentos. Elaboração de relató
rios técnicos. Para o ramo de alimentos.
ANALISTA DA QUALIDADE Desejável vivência
na área têxtil e alimentícia. �

COORDENADOR (A) DE PCP Vivência na função.
CRONOMETRISTA Desejável conhecimento na
área têxtil.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO Vivência na fun
ção. Desejável curso Técnico na área e NR 10.
ENGENHEIRO ELÉTRICO / PROJETISTA Dese
jável formação acadêmica na área e disponibili-
dade para viagens. .

PROJETISTA ELÉTRICO Desejável vivência em

Programação de CLP's, IHM's e Superfisórios.

ADMINISTRATIVAS
ASSISTENTE COMERCIAL Desejável vivência
na função e habilidade·em informática.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vivência na fun
ção. Cursando ou completo superior em Admi
nistração ou Contábeis.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vivência na área
de compras e Pcp.
AUXILIAR DE ESTILlSTAlMODELlSTA Para
atuar em Guaramirim.
ESTÁGIO Cursando área.administrativa ou contábil.
ESTÁGIO Cursando Arquitetura, Engenharia Ci
vil ou Mecânica.
SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO Vivência
com supervisão de pessoas. Desejável conhe
cimento em cobrança de pessoas física. Vivên
cia na área financeira (auditoria de caixa).
VENDEDOR (A) INTERNO Desejàvel conheci
mento em vendas no segmento metal mecânlco.
VENDEDOR (A) EXTERNO Desejável vivência
em vendas e veículo próprio.

COORDENAÇÃO/TECNICAS

Disponibilidade de viagens.
FRESADOR /TORNEIRO MECÂNICO Desejável
conhecimento em leitura e interpretação de de
senhos técnicos e vivência na função.
GERENTE INDUSTRIAL Vivência na função.
LíDER DE SETOR Vivência com liderança,
ramo têxtil.
MECÂNICO DE MÁQUINA DE TEAR Vivência na

função.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO Vivência na

função.
MECÂNICO DE VEíCULOS D�sejável conheci
mento em motor de automóveis, freio, suspen
são, balanceamento e geometria.
METROLOGISTA Desejável vivência na função
como metrologia, calibragem dos equipamen
tos, instrumentos de medição. Possuir curso

técnico.
PINTOR (A) INDUSTRIAL Vivência na função.
PROGRAMADOR (A) / COORDENADOR (A) DE PCP
Preferencialmente com conhecimento na fun

ção. Vaga para ramo metalúrgico e têxtil.
PROGRAMADOR DE TORNO CNC Vivência na

função.
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Vivência na

função. Conhecimento no sistema Delphi e Ja�a.
. SUPERVISOR (A) DE COSTURA EM FACÇAO
Vivência na função, para atuar em_Guara��rim':
TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES VlvencJa
na função. .

TÉCNICO EM INFORMÁTICA Cursando Siste-
mas de Informação. ,

TÉCNICO EM FERRAMENTAS/MOTORES ELE
TRICOS
Vivência em consertos de ferramentas elétricas
Bosch, Makita e Rebobinador de Motor.
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ANHANGUERA OFERECE CURSO DE'
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

,

Nas organizações, a Contabilidade tem um papel importantíssimo, transformando os fatos

patrimoniais em informações. Surge, assim,' a necessidade de profissionais competentes e

essencialmente qualjfic�dos para assumir importante papel na sociedade, orient_ando as empresas
para os melhores caminhos, de forma que elas sobrevivam aos fortes abalos gerados pela
globalização da economia. Este é o propósito da Anhanguera Educacional - Fatej ao implantar o
curso de Ciências Contábeis em Jaraguá do Sul, objetivando atender aos anseios de uma região
altamente empreendedora.

,

Na opinião da coordenadora do curso, Julien Ariani de Souza Laudelino, o futuro acena para um

perfil de profissional contábil que muito se assemelha ao oe um médico, cuidando de seu paciente,
trabalhando mais no caráter preventivo, receitando e prescrevendo reqimes para que o organismo
empresarial e institucional seja sadio.

, O profissional poderá atuar no setor privado ou no setor público, nas saguintes áreas:

- Auditoria independente;
- Empresário Contábil;
- Educação;
- Auditoria Fiscal na Receita Federal;
-Consultcrla Contábil;
- Planejamento Tributário;
- Pesquisador;
- Contabilidade Pública ou privada;
- Controladoria;

. - Perícia Contábil;
- Área Atuária.

Coordenadora
'

dos Cursos:
Admínistração.
Ciências
Contábeis,
Pedagogia e

Serv;ço Social.

Maiores informações pela site www.unianhanguera.edu.br. diretamente na

Secretaria da Instituição ou através do telefone (47) 2107-4700.

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

(47) 2107-4700 I (47) 3370-7660

. O MELHOR DO ENSINO SUPERIOR
'VOCÊ ENCONTRA AQUI.

FAMEG

INFRA'ESTRUTURAADEQUADA:
Salas climatizadas;

Laboratórios devidamente equipados;
Biblioteca com mezanino e salas

de estudo;
Auditório;

.

Amplo estacionamento e

demais espaços externos.

NÚCLEOS DE
ATENDIMENTO'

Hórus - Empregabilidade
Núcleo de Prática JurídIca

Núcleo de Ensino a Distância
Núcleo de Sistemas de

Informação

ENSINO SUPERIOR
DE QUALIDADE
Corpo docente e

administrativo capacitados;
Mensalidades acessíveis;

CURSOS PRESENCIAIS
E A DISTÂNCIA

Mais de 20 cursos oferecidos
em modalidades diferencia<ias

para seu malar conforto

Max

Gehringer
Executivos devem se

-

integrar com a equipe
"

Minha empresa instituiu e "Café da manhã com o presidente".
Uma vez por semana, ele se reúne com 12 colaboradores. Fui
convidado para um desses cafés e saí frustradc. O presidente
ficou falando por,meia hora, não disse'nada de novo ·e não

�

deixou ninguém se manifestar.

o café com o presidente é uma das novidades nasgrandes empresas. Em

teoria, esse encontro serve para aproximar a 'cúpula da base da pirâmide.
Nesses cafés, tudo é controlado menos uma coisa: o comportamento do

próprio executivo. Hápresidentes que são ótimos. E amaioria é. Mas, no caso

da empresa de nosso leitor, o "Café da manhã com o presidente" serviu para
mostrar que o executivo. não, gosta de tomar café com os colaboradores.

Por que as empresas são tão burocráticas?

Pela secular necessidade de controlar o que as pessoas estão fazendo.

Vou lhe contar a história de um paninho que virou um monstro. Há 400

anos, as casas não tinham forro, só telhado. Para evitar que a poeira se

acumulasse sobre as mesas, as pessoas as cobriam' com um tecido grosso,

que tinha um nome francês: bureau. Cem anos depois, bureau deixou de

ser o nome do pano e passou a ser o nome da mesa. Como é, até hoje, no
Nordeste, em que birô é sinônimo de escrivaninha.

Mais um século se passou, e bureau deixou de ser o nome da mesa para
ser o nome do escritório, cheio de mesas de escriturários. Aí, chegamos ao
século 20, eo bureau se transformou em uma organização inteira, como
o FBI dos Estados Unidos, cuja sigla significa Bureau Federal de Investi

gação. Essa é a influência maligna do fator tempo, que transformou um

simples pedaço de pano em uma corporação com centenas de milhares de

funcionários. Nas empresas é a mesma coisa.

Departamentos vão surgindo, engordando aos poucos, até que, um dia,
descobre-se que a maioria dos funcionários não está fabricando. Está con-

.

.

trolando. -Daí veio a palavra burocracia, que é o governo exercido pelos
xeretas.

. Estou para ser promovido a um cargo de liderança e gostaria
.que você me desse uma dica.

.

Atualmente, sete grandes correntes religiosas represel}tam as crenças de

praticamente toda a população da Terra. Cristianismo, judaísmo, hinduísmo,
budismo; islamismo, taoísmo e confucionismo. Essas correntes não têm 'as

mesmas divindades nem os mesmos rituais nem amesma visão sobre avida
eterna. Mas todas possuem uma frase, a única que, com variações mínimas

-

de estilo, aparece nos livros sagrados de todas as religiões. "Não faça aos

outros aquilo que você não 'quer que os outros lhe façam". O melhor chefe

é aquele que trata seus subordinados com o mesmo respeito com que ele,
como funcionário, gostaria de ser tratado pelo seu líder.

MAXGEHRINGER É CONSULTORDE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DÚVIDAS
DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E TV
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Bernt

Entschev
Empurrar com a barriga é se

empurrar para fora da empresa

Ninguém está
isento de sentir
uma moleza vez
'ou outra, mas
profissionais

que vivem numa
,

eterna preguiça
são execrados
pelo mercado de

trabalho

"

Se tem uma coisa que abomino num

,perfil profissional é a preguiça. Afinal de
contas, ninguém está isento de sentir uma

. moleza vez ou outra, mas profissionais
que vivem numa eterna preguiça são exe

crados pelomercado de trabalho. Foi mais
ou menos o que aconteceu com 'Dionísio.
Quem lia o currículo dele, encantava-se
com tantos diferencias. Não o conhe
cia pessoalmente ainda quando tudo isso

aconteceu, mas a sua fama rondou meu

escritório quando estávamos o prospec
tando para uma de nossas vagas. Durante
o processo ele foi muito bem, só nos dei
xou em dúvida em alguns testes compor
tamentais que apresentaram alterações
em seu desempenho. Ele seguiu como ter
ceira opção no processo e quando ligamos
para pedir referências sobre ele, ouvimos
três opiniões semelhantes de di
ferentes ex-chefes. -

O primeiro,
-

Ronaldo, co

mentou que Dionísio começou
muito bem na empresa'. Apre
sentava resultados, fazia suas

tarefas muito bem feitas e tinha
uma capacidade técnica e inte
lectual'muito grande. Porém, ele,
percebia que Dionísio demo-

e

rava mais que os demais para'
apresentar seu trabalho e isso
se dava, normalmente, porque
ele deixava para fazer em cima
da hora da entrega. Ronaldo contou, in

clusive, que chamou Dionísio para uma
,

conversa, acreditando que ele pudesse es

tar com algum problema que o impedisse
de executar suas tarefas em tempo hábil.

Percebeu, porém, que não havia absoluta
mente nada de errado acontecendo e op
tou por apenas observar um pouco mais
de perto o trabalho do rapaz. Observou

que sempre que ele podia, optava por se
dedicar a coisas mais prazerosas, muitas
vezes nem condizentes com seu escopo
de trabalho. Foi assim durante um longo
ano, até que outros gestores pediram sua

demissão, já que nada aconteciaparame
lhorar a situações.

Asegunda ligação que fízemosfoí com,
uma ex-colega que trabalhava diretamen
te com Dionísio. Janaína era seu par numa
das empresas que ele passou e lamentava
tê-lo perdido. Segundo ela, eramuito bom
trabalhar com o rapaz, pois suas ideias
eram excepcionais. Porém, por outro lado,
ele tinha um defeito quase irreversíveL

Sempre que desenvolviam um projeto em
conjunto, Dionísio pedia, sem vergonha
nenhuma, para que amoça ficasse com as

partesmais trabalhosas.
Por fim, a ligação que confirmou a'

impossibilidade de Dionísio permanecer
no processo, foi com seu ex-subordinado,
que agora ocupava um cargo de coorde

nação. O jovem; aparentemente muito'

inteligente e capaz, contou,
'com certa indignação, que
na época em que Dionísio era
seu chefe, ele era tão pregui
çoso 'que era quase impossí-

.

vel trabalhar com ele. Bernar
do utilizou exatamente essas

palavras para definir o perfil
de Dionísio. Disse que ele pe
dia as coisas mais absurdas,
como pegar coisas em seu

próprio gaveteiro, que ficava
ao lado dele.

"

As três referências foram
suficientes para percebemos que as alte

rações comportamentais que apareceram
em seus testes tinham ligações diretas
com a disposição. E, numa entrevista de
cisiva, 'percebemos que Dionísio, infeliz
mente, não passava de um preguiçoso.
Após alguns meses, conheci Dionísio. En�

graçado como que apenas olhando pra ele
já é possível identificar seu jeitão vagare-

. soo Trocamos algumas palavras e, apesar
de perceber sua imensa capacidade, iden
tifiquei um quê de preguiça em cada rela
to seu. Sem dúvida, havíamos feito uma

boa escolha ao excluí-lo do processo.
Mande sua história para coluna@debernt.com.bre siga-me no twitter@bentschev.

PESSOAS COM O'EFICIÊNCIA
E BENEFICIÁRIOS REABILITADOS

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

(AMBOS OS SEXOS)

Encaminhe seu currículo para,

recrutamento@,ma_risol.com.br
ou preencha' o formulário "Proposta
de Trabalho" na portaria da empresa.

Rua.Bernardo Dornbusch, 1.400 - Jaraguá do sul/se

PÓS-GRADUAÇÃO
Estratégias Financeiras

360 9/4/?.D1O
18h30min às 22h30mln 6a feria e sáb

e de Custos 8h às 17h (aulas quinzenalmente)

TÉCNICOS
Técnico em Enfermagem 1806 19/4/2010 8h às 12h 2" a 6a feira

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Linguagem e Programação JAVA 100 06/04 a 10/08/2010 19h às 22h 33 e 5a feira
Designer Grafico 180 06/04 a 10/11/2010 19h às 22h 3a e 5ateira
Solidworks Avançado 60 15/05 a 21/08/2010 08h às 12h Sábados

GESTÃO E NEGÓCIOS
Oratória Avançada· 15 12/04 a 16/04/2010 19h às 22h 2a a 6a

Boas Práticas em Manipulação de

Alimentos 20 14/04 a 23/04/201 (} 19h15min às 22h15min 43 a 6a

Técnicas Financeiras 35 17/04 a 19/06/2010 8h às l'2h Sábados

Qualidade no Atendimento 30 19;04 a 11/05/2010 19h15min às 22h15min 2a a 6afeira

Gerenciamento de Equipes de Vendas 8 20/04 e 27/04/2010 18h às 22h 3afeira

Contabilidade para não Contadores 24 27/04 a 20/05/2010 19h15min às 22h 15min 33 e 5a feira

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

Consulte-nos sobre os cursos de Ação Empresarial para sua equipe!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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UEM NÃO ADMIRA UM SORRISO?
Aindamais no escritório, onde o clima de tensão e a seriedade tomam conta do ambiente

, o simples hábito de sorrir pode fazer
'a diférença na empresa, pois ajuda
a alavancar a carreira, Gestore.s, psi
cólogos e profissionais de recursos
humanos (RH) admitem que o com-

portamento de um colaborador é tão importante
quanto a sua competência e seus pontos fortes.
"Já participei de reuniões de corte . de
funcionários em que uma pessoa
não. foi demitida por causa de
seu bom humor. Percebe
mos que iríamos sentir

, falta de seu alto as-
A

tral", conta Maria
Bernadete Pupo,
professora de
RH do Centro
Universitário
Unifieo. Ou
tro motivo

para a sim

patia ajudar
na ascensão
é o fato de
estar ligada à

qualidade do
trabalho pro
duzido.
"Profissionais
bem - humoradas
desempenham
melhor suas tarefas,
são mais' produtivos
e criativos", diz Maria
Cristina de Carvalho, dire
tora de RH do grupo Bourbon
Hotéis
e Resorts. Quem atua com alegria possui
mais disposição em lidar com situações embaraço
sas do dia a dia. "Uma pessoa de bem com a vida
encara tarefas como desafios e não como proble
ma", afirma Alessandra Tomelin, coordenadora de
RH do Vagas Tecnologia, portal de recrutamento e

seleção.
'Mesmo com tantos benefícios, existem aqueles
funcionários que não conseguem sorrir no local de

WIZARD
CONTRATA SECRETÁRIA

.

'Conhecimento em informática

� .experiência na função
de atendimento e vendas,
cursando ensino superior e

com' idade mínima de 25 anos.

Enviarcurrfculo para
wiza rd@netuno.com.br

trabalhá - seja por timidez, seja por personalida
de. É o caso da analista
contábil Luana Santos, de 25 anos. Segundo ela,
sua postura dentro da empresa gera comentários

que a incomodam. "Trabalho com a cara séria e

não fico contando piadas.
Por isso, acham que sou mal humorada, mas não é

verdade".
.

, O analista comercialAndersonAlen
car Bernardo, 'de 22, também

não é extrovertido no escri
tório. "Se fosse, passaria
uma imagem' de ima
turidade'" acredita.
Há ainda casos

mais graves, em

que o desâni
mo pode tomar

conta do cola- '

borador. "Por
isso, é preciso
pensar onde
está o proble
ma e resolvê-

, lo", orienta
Marcelo Afon
so Ribeiro, pro
fessor:
O especialista
em comunicação

verbal Reinaldo
Passadori garante: o

ideal é equilibrar o bom
e o mau humor. Um exem

plo é o locutor Júlio Ferreira,
de 27 anos. "Tento ser alto astral

para que o ambiente se torne harmo-
nioso, o que é fundamental para o convívio em

equipe".
Mas cuidado: excesso de bom humor pode ser pre
judicial para a carreira. Passadori dá a dica. "A úni
ca regra é tomar cuidado com sarcasmo e exageros
nas piadas. Fora isso, uma pessoa entusiasmada e

agradável se destaca, faz a diferença nas organiza
ções. Isso acontece desde o processo de seleção até
o dia a dia de trabalho". Então, sorria!

�O�!_@,9!_�J;!_º_!E�!JERAMEt!!º
::: Aprenda a sorrir
::: Relaxe durante o dia
::: Abrace seus objetivos

VI
o
�
::J
U
(IJ

. ,,_

MA8TE_�'-'j\ O 4�rº-��TRll_�,__
::: Fuja das pessoas negativas
::: Encare as tarefas como desafios
::: Seja simpático com a equipe

ERROS DE COMPORTAMENTO

::: Exagerar nas piadas
::: Falar mal das pessoas
:::- Ser sarcástico com os colegas
::: Querer que os outros pensem igual a você
::: Ser agressivo e mostrar irritabilidade no trabalho
::: Deixar que um pequeno problema estrague seu dia

::: Desânimo
'

::: Isolamento
-

::: Impaciência
::: Negatividade
::: Baixa tolerância

Responda às questões abaixo e avalie
se você tem controle emocional.

1 • 'Você Sé considera uma pessoa•••
::: A) Alegre.
::: B) Equilibrada.
::: C) Não muito sociável.

2 • Durante uma reunião de
trabalho, você é contrariado. Qual é
a sua ,reação?
::: A) Fica calmo e responde após ouvir.
::: B) Não concorda, mas aceita ouvir.
::: C) Não ouve, pois não aceita uma

segunda opinião.

,
3 • Alguém mexe na sua mesa. O que
você faz?
::: A) Aceita a brincadeira e dá risada.
::: B) Fica contrariado, mas não reclama.
::: C) Briga com o responsável.

4 � Geralmente, quando v�cê fica
nervoso•••

::: A) Costuma rir para disfarçar.
::: B) Fica apático.
::: C) Perde o equilíbrio emocional.

5 • Quando você comete um erro no

trabalho...
..

::: A) Aceita com facilidade
reconhecendo-o.
::: B) Justifica o erro e fica se remoendo
por dentro.
::: C) Perde o humor e não fala com

ninguém.

6 • Quando o chefe chama a sua

atenção•••
::: A) Você controla o nervosismo e

conversa separadamente com ele.
::: B) Se concentra em seu trabalho e

não fala com ninguém.
::: C) Perde o equilíbrio e tenta

justificar o ocorrido.

,7 • :você está aleg..e e, ao chegar ao
trabalho, encontra o seu chefe de
mau humor•••
::: A) Tenta não se contagiar.
::: B) Avisa os colegas e insere todos no

clima de tensão.
::: C) Aproveita o clima de tensão e

briga com todos.

o
(IJ
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'L:
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2-' 8 • O seu atual ambiente de trabalho
S lhe proporciona... .

.

.

VI

g ::: A) Um estado confortável.n:!

§ ::: B) Nem bom nem ruim.
x:

::: C) Fico mau humorado só de pensar
em chegar ao trabalho.

.

(IJ
"O
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,,_

o
VI
VI

�
,,_

::: Maioria A: Considere-se uma pessoa
bem humorada. Você tenta 'manter
o equilfbrio emocional.
::: Maioria B: Você é uma pessoa
que alterna bom e mau humor com
frequência. O importante é buscar
equilíbrio emocional.
::: Maioria C: O mau humor tomou
conta de você. Reveja seu modo de agir.
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CONCURSO DO
. .

INSTITUTO FEDERAL
Vagas disponíveis e inscrições abertas para Jaraguá do Sul e região

CÉSAR JUNCKES

Vagas para profissionais do Instituto Federal, antigo Cefetde Jaraguá e região

le, Lages, Palhoça, São
José, SãoMiguel do Oes
te, Urupema e Xanxerê.
São 183 vagas para pro
fessor, com remunera

.ção variando entre R$
. 3.061,64 e R$ 6.359,01, e
109 postos para técnicos
administrativos, com

remuneração entre R$
1.568,99 e R$ 2.611,85:
As taxas de inscrição
custam entre R$ 50 a

R$ 110, dependendo do

cargo para o qual o can
didato vai prestar o con
curso. Há possibilidade
de isenção do pagamen
to para quem compr9-
var não ter condições
de quitar o valor. Outras
informações adicionais

pelo e-mail concurso@
ifsc.edu.br.

"Instituto
'Federal de
Santa Cata-

.

rina (IF-SC,
antigo CE

FET-SC) abre concurso
público para professo
res e técnicos adminis
trativos. São 292 vagas
para cargos em três ní
veis: fundámental, mé
dio e superior. As inseri-

,

ções ficam disponíveis
até segunda-feira, 29 de

março, e· devem ser fei
tas no site concursos.

ifsc.edu.br.
As alternativas vão ser

distribuídas entre as 16
cidades: Araranguá, Ca
çador, Canoinhas, Cha �

pecó, Criciúma, Floria
nópolis, Gaspar, Itajaí,
Jaraguá do Sul, Ioinvil-

Instituições pe �
aderir ao Sisu '

Universidades federais, estaduais' e 'institu
tos .federais de educação, ciência e' tecnologia
que têm processos seletivos para ingresso, de
estudantes no' segundo' semestre vão .podet
utilizar o Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

'

O prazo para aderir ao sistema inicia em abril,
permanecendo aberto até maio. A seleção e
matrícula dos alunos serão feitas em junho.

A decisão, de utilizar o Sisu ficará para
conselhos universitários de cada Instituição.
O Sisu terá apenas uma etapa de inscrições.

.

Poderão concorrer os estudantes.que fizeram'
o Enem (Exame Nacional do Ensino'Médio) de '

2009. A partir das inscrições dos alunos, serâ '

. gerada uma lista de classificação.

EDUGAGÃO
�

UNERJ I
_ .. _-- -- _- ....

Exposição nabiblioteca Vagas 'para estagiários!
j

A exposição '1\ leveza do concreto do escultor"
�

Adão Barbosa permanece aberta até segunda-feira
j

(29)" na Biblioteca Padre Elemar Scheíd, do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul, A entrada é gratuita.
O espaço foca aberto ao público de segunda a sexta

ferra, das 8 as 22h, e aos sábados das 8 às 12h, anexo
ao campus da faculdade na I!la dos Imigrantes. Infor
mações pelo telefone (47) 3275-8225.

A Prefeitura' de Jaraguá 'do Sul abre vagas
'

para os candidatos a estagiar como monitores
nos setores de educação especial nas escolas.
Os acadêmicos interessados devem' encaminhar
currículo para o seguinte endereço vi;tual� rosa.

drh@jaraguadosu!.com.br. Outras informações
adicionais pelo telefone (47) 3372-8000.

Luiz

Marins

j

I

,

,

o espírito democrático "não ,é .só fazer
,

valer a sua, ideia, mas a da maioria ou de quem
representa a maioria, por voto ou delegação. A'$
sim, embora possa discordar, você deve obede
cer.a uma lei aprovada pelo Legislativo e sancio
nada peloExecutivo. Veja se você seria capaz de

implementar, com comprometimento e lealda
de) uma decisão com a qual não concordasse.

Pense nisso: Sucesso!
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foi sequestrado e pedem dinhei
.

ro pelo resgate", explica.
.

Em outros casos, o falsário
diz que. o suposto prêmio será

entregue mediante a compra de
cartões telefônicos e até ensina

como passar os créditos para o

celular dele. Os mais precavidos
costumam pedir para a vítima ir

comprar determinado produto
no mercado e depois passar o

número do código de barras da

embalagem. Mas, para "ganhar o
prêmio", ainda há uma exigência:
o "sortudo" deve deixar o telefo
ne fora do gancho até voltar.

Foi o que aconteceu quando a

reportagem de O Correio do Povo

ligou de um orelhão para núme�.
ro descrito no torpedo recebido

por Robson, na quarta-feira (veja
a descrição da conversa ao lado).
"É uma tática usada pata saber
se você acreditou no golpe e que
não vai acionar a polícia", escla
receVonk.

.'

Se a vítima voltar e repassar as

informações solicitadas; o próxi
mo passo do golpista é pedir para
a pessoa comprar cartões de ce

lular. "Se receber umamensagem
dessa, ignore. Não existe sorteio

por telefone. Se o torpedo vem

de outro Estado, pode ter certeza
que é trote", afirmaVonk.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

Olonagem de telefones
Vonk também não descarta a possibilidade de os estelio-

natários realizarem a clonagem de telefones. Segundo ele,
no país há registros de pessoas que foram induzidas pelos
falsários a digitar alguns números durante a ligação, permí- _

tindo que a linha telefônica fosse usada irregularmente.

"Ele disse que era filho do
SOvio Santos", conta mulher

. uma promoção, também do SBT.

Desconfiada, ligou de um orelhão

para o número e percebeu que a

mensagem era falsa.
"Um homem com sotaque nor

destinome atendeu falando que era
do departamento pessoal do SBT e

disse que era filho do Sílvio Santos.
Comecei a rir e ele ficou indignado",
relembra. Mas esse não foi o único

torpedo "premiado" dela. "Depois
disso já recebimensagemde que eu ...

ganhei um Astra e um Sandero.Se

.ísso fosse verdade, já teria três'carros
novos em casa', brinca.

GOLPES _

Parabéns! Você foi sorteado!
Detentos mandam torpedos falsos 'para conseguir créditos de celular e dinheiro

CONVERSA COM O "GOLPISTA
Acompanhe o diálogo entre a reportagem de O Correio do Povo e um golpista realizada na quarta-feira à noite:
........... 0 � ; o ••• e o 0 a. a •••••••••••

JARAGUÁ DO SUL

"Seu celularfoi sorteado
com uma casa de RS 50
mil". Esta foi a mensagem
que o jaraguaense
*Robson, 28 anos, recebeu

"

pelo celular há cerca de
dez dias.

O
torpedo informava que a

premiação era promovida
pela rede de televisão SBT
e trazia um telefone de

contato, com DDD 085 (Ceará).
Mas, para ter direito ao prêmio,
o dono do celular precisaria ligar
de um telefone fixo. "Quando vi
a mensagem, já percebi que era

golpe. Como posso participar de
uma promoção que eu nunca me

inscrevi?", afirma Robson.
Conforme Rogério Vonk, esse

tipo de golpe geralmente é apli
cado por detentos dentro de pre
sídios, que usam das estratégias
mais variadas para conseguir di
nheiro ou cartões telefônicos.

Em alguns casos, eles usam

as informações repassadas pe
las pessoas para aplicar futuros
golpes do sequestro. "Perguntam
se você é casada, se tem filhos, o
nome dos filhos e até onde você
mora. Depois, outro preso liga
dizendo que algum familiar seu

Especialistas em segurança
afirmam que, em alguns casos,

os golpistas são tão preparados
que imitam o formato usado
nas promoções de televisão, ci
tam as empresas pelos nomes

completos e slogans e usam até
técnicas de telemarketing para
convencer as vítimas.

Mas este não foi o caso da dona
de casa Roseli Teresinha Gomes da
Silva Werlang, 36 anos. Em 2008,
ela recebeu um torpedo dizendo

que ela havia sido premiada com

um automóvel Cross Fax através de

• (voz masculina) - Central Telefônica do SBT
• (repórter) - Boa noite, me mandaram uma mensagem dizendo que eu

ganhei uma casa ...

• (vozmascutína) - A senhora recebeu a mensagem pelo celular, é isso?
• (repórter) - Isso mesmo.

• (voz masculina) - Como a senhora se chama?
.

• (repórte�) - Daiane '
.

• (voz masculina) - Senhora Daiane, a senhora fala de um telefone rillo
resitleneialf?

-.

• (repórter), Sim, é do telefone da minha casa.

• (voz masculina) . E qual é o número?
• (repórter diz o número)
• (voz masculina) - Qual é a senha?
• (repórter) - Senha?
• (voz masculina) - Aquele número que veio na mensagem
• (repórter diz a senha)
• (voz masculina) - Em qual número de celular a senhora recebeu a

m"ensagem?
'

o (repórter díz o número)
• (voz masculina) - Esse número e da senhora mesmo?
• (repórter) - Sim, eu que recebi.
• (voz masculina) - Dona Daiane, apenas para informação essa

ligação .. , (frase fica inaudível, por causa do barulho no fundo)
• (voz masculina) -

... do protocolo para liberar a mensagem,
certo?

o (repórter) - Desculpa, moço, eu não consegui ouvir direito
por, causa do barulho.

• (voz masculina) - Não se preocupe, é por causa da obra.
o (repórter) - Ah, tá bom.

.

• (voz masculina) - Dona Daiane, a senhora é casada?
• (repórter) - Sim.
• (voz masculina) - A senhora tem filhos?

Ligação cai
• (repórter liga de novo) - Moço, eu tava falando com

você antes, a ligação caiu.
• (voz masculina) - É dona Dani?
• (repórter) - É a Daiane

• (voz masculina) - Certo dona Daiane, a senhora está concorrendo a uma

casa de R$ 50 mil.
• (repórter) - Que legal! O que tem que fazer?
• (voz masculina) - A senhora tem papel e caneta na mão?
• (repórter) - PeraL. (espera). Pode falar.
• (voz masculina) - Daiane, a senhora conhece a fábrica de achocolatados
Néstlé, certo?

! (repórt�r) - Sim.
.'. Hi

_

I,'
...

• (vdz mascOlina) - Nesta promôção (inaudível) da identidade e CPF...
, • (voz masculina) ... dois códigos de barra de embalagens de

-

"

achocolatados.
• (repórter) - Ah, eu tenho que te passar o número do código ãe barra para
ganhar a casa?

• (voz masculina) -Isso, dona-Daiane .

• (repórter) - Tem que ser de chocolate em pó ou podeser outro produto?
• (voz mascuiina) - Pode ser de qualquer produto Nestlé, a senhora tem

em casa?
• (repórter) - No momento não,mas se precisa eu vou comprar, pode ser?
II (voz masculina) - QuaFlto terimo a.senhora leva para comprar?
• (repórter) - É rápida, uns 15 minutos, o mercado é perto de casa._
.• (voz masculina) - Em meia hora a senhora consegue comprar?

• (repórter) - Sim, mas assim que eu voltar eu posso ligar de novo?
• (voz masculina) - Faz assim dona Daiane, deixa o telefone fora do

gancho que a gente espera a senhora voltar.
o (repórter) - É pra deixar o telefone ligado?
• (voz masculina) - Sim, não se preocupe com a conta porque essa

ligação é grátis, quem' paga é o,SBT
.

• (repórter) - Ah, então eu vou avisar o meu marido pra ele não

desligar o telefone. ,

•.(voz masculina) - Certo, mas a senhora tem que VQltqf em meia
hora, senão perde: a casa; certo?

•

.'

• (repórter) - Tranquilo, em meia hora eu volto, só vou avisar o
meu marido e já vou sair.

,

• (voz masculina) - Certo dona Daiane, vai com Deus que a

gente vai ficar esperando:
• (repórter) - Obrigada moço,
• (repórter desüga)

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

DIMAS
Jaraguá do Sul Joinville Ifaja!

Tel: 47.3274.4100 Tel: 47.3145.4100 Tel: 47,3247.4100
Blumenau

TeI47.3231.4100
Florianópolis - Estreito

Tel: 48.3281.4100
Florianópolis - Beira Mar

Tel: 48.3952.4100

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INFRAESTRUTURA

.Sem eletricidade

Parte do bairro Corticeira
ficará sem energia elétrica
durante quatro horas na

próxima segunda-feira,
dia 29.

A
interrupção do serviço
pela Ceiesc (Centrais
Elétricas de Santa Ca
tarina), entre o período

das 7h30 às 11h30, abrange os

moradores das ruas Hermínio
- Stringari e Marcionilo dos San�

.

tos. Isso porque, o governo mu

nicipal solicitou o deslocamento
de oito postes de iluminação pú-

, blica para asfaltar esse trecho de

quase três mil metros.
A remoção é necessária para

dar continuidade ao -trabalho
de pavimentação que iniciou
no ano passado. Conforme ex

plicação do supervisor de pro
jetos da Celesc, de Jaraguá do
Sul, Hildo Bedin, os postes es

tão no caminho onde deve ser

realizada a obra. Na semana

passada, outros seis pontos de

iluminação pública foram re

movidos na rua LauroZimmer
mann, no bairro Guamiranga,
onde o asfalto já começou a ser

feito em seguida.
A Secretaria de Obras prolon

gou o andamento da obra depois
de concluir o serviço de terrapla
nagem e drenagem nessas estra
das. Agora o trabalho ganha mo
vimento de novo para dar largada
definitivamente no asfaltamento
das vias. Menos' de dois meses é
o tempo previsto pela Prefeitura.
Mais de mil famílias vão ser be
neficiadas com o asfalto, reivin
dicado há dez anos.

A empresa Infrasul Infraes
trutura, de Joinville, tem até ju
lho para termínar os trabalhos de
acordo com a ordem de serviço
assinada em novembro de 2009.
O investimento será de quase
R$ 3,6 milhões. Deste valor, R$
2,4 milhões vêm através de um

financiamento pela.Agência de
Fomento de Estado de Santa Ca

tarina, o Badesc e o restante sairá
dos cofres da Prefeitura.

• Daiana Constantino
daiana@ocorreiodopovo.com.br
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Juíza nomeou perito para
executar laudo em 30 dias

GUARAMIRIM No dia 12 demarço, ajuíza de-
A juíza da Comarca de Gu� - feriu o-pedido de liminar anexo à

ramirim, Nayana Scherer, pediu ação popular do vereador Osni
a avaliação do valor do terreno Bylaard�. A solicitação requer o

no Caixa D'Água, adquirido na bloqueio das contas bancárias
época da administração do ex-dos envolvidos na compra de um

prefeito Evaldo João Iunckes, no terreno no bairro Caixa da Água
do A juíza nomeou o porque se suspeita de superfatu-ano passa .

O ,. �.

perito Eduardo Sotto Maior para ramento. ,n�goclO 101 fechado
t O laudo - , por R$ 370 mil, mas outras ava-apresenar. .

. _
,

O rito tem prazo de 30 dias, ' haçoes mostram que o preço real

depoi�e do anúncio no último
,

é em média d� R$170 mil.
.

dia 18. Depois os envolvidos no ,Evaldo Ioão Junc�es, Mana
o serão chamados para Rosangela Kuszkowski e Ana Be-process .

S h'nífestarem sobre o laudo atnz' c ler, entraram com umse ma li

'T'b.

ial no prazo comum de dez agravo perante o n unaI depenei '.

d S C
.

,

di iniciando o prazo com o Iustiça e anta atarma paralas,
d b 1"autor em cinco dias e os demais erru ar a immar na semana

também dentro de cinco dias. passada.

Secretaria troca e limpa tubulação para asfaltar o centro

Tubulação será limpa para.
evitar alagamentos no Centro
GUARAMIRIM

A limpeza da tubulação
entre o cruzamento das' ruas
Alfredo Zimmermann e Gerô
nimo Corrêa está sendo reali
zada para evitar alagamentos
na área central de Guaramí
rim. Esse é um dos pontos que
'mais causam problemas nos

dias de chuvas. Cerca de'200
metros de tubos foram retira
dos para recuperar a extensão.

usadas para depositar areia,
evitando o acumulo na tu

bulação. O objetivo é fazer a

limpeza desses reservatórios
periodicamente. Os trabalhos
devem ser concluídos dentro
de 20 dias.

No cronograma de traba

lhos, outros' nove pontos no

centro devem' ser reparad�s
até o mês dé agosto. A inten

ção é recuperar todas essas

áreas para asfaltar as estradas
laterais e colocar lajotas na

rua 28 de Agosto, via principal
da cidade.

Outra obra paralela é a tr?ca
de tubos perto da antiga age�
cia do Besc. Nesse ponto, os �� .

bos estão sendo trocados, de
centímetros de diâmetro por 80

centímetros de diâmetro, tam

bém para evitar alagamentos.

porquatro hOI"'3S
.

Celesc desloca oito postes no Corticeira segunda-feira
_

,

DIVULGAÇAO
GUARAMIRlM

Agora será a vez da Celesc remover os postes do bairro Corticeira
PIERO RAGAZZI

Após o deslocamento dos postes, asfaltou iniciou no Guamiranga

Concurso do IBGE
com inscrições
abertas até dia 4
REGIÃO

o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) está
com inscrições abertas para o

concurso Censo Demográfico
2010 no site www.cesgranrio.
org.br. A ficha fica disponível até
o dia 4 de abril e a taxa custa R$
18. Os selecionados receberão
salário conforme a produção. O
horário de trabalho será flexível.

Para a região do Vale do Ita

pocu, são mais de 200 oportuni-

dades de empregos temporários.
Para Jaraguá do Sul, Guaramírím,
Massaranduba, Schroeder e Co
rupá estão disponíveis respecti - '

vamente a seguinte quantidade··
de vagas: 150,34, 17, 13 e 18.

A avaliação seletiva está agenda
da para 30 demaio. O local daprova
ainda deve ser definido pela comis
são organizadora do concurso.

O trabalho de coleta dos da
dos do 120 Censo Demográfico
começa no dia Iode agosto. O '

resultado será divulgado no mês
de dezembro. Ao todo, 191.972
vagas são oferecidas para a fun
ção de recenseadores em todo o

Brasil. Os concorrentes devem
ter nível fundamental.

Segundo o secretário de
Infraestrutura, Rodolfo Iahn
Neto, caixas com três me
tros de profundidade vão ser

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TEMPORAIS,

Maischuvaenovosestragos
Bueiros entupidos dificultam vazão da água e causam alagamentos

•• 0_,

Parte de um barranco na frente da residência do eletricis�a Carlos Cunha ameaça desabar. Se chuvas continuarem ele terá que sair de casa

A forte chuva que caiu
sobre Jaraguá do Sul
na madrugada de ontem
deixou mais estragos. nas
ruas da cidade e também
em residências.

nacordo
com aDefesaCivil,

ários bairros registraram
agamentos, a maioria por
ausa de bueiros entupidos.

Alguns deslizamentos de terra tam
bémocorreramnoRibeirãoGrande,
no BoaVista eRioMolha. Nenhuma
casa precisou ser interditada e os

danos foram apenasmateriais.
Durante a manhã de ontem, a

Prefeitura e aDefesa Civil visitaram
os locais atingidos e já fizeram al

gumas reparações. De acordo com
o secretário de Obras, Valdir Bor
din, o principal acesso ao ilibei
rão Grande já recebeu melhorias.
"Passamos algumas máquinas e

macadame na estrada, pois a situ
ação estavamuitocrítica Foi a loca
lidademais prejudicada".

Nos bairros ÁguaVerde, Águas
Claras, Ilha da Figueira, São Luís,
Vila Lenzi e Iaraguá Esquerdo
houve diversos pontos alagados.
Amaioria deles por causa de buei
ros obstruídos. "Em algiunas loca
lidades houve transbordamento
de ribeirões, mas nas regiões mais
centrais o problema foi as bocas
de lobo fechadas", explica o secre

tário. Bordin afirmou que ontem

a Prefeitura iniciou a limpeza das
ruas em alguns bairros .

. Por causa da chuva forte, o ele-

tricista Carlos Alberto Cunha teve

que cobrir parte do terreno da casa

dele com lonas. Um barranco em

frente à residência começou a cair e
Carlos teme que o resto venha abai
xo. "Cada vez que eu venho olhar
tá descendo mais. É muita água e

talvez com a lona consiga amenizar
um pouco. Se continuar chovendo
vou ser obrigado a ir para a casa

de parentes, pois a gente fica com

. medo",lamenta.

O eletricista e a família moram
no Rio Molha, onde mais desliza
mentos aconteceram. Em 2008, .

quando Santa Catarina sofreu com
fortes chuvas, Carlos teve que sair
de casa por dois meses. "A gente
tá tentando esquecer aquilo que
aconteceu. Mas cada vez que chove
émaispreocupação. Parece que isso
não vai passar nunca".

As cidades de Guaramirim e

Schroeder, que tiveram inúmeros

problemas com a chuva de quarta
feira, não registraram nenhuma
ocorrência ontem. "A chuva mais
forte foi em Jaraguá mesmo. Agora
nós estamos contabilizando os es

tragos de anteontem para conseguir
. recuperar o que foi perdido", afirma
o secretário de obras de Schroeder,
Leonor Jacobi.

No Ribeirão Grande, equipe da Defesa Civil registrou maiores estragos

Geral 11

"

Arrastão da limpeza cancelado
Também por causa domaú tempo, a Prefeitura cancelou o Ar

rastão da limpeza que d�veria acontecer hoje nos bairros Barra
do RioCerro,Jaraguá 84, Jaraguá 99 e na localidade é1eGaribaldi.
De acordo com o secretário de Obras, Valdir Bordin, eles temem
que a chuva atrapalhe o recolhimento dos objetos e que esse lixo
fique nas ruas. "Se acontecer alagamentos o material pode ser

arrastado pela água, prejudicando ainda mais. Assim, os mora

dores não devem colocar o lixo que seria coletado nas calçadas",
explica.. Uma nova data para a coleta ainda será definida.

ARQUIVO OCP

Defesa Civil
em alerta no
·fim de semana

De acordo com o coor

denador da Defesa Civil de

Iaraguá do Sul, Jair Alquini,
o órgão vai estar em alerta
durante todo o fim de sema
na Isso porque a previsão do
tempo indica que mais chu
vas estão por vir. De acordo.
com a Epagri/Ciram (Centro
de Informações de Recur
sos Ambientais e de Hidro- '

meteorologia), a presença
de uma frente fria e um

sistema de alta pressão
posicionados no oceano,
mantêm a instabilidade
em SantaCatarina.

A Epagri destaca a pos
-sibilidade de chuva especial
mente no período noturno,
onde os acumulados pre
vistos devem variar entre
50 e 100 milímetros em

média, com pontos que
podem superar essa mar-

.

ca, provocando mais ala

gamentos nas cidades do
Norte. Considerando os

elevados volumes de chu-
.

va das últimas 72 horas,
persiste a condição para
deslizamentos em áreas
vulneráveis. O tempo ins
tável deve permanecer até

domingo. Jair recomenda
que em situações de ris-
co a população entre. em

contato pelo telefone 199
daDefesaCivil, ou 193 dos
Bombeiros.

O sol deve aparecer so
mente na terça-feira, com
a chegada de uma massa

de ar secoaoSuldoBrasil.A
nova condição vaidiminuir
a instabilidade, deixando o

céu com sol entre algumas
nuvens. As temperaturas
devem ser amenas,
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PI a 'I

Beatriz Sasse
47'8433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitte r. comi beatrizsasse

flick Ibeasasse
ortut Beatriz'Sasse

- \
<:.

Seja solidário'
o Grupo dosAmigos Solidários - GAS está promovendo mais

uma vez a campanha "Páscoa Solidária" para crianças carentes.
Quem quiser pode colaborar com bombons, cestinhas ou chocolates,

.

deixando as doações nós seguintes locais: Studio Gym, Yázigi, Sebus,
Centro Assistencial Caeb, Gatos &Atos, Orgânico & Natural, Academia

Impacto, Vip Estética e DonaHilária. Se algum voluntário quiser
acompanhar a entrega, será dia 3, durante a tarde em diversos bairros,
para isso deverá entrar em contato com os organizadores. Para contato

ou doações em dinheiro acessewww.grupo-gas.blogspot.com.

!

Espetáculo de dança ".

o show "Aquarelas", de Carlinhos de Jesus e Cia de Dança terá
duas apresentações em Joinville, dias 30 e 31 de março, às 20 horas,
no Teatro Juarez Machado. A apresentação tem o espírito carioca de

Carlinhos, misturado a outros ritmos brasileiros, do samba no pé ao

samba de roda, além de lambada, forró e frevo. Traz a comissão de
frente da sua escola de samba, a Mangueira, com direito a mestre
sala, porta bandeira e passistas. É chorinho, batucada e samba-enre
do. É Chico Buarque, Ari Barroso, Jacob do Bandolim e Nando Cordel.
Valor da entrada é R$ 60" e R$ 30 (meia).

NOITE DE GALA
Neste domingo, às 19 horas, o canto coral e amúsica de câmara �a=

nham destaque no palco do Centro Cultural da Scar. O concerto reumra

em noite de gala integrantes do Corais da Scar, Coral da Escola de Músi

ca DonaldoRítzmann, de São Bento do Sul, e da Orquestra de Câmara,
também do Planalto Norte. O programapromete agradar o público, com
peças barrocas e românticas, ao contemporâneo. Ingressos custam R$
10 e R$ 5 se for comprado com antecedência, e podem ser adquiridos.
na secretaria do Centro Cultural. Informações pelo telefone 3275-2477·.

Blush! de Páscoa
A revista Blush! do mês de abril já está no "for

no". Na semana que vem ela chega quentinha às

bancas e aos assinantes. A ilustração feita para a

capa pelo artista e profissional do design da agên
cia ClicZoom, Beto Fenner, merece destaque, pois
está simplesmentemagnífica.Vale a pena conferir!

Programe-se!
.

Quarta Sertaneja no dia 31 no Estação do Tempo. A promoção é da
Fuel Eventos. Show com Léo Uma e banda e DJs convidados. Mulheres que
enviarem e-maílparacontatoêfueleventos.córnbr com nome completo pa
gam somenteR$ 5 na hora. Ingressos a R$ 10 naUpperMan eVoilà.

Talita �. Paulo Nart curtindo uma
agrad�vel noite na Choperia Bier Haus

Kátia Brand no pagode com o grupo
Sem Abuso, no London Pub

Amarildo e Regiane Silva comemoraram
no Baependi a formatura de Eder Silva

Marcelo Dereti e Adriana Fernandes na Bier Haus

Os
namorados
Daniel e
Suelen
Gomes,
também no

Clube Atlético
Baependi

',

'I/IfJIJJilJJlfll1tfJJJl!JffJJl/ Ifl�_.-._lII!ilt.m@4_i"lIn§.!ti.�.,!iiiiiiiiiil1iiiillllll__
' __*.fi••".kG!II".II&*1I*1I€II&9S."II4MIIHlillalilldIlU'lI&'m·m.M®val'iOi.i••=VD!!f!",&.MU.4@•••,",é."."uAilill,,,s.-.mwa•••II'.IH

_
.

- _ •••••••• _ ...__,.,':12 Itch_,NM@MilIMP__,_IUI_

MOINHO DISCO
Friends Celebration é a festa que
rola a partir das 23 horas. Sertanejo
.""ut:\iN'�rsitânj0 edil) luii:Gustavo &

.

Rodrigo,' dirét6 de São Paulo Cristian
Slater (progressive house) e mais
DJs Igor Lima, Alan Madeira e

r Skwu ,.:Betire eonvit�,antecipado
�ai�' '," 'r:l;;i IQja'S.f,[utura, mas

•
'(jorra porque são li.r;nltados.

Na hora o ingresso eu�tará R$ 15,

dia
LONDON PUB

Mega show Téo & Edu. Ingressos na

hora RS 5 mulheres e RS 15 homens.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
GREEN BEATS· 8804-6050

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
LONDON • 3055-0065I londonjaragua,com.br
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.combr

MOMMA. 8479"66461 momma.com,br
CARAMBAS. 333-22751 carambas,com,br
FUEL. 8433-00831 fueleventos.com,br
KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584
MOVING UPMUSICCLUB· 8856-8389

SEVEN CHOPERIA • 9122-7190 ou 9106-9982
lICORERIA FULL DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299
.

CACHAÇARIA AGUA DOCE· 3275-2590
_ CHOPERIA SALOON • 3373-1673
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Terreno lot. recanto dos passares, c/306m2• R$
20.0.00,00 entrada e restante em até 60 meses

João Pessoa: Casa de alv. c/90,00m2, c/2 qtos, .

banheiro, 2 vagas de garagem, murada, previsão de

entrega Maio/2010. R$ 139.000,00 (50% de entro e

saldo em até 60 vezes).

Tifa Martinsl São Luis: Casa de a1v. cl 150,00m2, cl
3 qtos, 2 salas, dispensa, 2 vagas de garagem,

banheiro, murada, toda reformada. R$159.000,OO
(Aceita financiamento bancário).

lIIjijj J!;;,jj..

João Pessoa: 2 casas, sendo a primeira de alv. cl 2 Chico de Paula: Casa de alv. cll suite + 1

qtos, garagem e demais dep., e a segunda casa el 2 qto e demais dep. toda murada. R$
qtos e cemaís dep .. muarada. R$ 110.000,00 130.000,00 (Aceita financiamento bancário).

.:"'Il.i...i!fJl/IJIfjj!':llllilM/lll1l;::.;l/l��1J-M'!I....iIII'õl -��'-iIl;W,I/I9!'JlI!!í!Iii._'lfjmu_1JP!I,.�_w�....'l!!IiUlmfl1!'WiJIIjjJ_!�rgpmlill�!I!iJj

Champangt c/1 suite cl sacada, 2 qtos cl sacada,
mezanino, coz, lav, salas, lavabo, jardim de inverno, gar
pi 2 carros, acab em massa corrida, gesso, entro pi split,

porcel, etc. De R$ 260.000,00 por R$ 249.000,0
(negociável)

Amizade: Geminado de alv. el 140,00m2, 1 suite + 2

�
otos, banheiro, lavabo, jardin de inverno,

churrasqueira, 2 vagas de garagem,

ót,
ima localização

e acabamento, previsão de entrega Maio/2010. R$
249.000,00 (50% de entro e saldo em até 60 vezes).

,

itf!f. �-flf," 1'1:'

Centro: Sobrado de alv. el 232,00m2, cl 6 qtos, 2
banheiros, garagem, murada, ótima localização

residencial. R$ 599.000,00
,'tm""ll '{Jfl#rpp('f!!ffif!�jiff�1i'�:r"1Ul1

Centro: Terreno com 851,OOm2, ótima
tocanzação resídenclal, pronto para construir,

próx. posto Behilng. R$ 195.000,00

Rio da Luz: Terreno com 412,50m2
(12,5x33), pronto para construir,

. róx. a Seara. R$ 42.000,00

Chico de Paula! Centro: Terreno com

1.343,00m2, (32,5 x 45,5), ótima
localização residencial. R$ 299.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rpa Barão do Rio Branco, 545 - Centro

,

A

MENEGOTTI
o AM B I L II· R I

3371·0031www.parcimoveis.com.br .

e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

6.066- ILHA DA FIGUEIRA- APART. C/Ol SUiTE
+ 01 QUARTO, SALA, COZ, BWC, LAVAND. E

GARAGEM. R$145.000,00.

- Excelente terreno no

Centro de Jaragua. Com área de
.

1.474,OOm2. R$1.050.000,OO
6.102- RIO OA LUZ 11- SiTIO C/153.187,00m2.

R$280.000,O[}
6.105- RIO CERRO-TERRENO C/30.000,00m2 ,

CI CASA ESTILO ENXAIMEL - RS1.620.000.00
6.104 - BARRA-TERRENO COM AREA 367 20

M2. R$65.000,OO
6.113- Baependi - Terreno CI
2.349,50m�. R$938.000,00

Classimais 3

TERRENOS

5973 - SCHROEDER 105.000,OOM2 R$1.600.000.00
5928·ROD. DO ARROZ 166.000,OOM2 R$193.000,00
5924-TRES RIOS DO SUL 20.000,OOM2
RS 250.000.0Q
5837·ÁGUA VERDE-14.700,OOM2- R$ 380.000,00
5!l2!I- ROXMA DO ARROZ 372.00J,00M2 � 430.000.00
5972 - ÁGUA VERDE - 465,OOM2 R$ 80.000,00
5994 - JGUÁ ESQ. 525,80M2 R$110.000,00
6017 - GUARAMIRIM - 360.00Mi - R$ 75.000,00
6092 - ÁGUA VERDE - 450,OOm2 - R$ 90.000,00
6093 - AMIZADE - 450,OOM2 RES. VERSALHES
RS 140.000,00
6095 - AGUA VERDE - 465,OOM2 - R$ 90.000,00

LOCAÇÃO
Casas:
Bairro estrada nova - rua joão miguel da silva,
514 - 02 qtos, si, coz, lav., bwc, gar. R$ 300,00
Bairro ilha da figueira - rua domingos da rosa,
698 - 02Qtos, si. coz, bwc, lave gar RS 500,00
Baírrotrês rios do norte -rua rodo Municipal, 537-
02 qtos, sal, coz, bwc, lave gar RS 380,00
Rua ri -013 -loL Souza 02 qtos, sal, coz, bwc e

lav. R$ 465,00 .

Bairro vila lenzi - rua afonso nagel,65 -resld,
Viena- 173m2 - 01 suite + 02 qtos, si, COZ, bwc,
lav. área de festa e gar. R$1.100,OO
Rua onéüa horst, n° 307 - 02 qtos, si, COZo bwc,
lave espaço pi carro. R$ 425,00
Bairro jgua 99 - rua emilio atia augusto
olderburgue, 02 qtos, si, coz, bwc, lave gar. R$
465,00

-

Rua pastor harold william, lado 186 - 03 qtos, si,
Cal, bwc, lave gar. R$ 580,00
Bairro barra - rua andre vitkawski, 78 - 03 qtos,
si, coz, 02 bwc, lave gar. R$ 800,00

. Bairro vila nova -rua trecenco curt a. Vasel, ao
lado n° ti60 - 02 qtos, sl,copl Cal, bwc, lav
espaço pj carro. R$ 600,00
Bairro nereu ramos - rua genaro sarti, nó 118
sobrado geminado.- 02 qtos, sl,cop! COZ; bwc,lav
e garagem. R$ 580,00
Bairro amizade - rua joãa piermann, n"50 - 03

qtos, sl,copl COZ, bwc. lave garagem. RS 780,00
'bairro chico de paula - rua das flores, n" 120 - 03
qtos, sl,capl coz, bwc, lave garagem. R$ 520,00
Bairro vieiras -rua angelo marangoni, rr 69 - 03

qtos, sl,cop/ coz, 02 bwc, lave garagem. R$
820,00
Bairro centro- rua equador, n° 45 - Oí suite, 02
etos, sl,cop! coz, 02 bwc, lave garagem. R$
1.050,00

Apartamentos:
Bairro centro - rua coronel proc. Gomes de
oliveira, 1320-edf.lzabela 01 surte + 02 qtos, 51, .

copa/coz, 02 bwc,lav, gar.e sacada cl churrasq.
R$ 800,00 +1-150,00 cond.
Rua neson nasato,46 edf. Ferretti • 02 qtos, si,
cop/coz, bwc,lav, gar. RS 580,00 +/- 80.00
cond.

.

Rua canolnnas, 130 - edito Dna. Ilda - 01 suite, 02
otos, si, COpICOl, bwc,lav, gar. RS 900,00 ·�/-
100,00cond.

'

Rua mal ceooorc da fonseca, 88 edif. Lessmann •

O� suite, 02qtos, 51, cop/coz, bwc,lave gar. R$
850,00 +/-90,OOcond.
Rua preso Walter janssen, n"55 edit. Dna.helena -

03qtos, si. cop/coz. bwc,lav, sacada cl
churrasqueira e gar. R$ 680,00 +f- 70,00 cond.
Rua fritz nasse, na .35 edif. Atlanta - 02qtos, si,
cop/coz, bwc,lav, sacada Cí churrasqueira e gar.
R$ 750,00 +/- 70,00 cone.
Bairro amizade - rua arthurenke, 231 -edf.parisi

.

02 qtos, si, COZ, bwc, lav, gar. RS 460,00 + 50,00
cond.
'Bairro baependi - rua tredenco barg, 251 - 01 qto,
si, Cal, bwc, lav, gar. R$ 500,00 + 10,00cand.
Bairro vila nova = cobertura - rua iosa krause, 221
-ecít Barcelona 0'1 suite, 02qtos, sí.coz, bwc,
Iav, sacada cf cnurrasq. E gar . RS 800,00,00-1-
100,00 cone.

'

Rua oswaldo glatz,' 40 - edif. Jardim das
mercedes • 02qtos, sí.ooz, bwc, lave gar. R$
520,00 + cone.
São luís - ruajosé narloch, 1849 - 02 qtos, sl.coz.
bwc, lave gar. R$ 460,00
Rua [osé nartoch, 1606 - 02 qtos, sí.coz, bwc, lav
e gar. R$ 500,00
Bairro ilha da figueira - rua iosé theadoro ribeiro,
101·02 qtos, si, coz, bwc, lave gar. R$ 520,00 +
15,00 cond.
Baírro centenário - rua alfredo carlos maier, 137-
01qto, 51. coz, lav, bwc, e gar. R$ 450,00 + 50,00
cond.
Rua heiruch augusto lessmann, 421 - Dl qtc, si,
coz, lav, bwc, e gar. R$ 350,00 +!- 70,00 cone
Bairro barra do rio cerro - rua pláCido satíer, n°
145 - 02 qtos, 51, coz, bwc, lave gar. R$ 550,00 +
65.00cond.
Bairro jguá esquerdo - rua bania, n0141 - 02 qtos,
si, COZ, bwc,lav e gar. R$ 670,00 +f- 80,00 cond.

Kitinete
Rua jose picolli, 512- bairro estrada nova - 01 etc
e cozjunto. bwc. R$ 250,00 + R$30,00 cond,
Rua flancisco hruschka; lote 148 -sáo luiz - 01
Qto e coz junto, bwc. R$ 250.00
Rua anloi(io pedri, n 14 bairro ilha da figueira - 01

qto, si, coz, lav. E bwv. R$ 350,00

Terreno:
Rua josé theodoro ribeiro -ilha da figueira - 30x60
m2 RS1.000,00

Sala comercial:
Centro - próximo anqelom antigo - rua marina
frutuoso - salas 20 e 30 andar sala 14- 33m2 -R$
340.00

"

Ponto comercial - 02 banheiros RS 2.000.00 -

barra do rio cerro rua bertha weege rr 540
Sala comercia! • rua 28 de aoosto.rr 1053 +1-
1 00m2-guaramlrim - RS1.1 00,00
Ponto comercial- rua barão do rio branco, 309 -

RS3.300.00

Ga!pão
Rua Irederico curt a. Vasel, n' 660 +f-522m2-
vila nova R$ 4.500,00
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IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO.

SUíTE + 2 QRTOS
R$ 850,00

COZINHA MOBILIADA
R$ 900,00

LOCA ÃO RESIDENCIAL
01 QUARTO:

- Ed. Lílium (Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 420,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasília - próx. Lojão da

Vila) R$ 440,00 cl 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, Víla Nova MOBILIADO R$ 900,00
- Apt,o Vila Lalau, próx. Rodoviária R$ 450,00
- Apto Hha da Figueira, próx. Brasão R$ 450,00
- Ed. Ulium(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
- Apto Schroeder - Centro R$' 600,00
- Ed. Platanus - Centro, cl cozinha mob. R$
630,00

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

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

03 QUARTOS: - Casa alv Czerniewicz R$ 800,00
- Ed. Bartel(Vila Lalau, próx. rodoviária) R$ 620,00 '- Sobrado alv Chipo de Paula - 02 quartos R$
- Ed. Astral- Ilha da Figueira, após Brasão R$ 1.200,00 ,

630,00 - Casa alv Vila Lenzi, com piscma R$ 2.5QO,00
- Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$ 650,00 - Casa alv alto padrão, centro R$ 3.100,00
- Ed. VitóriaRégia - Vila Lalau R$ 650,00 - Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00
- Ed. Suellen(Amizade - próx. Canarinho) R$
680,00

- Ed. Amaryllis, Vila Nova, cl mobilia R$ 1.000,00
- Ed. João Batista, Ilha da Figueira R$ 600,00
- Ed. Isabella - Centro, próx. Verdureira Raquel

R$ 780,00
- Ed. Tulipa - Centro R$ 800,00

LOCA ÃO COMERCIAL

SAJ.A� coM"it\OIAIS
- Sala cml Centro- Rua preso Epitáêio 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$'4.0QO,00

- Ed. Isabella - Centro, cf COZo mobiliada R$ 830,00
- Ed. Figueira - Ilha da Figueir r$ 850,00

GALPÕe'S"- Ed. Barcelona - APTO NOVO, Vila Nova R$ 900,00
- Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$ 880,00

TERRENOSrA�� l-OCAÇÃO
- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da

prefeitura.
R$ 300,00 cada

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

, .

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

R$ 1.000,00
.

- Terrenos (Vila Novà - próx. Fórum) cf 1.807m2 e

2.200m2 R$ (20Ó,OÓ e R$ 1.400,00.

- Casa alv Ilha da Figueíra R$ 930,00
- Ed. Dianthus :.. Centro, alto padrão R$ 1.200,00

CASAS:
- Casa geminada Santo Antonio c/1�quarto R$
280,00

- Casa alv Rio ea Luz R$ 430,00
- Casa alv Rau, 03 qrtos R$ 600,00
- Sobrado alv Barra, próx. Parque Malwee R$
830,00

- Casa alv Centro. alto padrão R$ 4.300,00
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reendimentos Imobiliários Ltda ..5
www.pareimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

ReI. 007 - Amizade
Casa c/ suíte master +

" '2 quartos, 3 banheiros,
Cburrasquelra, Cozinha
mobílíada, depósito,
despensa, escritório,
lavanderia, 2 vagas

garagem.
R$450.000,OO.

- Ref. 005 - Figuei(a -

Sobrado com suíte com

closet + 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

bancário)

Ret 002 - Três Rios do Sul - Casa cf suíte + 2

quartos, 2 banheiros, cozinha, saia', área de

serviço, garagem p/2 carros, Excelente
'

localização, R$220,0ºO,OO,

Ref. 629 - São Luiz - Casa NOVA com

suite cf cíoset + 2 quartos, 3 banheiros,
sala, cozinha, lavanderia, área de festa.

R$ 280,000,00.

ReI. 012 - Tita Martins - casa cl 4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas,,

R$12D,OOO;OO.'
,

- ReI. 033 - Barra do Rio
Molha r: Sobrado cf suíte +

2 quartos, 2 banheiros, sala
de estar! jantar, cozinha

mobiliada, churrasqueira, 2
gar�gens. R$295.000,OO. ,

ReI. 2001 - - Ierreno de 578,30m2 no .final da Av,.Marechal Deodoro

Próximo ti DellAno. R$500.000,OO.

da Fonseca.

. Ref. 2006 - Guaramirim Resid. Malibu - Terreno com 36t,77m2 R$ 48.000,00

Ref. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2. R$85.000,OO.

ReI. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles 11- Terreno cl 450m2, R$110.000,OO.

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

Ref. 2010 - Vila Lenz; - Terreno c/4.585,OOm2,
cl casa aprox. 150,OOm2 R$ 500.000,00 TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

-- ------ -------
-- ----_. ------- ---- - ---- ------ ---------- - --- ----------_...:.._---------------------

··lIiiiif- ------Vt��:d�d���a�:ou�oh�����i�Ne�����:�:t
Empreendimentos Imobiliários ltda. o Segunda a Sexta: 10h às 22h e .Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371'.8818
47 9658.6785

-----

----_·-----1
I
I
I
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GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774-

TERRENO: Loteamento Boulevart,
próx. ao Champagnat - Lote cf
3.060m2. R$ 100.000,00 - 50%
de entrada e saldo parcelado

Cód. 3166 - Loteamento
. Boulevart, próx. ao Champagnat.
Lotes c/248,75m2. A partir de

R$ 125.000,00

Cód. 1186-
Casa(sobrado)
no bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart, com

"'! 250m2. Tem 4
.

quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2

.

vagas na gar.
R$ 700.000,00

C6d, 610 • Nova Brasflia. Sobrado de
.

' alto pli/.drãÍ11. semi rooblllado, com,

400;OOm� sendo 04 suítes, 03 salas, árida
de festas e demaIs dependências. R$
790.000,00 - estuda propostas

Cód . .2802 - Amizade « Sobrado com 300,OOm� semi
mobiliado, sendo Olsuf1:e,. 92 dorr'nltÓrios, sal<) de
làntal' e tv. lavabo, 02 vagas na garagem, demais
dependo Excelente área de festas com piscina.

RS 530:000,00 áceita financ.bancário

Terreno com
casa de madeira'

próximo a

Prefeitura sito a

.Rua Ana Zacko.
R$ 100.000,00

LOCAÇÃO:
• Casa na Vila lenzi, com 2 quartos e.
demais dependências. Está sendo feito
muro e garagem! Aluguel: R$ 550,00

• Apto no bairro' Baependi, próx. a
Rodoviária - Residencial Wi�ter, com 2

quartos e demais dependo Aluguel
Á$550,OO + 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.21D8 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,OOin2 -

Centro. Ótimo para prédio.

Cód. 2252 • Czerniewicz Sobrado com 03
moradias. senQo 350,OOm2 de área cortstrufda
em terreno de 450,OOm2. R$ 330.000,00 -

Aceita casa até R$ 150.000,00

C6d. 2756 • Vila Lalai,l - Casa em alvenaria semi nova
com 155,OOm2 sendo 01 .uite, 02 dormit6rios, lavabo,
02 vagasna.ç:aragem 11# d(lm�i$ qép�nd
aqúeclmento solar é ficam os 'm6veis so m

cozinha e 'banheiros. O terreno tem 360,00m::l.
R$ 295.0.00,00 - aceita financlamentó bancário

Cód. 180.6 - Ilha da Figueira - Terreno com 327,OOm2,
uma casa de madeira com 4quartos. rua asfaltada.

R$85.QCo..CO- estuda propostas

Ref. 3504 - Guararnírím Sobrado semi novo com 160.00m' de área
constr.. 01 suíte c/secada, 02 dorm. com sacada, escrítórío. bwc
social, COZ., Iavan., lavabo, sala e garagem.Terreno com 540m2••

R$ 30.0..0.00.00 - aceita carro até R$ 50..0.0.0.,00 e finan.bancário

cód. 2806 - Amizade Casa em alvenaria com 200,OÓm:l
Cód. 2356. - Nova Brasília Casa em alvenana com de área construída. sendo 0.3 quartos, 02 salas, éozinna.
110,00m' de área construída, 3quartos, sala; cozinha,

lavanderia, banheiro •. garagem e depósito. R$ 120..000,0.0
aceita financiamento bancário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Parelmovels

www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.c'o,m.brR.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207

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

3 quartos sendo 1 suíte,
,

R$ 210.000,00. Legalizada para
Financiamento.

Cód 155 - CASA GEMINADA
NOVA, Lot. Firenze, Bairro Chico
de Paulo, com 5_7m2, 2 quartos.
R$ 110.000,00. Entrega Maio

2010. Legalizada para
Financiamento.

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

com 322m2, 3 dormitorios.
R$ 160.000,00

Cód. 244 - TERRENO com

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

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

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

de garagem. R$ 230.000,00,

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

Loteamento Schwarz.
R$ 60.000,00

• APARTAMENTO com 97,56m2, CENTRO, 1 suíte,
+ 2 dormitarias, sacada com cnurasqueira . .2

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

Cód: 143. - CASA MISTA, Bairro São
Luiz, com 105 m2, 3 dormitorios,
prox. Dalila Textil. Terreno com

520m2• R$155.000,OO.

'Cód 211 - TERRENO,
Bairro Chico de Paulo,

com 590 m2,' com casa de
madeira. R$ 80.000,00.

�\��CO
'V��Q
BarraSul
A imobiliária da Barra

B 'leI. - 389 - BAR�
pvc, terreno 1:/777,7 51,1,)0) murado, 3qtos, sala; copa, GOl,
2bwc,escrttórío.lávanderfa. lIaragílm (t nos fundos ed[tu!a cJ7ffm�; q

1qto, sala,coz.bwc, área dltservlço,lavand.com área defêstas'!l
.

churrasqaeira, locaUdeal pafa duas famflias n° 80, R$ 260.1100.00.

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

. ,

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

LOCAÇÃO:
• ILHA DA FIGUEIRA: Ouitinete com 45m2, 2
dormitorios, próximo Igreja Nossa Senhora

.

Aparecida, R$ 350,00.

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

• CASA EM ALVENARIA com 90m2, Lot. Corupá.
Chico de Paulo, 1 suíte + 2 dormitorios.

R$ 650,00.

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

35,13) lot. Glrolla, Rua Camilo Andreatta - R$
60.000,00
REF.-162-V. NOVA - terreno com 6.991 J 13m2 (29
x128), R$ 450.000,00.
Ref. - 329 - BARRA DO RIO CERRO -terreno cf

544m2(16x34), R$ 75.000,OQ,
Ref. - 391 - BARRA DO RIO CERRO - terreno c/

963,301112 (24,70x39), R$ 75,000,00
Ref. - 397 - BARRA DO RIO CERRO - terreno com

2.170m2, Rua Clara Hanemann, Residencial

Deli'Pradi - R$ 250.000,00

7
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Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt � sala 206

- Ret. 1040 - Nova
Brasília- Ed.

Moradas da Serra -

Apto com suíte -t- 2

qtos e demais dep.,
garagem. Prédio com

piscina, salão de
testas cf torno à lenlla

- R$156.000,OO

. Rei. 1019-
Cenlro - Ed.
Maximum Centar
- Apto com suíte
+ 2 qtos e demais
oep, garagem.
Localização
central, ao lado do

colégio Divina
.

Providência - com

móveis sob
proietados sob
medida em tocos
os ambientes -

R$270.000,OO
(Aceita
financiamento
bancário)

- ReI. 1028-
tlova Brasília -

Ed. Sunflower -

Apto com suíte +

1 qto e demais

oep., garagem.
R$158.000,OO

(Aceita
financiamento

bancário)

ReI. 1037 - Centro - Ed. Raphia • Apto semi-novo, com suite + 1 qto (possível
reverter 2° qto) e demais dep, garagem. Excelente localizaçáo na lateral da Rua Reinaldo
Rau - Ficam mõveíssob medida na cozinha, área 'de serviço, safa, suite, qto e banheiros

.

- Consulte-nos:'" Aceita financiamento bàncário ou estuda proposta cl parcelamento.

• Rei. H)35 - Centro
- Edifício Saint

Tropez - Cobertura

duplex com suíte + 2

Quartos, 4 banheiros,
com ambientes

amplos e interligactos
(cozinha, sala de estar
/ copa), terraço com

espaço para banheira
Spa, ampla área de

testas, box pi
depósitos na

garagem. Box para
depósito no térreo e 3

vagas de garagem.

• Ret. 018-
Czerniewicz - Casa
com 3 quartos, bwc
e demais dep.-

.

Excelente

localização, próximo
ao centro - Terreno
com 314,00 m2-
R$155.000,00

• Ref. 046 - João
Pessoa - Sobrado
com suite + 3
quartos,2
garagéns, terreno
com 343 m2-
R$190.000,00
(Aceita
financiàmento
bancário)

• ReI. 003-
Schroeder - Casa
alvenaria com .

suíte .1-. 2 quartos
e demais dep,
terreno com 478 .

rn2 - R$
150.080,00
(Acelta
financiamento
bancário)

• Ref. 001 -

Jaraguá
ESQue�do - Casa
com suíte + 2

quartos e demais
dep., terreno com

502 m2 - R$
280.000,00
(Aceita·
financiamento

bancáriO)

• Ref. 011 -

Nova Brasília -

Casa alvenaria
ci surte + 2

quartos e

demais deD,
terreno com

405 m2-
R$ 230.000,00

(Aceita
financiamento

bancário)

• Ref. 035-
Ribeirão Cavalo -

Casa alvenaria c/'
1 quarto e

demais dep.,
terrenu com 725
m2 -'R$
110.000,00

- ReI. 034-
Ribeirão- Cavalo -

C-asa alvenaria c/
3 quartos e

.

demais dep.,
terreno com

570m2 -

RS 110.000,00

- ---- ------:----·-·-.....;.·----------·---,·-._ __�� h h _�_h
• __ " h __

Venda$ e Locação no Shof:?ping Brelthaupt
Comodidade de um horário diferenciado

.

,

1 Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h
L ..:___._- ._ -.--.-------- ------ - ------- ----:..-.---- ----,-.-----,---------,---

i----
-.-- - - ------_._-- ---- _.-.--- -.----. -

I
I

Fone: 47 3371.8818
47 96-58.6785

------ - ----_._---_.-

-.--'--------- _._--'----�'_._-----,- .._-,._-----
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CASAS

REF 2804-

Jaraguá
Esquerdó - casa

alv.200m2•
Terreno 450m2•

R$270.000,OO

REF 2389-

REF 2114 - São Luiz - Czerniewicz - sobrado

casa alv. 220m2• R$ .

alv. 320m2• Terreno

410.000,00 378m2• R$ 420.000,00

REF 2787 _c João
Pessoa - casa

geminada 76m2•
R$ 118.000,00

REF 2793 - Vila Lalau
- casa alv. 150m2•

Ierreno 460m2•
R$ 298.000,00

. REF 2415 - Água
Verde - casa alv.

244m3• R$
28.0.000,00

REF 2564 - Barra do
Rio molha - casa .alv.,
127m2• Terreno 452m2•

R$ 300.000,00

REF 2541 - Três
Rios do Sul

sobrado alv. 270m2•
Terreno 484m2• R$

230.000,00

REF 2812 - Vila Lenzi
- casa alv. 180m2•
Terreno 450m2• R$

295.000,00

REF 2838-
Estrada Nova -

casa alv. 53m2•
R$ 98.000,00

.

REF 2826 - Vieiras -:

casa mista 130m2•
Terreno 450m2•
R$ 115.000,00

Amizade - casa alv.
110m2• Terreno
300m2• R$
240.000,00

Amizade - casa

alv.144m2.
Terreno 364m2.
R$ 275.000,00

REF 2834-
.

REF 2836 - São Luiz -REF 2775 - Amizade
-casa alv 172m2•
Terreno 375m2• R$

349.000,00

REF 2837 - Três Rios
do Norte - casa alv.
30m2. Terreno 400m2•

R$ 61.500,00

Amizade -

casa nova alv. 161m2•
geminàdo alv. 74m2; Terreno 337,13m2• R$

R$ 140.000,00 280.000,00

REF 2833-
Baependi - casa alv.

180m2• Terreno
.370m2• R$
320.000,00

REF 2828 - Três Rios do
Sul- casa alv. 82m2•

Terreno 357,5.
R$ 160.000,00

REF 2820 - barra
do Rio Cerro - casa

alv. 200m2 .Terreno
400m2• R$
300.000,00

REF 2722 - Vila Lenzi
- casa alv. 215m2•
Terreno 388m2, R$

300.000,00

REF 1233 - Czerniewicz -

Ed. Suelen - apto 95m2,
R$ 150,000,00

REF 1232 - Nova Brasília
- Ed. Hebrom - apto
60m2• R$ 93.000,00

REF 1183 - Vila Nova .

Res. Orion - apto 73m2•

R$ 155.000,00

REF 1212 - Vila Nova
Ed. Mont Blanc - apto

180,55m2, R$ .250.000,00

REF 1260 - Centro
- Ed. Arno Reichow

- apto 110m2•

R$ 230.000,00

REF 1263 - Baependi �

Res. Waldemiro Bartel -

apto 80m2•
R$ 130.000,00 Bela Vista - apto 80.56m2,

R$ 215.000,00

REF 1268 - Vila Lenzi - Ed.
Dom Pedro - apto 110m2, R$

160.000,00
•

REF 1250 -' Amizade - Res,
Matheus - apto todo

mobiliado de ótimo padrão
- 120m2. R$ 220.000,00

REF 1270 - Centro - Ed.
Arezzo - apto 80m2, R$

250.00000

TERRENO: .

REF 392:_ vila Rau,.- Rua José
Ba�êr; 484 -terreno 3.646m2 •

Fr.�ntêde . .40m; R$ 1.000,00
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Rua Marina Frutuoso, ao lado do n° 111, :

-·éentro.
. .

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

dois dormitórios), bwc social, sala de

estar/jantar, cozinha, área de serviço, sacada
com churrasqueira e uma vaga de garagem,
com áreas de 135,09m2 total e 87,66m2
privativo - $ 27. ,52 I' Id em 2 -

Parcelas - CUSTO ESTIMADO pelo·Condomínio
sem Acabamento).

,.

Apartamento TIPO 02 com doiS dormitórios,
bwc social, sala de estar/jantar, cozinha, área
de serviço, sacada com churrasqueira e uma

vaga de garagem, com áreas de 119,29m2
total e 76,06m2 privativo -

• 02,2
ivl ido 2 ai Ia - (CUSTO ESTIMADO

pelo Condomínio sem Acabamento).

su

Rua José Ersching, lateral da Av.
Marechal Deodoro da Fonseca,
Centro.

Apartamento TIPO com suíte e

dormitório amplo reversível (pode
ser transformado em dois

dormitórios), bwc social, sala de

estar/jantar, cozinha, área de

serviço, amplo varandão com

churrasqueira e uma vaga de

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

P lo C ndomínio em

Acabamento).

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

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

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

churrasqueira e duas vagas de garagem, com áreas
de 153,63m? total e 98,50m2 privativo -

-(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,OOm2
privativo -

- (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem

Acabamento).
.

Classimais
-

3

.'

ENTREGA EM 20101

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nO 1331, Centro.

Apartamento TIPO 01 com 1 dormitório (suíte), kítchen, área de

serviço, estar/jantar e úma vaga de garagem (segunda vaga
opcional), com áreas estimadas.de 15m2 total e 40,75m2

privativo - 86.36, O

Apartamento TIPO 02 com 1 dormitório (surte), kítchen, área de '

'serviço, estar/jantar e uma vaga de garagem (segunda vaga'
opcional), com áreas estimadas de 69m2 total e 3p,90rn2 '

..
privativo -R 8 .17545 - UST. E I A O pé o Con o

sem Acabamento}.

Apartamento TIPO PENTHOUSE com Suíte Master, Gloset e
Varanda; Suíte 2 com Sacada (ou Dormitório 2 com Sacada e Bwc
Social); Dormitório 3 com Varanda; Horne-theater com Varanda (ou
Dormitório 4 com Varanda); Lavabo; Hall Social; Living (Salas de

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

Churrasqueira e duas vagas de estacionamento, com

..estimadas de 270,00m2 total e 149,00m2 privativo-
. (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem

Acabamento), sendo a parcela 01/29 em 15/02/2010.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Guilherme Dancker, 161 • Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIG E: 372.1 1
57

atendimento@megaempr-eendimentos.comEmpreendimentos Imobiliários
I

.'.-

Excelente sobrado próximo ao centro,
contendo 1 suíte cf sacada, 2 quartos, *
sala de estar.sala de jantar, sala íntima, I
,banheiro social, cozinha mobíliada, ampla .�
�,árêa de festas cf churrasqueira e espace t.
pt�scina, 3 vagas de garagem, portão �
·e etrônico. Rua sem saída e linda vista da ,I,

;Õfdade. Terreno com área de 440m2 e área �
construída de 255m2. De RS 385.000,00 �
por RS 385.000,00 (aceita aptode ti
menor valor e Financ. Bancário) 1&

Ca ri· Vila Lalau
,pr a ri )
Imóvel com área d�-·170m2, contendo 2"'�,> ;.
dormitórios, sala de estar com lareira,

.

copa e cozinha, banheiro social, área de
serviço, área de festas c/ churrasqueira,
garagem privativa e portão eletrônico.
Quartos, cozinha e área de serviço
mobiliados. De R$ 250.000,00
por R$ 220.000,00

difí·· i ',Juliana·
til _

'.'

(MO I' IA
Contendo 1 suíte, 2 quartos, sacada,
banheiro social, cozinha sob medida,
Churrasqueira, sala de estar/jantar, área de
serviço, 2 vagas de garagem e acabamento
em gesso. R$ 165.000,00 (aceita carro
como parte de paqto e financ. Bancário) i
Próxim'o ao Shopping Breithaupt.

Casa Champagnat •
Alto P drão
Acabamento refinado, 4 suítes, home
cinema com projetor, área de festas
climatizada, piscina com raia para
natação. Área construída de 420m2.
Venha conhecer essa linda morada!

T rr no- Centro
Localizado em

área nobre no centro
da cidade, com
área de 430m2•

s:

R$ 200.000,00
Dumont, bairro
Vila Lalau (prox. a
Weg II e Marisol).
Apartamento
contendo 2 quartos,
sala de estar{jantar,
sacada, banheiro
social, cozinha, área
de servico e 1 vaga
de garagem. Ideal
para você que quer
morar ou investir!

Terreno
C m r ial- rr
Contendo área de 4.616rn2,
com frente para a Rua
Angelo Rubini e Rua
Feliciano Bortolini.
Consulte-nos!

Ideal para Edifício Residencial e Casa de
Alto Padrão. Excelente imóvel de esquina,
localizado na Rua 13 de Maio. Pronto para

construir, com área de 577m2• 1 • 00,00
,

(Proprietária Aceita Permuta no local).

EDIF. BARCELO 'A
-YILAN V ( V

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

0,

Excelente terreno na Rua Arthur Gurnz,
no bairro Vila Nova, com área de 420m2,
sem benfeitorias, pronto para construir.
Localizacão privilegiada, excelente para

Clínicas, escritórios ou casas de
alto padrão. R$ 215.000,00

Entrada de R$ 7 mil e saldo em 100 parcelas
direto com a construtora. Excelente localização,
acesso asfaltado, próximo a escola, creches,

posto de combustível e mercado.

N A XC UIVA!

Localizado ao lado do Angeloni, o prédio possui salão de festas, plscna2 elevadores e ótima localização. Apartamento no 9 andar, frente, contendo2 suítes, 1 donnitório, sala de estar{jàntar, sacada, cozinha sob medida
integrada, área de serviço e � vaga de garagem. R$185.000,OO
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50016-Barra'Rio Cerro - apto 2dofms:,1,
. garagem, sI condomínio - �$480,00
50018-Barra Rio Gerro - aptozdorrns., 1

gáragem, sI condomínio - R$480',OO
50020-VilaNova-apto 2Élorms+ 1 suite,

:.
"

�garagens" sacada c/ churr, piscina e .:
área festa colet, elevador '- R$1�280,OO,

50001-Vila Nová-Duplex cf 2dorms t1suitecl
closet, 3'gar, sacada cI churr, píscina ,

privativa, amplo salão. festas privanvo, '

piscina' colet, salão de. festas coletivo",
elevador ,� R$2.500,00, ,

50d22-Amizada (Jaraguá) .: apto 2dorms,,1
ga�agem, cl churrasqoeira- R$600;00

"

..:

1224 - Jaraguá Esquerdo - casa

alvenarià cf 2dorms.+ 1 suite cl.
banhf!ira,bwc, sala estar, sala

jantar e cozinha,conjug, deck, área
, festa cl bwc, sala Intima, canto

alemão, 2 vagas garagem
R$295.000,OO (Iib. Finam:.)

1121 - Escolinha - casa de
alvenaria, nClva, c/2dorms,+1suite, '

bwc. salae coz conjugo área
servlço.vt vaqa gar. c/pergolado,
captaçâo-áqua chuva (líb. Fínanc.) ,

SOMENTE E

1236 - Rio.Cerro 11- casa de
alvenárfa, com estrutura para 2
pavimentos, c/4dorms,+1suite, 2
bwc, sala, cozinha, terreno plano;,

1 vaga garagem
R,$85.000,OO

80019 - EstradaNova - casa de '

alvenaria, c/'2dorms.+1suite, bwc,
sala estar, sala jantar, cozinha,
área serviço, em terreno de

400m2. Quitinete inacabada no

subsolo.
R$155.000,00

1234 � Czerniewlcz - casa de
alvenaria cf 2dorms:+1suite, bwc

, mobiliado, sala, cozinhe. área .

serviço; ,2 vagas garagem,'
varanda, murada,.graliÍada, portão

,

eletronico, ar conote.
, R$ 200.QOO�OO

. CHÁCARAS/síTIOSV*'r'
E
N.,
O
E

V
E
N
O
E

-1144-Caixa D'áqua-Guararrurim - �42.8aOm2 ci
casa alven. 2 pisos, c/lagoa peixe, arrozeira e'

.

, ma�'
'

R$ 750�OOO,OO � ,

1152-Barra Rio Cerro-Jaraguá Sul- 125.000m2
c/ 2 casas alvenaria, piscina. terreno murado e

'

,

,

c/ mata RS 1.300.000,00 '

.

1184-Jaraguá 99-Jaraguá Sul- 20.030m2 c/2
casas alvenaria, 1 lagoa e um galpão

R$ 450.008,00
1215-Rio da Luz-Jaraguá do Sul- 225.000m2·cl '

40% pastagem, mata nativa e água corrente
R$ 238.008,88 (aceita, permuta)

1008�Garibaldi-Jaraguá Su� - 134.213m2 c/ casa

�B��g��g:;����� estilo alemão, el aprox. 70.000m2 mata nativa,
"li; 'cf 3 nascentes

R$ 120.000,00
.

1243'- Jaraguá Esquerdo - casa

de alvenaria cl 3dorms. ;bw�, sala,
cozinha, 2 vagas garagem, em

terrendo de' 660m2
R$160.000,OO

80011 - Figueirinha - Guaramirim - ,

casa alvenaria c/54m2 C/1dorm.,
bwc, sala de jantar/estar e cozinha
integradas. Localizada em rua

sem saída ,lugar calmo e seguro, '

livre de inchente e deslisamento.
R$48.000,00,

1239 - Amizade (Guaramirim)
casa alvenaria c/ 3dorms, bwc,
.saía estar, sala jantar 'e cozinha
integradas, lavanderia, portão
eletrônico, 2 vagas garagem,

murada, rua sem saída
, R$145.000,OO

1219 - Barra do Rio Cerro - casa

80006 - Czemiewicz -

casa mista cf 3dorms, 2 bwc,sala,
cozinha,1 vaga garagem em

terreno
plano de 815m2

R$1,59.000,00

1233 - $chroeder I - casa mista c/
3dorms" bwc. sala, cozinha, área.
de serviço" garagelt), muros/cerca,
portão de alumínio, quintal amplo,

R$ 65.000;0.0

V,
E.
N
D
E-

V'
E"
N
D,
E

'"

V
E
N
O
E

VENDA-TERRENOS
1136-Jaraguá 99-,Jaraguá do Sul

R$ 49.000;00 ,
'

1190-Barra Rio Cerro-J,araguá do Sul
'R$ 80.000,00 " ",

, 1193f1194-Rio da Luz II-Jaraguá do.Sut
R$ 38.000,00

1201-Corticeíra-Guaramirim
R$ 1.500.000,00

1205-Três Rios Norte-Jaraquá do Sul
R$ 70.000,00,

1211�São Luís-Jaraguá do Sul
R$ 95.000,00

1214-SantoAntônió-Jaraguá do Sul
,

R$ 37.5QO,00
1221-Santo Antônio-Jaraguá do Sul

,
R$ 75.000,00

1231-BraÇQ do Sul-Schroeder
R$ 42.000,00

1235-Nereu Ramos-Jaraguá do Sul
R$ 32.400,00

1237-Ribeirão Cavalo-Jaraguá do Sul
'i$O R$ 40.000.00

1238-Ribeirão Cavalo-Jaraguâ do Sul
R$ 21.500,00

1241-Guaníranga-Guaramírim
R$ 70,000,00

1245-Rio Cerro II-Jaraguâ dO Sul
R$ 63.000.00

80007-Rio Branco-Guararnírim .

. R$ 55.000,00 " ,

'

..

.

,

80015/80016/80017f80018-Àgua V�Jaraguá Sul
R$ 117.000.00

80014 - AgüaVerde - casa de
alvenaria c/310m, 5doms+1 suíte
mastér, 4 bwc, cozinha, escritório,

sala ginástica. área festa cf
'

piscina, churrs. e bwc, depeno,
empregada ,terreno ef1�32,74m2

R$490.000,00

, 1217 - Nova Brasflia - Apto cJ
, 3dorms, bwc mobiliado, sala estar
e jantar conjug, cozinha mobiliada
sob medida, área serviço, 1 vaga
garagem, hidrômetro individual,
box coletivo, salão festa cJ ehurr•.

R$130',OOO,00 (Iib. Fínanc.)

8000� - Nova Brasllia - apto cl
2dorms.+1suíte, bwc, saia

estar/jantar, cozinha, área serviço,
sacada c/ churr, 1 vaga garagem,.
elevado, espaço de lazer c/ forno

Pizza, piscina, play ground.
R$158 .000,00 (Iib. Fínanc.)

,

1171' -Avaí (Ouarámlrfm) c

Loteamento K'panema- casa..

alvenaria ci'2dQrms+1 suite" bwc,
sala estar, sala jantar e cozinha,
área, serviço, 2 vagas garagem,

,

R$148.O'OO',OO'

1139 - Centro - Flat no Mercure, cJ
varanda, bancada de trabalho,
piscina, sauna, sala de ginástica,
condicionador de ar split, garagem
c/ vaga par-a 1 carro e restaurante.

R$100.000,00

V
E,
N
O
E

V
E
N
O
E'

1216 - Vila Nova - apartamento cf
2dorms., bwc, sala estar, cozinha,
área serviço, sacada, 1 vaga

garagem
R$88.000,OO'

80001 - Baependi - apto cf
2dorms.+1suite, bwc, sala
estarqantar, rebaixo gesso,

cozinhá, área serviço, sacada c/
ehurr. fechada cf vidro Reiki, 2
vagas garagem, 2 elevadores.

R$ 280.0'00,00

1244. - Escolinha - casa alvenaria
cl 3dorms, .bwc, sala estar e jantar
integradas cf: cozinha, varanda,

em rua sem saída'
R$120.000,00'

1173 - una.da Figueira - apto. cf
tdorm+tsutte, bwc, sala e

.

cozinha conjug, sacada cf churr,
, áreá serviço, 1. vaga garagem,

, parede c/ massa corrida, rebaixo
em gesso, hidrômetro individual

R$145.000,O'O'
,

80002 - Jaraguá Esquerdo - apto
ef.2dorms,+1suíte,bwc, sala estar
e jantar integradas, cozinha, área
serviço, sacada ct churr., 1 vagá

garagem, mobiliado

,

R$160:00O',OO
....

-

80013 - Aptos cf 1 surte c/ sacada, 2 dormitórios, sala de estar e
jantar integrada c/ a cozinha, BWC social, área de serviço,1 vaça
de garagem com opção.de 2 vagas, cf 102,ÓO m2 de ,área privativa
Apfos c/ 1 suite, 1 dormitório, sala de estar e jantar integrada cf a
cozinha, BWC social, área de serviço,1 vaga de garagem cf opção

de 2 vagas, c/ 88,34'm2 de área privativa
Condições em até 120 meses financiados

DIRETO cl a construtoral

1227 -Ilha da Figueira -zoorms+t suite, amplas salas de estar e

jantar, cozinha,1 b.wc social, ampla área serviço, sacada cf churr., 1-

vaga de gar;:lgem cf opção de vagas extras. R$169.000,00
1229'-lIha da Figueira -1dorms.+1 suíte, amplas salas de estar e

jantar, cozinha, 1 bwc social, ampla área serviço, sacada c/ churr., 1

vaga de garágem c/ opção de yagas extras, R$'r39.900,0O'
Incorporação nO R3-48615

, .

,
.

,",:
. '1.,". ,',

;1.

::_ .. .Ó "
..
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Chico de Paulo - 3 quartos (t suíte),
sacada com churrasqueira
elevador, sacada na área de serviço,
forração com gesso, rampa de acesso a

portadores de deficiência.

Centro - 3 quartos (1 suítejou
2 quartos (1 suíte), sacada com

churrásqueiraelevador, playground,
lavanderia com standall, previsão
para split.

• Piscina, Elevador.
-

. t
• Três 'aptos diferenciados.na, • Hall de Entrada e Salão de
Festa decorados.

': Alto padrão de acabamento.
Cobertura .DUPLEX.

int>Sebastian
�"'�,

'.

Czerniewicz -

Bélisstmo Flat no
Saint Sebastian
TODO mobiliado .

com hídromassa-.
gem!mezanino e

todos os confortos
de um f1at.
R$135.000,OO

• Barra.do Rio Cerro
-

próximo ao Noviciado
10�850m2 R$150.000,OO

• João Pessoa próx.
Bombeiros 340m2
R$65.000.00

Vila NOV3:
.' atnplO$
apai'(ãlnentos

com
,

.

3 quartos
(1 suíte)

2vagasde
garagem
ampla

sacadacl
churrasqueira
Apartir de

R$198.000,OO

. '. • Centro Guaramirim
360m�,:R$6Q.OOO,(:)O
Víla Nova em frente

.

à GatoS eAtos 1.541m2
• R$300.000,OO ou

R$22Q:OOQ,OO à vista.

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

pronto pra construir, apartir de
R$60.000,OO financiável pela Caixa. -Beq.

Imóveis MI mãe 59.123

Bairro Rio da Luz -jotes com aprox 350m2,
fase de aprovação - Reg. Imóveis MI 9.205.

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

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 festa com

churrasqueira -

financiável pela
Caixà � Reg.
Imóveis M150.396

:"'�[ote
· Guaramirím -

Residencial
· Malibu, lote
·

esquina com
· área de

.

383,27m2-
Reg. Imóveis MI
21.971.

Ret. 121 -

casa mista, 2
otos e demais
dependências
I com 78m2,

· _$150.000,00
-MI50.407.

Lot
Amizade,
lote esquina
com área de

�/ 486,10m2,
rua com

i asfalto
• Reg.
. Imóveis MI
; 50.966

COMPRA

INTERIMÓVEIS VENDE

INTeRMED.AtRIA DE 'IMÓ�EIS'LTQA
.

�REOt" g14 J ALUGA

(47) 3371-2117 Plantão" 8404-849'8I 9183-2333
Rua João Picolli, 104 I Centro I Jaraguá do Sul/SC

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

e vaga de ,garagem.
Área total 86 m'.

Excelente rocalizaçãq
Av. MaLCast�lo Branco
Centro de Sdhc;;rederISC-

Consulte as condições
especiais para compra .

.
.

'IMÓVEIS PA� LOCÃÇÃO
l.> Apart. 1 dormlt., sala, -COZ., área serv., bwc,
. sacada e garagem. Vila Nova Próx. Fórum.
Aluguel: R$ 450,00

.

-> Apart. 01 dormít., sala, COZ., área serv., bwc,
'sacada cf churrasqueira e garagem. Resid. das
Tulipas - Centro. Aluguel: R$ 490,00 -

-> Apart. novo, 02 dormitórios, sala, cozinha, área
\

tserv, banheiro, sacada e garagem. Três Rios do ,

Sul. Aluguel: R$ 520,00'
-> Apart. 03 dormt. (1 suíte), sala, COZ., área serv
bwc social, sacada cf churrasq. e garagem. Resid.
Phoenix- Centro. Aluguel: R$ 900,00
-> Sala comercial, área 45 m2. Rua Preso Epítácío
Pessoa, 1465 • Centro. Aluguel: R$ 550,00

7
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Ref 6590 _ Casa Alv c/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 6605 - Casa alv c/240.00m2
- 2 suites - dorm _ área festas -

gar pi 02 carros _ R$263.000,00

ReI 6609 - Casa de Alv cf
164.20m2 - suíte - 2 dorm - gar
p/ 02 carros - R$330.000,00

ReI 4654 - Resid Lancaster - Aptos cf

1115.65m� - 02 dorm - sacada cf churr
vaga gar - a partir de R$142.000,OO -

.
Obra Incorporada sob nO RI 59.825,

GUARAMIRIM �
, .

NEREU RA�OS
'

Ref 6542 - Casa Alv c/130,00m2
- suíte _ 2 dorm - estar/jantar _

área festas _ 02 vagas gar -

massa corrida - gesso - janela
blindex _ R$195.000,00

ReI 6552 -Ilha da Figueira - Casa Alv cf 250,QOm2 - 3 suites - escrit - 03 salas -

área festas - piscina - 2 bwc - gar pi 02 carros - ficam móveis embutidos - aceita
imóvel de menor valor - R$360.000,OO

Ref 6611 _ Casa Alv c/ 375,00m2 - suíte c/ closet _ 3 dorm - sala
estar/jantar - gar p/ 07 carros - área festas _ dep empregada _ demais

dependências - R$320.000,00
CZERNIEWICZ CENTRO "", .;

ReI 4794 - Resid
Fujiyama - Apto cf
140,7-1 m2 - suíte cf
sacada - 02 dorm -

sala/copa - 02 sacada
- 01 cf churr - vaga
gar - coz.c/ moveis -

R$170.000,OO

Ref 6615 - Ilha da Figueira - Casa
Alv cf 330,OQm2 - suíte c/ closet -

02 dorm 01 cf sacada - área
festas cf bwc _ deck de madeira _

piscina - R$565.000,00

_ 'lIIIIiIII!_lWiIII�"",
ReI 4769 - Centro - Ed Ruth Braun -

Apto c/ 124,75m2 - suite,... dorm _

sacada cf churr - vaga gar - coz e
bwc mobiliados - luminárias e gesso

- R$275.000,OO
TRÊS RIOS DO SUL AMIZADE

Ref 6613 • Casa mista c/
148,45m2 - 4 dorm _ bwc -,
sala _ copa/coz - gar p/02

carros - pode ser financiada -

R$169.000,OO
1-----

"1'

Ref 6614 - Casa Alv cf 151,24m2
- suíte cí closet - 2 dorm - churr
cf bwc - gar pi 02 carros -

porcelanato - massa

corrida/gesso - R$299.000,OO

ReI 4015::' Corupá - Chacara c/132.000,00ffi2 - 8.000 pés de

eucalípto -10.000 pés de pino - 02 chalés - CZ tobogãs - piscina
- area festas - Proximo as cachoeiras - R$290.000,OO

ReI 6620 - Schroeder - Sossego - Casa Alv cf 156,OOm2 - suíte-
2 dorm - sala estar/jantar - dep - gar p/ 02 carros - R$159.000,OO

. Rei 4681 - Ed Quatro Ilhas - Apto ci
151,61 m1. - suíte - 2 dorm - vaga g�_

sacada c/ churr, 2 vagas de gar.
- a partir de R$256.000,OO

ReI 6551- Guaramirtm - 02 casas geminadas c/69,25m?' cada - 03

dorm - bwc - sala estar/jantar - gar - RS115.000,OO cada

SANTO ANTONIO

Ref 6618 - Casa Alv cf 111 ,OOm2
- 2 dorm • sala estar/jantar -

copa/coa - edicola cf dorm - bwc
e lav - R$95.000,Oo

, .

VILA 'LENZI :::

ReI 6621 - Casa Alv c/128.00m2 - 3
dcrm - sala estar - 2 bwc - COI -Iav -

gar - var - R$11 0.000.00

Ref 6451 _ Casa Alv cf 240,00m2
- suíte c/ var c/ closet - 3 dorm -

sala estar/jantar _ área festas -

piscina - edicola cf bwc e

despensa - gar p/ 02 carros - sala
ampla _ R$360.000,OO

Rei 6521 - Vila Rau - Casa Alv cl
224,00m?' - suite - 2 dorm - copa/Cal
toda mobiliada - bwc cl banheira e hidro
- gar pI 02 carros - aceita apto de menor

valor - R$310.000,00

Ref 4802 - Residencial Sonia
Magali _ Apto c/ 84,89m2 • suíte -

2 dorm _ sala estar/jantar -

sacada _ vaga gar _ troca por casa
- R$136.000,00

CENTRO

Ref 4733 • Ed Monte Cario - Cobertura
cf248.79m2 - suite master - 02 suites -

estar intimo - salão de festas cf churr -

piscina - vagas gar - ficam moveis sob
medida - R$570.000,00 - aceita imóvel

de
�

menor valor

Ref 6619 - Casa Alv c/170,OOm2
- suite - 02 dorm - sala

estar/jantar _ garagem - toda

mobüada- ótíma localização
R$270.000,00

Ref 4799 - Resid Atlantis '_ Apto c/
·1 00,23m2 - suíte - 2 dorm -

estar/jantar _ sacada cf churr -
ficam moveis na coz -

R$175.000,OO

Ref 6612 - Casa Alv cf 230.00m2
.

• suíte cf closet - 02 dorm - 2

bwc - área festas - gar pI 02
carros - aceita 02 terrenos na

negociação .R$270.000,OO
. SÃO LUIS

Ref 6601 - Casa Alv c/
'

140.00m2 - suíte - dorm - sala
estar - escritório (pode ser

dorm) - área festas e gar - '

R$215.000,OO

InclUir - Ref 6252·.... Sobrado
c/ 236,22m2 - suíte cf clo�et - 2

dorm - 2 lavabDs - estar/Jantar
-"aceita' imóvel �e menor valor-

R$320.000,00

Ref 6607 - Casa Alv 'c/ 160.00m2
• suíte - 2 dorm - copa/coz - 02
vagas gar _ área churr cf bwc �< ,

aceíta terreno �R$212.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371·5544 VENDAS
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlantaimoveis.comRua,aario do Rio aranco. 373

�esid. Aquamarine

ReI: 2403 - Residencial Aquamarine - Centro •

Apartamento com 2 dormitórios (sendo um deles

mobiliado), sala, bwc social mobiliado, cozinha mobiliada,
área de serviço, 1 vaga de gara'gem. R$142.000,00
ENTRADA+ FGTS + FINANCIAMENTO BANCÁRIO

Resi'd. Atlanta Residencial
Saint Germain
ReI: 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 .

laminado em madeira
nos dormitórios,
preparação para ar

split, hidrometro '

individual.

Ref: 2391- Centro' - Apartamento nO
301 (frente), com 2 dormitórios, bwc
social mobiliado, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira, cozinha
mobiliada, área de serviço, 1 vaga de

garagem. R$155.000,OO

Residencial Nova York

Ref: 2328 • Centro - Apartamentos em fase final de
acabamento com 1 suíte, 2 dormitórios. bwc social. sala de

estar e fà"Úir. sacada com churrasqueira. cozinha, área de

_?e,rviçl1, garagem. RS 169.000,00

Resid. D. Alvina
�

Ref: 2376 • Jaraçuá Esquerdo - Apartamento todo mobiliado com
1 suite, 1 dormitório, bwc social, sala de estar e jantar, sacada com

churrasqueira, cozinha mobiliada, área de serviço com sacada, 1

vaga de garagem, RS,168.000,00 ENTRADA + FGTS +

FINANCI�MENTO BANCARIO.

Ref: 2309· Vila Nova'Aptos em construção cl 1 su"�e, 2 quartos,
sala de estar e jantar com sacada e churrasqueira. cozinha, área de -;

servi o. bwc social 2 vagas de garagem, RS 179.000;00 ..

'

)

j
)
)
)
j
l

�
�
)
I
J

Resid. R,ecanto da- Ilha Edifício Schioschet-

- - I
Ref: 2402· Oentro- Apartamento com 1 suíte, 2

dormitóríos. sala de estar e jantar, sacada. bapheiro,
cozinha, área de servíço, dispensa, lavabó. 1 yaga de

.

garagem. RS 240.000,00 I

Ref: 1606 • Casa Jaraguá 99 casa com 4

dormitóríos, bwc social. sala, cozinha, área
de serviço. área de festa com lavabo, 3

vagas de garagem (em fila). RS 200.000,00

,

Ret 1607 • Casa Amizade lot.
'

Jardim das Acácias Casa com

1 suite, 2 dormitórios (sendo
um deles mObiliado), salade
estar e jantar, bwc social,
cozinha mobiliada, área de

serviço, área de festas, 2 vagas
de garagem. R$ 290.aOO,00

Ref: 2398 - R,esidencial Nylmeier - Vila
Baependi - Apartamento nO 105 com 1 suíte.
+ 1 dormitório, sala de estar .e jantar, bwc
social, cozinha, sacada com churrasqueirà,

área de serviço, garagem.
R$ 100.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1083 - AMIZADE - CASA
ALV. NOVA el suíte + 2

. qtos, RS 240 mil

1185 - FIGUEIRA - SOBRADOS
GEMINADOS cl aprox. 170m2 - suíte
+ 2 qtos. Valores sob consulta .

1223 - JGUÁ ESQUERDO _

CASA MISTA - terreno de
.

esquina. R$150 mil

1172· ESTRADA NOVA· CASA
DE ALV. cf 100m2 - 2 qtos,
garagem. Terreno c/315m2•

RS' 1 00.000,00

1192 - FIGUEIRA � CASA AlV. cl
300m2 - suíte + 2 qtos, terreno el

1OOOm2• RS 280 mil

1117 � CENTENÁRIO· CASA DE
ALV. cl 227m2 � Suíte + 4 qtos.
Terreno cf 350m2 (14 x 25).

R$ 240.000,,00

1072 � CHAMPAGNAT - •

SOBRADO cl 290m2 - suíte + 2

qtos. R$ 500 mil

1008 - CENTRO - CASA cl suíte +
3 qtos, piscina, terreno el 1320m2 •

. ótima localização. RS 795 mil

t

1306 - PRÓX. PREFEITURA -

SOBRADO SEMI·MOBILlADO el
suíte + 4 qtos, área de festas com
piscina - terreno cl 1400m2• linda

vista da cidade. R$ 485 mil

3030 . APTO CENTRAL -

ED. GOMES - el área
�prívatiya de 95,33m2 -

Sufte :+ 2 qtos, 1

garagem. RS169.000,00

ª.º.9.1. .. : .. D.ARM,.:...8.E�!
FAUSTINO GlROLLA. ;

(novo) cf suíte + 2 qtos = .�
RS 130 miL Pode ser

financiado.

3417 - VILA NOVA -

RES. GRANADA (novol .:
c/ suíte + 2 qtos - 2

vagas de garagem. A

partir de R$ 200 mil

3011 - CENTRO - RES.
VILLENEUVE -

Localização.privilegiada,
projeto único na cidade.
Venha.conhecer esse
belíssimo projeto.

2125 - BARRA - TERRENO cl
18.000n'l2 - ótimo para.

construir uma chácara, casa de
campo. R$ 195 mil

2454 - SCHROEDER..=
LOTES NO JARDIM

ELDORADO c/392m2• a
partir de R$ '52 mil- Estuda

pequeno parcelamento ..

i 21§_1..::::_Ç_t:fJ�Q, DE__PAU_l,_�_::::
< TERRENO el 5.497m2• R$·220

mil- Aceita apto c/2 otos.
central no negócio.

2087 - BAEPENDI -
. TERRENO el 4.634m2 - 50 .

metros de frente para a Av.
Pref. Waldemar Grubba.

R$ 1.875.000,00
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Ret. 044 - Á partir de R$104.000,00 - 20% de desconto Á vista óu

R$10.000,00 de entrada e saldo parcelado direto com a construtora.

Mery laise (47) 9614-2659 Arcelino Sacani (47)9146-6186 Dielson (47) 84:14-0041 Aluizio (47) 9652-3308

,

VILA RAUCZERNIEWICZ

Ref. 052 - Rancho Bom - Imóvel cl aprox.
34.000m2 - Contendo Lagoa, nascentes e

Casa Alv. - R$280.000,00

Ref. 004 - Galpão Industrial- 741 m2 de
área construída - Terreno cl 3.315m2 -

R$1.000.000;00

Ref. 062 - Casa Alv. cl 150m2 - 3 dorm, 3
bwc, coz cl armários, área de festas c/churr e

piscina (em construção) + Edícola -

R$220.000,OO - Aceita casa

Ref. 045 - Apto c/93m2 - Suíte, 2 dorm,
bwc, sácada c/churr, gar, área de festas

R$185.000,00

VILA LENZI VILA RAUAndré (47)8834-0999

Ref. 002 - Sobrado de Esquina - Suíte, 2
.

dorm.iárea de festas interna e externa,
jardim planejado. semi mobiliado -

R$375.000,00

Ret. 062 - Casa Alv; cl 150m2 - 3 dorm,
3 bwc, 3 vagas gar, área de festas c/ churr

e piscina (em construção) -

R$220.000,00 - Aceita Casa

Ref. 036 - Terreno cl 480m2 (15 x 32) -

Contendo Casa de Madeira - Aceita

propostas

ÁGUA VERDE VILA LENZI OPORTUNIDADE SÃO LUIZ

24 LOTES De
12 x 30 A

400m DO MAR
,

A PARTIR DE

R$35.000,OO
Ret. 047- Loteamento Fischer - Terrenos com

300m2 (12x25)- Pavimentação em Lajota
ficando pronto em Julho/2010- R$75.000,OO

Ref. 006 - Terreno Resd. cl 465m2 (15.x
31) - R$85.000,OO

Ref. 023 - Resd. Santa Luzia - Aptos Novos - Á
partir de R$106.000,00 - 30% Entrada·

Victor Azevedo (47)9159-2303

JOAO PESSOA

Ref. 024 - Casa Alv. cl 51m2 - 2 dorm, bwc,
garagem - R$99.000,00

ARAQUARI

Ret. 063 - Terrenos com área de 20.000m2
cada - ao lado Posto Sinuelo na BR 101,
próximo ao futuro Aeroporto na Região -

R$1.000.000,OO

BARRA DO RIO MOLHA

Ref. 038 - Casa Alv. cl 180m2 - Suíte, 2
dorm, bwc, varanda, gar - Terreno cl 400m2

- R$149.000,00

TODOS IMÓVEIS APROVADOS PARA FINACIAMENTO - VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO
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Rua João Januário Ayroso, 531. No iníciodo Jaraguá Esquerdo.'
Atendimento: 8h30 às 12h - 13h30 às 18hOO. Aos sábados: 8h30 às 12h.

,

wwW.imobiliariabeta.com.br I

3371·6600
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.

.

IMOBILIÁRIA

Ref: 0863 Sala Comercial no
Centro de Guaramirim, com

300m2 R$ 3.500,00.
REF: 331 Apartamento
na Ilha da Figueira, 1
suíte R$ 400,00

Ref: 0221 Apartamento na

Barra do Rio Cerro, com 1
dorm. R$ 480,00.

Ref: 0675 Apartamento no

Centro, 3 dom, 2 vagas na

garagem. R$ 1000,00

Ref: 0290 Apartamento na Vila
Nova, 2 dorm. R$ 600,00.

Ref: 0868 Casa no .São luis, 2
dorm. R$ 600,00.

Ref: 0014 Apar,tamento no Rau, 2
dorm semi mobiliado. R$ 58'0,00

Ref: 0872 Casa no São
Luis, 2 dorm. R$ 500,00.

.\

Ref: 1060 Casa na Barra, 1 suíte
+ 3 dorm. R$ 240.000,00.

Ref: 1 062 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.

Ref: 0998 Casa em Nereu
Ramos, 2 dorm + 1 suíte,

cozinha moblliada.área de festa
cf churrasqueira. R$ 210.000,00 .

(Pode ser financiada)

Ref: 1040 Terreno 675 m2 na

Vila í.enzi, com casa de madeira,
2 dorm . .R$ 85.000,00.

TERRENOS

Ref: 1014 Apartamento no Centro,
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 m2 + galpao de
68- m2 + casa em construcao
de 100 m2. R$ 450,000.00

REF: 0553 - Terreno 132.500m2
em Schroeder - R$1.250.000,00;
REF: 098'2 - Terreno na Vila Lenzi
R$130.000,00;
REf: 0696 - Terreno na Barra do Rio
Cerro 312,50m�� R$ 85.000,00;
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: �888 - Terreno na Vila Lenzi,
399 m2• R$ 75.000,00.
Ref:1029 - Chácara no G:ribaldi
com 564 843,00 m . R$

1.1 00.000,00 na coluna de

Terrenos.

Ref: 1036 Terreno nos Três Rios do

Sul, com 325m2, R$ 54,000.00
Ref: 0971 Terreno para galpãO n�
Fígueirinha. com 823,59m.
(17x46) porR$125.000,00
Ref: 1050 Terreno no Água ver�E
com 360m2. Valor: R$182,000 .Ref 895 - Casa nova no Amizade, 1

. suíte+ 2 dorm, R$298.000,OO.
. Ref: 1052 Casa na Ilha da

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 na Ilha da
Figueira, Residencial Hilamar, 1 suíte
2 dorm. R$ 175.000,00. (Negociáve

Visite nosso site e confira outras ofertas especiais! '. '.
' .: ,.�,., :

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA � VENDE - ADMINISTRA

Fone/Fax: (47) 3370-0700 '
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www.imovelsemjaragua.com.br
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi Plantão: (47 8413-78 4

Ref 3821 - Nova brasilia - Apto 3'
dormit. prox. ao centro de

R$.135.000,OO por R$128.000;OO
Ref 3621 Amizade - Apto
2 Dormit. R$ 112.000,00.

Apto Suite + 2 dormit.

R$ 140.000,00
Rei. 3652 - Vila Lenzl - Apto

Suite + Donnit. R'S 105,834,00
I"'lURrnmllJlfIIIl/IIIlI�otIIi'lIlIl'IPlIIllIlIIIlI'IlI1II,I<IIIIIlJIIII�IU_I!III1IIH�mlllJlJllllitllmIIllUuIIHmIl!lIIlllHlI�II�""1iI�I,mrtllrlllllll!fIUI IUII�U!IIIfIII(fIrtm/lltlJmIIHlI�IIlIII�IIIU1I111111J1lIllllU'Wlll�/U/llllJH"IIIIII/HfIIII'lIII!IIlur"IIHIHlIIIf,,"!m""!U�IUI/IIfIIlJIIlIlIJ�1!lI II!ImH!IllUUllIIIIlm_IIIHlIlu__IrWIIl_",Ulllr_rtIIIIIrlJl!!l!IIII11I1.IfI!lllllliJllIUHI!II1III>IIIlI1_lIIIDIllIII!mIIIHlIlIIlm

/

ReI. 1521 - Baepeildí - sobrado alto padrão. "interno
inacabado" prox recr. Marisol R$450.000,OO

�lIIlHlfUlllrtUllPlW/!rlIIl!I�U/!fIÓlIIIIlIIIII 1IIIII!1IIIIIIUI!I�!IIII1IIflII'I!IIIfIIIIlmIIIII'IIIIII"uNmIlllllIOIlllltllHmI/IIlrtlUll!iIIm�III:I�lUIIIJlllll!lt.lllIIJIll!lflllII!IIWIlI!lfIIIIlMIlllrllllllllllllrtJl#I!Ii!lll!11lIII111IIIfIj1llllfl/lllnl

Ref. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de

garagem, área 3506"!2. R$ 260 ..000,00

Ref 3871- 3 rios do norte - Casa ótimo
padrao suite + 2 dormit. R$ 293.000,00

IIflIIIIQ!IIf!1Imuur!lfU1Plllllllllllll/lllllmlfllll'llilnlHllUJlllltllllllllllflUUlfIIlIIIIIiIl/lfIjJJ/fjlIllll#lllllt���"iUIlttIJ!mII!I)IlISIII<IIIII1

Ref 3841 - Baependi - Terreno
1750m2 R$ 750.000,00

ReI 3471 - Ilha da Figueira- Casa 194m2 - Suite

_

2 Dormit. (prox. Raumak) RS 240.000,00 -

poslbllidade de parcelamento.
Ref 3591 Vila lenzi - Suite + 2

dormit. R$155.000,00
1IIlFfflIIIJlHI�IJIIlIilIII1IIIIIIIImrIUlillllllllfl/ll'lll<l!lll���"'It"""'__

Ref 83 "alto padrâo" 1 suíte + 2
dormit. c! piscina - á consultar

riwmlJJlmmURiH!llllfflllllilllll/lUll!lllSf!oIIIiIItUI!I_lIIIIlI!IIfIIIIIJjUIPllffiIlllflllrilJll�IlIRIIIW!IffIIfflIIIIIiU/ufIIlIJllill!arl/ll!li!illlH/!!lllflHlrIIUI!IIlIilIilUIfJtlllIr/ll

Ref 3831 - Ilha da figueira - Casa com sala
comercial em rua principal R$ 300.000,00

Ref 3431- Vila Lenzi - 2 Casas em alvenaria
cl terreno 720m2 R$ 159.000,00

Ref 3711 - Agua verde - casa suite +.3
. dormit. c/2 vagas R$180.000,00

Ref 3671 - Jaragua 99 - Casa 2
dormit. + edícula RS 96.000,00

Ref. 1861 • Terreno - Jaraguá Esquerdo -

688m2 R$ i 61.000,00 (cond. fechado Azaléia)
Ref:-3321 - Terrenos AMIZADE

à partir de R$ 79.500,00Ref 2471 - Terreno Rau RS 62.000,00

CASAS
ReI. 3161 - Casa de madeira· Tifa Martins - 3
dormltõrtos, 1 bwc. garagem. de-mais
dependências R$ 78.000,00
ReI. 3641 • Estrada Nova Casa 3 dorm. R$
90.000,00
Ret 3741 - Estrada nova - Casa 3 dormit. R$
93.000,00
Re!.3671-Jaraguá99-R$96.000,00
Ref. 3691 • easa João pessoa- R$ 115.000,00
Ref. 3632 - Chico de Paulo - Apto c/ elevador
ótimo espaço intémo ápartirde R$ 11 9.000,00
ReI. 2371 • Cllióo de paula - 3 dorrn., 1 bwc, 1

vaga de garagem R$120.000,OO
Ref 3491 • Eslr. Nova - Casa AIII, 3
dormit. +suite R$120.000,00 (aceita chácara)
ReI 3761 l'ita Mónos - Casa suite + 2 Dorm. 2
vagas R$130.000,OO (finan.ciave!)
Rl!f 3431 Vila Lenzi - 2.Casa em afveljaria (aceita
caminhão atê R$ 60.000,00) R$149.000,00
Ret. 3121 - Neré.u Ramos - eom 2 casas R$
150000,00
Ref 3441 • Joao Pessoa - casa suite + 2 dorm�.
R$150.000,00
ReI 3591. Vila Lenzi - Casa Suite + ;; dormito R$
155.000.00
Ref. '3351 - Casa - Vila Lenzi - 1 dotrnitórjó� bwc,
demais dep,: piscina R$ 160.000,00

-

Ret. 3162 : TifaMarfíns • 170m2:' 3 dorrnitl)rios,
. 2 bwc, 3 vagas' de garage{n, demais
dependenciasR$160 000.00·
Ref 3711 • Agua Verde - Casa suite + 3 dormit
B$1BO,OOQ,OO
ReJ. 1811 "Chico de Paula - Casa mista oom G
dormitórios, 2 salas, area de festas c/chur. e

pisr;ina + 1 kítinet + area de 60m2 - ofícina, R$
200.000,00
ReJ. 831 • Vila Lenzi ".5 quartos, sala. copa. bwc,
suite, chut., cozinha R$ 235.000,00
ReI, 301}1 - Água Verde· 3 dormitórios, 2 bwe,
garagem p/2 carrQs - R$230.000,00

.

R�f. 281 - Penha - casa alto padrão ·frente pi o
már" R$. á consultar

.

�fARTAM,EN.:rol
Ref 3633 • ""Lançamento'" Ar)to 2 Oormrt.
Enlr.R$ 15.000,OOtota! R$SO.OOO,OO
ReI 3623 Agua Verde - Apto 2 dotmit. H$
·11 (WOo,no
ReI 36Z2 Jgua E'squerdo • AIpo suíte + 1 R$'
118.000,00

-

Ref3732�6aependi-Aptosuite + 2dormit.

R$130.000,00
Ret. .1661 - Cenlro - 1 suite, 2 dormitórios.
demais dependências. R$175.000,OO
Ref. 2441 --BalneáriO Càmboriú, COBERTURA,
alto padrão, 4 suítes, 1 dorm., deo, (,Ie emp. 4

vagas de garagem + espaço pjjet ski e 1 moto,

piscina privativa e demais oep. R$ 1.750.000,00
(entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.

L�.ri.�.tiº
Ref.2471 - Terreno - Rau - com413,81m2 R$

62.000,00
Re'. 775 - J!lragua Esquerdo -prox. arena - R$
95.000,00 .

ReI. 22 -,TerrllRo • Vila Lenzi - com 435m2, Rua
aslafta(la, R$120.000,00
Ret 3.111 - Terreno - "Otimo ponto comercial" 7

. centrp c/300m2R$ 'I18.00íY,'00
Ret. 2931 - TerraRo ' Vila Lenzi com 442m2 -

130.000,00
Ref 1695 - Terreno '. Schroeder - TerrenG
1190m217x70 R$130.0QQ,OO
ReI. 2731 • Terreno, Água Verde - 900m2
160.000,00
Ref. 3051 - Terreno - Amizade-162Um2
280.000.00
Ret 2431 • Area - Braçinho -. 22.000m2 R$
280.000,00
Rei 3461 - COMerciai 'prox Ellan" 900m2 R$
400.000,00
Rei 3501 • Teremo central 774m2 com casa R$
430.000,00
�jIlºL&tfÁÇAHA
Ref.1741 • Garlbaldi 75000m2 R$ 395.000,0.0

Ref 3633 • Chico de
Paulo - Apto 2 Dormit. +
sala cf churrasq. Entrada
R$15.000,OO +. Saldo

Financ.
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/ /J/JIUmUIIllfll/lllflIIl/UUlIII/HJIIIIUlIIt1!/IIIUIIII#I/lJ/!IIWIIIUl1t/lfltmIWIllIfflIII/llU//1III/IIIII/JII/!IIII/I/lIII/IJIIII/IIIIIIII/RII/HIlHI/II/IIIIIJIIi/!/III/#/U11/l1fflnuUIIIIIIII/IIIIJ1ll1I1II1I1/U1I/111IU///IIIIII/II/I/II/JIUIiJ/I/llll/lmUJIII/IU/IIIIIJ/II/IllIlHnfflJli/lJlUI/1JIII_'IHIIIl�Hl/l1J/IIl1IIIl/!J1IIffI1JIJ/lJJlI/IIIlI1IIlIlIIH"llIIIIIlU1Il/IIIiillJllJ/IIIIIJII�16JII/II1lJJII1IfIHtlI1llI1llIlJll1l1llll1'JIIII1J#/IlI1III/II}j/llilll/lUlllll1ilIJll/l11l/lllllmUJJI/1IYIIllIUIIIJJIlJ//IJ/IiIIIllIIIIIJIilJII/I/Jlllilnll_I1ldiIJl/_11llli1IfflIlH/ilII/IIIIJIII//lJI/IIfflJ/llfI1lHl!U/
o (47) 8808-5378
te:( (47) 8835-6617
!Z (47) 8841-6996
e:( (47) 8861-2228
ii! (47) 91,11-1184

JI"

ricardocimoveis@hotmail.com

�RICARDO
111 v COMPRA. VENDA .. ALUGA· ÀDMINISTRA - VISITE·NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIV�IS

r···
'-. - - .. "-. '- - - .

I
I
I

, I
I
I
I
i
I

II
I·

I
I

Cód 250- Rio da luz i
Cód 236 Amizade. Casa c/ Casa de alvenaria com Cód 251 Jaragua 84. ! Cód 238 Barra do Rio

Terreno 255,OOm2 casa c/ c/1 suite + 2 quartos, Casa de alvenaria com 2
I

Cerro. Casa de alvenaria
2 quartos, sala, cozinha, cozinha, saía.qarapem, quartos, sala,cozínha, I

Cód 252 Centro. c/2 quartos + 2 suites,

:
demais dep. I, demais dep. II

demais dep. li Terreno c/ ca�a
.

li garagem, area de festas, I
: R$100.000,oo. Ii R.$ 91.000,00. ii R$ 60.000,000., !i . 333,200m020Ro li demais dep. i
: ii li d 155.0,. ii R$180.000,QO. i

! . . _ _ _ _ __ J ( .. . . • . __ I , • _. _ _ _ __ _ _ _ __ ..... , _._ ..... _ - .. - ..... _ ...J L - ... - ... ,- ..... '_. -- -_.... '-. - - '_."_ .. -,- .. "'- - .. _. '- ... - ......._._, ,-_ ..._._.__ .. -. - - .. '- .. - .. �,- .. _. -. '-.- - .. - .. -- '- .. - -- j

Cód 224 Barra do Rio Cerro Terreno com

3.300,85m2 R$990.255,00. '

Cód 231
Champagnat .

Apartamento
novo; c/ 1 suite
+ 2 Quartos,
sala, cozinha,
sacada cl
churrasqueira,
garagem, piscina
no prédio,
demais dep.
R$ 220.000,00.

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

c' CRECI011420

t/w';' '7('�to ...

.

7ló���� do ���!
Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim 47. 337'3-1905

.
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� I
I PRAD�,). (41)3370;.8211 I
miM Ó V E ,I .

(47)3â70",8099

I
localizado no Bairro: Borro - próx. Supermercado .

! Breithaupt terrenos com 459m2, com asfolto� ligação Iii� de energia, telefonia e tv o cabo. com caixas "'

'I individuais subterrâneos. Tratamento de esgoto e toda

I
infra-estrutura para construir. Valores a partir de RS

;1
85.000,00. Consulte-nos!

,

.� LOTEAMENTO I
. � JUNTO AO PRADII II'� Caso com 2 quartos, sala e cozinho integrado, bwc, área de serviço, I�!garagem cob,erte e todo murado, Prox. Solôo 25 de julho. Este volor ,
i esto incluido: terreno + casa + todo o documentação pI i�
�� Finonc�amento no Caixa Econômico Federal. Valor: Consulte-nos! f

I I

, PRADIIi,'
I

FINANCIAMENTOS: • AQUISiÇÃO DE

2 quartos, solo e cozinho integrado, bwc; areo de serviço,
garagem coberto prox. Salõo 25 de julho este valor esta
.

incluído: terreno + coso + todo o documentação pi
Financiamento no Caixa Econômico Federal.

Valor: consulte-nos! • CASAS PRONTAS

TERRENO +

CONSTRUÇÃO
• LOTEAMENTO

PRÓPRIO

• Centro - Apto novo, suite, 2 quartos, gar. R$
.210mil

• Água verde - Apto novo, 2 quartos
R$100 mil

• f:lova Brasllia - na planta RS 1 05 mil
• Agua Verde - terreno Escrit. 420mZ

· R$60mil
• Aplo,Ed Izabela.1 suite, 2 quarlos, lindo, Bem
negDciaveis

• Chacrlnha Amizade 25000 m2 sem casa

pIano, agua R$100 mil Parcela
.• Cltacrinba plana com agua, lagoas, sem casa

Jaeu-açu 25000 m2 R$ 95 mil
• CzerniewcI - terrerio escrit. 470m2 RS 75 mil
• Sáo luís - terreno 350nF R$ 70 mil
• Barra Velha - centro, 350m2 R$ 40 mil
• Piçarras - 320mz R$45 mil
• Chacrinha Amizade - 25,OOOm2
R$165 mil

t

• Vila Nova - 45'Om2 R$120 mil'
• Terreno Vila Lalau asfalto .•13 x 39 esc. 501
m2R$130mil

RENATO Corretor de Imóveis
(47) 3371-8851 -9993- 3881 .STEFANI CREC114.407

R. Leopoldo Veloso, N� 88 .. Jaragua do Sul· se - stefanitb@ibest.com�br
, "_

.. _- "_

,,;

OFERTAS

Chacrinha Fig. casa 2 quartos.
6000m2, prox.posto Bel1ling

R$100 mil Parco

"

www.schellercorretordeimoveis.com.br

Apartamento nO
304 com 02

dormitórios, um
banheiro, ambiente
para duas salas,
cozinha, lavanderia,
uma vaga de

garagem, Rua
Goias, nO 301, Vila
Lenzi Valor R$
140.000,00

AMIZADE -

LOTEAMENTO
ITACOLOMI II - 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.

AMIZADE -

RESIDENCIAL
JULIANA - Apto. nO
403. - Suíte mais dois
dormitórios, sala de

. estar e janta, bwc
solal, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueria e

uma vaga de garagem.

R$ 152.000,00

--. JARAGUÁ
ESQUERDO _

Casa com suíte
mais03
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
R$ 320.000,00.

�-
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;Franeiseu Alves
FINANCIAMENTOS

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

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.MÓVEISeerreter de 3370-6480 I 9609-0736
imoveis@franciscovende.com.www.franciscovende.com I

Cód.0223 - Casa mista
Santo Antônio cl 5

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, 2 BWC,

abrigo pi automóvel,/"
murada, rua
asfalt�da. R$

80.000,00

Cad 0218 - Terreno de esquina cl 875m2 possuindo uma casa
de madeira e outra de alvenaria (falta acabar). R$ 150.000,00

Cód. 0220'- Casa mista
Figueira cl 2 qtos, sala,
cozinha, 2 8WC, fogão à
lenha, área de festas cl

. churrasqueira, piso
cerâmico, vidros

.

temperados, cozinha
mobiliada, garagem,etc ...
R$ 125.000,00

Cód.0222 - Casa de alvenaria Figueira cl 3 quartos, 2 BWC,
sala, cozinha, garagem, rua asfaltada, etc ... R$145.000,00

Cód 0221 - Sobrado
Sâo Luis cl 1 suíte, 3 '

quartos, 2 8WC, 2
salas, cozinha, copa,

area de festas,
garagem, etc ...
R$ 275.000,00

..

-----�,��""1Q--,-,-

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 Aiv. c/3
quartos, 2 BWC,

'I sala, copa,
cozinha, varanda,
despensa.
R$ 200.000,00
(Aceita-se casa

em Barra Velha)

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

Edson Müller (47) 3372 ..1081 Plantão (47) 9112-1700
, .. (47) 3055-0007Corretor de Imóveis Rua: Oomínqos R.da Nova, 403 - sl:1 eCRECIISC N°. 8530' Jaraguá do Sul, - SC Cep: 8925'1-640

. www.muUercorretor.com.br.'

Terreno perto do Noviciado
Barra do Rio Cerro. 3000 mil
m2 agua corrente, árvores
frutíferas. I todo cercado.

R$45 Mil

Cód.1079 - Barra do Rio
Molha - 1 suíte, sala.cozinha,

2qtos, bwc, lavand.
R$ 85 mil

ESTAMOSATENOENDO EM NOVO ENDEREÇO:
RUA DOMINGOS R,DA NOVA, .403 - 51...01,02
PRO.x.sIPAR E S'TUDIO fM

Bairro ÁrealTerreno*
Baependi 300m'·
SFS/ltaguaçú 600m'
Centro 532m'
Vila Nova (2 casas) iS00m'
PraiaBarra do Sul

Casas
1002
1046
1046
1065
1066

Construção'
350m'
600m>'3pav.
'150m'

Valor
500mil
450mi!
SOOmll
350míl
135mi!

Cód.1080 - Schroeder
sala, cozinha, 3 qtos,
bwc, lavand., 80m2• R$

110 mil

Cód.1082 - Schroeder-
150m2, suíte+2qtos, 2
salas, despensa,

port.eletr. R$ 160mil
.

: aprox.90m'

Apartamentos
20�!;;:' SFSfUbai/.loa·
2i}líl 'i3a'lj,ü/lI,/otlriG
2'�"12 Entega20\Q
20113 ''/llí!I,Lenll

local
,) qUilO r" d1::.rrar 7f,rr'ISui(e./..2q
'lU ildr<J (i:Jmilf
N.6r<J"ii:a S'Ji'e,J..·q
Edfll)resta :ZCJI.lM",;

ü51j)ii
2:fi!".rn:t
1j:iljmj�
lWmi

Área
3,OOOm'tj-

Terreno
13040 Centro(prox.Kohlbach)-

Vila Rau, com 1 quarto, sala,
cozinha. bwc, lavanderia,

garagem. Terreno com 374m2•
R$ 80 mil

650mi!
Cod 4015 - Garib<ildi (Cacilda),

3000m2, de área - sobrado C/136m',
rancho com 68m', e lagoa. aceito carro

ou imóvel no negócio ..R$115mil

Ch�cara
4041 SFSIRibeira 172.000m' 220m\!
4003 Pedra Branca 90.000m� 300miJ
4005 RiôC�rr6l!' 25.ÔOOm' 220.mil
4006 Mass.íRib Gustavo 201.DOOm' 180mil
40Q7 São Bonifácio' 242.000m' • (Prox.Pathoça) 150m!1

PROJETOS E CONSTRUÇOES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande

experiência no mercado de consruções.Deke 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).

LOCAÇÃO
..."entro

CE;f'!t�íO
C,"'/UO
B.Molha

2qto� sem GOnO(YTiln:o soo,oa
3Q10Si) mobilisdo}, sem COl1Ó�m. 600,00
���in-et� (J�'nU( aso 'sem (';Qn.ó.Jf' 42, OP
Casa 2 quartos 660,00

,:;_ I �;_,
�

fi f, h';:; ;: t.1. � r,

1'030
6;:>31
802.2

Projetos Estruturais e Arquitetônicos

"B!) ri

I C'hám-à/lla�o.m 111l.5JJliimi'J" �41n� '�i�;il"de al'illJ*'J7JiJffl!ii!l. lagolJ.�. SliJiIW.J Bnm!PII1l1li71- Pmr:u�ã ,RJ$ fIJJ/I)��'/CJ'i,QIíJ '(�ffiIJI!h.'iI.
P!!!.�i!.":.c1i3i,_�__ ."._,_ .. "".,"�,_� .. ,_"__ ....J

'I
Chl;ffH:i{#IIJ'fii, 83.,000 m�, 3. mil p� d�
ik:{'IiIUflií/J,na:/ifti, ,r:I1qJ:,IiW'liiiibmllj;,l'I.,,!tla de,
IplEllSltali!jlfi!fTI, 'lrrH�liC�iI1'tli!Jj., ágliln'1:J1l{ij\1:�II:'iJji' Clil!iIUIPi��;

.. 1iii!JiI�,r:li.!IDJ!l :ml'f'I
'.

,!I/I;tr.li-rl!'''''��I�:hl�. LlIEl75'$JJ,.ilíll'iíl'l1:1h1;J1 ,�.rlliJj,.TffiI.::a.,"_!�; da �nii!t�;:.,!!!:!J!},!!.:Ii!�,:'P:!l��",,_.:.__ .,,_�, 11·,:f!E!!.Uf!!'ÊÍl�líElQ.çA!:J�!�.�º,f!!:J!JJ!�I!i;Ci_»

CIJ>m-:l\:�1 1:;I;lI"n !�.iilrrlií!il,nq, I1Iii!f, ,

imÓf/,fl'ISIIS; r�:;;,;;ii1IY:fJi:j1!1 ,c·çjlj'!f'l rendi.a méd'a
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(4J')
Rua: Norberto Silveira Juniàr 233 - Centro - Guaramirim

WS Imóveis agora com

consultoria Habita_çL��!
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federa�:.-

.. ,.�r--

4
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Financiamentos

,' •.-V.1i.
."".

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédi_to junto a CAIXA

__

* Casas Prontas
* Lotes a venda em
diversos pontos da cidade.

* Loteamentos Próprios
Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Rer 166 • Avai(Guaramirill\ Casa �m
ótima localização: 150m2 e terreno
684m2, com sala de estar. cozinha, sála
de TV, lavanderia, área de festâs, 3
quartos, 2 banheiros Valor R$

.

e70.000,OO NegociáVel.

Ref. 118 • Centro/·{luaramlrím Casa de alto
Padrão, cf 03 Quartos sendo 01 sufte master,

sala de estar e jantar, lavanderia, Gozinha e GlOsar
com móveis sob medida, área de testas, dep. de

(ltl1pregadá, garagem pj 02 carros, 26(J mi,
ótima !ocaliza�ão, R$ 280_000,00

.

ReI 175 Amlzadel Guaramirlm, Terreno
com 105401)\ sem 17,50 metros por

60,25 metros. R$ 160.0ÓO,OO

Rei: 0190 - Amizade/Guaramirim Casa com

03 quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia externa. A cosntruçáo será entregue
terminada. Casa com 80m? (jé área construída

e ter(eno com 375m2., B$. U8.000,OO

Rei· 0186 G.uaramirim/lmigranles· Casa em
alvenaria, cum 4 quartos, saa, cozinha, 2 banheiros,
lavanderia e garagem 'p.ara 3 carros. casa com 200m2

.

de área construlda. R$ 250.000,00

Ref: 00192. Casa com 02 quartos,
sala, cozmha, banheiro, lavanderia e

garagem 11$10.000,00

ReI 182 - Beira Rioí Guaramhlm Casa de
madeira com 02 Quartos, sala, cozinha,

�
banheiro, lavanderia e garagem R$ 55.000,00

Rei 119 Vila Amizade Guaramirim Terreno
contendo 02 casas. Casa 01 : 02 qúãrfos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem. Casa

02 : 03 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e área de festas. R$ 120.000,00

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.

Todo dia é dia de realizar seu sonho,
aproveite está oportunidade e entre' já

em um apto novinho.
Residencial Madri Ótima tocalização,

.

Aptos de 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem coberta

. e área de laze.r.
R$ 95.000,00 (Financiável pela Caixa)

Ref 140 Vila Freitas/ Guaramirjm. Casa com--03 quartos, 2 banheiros,
garagem para 4 carros, aprox 140m2 R$ 98.000,00

Ref 173 • Centro / Guaramirirm, Casa com 03

quartos, sendo 2 suítes, 2 salas de estar.
cozinha, área de serviço, varanda, lavanderia,
garagem para 2 éarros e dependênoia de

empregada. R$ 310.000,00

ReI 161 Sobrado, Térreo: 02 quartos, sala,
cozinha, banhelfO� lavanderia, 2 Piso; Safa,

cozinha, 02 suítes, 01 quarto,banheiro, SOCial,
. area de Iestas e lavandaria , 11$ 210.000,no

Ref: 00193 lote no Guamil'anga.

de 400mt R$ 37.500,66

Ref: 168 Bananal do Sul 1 Guaramirim. Casa no Res. São
F.rancisco em construção, 3 quartos, sendo 1 suíte, sala, cozinha,
banheiro e lavanderia. R$ 130.000,00 Flnanciável pela Caixa.

Rel155 Vila Amizadel Guaramirim Terreno com

aprox, 450m2• contendo 3 casas de maoeíra.
R$ 70.000,00

Ref 184 - Nova Esperançai Guaramirim casa
. em alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, área de serviços e garagem. 120m2

de área construída e terreno de 588m2•
R$120.000,00

Amizadel Guaramirim
Residencial SãO luis,

Lotes em ótima

Localização e ampla
infra-estrutura, ruas
'Pavimentadas,

playground e passeio
est�lo americano.

Financiávet pela Caixa
.� Econômica. Apartir de

R$ 48.000,00

ReI. 00136 Amíladej Guaramirim .Terreno de
com aprox 486m�, contenda 02 casas em

alvenarIa. Casa com 121m:1 , 3 quartos sendo 01
suite, sala, cozinha, banheiro, lavanderia fi

garagem. 'A outra casa fica nos fundos e possue
70m", 2 quartos, saía cozinha, banheiro e

lavanderia. Valar: H$ 200.000.00.

ReI. 0008 Casa geminada nova com 2 quartos,
sala, copa, cozinha, 1 banheiro, lav. e gar.. casa
toda murada. R$110.000,OO Entrega pronta.

Caixa da água I
Guaramirim .

Terren9 �om
aIJrO� 360m2
R$ 38.000;00
(financiáver
pela Caixa)

ReI 165 - Bananal do SuV Guaramírim Casa
nova 95,75m� e terreno 360m!, com 01 quarto,

1 suíte, banheiro social, garagem, cozinha e

sala R% 130.000,00

ReI 183 - Amizade! Guaramirim Casa Mista
com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia R$ 50.000,00

Ref:--iJ191 • Nova Esperançà Casa em alvenaria com 4 quartos, safa, oozlnha, 3 banheiros, lavanderia
e garagem para 2 carros. casa com aprox 200m2 e terreno com 743.20m2_ R$ 300.000,00

Rel174 • Nova Esperança
Guaramirim, Lote no Loteamento
Denlter, 403,09 m2 R$ 62.000,00

Ref _ Centro/Guaramirim sobrado com 3

quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, -área de
serviços e garagem para 2 carros. área
construída de 140m2 e terreno de 184m2.

R$ 270.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Temos terreno p�ua compra
com contrução 'Minha casa

minha vtda'

Ref.005)Terreno no

Amizade área

privilegiada" rua
asfaltada-com ótima

ventílaç'ão,318,50m2 R$
75.000,00 aceita carro

de menor valor.

Ret012)Terreno na

Estrada Nova - Terreno
com 390m2 por apenas
R$ 55.000,00.

Ótima oportunidade terr.

plano Champs de Elysee '

378.84 mZ R$ 109.000.00

Res.085) Ed. Espanha - Jaraguá Esquerdo -

Com 1 suíte, 2 dorm, bwc, Cozinha, Sacada
com churrasqueira, Sala de estar e jantar, Área
de serviço. Área 84,43 m2 R$ 138.000,00,
aceita financiamento bancario com FGTS.

Ref.07S) Res. Premier - Vila Nova - Apto cl 1 Suíte, Ref.079) Res.Recanto da Ilha -Ilha da Figueira
1 dormitórios: bwc, Cozo Sala de estar e jantar, - Apto na planta cll Suíte, 2 dormitórios, bwc,

Sacada com churr. Área de serviço, elevador. Área Coz, Sala de estar e jantar, Sacada com churr.
75,15 mZ R$155.000.00.Entrada mais parcelas Área de serviço. elevador, 93 m' RS

com FGTS.I_ncorporação l)o_R-3. 48.615. 169.000,00 Incorporação nO R-7.39.971.
� �-N__'_�' �__� � ---- �--__------------.--------

Ref.081)Res. Renoir -Ilha da Figueira
Cobertura Duplex cl 1 Suite, 2

dormitórios. bwc, Cozinha. Sacada com

churrasqueira, Sala de estar e jantacÁrea
de serviço. área 225 rn' R$ 349.000,00 .

.....---.."....�"._..",I/I;�__-

Ref.023 )Casa no Tifa Martins - Duas casas no

mesmo terreno no Tifa Martins. Casa da frente
- Casa de alvenaria com 80m2, 3 dorm, sala.
COl e garagem.Casa dos fundos Casa de

madeira com 99m2, com 3 dar. sala. 2 coz, 2
bwc, varanda, Terreno com área de 364m�

R$130.000.00
��'<iIIIIU�_fIIIIlIltIIIII''''''

Re(084)Sobrado na Vila Rau - Casa cll Suíte
com ctoset, 2 dormitórios, Cozinha: Sala de
estar e jantar, área de serviço.garagem, área

Ret.CJ9l)CaSa na Vila Lenzi - Casa c/ 1 Suíte. 2
corm, bwc. Cozinha. S�la de Tv, Sala ESJar,
Varanda, área de festa, Area de serviço. Area
casai80 área do terr. m2 R$ 178.000.00.
entrada e parcelas direto com proprietário.

Ref-024)LindO Sobrado 'em Guaramirin - Gil
suite rnáster, 2 dorm, coz, sala de jantar e de
jantar c/ gesso rebaixado, garagem pi 3 carros

área de testa mobiliada, terr. 364m2, casa
198m2 RS 280.000,00, aceíta financiamentQ

ban ii i com FGT .

Rel.097)Casa no bairro Santo António - Duas
casas no mesmo terreno. sendo 1 de madeira
c/2 dorm, sala cozo bwc.área de 63 m2 . 20
casa-de alvenaria com Quarto, sala e cozinha
conjugado, área 21 m2. Terreno 375 m2todo

murado R$ 60.000,00

Ref-017)Casa Geminada no João Pessoa -

Casa c/2 quartos, sala. COZ, bwc, 1 vaga de
garagem. área construída 76m2 Novo. R$:

118.000.00.

Ref.Ol08)Casa no São Luis - Casa de alvenaria cl
3 cormítonos, 2 bwc , Cozinha, Sala de estar. área
de festa e de servíço. i vaga de garagem, área
Terr. 392 m2 casa 108 m2, R$ 145.000,00·

(Casa pronta ea�� ��.a�nciar com FGTS)

ReI -021 )Casa Nova na Ilha da Figueira - Casa
c/i suíte, 2 Quartos, sala, COZ, bwc, i 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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030 - Sanlo Antonio, cl casa de iM.,
rancho, lagoa, c/ área de 175krn2.
aceita)móvel de menor valor

R$ 430.000,00

024 - Barra do Rio Cerro - Casa de

alvenaria com 114,SOm2 e terreno com

312,50m2. R$180.000,00.

087 - São luis - casa de alvenaria com
aprox. 120,00m2 e terreno com

453,60m'. (aceita apartamento de
menor valor) RS 170.000,00

LOCAÇÃO:
. !

ReI. J02186 - SaintMoritz - Aptos novos no bairro Vila
Nova, 1 suite + 2 quartos, COZo sob medida, sacda cl

playground. Valor: R$1.200,OO. .

Ref. JD2387 - Centro - Ed. Aquamarine - Apto c/ 02 .

quartos, demais dependências - Valor: -R$ 680,00. .

Ret.: JD2454 - Centenário - Apto com 02 quartos, ft
sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem...

.

ValorR$ 560,00.
Ret.: J02285 - Nova Brasília - Gasa comercial com 02
quartos, demais dependências. Frente com 50m2. 1

Valor R$1.000,00.
ReI.: JO 2441 - Vila Nova - Apartamento com 03
quartos, sendo 01 suíte, sala, cozinha, sacada com

churrasqueira, área de serviço, 02 banheiros,
garagem ... ValorR$ 900,00.
Ret.: JO 2439 - Czerniewicz - Apartamento com 02
quartos, sala, cozinham, 01 banheiro, garagem, demais
dependencias.ValorR$600,00. 1

ReI.: JD 2400 - Vila Rau - Apartamento com 02
quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, demais
dependencias. ValorR$ 630,00.

.

ReI.: J02482 - Centro - Ed. Garden Flowers - Apto
com Surte + 02 Quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, banheira, área de serviço, box
e garagem para 02 carros. Valor: R$1.400,OO

. I
ReI.: JD2468 - Vila Nova - Ed. Porto Seguro

-IApartamento com 01 suite(com closet) + 01 quarto, J
cozinha mobiliada, sala.. banheiro, lavanderia e '11

garagem com 02 vagas. Valor: R$ 1.000,00
Ref.: JD2467 - Czerniewicz - Saint Sebastian Flat

-II!Apartamento tipo FLAT no Sai! Sebastian. Hotel com I

elevador, piscina, sauna, academia e restaurante.
Valor: R$ 82q,00. . )1
ReI.: JD2481-· Nereu Ramos (prox. Gráfica Avenida) - �
Galpão aberto com aprox. 150m2. Terreno com
escritório. Área total com 3.000m2. Valer: R$
2.200,00.

fERiiENól'
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m? . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . .. . R$ 700.000,00
016 - Schroeder - terreno com 537,82m2. . . . . • • . • . . . . . • • • .. . . . • . • • • . .. . R$ 60.000,00
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m;! . ; .......................................•................ R$ 52.000,00
047 - Schroeder - terreno com 360,00m2 ••.....• _ ...••••.••..•.••..••

'

, •••••.••.•...••...••.. R$ 55.000,00
049 - Schroeder - terrenocom 2.149,37m2• •.••... . .••.••.....•..•........•.•....••..•.•...•......••.•• R$ 33.000,00
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.1 05,75m2 R$ 200.000,00
076 - Amizade, terrenos -ltacolumi II a partir s,le , R$ 79.380,00
086 -Arnízade, terreno com 505,OOm2 ••.•...••.••.....••.•• , ..•.• _ •....••.• _ • r , . . ...•......•.. _ . R$ 79.350,00
088 - Jaraguá Esquerdo, terreno com 580,00m2•••..•.••••.••.•••••.•••••••.•.. , •••••.• : .••••••••.••••••.• RS 65.000,00'
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 , R$ 132.000,50
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m .........................................•........................ R$ 250.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pi indústria) , , . : R$ 330.000,oá
127 -l3ibeirão Grande do.Norte, terreno cl 375,00m2 .........• _ R$ 28.000,00
156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141,34m2 R$150.000,00

i1PlIt�fií�lifrSillJQI'IIGr1'ff!i!1iffíiUll'íJ!i!;"·· w�·_JfI!!IWff!Ej.Ii'!iffliii!!í!JIl!!'�1IiIIpiillliil&�iIlll!II'[\1"''íJfJJj"jJJ'iW!lfm!ii:es'''�ff;'íJfJJj_�I'iii!iIf!!i!!,t'�'"'l'llffi,fUIIJliIif!J9i!i1!l1i!!1iIlfmfllilffl;'ilJQi'1!r,�)'íJ!i!;W'!!Ii!!i"'I!!'IfIIIiIii'lil�,,�" •. _'Y/ID.Jit. "'� !li.é.f_l4,jJfj"'_.iliil�,_,ff!EiIiJliJj!Jl�,P!IIiI!ili.IilifJJH9i_I�"'fif!iIi,1J!j," Wí/i�",... ;mk!1Ii!!li!!i1lff!J!l!!ii11l!i!iJ7J"".�,�li!iJíl#Jjfji[iJl� .JI!iI!.!#f!lüüü!iJJIli'l!!ll, 1Iii"�'!!ii1i!f!_J!JIiii,l!ijW,. ill!i"",.ii!Iií%J",.Wtl".iIi'i1!},ilJil
005 - Balneário Camboriú, área total 135,00m2 .••..•.....••.•••..•.••.. , .'••••..••.••..••••.•••. R$ 270.000,00
170 - Czerniewicz - com 93,OOm2 de área privativa R$150.000,00

009 - Centro, casa de alvenaria com 317,00m2 e terreno com 00,00m2.(aceita terreno como forma e pagamento} R$ 550.00 ,

004 - Nereu Ramos casa de alvenaria com 1 OO,OOm? e edícula, com terreno de 360,OOm2, aceita troca por sitio R$ 150.000,00
014 - Rio Cerro I - casa de madeira com 70,00m2 e terreno com 312,OOm2 : •......•.........•. R$ 70.000,00 .'
018 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 70,00m2 e terreno com 322,00m2 .•.•................• _ •....••.•.•.. R$ 85.000,00.
020 - Irês Rios do Sul- casa de madeira com 11 0,00m2 e terreno com 420,00m2 .•..•••....•••.•••• ' ..•••••••. , .• R$ 93.000,00
028 - Dum Verde - casa de alvenaria cl 200,00m2 e terreno cf 329,OOm2 aceita sítio _ R$ 220.000,00
055 - Nereu Ramos - casa de alvenaria c/203,40m' e terreno ci 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$ 1'70.000,00
063 - Nereu Ramos, casa mista com 144,00m?' e terreno com 760,00m2. Aceita imóvel em Corupá R$ 100.000,00
068 - Vila lenzi , sobrado com 166,7Bm� e terreno com 302,20mz (aceita carro como forma de pagamento) R$ 160.000,00
OBO - Vila Lenzi, Sobrado c/ 258,00m2 e terreno cf área 418,12m2. aceita apto de (-)vaIOl� casa ou terreno. . R$ 310.000,00
1 D6 - Jataguá 99 -casa de alvenaria com 48,00m2 e terreno com 320,00m2.(aceita financiamento bancaria) R$ 95.000,00
129 - Ribeirão Grande do Norte, casa de alv. cl 80,00m2 e terreno c/6G7,50m2 , .••.....•••.•.....•...•...•.•.... R$ 90.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. com 102,00mz e ter. com 475,OOm2. (aceita apto de menor valor ou carro pop.) R$ 220.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2.. . . . . . . . •. . . . . . . . . • . . . . . . • . . .. . . . . . •. . • . . . _ R$ 250.000,00
153 - Vieiras - Sobrado com 220,00m2 e terreno com 450,00mo'. (aceita proposta) : R$ 170.000,00
159 - Praia do Ervino, casa de alvenaria com WO.00m2 e terreno com 30b,00m2. • . . . ...•.•.•.•... '" ••.•..• R$ 35.000,00
18S - Santo Antonio - sobrado com área de_170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 . ..•..•. RS150.000,00
240 - João Pessoa, casa de alv. cf área de 119,33m2 e terreno c/'513.44m2 aceita financ. bancário R$1S0.000,00

SíTIOS. . '" �.;"
021- Schroeder, SItio com casa mista e terreno com 16.007,00m2 _ : R$130.000,00
02q - Santo Antonio, com área de 475.650,00m?. _ . .. . .......•...........•.......... R$ 400.000,00

. 038.,- Rio Cerro com área de 175.000',00m2 . " R$175.lJOO,00
044' - Nereu Ramos, cl área de 60.000,00m2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas _ R$ 500.000,00
061 - João Pessoa, casa de alv. cl 327.23012, edicula, cachoeira. lagoa, e terreno c/190.600,00m2•.•..•.••••••••..... R$ 650.000.00
120 - Jaraguá 84..: com área aproximada de 7.500,00m2, com casa mista, lagoa _ , R$ 90.000,00
163 - Guaramirim - cl casa de alvenaria, área de festa. pastagem, lagoas c/ área de 126.600,00m'. . R$ 640.000,00

ALUGUEL
Rio Molha _ . . .. .. .. . . . .. . . .. . . . R$ 450,00
Amizade casa de alvenaria _ . . _ . . . . _ .•...... R$ 990.00
Nemu Ramos - casa de alvenaria .. _ _ . RS 500,00
Três Rios do Sul - casa de alvenaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•............................. R$ nO,DO
Estrada Nova - casa de alvenaria. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . .. . •

. . . . .. . .. . . . . . .. .. .. . ... R$ 660.00

INVESTIMENTOS
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(47) 8412-8933

"UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO"

R1077 Amizade 160m2 Piscina área de
festas Jardim

.

MUITO LINDA
R1100 .. Nova .. Amizade

,R2034 Vila lenz R$100.000, 00 R1101 Nova· Guaramirim· R$145.00Ó,OO

R5015· Barra Velha 70.000,00 de
Frente para o Mar � financío

O"�

1

I
'I
i
!

Empréstimo Pessoal para:
Aposentados e Pensionistas

Funcionárlos Públicos
Funcionários dos Empresas

Conveniadas
h

Consultoria para:
Aquisição de Imóvel Pronto

Aquisição de Terreno e Construção
Construção e Reformo

, Despachante ImobiliófLO
Consórsios

'Hor6r1o de Aflilooimrmlo: '9:00 às 11:30

, .
""' ';w: �!1J!C >-

iií!/!í '" _�'tits �

, "

CONSULTE OUTRAS OPÇÕES DE- TERRENOS, CHÁCARAS, SíTIOS NA REGIÃO!

IVANA
,

'I M O V E I, S

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 30/03/10

Res. Baviera, Bairro João Pessoa, com 2
quartos, bwc, sala de estar, cozinha, área de
serviço, sacada com churrasqueira, 1 vaga de

estacionamento. Preço R$ 92.000,00
-

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

Ref. 1078 - Sobrado no Bairro Três Rios
do Sul, com 1 suíte, 2 quartos, bwc

.

social. sala de estar, sala de jantar,
lavabo. cozinha, área de serviço.
garagem para 2 carros. Preço

R$ 239.000,00

Apartamento no Bairro Água Verde, com 2 Quartos.
bwc, sata de estar, sala de jantar, cozinha. área de

serviço, sacada com churrasqueira, 1 vaga de

garagem. Preço R$125.000,OO

Ref. 2066- Apto no Bairro Vila Nova, Res. Torre di
Luna, com 2 Quartos, bwc, sala de estar, jantar,

sacada com Churrasqueira, área de serviço, cozinha, 1
vaga de garagem. Preço R$129.000,OO

ReI. 1073 - Casa no Bairro São Luiz
com 1 suíte, 2 Quartos, bwé social, s�la

d� estar, cozinha, área de serviço,
garagem. Preço R$ 220.000,00

Ref. 2064- Apto no Bairro Amizade,
Res. Matheus, com 1 suíte com

hidro e móveis, 1 quarto, nwo social '

mobiliado, sala-de estar, sala de
jantar com sacaoa.e churrasqueira,
cozinha mobiliada, área de serviço.

Preço R$ 220,000100 .

Ref. 1081- Casa no Centro, com 1 suíte,2 quartos,
bwc soclal, sala de estar, sala de jantar, cozinha
mobíüaca.area de serviço, dependencia de
enipregada, despensa, área de festas, piscina
aquecida. garagem. Preço R$ 650.000,00

Ref. 1079- Sobrado no Centro, com: 1.0 piso- salas
comerciais, 2° piso- 3 quartos, bwc, sala de estar,
sala de jantar, cozinha, área de serviço. Área do

Terr.eno 839,OOm2, Preço R$ 500.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Neméziq .,=,�r�i,r:� Filho COMPRA I VENDE j ALUGA
. �lIl!!l!iti.inj.�,�ljl!Il12:I,GJt.�:!:l�m.�1 Creci 9414 samarakp@hotmail.com

99'74-1915 I 9923-6418

ACHORROS - Doa-se, adultos,
equeno e médio porte, fêmeas e

achas. Tr. 3276-0340.

abrador-Doa-se, preto, macho,
ue foi encontrado nas redonde
as da R. Marechal Deodoro da

onseca, idade aproximada de 1
no. Tr:9919-2412/3371-4309

BARRA PARALELA - Vende-se,
de alumínio. Tr: 8843-2125.

BAU - Vende-se, de caminhão
8,5x2,60m. de altura, 2 portas
laterais, assoalho reforçado. R$
9.000,00. Tr: 3275-3975.

BICICLETA - Vende-se, feminina,
antiga, própria' p/ colecionador.
Tr. 92116664

BICICLETA - Vende-se, masco

18 marchas, R$ 120,00. TR.
33700983

Calopsita - Vende-se macho,
motivo: família vai morar em

apto. Tr: 3370-7160 após ás 14
horas.

CAMA - Vende-se, casal, madei
ra maciça, R$ 130,00. Tr. 3276-
0340

COMPUTADOR - vence-se,
p/ trabalhos gráficos, comple
to, Quad Core 2.5Ghz, 2Gb,
HD400Gb, placa profissional-Nvi
dia, Quadro FX570, R$2.300,00.
TR. 9978 6795 Raquel

CUBO PARA GUITARRA - Vende
se, 50W. R$ 490,00. Tr: 3370-
5533 ou 9109-8233.

FILHOTE - Vende-se, Maltes, rna-

cho. Tr. 3375-2006/ 91464864

FILHOTE - Vende-se,York Shire, ma
cho. Tr: 3375-2006 ou 9146-4864.

FILHOTES - Vende-se, Collie, R$
400,00. TR. 9619-8260

FILHOTES - Vende-se, Golden
Retriever. Tr. 91162350

FILHOTES - Vende-se, York Shi
re, macho R$ pOO,OO, fêmea R$
700,00. TR. 33702715

FREEZER - vende-se, Cônsul,
170 Its, R$ 250,00. Tr 33761403

!

IMPRESSORA - Vende-se, Ploter,
HP Desingjet, 110 plus, tamanho

.

A1, R$ 4.500,00. Tr. 3276-0340

JAQUETA DE COURO - Vende-se,
p/ motoqUeiro, R$ 150,00. Tr.
3370-5533.

JOGOS DE VASOS SANITARIO-
.

Vende-se. TR. 3373-1900 Sergio

KIT - Vende-se, de alarme resi
dencial instalado. Tr: 9944-5352.

KIT XENON - Vende-se, 6.000K,
R$150,00. TR. 3276-0340

LAJE FORRO - Vende-se, 39m2,
'R$ 740,00 negociavel. TR.
99370651·Cristina

LANCHONETE - Vende-se, com

pleta no Bairro Baependi. Tr:

9613-7754.

. LANCHONETE - Vende-se, Rua

Domingos da Nova, esquina c/
Marechal, montada, completa e

bem decorada. R$ 12.000,00. Tr.
91951881

LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da

Figueira, aceita carro. Tr: 8826-
8636.

LOJA - vende-se, de confecção
em geral, aceito carro ou material
de construção. Tr: 8813-0934.

LOJA DE MÓVEIS - Vende-se. Tr.

99975027

MAQUINA DE COSTURA - Ven

de-se, Cobertura industrial, Nis

sin, R$ 1.400,00. TR. 33700983

Maquina de costura- Vende

se reta aut. Elet. R$ 2000,00,
Overlock 1800,00, Overlock R$
500,00, Overlock R$1.000,.00,
maq. de bainha R$1.500,00 e

catraca R$2.500,00. Adquirindo

todas, ganha uma pistola para
limpas as peças. Tr: 3370-7031
após as 15h30.

Maquina de costura- Vende-se
Overlock SunStar semi-nova
7.500 pontos R$1.300,00 ,Av.
Tr:3273-7163

MARCENARIA Vende-se, Tr.
32748679

MESA RUSTICA - Vende-se, nova,
8 cadeiras, centro giratório, madei
ra maciça e couro, R$ 2.500,00.
TR. 3055-3756 à noite.

MOENDA DE CANA - Vende-se,
seminava. TR.33705622

MOTOR VOLVO 340- Vende-se,
95, melhor oferta. Tr. 99380871

MOVEIS - Vende-se, apenas 1
ano de uso, p/ loja de roupas
fem., em MPF, cores, caramelo
e branco. Balcão, caixa, balcão

expositor, provadores, 4 araras, 2 ,

tablados de vitrine, 3 manequins,
painel decorativo, sofás é' tape
tes. 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 c/ aprox. 90 anos, mesa

grande c/ 11 cadeiras acento de

couro, balcão grande rnaclço. Tr.
30552255

OFICINA - Vende-se, de bicicleta,
corupa, com todo maquinário e es

toqu�, uma ótima freguesia, ótimo
ponto .eornerclal Tr: 3375-2798

OfiCINA - Vende-se, Tornearia.

R$ 46000,00. Tr: 9953-2408 ou

9905-9850.

PADARIA E CONFEITARIA - Ven
.

de-se, equipamentos e balcões,
semi novos, no bairro Vila Nova,.
Tr: 9652-3963.

PLAY STATION ONE - Vende-se,
R$ 100,00. Tr. 3276-0340.

Portão - Vende-se pequeno de

ferro, R$ 100,00.

PORTAS DE ViDRO TEMPERA

DO - Vende-se, 1,40X2,0 duas

folhas e outra fixa 75X2,0. TR.

3373 1900 Sergio

)�

Glassimais Z3

Emprego-Procuro emprego de
motorista no horário das 19h as

23 e nos finais de

semana, CNH AC, tenho vasta

experiência e conheço bem a re

giãoJr: Jany 96118342

'1IIUlIIIIIIDIDIIU/IUI! PREC ISA - SE

Precisa-se- vendedoras externas

para atuar no ramo de confecção
de Jaraguá do Sul e região. Tr:
8807-0782

REVENDEDORAS - Atenção, te
mos algo diferente e especial p/
você aumentar sua renda. TR..
32752063/91942338 (7X)

:- APARTAMENTOS

ALTO PADRÃO - Vende-se, 5 qts
sendo 3 suites, 2 bwc, 2 gara
gens, cozinha grande, alto pra
drão. TR. 9186 6262

AMIZADE - Vende-se, 3 qtos, c/
qarauem. Tr: 3276-3321.

Apto centro - precisa-se de ra

pazes para dividir apto mobiliado
em Jaraguá do Sul. Tr:3372-

2526/9199-3174, Alexandre,
após as 18:00.

APTO. - Precisa-se, rapaz, p/
dividir apto. no Centro. TR.
33701270

CENTRO - Vende-se, ed. Ma
ximum Center, 1 suite, 2qtos,
aar..salão de festas. elevador. 2°

andar, sacada fechada co",:, sis
tema reike,que pode ser aberta
totalmente qdo quiser, todo mo

biliado com móveis sob medida.

R$27Q .000,00, aceito financia
mento. Tr: 3055-2094 o� 9117-
8754.

'

CENTRO -:- Vende-se, Ed. Mene

gotti, 2 qts + dep. Empregada, .

bwc privativo, R$ 130.000,00,
aceita carro e/ou imóvel em Ja

raguá / Praias / Itajaí. Tr. 3248-
4258 ou 8401-4000

COMPRA-SE - Apto até R$
95.000,00 à vista, de preferência
próximo ao Angeloni. Tr: 9993-
4100.

.

Ilha da Figueira- Vende-se apto
.

no residencial Hilamar, 111 m2,
suíte, 2 quartos e demais cômo

dos, condomínio com salão de
festa e elevador.R$165.000,00.
Tr:8838-3955/3055-0788

Ilha da Figueira- Vende-se prox.
weg II, com 1 suite 3 quar
tos e demais cômodos R�
150.000,00+ finan. Aceita-se
carro Tr.9137-5573

ITAJUBA - Vende-se, 2 qts,
mobiliado, . R$. 120.000,00.
Tr. 33707881 / 33761315 /
99056588 c/ Leonel .

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende

se, 165,34 m2 , heliporto, 2 va

gas garagem. R$ 600.000,00. Tr:
8408-8157 ou 8408-8159.

,

CASAS
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, alvenaria,
área de 200m2, semi-mobiliada,
terr. 450m2, ·Iiberada p/ financia
mento bancário. Prox, ao posto
novo. Tr: 8843-5751.

ARMAÇÃO/PENHA - Vende-se,

ROLLERS - Vende-se, 37/38. R,$
50,00. Tr. 3276-0340

ROUPAS GINÁSTICA - Vende-se,
de suplexx, c/ estoque 500pc.
Tr. 8849 3600 / 47 3273 -5144

(após 18hrs)

SORVETERIA - Vende-se, com

pleta, maquina de fazer sorvete, 5
freezer, mesas, geladeira, 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 - Vende

se, mensalidade paga até 2014,
R$ 900,00. Tr.33716968

Torno mecânico- Vende-se,
1500m/m cornp. Em bom estado
de conservação.Util para ofici
nas mecânicas e auto elétricas,
R$250,00.Tr:9618-3777

Tv- Vende-se 14 polegadas, c/
controle, R$ 100,00. Tr: 3376-
4050

UTENCILlOS P/ MERCADO -

Vende-se, serra fita p/ açougue,
moedor de carne, balcão de frios
e laticínios. Tr: 3273-5065.

VESTIDO - Vende-se, de prenda.
Tr: 3370-4164 ou 8863-7665.

YORKSHIRE - Procura-se, cor pre
ta, pequena, sumiu na rua Jacobi
Gesser no bairro Amizade, atende
pelo nome de Coca. Tr.3371-7914

..., PROCURA-SE
BABÁ - Procura-se, p/ trabalhar
no horário normal, Bairro- Czer
niewcz. TR. 96077945.
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130 m2 fica a 200 metros da
. praia. Tr: 9953-5627

Baependi- Vende-se, 190m2, 1

suite, 02 quartos, área de fes
tas e demais dependências,
R$280.000,00, aceita-sae imó-

,

' vel de menor valor em troca.Tr:
9174-0251

BARRA DO RIO CERRO - Vende

se, 2 suítes, 1 master, cozinha

planejada, lav., sacada, gar., área
construída 200m2, terr. 400 m2•

Tr: 9609-5924.

BARRA DO SUL - Troca-se, por
chácara ou terr. em Jaraguá. Tr:
8824-1107.

'

CENTRO - Vende-se, alv., R$
130.00.0,00. Aceita-se troca pi
terreno. TR. 91375573 Creci
1831
I

Ervino: Casa de madeira 800mts
distante da praia. Tr: 3371-6605a
noite CO[l Sirley

Erwino:-Vende-se casa om 2

quartos. Tr.91 016007

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, Cen

tro, alv., 3 qts, garagem cl chur
rasqueira, livre de enchente, cl
escritura, R$ 78.500,00. Aceita
se carro. TR. 33716069 Creci
11831

Guaramirim- Vende-se, no cen

tro 3 quartos, com escritura.

R$80.000,00 Av. Aceita-se carro

na troca.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 com

binar. Tr: 3273-7195.

JARAGUÁ 99 - Vende-se, nova,

alv., 120m2, terreno esquina, mu
rada, 2 qts + 1 suite, garagem
dois carros, prox. a Malwee, R$
190.000,00. Tr. 99025885

João Pessoa- Vende-se 2 casa

de alvenaria, prox. a creche,com
escritura, creci 1831, aceita-se
carro até R$18.000,00. Tr: 9137-
5573.

.

NOVA BRASILlA - Vende-se, ter
reno cl 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 3371-124-3 cl César.

PiÇARRAS -venoe-se, 120 m2,
R$ 70.000,00. Tr. 3275-0560.

o CORREIO DO POVO · Fim de semana, 27 e 28 de março qe 2010

Rio da Luz- Vende se com 02

dormitórios, 01 Bwc, próximo a

Ceval. R$ 90.000,00. Tr: 3370-
6370 I 9965-9934

SANTO ANTONIO - Vende-se,
Joinville, alv. R$ 40 000,00, acei
to carro no negócio. Tr: 3372-
1617.

TRES RIO DO SUL - Vende

se, prox. ao Mercado' Larissa,
alv., semi nova, 68m2" terre
no cl 332,50m2, murado, R$
50.000,00 + 72 parcelas de R$
1.000,00. TR. 8843-5751

Troca-se-troco casa no bairro
amizade semi nova, com suíte e

demais cômodos, garagem para
dois carros, por casa nos bairros

Baependi ou Vila Lalau, casa no

mesmo padrão. Tr.9654-0907

VILA NOVA - Vende-se, Rua Uno

Sbardelatti, ótima localização,
R$ 140.000,00. TR. 842878261
99095514 Ademir ou Marli

,

1111111111111111111111111111, CHACARAS

GARIBALDE - Vende-se, 41

000m2, 3 lagoas, 1 rancho, com
pastagem, toda cercada, á 70m.,
'do asfalto. R$ 125 000,90. aceito
terr. no negocio. Tr: 3055-8262.

Garibaldi- Vende se, com

33.000,00m2, com casa, pró
ximo ao Comércio Furlani. R$
90.000,00

'

aceita çarro, troca por apto ou

casa para locação. Tr: 3370-
6370 I 996'5-9934

JACU-AÇU Vende-se,
54.462,48m2, cl casa simples
de madeira, cl lagoa e ener

gia elétrica., R$ 138.000,00.Tr.
, 3274.8844 - CRECI/SC 2716J

RIO CERRO 11- Vende-se, 50 000
m2, lagoa de peixe, cachoeira. R$
120 000,00. Tr: 3376-0726.

SANTA LUZIA.,.. Vende ou troca

se, 21.800m2 , água corrente,
palmeiras,bananal, lagoa. Tr.
32752037/91184455 '

SANTA LUZIA - Vende-se, sítio cl
375.000,00m2, grota funda: Tr:
3370-2855.

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 propicia pi
pasque e pague, R$ 450.000,00.
Tr. 33705603 I 99735780

TIFA AURORA - Vende-se,
30.000m2, cl nascente e

casa nova, R$ 65.000,00. Tr.
33722818

TIFA AURORA. - Vende-se,
37,000m2, pastagem, planta
ção e riacho, R$ 65.000,00. Tr.

33722818

-- LOCAÇÕES
Apto Vila Raw- Aluga-se, prox a

Unerj, com 1 quarto e demais de

pendências. Tr: 3273-5233

APTO. - RAU :_ Aluga-se, 2 qts,
garagem, R$ 470,00 mensal. Tr.
99932131 Sandra

CASA - TRES RIOS DO SUL
- Aluga-se, prox. ao Mercado

Larissa, alv., 68m2, 2 qts. sala

cl varanda, cozinha, bwc, área

serv., si garagem, R$ 530,00
mensal. TR. 8843-5751

CASA - BARRA DO SUL- Aluga
se pi temporada.Tr. 3376-1553
ou 9903-0545

CASA - CHICO DE PAULA - Alu

ga-se, alv., prox. a Menegotti. TR.
9171-7766

CASA - PIÇARRASI BARRA V(
LHA ,- 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

CASA- JGUNGUARAMIRIM -

Procura-se pi alugar, 2 qts, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Tr.
9167-6964

GALPÃO - GUARAMIRIM - Alu

ga-se, 300m2. Tr. 33701608

QUARTO - BARRA DO RIO CER
RO - Aluga-se, durante a sema

na pi moça'de outra cidades que
trabalha em Jguae região. TR.
9149-9771.

QUITINETE - ILHA DA FIGUEIRA
-- Aluga-se, nova, 1 qto, sala,
cozinha, bwc, serviço, garagem,
murada. Pref. pi solteiros ou ca

sai si filhos,R$ 400,00. TR. 3370
1821

.

QUITINETE, QUARTO, APTO.
- CENTENARIO - Aluga-se,
mobiliados. TR. 3370-35611
99583197

SALAS COMERCIAIS - CENTRO
- Aluga-se, Av. Pref. Waldemar

Grubba. Tr99975027

Vila l.alau- Aluga-se galpão co

merciaI. Tr: 9918-9996

--

TERRENOS

TR.33716069

Água Verde- Vende-se,
-

350m2

R$ 85.000,00 prox. UNERJ, Tr:

9993-3881

AGUA VERDE- Vende-se, prox.
ao Breithaupt, livre de enchen
te, 614m2, cl escritura, R$
87.000,00. Aceita-se carro. TR.
9137-5573

'

AMIZADE - Vende-se, ou troca

por casa, 60m2• Tr. 33745520

ANA PAULA - Vende-se, 400m2,
prox. ao Colégio Maria Salai,
R$ 55.000,00 negociavel. Tr.

91375573

Ana Paula- Vemde-se, 400m2,
próximo ao 'colégio Maria Salai,
R$50.800,00. Tr: 3371-6068

AVAl - Vende-se, 360m2, pron
to pi construir, legalizado, acei
ta financiamento bancário, R$
45.000,00. Tr. 9183-8081

Barra do Rio Cerro- Vende se,

com 324,002 próximo a Tritec.

R$ 80.000,00. Tr: 3370-6370 I
9965-9934

Barra do Rio Cerro- Vende se

com 324,002 próximo a Tritec.

,R$ 80.000,00. Tr: 3370-6370 I
9965-9934

MASSARANDUBA - Vende-se,
10.000m2. Tr: 3379-1119 .

NAVEGANTES - Compra-se. Tr:

, 3275-3736'.'

PiÇARRAS � vende-se, 120 m2,
R$ 70.000,00. Tr. 3275-0560.

PiÇARRAS - Vende-se, pró
ximo ao fórum. Troca-se por
imóvel em Jaraguá do Sul. R$
95.000,00. Tr: 9975-3092.

Piçarras-Vende-se quadra Beira

Mar medindo 13 x 25 = 325,00
m2� Rua Das orquídeas 3 lote,
Valor R$' 11 0.000,00 Aceita Ne

gociação. Tr: 8402 8775

Piçarras-Vende-se 3 quadra da

praia ,24x24 576,00m2 R. das

Figueiras esq. com Pedro Bencz

Valor R$ 85.000,0 Negociaveis
, roço por terreno ou imóvel em .

Jguá do Sul, ,Tr:8402 8775

RAU - Vende-se, comercial,
507m2, fundos do Mercado Bra

são, Rua Afonso Nicoluzzi. R$
170.000,00. Tr. 99757708

.

SANTO ANTONIO' - Vende-se,
prox. ao colégio, cl água, luz e es

goto, rua asfaltada, R$ 7.500,00
de entrada + parcelas de um sa

lário mínimo. Tr. 33716069

SCHROEDER .

- Vende-se,
Três Rios do Norte -Vende-se, lin- 421 m2, cl escritura, 2km após
do Terreno pronto para construir, Marisól, R$ 39.000,00 a vista,
próximo a Escola Max Schubert, aceita-se troca por carro. TR.
670m2 (27,48m X 24,60m) R$ ,

'91740251
R$95.000,00 Tr: 88064621.

,

BARRA DO RIO CERROI PRAIAS
,
- Troca-se, terreno na Barra do

,

Rio Cerro por meia água na praia.
Tr. 33709217 OU 99895750

BARRA VELHA - Vende-se, ter
reno 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, bair
ro Avaí, 400m2, cl escritura, R$
39.800,00. TR. 91375573

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
15x30 = 450m2, Rua Ricardo
Karssner, asfaltada. Tr. 99695540

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
450,00m2, 'R$ 80.000,00. Tr.
3370-6370 19965-9934 I 9975-
2943.

Ilha da Figueira- Vende-se,
2.000m2, de esquina, próximo
as ,piscinas do sindicato, R$
35.000,00 de entrada e + parce
las creci: 11831.

JGUNSCHROEDER - Com

pra-se, acima de 3.000m2.
Tr.33714008 I 88026635

AGUA VERDE - Vende-se mura-
LOT. CORUPÁ - Vende-se,

.do. cl escritura, 450m2, Prox. ao prox. ao Colégio, 400m2, R$

Posto Marcola, R$ 80.000,00.
- 52.000,00. TR. 33716069

Vila Lezi- 500m2, prox. Weg I
150.000,00 Tr: 9993-3881 '

Corsa- modelo novo, ano 2805,
, R$ 23.000,00. TR. 3275-
3538/9931-9410

CORSA PICK UP - Vende-se,
02/03, FT, prata, alarme, trava,
lona marítima, xenon e suspen
são legalizada,R$ 4.000,00 +

parcelas. tR.91551154 manha

Corsa- Vende-se, Max, ano 2007,
4 p., completo, único dono,
R$25.000,00. Tr: 8405-6454

,

MERIVA - Vende-se, 03, comple
MERCEDES BENZ L1214- Vende- ,ta, R$ 5.000,00 entrada + 40x
se, 94, cl baú, branco. Tr. 9979- de R$ 956,00. Tr. 99886649
6850 I 3371-6368

SCHROEDER - Vende-se, Centro
Norte, esquina, 785m2, cl escrí

, tura, R$ 60.000-,00. TR. 3370-
4927

Schroeder 1- 15x30, apenas R$
16.500,000 - Falar com Juarez -

9124-7715

Sheroeder- Vende-se 421 m2, es
criturado, próximo a Marisol, R$
39.000,00, aceita automóvel em
troca

VILA LALAU E ILHA DA FIGUEIRA
- Procura-se, á partir de- 600m2.
Ir: 9101-8302.

'

-- CAMINHÕES

SCANIA T112H - vende-se, 83,
todo revisado, pneus novos. TR.
3370-7144 -

TRUCÃO - Vende ou troca-se,
81, Fiat, mecânica Mercedes, R$
25.000,00. Tr.99380871

VW 8150 - Vende-se, 01, cl baú,
branco. Tr. 9979-6850 I 3371-
6368

x: CHEVROlET

ASTRA - Vende-se, 05, Hatch
, Elegance, 4 portas, 2.0 fJex, pre
to, AR, OH, VE, TE, AL. Tr: 8823-
8479.

ASTRA - Vende-se, 05, sedan,
confort, 4 portas, 2.0 flex, prata,
compl. 1° 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, preto,
completo' + teto, R$ 19.500,00.
Tr. 99269663

,

ASTRA- Vende-se, 01, Hatch,
'preto, R$ 19.000,00 a vista e

si troca. Tr. 337078307 (horário
comercial)

CELTA - Troca-se, D4, Super,
4p. Troco por Focus, 05 a 07. Tr.
33717538

CORSA - Vende-se, 06, Hatch,
Max., 1.0, 8v, 4p, prata, AC, DT,
LT" ótimo estado, R$ 23.900,00
sem troca.' TR. 337041301
91313273

CORSA - Vende-se, 2 pts, 97,
branco, ótimo estado. Ir: 9177-
3927

CORSA - Vende-se, 96, Super,
branco, trava elétrica, alarme,
desernbaçadortraselro, ar quen- ,

te, limpador traseiro, roda liga
leve, R$ 7.500,00 + 11 x de R$
415,00. Tr. 96156811 cl Guilher-
me

Corsa- Vende-se, ano 94, cor pre
to, aro de liga leve, R$8.500,000.
Tr:3370-1161

OPALA - Vende-se, comodoro
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. 83, azul, 2 pts. Tr: 9188-2814.

S10 - Vende-se, 00, 2.2, 4x2,
GNV, cab, Simp., VE, TE, Al, lM,
4 pneus novos. Ótimo estado. R$
25.500,00. Tr: 9967-9864.

SW- Vende-se, 00, diesel, ABS,
Àé, DH, prata. TR. 99239345

S-10 - Vende-se, 04/04, turbo

diesel interculer, cabo Simples,
AC/DHNE/TE e sistema de ras

treamento. R$ 39.000,00. Tr:

9107-6932.

VECTRA - Vende-se, 97, gls, 2.0,
bordo, completo. R$16.500,00 a

vista ou 18.500,00 na troca. Tr.

3276-0340

Vectra- Vende-se ano 2001, GlS,
2.2 MPSI, com nota e manual,
comp. + couro, 66mil km origi
nais Tr: 3376-2776

Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99
com G�V, R$19.500,00

o CORREIO DO POVO · Fim de semana, 27 e 28 de março de 2010
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FORD
COURIER

.

- Vende-se, 06,
1.6, branco, R$ 22,000.00. Tr.
32731944

Courrier Vende-se, ano 2003,
.

1.6, branca, ótimo estado. Tr:
3275-2049

Courrier Vende-se, ano 2003,
1.6, branca, ótimo estado. Tr:
3275-2049

DEL REV - Vende-se, 83, ver

de, metálico,' bom estado. R$
2300,00. Tr: 8459-8773 ou

8461-3436

ESCORT GUARUJA - Vende-se ,

91/92, 4 portas, VE, TE, AR. Tr:
3372-0416..

E-scort- Vende-se, Gl, ano 89,
1.6, com som, R$4.900,ob. Tr:
9177-2300

Zafira: Compra-se, acima
do ano 2007. Tr: 99146708 - Escort-· Vende-se, Gl, ano 89,

1.6, com som, R$4.900,00. Tr:
9177-2300

= FIAT
PALIO - Vende-se, 99, 4 portas,
branco, cprnpl Tr: 9618-7945.

PALIO - Vende-se, 97, �P'I vidro,
trava alarme, R$ 11.900,00. Tr.
32753538/99319410

Pálio- Vende-se, ano 99, 4 p,
com GNV. Tr:3275-2049

Pálio- Vende-se, ano 99, 4 p,
com GNV. Tr:3275-2049

Pálio- Vende-se, EDX, ano 96
modelo 97, 1.0, branco em bom

estado, R$3.000,00 de entrada
+ parcelas, aceita-se de entrada.
Tr:3370-92178421-6497 Rosa
ne ou Iracema

Tipo- Vende-se ano 95 em bom
estado, R$ 7.500,00. Tr: 3376-
4050

Tipo- Vende-se, ano 95, verme
lho, 4p, aceito moto na negocia
ção. Tr: 8807-3457

UNO - Vende-se, 4 portas, com
pI. R$ 4000,00 entrado E + parco
Tr: 9618-7945.

UNO - Vende-se, 96, 1.0, azul,
H$ 8.500,00. TR. 33700983

F-1000 - Vende-se, 86, turbina
da, vidros e trava elétricos, alar
me, DH, banco couro, completa,
R$ 22.000,00. Tr. 99419712

F-1000 - �Vende-se, 93, diesel, .

cabine simples (modelo novo)
motor mwm em ótimo estado.
R$ 27.000,00 nego Tr: 9973
5052

FIESTA - Vende-se, 00, 4 por
tas, azul perolizado, pára-choque
personalizado. R$14 800,00. Tr:
8405-9689

KA -:- vende-se, 03, preto, kit es
portivo, AO, rodas liga leve, de

sembaçador 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: 9135-
8601.

KA - Vende-se, 98, prata, para-.
choque personalizado, TE, AL. .

R$ 10.800,00 s/ troca. Tr: 8405-
9689.

Ka- Vende-se, ano 2001, image,
ótimo estado, R$1.500,00 entro

Mais parcelas de R$454,00.
Tr:3273-6417

MONDEO - Vende-se, 95 teto so-

UNO - Vende-se, 96, bordo, 2. lar, banco elétrico, ,air bag duplo,

portas, 20 dona. Tr: 9152-7848 AB'S, top de linha. Tr: 3373-8244.

UNO - Vende-se, 96, Mille Ep, 2p,
R$ 8.800,00,Tr. 33719157

Uno- Mile Fire, 2005, branco, 2
p, com ar-cond. R$17.000,00.
Tr: 9979-804à

. Uno- Vende-se, 2006 2P Flex. Tr:
91.01-6007 .

VERONA - Vende-se, 94, LX,
álcool, rodas de liga leve, pára
choque personalizado, película.
R$ 8.500,00. Tr: 8405-9689.

Verona- Vende-se 1.6, ano 90,
branco, excelente estado de

conservação, R$ 5.8QO,00 Tr:

99189996

VERSAlllES ROVAlE - Ven

de-se, 96, completo, c/ GNV,

acidentado, mecaruca perfei- XT 600- Vende-se moto de trilha
ta, R$ 6.000,00. TR. 9914-. R$ 5.000,00. Tr: 9979-8040
6979/337181,11 Rafael.

'/nIInIInIIJ'/m,". 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, preta, c/
partida, 10 dono, 10.000 km. R$
4.500,00. Ir: 8405-9689.

-

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, c/ baú, R$ 2.700,00. TR.
33717317/99267616 '

CVX 250 - Vende-se, 08, Twister,
licenciada 2009, paga, c/ alarme.
14.000 km. R$ 9.500,00.' Tr:
8802-6399.

DAFRA - Vende-se, 09, laser

150cc, prata, baú givi, c/ capa,
cadeado, R$ 4.000,00. TR.
3055-3756/8408-9110

DAFRA - Vende-se, 09, laser,
150cc, prata, c/ bau givi, capa e

cadeado, R$ 4.000,00 + transf.
Consorcio. TR. 3055-3756 à
noite.

DRAG STAR - Vende-se, 04, pre
ta, customizada. Tr. 33721528 /
91816689

KTM 125cc- Vende-se, SX 2002,
único dono, ótimo estado. Tr:
9175-6450

MT 03 - Vende-se, 08, 660cc,
6.500km, R$ 22.300,00, TR.
3370-7144

SHADOW - Vende-se, 600 VT,
01, 20 dono, em ótimo estado.
Tr: 9993-3937

SHADOW 600 VT - Vende-se,
01, cromada. Tr: 9993-3937.

SUNDOWN - Vende-se, Web
EVa 100, 06, preta, parüda elé

trica, grátis 2 capacetes preto. Tr:
3275-3105

TORNADO - Vende-se, 04, p/
trilha, c/ doc. Tr. 92200034/
33712697 Celso

TWISTER - Vende-se, 07, bordo,
Tr. 33713570/88216776

Twister- Vende-se, ano 2003,
vermelha, R$5.500,000, aceita
se carro em troca Tr:3370-1161

Web- Vende-se web preta unico
dono. Tr. 91016007

XR 250 - Vende-se, 04, tornado,
equipada p/ trilha, R$ 3.500,00.
rr: 92140486

VBR 125 - Vende-se, 06, Va
maha,14.000 km, vermelha, c/
baú e capacete. Tr. 8443-3999 /
3376-1996

Aero Willis- Vende-se, ano 68, to
talmente original R$ 15.000,00.
Tr: 9979-8040.

ALFA ROMEO 164 - Vende-se,
95, impecável, R$ 12.000,00. Tr.
99888137

BMW- Vende, ano 93, esportiva
completa, 2p, cor.Prata. Tr:3275-
2049

BMW- vende, ano 93, esportiva
completa, 2p, cor.Prata. Tr:3275-
2049

Classe A- Vende-se 160, ano

2001. Tr: 3372-1371/99228300

JEEP - Vende-se, 61, 6 cilindros,
4x4, 3 marchas, R$ 18.000,00.
Tr. 99623664

JEEP - Vende-se, 61, gasolina,
4x4, reduzido; R$ 18.000,'00. Tr.
33740649

NISSAN TIIDA - Vende-se, 08/08,
1.8, automático, completo, único
dono. TR. 88023118

PAJERO SPORT - Vende-se, 02,
disel, 2.8, completa, 4x4, R$
48.000,00. Tr.91151154

.

PICASSO - Vende-se, 02, exclu
sive, AR, banco de couro, com

pI., ótimo estado. R$ 24 500,00
. Tr: 8862-0017.

PICASSO - Vende-se, 04,
completo, R$ 29.000,00. TR.
33705622

2001, 16Vv, completo me

nos direção, cor vermelho,'
1.0, R$ 16.500,000.Tr: 9975-
3940/9902-6717.

PEUGEOT 206 - Vende-se ur

gente, 07, SW Flex, compl, único
dono, R$ 26.500,00. Tr: 9918-
0000

PEUGEOT 206 - Vende-se, 02,
prata, AR. DH, VE, TE, Air bag
duplo, pode ser financiado. R$
18.500,00. Tr: 9975-0078.

Peugeot 206 -1.0 16v COMPLE
TO, preto, 02/02, 4 portas, ótimo
estado, R$ 17 mil, 8456-0258
VilSON.

PEUGEOT 307 - Vende-se,
07, Griff, complete. TR. 9969-
3914 / 3372-3008 Kauê

I

111111/1/1/1/11/1/1111111; RENAUT

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 .

CLlO - Vende-se, 04, 16v, prata,
esportivo, completo, gasolina,
50.000km, R$ 23.000,00. Tr.
99023992

MEGANE - Vende-se, 01, sedan,
cornpl., cinza. Tr: 8433-0088.

MEGANE - Vende-se, Grantur
. 08, completo, revisado com

40.000km. Tr: 9186�5783.

MEGANE RETH - Vende-se, 01,
20 dono, completo, pneus novos ..

Tr. 99479765

SCENIC - Vende-se, 06, Privile

OUADRICIClO - Vende-se, 08,. ge, R$ 35.000,00. Tr. 99623664
Suzuki 750. Tr. 9973-8618

TOVOTA - Vende-se ou troca-se, 04,
HllUX, 3.0, turbo, 4x4, preta, gabine
dupla, ·couro,' compl. 58.000KM. 10
dono. Tr: 3376-5122.

VAN FURGAO - Vende-se, 03:
Mercedes Benz Sprinter 311 CDi,
4 portas, diesel, IPVA 2009 pago,
R$ 52.000,00. Tr. 47 8443-3999
ou 3376- 1996.

-- PEltGEOT

Pegeout 2006- Conversível, ano

,2003, R$35.000,00 + financia
mento Tr. 3372:1371

Pegeout 2006- Conversível, ano

2003, R$35.000,00 + financia
mento Tr. 3372-1371

Pegout 206- Vende-se, ano

1�lmummm VOlKSWAGEN

Fusca - Vende-se fusca ano 63
em bom estado, R$1.500,00 Tr:

, 3371-6347,

BORA - Vende-se, 01, azul, com
pI., banco de couro, ABS. R$ 28

000,00. Tr: 8405-9689,

FaX - Vende-se, 06, Plus, com
pleto. Tr. 33707144

GOL - Vende-se, 03, Special, al
coai, R$14.500,00. Tr.33719157

Gal -vende-se, ano 99, MI,
R$5.000,00 de entrada +parce
Ias R$400,00

GOlF - Vende-se, 95, GTI, R$
12.000,00. TR. 33716968

Glassimais 25

KOMBI FURGÃO - vende-se, 07,
branco, flex, c/ GNV. Tr. 9979-
6850/3371-6368

POlO - Vende-se, 00, ótimo es

tado, ·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/ Maicon
pela manhã

SAVEIRO - Vende-se, 05, flex,
legalizado suspensão e xenon .

Tr. 99231153

GOL - Vende-se, special 02,
2pts, .õnmo estado. Tr: 9188-:
2814 c/ Antonio

PARATI - Vende-se, 97, 1.8, 2

portas. Tr: 9973-9749.

Gal - Vende-se, 94, 1.0. R$
8.800,00. Tr: 9962-3664.

Gal - Vende-se, 95, 1.0,' azul,
ótimo estado, R$ 7.000,00. TR.
3376.2533

Voyage -Vende-se 1.0, ano 2009,
.

cinza, completo, c/lmobilizador
.

eletrônico, Volante multifuncio
nal, alarme,MP3 c/entrada p/SD,
USB e bluetooth. R$ 33.000,00 -

T: 8433-7261

Gal - Vende-se, 09, 1.0, 4 por
tas, flex, preto. R$ 28.000,00 Tr:
3273-5233.

Gal - Vende-se, 96, Plus, 1.0;
59.000km, branco, única dona,
R$ 11.500,00. TR. 9975-1177

SAVEIRO SUN - Vende-se, 01,
1.8, prata, DH. TR. 99239345 .

SAVEIRO - Vende-se, 99, bola,
1.6, R$ 15.000,00. TR. 33716968

GOlF - Vende-se, 06, 2.0, au

tomático, prata, 22.500km. Tr.
9981-9777

GOlF'- Vende-se, 09, 1.6, Spor
tline, vermelho, único dono, com
pleto, revisado. R$ �50.000,00.
Tr. 8849 3600 / 47 3273 5144

(após 18hrs)

Fusca- Vende-se fusca ano 63,
em bom estado, R$ 1.500. Tr:
3371-6347

GLASSIMAIS
OGP

As melhores ofertas

da região no jornal
mais completo!
Compre, venda e

anuncie!

Ligue 2106.1919 e

informe-se!
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í", Vende�se ,

Casa em alvenaria com

90m2 e terreno com

398,OOm2, localizáda no

e�irrb Águas Claras (préx,
Reserv. Samai):

Valor RS 120.000,00.

Vende-se

'1

I

I

I

Casa em alvenaria com

90m2 e terreno com

450m2 locallzada no

. Bairro Itoupava Açu.

Valor RS 46.000,00..

lenhl mIRO dite·. nelal InulJciando Jornal
de malar circula �o_ todo: 8 ,'ale do Itapocõ

. .

'_____ ...-_"
F

'IR u"- , -----._._'III''IlI__:: .,..._.----------__,;.,,--------.:._.---,�.�-__"'__"__�'m_.m"_"�� J
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CRECI 2405-J

1�7J �275. 100
PLANTA0 (47J 91764064
PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS'

-,; R�á B�rão do Rio Branco, no 557 I Jaraguã do SullSC www.imoveisplaneta.com.brlimoveis@imoveisplaneta.com.br
VENDAS.

AMIZADE

�,

COO 511 - Loteamento Boulevard, sobrado
geminado, 138,75m2, suite + 2 dormitórios,
hall de entrada, sala intima, 3 sacadas, jardim
de inverno, garagem para 2 carros.

COO 439 - Ca�a .alto padrão no Champagnat,
3 suães c/ móveis embutidos, sala em 3 am
bientes, lavabo, cozinha e área de serviço mo
biliadas, área de festas com piscina, garagem 2
carros.R$ 650.000,00

C00-499 - De R$188.000,OO por
R$179.600,OO. Excelente sobrado geminado,
com 1 sune mais 2 dormitórios, com 2 vagas
de garagem, área com churrasqueira, lavabo e ' COO-504 - Terreno comercial com área de 301 m2, frente para a rua Angelo Rubini, próximo ao

d�pósito, espera para split Supermercado Brazão. R$150.000,OO

CENTRO BAEPENDI BAEPENDI BARRA RIO CERRO CENTRO

COO-339 - Excelente imével comercial, pronto
para locação. Em frente ao terminal, 3 salas
térreas, 2° andar apto C/ampla varanda. Estacio-

COO-428 - Excelente apartamento, novo,
semi-mobiliado, com 3 dormitórios sendo 1
suite! sala de estar e jantar, cozinha, lavan
deria, sacada com churrasqueira, terraço e 2

COO-350 - Prédio pequeno com apenas 3 an

dares, sacada grande, 1 vaga de garagem, sol
da manhã. R$140.000,OO

COO-324 - Casa com 3 dormitórios, 1 bwc,
duas vagas de garagem, sala, cozinha,
área de serviço (pode ser financiado). R$
165.000,00

COO-248 - CHICO DE PAULO - CASA NOVA,
excelente acabamento, com 3 dormitórios e
2 banheiros, sala de estar e jantar, cozinha e

lavanderia, garagem para 2 carros e edfcula
com churrasqueira. R$180.000,OO.
•

�,;� ,
'

COD-453 - Sobrado com área construfda de
220m2, suite + 2 dormitórios, área de festas',
2 vagas de garagem. Ótimo acabamento.

COO-258 - lote residencial com 350m2, ótima
localização. R$68.000,00

'"

COO 437 -

-,

OPORTUNIDADE IMPERDíVEL
Casa mista em excelente localização, terreno
347m2, casa 83,Om2 - R$115.000,OO

COO 511 - Loteamento Boulevard, sobrado
geminado, 138,75m2, suite + 2 dormitórios,
hall de entrada, sala íntima, 3 sacadas, jardim
de inverno, garagem para 2 carros.

VILALALAU

* Apto de 4 3 e 2 dormitórios mais cober
turas planas.' * Área do terreno: 35.000m2 *

Acesso a vias duplicadas
* Mais de 30 opções de lazer: Conjunto de

piscinas, bar molhado, espaço gourmet, salão
�OD-495 - ótimo terreno, alto, plano, para de festas, fitness, espaço Kids, sala de jogos,
fins comerciais, 442:00m2. pista de caminhada e muito mais.,

COo-509 - (atrás Rodoviária). Apartamentos
novos, práticos 2 dormitórios, sacada com

churrasqueira, 58m2 privativo, área social com
fitness, piscina, salão de festas, bicicletário.
R$110.000,00

COO-326 -excelente imóvel residencial com
vista e localização privilegiada. Pode usar fi
nanciamento bancário R$475.000,OO

COO-513 - Excelente apartamento mobiliado,
86,21 m2 privativos, suite + 2 dormitórios.
FinanciáveL

, VILANOVA

COD-202 - Prédio c/piscina, espaço gourmet/
fitness, playgrou�d, elev sociaVserviço, por
tão e porteiro eletrõnico. Suite + 2 dormitó
rios, sacada c/churrasquc;, a, 2 vgs garagem.
R$205.000,OO. ENTR� ABRIlJ201 o.

LOCAÇÃO
.

COO-190, - Condomínio fechado Moradas da
Vila, Sobrado, 3 quartos, 2 banheiros, mura
do, portão eletrõnico, acesso de pedestre e

área de festas, R$149.000,OO

COO-91 - Terreno com 820m2, excelente para
empreendimento Residencial. R$149.000,OO
à vista.

COO-340 - Ed. Santa Catarina, suite mais 2
quartos, bwc, 1 vaga de garagem. Ótima lo
calização. R$178.500,OO

C� - - E '. M RO. Apartamento
suite + 1 dormitório, novo, 78m2, 2 'Sacadas,
garagem. R$140.000,OO

COD-489 ótima oportunidade! Lote
comercial com 569,53m2 de esquina.
R$105.000,OO

com sala, 2 quartos, banheiro, co

zinha, lavanderia, garagem. Aluguel
R$1.100,00.-

• MARCATTO CENTER - Excelentes
salas para locação de 47m2 a 308m2,
Consulte-nos !
• COO 413 - CENTRO - Em frente ao

Terminal Rodoviário. Excelente sala
comercial com aproximadamente
100m2, com sala anexa e banheiro.
Possibilidade de anexar ao aluguel
estacionamento e depósito. Temos 3
salas - R$2.800,00 (cada).

• COO 404 - CENTRO - próximo TER
MINAL RODOVIÁRIO. Excelente imó
vel comercial com aproximadamente
400m2 divididos em 6 salas com 3
banheiros, ampla varanda na frente
e nos fundos, cozinha e despensa.
Possibilidade anexar ao aluguei-esta
cionamento para aproximadamente 20
carros no local. R$4.500,00.

• TERRENOS
• COO 415 - BARRA DO RIO CER
RO - Terreno 612m2 de esquina,
R$1.400,OO-.
• CENTRO - próximo ao BESC,
800m2- valor R$1.1 00,00.
• GALPÃO
• GALPÃO NO CENTRO - Rua Marina
Frutuoso, 300m2 - R$1.500,00.

• RESIDENCIAIS
• APARTAMENTOS
• VILA LENZI - Excelente apartamen
to 1 a locação, sala, suite + 1 quarto,
banheiro social, sacada com chur
rasqueira, vaga de garagem coberta.
R$600,00 .

• COO-430 - CENTRO - TODO MO
BILIADO - excelente apartamento

• COMERCIAIS
• SALAS COMERCIAIS
• COO 414 - VILA LENZI ,; Salas co

merciais, frente de rua, 45m2 com ba

nheiro, R$380,00 cada.

I
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ARQUtTETA E ,URBANISTA �

Casa de Alvenaria cf Area 164,20m2 - Local nobre Loteamento Ville de Lyon - Bairro: Amizade � suíte + 02 dormitórios - bwc social
; , - sala estar/jantar - espaçoGoumert -Iav - gar pi 02 carros - Valor R$330.000,00 pode ser financiada e aceitaFGTS

"
Apartamento

,

com 2
dormitórios,
bwc, sala,
cozinha,
lavanderia e

garagem, '

R$400,00 +

condomínio

": A-479 - Apto - 2 dorm,
bwc, saa/coz, lav,

I

sacada e garagem -

R$630,00

Eslrada Nova - Ret. 8-584 '

Casa Mista - 2 dorm, sala,
coz; lav, bwc, garagem. ;.

R$450,00

A-484, Apto ,'3 dorm, bwc,
sala, COZ, lav, garagem,
R$600,00 + cond.

A-505 -Apartamento - 4
dorm, 2 bwc, salas, coz, láv,
churr, despensa e garagem -

R$1200,00 '

CENTROVILA LENZL.. _
VILA LALAU '. CENTRO

. �

8·572 - Amizade - Casá
Alvenaria - 2 dorm, bwc,
sala, coz, lav, garagem -

R$500,00

8·59'1 - Sobrado - 4 dorm. 2
bwc, 2 salas, lav, churr, COZo

despensa, garagem pI 3 carros -

R$1500,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CASAS:

H623 Casa de madeira com 02

quartos. Bairro Chico de Paula.
R$350,OO
H636 Casa alvenaria' com
01 quarto. Bairro Baependi.
R$480,OO.
H638 Casa mista com

02quartos. Bairro Vila Nova.

R$600,OO.

APTOS:

H535 Apto com 02quartos. Báirro
Amizade. R$400,OO + Cond.

H403 Quitínete com 01 quarto.
Bairro Nova Brasilia. R$420,OO +

Taxa de água.
H 406 02 Quitinetes com 01

quarto. Bairro Nova Bsasilia.
R$420,OO + taxa de água cada

quitinete.
.

H529 Apto com 02 quanos: Bairro
Vila Lalau. R$450.00+ Cond.
H537 Apto com 02quartos. Bairro
Vila Rau. R$460,00 + Cond.

H538 Apto com 02quartos. Bairro
, Nova Brasilia. R$500,00 + IPTU.
H534 Apto com 04quartos. Bairro

I Centro. R$850,OO
'" Cond.

I ALUGUEL COMERCIAL:
.

H715' Sala comercial com 56m2•
Rua Carlos Frederico Ranthum,

· 1725 - si 03. Bairro Santa Luzia.
R$378,OO.

·
H701 Sala Comercial. Bairro
Centro. R$�90,OO + IPTU + Cond

,

, H710 Sala comercial. Bairro nova
Brasília. R$500,OO '

'

_ H707 Sala Comercial. Bairro
� Nova Brasília. R$ 600,00.
':' \

· H700 Galpão. Bairro Chico de
,

Paula. R$600,OO.
e H713 Sala comerciar com 130m2•
Rua Barãoco Rio Branco - Bairro
Centro. R$1,.500,OO. "

i H708 Galpão com 5.20m2;.ár�a de
2.200m2 com 04WC. Baifro Barra '

• do Rio Molha. R$4.500,OO.

I
VENDA DE CASAS

: H119 Casa de alvenaria com
r 100m2, com 03quartos, 01
,

banheiro, cozinha," sala, copa,
� área de serviço e 01 vaga de
garagem. Rua Mario Jabruske -

Bairro Nereu Ramos.
R$130.000,00.

VENDA DE TERRENOS

H329 Terreno com 196.913,45m2•
Bairro Ilha da Fiqueira.

c H326 Terreno com 32688m2 na'
,.

Rua Despachante Lu�s. Lot.
'

1 Residencial Jardim das AcãdaS.
'BairroAmizade. .'

"

,.

-.
·

H324 Chácara d;m 47.500m2•
rifa dos Monos.Valor R$
95.000,00.

lotes de esquinas no '

Amizade, na lifa Schubert.

o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 27 e 28 de março de 2010 Glassimais· E

!
�.
�
I

f
�
(

f
(
(

}
�
(
(
{
(

�
7
�
(

f
�
}
{
(

f
t

H203 Residencial
Hibiscus - Aptos c/ 01 e

02 dormitórios, cozinha,
sala estar/jantar, área
de serviço, 01WC,
sacada, salão de festas"
brinquedoteca e sala
para Fltness.Rua
Feliciano 80rtoliOl.1397'JBairro do Rio Cerro.

Hf13· Casa em Alvenaria com 1 suite + 2
quartos. Rua: Alvino Stein. n° 960, Jguá

Esquerdo
R$ 140.000,00

quartos, 3 banheiros, 2 salas, cozinha e copa
conjugáda, escrilorio, area de festa, garagem e

lavanderia, Valor 350.000,00 negociaveis, aceita
60% do valor em imovel! 'fatalmente legalizada!

H203 Villeneuve Residence

aptos com área total de 515,12m2•
Para quem gosta de viver com

requinte e segurança.

l

{
(
(
(
(
(
(
(
(
(

H203 Residencial Saint
Tropez - aptos com 01,02
e 03 dormitórios, 01 ou 02

vagas de

garagens,cozinha, sala
churrasqueira a gás nos
aptos, terraço Fitness .

Center, hall social
decorado, playground:
bicicletário.Rua Exp. Cabo
Harry Hal�lich. Bairro

'

Centro.

H204apto com 01suite +

02quartos. Residencial Verticalli.
Bairro Baependi. R$145.000,OO. J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apto 2 quarto;s, cozínna, BWC
_ sala estar/jantPr. lavanderia,
sacada cf churrasqueíra, garagem.
Massa cornde, preparação pi
Climatizac;loies do tipo SPLlT l

aoabamentóem gesso.

Loteamento Blumengarten II
Rua 1137 - Tecla K. Todt
Rua asfaltada. linda vista da re,giãd

........

r
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do come� sfâo de festas
2.�Drio.sI

idamemo� com à�tom
... UZE SEU FGTS!!!

Av. Prefeíto Waldemar Grubba

Vendas Exclusivas: Execução:
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Ofertas válidas até a próxima edição deste classificado, áb d

CASAS &TERRENO
EDIFlclOVERONA

, CZERNIEWICZ TERRENO � AMIZADE CHÁCARA COM 21.188,OOM2 RIO DA LUZ

RES. GRAN�A. CENTRO

IMÓVEL COMERCIAL J kES�DENCIAL�
Bairro São Luís
Rua João Frazner, próximo: Urbano
- Sala comercial com a �me�t1Qm:l

.

. -;;.�pãrtamento com 2 'quartos
.

- 1 apartamento com 3 quartos
- 1 apartamento com 4 quartos
Aceita imóvel como parte do pgto.
R$ 520.000.00

3 lagoas, água corrente, galpão para animais e equipamentos;
Casa NOVA com 142m2: 1 suíte, 3 quartos, BWC, cozinha,
lavanderia, varanda.
Laje inclinada,vidro temperado nas janelas, piso cerâmico.

Apartamento amplo com 2 quartos,
cozínha, sala estar/jantar, BWC,
lavanderia. garagem.
Apto térreo com terraço.
70m' de área privativa

R$ 119,OOO,OO!

Loteamento Jardim das Acácias
Lote com 333,SOm2·14,5Qm2 x 23,OOm2
Terreno alto, plano, com rua asfaltada.
Escriturado,

, ,R$ 70.000,00 .. Aceita, proposta.

RESIDENCIAL JULIANA
CZERNIEWICZ

Apartamento 3 quartos (1 suite),
cozinha, sala estar/jantar, BWC.
�. ..�....._..,_.__.--... ....,.______�_.

�_.Uc:lGõõi cnúrraqueTra,
,
lavandería, gar;agem.

: Frente. sol da manhã.
,

.:A. partir de Jtf 150.000,00
I

t'
•

TERRENO • AMIZADE

14,00m2 X 24,75m2 = 346,50m��

_ ���O .

- Apto 3 QUartos. (tsune), cozinha, sala estarfjantar, BWC. lavanderia, sacada com churrasqueira, garagem - VILA NOVA - R$ 720,00 + condomlnío.

� Aptâ2quartos.:cozinha, salá estarljantár, BWC, lavanderia, sacada com churrasqueira, garagem - CENTRO - R$ 650,00 + condomímo.

"Apto 2 quartos, cozinha, sala estar/jantar, BWC, lavanderia, sacada com churrasqueira, garagem - RIO MOLHA - R$ 540,00 + conclomfnio.

- Casa 2 quartq$, �nha, eWC, sala.laV;:in!!ería.- VILA LI:NZI - RS 500.QO

�

1 suíte + 2 quartos. sala estafijantâ'r� cozinha integrados.
. BWC, lavado, jardim de inverno, área' externa pi churrasqueira,
garagem pi 3 carros. Acabamento em gesso, massa corrida,
porcelanato e piso laminado.

Possibilidade de financiamento bancário. '

R$ 250.000,00 .

I'
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-

Plantão:
8424-5050 I 8424-4848

Classimais 31

\

• keavenfe.�
-5aJãode �

*Entrada 8 partir de
R$5.000,OO

+ P .celas partir'de.
RS 500,00 mensais,

·(Ati.�doo
Amm�,_J:""

Rua Pe Pedro Francken, 217 I Centro I Jaraguá do Sul- se \N\IVlN.engetecilTloveis.coRl.br
.".- ,'"

' .. :,

Grü:n

aus
• _ RS 4$$ ao. .19

-imóveis Guaramirim - Apto com 2 quartos, saía.
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

'Mai.ilN

Fone/Fax

(47) 3373-2135
LOCAÇÃO REF 3373 - Galpão cf apróx. 2,OOOm2,

contítuido de sala térrea cf mesanno mais 3 pavimentos.
Localização: fundos da FAMEG maiores mtormações

CONSULTE-NOS

•

REF908 - Centro - Guaramirim - Ed. Latin - Apto cl suãe +
2 qtos, bwc. sala 2 amb.,coz .• sacada cl cnur, área serviço,

gar. R$170.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.. · Alu·ga, '

:

• Chácara.
Rua ·Exp. João Za:pelía� 88
Centro - Jaraguá. do Sul

.' .
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. Ref. 212.1 - Casa naTifa Martins com 3
.

quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e
,

,

garagem. R$II 0.000,00.

. Ref, 279.1 -Apartarnento na

Ilha da Figueira cóm I Suite +

I quartos, sala, cozinha, bwc,
,lavanderia, sacada'com
churrasqueira e garagem:

R$145.000,OO.

Ref.209.1 - Casa no São Luiz com I
. .

. \..

suite com closet + 2 quartos; 3 salas.
cozinha, bwc, lavanderia e garagem

para 2 éarros.·· ,

1
)

,
.

. Ref. 289.1 - Apartamento
,

no Centro com I 'suite + I

quartos, sala-cozinha ".

.

.mobiliada, bwc, lavanderia,
sacada com churrasqueira

.

e garagem. R$235.000,OO.

Apartamento
. no Jaraguá
Esquerdo com 3

quartos, sala,
copa, cozinha
mobiliada, 2
bwc, lavanderia,
sacada e

garagem.
:', R$ISQ.OOO,OO.

'

Ref. 248� I ._ casa noCzerniewicz com'
o', "

O I suite com sacada + 02 quartos, sala,
cozinha mobiliada, bwc, lavanderia, area

.

de festas e garagem, R$360.000,OO

I

Ref.322.1 - Casa no Baependi com
'96,00m� e terreno com 300.00m2•

R$170.000,OO.

Ref. 317.1 _ Exelerite terreno no

'. .' Jaraguá Esquerdo com
, 1.888,75m2 com 3 casas de

, alvenaria, R$I.500.000,OO.
"

Ref.282.1 - Casa em Schroeder
com O 1 suite + 2 quartos, sala,

cozinha, bwc, lavanderia e 'garagem.
. '. R$120.000,OO .

j
1
I

1
}
)

)

,t,
•

.. .

", .- " ,

#,.

Ref. J 43.9 - Casa no AgUaVerde com I
suíte + ,2 quartos, sala, co�nha;bwq

,

. laVanderia e garag� R$320.000,OO .

Ref. 280.1 � t�rrenà na
1

• '_ •

.
Vila I.:alau CQm

.

'. 392,OO�:�""';'-�
. R$loo.ooo,oo

'.' "
"

"
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ef.924 - Chácara cl 27.000Ó12,
casa cl 02 dorm. Aceita
casas. Por R$ 199.000,QO.
Bairro: Tifa Schubert.

! . Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ompra .. ende ..

2118 �

Residencial
Arello· Suíte,
02 quartos,

'"

banheiro, sala
de estar e

jantar, cozinha,
terraço, sacada

. com

churrasqueira,
garagem.

R$ 250.000.0P
1193· Ótima casa, suíte com closed, 02 quartos, bwc, sala
estar jantar, escritório, cozinha, lavanderia, churrasqueira.
garagem 2 carros - Decoração em gesso, massa corrida e

epóxi, piso laminado, Porcelanato,'área total 157.00m2•
R$ 293.000,00 Prox, llllillfar Embalagens

2096 - Jlesidencial "EBROM - prõx, A Araná -

Apartamentos cf suíte, 01 quarto ou 02 quartos e 01 .

banheiro. e demais dependências. sacada cl churrasquejra, .

01 vaga de garagem. Parcelamento direto'com a

construtora. A partir de R$ 105.000,00

1189 • Sobrando com 4

quartos, 3 bwc, demais
dependências, Edícula com

50,OOm2, churrasqueira, fogão
a lenha, portão eletrônico R$
380.000,00 "Aceita imóveis
como forma de pagamento"

2116·
Apartamento
com 02 quartos,

" bwc social, sala
de jantar e estar.
cozinha, sacada
com

churrasqueira.
garagem. R$
130.000,00

2104 • Moradas da Serra - Apartamento novo, suíte, 02
.

Quartos, banheiro, sala copa e cozinha conjugados,
sacada com churrasqueira, área de serviço! 01 'vaga de

garagem, píscina. salão de festa com forno e

churrasqueira, elevador. Prédio cl Paisagismo, guarita, play
ground. R$158.000,00

6138 - João Pessea- Terreno industrial- Área de
16.000,00m? Dimensões 43,OOm x 370,00m. Próx.

Retffica Felippe. R$1.600,OOO,00

2120-
Apartamento

com 02 quartos,
bwc. sala de

.. :.

jantar e estar
•

conjugados,
cozinha,

lavandería,
garagem. Aprox. --..L.

90,OOm2, ·"",,_,,=-..t>lr�. _,�._r;:-4�
próximo a Igreja
Rainha da Paz.
RS165.000,OO

, .

\ \ \.
6140· Czerniewicz - Terreno próximo a Gruta com
20.000,OOm2 a 1 km.da SCAR. R$155.000.00

"Aceita imóveis / automóveis"

6139 • João Pessoa - Rua Manoel Francisco da Costa.
Área industrial. com 42.000,00 rn?. topografia plana,

plantação de bananas. Sem vegetação, 1 km da Agricopel.
Consulte-nos

2116 - Apto com

suíte,02
'.

Quartos, e
, demais

� dependências,
. área total
102,OOm2
.Porcelanato,
piso laminado,
gesso, pintura
epóxi, salão de
festa, 2 vagas
garagem.
R$ 210.000,00

1185 - Jaraguá 99 - Casa ínacabada com.t quarto. bwc,
copa, despensa, lavanderia, garagem. varanda - Terreno

com 4i2,OOm? . RS 85.009,99
Pro,. ao na sem,,:1a valor RS 75.000,00

7 2t -

.

com 42.500.QOfll.' ,ôtlr�. Com 7.000 pés de
bl!tlM4, 2IilQ!}j$, raru;1io com casa, nascente ffQ terreno
RIJa estrad,a POÇ<l [)3ftta. RI l1UQO.OO 118ijociàveis

2111· Apartamento com 02 quartos, 02 bwc s:

!;ala com sacada. cozinha, lavanderia e garagem.
RS 1�3.000,OO

1001 • POUSADA • COM 23 SUITES,

��'CONTENDO 01 ÀPTO COM 02 QUARTOS, • ,:

SA"LA DE ESTAR, COPA AMPLA, LAVABO, �'
..

BWC SOCIAL, LAVANDERIA E COZINHA
.

�;.

MOBILIADA· PRÓX. AO POSTO DE SAÚDE· �
DO CZERNIEWICZ

1004 • CASA DE ALVENARIA • ILHA DA
FIGUEIRA - ci 01 Quarto, sala e cozinha
coníugada, lavanderia e garagem. R$ 420,00

1006 • CASA DE ALVENARIA - JARAGUÁ
ESQUERDO - cf suite com hidra, 02 quartos,
02 salas. copa. cozinha. bwc social.
lavanderia, despensa e garagem. R$ 700,00

1007 • ÓTIMO PONTO COMERCIAL NO
CENTRO . CASA DE' ALVENARIA. R$
2.000,00

1031 • CASA DE ALVENARIA NOVA •

SCHROEDER • cf 01 quarto, sala, cozinha,
bwc, lavanderia: R$ 450,00 .

2000 " APARTAMENTO· CENTRO - cl 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e garagem. R$
720,00

2001 • APARTAMENTOS NOVOS - VILA
NOVA - cl 02 Quartos, sala cf sacada cf
churrasqueira, bwc, cozinha, lavaudería e

garagem. RS580,00
2006 - QUITINETE- VIEIRAS - cl 01 qaarío,
cozinha, bwc. RS 330,00
2007 - APARTAMENTO -ILHA DA FIGUEIRA �

cl .03 quartos, sala com sacada e

churrasqueira, bwc. social, cozinha,
lavanderia e garagem.-R$ 700,00
2008 • APARTAMENTO· ÁGUA VERDE· cl
03 quartos, sala com sacada, cozinha, bwc
social, área de serviço, lavanderia e

garagem. RS 500,00

2028 - APARTAMENTOS NOVOS· CENTRO
cf suíte, 02 Quartos, sala, sacada com

churrasqueira, cozinha, bwc social,
lavanderia e garagem. R$ 950,00

2033· APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO -

cf 02 quartos, sala, cozinha, bwc,lavandeira,
sacada com Churrasqueira 01 vaga de

garagem. RS 680,00

2035 • APARTAMENTO - CHICO DE PAULA -

ci 02 Quartos, sala. cozinha, bwc. lavanderia
e garagem. Com sacada - Prédio tem salão
de festas, portão eletronico. RS 500,00
3000 • SALA COMERCIAL - CENTRO - cl
aprox. 110m2 e 2 bwc: s. R$ 900,00

3002 - SALA COMERCIAL· CENTRO - cf
32m2, bwc - Estacionamento rotativo. R$
480,00

3003 - SAl4. COMERCIAL· BAEPENIJI . cf
40m2. R$'80Õ,00
3004 • SALA COMERCIAL - CENTRO - cf
aprox. 100m2. R$ 890,00

3005 • SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO
CERRO - cf aprox. 60m2, 01 bwc. RS 700,00

3014 • SALA COMERCIAL • CENTRO - cf
28Q.m2. RS2.400,00
3015 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf
aprox 100m2, 02 bwc s, R$ 2.500,00

4000 -. GALPÃO· RIO MOLHA - cf 520M2 -

com recepção, escritório, 04 bwc
'

s,
estacionamento. murado. R$ 4.500,00

4001 - GALPÃO • AMIZADE - cí aprox.
250m2, com 02 bwc

.

s. R$ 2.500,00

5001 • TERRENO· CENTRO - com 930m2.
R$600,00

a apuq 1$

NOSSO C
, ,

�.

.
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C RESPON, ENTE
IMO ILIARIO-
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�
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Amica F deral

par. aglll••r. o finanei me..'.

cio u 11ft'v.1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Barra do Sul

4-.

Barra do Rio Cerro

Plantão
aos Sábados

até às 12hs.

2107·0500
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- ,_' REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT,
.

IPI REDUZIO'Q
ÚLTIMO FINAL DE SEMANA COM

LINHA
PEUGEOT,

207

Peu9.eot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

".' GRUPO-:"':': ;

STRASBOÜRG= "

·208.�
.

.�

Strasbourg Jaragua do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau, 414

Itojaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenou (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

Imagens somente para fins ilustrativos. Feirão de Fábrica Strasbourg-Dias 26,27 e 28 de Março e Prornoçào Março Comemore os 200 anos de Peugeot é uma campanha das Concessionárias Strasbourg e da Peugeot do

Biasil.Toda Linha Peugeot 307 com taxa 0% ZERO de juros no financiamento na seguinte condição. (50% de entrada para toda linha 307 e saldo em 12 meses sem juros l, existem outras condições de financiamento

disponíveis nas Concessionárias Strasbo�r\l' Preço sugerido para o Peugeot 307 Seda n Presence 1 ,6L Flex,Airbag,duplo, frei.?s AB.S, 05 portas, ano/modelo.:09/l0, ar-condidon_ado, direção hid:áulica, vidros e travas elétricas,

pintura sólida, a pa rtir de RS 47.990,00 a vista com frete Incluso - com + RS 2,900,00 ( Pacote Pack l, rodas de liga leve 16 , ta rors de neblina, CD-mp3 com comando na direção e teta solar elétrico. O PREÇO DE RS 47,990,00

E EXCLUSIVAMENTE PARA O MODELO PEUGEOT 307 SEDAN PRESENCE ',6L FLEX - ANO/MODELO,:09/10 EM ESTOQUE NA CONCESSIONÁRIA. Peugeot 207 HB XR 1Al Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/10, Aircondicionadt>, direção
hidrá ulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, preço público sugerido para venda ii vista a partir de RS 34.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso.Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, OS portas, ano/modelo.: la/la,

Air condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 37.790,00 pa ra todo o Brasil. com frete incluso.Sujeito ii aprovação de crédito, Para maiores

informações sobre o Programa Direção Livre Peugeot e Linha de utilitários para Frotistas, consultar a Concessionária Strasbourg da sua região. As condições acima pcderào ser alteradas se houver alterações significa tivas no

mercado financeiro, sem' aviso prévio. Estoque das Concessionárias Peugeot participantes:Peugeot 207 HB XR 1,4l Flex,S portas, pintura sólida, ano/modelo lO/lO - 02 unidades;Peugeot 207 Passion XR 1Al Flex,

ano/modelo.:101l0, OS portas, pintura sólida, f....te incluso - 08 unidades.Peuqeot 307 Sedan Presence 1 .6L Flex, Airbag duplo, freios ASS, ano/modelo.:09/10, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - 01 unidade. Prazo de

vigência da promoção de 03/03/2010 à 31/03/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias

Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br. PEUGEOT
MOTION & EMOTION,,� I PEUCõEOT

� ASSISTANCE De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados até as 17h. - www.strcsbourq.com.br
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. Nesse mês no aniversário
do ShowBar,
streep tease com a

modelo MelAndrade.

CLASSIMAIS
Não pode esperar mais para fazer

bons negócios?

Ligue já 2106.1919 e anúncie nos

classisficadosmais lidos da região!

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058:
Chico de Paula

3273-2347 J 8853-9716

�xata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Rua José Emmendorfer, 932
Brasília - Jaraguá do Sul - se
Fone: 3372.1281

www.exataconfabilidade.srv.br

Prestamos Serviços de:
• Administração de Condomínios;
• Contabilidade Condominial;
• Elaboração 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.

CRÉDITO

R$ 18.000,00
R$ 30.000,00
R$ 50.000,00
R$ 60.000,00
R$ 82.000,00
R$ 100.000,00

.

R$ 4.900,00
R$ 8.50O_,00
R$ 15.000,00
R$ 19.200,00
R$ 29.900,00
R$ 31.000,00.

R$ 258,00
R$ 323,00
R$ 530,00
R$ 638,00
R$ 705,00
R$ 730,00

A Le MondeGtroén, expandindo suas atividades em Santa Catarina, seleciona para
início imediãto, profissionais (ambos os sexos) tom habilidade na seguinte função:

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.
Venha. conferir nossos· ser:fI;ços!

(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro • Jaraguá do Sul - se

LEmonDE
. ..

J
"

A o o R E C I T R o E N

Rua Bernardo Dornbusch, 330 � 3275-6045
I

.

I
* Entrada Clube Atlético Baepenoí

�----,-,.............._-,_.-";;"""'-�.__._--,_.,--.....,.-.._""';"'-"_"----"';""--".;...._ ........_�-.

Interessadós enviar currículo até 05/04/2010 para
rh.jgs@lemonde.com.br (indicar a vaga no assunto ao e-mail)

Av. Pref. WaldemarGrubba, 1909, Vila Lalau - Jaraguá do Sul/SC - (47) 3902.1800 .

3275·0045,/ 3275·1055

._-_.----_._--_._-_._--,------_ ..__ .__ .. __ ._._._---_.-._.--_.._._._�_.._.-._ .. -.,-,_.. -._.-._.-.- .. -.- .._-_._.. _.�._ .. -:-._ .._._-_.__._-_._--_._--

1-_·_·_·_·_·_-_·
__ ·_·_··_ .._·_·__ ·_-_.. _·_··_ ....

1
i !I I
I I
I I
I i
I
I

.1
I
I
I
I
I

: KA GL 2007 OPCS I
-' __.- -"-'--'�'-"-'-- - _"_,_.,._._.-._ '" __ '_"_ ,_ -_- ...... -_1

,..._._,--_ .. -.,--'.-,_ .._-_._ ..._._ .. _._. -"_'_-' --._ .. _'- ..

-.-.�I • 'III I
I I
I I
I ;
I I
I I
I I
I ;
I I
I
I
I
I
I
I ;

L PALIO 2006 4P C. AR I
_' __ '__ '_'_'"�----'__ .,.._..._.. _._. .. _._J

-os valores são sem troca. proposta sujeito a aprovação
....

-

..

----

..
------------- TEMOS MUITO MAIS 9P OES!!! CONSULTE-NOS _

r
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"

EICULOS

3370-7500'
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Toxos compartilhadas com o mercado Corros com procedência Transparência na negociaçóo
.

, ,

SIENA CELEBREfTION 2007
DT/AQlVTRE

. R$ 24.580.00

." Nós 'garantimos o preço
'

'.
- • I

!

2007, Preto .. Vidros e Travas Elétricas,
Desernbaçador Traseiro.

2004. Verde, Ar-condicionado. Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Etétrlcas, Limpador e oesemoaçacor Traseiro, Air Bag II.

./

2008, Prata, Flex, Desembaçador Traseiro, Ar-quente.

2010, Prata. Ftex, Ar-condicionado, Direção Hidráulíca,
Vidros e Travas Elétricas, Computador de Bordo.:
Desembaçador Traseiro.

2005, Branca, Direção Hidráulica, Protetor de Caçamba,
Lona Marítima.

2008. Prata, Flex, Ar-condlconado Digital. Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos. Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-liga, Faróis de

Neblina, Air Bag II, Freios Abs, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Cd
Player, Computador de Bordo,
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Baependi
�bI/.;. ri LbUH-t4tflY' Dln'i,�� Rua Expedicionário João Zapella, 214 - 47 32"-11100 - Jaraguá do Sul- www.javetc:om.br NEGÓCIO BOM DE VERDADE.

.

'
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ÚlTIMO FINAL DE SEMANACOM'P' REDUZIDO

LINHA
·PEUGEOT ..

207
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-COMPRA • VE"NDE • TROCA • FINANCIA

(47) 3371-5343
www ..omveiculos.com.br

omveiculos@netuno.com.br

PROMOÇÃO DE GOL 1993 / GOL 1995 / GOL 1996 / GOL 1997 GOL 2001/ GOL 2002
chiochet, 144 - Centro Jaraguá do Sul - se

------.--------�--------�-��

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 27 e 28 de março de 2010
'

PALIO 1.3 ANQ 2005 COMPLETO

Classimais - 7

FORD CORIE 2007 PRATA
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Acesse www.lemond�.com.br e compare •

./3 ANOS DE GARANTIA� .

./POTÊNCIA:151CV TAXA

ENTRADA2+ 36x

����tlls 2.0 R$

7I9n 00
Automático I �

. I
Preço à vista: R$ 64.990,00'

ENTRADA2 + 36 x

CITROEN R$

��500C4 PALLAS 2.0
. .

Mecânico
,

Preço à vista: R$ 59.990,00'

Im
.

/�
. I

É· MAIS CARRO PELO SEU DINHEIRO .

ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR E COMPARE.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

,

1. Preços à vista, não incluem frete, seguro e qpcionais, sem troca, válido para Cítroên C4 Palias 2.0 GLX mecânico 09/10 e C4 Palias 2.0 GLX automático 09/10.2· Leasing realizado pelo banco Citroên. Somente para a linha Cítroên C4 Palias 09/10, entrada60% com taxa 0% a.m. e saldo em 36x. TC R$ 828,00. Confira a CET em uma de nossas concessionárias. 3· Citroên C4 Palias, 3 anos de garantia' pela Cítroên do Brasil, conlorme contrato assinado entre cliente e concessionária. Imagens meramente ilustrativas.
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Casais religiosos se unem

para traçar projetos sociais
Aos poucos vão se reunindo

cerca de treze pessoas com ob

jetivos em comum. A anfitriã da
noite, a corretora Karen Conti,
se esforça para recepcionar os

convidados e cuidar dos últimos
detalhes do jantar. Entre um afa
zer e outro, ela conta um pouco
da história do Encontro de Casais
ComCristo (ECC).

Karen explica que esse projeto
da Igreja Católica foi criado com o

objetivo de evangelizar as famílias
através da "Igreja Doméstica" e

,

também despertar os casais para
trabalhos junto às pastorais. "As
reuniões acontecem. uma vez

por mês, sempre as sextas-feiras.
É do anfitrião a responsabilidade
de propor um tema para debate e

cuidar do bom andamento do en-
.

contra", explicaKaren.
No encontro do mês demarço

uma presença especial era aguar
dada. O padre Carlos Alberto Ro-

drigues, o padre Beta, presidiu os

trabalhos da noite.
O pároco faz questão de res

saltar o trabalho desenvolvido

pelo grupo. "É bastante visível, em
toda a comunidade, a transforma
ção causada pela ação dessas pes
soas", conta o padre. Na região do
Vale do Itapocu são 66 núcleos de
casais e todos fazem algum tipo de
ação social. Campanhas de Pás-

'

côa e Natal para crianças carentes
são apenas alguns exemplos.

Cada núcleo é independente e

toma suas decisões com base nas
necessidades que observa na so-

'

ciedade. "Eu sou apenas o pároco,
mas cada grupo é independente e

o meu trabalho é apenas de líder

espiritual", explicaopadre.Umavez'
por mês, os 66 líderes se reúnem
com o padre Beta na Igreja Matriz
São Sebastião para fazer relatório
'das suas atividades e projetar novas
ações em benefício da sociedade.A E l Z!

Umahorapara
pensarsobre o
planeta futuro
Campanhamundial doWWFmobiliza

população contra aquecimento global
.

CÉSAR JUNKES

"
Isso

complementa
a nossa

preocupação
com o lixo e

com o meio
ambiente.

VALENTINA VENTURI,
DAASSOCIAtAo DE
BANANICULTORES DE

GÚARAMIRIM

JARAGUÁ DO SUL

Apenas uma hora sem

computadores, televisores
ou qualquer aparelho .

elétrico em funcionamento.
Somente 60 minutos com
interruptores desligados e
na escuridão total.

gar das luzes deve durar das 20h30
às 21h30. Até ontem, a iniciativa já
tinhamaisde três mil adesões ofi

ciais no Brasil.
No ano passado, quando os

brasileiros ingressaram pela pri
meira vez na maratona, foram 88

países e quatro mil municípios
mobilizados. Monumentos refe

renciados como o Cristo Reden

tor, no Rio d� Janeiro, o Congresso
Nacional, em Brasília, o Coliseu,
em Roma, a Torre Eiffel, em Paris,
e a Golden Gate, em Los Angeles,
também participaram.

Campanha da Fraternidade
é tema prinCipal de debate"

Mais de 150
, ,participantes

Em Santa Catarina, a

campanha doWWF já con

tava com cerca de 150 orga
nizações participantes até

. ontem. No Vale do Itapocu,
'

.

um dosrepresentes eraaAs
sociação dos Bananicultores
de Guaramirim. Segundo a

gerente administrativa Va

lentina Venturi, a entidade

resolveu se integrar para
conscientizar os' filiados.

"Isso complementa a nossa

preocupação com o lixo"
explica. Outra que aderiu à

proposta na microrregião é

a Cooperativa de Trabalho

Médico de laraguã do Sul,
além do O Correio do Povo.

destacou que o tema da Cam

panha da Fraternidade deste
ano tem o objetivo de levar as

pessoas à reflexão sobre o ver

dadeiro valor do dinheiro. "O

dinheiro, por si só, não é um

problema. O problema é como
'-ele é usado", defende.

. O grupo do qual a Karen

Conti participa é formado por
oito casais. Eles estão há 23 anos

juntos, ajudando a sociedade
e a si mesmos através da troca

de experiências. "Nesse tem

po vimos nossos filhos crescer,

alguns dos nossos membros
ficaram viúvos, mas seguimos
em frente fortalecendo cada vez
mais os laços da família" conta a

corretora de imóveis.
Na noite de sexta-feira, dia

18, o debate girou em torno da

Campanha da Fraternidade
2010, cujo tema é "Fraternídade
e Economia. Vocês não podem
servir a Deus e ao dinheiro".

Depois de uma oração, os par
ticipantes. discutiram sobre o

assunto e defenderam que a

sociedade precisa encontrar

equilíbrio e ser responsável no
uso do dinheiro. Padre Beta

,

Desforço
é uma sugestão da

organização não-governa
mental WWF (World Wide
Fund for Nature) para cha

mar a atenção mundial a um as
sunto que pauta a Vida de cada
cidadão. Neste sábado, milhões
de pessoas aderem à "Hora do pla
neta", uma campanha nascida em
2007 na cidade de Sidnei na Aus
trália, com o intuito de demons
trar a preocupação gerada. pelo
aqll�cimento 'global e pela perdada dlversidade ambiental.

� proposta da ONG é que o
maIor número possível de empre
sas: estabelecimentos públicos e
resld� .

,

enClaS permaneçam sem ilu-
llUnação na noite de hoje. O apa-

"0 dinheiro, por si só, não
é um problema. O problema

é como ele é usado". .O apagar das luzes
deve durar das 20h30

às 21 h30 deste
sábado, 27 de março Na visão dele, é preciso lem

brar e valorizar a função social
do dinheiro. "Aqui na cidade
temos muitos exemplos de ati
vidades louváveis nesse sentido.

Alguns empresários investiram
o seu dinheiro para reformar o

hospital (São José), por exem

plo; o que vai trazer benefícios

para toda a sociedade".

Quem quiser seguir o exemplo
pode acessar apáginavirtual da cam
panha (www.horadoplanetaorg.br) e
se cadastrarassim como fez o jornalO
Correio do Povo.A lista completa dos
associados está disponível para con
sultanomesmo endereço.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA

Estátuas e cofres e paredes pintadas...
Para Juliana Schroeder como o Kikó (que tocava mal pra cacete!) nos vi

sitavam com seus violões, para tocar Pais e filhos,
Faroeste Caboclo, Eu sei, Há tempos, Eduardo e

Mônica e todo o repertório de Renato. Russo e sua

trupe, cantávamos juntos e entusiasmados.

Hoje reconheço claramente a influência da banda
naminha formação intelectual, e como era bom ler Ca
mus e Kafka escutando Legião, uma conversa real, pois
assim eram as ietras dabanda, uma conversaprofunda.

Quantas vezes chorei escutando as letras de Re-
nato Russo? Perdi as contas, pois elas sempre tinham

algo a me dizer, um misto de

contestação e deslumbramento
diante do mundo.

E hoje, dia 27 de março de
2010, Renato Russo completaria
cinquenta anos se a morte não

tivesse ceifado sua pulsão criati-

.

va. E vou idolatrá-lo duplamente;
primeiro, com esta crônica, mas

também com um conto, que está no livro "Como se

não houvesse amanhã", uma homenagem da editora
Record para a banda, que será lançado hoje no Rio de
Janeiro. No livro, o organizador Henrique Rodrigues
convidou vinte escritores brasileiros para que esco

lhessem uma música: da banda e escrevessem um

conto, a partir da música. Eu escolhi a música "Há

tempos", que até hojeme impressiona.
E é aqui, na cidade onde nasceu e morreu Rena

to Russo,' o Rio de Janeiro de todas as cores, que hoje,
. no lançamento do livro, vou erguermeu copo de chope
bem alto, e cantar aplenos pulmões asmúsicas da ban
da, pois nosso nome é Legião, porque somosmuitos.

Agora,
com a distância de alguns anos, che

gou a hora de admitir: eu escutava Legião
Urbana. escondido, sim, escondido. Sim

plesmente porque era a banda predileta
de minha irmã, que durante algum período, era uma
espécie de arqui-rival deste que vos escreve todos os sá
bados. Escutavano meuwalkmann, e não podia cantar,
com medo de que minha mãe, ou meu irmão mais
novo escutassem eme delatassem paraminha irmã.

Mas se minha irmã desse
uma espiada na minha gaveta
de fitas, no meio de tantos Roxy
Music, Ioy Division, Echo & The

Bunnymen, Titãs,The Smiths, New
Order e Depeche Mode, havia lá
um bocado de Legião Urbana,
uma das poucas bandas brasileiras

que passaram os anos 1980 e 1990
.

produzindo músicas com conteúdo e atitude.
O fato era que eu, três anos mais velho que mi

nha irmã, em plena apoteose da adolescência, me
sentia o rei do universo, a última bolacha do paco
te, o James Dean tupiniquim, essas coisas todas de
aborrescente. E toda vez que eu passava pela por
ta do quarto da minha irmã, via que ela estava lá,
trancada, escutando Legião, e Deus me livre escutar

as mesmas músicas que ela!
E o mais engraçado é que ela nunca descon

fiou (ao menos eu acho), e ano após ano fomos
deixando nossas diferenças de lado e passamos até
a escutar Legião juntos. E alguns amigos comuns,

LANÇAMENTOS
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,. Apesar de os três documentados serem gui
tarristas, "ATodo Volume" émas um retrato sobre

pessoas'que fazem muito bem o Que escolheram
para a vida do que um filme sobre o universo das
seis cordas. Selecionados com' precisão, a trin
ca forma um acorde perfeito - Jimmy Page, The
Edge e Jack White. o filme deve ser saboreado
com propriedade agora em' DVD, que vem com

uma série de extras que complementam as ideias
e os rituais defendidos' pelo trio, de guitarristas.

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (15h, 17h, 19h,
21h - sex, seg, ter, qui) (13h50, 15h45, 17h40,
19h35, 21h30 - sab, dom, qual

• Cine Breithaupt 2
• O Fada do Dente (Dub)

. (14h40 - sab, dom, seg, ter, qua, qui)
• Idas e Vindas do Amor (Leg) (19h10, 21h30 -

todos os dias) (16h50 - sex, sab, dom, qua, qui)
(14h30 - sex)

,
• Cine Breithaupt 3
• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (Leg) (14h20 -

sab, dom, qua, qui) (16h40, 19h, 21h20 -

sab, dom, seg, ter, qua, qui)
• O Fada do Dente (Dub) (15h, 17h, 19h, 21h - sex)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Zumbilãndia (Leg)
(14h, 15h50, 17h40 - todos os dias)

• Preciosa .: uma História de Esperança (teg)
(19h25, 21h30 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• O Fada do Dente (Dub) (14h40, 16h40, 18h40 -

todos os dias) ,

• Avatar (Dub) (20h40 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (13h30,
15h30, 17h30, 19h30, 21h30 - todosos dias)

• Cine Mueller 2
• Lembranças (Leg) (16h10, 21h50 - todos os dias)
• O Amor Acontece (Leg)(13h50, 19h - todos os dias) .

• Cine Muelter 3
. • Ilha do Medo (teg) (13h40, 16h30, 19h15,

21h50 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (13h30, 15h30,
17h30, 19h30, 21h30 - todos ás dias)

. .

• Cine Neumarkt 2
• O Livro de EIi (Leg)
(14h20, 17h, 19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Ilha do Medo (Leg)
(13h40, 16h20, 19h, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Lembranças (teg) (19h20, 21h50 - todos os dias)
• Percy Kackson: O Ladrão de Raios (Leg) ,(
(14h - todos os dias)

.

_

• Vírus (Leg) (16h30 :_ todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Dupla Implacável (teg) (21h45 - qui)
• Guerra ao Terror (Leg) (13h50, 16h40, 19h15 -

todos os dias) (21h45 - sex, sab, dom, seg, ter, qual

• Cine Neurnarkt 6
• Idas e Vindas do Amor (Leg)
(14h10, 19h10 - todos os dias)
• Nine (Leg) (16h45, 22h10 - todos os dias)

NOVELAS
CAMA DE GATO
Verônica manda Roberto de volta para o

hotel e Glória fica desesperada querendo saber
notícias do namorado. Roberto mente para Ve:
rônica e ela diz que eles só vão fugir depois que
ela terminar seu plano. Rose pede paraAlcino

. se afastar, mas ele não acredita e dá um ultima
to a ela. Verônica deixa o celular no hotel e Ro
berto fica eufórico. Alcino beija Rose e Gustavo
'se decepciona ao ver os dois. Rose corre atrás
de Gustavo e Alcino fica arrasado. Adalgisa e Se
vero decidem guardar o dinheiro em um colchão
velho. Érica se declara para Pedro. O delegado
Salviano avisa que acharam o carro que atrope
lou Heloísa. Roberto consegue falar com Glória.
Roberto sai do hotel e Verônica o segue, junto
com Geni. Rose vai falar com Gustavo e ele deci
de terminar tudo com ela.

TEMPOS MODERNOS '�.
Renato convida Nelinha para prolongar a

noite e Nara incentiva o casal. Nelinha e Renato
marcam uma partida de tênis e Zeca, mesmo
sem saber jogar, se inclui. Nara elogia Renato

para provocar Zeca, mas ele demonstra ciúmes
de Nelinha. Bodanski não consegue se entender
com Maria Eunice e pede para lolanda conver-

. sar com ela. Maria Eunice conta para lolanda
que viu o pai vendendo sua fórmula emagrece
dora. Ao acordar, Portinho encontra a marcena

ria toda arrumada e fica encantado. Niemann

procura Maureen para dar continuldade ao seu

plano de conquista. lotanda surge no Pilhanatu
ral e flagre Bodanski.com as garrafinhas do tôni
co adelgador. Ramón assiste à apresentação de
Led ao lado de Ditta. Niemann convence Goretti
de que Leal está perturbado e a aconselha a

interditar o pai.

VIVER A VIDA
Helena pensa em sua mágoa e· decepção.

Sandrinha diz a Benê que está cansada de viver

apavorada. Jorge leva Gabriel para a casa de To
mie, e Ariane os recebe. Renata passa a noite com
Felipe e assume que ainda não está feliz com o

seu corpo. Luciana incentiva Tereza a iniciar um
romance com Jean. Regina vê Felipe e Renata
dormindo juntos. Carlos liga para Betina e ela fica
nervosa por estar ao lado de Gustavo. Onofre fica
curioso e tenta descobrir o que Dora foi fazer no
Rio de Janeiro. Amedrontada, Dora não tem co

. ragern de deixar o apartamento sozinha. Ariane
teme que Gabriel esteja tentando aproximá-Ia de

Jorge. Dora agiliza sua volta para Búzios e tenta
evitar um encontro com Marcos. Helena acorda e

vê Bruno sentado em sua cama.

BELA A FEIA
Não há exibição .

(O resumo dos capítulos é de responsabili
dade das emissoras).

CLIC DO LEITOR

Esse pit buli é o
Branco. Ele foi
encontrado todo
machucad� pelo
leitor Celésio

Zanghelini, que
quer deixar�ma
mensagem:

adquirir um animal
de estimação
nunca deve ser

algo impulsivó, e é
importante tratar
esse companheiro
com todo o carinho.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)

" Cuidado com sua ingenuidade,

alguém pode tentar abusar dela .

.

suas tarefas trará bem-estar. A dois,
cumpnr _

.
"

t no seu lado romântico. Sabado bom
InvlS a '

id
.

tar com os amigos e trocar I elas.
para es

Descanse.

TOURO
(21/4 a 20/5) ,

Não deixe que o comodismo impe-

ça você de fazer novos progressos.

Bom dia para aprofundar uma �elação. que
está começando. Aproveit� para :quaclonar
seu relacionamento. O dialogo e a melhor

alternativa.

ÜGÊMEOS ,

(21/5 a 20/06)
, Cuide da sua espiritualidade ou

faça uma leitura profunda. No �mor, r:lações
superficiais não terão vez. HOJe, voc� �ont�
com uma percepção afiada para distinguir
ilusões do que realmente pode ser efetivado.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Fase perfeita para compartilhar

sua vida com alguém. É hora de se

apaixonar e investir para v_aler no amor! Acre
dite que é possível realizar seus objetivos. A

vida está a favor de quem sabe o que quer!

LEÃO, ,

(22/7 a 22/8)
Tudo o que conseguir será através

do seu trabalho. A dois, a necessi-

dade de segurança vai se destacar.

Não perca tempo olhando para trás para ver

o que já fez. Repare que você ainda tem mui

to por fazer.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
,

Vai agir com maior praticidade e efi-
ciência. Esta tarde pede um pouco

mais de diversão. Uma nova paixão pode apa
recer. Reveja seu posicionamento perante a

vidá e avalie se tem feito o melhor que pode.

LIBRA ' ,

.

(23/9 a22/10), '

Aproveite o dia para ficar em casa

e recarregar as baterias. Ótimo
dia para se dedicar à vida íntima.

Avalie em que setor da sua vida você vem

falhando. Em vez de se punir, melhore o que
te incomoda.

,

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

,

,

Não, deixe que o comodismo te

impeça de realizar os seus so-

nhos mais ambiciosos. Na união, não
vão faltar companheirismo e cumplicidade.
Aprender coisas novas contribui írnensarnen
te para sua formação.

SAGITÁRIO
'(22/11 a 21/12)

.

Pode ter êxito com vendas, publica
,

ções e atividades ligadas ao ensino.
Não perca a chance de unir os seus interes
ses aos do par. O dia está favorável aos re

lacionamentos, vá ao encontro do que quer.

CAPRiCÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Pode se destacar em tarefas que

exijam ordem. No romance a atmos
fera é de confiança e lealdade. Oeíxe que o
Poder dos pensarflentos positivos abra as

.

POrtas do sucesso para vócê, Aja a seu favor.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Zele pelos relacionamentos. Dia
ideal para se dedicar a trabalhos

que requeiram detalhamento. À noite
od',

'

esejo de se Isolar pode falar mais alto.
Abra-se para o mundo e procure o que há de
melhor em você.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Este é um bom dia para partilhar

d
Suas ideias, estreitar os seus laçose afeto e se envolver mais intensamente

em suas relações. Que tal deixar as diferen-
ças de lado .

,

e se reaproximar de pessoasquendas?
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Glória Pires
volta ao Brasil

Glória Pires continua filmando em Paris onde. ,

se instalou com a farnflía desde o ano passado. As
gravações são do novo longa-metragem da atriz, "O
santo Ef o dragão", filme de Márcio da Rocha.' A tri
lha sonora é do marido de Glória, Orlando Moraes.
A previsão é de que a família volte ao Brasil na me
tade do ano. Ela será a vilã de "Lado a lado", novela
de Gilberto Braga.

Nas próximas semanas, "Viver. a Vida"
trazmais cenas emocionantes ao telespecta
dor. Isso porque bandidos da favela invadem
casa de Ben&

"

cura de um dinheiro
que .ele deve. Sàn a, sozinha com o filho,
pega a arma do marido e atira nos invaso-
res para proteger o filho. Benê aparece e vai
atrás deles. mas depois de um tiroteio, ele
acaba baleado e é salvo por um amigo.

-

Fernanda lima
é uma mãe coruja .

Durante a campanha dos óculos K&L, que Fernan

da Lima estrela pela quarta vez, .a modelo confessou

que sua vida está uma loucura. "Conciliar trabalho, fi

lhos e marido é muito difícil, ainda mais agora que eles

começaram a frequentar a escolinha e a natação",
conta. Fernanda se revelou uma mãe coruja. Com o

corpo enxuto, ela revela que não tem muito te�po
para continuar com os exercícios. "Qua�do �?nslgo
vou à ioga, mas dou prioridade aos meus filhos' .

DIVIRTA-SE
MelhoreS amigos

Três amigos acabam se perdendo no deserto. De

repente, um deles encontra uma lâmpada, esfrega,

e dela sai um gênio:
_ Cada um tem direito a um pedido!
_ Eu quero estar em uma mina de diamantes!

diz o primeiro, e desaparece. �.

_ Eu quero estar em uma casa �o minha no Ha-

waii! - diz o segundo, e some tambem. .

, O terceiro, pensativo, considera todas as nque.,

zas possíveis. Mas, aflito com a solidão, fala:

_ Eu quero meus amigos de volta!

Cauã se irrita
com Silvio

Durante a gravação do "Tro
féu Imprensa", no SBT, Cauã

Reymond acabou ficando irri
tado com Silvio Santos. O ator,
que foi ao programa receber o

prêmio de Melhor Ator de 2008

por seu trabalho em "A Favo

rita", não levou numa boa as

brincadeiras de Sílvio Santos
sobre seu namoro com Grazi. Ao
fim da gravação, Cauã reclamou.

"Poxa, vim até o SBT para o Silvio
ficar me sacaneando?".

Nova fase de
Juliana Paes

Aatriz Juliana Paes está passando por uma fase
nova na vida. De férias, ela conta que está vivendo um

papel inédito: cuida da casa nova, espera o marido

(Carlos Eduardo) para jantar e até se arrisca a fazer.
pão, enquanto continua se preparando para ser mãe.

"Adoro a ideia de abrir mão de cuidar de mim para
cuidar de outra pessoa", disse Juliana em entrevista.

Betina e'Gustavo

terminam juntos
O impasse amoroso que envolve Betina, Malu,

Gustavo e Carlos deve ter um final surpreendente.
Nos próximos capítulos de "Viver a' Vida", Carlos vai
à emissora onde Malu trabalha para dar uma entre

vista. "Os dois se esbarram por lá e daí nasce uma

química,-um relacionamento ... que vai deixar Gustavo
e Betina chupando o dedo" - revela Manoel Carlos.
O autor pretende fazer com que Betina e Gustavo re

construam a relação, redescobrindo a paixão.
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O
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do 9x9 com números de 1 � 9 9 S v 6 Z ( L t
a 9 sem repetir números ....I 6 c z s t L 9 9 V
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una Também não se pode V\
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repetir números em cada
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quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
27/3 ,

Ana L Possamai
Andrei Riche.rt
Bernardo C. Milbratz
Crístiano J. de Andrade
Daiana Eceel
Daiane Glatz
Doralice Sardagne
Elena F. Gumz
E!iete R Theurer
Everton Luis Dias
Fabian Radinzki
GeraldoOecshler'
Guido'Urbanski ",

'

,. GU�VQ ,Basquirbtd
Irene de G. JankOSkiy
Ismael Zapella' ,

.

Jaquelíne Francener
Juceli da Rosa
Leosír S. da Silva
-Letícla R. Saganski
Marcelo Klitzke
Marcia Murara
Marco A. Rosa
Marcos A. Kleis

I Maria A. dos Anjos
Maria I. F. Guesser
Marildo Voltolini
Maurici Venancio
Michele Bertoli
Nicole W. Ribeiro �

Paraná (Smurfs Lanches)
Rafael Franzener
Rosani Prada
Thais Spézia
Valerio F. Correa
Valmor E. Bona
Valnei C.Horongoso
Vanderson Bems
Victor Hugo G. Sarli

28/3
Adriane A. Fafundes
Adrõaldo Zamboni
Alessandra C. Fragoso
Alessandra T. Hornburg
Andre L Largura
Arthur 80rchers
Claudia R de Micheli
Daiane Bruch
Diego L tomaz
Edilson Leandro
EdirRiegel
Elci G. Da luz
E!isiana R K. Kinas
Emily B. Klussski
FelipeSteinert
Fernanda RUber
Fernanda S. Cidral
Rávia Sifert
Germano Volkmann
Isabel Keller
Ivo Homburg
Janaina N. Melcherth
Jhenifer de Oliveira
Joao O. de Ávila
Josiane Petry
Joyce Moretti
Lucas de Souza
Maila R Larsen
Márcia W. Fodi
Marcos Sander
Maria A. Ranch
MárioVoígt
Melita Kneubuhler
Neila Bianchi
Patricià M. W. Steilein
PriscilaC. Freiberger
Rafael M. da Silva
Rafael P de Souza
Raíza Costa
Rosemary M. dos Reis
SeIiA. Vogt
Tatiana Dara Mahs
Wellington P. de Oliveira
Zeno B. Junior
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moagoncalves@netuno.com.br
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Amparo

M·
eus queridos, se por
acaso o nosso clima
insista a não colabo
rar este fim de sema

na, nada de estresse, por favor!
Adorado e amados pela turma de
bolsos mais forrados e palada
res privilegiados, os restaurantes
da urbe sorriso estão de braços
abertos para recebê-los, cheios
de amor para dar. Posso garan-

.

tir que o aconchego daqui é bem
melhor que o vento sul na beira
da praia. Recado dado!

Vai perder?
Não é meu caso, mas para

aqueles que no fim do mês ain
da ficam com uma graninha no

bolso, uma dica esperta: a cidade
está cheia de lojas torrando o que.
sobrou do verão, com descontos
de até 80%. Que tal?

NAS RODAS
• Flávio MuriloVieira e sua

Sabrina fizeram o caminhá de
volta à Iaraguá depois de umas
férias nos Estados Unidos.

• Na coluna de ontem-registrei
que aminha "leitora fiel", a
amiga e assessora parlamentar
Mari de Souza, estava cursando
Direito. Falha Nossa! Na verdade
Mari é formada e faz Pós

Graduação em Educação Física.

• Na quinta-feira, o promoter
Chico Piermann, sempre
atencioso com este colunista, .

trouxe para eu saborear o
famoso "Escondidinho", um dos

pratos mais pedidos do London
Pub e um delicioso vinho de sua

reserva.Valeu irmão!

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Típico da
Malwee. Além de saborear uma
das melhores comidas alemãs,
curte a maravilhosa paisagem do

Parque.Malwee.

Daiane Sasse Eccel estreia
seus dezoito aninhos neste

sábado. Mil vivas!

I'
Cássio Gonçalves,.Tânia eMarilu�anotti� com os jogadores da Malwee, Leco eMárcio, no Happy Hour da AMA .

Green beats
Hoje à noite, todos os caminhos levam a uma direção. O único

.

sentido é o Parque Municipal de Eventos, em Jaraguá. Pois é lá, que
acontece neste sábado a grande festa Green Beats. O festerê terámais
de 10 atrações. Entre elas: os sertanejos Nicolas & Michel, as belas
garotas "Oito segundos" e vários DJs de renome. Vai ficar de fora? A
Imobiliária Jardim, patrocinadora do evento, está distribuindo hoje
mais alguns ingresso. Ligue já!

Jessica
Paola, a bonita
filha da nossa

.

colega
de trabalho
da revista
Nossa, Mari,
festeja hoje
21 aninhos.

• Outro que está

,çortIemó�andosua colação de

grau nd.GÍlrso aeEngenharia
• O meu, abraço de hoje, cheio de Produção pela UNERJ,.é
de energias positivas vai para .

o boa gente Maicon Koehler.
a galera esperta da Ç1inica Ser., Parabéns!
A "tchurma" toda é Ilgadínha
naminha coluna. Valeu!

Aquele abraço.

• Boa essa! UNa Cidade de
"São Paulo tem novo sistema"
de rodízio em '1gor nas ruas:
umdia é de chuva, o outro de
protesto de professores. Uma

. :coisa de cada vez;F' .; ....
"

1

•A simpáticaMarlene
Salgado, a Lena, sempre

. apaixonada/também
responde presença nas boas
festas, mas sempre muito bem
acompanhada. Beleza amiga.

iiORestauranteMexicano
"Arriba" é sempre alvo demuitos
elogios, quando se refere ao

..�
•••

Placetour
�
�

47 3275.0028
'

www.placetour.tur.br
suzanaOpIMekMa'.Iur..br

AUIil�� 90 I AOlAOO DAJAVEL

Dica de sábado
Curtir o Bar do Sérgio.

Hoje tem filé de tilápia, pre
parada por Tato Branco e

fiscalizada por Beta Kuhnen.
<,

Fico triste quando
alguém me ofende, mas,
com certeza, eu ficaria
mais triste se fosse eu
o ofensor••• Magoar
alguém é terrível!

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Edio

Giovani Gneipel, do Sindicato
. dos Empregados do Comércio
de Jaraguá do Sul. Além de ler
a minha coluna todos os dias,

perpetua bons comentários deste
colunista. Valeu irmão!

• O jovem Gustavo Scain

"colou grau no Curso-de
.

",
;

CSiêhdas'.:Bl(ij.tóg'icas:'H

•Dia 17 de abril, tem '

Macarronada dos acadêmicos
.. de Design da Unerj, na
Chopería Scondidínho.

• Com essa, fui!

R·aridade
Na coluna de ontem comentei que é raro um caixa de supermer

cado ficar mais de seis meses no cargo. Até lancei um desafio. Disse
que, se alguém conhecesse, eu daria uma assinatura do jornal com
aval do nosso diretor Nelsinho Pereira. Putz, não é que existe? A se

nhora Namir, funcionária do supermercado Lenzi, pasmem, está
há mais de três anos no cargo. Juro, quero conhecer essa peça rara.

Quemmandou o recado foi José Máximo..
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PREVISÃO DO TEMPO

GHU S

Sol entre nuvens com

pancadas de chuva entre
a tarde e noite, e tempo
fechado com chuva no

litoral. Temperaturas
amenas. r

Jaraguá'do Sul
e Região '

HOJE
MíN: 22°C
MÁX: 27°C

DOMINGO
MíN: 21°C Q�)MÁX: 25°C

SEGUNDA
MíN: 20°C
MÁX: 30°C

TERÇA
MíN: 19°C
MÁX: 30°C ;,":".;:-l'"""";�,,,,,.

�
CANOfNHAS

.... �
18° 25°

MAFRA
.... �
19° 24Q JOINVlllE

.... �
21°· 26°

SEV�VAI PARA...

BRUIQUE
o céu deve 1ica� nUb::e
rame a manha e a •

du
pancadas de chuva.com

turas oscilam .

As tempera
oe sensação

, entre 22°e e 27 .

o

térmica de 20 e .

)

"
JOAÇABA
.... �
20° 26°

IJARAGUÁ DO SUL
.... �
22° 27°

CHAPECÓ
.... �
19° 27°

FLORIANÓPOLIS
.... �
21° 29°

TEN

Continua alerta
de deslizamento

RIO DO SUL
.... �
19° 27°

"Ç[)
LAGES
.... �
18° 23°

G,E

Presença de sol
.

no Meio-Oeste
Acumulados significativos de

chuva no litoral, especialmente
durante a noite. O sábado requer
maior atenção, já que se intensi
fica a probabilidade de desliza
mentos em áreas vulneráveis. A,

condição deve-se à presença de
uma frente estacionária e de um
sistema de alta pressão.

SÃO JOAQUIM
.... �
15° 22° IMBfTUBA

.... Â r

22° 25°

No litoral, o mar agitado associa-se
às variações da maré, dificultando o es

coamento da água da chuva. No Oeste
e Meio-Oeste, a chance do sol aparecer
é maior e a chuva ocorre em forma de

pancadas isoladas entre a tarde e a noite.

Porém, há risco de temporais isolados.

� Ô0d ,�,,::, �
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso '�

Nublado

MINGUANTE

"» 7/3

NOVA
.

CRESCENTE CHEIA

·'2/3 �3/3 O 30/3

abival
""Q--- er

Preços, taxasecondiçõescomo '. I
você nunca viu.Venha para aGablVel. Av. ref,
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.'
.

. PRÉ-ELEiÇÕES
Lularecebe novamulta do TSE
Motivo alegado pela oposição é a campanha antecipada em favordaministra DUma Roussei!UlflAÇÁo
SÃOPAIlO

,

Uma semana depois de
ter recébido multa de R$
5 mil do TSE, o presidente
luiz Inácio lula da Silva foi
punido mais uma vez.

'Q0tiVO
foi o mesmo: propa

anda eleitoral antecipada
em favor da ministra Dilma

. ousseff, pré-candidata do
PT à Presidência. O valor da multa,
porém, dobrou: R$ 10 mil. O ple
nário do TSE decidiu multar o pre-

.

sidente a pedido dos partidos de
.

oposição. Os ministros entenderam
que ele fez propaganda dissimula-'
da pró-Dilma durante inauguração.
do Sindicato dos Trabalhadores em
Processamento de Dados de São

Paulo, em janeiro. :
"Então, eu penso/ que a cara do

Brasil vai mudar muito. E quem
vier depois de mim - e eu, por
questões legais, não posso dizer

quem é; espero que vocês adi
vinhem, espero -, quem vier de

pois de mim já vai encontrar um

.programa pronto, com dinheiro

Aneel multa·
a furnas por
apagão de 2009

A Aneel (Agência Nacional de

Energia Elétrica) decidiu aplicar
multa de R$ 53,7 milhões à estatal
Furnas, por conta do apagão que
atingiu 18 Estados, no dia 10 de no
vembro. Segundo a Agência, foram
verificados vários problemas, in
clusive falhas na manutenção nas

linhas de transmissão da empresa
que levam a energiade Itaipu para o
Sudeste. Foi nesse sistema de trans
missão que se originou o blecaute.
Os fiscais da Aneel avaliaram ainda

.

que houve problemas na retomada
do abastecimento.

I

1
!
1·
I
I

LOTERIAS
QUINA

CONCURSO N° 2254

43 - 50�55 -79 -80·
. LOTOfÁCIL
CONCURSO N° 516

02 - 04 .:05 - 06 - 07
08 - 11 - 12 - 13 - 14 .

18 - 20 - 21 - 23 - 24

no Orçamento, porque eu estou

fazendo o PAC (Programa de Ace

leração do Crescimento) 2 porque
eu preciso colocar dinheiro no

Orçamento para 2011, para que
as pessoas'comecem a trabalhar",
disse Lula, na ocasião.

• Agência Estado

.\"�'". I

TSE ainda precisa julgar três representações contra o presidente Lula por beneficiar Dilma Rousseff

MENSAGENS TROCADAS ENTRE PROMOTORES CONTINHAM ACUSAÇÕES

Intervenção
do CNMP

acirra .guerra
A intervenção do Conselho

Nacional doMinistério Público na

investigação contra o procurador
geral de Justiça do Distrito Fede
ral, Leonardo Bandarra, suspeito
de ligação com o "mensalão do
DEM", acirrou de vez a guerra en
tre os promotores de Brasília.'As

mensagens eletrônicas trocadas
entre eles nos últimos dois dias na
rede internadoMinistérioPúblico
do DF continham acusações, iro-

.

.

mas e provocações.
O centro da discussão é a

lentidão da corregedoria em in

vestigar as denúncias de Durval
Barbosa - delator do esquema de

corrupção no DE Foi essa demo
ra que motivou a interferência
do Conselho Nacional. "A trans

parência é corolário do princípio
da publicidade e ofende a lógica

.

da corrupção e do poder,' que é a

lógica da dissimulação", afirmou o
promotor Jairo Bisol.

O Tribunal Superior Eleitoral
. precisa julgar mais três represen
tações de teor semelhante contra

Lula. Na primeira, ele é acusado

pelo PPS de ter apresentado Dilma
como sua candidata em setembro
de 2009, emFortaleza Na segunda,
a oposição afirma que Lula usou

expressões como "minha candida
ta" e "mãe do PAC" durante visita
às obras de transposição do Rio São

Francisco, em outubro de 2009. Na

última, o alvo é a inauguração de
um prédio de universidade no Vale
do Jequitinhonha.

DIVULGAÇÃO

Intervenção na
'

.

investigação contra 1..

Bandarra acirrou' r
a guerra entre
promotores

Inflação' na
construção
sobe 0,45%

o INCC-M (Índice Nacional de
Custo da Construção > Mercado).
que mede a inflação na construção

.

civil, subiu 0,45% em março, acima

do resultado de fevereiro (0,35%).
Atémarço, o INCC-M acumula altas
de 1,32% no ano e de 4,12% em 12

meses. Esta foi a terceira divulgação
. mensal isolada do índice, que repre
senta 10% do IGP-M ándice Geral de

Preços-Mercado).
Os preços de materiais, equipa

mentos e serviços subiram 0,49% no

terceiro mês do ano, sendo que, em

fevereiro, a inflação deste segmento foi
menos intensa, de 0,47%. Já os preços
de mão de obra subiram 0,40% este

mês, após alta de 0,22% em fevereiro,
Naanálise damovimentação depra;:os
entre os produtos, as mais express�
elevações de preço na construção�
foram apuradas em ajudante espeaa
lizado (0,45%); vergalhões e aram�
de aço ao carbono (0,82%). Já as mais

.

.

expressivas quedas de preço foram

apuradas em argamassa (-0,56%) e

madeira para telhados (-0,55%).
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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_..mbora muito se fale, pouco foi
realizado para impedir o caos no

t(stacionam�nto, ,na r��iã� cel.1�al
.... da cidade que, afinal, continua
concentrando a maior parte do comér-

-

cio. Grande paste da tent:idà«iJ"fle trâ�.si\t2' :1\

se deve às inúmeras voltas que os veícu

los dão em busca d� umavaga. Enquanto
isto, grande 'parte das vagas são tomadas

por pessoas que estacionam de manhã e

só saem de' lá no fim do dia. A solução é

cobrar, pois é a formamais eficiente para
, educar as pessoas. J;'Qf enquanto! a"illda

seria possível criar "bolsões de estado

namento" um poucomais distantespata ,

quem fica o diéi inteiro.-
"

Hora do planeta 2010
oWWF realiza intensa campanha mun

dial intitulada "EARTH HOUR" que visa apa
garou reduzir as luzes durante 60 horas ao re
dor do planeta. No Brasil a campanha ocorre
hoje, das 20h30 às 21h30. Esta iniciativa faz

parte da campanha contra odesmatamento
e pelo combate ao aquecimento. O Correio
do Povo participa, saiba mais na página 13.

Aqüicultura
ganha forç,a

.0 mercado mundial de pescados é
estimado no último relatório da FAO
em cerca de US$ 100 bilhões/ano. De
2002 a 2006 o relatório aponta um cres
cimento de 32% da aquicultura em

água doce, enquanto a pesca oceânica
decresceu 1,3%.No Brasil, atualmente
30% do pescado consumido já provém
de cultivo em cativeiro. Na última se

mana estiveram reunidos no Brasil re
presentantes governamentais dos paí
ses daAmérica Latina e Caribe visando
formar uma rede de aquicultura.

,

Eletrobrás
o setor elétrico, além de cobrar caro pela

energia consumida pelos brasileiros, ainda dei
xa rotineiramente seus clientes sem o produto.
� estatalEletrobrás responde por 38% da capa
�dade de geração e detém mais dametade das

�� de transmissão. Portanto, cobrar provi
denCIas para melhorar o abastecimento é tão

�cil, pois além da Eletrobrás temos ainda as

di�ersas empresas estaduais. É muita empresa
publica para um produto essencial para o de-.
senvolvimento deum paísmoderno.

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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Mercado Regional

Lourival 'Karsten
.<

Quarto maior,mercado de carros
Para 2010 espera-se que o Brasil ultra

passe a Alemanha e se torne o 4° maior

mercado mundial de automóveis e comer

ciais leves. Estima-se para nosso país a ven
da de 3,2 milhões de unidades contra 2,8
milhões naAlemanha. Na liderança deverá
ficara China com 13,8 milhões, vindo a se

guir os Estados Unidos com 11,5 milhões,

e o Japão com 4,4 milhões. Com um pouco
mais de incentivos e crescimento econômi

co, passaremos também o Japão bem rapi
damente. O detalhe é que no ranking dos

produtos, o Brasil aparece em 6° lugar com
a produção de 3,1 milhões de carros o que

significa que não conseguimos produzir
nem o suficiente para nosso consumo.

EMISSÃO DE NOTAS
A

FISCAIS ELETRONICAS
Software gratuíto, só

R$ 100,00 /mês
para até 50 NF-e emitidas

j'

Qualificação profissional
o Codefat - Conselho Deliberativo do Fundo

. de Atp.paro .ao Trabalhador - é o órgão encarre-
,

gado de' administrar a apli.cação dos recursos do

FAT para, entre outras COIsas, promover a qua

lificação p't<>fission.al. Em um momento em q�e
caminhamos para o pleno emprego para profis
sionais qualificados, o governo federal grom.ov�u
'um ébrte de recursos e ao invés dos R$ 1 bilhão

propostos Relo Codefat, �p��as �$ 220 .mi.lhões
Pi: 'serão destinados' para a qiialificação profissional,

São estas incoerências que não se consegue en

tender, pois ampliam 'a v��ba para "dar o �eixe"
mas não existe verba para ensinar a pescar. EURO (EM R$)

I

tR

CUB

BOVESPA

POUPANÇA

0,003%

985,95
.. 0,35%

0,5010

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

Árvores
centenárias

Não teve grande repercussão
.

a proposta da ONG Árvores Cen

tenárias que se propunha buscar
recursos para criar uma identidade
na vegetação da região. Em Iara
guá existe um lugar que merece

ser visitado exatamente pelas suas

atrações, naturais que são reforça
das pela disposição dos moradores'
em cultivar belos jardins e que ago
ra também contou com a ajuda da

. municipalidade para realizar obras
de pavimentação e embelezamento

após a catástrofe de 2008. Uma pos
sibilidade é participar da tradicional
procissão da Sexta-feira Santa que
voltará a ocorrer este ano.

Corredor
de ônibus

Uma solução para o fluxo mais
rápido dos coletivos é a criação de

corredores, mas considerando a

pequena largura das ruas, a alter
nativa seria eliminar as vagas de
estacionamento para implantar o
corredor. É o tipo de solução para
um problema que cria dois ou três
problemas novos.

WINTER COMÉRCIO DE MA

TERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

torna público que requereu junto
a FATMA a renovação da Licença
Ambiental de Operação para extra

ção de argila e saibro, no local de
nominado de Estrada Jaraguá Alto,
em Jaraguá do Sul (SC). MIN 760/
CRN (IN 1116518/2010)

26.MARÇO.2010

26.MARÇO.2010

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8280

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7300

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,.8800

l8300 .. 1,11%

1,8700
--

1,9800

2,4387
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linha de'Fu ido

Julimar Pivatto
. Apresentação no futsal .

Clima
de festa na apresentaçãodas equipes

de base do futsal masculino. Neste ano,
,

o projeto 'completa 15 anos e para come- '

morar, o coordenador Augustinho Ferrari
diz que está tentando trazer a Taça Brasil Sub-17
para Jaraguá do Sul. Outra novidade foi colocar
também os garotos do sub-9 no Estadual. Ferrari

disse que osobjetivos neste ano são o tri da Olesc,
o tetra estadual do sub-17 e ficar entre os quatro
nas outras categorias (sub-9, 11, 13 e 15). O traba
lho namodalidade é mais um que é referência em

'

Iaraguá do Sul. Os apoiadores nesse ano são o Co
légio Evangélico Jaraguá, Luterprev, Afort, Gráfica
Régis eMannos Restaurante.

I'

DOIS TOQUES

I llllde ll�ssetin1!d:é
-sem .", a�.sDR deVoleibol.
disputasiniciam sábado, às 13h,
no ginásio doColégio Bom Jesus.

(1.118.,Neste sábado, acontece
um curso de aperfeiçoamento
para árbltrQS de vôlei ehandebol.
,O ev� ,'. qJ.�ç� às 9h30p.� I,

}anoa(la,'
s

,

o iH' •

JIOU1SI9�OAvaídivulgou
uma nota oficial.em seu síte

,

repudiando amá arbitragem no

Campeonato Catarínense,

breu confusão e os
bbjet '{ios no gramado,

'

iÚclusiveum fogUete, adiretoria
do Leão da llhanão semanifestou.

QUA�.Nãoédeh�equea
qualidade dos árbitros em Santa

Catarinanão é dasmelhores. São
poucos osque se salvam.

CURIOSIDADES OLíMPICAS
Assim como em 1956, as duas Alemanhas
foram com apenas uma delegação nas

Olimpíadas de 1960, em Roma, Para
evitar brigas, usaram na bandeira as três
cores nacionais (amarelo, vermelho e

preto) e o símbolo olímpico, Além disso,
os hinos foram trocados pela Ode à

Alegria, da Nona Sinfonia de Beethoven,

-

liga Futsal 2010,
Nessa segunda-feira, dia 29, enfim será divulgada a tabe- '

la da Liga Futsal2010. Será durante o lançamento oficial da

competição,' que acontecerá em Foz do Iguaçu (PR). E a com

petição começará mesmo no dia 5 de abril. Ou seja, a tabela
de jogos sairá só uma semana antes do início. Para quem luta

para ser olímpico, isso soa contraditório. A Malwee/Cimed
não deve jogar no dia 5 e a estreia não será contra a Krona/
Joinville. Segundo informações extraoficiais, o primeiro ad
versário dos jaraguaenses pode ser a Unisul.

DIVULGAÇÃO

Álbum de figurinhas
Aos amantes e colecionadores de álbuns de figurinhas: na

terça-feira será lançado o álbum oficial da Copa do Mundo 2010.
E uma curiosidade - Ronaldinho Gaúcho está entre os 17 jogado
res brasileiros. Marina de Sousa, filha do cartunista Maurício de
Sousa, colocou a foto no twitter particular, mas logo depois tirou e

desculpou-se com aEditoraPanini, que é detentora dos direitos do
álbum. Eis os outros 16 jogadores: Julio César, Lúcio, Juan, Luisão,
Maicon, Daniel Alves, André Santos, Josué, Gilberto Silva, Felipe
Melo, Elano, Kaká, Rabinho, Nilmar, Luís Fabiano eAdriano.

'O AT I

Juventusquer
tenninarretmno
COOldignidade
Técnico joséEsdras terá todos os

atletas à disposição para a partida
,

JARAGUÁ DO SUL

DepoiS de se curar

da ressaca de ser
rebaixado do Campeonato
Catarinense na última
quarta-feira, o Moleque
Travesso volta a campo.

AequiPe
cumpre tabela

diante do Figueirense,
às 20h30, no Orlando

Scarpelli. O técnico José
Esdras disse que sua equipe tem a

obrigação de fazer mais pontos e

terminar o campeonato com dig
nidade. "Todos estamos çhateados
com a situação, mas, queremos
encerrar o segundo turno melhor

posicionados e vamos entrar nes

sas três últimas partidas com esse

foco", disse Esdras. Além do fi

gueira, o Tricolor tem pela frente
o clássico contra Joinville em casa

no sábado, 3, e o Atlético de Ibira
ma, no Estádio Hermann Aichin
ger, no outro sábado, 7.

Para a partida desse sábado,
o treinador terá todo o elenco

.

a disposição. Reginaldo Nas
cimento, Gasparetto e Amaral

voltam de suspensão e nenhun
atleta está no departamento m

dica. Apesar de apenas jogar par
terminar a competição o técnic
juventino disse que ainda nã

.

pensa na Copa Santa Catarina
vai esperar o Catarinense acaba

"Todos estamos chateados
com a situação, mas
queremos encerrar o

,segundo turno melhor
posicionados"•

JOS� ESDRAS, TÉCNICO
'

Enquanto o Iuventus está sen

chances nessa reta final de re

no, o Figueirense luta pela lider�
ça, já que está a dois pontos do P9
meiro colocado o arquirrival Av'dJ
O Alvinegro está na terceira colo

cação do returno, com 11 pontos
e está muito perto de. conquist
uma das vagas para o quadrangn
lar final. O time da capital tem
reforço do recém contratado M I

cela Nicácio e a volta do zagueir
João Felipe, que não jogou o clás
sico. As dúvidas são Bilú e Fernan

des lesionados.

, • Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKE
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Gasparetto estava suspenso e volta na partida contra o Figueirense

CAMPEONATO GATARINENSE
Poso Clube P J V E D GP GC SG AP PG
1° Avaí 13 6 4 1 1 10 4 6 72,2% 31

2�_lmbitu� 12_6 3
. .?_0_10 7 3 é6,7%V-

2' _ Figueirense 11 6. 3 2 1 14 8-6-- 6"1.1% 25
� Metropolitano 10

-

6 3-1 '2 11 11 O 55 6% 25
5° Criciúma 9 6 2- 3 l' 6 5 1 50:0% 20
6° Atlético-IB 7 6 1

-

4 -1-43-1 38,9%-24-
yo Joinville 6 6 1 3 2---a 11�33,3% 25
8° Brusque 5 6-1 2' 3 lC)13---:'3-27,8% 14
9° Juventus· 3 6 1 O 5 9 14 ·5 16,7%- 5-
10° Chapecoense 3 6 03 -3 6 12 ·616,i%11-

CLASSIFICAÇÃO 7'RODADA
SÁBADO
20h30 - Figueirense x Juventus
DOMINGO
16h - Imbituba x Chapecoense
16h - Joinville x Avaí
16h - Atlético de Ibirama x Metropolitan
SEGUNDA-FEIRA
20h30 - Brusque x Criciúma

S"RODADA
SÁBADO ,

16h - Avaí x Atiético de Ibirama

20h30 - Juventus x Joinville
DOMINGO
16h - Metropolitano x Brusque
16h - Chapecoense x Figuerense
18h30 - Criciúma x Imbituba

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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F TS L IL

Anodemuitas responsabilidades
Além de representar o time principal daMalwee, sub-Zütem missão de defender o Estado

JARAGUÁ DO SUL

O time juvenil da Malwee/

FME terá um ano de

muitos campeonatos.
O primeiro deles será

.

representar a Seleção
Catarinense no Brasileiro

de Seleções.

competição nacio

nal acontece de 29

de março a 4 de abril,
em Contagem (MG), e

a equipe viaja domingo para a

cidade mineira. As outras res

ponsabilidades da equipe se

rãosubstituir o time principal
da Malwee no Campeonato Es

tadual e nos Iasc (Jogos Abertos
de Santa Catarina).

Por ser a atual campeã do
Estadual) a comissão técnica
da Malwee tem o direito de co

mandar a Seleção Catarinense.
Pelo bom entrosamento, nível
diferenciado de seu time e a es

trutura de treinamento de Iara
guá do Sul, acharam melhor le
var todos os jogadores da equipe
jaraguaense.

I/Vamos pegar as
maiores escolas do futsal
nacional, sobretudo, as
seleções do Nordeste".

PIO, AUXILIAR TtCNICO

o time está há cinco sema

nas treinando para a compe
. tição que, segundo o auxiliar
técnico Fio, será de alto nível.
"Vamos pegar já na primeira fase

Dois clássicos.movimentam
os estaduais no Rio e em SP

DA REDAÇÃO
Domingo de clássico em São

Paulo e no Rio de janeiro. São Pau
lo e Corinthians duelam por vaga
no G4 do Paulista eVasco e Flumi
nense estão de olho na semifinal
daTaça Rio.

Os times da terra da garoa vêm
de derrota e precisam vencer'para
seguir perto do G4. O São Paulo,
que está em terceiro lugar, encara
o jogo como uma decisão. O técni
co Ricardo Gomes disse que o time
está pronto para os confrontos na

reta final da primeira fase, tanto no
Paulista como na Libertadores. "De
todos que ainda brigam por vaga
na semifinal, a nossa sequência é a

.

mais complicada", acredita.
No Timão, as coisas andam tur

bulentas, por isso o técnico Mano
Menezes fechou o treino de ontem
para "lavar a' roupa suja" e testar

�a,�?rmação diferente para o clás
SlCO. As vezes, as,coisasnão aconte-

cem bem. Nessa hora, é necessário
, achar o ponto de equilíbrio"

No Rio de Janeiro, a situação
não é nada favorável aoVasco. De

pois de duas derrotas seguidas, o
time está fora da zona de classifi

cação para a semifinal e, de que
bra, terá como interino Gaúcho,
do time júnior. Já o Fluminense
não quer falar em revanche, já que
foi eliminado peloAlvinegro na se

mifinal da Taça Guanabara.
.

DIVU LGAÇÃO/VIPCOMM

r-:
\ '

Gomes encara jogo como decisão

as maiores escolas do futsal na
cional, sobretudo, as seleções do
Nordeste", comentou o auxiliar.
Na primeira fase a Seleção Ca
tarinense enfrenta a Paraíba na

segunda - feira, São Paulo na terça
e descansa na quarta. Na quinta
feira joga contra o Espírito Santo
e na sexta enfrenta o Goiás.

No sábado acontecem as se

mifinais e no domingo as finais.
A disputa foi dividida em duas
chaves as duas melhores sele-

>

ções passam para a fase decisi
va. Outra oportunidade para os

juvenis é uma possível convo-
.

cação para a Seleção Brasileira

Sub-20, já que Vander lacovino
estará na arquibancada avalian
do os jogadores.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Fio (em pé) acredita em nível técnico forte na competição nacional

PIERO RAGAZZI

Juventus de Joinville eliminou Cruz de malta e agora pega o Flamengo

Flamengo e ·Vitóriajogam
fora de casa na Copa·Norte

JARAGUÁ DO SUL '

Nesse fim de semana acon

tecem os jogos de ida das quar
tas-de-final da 7a Copa Norte

de Futebol Amador. Flamengo
e Vitória jogam como visitantes

nesse domingo. Os dois são os

únicos jaraguaenses que continu
am competição, que vale.vaga no

Campeonato Catarinense de Fute
bol Não Profissional.

No domingo, o Rubro-Negro
enfrenta o Iuventus do lririú fora

de casa. Na prinieira fase a equipe
de Ioínvílle passou pelo Cruz de

Malta, de Jaraguá do Sul, enquan
to os jaraguaenses do Flamengo
eliminaram o Hilton, de Mafra.

O Auriverde do Rio da Luz,

pega o Corinthians, também

como visitante. A equipe de São

Francisco do Sul se classificou

GP da Austrália na madrugada
Depois de .passada a pressão da estreia o segundo GP do ano, que será

naAustrália nesse fim de semana é aguardado coro ansiedadepelas escu-deri .

'
. .

enas. Feli�e Mé!SS�a.!,quer reverter""oJústórico ruim em MelboUI'I}�, CITCUlt?
que o brasileiro pontuou apenas uma vez. AWilliams, de Rubens Bam
chello, procura noGP umamelhora em seu desempenho, umavez que teve

'

uma estreia complicada.Os treinos classificatórios aconteceram nessama

drugada'e a corrida será às 3h de domingo.

por marcar fora de casa, 'diante
. do Beira Rio, em Itapoá. Os jara
guaenses fazem a estreia, já que
se classificaram com antecedên
cia por causa da desistência do

Continental, de Rio Negrinho. Os
outros jogos podem ser conferi
dos na tabela ao lado.

SENIORES

Já o Campeonato Jaraguaense
de Futebol Sênior tem sequência
nesse sábado. O líder Vitória re

cebe o lanterna Vila Lenzi. O Bo
.

tafogo, que está em sexto e ainda
não venceu na competição, recebe
os Galácticos, quinto. O vice-líder
Caxias tem confronto direto com

o Noite a Fora, terceiro. Nessa ro
dada é a vez do Grêmio Garibaldi,
quarto colocado, folgar.

JOGOS PELA REGIÃO
.COPANORTE
• QUARTAS-DE-FINAL
SÁBADO
15h30 - Arsiper x Beira Rio

DOMINGO

15h�0 - Juventus x Flamengo
15h30 - X)0.j de Dezembro x Tupy
15h30 - Corinthians x Vitória

• CAMPEONATO SÊNIOR
SÁBADO
15h30 - Vitória x Vila Lenzi

15h30 - Caxias x Noite a Fora

15h30 - Botafogo x Galácticos.

• VARZEANO DE GUARAMIRIM

• la DIVISÃO
SÁBADO
15h30 - Cruzeiro x Beira Rio

15h30 - Barro Branco x Altitude j MM
DOMINGO

15h30 - Avaíx Rubro Negro
. 15h30 - UniãojJagunços x Unidos da Vila

• 2a DIVISÃO
SÁBADO
13h30 - CataratasjElian x Vila Amizade

13h30 - Esporte Guará x AjaxjAjchini
Tintas

DOMINGO

13h30 - Pirapora x Atlético

13h30 - Guaratruck x Asckvi

• CAMPEONATO DE FUTSALSUB-17

14h - CSKA x Arsenal

15h - Super Treis x Vila Amizade
16h - CRB Vila Carolina x Betão

17h - Bem BoladojT&T x Rubro Negro

• CAMPEONATO ABERTO DE

FUTSAL FEMININO

18h - The Best/Barrabaxo x ADJj
RaumakjFME
19h - Cataratasx Prefeitura de

Guaramirim

20h - ADJjPostos MimejFME x Marisol

21h - Objetiva x União

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TO NE.IO DE VERÃO
. ,

Loesgoleiana
final e fatura

, - título inédito
:.',

Time de Blumenau surpreende
no segundo tempoe faz 7x3

Loes (branco) fez a melhor campanha, com', 00% de aproveitamento

JOGOS SUL-AMERICANOS
Brasil' fatura ouro na Colômbia

A Seleção Brasileira de Futsal conquistou ouro nos Jogos Sul-Ame
ricanos, realizados em Medellín, na Colômbia. A equipe goleou o Uru

guai, por 6xO, na tarde de ontem. Com a conquista, o Brasil mantém a

hegemonia na competição com três títulos (2002, 2003 e 2010). O time

terminou com 100% de-aproveitamento e levou apenas dois gols.

JOGOS PELO BRASIL

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 6a RODADA RETURNO
SÁBADO
20h30 - Pelotas x Santa Cruz

DOMINGO

SCHROEDER trou porque tem a melhor campa-
" nha do torneio, com 100% de apro-

A final do Campeonato Aberto veitamento, e bombardeou o time

jaraguaense. Marcaram em seguidade FutsaI de Schroeder entre -para o Loes: Pinhal, aos dois minu-
Loes Materiais de Construção tos, Xande, aos 2min48, Leite, aos
e Posto CidadelTio Patinhas/ 5min21, Silvio, aos oito minutos, e

Maderix não poderia ser
' Ieferson, aos 8min29.

mais emocionante.
)

!

m
primeiro tempo equili-

rado e urn segundo tem-
o todo do Loes. A supe-
oridade técnica do' time O Posto Cidade se deixou levar

de Blumenau foi determinante para pelo nervosismo e não conseguiu
o resultado de 7x3 para os vísitan- reagir. Pelo contrário, levoumaisurn
teso O primeiro gol dó Loes saiu aos comDudu, aos 18min39. No fim da

�,..

4min34, com Silvio, depois de uma partida, os visitantes apenas admi-
tabela com Luciano. O Posto Cidade

. nistraram o placar. Os jaraguaenses
partiu para cima e empatou com ainda diminuíram com Déucio, aos
Dudu de pênalti, aos 10min58. 19min40. Na disputa pelo terceiro

O Loesvoltoua ficarna frente no lugar umanova goleadaABaumann
placar com Gabriel, aos 12min47. venceu aKiferro por 7x3 e levouo tro-
Luciano fez urna bela jogada e o co- féu. Daniel, da Kiferro, foi o artilheiro
locou na cara do gol. A resposta do dacompetição comdez gols.Adefesa
Posto Cidade veio em seguida com menos vazada foi Chico, do Loes,
Lombardi, aos 15min28, que viu o que levou apenas 13 gols.
goleiro Chico adiantado e chutou
na saída dele. • Genielli Rodrigues

No segundo tempo, o Loesmos- genielli@ocorreiodopovo.com.br
CÉSAR JUNKES

16h - Veranópolis x São Luiz
18h30 - Grêmio x Esportivo
SEGUNDA-FEIRA
19ti30 - Novo Hamburgo x Ypiranga
20h - Inter-SM x Porto Alegre
20h30 - Avenida x Juventude
20h30 - Ulbra x São José

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Grêmio 15, Novo Hamburgo 12,
Ypiranga 7, Inter-SM 6, Juventude 6, Porto
Alegre 4, Esportivo 4 e Avenida 3.

GRUPO B: Caxias 13, São José 10,
Internacional8, Ulbra 7, São Luiz 5, Pelotas
5, Santa Cruz 3 e Veranópolis 2.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• ? RODADA - 2a FASE

SÁBADO
16h - Atlético-PR x Cascavel
DOMINGO
15h -Iraty x Operário
15h50 - Coritiba x Corinthians-PR
18h30 - Paraná x Paranavaí

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 5, Atléticó-PR 4,
lraty 1, Paranavaí 1, Cascavel O, Operário O,
Paraná O e Corinthians-PR O.

• CAMPEONATO PAUUSTA
• 17a RODADA
SÁBADO
16h - Palmeiras x Mirassol

18h30 - Paulista x Rio Branco
18h30 - Rio Claro x Bragantino
18h30 - São Caetano x Ponte Preta
DOMINGO
11h - Oeste x Ituano
16h - Corinthians x São Paulo
18h30 - Santos x Monte Azul
18h30 - Mogi Mirim x Santo André
18h30 - Botafogo x Sertãozinho
19h30 - Portuguesa x Prudente
CLASSIFICAÇÃO: Santos 38, Santo André
36, São Paulo 30, Portuguesa 28, Prudente
28, Corinthians 26, Botafogo-SP 25, Ponte
Preta 25, São Caetano 24, Palmeiras 23,
Ituano 19, Oeste 19, Rio Claro 18, Mogí
Mirim 18, Bragantino 17, Mirassol15,
Paulista 14, Monte Azul12, Rio Branco 12 e
Sertãozinho 11.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 7a RODADA TAÇA RIO

SÁBADO
16h - Bangu x Tigres
16h - Resende x Olaria
16h - Madureira x Americano
DOMINGO

16h - Ramengo x América-RJ
16h - Volta Redonda x Friburguense
16h - Macaé x Duque de Caxias
18h30 - Vasco x Fluminense
SEGUNDA-FEIRA
19h30 - Boavista x Botafogo
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Flamengo 16, Fluminense 16,
Bangu 10, Boavista 9, Duque de Caxias 9,
Olaria 9, Americano 7 e Volta Redonda 6.
GRUPO B: Botafogo 13, América 11, Vasco
9, Macaé 9, Tigres 6, Friburguense 4,
Madureira 3 e Resende 3.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCA FEDERATIVADOBRASa-ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Mw1icípio eConui.rca deJaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

Tabelionato Griesbach AvenidaMarechal Deodoro da Ionsecan= 1589

_
Notas e Protesto Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento:O9:OOh às 18:OOh

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos ue virem o presente editai, que foram apresentados nesta serventia os títulos�� n:lacionados, ficando os

devedores in�adOS apartirda publicação deste edital a o� aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias�telS), alertando-se, desde
'á uanto à ssibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de,.e� nao o fazendo, ser lavrado eJ ,9

trado o frotesto correspondente.Apres.ent«:pllblicaçã? se deve ao �ato de a(s) pessoa(s) mdi�da(s) para aceita_r(em),ou
. i (em) ser(em) desconhecidas, sua 10caJ!zaçao�certa, ígnorada oumaces:'fv�l, ou forrem) ��dent:(s) ou dormciliada(s)k�aCircunscriçãoGeográfica daServentiaou, amda;porque runguém se dispos a receber a íntímação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c!c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 140977 Sacado: ALCIMIRAUNDNER PASQUAU� �J: .80.743.834/000��nte:�sPORfFS
E SERVICOS SUPER JA IlDAME CNPJ: 00.822.009/000 Numero do TItulo: N-50464 Espécie. DuplicatadeVenda
Mercantilpor Indicação Apresentante: BRAD�CO .. , p�taVenClIDel1:to: _l8/02/2010 Valor: 40,91

liqui���_���_�_��������-����'-�������-�:-�����-����-���-��:����_�t�_�_���� . __ •.
.

.. _ .

���Io: 141181 Sacado:ANCKECZISMANN CPF: 05.3.821.0�9-22 Cedente: PELEG�ETOMEI IlDA
ME CNPJ: 02.109.085/000 Número do Título: 12460 Espécie: Dt!Plicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANI<BRASaSA BANCO_MUU1PW .. pa!'l.Vencunento: .10:02/2010 Valor: 131,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Conduçao: R$ 8,96, Diligência R$ 20,80, Edital. R$ 10,40

����i��-i4i27Õ---��d��-ARNAiDõGREGOiúo-õõ-NÃSciMENW-----------CPF:-õ47:576:979�iõ-���;��_BAI.SANEill CPF: 521.371.209-68 Número doTítulo: 01
. Es��NotaPr?�r!_aApresentante: NATAL

BALSANELLI DataVencimento: 20/09/2009 Valor: 1.000,00 Liquidação após a íntímação: R$10,4O, CondUção:
R$14,60, Diligência: R$ 20,80; Edital: R$ 10,40 .' ,

���i�-i4i3õ5--��d�:"[iAR(iMENSONsE-DEvÃRGÃS----�------CPF�-67-i.239.539�9i-----------.---------.----------··--
Cedente:FMPNEUS IlDA CNPJ: 81.374.845/000Numero doTítulo: NP12�919/1 Espécie: DuplicatadeVen
daMercantilpor IndicaçãoApresentante: BAN�ODOBRASa�., DataV�nclffiento: 14/03/2010 Valor: 300,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Conduçao: R$ 25,16, Dilígência R$20,80, Edital: R$10,4O

.

����i��-i4i3Õ7-·��d�:-DEiZEcrusrn:iÃFAGUND�:s-pERiúRA-------CPF�iiõ3.745.!i99�--------'---------'----'----'
Cedente: VANIO E GillOMAR CORTINAS E PERSIANAS IlDA CNPJ: 10.654.294/000 Número do Título: 000035004
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação_Apresentante: BAN<::ODO BRAS�.� .

Datayencimento:
15/03/2010 Valor: 262,00 Liquidação após a intirnaçao: R$ 10,40, Conduçao: R$ 8,96, Díiígência: R$ 20,80, EditaI: R$10,40

���i��-i4iõ52--��d�:-DjFSSiCÃBLUMEKiITlKE-·----------CPF�076.933.959�o3-ilii��;�CENffio-DEFORMÃ-
CAO DE CoNDUTORES LESSMANN IlD CNPJ: B5.315.042/000 Número doTítulo: 26296 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante:UNIBANCO-UNIAOpE BANCOS���OSSA I?ataVencimento: 10/03/2010
Valor: 173,00 liquidação após a intimação: R$1O,4O, Conduçao:� 20,23, Dílígênda; R$ 20,80, Edital: R$10,4O

���i��-i4iõ62--��d�iDmNüNoDA-siLvÃ-Fillit>-----------CPF:-õ62:ã74.4ã9�7Õ-Q;d�����-CENTRODEFÕR.
MACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID CNPJ: 85.315.042/000 Número do Título: 24663. Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante:�CO-UNIAO DE�COSBRAS�qS SA Datayencimento:
10/03/2010 Valor: 129,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Conduçao:R$14,60,Diligência; R$ 20,80, EditaI:R$lO,40

���i�-i4i2iõ---��d��EíÃSTIcosEiNG-iIDÃ----c�i:-ã5:i50.951-/õOO-Q;d����:i�piOO-TRANSPÃuw-iIDÃ
CNPJ: 88.317.847/000Número do Título: 017755 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA

_

DataVenc��n.to: �4/03/2010 Va!0r: 171,41
Idquidação após a intimação: R$10,4O, Conduçao: R$18,82, Diligência; R$ 20,80, EditaI: R$10,4O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141068 Sacado: EUAS FERREIRADE SOUZA CPF: 015.977.309-12 Cedente: IPKCONVERTEDORA
GM C IlDAME CNPJ: 02.544.367/000 Número doTítulo: 8794/4-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO ITAÚ SA

_

DataY�r:cÍII!ento: 20/02/2�10 Valor: 140,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Conduçao: R$ 13,19, Diligência; R$ 20,80, Edital: R$10,4O
------�----------------------------_._-----------------------------------------------------------------.-------------------------------------

Protocolo: 141063 Sacado: ELSONDONASCIMENIDMENDES CPF: 061.505259-29 Cedente:CENTRODEFORMACAO
DECONDUTORES LESSMANN I1D CNPJ: 85.315.042/000Número doTítulo: 25169 Espécie:Duplicata deVendaMen;an·
til por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASllEIROS SA DataVencimento: 10/03/2010 Valor:
129,00 liquidação aptSsaintimação:R$10,4O, Condução: R$16,00,Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$10,4O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 140996 Sacado: FORTIPlAS PlASTICOS IlDAME CNPJ: 79.487.732/000 Cedente: HlMMELCO
MEROO DE PlASI1COS IlDA CNPJ: 07.658.828/000 Número do Título: 000245 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SANTANDERSA DataVencimento: 05/03/2010 Valor: 4.374,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$B,l�, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
-----------------------------------------------------------------------------,.--------------------------,..------------------------------.----

Protocolo: 141248 Sacado: GIDIAO BUBUIZ CPF: 007.966.149-25 Cedente: IDFALPISOSEACABAMEN·
TOS IlDA CNPJ: 05.985.143/000Número do Título: 15006 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 669,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$10,4O
------------------------------------ ..-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141193 Sacado: INES BElARMINO DA SaVEIRA CPF: 674.390.719-72 Cedente: NEUBERMOVEIS
EELEfRODOMESTICOS CNPJ: 83.441.741/000 Número doTítulo: 05481007W Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 88,48
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141058 Sacado: IRINEUBARBOZADE souzs CPF: 02B.443.859-66 Cedente: CENfRO DE FORMACAO DE
CONDUTORES LESSMANN I1D CNPJ: 85:315.Q4Z/000 Número do Título: 11920 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVehcimento: 10/03/2010.
Valor: 144,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, EditaI: R$ 10,40
.-------------------------------------------------------------------------------- ...--------�--:"--�-------------�------------------------------

Protocolo: 140858 Sacado: I'D\MAR ZANGUELINE CPF: 821.732.819-68 Cedente: MERCADO MEES lIDA ME
CNPJ: 02.443.740/000 Número do Título: 0002 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECON�·
MICAFEDERAL DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 550,.90 liquidação após a intimação: R$1O,4O, Conduçao:
R$ 61,06, Diligência: R$31,95, EditaI: R$10,4O
--------------------------::'---------------------�----------------------------------------------------------------------'----------------------
Protocolo: 141213 Saeado:JAIROSEIDEL CPF:615.250.909-25 Cedente:BARBlMAQSEEQUlPlIDA CNPJ:76.841.451100l
Número doTítulo: 016418-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 782,50
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

����i��-i4ii53--��d�:-JEANEANDiillA-G(jüN---------------CpF:-õi3345.55õ--52-ilii����:-sicooii-scBLuCiüillI
coap ECON ECREDITO CNPJ: 03.960.B19/000Número doTítulo: 07551A Espécie: Duplicata deVen.da.Me�ti1
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 10/02/2010 Valor: 122,75 liquidação após a ínnmaçac; R$
10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O
---------,-----------,..------------------------------------'-----------------------------------------------------------------------------------
Protocolo: 140853 Sacado: JOAO CARLOS GAIEVICZ CPF: 043.737.999-03 Cedente: MADEIRA FLORIDA lTIJA
CNPJ: 95.�17.664/000 Número do Título: 000059 O Espécie: Cheque Apresentante: MADEIRA FLO�A �A
DataVen�lffiento: 05/02/2010 Valor: 720,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,90, DiligenCIa: R$
20,80, EditaI: R$10,4O

fu;����-i4iõ5i--��d�:-jOAORONÃillO-BÃNDEffiÃ---CpF:-õ4ã356.8õ!l�õi-Q;d�����-CENffiÕ-DEFORMACÃÕ-DÉ
CONDUTORES LESSMANN lID CNPJ: 85.315.042/000 Número do Título: 24786 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO:UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA- DataVencimento: 10/03/2010
Valor: 173,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

.

����i��-i4iõ64----��d��LUis-pÃuwANACiEID---cPF:-õ48��5:579:õ5-Q;d�����-cENffio-õiFoRMÃCÃõ-DÉ
CONDUTORES LESSMANN IlD CNPJ: 85.315.042/000 Número do Título: 26564 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO-UNIAODEBANCOS BRASILEIROSSA DataVencimento: 10/03/2010
Valor: 110,00 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

���i��-i4-iõ3i--��d�:-MAiüLiARÕDruGUESPÃDilliA--CPF�OO5:i47:95Õ�ã5-&d��;;:-êiNTRoDE-poRMÃCÃõ
DE CONDUTORES LESSMANN IlD CNPJ: 85.315.042/000 Número do Título: 25385 Espécie: Duplicata deVend�Mer
cantil por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO·UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 08/03/2010
Valor: 245,00 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

����i��--i4õ837----��d�:-PAÜW-CM-CÃiü)OSO-CPF:--i;9.ii96.7i7�OO---Q;d����-rosro-pEffioMiL
..

üDÁ
CNPJ: 06.977.267/000Número doTítulo: 1500/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante; BANCO ITAUSA DataVencimento: 05/02/2010 Valor: 206,00
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

���i��-i40739--&t�d��pREMiERmNsrEiNOORP-iIDA-CNPj;-ã3.488:767iooo&d��;��METÃLüRGiCA��IlDA . CNPJ: 87.547.907/000Número doTítulo: 323525/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indi�ça�
Ap�ntante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 08/03/2010 Valor: 1.122,32 liquidação após a ínn-
mação: R$10,4O, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O '

���i�-i407õ2--�d�:-ruocERRõ-TRANsroRiiS-iIDÃ---CNPrõl".5õ9�49õioooilii��;��BEHüNG-1RANS�R.� E S�COS IlDA CNPJ: 05.552.586/000 Número doTítulo: 13559 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por�di�ça�Apresen�te: CAlXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 04/03/2010 Valor: 300,00
Liquidação após a íntímação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 .

���i�-i4-i2ã7-·��d�-soioMBÃS-OOMEROOEASSisrnNCiÃTECNiéÃ-iIDACNPio5:4i7:Õ3ziOOÕ
.. -·----

.....Cedente: DIFUSO DISTR PARAFUSOS EWALD IlDA CNPJ: 82.887.175/000 Número doTítulo: 5951/1 Espécie:
Ap�n�te:��CONOMICAFEDERAI: DataVencimento: 1lI03/2010 Valor: 303,72Liquídação apos a íntímação: R$10,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

���i�-i4ii69--��d��ruÕN-CAiüDs-RÃNi-j,�K--------------CP.F�34i:5-i5:91"5�9-i-���;��Dj-roMüNiCACOBSE EXPLqRACAO DE SERVICOS CNPJ: 03.658.136/000 Número do Título: 0001225901 Espécie: Duplicata de Venda
�en:anti!.Ap�n�.te:BRADESCO DataVencimento: 10/03/2010 Valor:580,OOLiquídação apos a íntímação: R$10,4O, Condução: R$13,89, Diligência:.R$ 20,80, Edital: R$10,4O

_ .. ,

���i��-i4-ii3i--&t�d��ViSÜALGRAFEDITõRAéÃo-iIDA--------CNPj;-iO'359:829ioo(í&d��;;�DFiiÃCõVENv�EWC��S IlDAME CNPJ: 07.501.577/000 Número do Título: 0862 Espécie: Duplicata deVenda Mercanp?r�di�çao .Ap�.ntan�e: CAlXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 09/03/2010 Valor: 291,80
Liquidação após amtímação: R$llJ,4O, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

.. __

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
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'

onibus fica atolado
emburaco de rua
Acidente aconteceu ontem na ruaArthur Breithaupt
JARAGUÁ DO SUL CÉSAR JUNKES

Um ônibus da Canarinho
ficou atolado na rua Arthur
Breithaupt, bairro Tifa
Martins, por volta das
14h de ontem.

ma das rodas dianteiras
do veículo ficou presa
dentro de um buraco'
na via e o coletivo só

pôde ser retirado com o aUXI1io
de retroescavadeiras. Por sorte,
nenhum dos ocupantes se feriu.
O presidente da Associação de

Moradores, Odílio Sérgio da Sil

va, diz que esse tipo de acidente
'

na via é comum. A estrada é de
terra e quando chove fica cheia
de buracos.

"Desde o ano passado nós

procuramos a Prefeitura, por
que a única maneira de resolver
a situação é com asfaltamento",
comenta. Na quinta-feira, Silva
alertou a administração munici
pal sobre o buraco que havia sur
gido na rua. Máquinas estiveram
no local e usaram terra, madeira e

pedregulhos para tentar resolver
o problema temporariamente,
mas nada adiantou. Porém, logo
após o acidente ocorrido ontem,
o buraco foi fechado rapidamen
te pela secretaria de Obras.

Na semana retrasada, a pre
feita Cecília Konell visitou a lo
calidade e conheceu o proble
ma de perto. Depois da visita,
foi assinado um contrato para a

pavimentação comunitária, que
-

precisa ter a adesão de 80% dos,
moradores. A comunidade paga
a metade do valor ,e a Prefeitura
arca com o restante. O valor ban
cada pelo governo é financiado Buraco no trecho onde ônibus atolou foi fechado em poucos minutos
pelo Badesc. '

Segurança 23

VIOLÊNCIA
Tenmtiva de estrangulamento

Uniamulher foi vítima de uma tentativa de estrangulamento por
volta das 15h de quinta-feira, na rua DomingosAnacleto Garcia, bair
ro Três Rios do Norte. Dilma Seibert, 42 anos, foi atendida no pronto
socorro e liberada.A suspeita é de que a casa dela havia sido invadida
por assaltantes, mas nenhum suspeito foi localizado.

ARQUIVO OCP/CÉSAR JUNKES

Imóvel da delegacia tem mais de 40 anos e apresenta rachaduras e infiltração '

Atual prédio da Polícia Civil
vai passar por reforma geral

GUARAMIRIM
. Está definido. O atual imóvel
da Delegacia da Polícia Civil, em
Guaramirim, vaiser reformado. O
delegado Daniel Dias tomou a de
cisão depois de procurar um imó
vel que atendesse as necessidades
da delegacia e não encontrar. "No

que depender de mim, a atual
sede vai ser reformada", reforça.

Na próxima semana, na ter

ça - feira, o delegado tem uma

reunião com a SDR (Secretaria
'de Desenvolvimento Regional) e

com o delegado geral, Maurício
Eskudlark, para acertar QS deta
lhes sobre a reforma. Os recursos

para as obras, que ainda não fo
ram orçadas, virão da SSP (Secre
taria de Segurança Pública).

DIVULGAÇÃO/POLíCIA CIVILASFALTO EM 90 DIAS
FORAGIDOS

Fattam cinco presos
A PM continua a busca por

cinco detentos que fugiram do

presídio no domingo. O mais pe
rigoso é Josimar Ribeiro Rosa, 18
anos (foto ao lado). Ele é acusado
do assassinato de Josimar Pinhei
ro, 38, a golpes de pé de cabra no
início do mês. Até agora, 18 dos
23 fugitivos foram recapturados.

Conforme Silva, 'a informação
repassada pela Prefeitura é que
a

.

paVImentação deve começardentro de 90 dias se não houver
atraso na liberação da verba peloBadesc. O secretário de Obras e

U�banismo, Valdir Bordin não
, fOI I

'

ocalizado ontem para falar
sobre o assunto.'

I Cristiane Alves
'

crioN..-lCIIuGlle@ocorreiodopovo.com.br

O imóvel onde está a delega
cia tem mais de 40, anos e apre
senta problemas como rachadu
ras e infiltrações. Além disso, a

rede elétrica tem que ser trocada
e os policiais precisam de mais

espaço para trabalhar. "Temos
salas que estão sendo usadas

- como almoxarifado e podem ser

reativadas", defende Dias.
No ano passado, no início do

governo Bylaardt, foi escolhido
um prédio de três andares em

frente ao fórum, mas como o valor
do aluguel ultrapassava os R$ 3mil
mensais propostos pela SDR, o lo
cal foi descartado. Devido às mu

danças de governo na cidade, as

negociações só foram retomadas
na quinta-feira passada.

TRÁFICO
Droga é apreendida

Na madrugada de quinta
feira a PM prendeu três pessoas
em flagrante por tráfico de dro

gas na rua José Theodoro Ribei
ro, na Ilha da Figueira. Com eles
foram, encontradas 98 gramas
da pedra, que serviria para pro
duzir 400 pedras de crack. Os
traficantes são de BarraVelha.
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�

E AGORA OU NUNCA.

,COM O IPI UZIDO

Novo Saveiro
VHTITotal FLEX

Gol G'4
VHT/Total FLEX

-;

Space Fox,
'VHTITotal-FLEX

• Banco do motorista
e cintos de segurança
c/ regulagem de qltura
•Tampa Traseira com sistema
de amortecimento e chave.

DE 1 OOOPÇÕES
+ ÇARROS SEMINOVOS

A PRONTA ENTREGA

•Acelerador eletrônico
(tecnologia focando melhor economia)
• Banco do motorista com

,regulagem de altura
•Grade dianteira e para-choque
na cor do veículo
•Brake light

•Ar condicionado
•Direção hidráulica
•Vidro elétrico
.para-choques com a cor

do v,eículo
·Alarme

www.vw.corn.br, Promoções �álidas até 30/03/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para velculos básicos com pintura sólida e frete incluso. Os preços com isenção do IPI terão

validade apenas até o prazo estipulado pelo governo. Promoção 1 Real: veiculo de referência - (1) Novo GoI10/10, cód 5U11C4, com preço ii vista a partir de R$27.290,00 ou financiado com entrada de R$1,00 +

60 prestações mensais de R$802,67, com vencimento da primeira prestação para julho/2010. Taxade juros: 1,63% a.m. e 21,41% a.a. Total da operação: R$48.161,20. CET para esta operação: 23,B9'!\ a.a. As
despesas de registro eletrõnico 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 modelo anunciado. Para os demais modelos, o CET será calculado e informado ao cliente previamente á contratação. Gol G4 1.0 Talai Flex, 2 porias, ano modelo 10/10, cód. 5Wl Ll4, com preço pro
mocional ii vista a partir de R$23.490,00 ou financiado' com entrada de R$11.745,00 (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,BB. CET
para esta operação: 19,54% a.a. Estoque: 5 unidades. Novo Go11.0 Total'Flex, 4 portas, ano modelo lO/lO, cód. 5UllC4, com preço promocíonal ii vista à partir de R$27.290,00 ou financiado com entrada de

R$13.645,75 (50%) + 36 prestações mensais de R$465,7.5. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$31.400,16. CET para esta operação: lB,81% a.a. Estoque: 10 unidades. Novo Fox 1.0

Total Flex, 2 portas, 'ano modelo lO/lO, c6d. 5Z31 R4, com preço promocional à vista a partir de R$30.490,00 ou financiado com entrada de R$15.245,00 (50%) + 36 prestações mensais de R$542,37. 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 10/10, cód. 5U21C4, com preço promocional à
vista a partir de R$28.990,OO ou financiado com entrada de R$14.495,00 (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. Esloque: 10 unidades. Nova Saveiro 1.6 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/10, cód. 5U91E4, com preço promocional à vista a partir de R$30.990,00. Pacote Trend grátis válido para compra
da Nova Saveiro 1.6 Total Flex, cód. 5U91 E4. Estoque: 2 unidades. IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da

prestação e do CET. Crédito sujeito a aprovação. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões específicas. O

Ca.raguá Auto EI·ite
Uma relação de confiança

I

47 3274 6000

\WVW.autoetite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOUCSWAGEN
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