
Comerciantes tentam
reabriras

•

NA CÂMARA
Minirreforma
recebe parecer
contrário

Defesa de CamilaPradela, proprietária daDrogaria do Calçadão, pediu àVigilânciaSanitária
domunicípio a reabertura do estabelecimento, que foi interditado no dia l°. Localpoderá
voltar a funcionarnormalmente se as adequações exigidas pelaAnvisa (AgênciaNacional

deVigilância Sanitária) forem cumpridas.Mas processo segue naJustiça.
Página 2�

Nova versão do
projeto que extingue a

_ Secretaria de Turismo
deve ser votada este

mês. A única mudança
é a retirada do cargo
de sub-gerente do
Parque de Eventos.

Página 4

E

Uma· boa companhia
Adoção é o melhor caminho para
reduzir o número de animais
_9bandonados. Página 12

GLOBALIZAÇÃO
Etiqueta da comunicação
Palavras estrangeiras devem 'ser usadas

corretamente no dia a dia das organizações.
Talento&Sucesso

E O R

Conserto da cratera

,ai
Expectativa é de que obras na

BR-280, em Corupá, terminem dentro
de duas semanas. Página 7

fAMEG

(47) 3�73.g800
www.fameg.edu.br
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FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

1920,

Novo Intendente Distrital

No
dia 20 de janeiro de 1920 foi nomeado

Intendente Distrital de Iaraguá o senhor

Leopoldo Janssen. Nascido em Blume
nau no dia 15/11/1880, Leopoldo Janssen

era filho de Geraldo eWIlhelmiq� Schwarz, ambos
naturais de Hanover - Alemanha. Seus pais chega
ram no Brasil em 1875 (Blumenau). Anos mais tar
de se fixou na localidade deRioAdda,-com negócio
colonial emoinho de fubá de milho.

Leopoldo se casou com Theresia Piske na ci
dade de Blumenau em 1905. Tiveram seis filhos:

, -

Walter, Fríeda, Thecla, Maria, Adele, Cibila.
Em 1907 veio para Iaraguá e inicialmente tra

balhou com olaria e a partir de 1918 com serraria
movida à energia elétrica.

Assumiu o cargo de Intendente Distrital de
21 de janeiro de 1920 permaneçendo rio cargo
até abril de 1924. Teve por fiscais o Sr. Victor

Rosenberg e depois Affonso Piazera. Exerceu
também as funções de suplente de delegado de

polícia (1931), suplente de Juiz de Direito (1934
_:_ 1938). Faleceu em 7 de abril de 1973. ,

ESCOLA ALEMÃ TEM SEDE NOVA
A "EscolaAlemã" foi fundada em 28/7/1907pelo PastorFerdinand Schlünzen.Uma edificação em técnica
en:xaimel abrigava aescola e a IgrejaEvangélica Luterana. Em 1920 aComunidade constrói nova edificação

'

para aEscola As aulas eramministradas em alemão em duas salas, sendo que em 1925 passou-se a
ministrar aulas de português para os alunos do 2° ano, tendo por professora a Sra. AnésiaWalterCrespo.Em
1922 passou a contar com 118 alunos e três professores. Esta edificação foi ampliada em 1924.

""""_"'_�"'_'---...._-_.

'cassuli
,

\N\twv.cassuli,adv,br

-,US direitosj a
egócios jurídic
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Cassuíi Advogados Assodados'9A8!SC $97/99 , -o
Rua Donaldo Gehring" 135 • Fon'eAt,��n 751 i - Fax 47 32751820 <

'---------',_,_'---'---,"-",,",-,--_'_''�---_'"

Reinoldo Rau, casado com Emilia Probst, adquire propriedade na Estrada
Nova (Rua Epitácio Pessoa) e ali inicia casa comercial em 1920, com salão

,

de bilhar, secos emolhados e loja de armarinhos. Dedicou-se também a

,'exportação de-produtos e mais tarde na fabricação de pólvora..

tdJil' Em 1920 o Distrito de Jaraguá registrava o nascimento

i de 541 crianças, o óbito de 76 pessoas e a realização de 84

I, casamentos. Foram realizadas também a formalização de

I. RUdolf:8:a:::�t:::i:a::21::�;;:r:e:b::r::P::::�:::ede do

I Distrito de Jaraguá. Recebeu a licença em 3 de agosto de 1920.
�, *****

,I, Em 1920 consta o registro de seis fábricas no Distrito, sendo

� que a família Emmendõrfer possuía duas. João Emmendõrfer
I fabricava vinagre e José Emmendõrfer, bombons.
,

--

.M�!mJI!lfi!liFl;'FI1!F��ií1iJfiúlJjii&ffIi!Jf!A"Ilik'lliHll9iU1/l[iliW'ib11!lii!:�)jl!tdrl;iJHJ;lil1lJílf[ifiiti9_ifIf1j.1Iil!!1JllJ!gj�1J!!f'j,f!Jn!ilIiJíJ!lilit!L"I!j!.t[jJífE!!J!f!I.ii§lfIfí!lIlHl1Il!IJlIiilJjl1!líI!J!mi,lllIiiiífJiíl1BlI!!i�

A GVT informa que no dia 07/04/2010 das 02h05 às 04h37, algu�s
assinant�s da cidade de Jaraquá do SuL sofreram interrupç:�dos servrcos devido a obras na rede. A GVT tornou todas
.',

. ta 05medidas para restabelecer prontamente o serviço e lamen
I'nconvenientes que possa ter causado aos seus clientes.

NOTA DE AGRADECIMENTO
A família' de

. ALVARO WISCHRAL,
agradece ao Hospital São José, equipe médica e en

fermeiros da UTI, amigos, e a todos que pr�staram .50-
lidariedade á familia, e convidam para Missa de sétl�o
dia que será realizada neste sábado dia 10/04/2010, as
17h30min na Igreja Rainha daPaz do Bairro V!la Nova.
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PONTO DE VISTA

OAB de Jaraguá
dO,Sul

JorgeBrognolli,
economista

DurvalMarcatto,
presidente daAcijs

As moedas e seus impérios

[]eiro
tem uni custo, tem um preço. Como uma

cadoria, o dinheiro também pode ser compra
um preço que tanto pode ser caro quanto bara
e esse dinheiro vale muito ou pouco, faz toda a

diferença para o país.
Uma das discussões mais em voga nas economias

mundiais é sobre a manipulação da moeda chinesa, o
Renrninbi (também referenciado comoYuan), pelo gover
no chinês:AChina tem um câmbio fixo, ou.seja, tem uma

moeda que não flutua ao ritmo da oferta e demanda do

mercado,mas simpela decisão do que oPartido Comunis
ta Chinês (que é quem manda na China) considera ser o

certo. Em outras palavras, o valor damoe
da chinesa é definido na base da canetada
de um punhado de burocratas.

Acontece que a decisão de tais buro
cratas considerar que a moeda chinesa
vale muito menos do que deveria valer. O

que isso afeta? Tudo. A moeda subvalori
zada potencializa toda a economia, pois
se umamoeda é'subvalorizada, as demais
moedas são sobrevalorizadas, o que signi
fica dizer que temmais poder de compra:
ficamais fácil comprar produtos chineses.
Além disso, os produtos chineses são co

nhecidos por terem preços extremamente .

baixos. Isso se deve, sobretudo, a grande
oferta de trabalhadores disponíveis a um

preço muito baixo. É um sistema cruel no qualmuitos vi
vem abaixo da linha de pobreza e a maioria trabalha nas

condições mais inóspitas e inapropriadas para se viver.
Não é à toa que quase "tudo" que a gente compra hoje em
dia é "made in China".

O 'império em exercício', os EUA, como era de se espe
rar, reclamou, e formou um comitê para avaliar e anunciar
formalmente se considera que a Chinamanipula as taxas

de câmbio ou não, gerando desequílíbríos e prejudicando
o livre comércio mundial. Omercado hámeses aguardava
o anúncio da decisão do Tesouro dos Estados Unidos que
deveria ser feito no próximo dia 15. Deveria, mas não vai
mais, pois. o Tesouro decidiu adiar o relatório que sairia,
tendo em vista as discussões dos acordos bilaterais emul
tilaterais em andamento entre os países. Decisão acertada

tendo em vista o volume gigantesco de tais transações.
Adecisão foi certa,mas algo deve ser feito. No passado, os

paísesmediam suas riquezas pelas quantidades de ouro que
tinham como reserva, do tipo tem 11100 ouros" então se pode
ter "100 dinheiros" neste país. Hoje, porém, é diferente e a

moeda é fiduciária, ou seja, asmoedas não baseiam seuva

lor numa contrapartida como o ouro, mas sim no quanto
o Estado quer que o país tenha de dinheiro. Essa relação se

baseianobremente na confiança. Todavia, fica difícilman
ter a confiança quando a caneta de um burocrata favorece

apenas seu lado. Como escreveu recentemente o jornalista
MartinWolfno Financial Times lia China interveio em es-

cala gigantesca para manter sua taxa de
câmbio baixa. Entre janeiro de 2000 e o

fim de 2009, as reservas internacionais da
China subiram US$ 2,240 trilhões; e as re

servas atualmente estão próximas a 50% do
Produto Interno Bruto (PID)".

Por outro lado, apesar de correto, é irô
nico os EUA reclamarem de manipulação
chinesa namoeda, sendo que eles foram os

maiores interventores do capitalismo. Em
certo momento da história, os EUA deram
se o "exorbitante privilégio de imprimir di
nheiro, tanto para consumir mercadorias
como para pagar por gastos militares no

exterior, sem ter de taxar seus cidadãos para
isso". A observação é do estadista francês

CharlesDeGaulle, em 1968, que ele conclui dizendo quepara
aquele que tem pretensões imperiais "umamoeda hegemô
nica é parte de urn sistema imperial de relações políticas". Pi
mentanos olhos dos outros é refresco...

O próprio governo chinês já se sensibilizou da neces
sidade de alterar o valor e deve valorizar o yuan nos pró
ximos dias, disseram ao IINewYork Times" fontes ligadas
ao assunto. Que bom, mesma a atitude sendo baseada

por motivos domésticos (um yuan mais forte significa
importaçõesmais baratas, o que ajuda no combate à in

flação). Apesar de a China ter o "exorbitante privilégio"
de ser o motor da recuperação da crise mundial, as leis
econômicas a impedem de manter o vigoroso modelo

imperial de reservas trilhonárias à custa de umamoeda
artificialmentedepreciada.

"
É irônico os EUA
reclamarem de

manipulação
chinesa na moeda,
sendo que eles
foram os maiores
interventores do
capitalismo.

"
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PIERO RAGAZZI
,

Quando
falta uma máquina de cortar

grama, o jeito é contar com a ajuda dos
animais para deixar o campo em dia.

,

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

* telefone (* não serão publicados),

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

VITAL SAUDE CLÍNICA DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
Rua João Picolli, 260, Centro
Jaraguá do Sul - SC 89251-590

.

Tel: 47 3370-0366/ 3310-1867

lEITURA

O mercado do
livro digital

Na Feira do Livro de Frankfurt 2009, na qual
o Brasil esteve presente com 50 editoras, urn dos
temas foi o advento do e-book, Dentre os 7.373

expositores, 5%, o incluíram em seus estandes.
Não há dúvida de que se trata de uma tendência
irreversível o surgimento de urn mercado de lei
tores eletrônicos. Isto não significa o fim do livro

impresso. Portanto, mais do que urna preocupa
ção, o e-book deve ser visto como oportunidade
de ampliar o universo do público leitor e desen
volver urna nova vertente de negócios.

Rosely Boschini, presidente da CBL
(Câmara Brasileira do Livro)

TREM

Permanência dos trilhos
no centro de Jaraguá

Sou a favor da permanência dos trilhos no

trajeto atual, visto que a cidade cresceu em fun

ção dos mesmos. Que se façam viadutos. Lem
bro quando criançamorava em Nereu Ramos e

ia todo dia cedo de trem para Jaraguá do Sul es
tudar e quando jovem eu emeus amigos íamos
a São Francisco ou até Rio Negro/Mafra dançar
nas domingueiras destas cidades. Dou razão à

opinião da Dona Ana Lennert Maas, que pede
inclusive a volta dos trens de passageiros ou

pelo menos Litorina, 6 que com certeza nos

propiciaria belos passeios.

Adernar Ruysam, aposentado

APAE

130 Congresso Estadual elege
representante do Vale do ltapocu

Nos dias 28, 29 f, 30 de março a cida
de de Blumenau sediou o 13° Congres
so Estadual dasApaes, paralelo ao Con

gresso aconteceu o 4° Fórum Estadual
de Autodefensores. Evento este impor
tantíssimo, pois possibilita às pessoas
com deficiência intelectual e múltipla
defender suas posições atuando como

porta-voz de todo grupo atendido pelas
Apaes. Neste evento ocorreu a eleição
do novo Casal de Autodefensores Esta
duais, através de urn processo legítimo
e democrático. Sendo que cada região
levou seu representante (Autodefen-

sor) para que assim apresentasse sua

proposta de candidatura e em seguida
ocorreu à votação somente entre eles.
A educanda Itamara Cristina Valentim
de Souza daAPAE de Iaraguá do SulAu
todefensora Local e Regional, foi eleita
neste Fórum como Autodefensora Es

tadual, onde irá representar as APAEs
de Santa Catarina; juntamente com o

educando daAPAE de TangaráMareio.

Elisabete daS.Coelho, coordenadora
Regional deAutodefensoria CAESPI
APAE de Jaraguádo Sul
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CÉSAR JUNKES '

\'

A solução para' a Il1i,nirref�r- tende discutir o assunto na próxi-
ma ser: aprovada pocl�i:,á,wl�,'ªe: ;' " �nf�ê��? ParaiJdemocrata, os
uma emenda, fàzendo o ajuste próp'?�s vereadores podem fazer
solicitado pela ,CQmis -,

"

d� 1�� , ' d��� pec�§§fÍPa para epro
gislação, Justiça e Red õ FÜlãI. v. o. ,'mstãmin1rreforma já está
A ideia édo líderdo governe, Ade- atrasada, .não podemos enrolar
mar Posssamai (DEM)'rq:úe "m�s;coin,iSS'b", comenta

Sarti explica que a nova proposta repetiu o erro da primeira, ao desvincular as fundações do Executivo

S UTU O STRAT V

Mtnlrreforma
. " ,.."

vai avotaçao
ainda estemês .

e

Proposta da Prefeitura teve novo
parecer contrário no Legislativo
Projeto que extingue
'Secretaria de Turismo,
Cultura e Esporte foi
protocolado pela segunda
vez. A primeira foi retirada
após parecer contrário.

Anova
versão chegou à

Casa no dia 23 de março
em regime de urgência e

deverá ser votada no até

o dia 27, caso contrário trancará

a pauta. Mas o projeto pode ser

arquivado se o plenário manter o

parecer da Comissão de Legisla
ção' Justiça e Redação Final, outra
vez contrário à iniciativa.

Segundo o presidente da co

missão, Amarildo Sarti (PV), os

vereadores são a favor das mu

danças propostas, porém aponta
inconstitucionalidade no artigo
que desvincula as fundações de

Cultura, Esporte e Meio Ambien

te do gabinete da prefeita.
tiA Constituição Federal não

permite que as autarquias não

sejam vinculadas a nenhum setor

do Executivo. A proposta retira as

fundações do gabinete da prefei
ta sem dar um destino -a elas. Eles

precisam corrigir", explica Sarti.

IIA proposta retira as

fundações do gabinete
da prefeita sem dar um

destino a elas".
AMARll SAR ri (PV),' EREADOR

Aminirreforma havia sido apre
sentada no final de fevereiro e foi

rejeitada pela comissão. Além do

problema com as fundações, os ve
readores foram contrários a criação
de um cargo de sub-gerente do Par

que de Eventos, já que o imóvel não
estava ainda no nome da Prefeitura.
O projeto foi retirado e reapresenta
do sem o cargo de sub-gerente.

Outros três projetos, que
tratavam especificamente das

fundações de Cultura, Esporte e

Meio Ambiente, também tinham

pareceres contrários e foram reti
rados no começo desta semana.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

TURISMO, CULTURA E ESPORTE SERAo DESMEMBRADOS

Projeto extingue duas secretarias
A minirreforma da Prefeitura

age principalmente com a extin

ção de duas secretarias: Cultura,
Turismo e Esporte e Desenvolvi-

, mento Rural e Reconstrução. Na
primeira, os três setores serão se

parados: o Turismo irá para a Se
cretaria de Indústria e Comércio
e a Cultura e o Esporte ficarão sob

responsabilidades das fundações.
O secretário de Turismo, Cul

tura e Esporte, Ronaldo RauJino,
foi exonerado no começo domês

NOVOS CARGOS

de fevereiro, por consequência
da criação de uma CEI.na Câma
rapara investigar a Schützenfest.
Os demais cargos da pasta serão
deslocados para a Secretaria de
Indústria e Comércio, já que os

setores de Cultura e Esporte não
possuíam funcionários na pasta.

A Secretaria Extraordinária
do Desenvolvimento Rural e Re

construção vai dar lugar à Secre
taria de Agricultura, que irá ab
sorver os cargos do setor. Aparte

de reconstrução será extinta e os

funcionários serão deslocados

para aSecretaria de Planejamen
to e Gabinete da prefeita.

Em fevereiro, o então secre

tário de Administração e de Fi

nanças, Ivo KonelI, afirmou que
o remanejamento de cargos não

garantiria 'a' permanência dos

atuais funcionários. A atual se

cretária de Administração, Fedra

KonelI, não foi encontrada para
falar sobre o assunto.

• SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Diretor de Turismo

,�

Gerente de Turismo
Gerente de Adminlstração da Arena Jaraguá
Sub-gerente de Eventos'

•

Sub-gerente de Projetos

\ '�"'" "�" .. "'�' o... . "." __ ,, . ,_ , ':"
.

• GABINEtE DÃ,RREF'EIIA ,. I,
". ;'i,�� ii, ':tlii';,' 'I!l ,:/Ii" .. I

Gerente dê Captàção de"Recursos
Sub-gerente de Execução de Recursos

Sub-gerehté de PJsêal'ização de Recursos

Diretor de Projetos
..... ".�._." -

- " -
_ _

, ".-.,

• SECRETARIA DE AGRICULTURA
Diretor de Agricultura
Gerente de Projetos Rurais

Sub-gerente de Qualificação e

Treinamento do Agricultor

• SECRETA�'IA DE PLANEJAMENTO,
Gerente de Planejamento, Avaliação e Execução

�

Sub-gerehte de PI�nêjamento e Avaliação
Sub-gerente deExecução

\

TURISMO

Pevl-o de Você!

(47) 3370-9115
Cada tre-se e receba nossas

promoçoes e informativOS
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Carolina Tomaselli

ascata
PIERO RAGAZZI

Amedida
que os "contribuintes recebem os

carnês do IpTU, as reclamações ganham
coro. Começam a aparecer reajustes na

casa dos 300, 500 e até 800%, comomostrou
ontem reportagem de O Correio. Na última sessão,
o vereador Jaime Negherbon (PMDB) disse ter re-

'cebido. vários e-mails com queixas de moradores, a
maioria dos bairros Três Rios do Norte e São Luiz.
"Fora pessoas que me ligaram, até empresários",
comentou Negherbon, um dos votos contrários

junto com Natália Petry (PSB) e os dois da banca
da do PT. Os quatro foram derrotados pelos três
vereadores da base governista - Adernar Possa
mai (DEM), José de Ávila (DEM) e AdemarWinter

(PSDB) - mais Isair Maser (PR) e Lorival Demathê
(PMDB). Uma votação no mínimo curiosa, tendo
em vista que o projeto chegou na Casa uma hora
antes da sessão, no apagar das luzes de 2009. E o

pior: sem 'que nenhum deles soubesse informar
o real índice de atualização da' planta de valores,
quais ruas seriam majoradas e o critério adotado.
Na gestão passada, também houve tentativa, mas
os vereadores não aceitaram qualquer aumento
superior à inflação. Agora que foi consumado,
resta saber se os investimentos vão acontecer na

mesma proporção do reajuste.

Mudou
O presidente Valmor Pianezzer (DEM) comunica que, a par

tir da próxima segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Schro
eder passa a atender em novo endereço (Rua Timbó, 37), nos
fundos da atual sede. A estrutura é adaptada a portadores de
necessidades especiais. Às 18h30 haverá o ato inaugural, segui
do pela sessão ordinária semanal.

FALA Aí!

Queremos saber por
que as coisas não
estão andando.

VEREADOR FRANCISCO'AlVES (PT),
DESCONTENTE COM RESPOSTA
00 EXECUTIVO AO PEDIDO DE

INFORMAÇÃO SOBRE OS PROJETOS
PROTOCOLADOS AOS GOVERNOS

ESTADUAL E FEDERAL.

lOM
Comissão especial que re

visa a Lei Orgânica se' reúne na

segunda-feira para discutir a

redação final da LOM. Os vere

adores farão um comparativo
entre a constituição vigente e o

documento sugerido. A propos
ta original, que seria votada em

dezembro, foi retirada e substi
tuída' a partir de um curso sobre
o tema que os funcionários da
Câmara responsáveis pelos tra

balhos participaram.

CÉSAR JUNKES

Erramos
"Qualquer um de nós pode

atropelar alguém na rua, estar em

briagado e responder na Justiça".
A frase atribuída ao vereador Isair
Maser (PR) em reportagem publi
cada na página 4 no dia 6 e nesta

página no dia seguinte é, na verda
de, uma declaração feita pelo ve

reador Lorival Demathê (PMDB),
durante reunião que discutiu o

caso do vereador José Ozorio de'
Ávila (DEM). A equipe pede des

culpas pela falha involuntária.

FONE473370-1023
www.grupoft.com.br

Que deu? Ficha limpa
Que todos são inocentes até Justino preferiu informar que a

se prove o contrário ninguém ' bancada do PT vai apresentarurna
questiona, mas faltou postura da moção ao Congresso Nacional
bancada do PT, que no começo para que seja aprovado o projeto
da semana emitiu nota cobran- Ficha Limpa. Esta semana, a Câ
do que o vereador José Osório de mara Federal decidiu adiar a vota
Ávila (DEM) se licencie do cargo e ção paramaio. O projeto amplia as

deixe a presidência da.Comissão hipóteses de inelegibilidade pre
de Saúde da Câmara. O vereador· vistas na Lei Complementar 64/90

e impede a candidatura de políti
cos que renunciam para escapar
de processos disciplinares por
quebra de decoro parlamentar.

Justino da Luz prometeu se mani
festar na quinta-feira, mas chegou
na sessão e disse que o assunto já
foi "bastante discutido".

. Vian Assessoria Empresarial
Transformando, projetos em realidade

. Quanto vale a sua empresa?
A venda de um negócio é um tenha valor para o mercado.

processo que deve ser "Quando se monta uma

iniciado de forma estratégt- empresa, uma das coisas
ca com antecedência, que se deve ter em mente é
projeta ndo os aspectos que um dia poderá vendê-Ia.
positivos da empresa para Se o negócio é rentável, a

que a transação seja a mais venda pode ser um bom

vantajosa possível para negócio", comenta.
quem vende, e com conheci-

. mento e segurança para Segundo ele, a falta de

quem compra. planejamento é um dos

principais fatores para o fim
Através da avaliação do do negócio, que deve ser

valor da empresa, vários observado também em

pontos são trabalhados casos de sucessão familiar.
destacando os atributos que liA família precisa estar

podem atrair o novo investi- envolvida", diz. Marcos
dor. "Não adianta saber revela que um sintoma de

qual o valor, se

ninguém se inte-
ressa em com

prar a empresa",
explica Marcos

Vian, lembrando
que uma em

presa pode ter
alta lucrativida

de, mas baixo
interesse de
investidores.
"Um investidor
tem que com-

prar uma empre-
sa pelo patrimônio intangí
vel, como por exemplo, pes
soas com cargos estratégi
cos dos quais depende o

sucesso do negócio",
explica.

A avaliação do
valor do

que a empresa
não está prepa
rada pa ra ser

vendida é quan
do o proprietá
rio 'não encon

tra sucessor.empreendimento é
um dos serviços
prestados pela
Vian Assessoria

Empresarial.

Por outro lado,
quando a em

presa vai bem,
é produtiva e

rentável é o

melhor mo

mento de efe
tuar o negócio. uÉ assim que
se consegue ter uma

transição mais rápida para
colocar um produto à
venda", explica, acrescen

tando que a forma de

negociar tem mais relação
com o valor do empreendi
mento do que em relação ao
seu patrimônio físico
financeiro.

Marcos Vian conta que a

assessoria trabalha para
agregar valor para o negó
cio, fazendo com que ele

Vian Assessorial Empressarial Ltda - CRC SC5277/0-4
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1355 - Centro - CEP 89251-

900 I Jaraguá do Sul www.vianassessoria.com.br
08006431680 - 4732731680
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CHARGE

NO JARAGUÁ 84

I
.

DOLEITOR

Abrir e fechar janelas

Sequem
tem talento mos

tra, quem tem vontade
faz. -

. Quem tem habilida
de é visto como exemplo, os que
sabem, mas não mostram são

coadjuvantes, mas

tem os que que
rem e não sabem,
sem querer julgar
ninguém são vistos
como coitados e

disso todos sabem.
Mas, como pre

visto nem todos que
sabem têm oportu
nidades' como para
aqueles que abrem
e fecham janelas a

todo o momento,
mas preferem ficar sentados em
frente à TV esperando os coad

juvantes lhes mostrarem algo
de útil, aliás útil eles até são, até
porque considero inutilizado
"SÓ" o que não se pode ver, sen

tir, pegar, crer.
Com tantas utilidades o que

me resta é escrever, mas se quem
tem coragem brinca com fogo,
quem tem medo brinca de que?

Já vi o circo pegar fogo em

várias estações, e metáforas
ser confundidas com verdades,
pessoas corajosas pegam fogo,
o fogo pega pessoas corajosas?
Prefiro o circo.

Agora quero ver

é tamanha coragem
de se olhar no espe
lho e dizer, é cresci!

Quem faz isso?
Eu não faço, você
faz? Crescer de al
tura é relevante,
quis dizer crescer

de mentalidade
exercitar a maqui
ninha que funciona
dentro de valiosas
cabeças, das quais

não vivemos sem. A fome bateu!
Mas eu gosto é da comunicação
escrita de toda essa conversa si
lenciosa, vou ali, comer e masti
gar palavras, devolvo assim que
puder, alguém tem um espelho
ai? Ah, droga.

"
Nem todos que sabem
têm oportunidades,
como para aqueles

. queabreme
fecham janelas a
todo o momento,
mas preferem ficar
sentados em frente

àTV

"

Jeferson de França, estudante
de comunicação social com

habilitação em publicidade e
propaganda (twitter:@Jeefy_)

"

EDITORIAL

Grise no sistema
fim. O órgão também pediu a contratação de cin
co novos agentes prisionais. Porém, ainda não h'
nenhuma garantia de que os recursos reahnent:
virão e se outras melhorias serão executadas na es
trutura física nos próximos meses.

A construção de um muro ao redor da unidade
cujas obras iniciaram ontem, e de urna nova guari�
para fazer as revistas, já tinham recursos assegurados
pelo governo. do Estado graças à pressão exercida

pelas lideranças comunitárias.
Reivindicação antiga da re�ão,
a criação de urn bloco com va

gas para 70 presos e espaço de
trabalho ainda não tem investi
mento garantido.

A transferência dos mais de
200 presos condenados para
penitenciárias, determinada

pelo Poder Judiciário de Jaraguá do Sul, tampouoi
dá sinais de que se tomará realidade. Isso porque ou
tras unidades prisionais do Estado estão na mesma

ou em pior situação que a de Jaraguá do Sul. Hoje, a
unidade tem cerca de 330 presos ocupamum espaço
onde cabe apenas 76.

Éumapena que a segurançapública do Estado, de
forma geral, seja contemplada pelo governo do &tado
somente depois que ocorrem fugas oumotins.

DO LEITOR
.

.

Gargalos .para a continuidade
do crescimento

Segundo a revista Exame, "a Confederação Na

cional da Indústria estima que, ao final de 2012,
haverá 150 mil vagas (para engenheiros) hão pre
enchidas".A solução começa com urna base sólida
de matemática e de lógica. Na última avaliação de

desempenho da proficiência em matemática do

Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alu-

nos), o Brasil ficou em 55° lug�,
Como seremos competitivos se nso

figuramos entre as nações mais
.

preparadas intelectualmente para
atender às novas demandas?

Outro gargalo é a infraestrUtu
ra. Desde a inauguração do trecho
norte da BR-101, não evoluúnos, o

trecho sul está aos pedaços, As BRs

280, 470, 116 e a 282 continuam
sem solução e estão obsoletas tan

to para as antigas exigências, Como
, nto

para o novo ritmo de crescune
do país. O que dizer do aeroporto
de Florianópolis que não suport� �
demanda atual? O porto de !taJaI,

'di aindadois anos depois da trage a,
dis

carece das reformas. Corno eu"
-

-

. F raro feItoSse, as empresas cumpnram sua parte. o.
.. .

que o
investimentos de toda ordem, mas é preCISO
poderpúblico também faça o seu.

"

.

.
. residenteMarciaManoel da Sllvel!a,9 Micro e

da Fampesc (Feded,açao taatatarinaJPequenas Empresas e San

o que dizer do
aeroporto de

Florianópolis que
não suporta a

demanda atual?
O porto de Itajaí,
dois anos depois
da tragédia,

ainda carece das
reformas•.

[1astamento
do diretor interino .do Presídio

egional, Antônio Salomão Ferreira, nesta

mana, representa a sítuação depl?�ável e�
que se encontra o sistema carcerano brasi

leiro. Responsável pelo complexo desde a saída do

ex-diretor Ivo Ronchi, Ferreira acusa funcionários do

Deap (Departamento deAdministração Prisional).?e
agredir e humilhar os presos. Ele também alega ter
sofrido perseguição do órgão por causa de sua pos
tura transparente com a imprensa,
ao relatar os problemas estruturais

.

enfrentados pelaunidade.
É lamentável que situações como

essa aconteçam dentro de um presí- '

dia que já foi consideradomodelo no
Estado. Quando a equipe do Deap
chegou aomunicípio com apromes
sa de analisar aestrutura do comple
xo, nem de longe se imaginava que denúncias desse
gênero poderiam surgir. O órgão promete abrir urna
sindicância para apurar as acusações, embora o re-

sultado dela já seja previsível
-

Se algo de produtivo aconteceu nos 15 dias em

que o Deap esteve na cidade está a solicitação de
R$ 30 mil à SSP (Secretaria de Segurança Públi
ca) para a construção de uma guarita para fazer
as revistas e a compra de equipamentos para este

Recentemente
foi divulgado o PIB (Produto

Interno Bruto) no Brasil e é fato que-o país.
ficoumelhor quemuitos países. Parte dis ..

so foi ação direta das .polítícas adotadas
pelo governo federal, porém vale ressalta): que os

empresários fizeram sua parte. No curto prazo, em
2010, vamos ter um ano de crescimento. Histori
camente, isso sempre acontece:
os números do último trimestre

.

de 2009 e o primeiro de 2010mos
tram isso. Embora para os políti
cos seja melhor falar que ficamos,

melhor que os outros países, gos
taria de refletir o que, como país,
não fizemos para garantir nosso
crescimento de longo prazo.

A educação será um dos gar
galos principais que impede a am-

o pliação deste resultado. Vivemos
um momento em que as novas

tecnologias exigem um novo tipo
de profissional. Entretanto, o país
não fez a sua parte, pois não criou'
uma política pública que pudesse
dar à escola, aos professores e aos

pais um�odelo que pudesse convergirpara garantir
um crescnnento sustentado. Excetuam-se os inves
timentos n�s �stitutos federais que se espalharam
por SantaCat�a, porém é preciso investir na base
da educação. E necessário, por exemplo, formarmais
engenheiros e analistas de sistemas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Geralo CORREIO DO POVO • Sábado, 10 de abril de 2010 7

.

Ponte na Ilha da Figueira deve ficar pronta no mês de junho

TRÂNSITO

Abel-ta licitação.
paraantpliar a

,
.

Rinaldo Bogo
Projeto prevê a construção dos
acessos de ponte no Centenário
JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura de Jaraguã
do Sul deu início, ontem,
a mais uma etapa da
construção da ponte Que
liga os bairros Centenário
e Ilha da Figueira.

Dessa
vez, o Executivo

abriu oficialmente a con

corrência pública que
tem por objetivo definir a

empresa responsável pela cons

trução dos acessos à plataforma.
O projeto abrange a contratação
dos serviços de engenharia ne

cessários à ampliação da Rua Ri
naldo Bogo e também das modi

ficações exigidas no trajeto entre

a José Theodoro Ribeiro e a Ave
nidaWaldemar Grubba. .

Conforme o edital, as cons

trutoras interessadas devem se

inscrever junto à administração
municipal até o próximo dia 13
de maio. A vencedora da licitação
será conhecida logo em seguida.
O contrato tem valor estimado

de R$ 3 milhões e 482 mil.

Segundo o secretário de Pla

nejamento, Aristides Panstein, a
obra será iniciada assim que os

trâmites legais estiverem resol
vidos. Isso porque, ela é impres
cindível à finalização da ponte,
que fica pronta até junho. "Se o

tempo ajudar, a primeira fase da

concretagem será feita no fim
de abril", esclarece. Atualmente,
os operários trabalham na colo

cação de vigas sobre a estrutura

básica. Elas vão dar sustentação
à pista de rodagem.

PIERO RAGAZZI

"
Se o Comcidade
for favorável à
ponte, parte-se

imediatamente para
o projeto e a licitação.

ARISTIDES PANSTEIN,
DE PLANEJAMENTO

"

'Entidades a favor
de ponte no Rau,
No mesmo período em

que a ponte entre o Centená
rio ao bairro Ilha da Figuei
ra ficar pronta, a Prefeitura

planeja lançar a licitação de
outra obra. De acordo com o

secretário Aristides Panstein,
de Planejamento, aplataforma
que ligará oAmizade àVIlaRau
permanece em discussão e já
tem pareceres favoráveis de
diversas entidades. Entre elas
a CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) e a Acijs (Assoc�ação
Empresarial). Emmaio, é a vez
de o projeto ser apresentado
ao Comcidade (Conselho da
Cidade). Caso acha acordo, a
concorrência pública é aberta.

CÉSAR JUNKES

Panstein: ponte feita até 2011

Prossegue obra para fechar a
cratera aberta na 8R-280

JARAGUÁ DO SUL
O buraco que, na semana

passada, preocupou moradores
e motoristas que trafegam pela
BR-280, em Corupá, ficou maior
ainda nos últimos dias. Isso por
que, uma empresa contratada

pelo Dnit (Departamento Nacio
nal de Infraestrutura de Trans

portes) iniciou a obra de recu

peração do local. Para resolver o

problema, uma cratera de cerca

de oito metros de profundidade
precisou ser aberta. Quando co

meçou a' aparecer, na tarde da

segunda-feira, 29 de março, ela
tinha cinco metros de diâmetro e

dois de profundidade.
Segundo Antônio Carlos Bessa,

engenheiro regional do Dnit (De
partamento Nacional de Infraestru
tura de Transportes), a fenda surgiu
por causa da tubulação instalada na
lateral da pista, na altura do quilô
metro 78 da rodoviaA caixa de liga
ção de dois bueiros quebrou, provo
cando o aftrndamento da terra.

Os trabalhos de escavação ini
ciaram na última segunda-feira.
A previsão, conforme Bessa, é de
que a obra termine em duas se

manas. O investimento ainda não
foi estabelecido, pois o conserto

está incluso no contrato demanu

tenção firmado entre o órgão e a

construtora. Dessa forma, o cálcu
lo acaba sendo realizado somente

no término dos serviços.

Obra de cerca R$ 10
milhões deve desafogar
o trânsito na Avenida.

PrefeitoWaldemarGrubba

Além desta etapa e da abertu
ra da Rinaldo Bogo, que seguirá
beirando o rio Itapocu, o projeto'
ainda inclui um viaduto na altu
ra da entrada à RuaManoel Fran
cisco da Costa. Ele está a cargo do
Dnit (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes).
• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

"

Escavação foi feita no local para arrumar tubulação que rompeu

PEDIDO DE LICENÇAAMBIENTAL
LICENÇAAMBIENTAL DE OPERAÇÃO
Veno Volkmann., brasileiro, maior, aposentado, re

sidente e domiciliado na Rua 501-Pastor Albert Sche
neider, 4182, no Bairro Rio da Luz em Jaraguá do Sul
se, portador do CPF 055.040.159-87, torna público que
requereu a Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente
(FUJAMA), a Licença Ambiental de Operação (LA.O.),
para a atividade de Loteamento Exclusiva ou Predomi
nante Residencial, do Loteamento Veno Volkmann, lo
calizado na Rua 501 - Pastor Albert Scheneider, 4182,
no Bairro Rio da Luz em Jaraguá do Sul SC.

NOTA DE AGRADECIMENTO
A Família enlutada, os pais, irmãos, tios, primos e de

mais parentes e amigos de

Cristiane Daren
agradecem de coração a quem enviaram flores, co

roas e todas as manifestações de carinho e conforto e

que estiveram presente no seu ultimo adeus. Agrade
cem também em especial aos enfermeiros do Hospital
São José em especial da UTI Dr. Cleber Paes ao Pas

tor Claudio e ao Pastor Cristiano. Convidam ao culto em
,

memória que será celebrado dia 11/4 às 9 horas na Co
munidade Luterana Vila Nova.
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Plural

Beatriz Sasse
{) som da Bedinis
Desde 2005, Beto Fenner (vocal e baixo), Diogo Carvalho (bateria)
e Denis Martini (guitarra), formam, também com fragmentos dos
nomes, a banda Bedinis. Eles simplesmente amam a música. No
entanto a necessidade de estabilidade e compromissos, não os

permite uma dedicação somente a música. Beto é diretor de arte,
Diogo trabalha no ramo têxtil e Denis atua na área de eletrônica.

Paralelo as profissões, dedicam amaior parte do tempo ao projeto
Bedinis, um sonho que está virando realidade. As influências vêm
do rock, hardcore, punk rock, power pop, nu metal, experimental,

alternativo, indie, entre outros. Eles gostam de música boa.

BUSCA DE ESPAÇO
A banda pensa que há lugar e

oportunidade para que todos pos
sam mostrar seu trabalho. Acredi
ta também que a internet facilitou
e ampliou a vitrine para que as

bandas possam mostrar suas mú
sicas. Para eles: item Jaraguá do Sul
há muita boa vontade de algumas
pessoas em organizar e promover

. eventos independentes e um bom
.

. público que prestigia estes even

tos. No entanto esta estrutura ain
da deixa bastante a desejar. Para se
promover um bom show com boa
estrutura e equipamentos bons,
que garantam a qualidade das
apresentações é necessário inves
tir um valor quase nunca disponí
vel para os organizadores. Desta
forma, faz-se omelhor que se pode
com os recursos disponíveis. A fi'e
sistência das casas de maior estru
tura em promover estes eventos é
o que poderiamudar".

Banda no Oca Rock
Atualmente trabalham nasmú

sicas que irão compor o novo CD,
como previsão de lançamento em

outubro, mês de aniversário de cin
co anos da banda. Também fecha
ram contrato comum grupo do Rio
Grande do Sul, que divulgará o CD
e venderá shows pelo estado gaú
cho. No início de abrilparticiparam
da primeira tour por São Paulo, em
Marília eAssis. O convite foi do pro
dutor André e tocaram com a ban
daDisplay, de Balneário Camboriú.
A Bedinis comenta que: "nos últi
mos anos, o espaço nas rádios da
região, a participação em programas
deTV e espaços namídia impressa e

sites, nos abriram portas e foram de
vital importância para a ascensão da
banda no estado". Também este mês
está programado show. Em Joinville
dia 13 e dia 16 eles dividem o palco
com a Zander (RJ) no evento Oca
Rock em Jaraguá.

Adquira
já a sua!

478433 0306
beatriz.sasse@terra.com.br
twitter.comjbeatrizsasse

flickrj b e a s a ss e
ortut Beatriz Sasse

lONDONPUB
Festa de Enfermagem dos formandos

,J9pgâ�a.lngre�sos antecipados
RS 1 a par� elas e RS 15 para eles.
Ponto de vendas na Center Som
(shop�ipg), Posto Mime (Reinoldo

Rau) e com 05 formandos.

BIER HAUS,(HOPERIA
Enéi·â�:�aâsGh;e Rubens Franco

,apresentam o show "Onde a arte e a
.

col'flpletam", com MPB e

O\)V�i't artístico de R� 4.

RMAZÉM
.

�P9W acústico
MP'B. Couvert
s às 20h.

dia 11
lONDONPUB

Sertanejo universitário com Ander
& Fael.lngressos na hora RS 15 para

homens e RS 5 para mulheres.

dia

Contatos e recádos
Para conhecer a Bedinis, ver fotos e escutar as músicas, está disponível

o site www.bedinis.com. Há também perfil no MySpace, PalcoMP3, Tra
maVirtual Ubeclinis) e Orkut. Para quem quiserem baixar as músicas do
primeiro CD gratuitamente, basta acessar o perfil no TramaVirtual. Para
a galera fica o recado: "laraguá do Sul é uma cidade da qual temos orgu
lho de fazer parte e à qual somos muito gratos. Aqui fizemos

-

shows que
ficarão marcados em nossas memórias e que nos oportunizaram ir além.
Temos muitos amigos aqui, pessoas que fazem parte da nossa história
e que nos ajudaram e ajudammuito. A todos vocês, e a todos os amigos
que ainda faremos, queremos expressar a nossa gratidão e deixamos um
imenso abraço. Obrigado por compartilharem deste sonho conosco. To
dos os bons frutos que colhemos, as conquistas e vitórias da Bedinis, são

.

de vocês também, pessoas que nos ajudam, nos inspiram e motivam a
continuar trabalhando cada vezmais".

.

OFICINA DE MODA
O Instituto de Estudos em Ar

quitetura' Moda e Design, em Po
merode recebe nos dias 11 e 12, o
diretor de criação das marcas Car
min, Zoomp,Vivavida eNutrisport,
Ium Nakao. Ele ministra a Oficina
Estruturar .- Prática de Modelagem
com desconstrução e construção
de roupas, com carga horária de 16
horas, que é direcionada a profissio
nais e estudantes de moda, equipes
de desenvolvimento de produtos,
modelistas, estilistas e pessoas inte
ressadas em modelagem e criação.
Informações orbitato@orbitato.
com.br ou (47) 3395-0447.

.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
_

Teatro-Bar-Cena com apresentaçoes
de teatro do Grupo Gats. IngresSo a

RS 10 e entrada a partir de 18 anos.

BIER HAUS CHOPERIA
. , .

O melhor do sertanejo universltano.
Couvert artístico: RS 3. Promoção de

happy hour, até às 20 horas tudo
com 20% de desconto.

. CONTATOS e OUTRAS OpçOES br
LONDON .3Ó55-ú0651Iondonjaragua.com

BIER HAUS· 3275-486619198-0515 m

ESTAÇÃO � 3376-48221 twitter/e:tacaoarm��
ARRIBA· 3371-1160 I arribameXiCanba�.c�058MADALENA CHOPE ECOZINHA- 305 M

KANTAN SUSHILOUNGE -337115
MOVINGUPMUSIC CLUB • 8856-8389

82
SEVEN CHOPERIA. 9951-4497 ou 9106-99

lICORERIA FULL DRINK· 3275-132�
CHOPERIA SCONDIDINHO' 3373-1290
CACHAÇARIAAGUA DOCE· 3275-25

CHOPERIA SALOON • 3373-1673
br

MOMMA· 8479-66461 momma.cOm .

.br
CARAMBAS. 333-22751 carambas.co�.

FUEL. 8433-00831 fueleventos.com.

No dia 17,a
partir das 15

horas, no Arriba
Mexican Bar, rola
o 2° Encontro
de Twitteiros de
Jaraguá do Sul e

região. O sucesso

foi tanto em 2009 � Eiuriro cbs T.ã.ttáras
que a galera já dR ......,.. cbU e�
estava pedindo
um novo encontro. Ganhou dois, o de abril e
outro em outubro. A promoção é do blog Por
Acaso com apoio da Unerj/PUC. Confirmações
e mais informações via@poracaso no Twitter.

Cerveja e comprasA descolada loja Voilà recebe
os clientes neste sábado para um

ev��to diferente, é o Botequim
Voila. Tomar uma cerveja gelada,
conversar com os amigos e é claro,
fazer muitas compras das novas
coleções de outono e inverno, tudo
num só lugar. A partir das 11h, no
lounge da loja, que fica em frente
ao Shopping Breithaupt.
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EDILSON OANTAS / DIÁRIO SP

Profissionais evem

co ecer ermo
• •

co ora vo e e

regras de eti e a ara

usá-los no dia a dia
• pI. 7
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DE'OLHO NO
MERCADO'

FIQUE POR DENTRO

Travis Bradberry, Ph.D.

SQ"UAWK!
PARE DE

FAZER BARULHO

E RESO"LVA

ApreSCIlIOfãc de Fernando Cardoso.
sécte-drretcr da lnregrolçlo E,c.'ola dv ]'.;(.�g�)do:!

Com uma linguagem divertida, "Squa
wk! _" Pare de fazer barulho e resolva"
narra desencontros que acontecem

dentro das empresas, principalmente
entre funcionários e gestores. O livro
conta a vida de Charlie, um gerente
que, apesar de trabalhar muito, per
cebe que suas atitudes estão prejudi
cando a equipe que comanda. Com
esse caso, o autor Travis Bradberry,
especialista em performance empre
sarial, mostra que a comunicação en

tre colaboradores é importante para o

sucesso do líder.

" RANKING
DE EMPREGOS

o CORREIO 00 povo · Fim de Semana, 10/11 de abril de 2010

o QUE USAR NO TRABALHO: DIA CASUAL,
W

No dia casual, os funcionários podem
usar trajes informais, como calça jeans,
camiseta e mochila. Algumas empresas

permitem tênis.

� SENAI
Informações no SENAI em Jaraguá do Sul
Rua Isidoro Pedri, 263 - (47) 3372-9500

-t EM ALTA
Técnico de pet shop
Assistente de TI

Médico
Auditor

� EM'BAIXA
.

Operador de trem
Açougueiro

. Agricultqr
Carteiro

,._-_._�---_._--

,
....

,

(/ EXPEDIENTE
I Coordenadora: Patrícia Moraes
I

! Programação Visual: Bianca C. Deretti

Textos: Agência O Globo

I! Comercialização: O Correio do Povo

. " (47) 2106-1919
"'-
....._._._-----_._,----......---

, ,

",lt" .�' Ji
•

Evite usar camisa, calça e sapatossocíaís
com mochila. O dia casual se refere ,

aos trajes e acessórios, que devem ser

descontraídos.

I

�'i]jJi.�
t -feira das 8:00 as 1 i :30 e das 13:30 as 17:30

I

. eundaasexa ,

Horário de atendimento, de s 9
,VAGAS URGENTES!!!

VAGAS PARA JARAGUÁ_,DO SUL'

ANALISTA DE TI
ANALISTA DE FATURAMENTO
ANALISTA DE IMPORTAÇÃO
AUXILIAR DE ESTAMPARIA
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO ELETRÔNICA, .

. AUXILIAR DE LAVANDERIA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TÊXTIL
AUXILIAR DE PRODUÇÃO METALÚRGICO
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
AUXILIAR PATRIMONIAL \

CAIXA DE POSTO DE CONVENIÊNCIA.
CONSULTOR DE VENDAS
COSTUREIRA
COZINHEIRO (A)
CRONOMETRISTA
ELETRICISTA .

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL·
ENCANADOR
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL
ESTOQUISTA
JARDINEIRO
GERENTE OPERACIONAL (VAGA URGENTE)INSPETOR DE QUALIDADE
INSTALADOR DE ALARMES

INSTALADOR DE CALHAS (VAGA URGENTE)
MARCENEIRO
MODELlSTA
MOTOBOY
MOTORISTA
OPERADOR DE LOGISTICA (ALMOXA�IFE)
OPERADOR DE LOGISTICA (EXPEDIÇAO)
OPERADOR INDUSTRIAL '

OPERADOR CENTRAL DE MONITORAMENTO
OPERADOR DE CAIXA
ORÇAMENTISTA METALURGICO
PADEIRO
PIZZAIOLO •

PROFESSOR DE MONTAGEM E MANUTENÇAO
DE COMPUTADORES
PROJETISTA ELÉTRICO
REPOSITOR (A)
SERVENTE DE LIMPEZA
TÉCNICO TÊXTIL
VENDEDOR DE CELULARES
VENDEDOR DE LOJA
VENDEDORDE TINTAS (EXTERNO)
VIGILANTE
ZELADORA

NOVO ENDEREÇO, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836 - Centro (antiga RH Brasil).
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Funcionários mais temidos no trabalho
r---

-T-�------_
..

_--'

Il�ngl"!.{IJ.{ i·
,

! MULTINACIONAL
! SELECIONA:
I
I -Clndldatas com parfll
I eDlPreendedor, habilidade em

I:! nAdas com dl_nlbllidade de
horários.
- Sexo amlles

�

! -Habilidades:AgII no tllelon8,1I8a :
comunicação. fone em decisões. I

I

1,1 Cargo:Gerente Junior i
Candidatos enviar cumculos para: I

I lulzuustavO@lellcal.com.br :
l.......

I

Estressados emal-humorados são os piores para conviver porque podem estourar a qualquer hora

o universo corpora
tivo, todos os pro
fissionais são ava

liados. E não são

apenas os líderes

que observam os colabora
dores. O mercado também
analisa as habilidades, as

competências, os- trajes e

o comportamento de cada
candidato em potencial.
Por isso, é extremamente

importante tratar bem os

colegas e clientes. Ganha

pontos quem tem bom re

lacionamento ínterpesso
alo

Os funcionários que
exigem mais cuidados no

dia a dia - portanto, os

mais temidos - são os

estressados e mal-humo
radosO motivo é simples:
eles podem ser grosseiros
com a equipe a qualquer
momento. De acordo com

Pedro Scigliano, consultor
de recursos humanos (RH),
é necessário ter cautela ao

lidar com pessoas nervo

sas. Elas podem ser agres
sivas, falar alto, xingar, di
zer palavrões etc.

"O limite é a agressão
verbal ou física no am

biente de trabalho. Na

organização, o correto é
discutir fatos, não atitudes

pessoais. Portanto, ofen
sas e desavenças devem
ser consideradas como

algo bastante sério e que
precisa ser co

muriicado aos

superiores",
acredita Sei

glíano.
Para o es

p e c i a l i s t a ,

o indivíduo
mal-humo
rado deve ser

tratado de for
ma particular
no trabalho
e em qual
quer situação
de' convívio.
"O correto é

respeitar sua

privacidade,
já que, geral-

-

mente, ele prefere ficar
isolado. Se ele falar, cor

responda. Se ele não falar,
aguarde o momento cer

to para a comunicação.
Quando se trata de entrega
de tarefas, ele só precisa
ser cobrado uma vez, pois
costuma ser cornprome-

ANDERSON PRADO/DIARIO SP

PEDRO SCIGlIANO: ofensas
e desavenças devem ser

consideradas como algo sério
e que precisa ser comunicado
aos superiores

"

tido. Além disso, tem um

perfil que não gosta de ser,
cobrado insistentemente",
explica.

Segundo o consultor,
profissionais com essas

características prejudicam
o ambiente porque suas

atitudes têm

impacto. na

produtividade.
O limite é a agressão "Algumas ações

verbal ou física geram um clí-
no ambiente ma de compe-

de trabalho. Na tição e criam

organização, o correto ainda o que
é discutir fatos, não chamamos de
atitudes pessoais. salve-se quem
Portanto, ofensas e puder ou vire-

-

desavenças devem se, deixando os

ser consideradas colaboradores
como algo bastante sem dírecio-
sério e que precisa namento, sem

ser comunicado aos uma regra es-

superiores pecífica de con-
duta a seguir",
alerta. Sciglia
no acha que os

funcionários devem tomar

cuidado com a imagem
dentro da organização,
pois promoção e aumento

de salário dependem de
relacionamento intérpes
soal.

"

NANY KIMIZUKA

r--
- -------

-.-------�---�

I (�E,x1tnl) :

I fNGL€Sao '

! SEualcance----...
I \
! ENGllSN
I

.! INSTRUCTORS
. i NEEDED IMMEDIATElY

! fxperlence in English-speaking
I countrv preferred

1309,cabo Harrv Hadlieh Slreet - Jguá do Sul
I Please brlog vour resumé

I

I flrom Iam 10 9pmJ "seod it 10

, (e!!leal coont@VabOo.eoRLbr

L_Pb8.,.oe lumber: [411 30550234

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 vagas:

Oportunidades Profissionais
•

ENGENHEIRO DE
PRODUTOS/PROCESSOS

SUPERVISOR COMERCIAL

PROJETISTA
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palestrante convidado» Stefânia Giannoni

Perfeita harmonia entre jovem e s'ênior
Os dois são. importantes e essenciais no comando de uma empresa

atuação da companhia e
cria uma parceria muito
eficaz entre os' membros
da equipe para a tornada
de decisões, que é uma das

principais tarefas de res

ponsabilidade dos gestores.
.E qual é a lição que fica? O

\

antigo e o novo precisam
conviver' em harmonia no
ambiente de trabalho. Há
vagas. disponíveis para os
líderes jovens e maduros.
Os dois são importantes e
essenciais no comando de
uma empresa.

modelo de contratado, o

mercado começa a diversi
ficar suas lideranças, tendo
vários perfis de colaborado
res dentro, do mesmo am

biente corporativo.
Esse é um misto que

engrandece o campo' de

nhos, as empresas também
procuram a equipe ideal.

Veja se você é um: Gosta do

que faz no trabalho? É mo

tivado?' Dispõe de energia
para superar obstáculos?
Tem habilidade para esti
mular, inspirar e influen
ciar pessoas? Essa última é
um dos principais pontos
fortes de alguém que alme
ja ocupar um· cargo de lide

rança. O comportamento é
.

um modelo para todo gru
po. E o chefe precisa dar o
exemplo aos membros da

equipe.
Hoje, todas as organi

zações necessitam de uma

liderança empreendedora.
O gestor tem o papel de ino
var, empreender; buscar no
vas alternativas, ser criativo,
isto é, ter capacidade para
criar algo novo e apropria
do, conforme os interesses
da corporação na qual tra
balha. Para conseguir esse

m uma mudança
de tática, as em

presas, que antes
buscavam ape

....... nas profissionais
jovens, perceberam que
é preciso ter funcionários
com experiência em seu

quadro de colaboradores.
Elas querem pessoas com

menos idade, mas que te
nham curso de master of
business administration
(MBA) e mais tempo de

.

atuação. Esse perfil de pro
fissional fez a diferença nas
organizações que soube
ram se equilibrar durante a

crise financeira. Enquanto
um funcionário se diferen
cia pela bagagem cultural
e acadêmica já aos 30 anos
de idade, o outro traz a

sabedoria de agir com ra

pidez e na hora ceita por
atuarmuito tempo no mer
cado.

O resultado dessa com-

binação é' que as corpora
ções enxergaram que de
vem mesclar profissionais
seniores e jovens, trazendo
as habilidades e a cautela
dos mais experientes e a

inovação dos, novatos' ao
ambiente . de trabalho. A
idade pode influenciar uma
contratação, conforme a

vaga disponível. Contudo,
e mais importante que isso,
o funcionário em busca de
uma posição no mercado

precisa pensar o que pode
agregar na corporação, e

identificar qual é o conjun
to de qualificações de um

líder para aquela empresa,
que procura pessoas com a

capacidade de ver nos pro-:
blemas uma oportunidade
paramovar.

Esse é o perfil do pro
fissional que continua a

ser assediado pelas orga
nizações. Assim como nós
temos o emprego dos so-'

uma:ores
I'

E O E SELEÇÃO.mNSUllORIA. ESTÁGIOS
•••

Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Te!. 3276-0700 www.gr!�eta.com
li

JARAGUÁ DO SUL
OPERACIONAL

AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA
Ensino fundamental completo ou cursando.
AJUDANTE DE SERViÇOS GERAIS
Para atuar em diversos bairros.
ALMOXARIFE
Disponibilidade para trabalhar na Vila Nova, Ilha
da Figueira, Água Verde, Vila Lenzi, Massaran-
duba e Barra do Rio Cerro. '.
ATENDENTE DE AÇOUGUE Disponibilidade
para atuar aos finais de semana.

AUXILIAR DE COZINHA
Desejável vivência na função.
AUXILIAR DE PRODUÇAO Deseiável ensino
fundamental completo ou cursando.
PADEIRO / AUXILIAR DE PADEIRO
Disponibilidade para atuar aos finas de sema

na.

AUXILIAR DE MECÂNICO
Vivência no ramo de máquinas agrícolas.
AUXILIAR DE MONTADOR
Desejável conhecimento em montagem de

móveis.
BORDADOR (A)
Desejável conhecimento na função.
CAIXA
Disponibilidade para atuar aos finais de sema

na.

CAMAREIRA
Disponibilidade para atuar fins de semana.

CARPINTEIRO
Vivência na função.
COSTUREIRA (O)
Vivência na função. Para atuar em diversos
bairros.
DOBRADEIRA / REVISOR (A)
Desejável vivência na função, para atuar em

Jaraguá Esquerdo.
.

ENCANADOR (A)
Desejável vivência na função.
FORNEIRO (A)
Vivência na função.
JARDINEIRO
Vivência na função.
MARCENEIRO (A)
Vivência na função.
MOTORISTA
Desejável possuir CNH D.
MONTADOR
Vivência em montagem de máquinas e Imple
mentas Agrícolas.
OPERADOR (A) DE MÁQUINA
Noções em Bama, Calandra, Hidroabridor e

Compactadeira.
PREPARADOR DE MÁQUINA INJETORA
Desejável vivência na função.
RECEPCIONISTA
Desejável vivência em atendimento e disponibi-

lidade para fins de semana.

REPOSITOR (A)
Disponibilidade para atuar fins de semana.

SOLDADOR (A)
Desejável conhecimento na área.
TALHADOR (A)
Desejável conhecimento na função.

cãnica.
REPRESENTANTE COMERCIAL
Desejável vivência em vendas e veículo pró
prio.
VENDEDOR (A) INTERNO
Desejável vivência na função de máquina de
ferramentas. '

nico.
OPERADOR DE CAD/COPISTA
Desejável vivência na. função. Conhecimento
em Auto Cad e leitura e interpretação de de-

. senha.
.

PROJETISTA ELÉTRICO
Desejável vivência em Programação de CLP's,
IHM's e Superfisórios. Disponibilidade de via-

gens. . .

PROGRAMADOR (A) / 'COORDENADOR (A) DE
PCP
Preferencialmente com conhecimento na fun

ção. Vaga para ramo têxtil.
PROGRAMADOR DE TORNO CNC
Vivência na função.
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
Vivência na função. Conhecimento no sistema

Delphi e Java.
RETIFICADOR
Desejável vvênca na função.
SUPERVISOR (A) LOJA
Vivência com supervisão de pessoas. Dese

jável conhecimento em cobrança de pessoas
física. Vivência na área financeira (auditoria de

caixa). _

.

SUPERVISOR (A) DE COSTURA EM FACÇAO.
Vivência na função,' para atuar em Gúaraml
rim.
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES
Viyência na função. ,

TECNICO EM INFORMATICA
Desejável vivência como técnico em Hardwar�.
TÉCNICO EM FERRAMENTAS/MOTORES ELE-
TRICOS .

Vivência em consertos de ferramentas elétri
cas Bosch, Makita e Rebobinador de Motor.

ADMINISTRATIVAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
Vivência na função. Superior em Administra
ção ou Contábeis, cursando ou completo.
AUXILIAR DE ESTILlSTA/MODELlSTA
Desejáve! vivência na função.
AUXILIAR FINANCEIRO
Desejável superior completo e conhecimento
em contas a pagar e receber, faturamento e

impostos. Superior cursanco ou completo.
ANALISTA DE IMPORTAÇAO
Vivência com importação tramite documental,
legislação, despacho, órgãos governamentais,
contato cem fornecedores. Desejável inglês
avançado, Comércio Exterior ou Administração
cursando ou completo.
CONSULTOR COMERCIAL
Vivência em Bancos ou empresas de Fomento
Mercantil.
DESIGNER GRÁFICO/ARTE FINALISTA
Vivência em arte final, criação e desenvolvi
mento de desenhos. Conhecimento em Auto
Cad e Foto Shop.
DESENHISTA
Vivência em elaboração de projetos. Conheci
mento em Auto Cad e Solid Works.
ESTÁGIO (A)
Cursando Arquitetura, Engenharia Civil ou Me-

COORDENAÇÃO/TECNICAS
ANALISTA DE CUSTOS
Desejável conhecimento na função.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Vivência na função. Desejável. curso Técnico
na área e NR 10.
ENGENHEIRO ELÉTRICO / PROJETISTA
Desejável formação acadêmica na área e dis
ponibilidade para viagens.
FRESADOR / TOR�EIRO MECÃNICO
Desejável conhecimento em leitura e inter
pretação de desenhos técnicos e vivência na
função.
GERENTE INDUSTRIAL
V[vência na função.
LlDER DE SETOR
Vivên_cia na função, ramo têxtil.
MECANI.CO DE MÁQUINA DE TEAR
Vivên,cia na unção,
MECANICO DE VEICULOS
Desejável conhecimento em motor de auto
móveis, freio, suspensão, balanceamento e
geometria.
METROLOGISTA
Desejável vivência na função. Conhecimento
�e metrologia, calibragem dos equipamentos,
Instrumentos de medição. Possuir curso téc-

CONTRATAÇÃO IMEDIATA
* LABORATORISTA

Desejável conhecimento têxtil.

*PROGRAMAOOR(A)DE
COMPUTADOR

*SOLDADOR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO · Fim de Semana, 10/11 de abril de 2010 Carreira 5

VESTIBULAR ANHANGUERA - 11 DE ABRIL
Cursos a partir de R$179,OO

A Anhanguera Educacional com o propósito de contribuir para a aquisição do
conhecimento, com a credibilidade e a excelência de uma instituição consolidada, com 55
unidades em sete Estados do país, realiza, no dia 11 de abril o Processo Seletivo e oferece
os seguintes cursos:

Administração I' Serviço Social I Pedagogia

De acordo com a coordenadora do Departamento Comercial, Roberta Cabral, as

inscrições para o vestibular estão abertas e devem ser feitas pelo site
www.vestibulares.br. diretamente na Secretaria da Instituição ou através dos telefones
(47) 2107-4700/2107-4728. As provas serão realizadas neste domingo, a partir das
9h30min, no Campus da Instituição, localizada na Rua Major Júlio Ferreira, Vila-bllau -

.

Jaraguá do Sul e aos aprovados, as aulas iniciam no dia 26 de abril.

A coordenadora acrescenta, ainda, que se não for possível comparecer no dia 11 de
abril, o candidato pode optar em realizar a prova nos dias 14 ou 16 de abril, em horários
pré-agendados.

A instituição também oferece a BOLSA INCENTIVO,
com o propósito de reduzir o valor das mensalidades dos
alunos entre 15% a 45%, dependendo do curso optado.
"Para conseguir esta bolsa, o candidato precisa preencher
alguns requisitos estabelecidos pela Anhanguera
Educacional, dentre eles, a comprovação da renda familiar e
pagamento da mensalidade até o 5° dia útil", explica. Mais
informações através do sltewww.veslibulares.com.br.

Coordenadora do Departamento
Comercial da Anhanguera

Educacional- Fafe}, Roberta Cabral.

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

(47) 2107-4700 1,(47) 3370-7660

15

20 14/04 a 23/04/2010 19h15min às 22h15min Sábados

35 17/04 a 19 06/2010 8h às 12h Sábados

8 20/04 e 27/04/2010 18h às 22h Sábados

175 04/05 a 07/12/2010 19h15min às 22h15min Sábados

161 17/05 a 05/08/2010 8h às 11 h30min Sábados

·17/05 a 05/08/2010

Max

Gehringer
,

E preciso se adaptar ao
perfil da empresa

Trabalho numa microempresa com oito funcionários. Aqui,
tudo é muito Simples. Quando leio o que você escreve sobre
as grandes corporações parece que está falando grego.

o que diferencia uma empresa de outra é a mesma coisa que faz variar,
enormemente, o preço dos automóveis: os acessórios. Uma pequena se"

daria por satisfeita com o velocímetro e o marcador do nível de gasolina.
Já uma corporação, veria como indispensável um computador de bordo

que registrasse a temperatura externa, a pressão dos pneus, as fases da lua
e dezenas de outras informações. Para dirigir o carro da microempresa,
basta ter a carta de motorista. Para pilotar o veículo de uma corporação, é
preciso ter curso de direção defensiva, mecânica, informática para entender
o computador de bordo, inglês. Tudo isso faz o automóvel andar mais

rápido, ou com mais eficiência? Não. Guardadas as devidas proporções, uma
microempresa pode ser tão eficiente quanto uma multinacional. A leitora
está enganada ao comparar o grego com o linguajar corporativo. O primeiro
é mais fácil .

.

Como posso aumentar a motivação dos meus subordinados?

Dizendo claramente o que eles irão ganhar com isso. Motivação é uma

palavra que significa um conjunto de boas razões para que alguém se

mexa. A questão é que a lista de motivos dados pelas empresas nem sem

pre entusiasma os funcionários. Muitas organizações relutam em admitir

que os colaboradores não trabalham para o sucesso da corporação. Eles
atuam para o próprio sucesso. Há aquelas que pregam que o bom desem

penho da empresa irá resultar no sucesso de cada um. Outras acreditam

que quem for bom fará a organização ser bem-sucedida. Não por acaso,
essas têm funcionários mais motivados.

Minha empresa explicou o motivo dos negócios terem' ido
mal no ano passado: foi a crise. Mas ela já acabou e os

negócios continuam mal neste ano ...

Então, vamos voltar dois milênios no tempo. No ano 47a.C., houve
uma grande batalha. em Zela, entre os aliados dos generais romanos

Júlio César e Pompeu. Derrotados e arrasados, os partidários de Pompeu
descobriram o motivo. É que Julio César tinha um número maior de

soldados, mais armas e melhor treinamento. Tinha espiões infiltrados do
lado inimigo, que lhe deram informações preciosas sobre os pontos fracos
do exército de Pompeu. Além disso, Julio César tinha uma estratégia,
definida com antecedência, e que foi executada com perfeição. E, para
completar, ele havia prometido a seus soldados um prêmio pela vitória,
o que aumentou a motivação da tropa. Para explicar sua vitória, só

precisou de três palavras: vim, vi, venci. O que Julio César fez é o mesmo

que as empresas vitoriosas continuam fazendo.

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

Entschev

Eterno fominha
Por que as equipes existem? Acredi- decepção, defendeu a ideia de que, já

to que seja muito claro para a maioria que as comissões eram muito diferen
dos profissionais com quem convivo tes, o coordenador deveria abrir exce

que os grupos num ambiente de traba- ção e, no caso deste projeto, dividi-lo
lho existam para que um possa com- entre todos da equipe. Seu chefe resol

plementar ao outro. Só Juliano parecia veu abrir a exceção; pois não seria justo.
não compartilhar dessa ideia. Quando Mas, ao fazer isso, deixou claro que os

ingressou na organização em que tra- próximos projetos seriam destinados

balha, uma empresa de pequeno por- aos outros dois colegas, independente
te, convivia com mais dois colegas que do valor da comissão.

desempenhavam funções semelhantes Passou -se um bom tempo até que
às suas. No princípio, como não sabia um novo projeto lhes fosse delegado.
exatamente como funcionava a empre- Só que, desta vez, além de uma comis

sa, acreditava que precisasse deles para são pomposa, tinha também a chance

conseguir passar pela fase de experiên- de uma promoção dentro da empresa.
cia, onde julgariam sua capacidade. E, mais uma vez Juliano se viu tentado

Os resultados de seus trabalhos a pedir que participasse daquele pro
eram excelentes. O coordenador da área jeto. Seu coordenador não sabia como

chegou a dizer, em uma das reuniões dó dizer não, já que havia' uma promoção
setor, que a contratação de Juliano tinha em jogo e, na sua opinião, Juliano era o

sido um grande acerto, já que, além de mais capaz dentre os três para assumir
demonstrar ser um pro- , , a nova função.
fissional capaz, possuía Mas, desta vez, os demais
bom relacionamento Pensando nos colegas não aceitaram cala-
com os demais colegas e louros imediatos dos. Uniram-se para defen-
ótimo espírito de equipe. que o seu bom der seus interesses, já que
A empresa passava por desempenho Juliano vinha tirando vanta-

uma fase de transição de
'

poderia lhe gem sempre, desde o primei-
diretoria e o novo diretor, garantir, Juliano ro projeto. Acreditavam ser

querendo demonstrar tratou logo injusto ele ter ficado com a
de abraçaraserviço, começou a pedir comissão inteira do primei-responsabilidade

a execução de projetos de novos projetos
ro e um terço do segundo,

grandes e importantes .

sozinho. enquanto eles haviam se

para cada área da em-

, ,
contentado com apenas esse

presa. Em contrapartida, mesmo terço e a promessa
seriam pagas comissões de que teriam um projeto só
a cada entrega efetúada. pra eles. Ao argumentarem, acusaram

Pensando nos louros imediatos que Juliano de querer fazer as coisas sempre
o seu bom desempenho poderia lhe ga - sozinho e de excluí-los de atividades

rantir, Juliano tratou logo de abraçar a simples. Chamaram-no de fominha e

responsabilidade dos novos projetos, disseram que se os projetos não fossem
sozinho. Em reunião para distribuição igualmente divididos entre eles, não ha
de tarefas, o rapaz alegou que seria uma veria propósito de ter uma equipe for
boa oportunidade de mostrar efetiva- mada.
mente o seu trabalho, já que dividindo O coordenador ponderou sua deci
as tarefas com seus colegas não conse- são e optou por deixar Juliano naquele
guia fazer isso com tanta eficácia. Seu projeto e, para compensar, aumentou
coordenador achou justo, desde que os o salário dos demais rapazes. Aumento

próximos projetos fossem destinados que seria concedido a Juliano assim que
exclusivamente aos seus colegas, para a diferença da primeira comissão fosse

que, assim, todos pudessem usufruir sanada.
das novas recompensas que a empresa O único problema é que Juliano
oferecia. nunca deixou de querer tudo pra ele,

Porém, antes que o prazo do proje- ainda mais sabendo que seu próprio
to que Juliano executava sozinho aca- coordenador lhe respaldava quanto a

basse, o novo diretor delegou mais um isso. Até hoje enfrenta dificuldades de

projeto à equipe, só que, desta vez, com relacionamento, pois nenhum colega
uma comissão muito mais rechonchu- ainda foi capaz de entender as atitudes
da que a anterior. O jovem, tomado pela do moço.

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

UNERJ/PUC

Estende o prazo
de inscrição para
especializações

Candidatos têm até o dia 29 de abril para
garantir as oportunidades

\ DIVULGAÇÃO

Aulas dos cursos de pós-graduação começaram, mas inscrições permanecem abertas
inda há chances de ingressar em sites das duas instituições: www.unerj.br
alguma especialização profissional e www.pucpr.br. Os seguintes cursos são
neste semestre. Alternativas per- oferecidos: Marketing, Gestão de Negó
duram online nas páginas virtuais cios, Direito Civil Empresarial e Engenha
das instituições de ensino Unerj ria da Produção. Outras informações pelo

(Centro Universitário de Jaraguá do Sul) .telefone (47) 3275-8219.
e Puc (Pontifícia Universidade Católica), .

do Estado do Paraná, - respectivamente
- www.pucpr.br e www.unerj.br. Candida
tos devem aguçar a atenção porque abril é
o último mês para se inscrever.
Até o próximo dia 29, o cadastro deve ser

preenchido para os cursos de mestrado
em Administração e Informática. A pror
rogação do prazo, segundo o coordenador
do setor de Pós-Graduação da Unerj, Júlio
Ce ar da Silva, acontece, principalmenté,
para convidar os formados das cidades
vizinhas. "Essa é uma exigência do Mec
(Ministério da Educação): trazer alunos
da microrregião", completa.
A taxa deinscrição custa R$ 115. As ativi
dades começam no dia 6 de maio, na sede
Unerj.

DAIANA CONSTANTINO

DAIANAC@OCORREIODOPOVO.COM.BR

AAcjis,(Associação Enip de
Jaraguá dó Sul) e a XP Investimentos
promovem o curso "Aprendaa investir
naBolsadevalores'' de 13 a ll? de abril.
O objetivo é apresentar o mercado de
capitais e os resultados com aplicações
em ações. Este evento tem o apoio do
BRDE e daUniodonto. O custo étle R$
290 para nucleados e associados. Os
demais interessados desembolsam R$
320. Informações e inscrições no setor
de Capacitação Empresarial, pelo tele
fone (47) 3275-7017 oupelo e-mail trei
namento@acijs.combr..

PÓS-GRADUÇÃO
Os candidatos que apostam em capaci
tações de pós-graduação devem fazer a

inscricão até o dia 26 de abril também nos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Na hora certa

Existem alguns motivos
para o profissional ter cui
dado ao citar certas pala
vras. "É chato a pessoa que
fala o tempo inteiro, dentro .

e fora da empresa, pois pa
rece que ela quer se mos

trar importante", acredita a

consultora de imagem Re
nata Mello. Ela orienta ain
da a tomar cuidado com o

significado das expressões.
"E preciso prestar atenção
em. termos desconhecidos,
pois o funcionário que usá
los inadequadamente pode
se prejudicar", acrescenta.
Outro ponto que merece

atenção é dizer determina
das palavras entre colegas
de outras áreas, ou que não
compreendem outras lín
guas.

"Nem todas as pessoas
estão habituadas com os

idiomas e podem se sentir
intimidadas. No caso de
um subordinado, isso pode
prejudicar a execução de
uma tarefa corretamente",
destaca Valquíria da Silva
Stafocher, professora de

administração de RH (Re
cursos Humanos) da Uni
versidade São Judas Tadeu.
O presidente do portal de
recrutamento Elancers,
Cezar Tegon, aconselha a

usar termos em inglês em

currículos preenchidos na

internet: "Selecíonadores
buscam candidatos usan

do jargões de cada área. Já
no trabalho, usar muito é
exagero e usar pouco de
monstra falta de saber."

NATHÁLlA BRAGA

DIVULGAÇÃO
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CI S .Abordagem
Business to business I comércio eletrônico

Parâmetros de excelência
Trocar ideias

Orçamento
Plano de negócios

Estudo de caso

Etiqueta da comunicacão empresarial. -:t,

Palavras estrangeiras invadiram o cotidiano
nas organizações. Saiba como usar o

linguajar corporativês

globalização nos negócios rompeu as fronteiras dos termos utilizados
nas organizações. Palavras e frases estrangeiras, a maioria delas em in
glês, invadiram o cotidiano nas empresas. Quem nunca participou de um
brainstorming (reunião para trocar ideias)? Ou não ouviu dizer que ter
um bom networking (rede de contatos) é fundamental? Expressões como

essas podem ser empregadas para facilitar o diálogo corporativo (confira mais ter
mos ao lado).

IAs palavras de origem inglesa conseguem resumir melhor certas ideias do que
as de língua portuguesa", diz Fábio Fischer, executivo da tCI, empresa de tercei
rização de processos de negócios. Segundo ele, o uso dessas expressões está in
corporado nas organizações: "São termos usados no cotidiano, principalmente, em
multinacionais. O funcionário que usa demonstra que tem qualificação."

Presidente
Objetivo da empresa

Aconselhamento de carreira
Data limite / prazo

Apagar / excluir
Redução de funcionários na empresa

Retorno sobre o desempenho
Fatia de mercado

Rede de relacionamentos
Imprimir
No aguardo

Reiniciar
Rotatividade de funcionários na organização

:;: Traduzir linguagens
especificas
:;: Só usar palavras Que

�� você domina

::: Ficar atento
com a pronúncia
correta

::: Pesquisar os termos
que não conhece

" '

É preciso prestar atenção em termos desconhecidos, pois o funcionário
que usá-los inadequadamente pode se prejudicar"

,

" '

OPORTUNIDADE

Trabalhe em casa etiquetando e enve

lopando correspondência, possibili
dade de ganho até R$ 700,00mais aju
da de custo. Interessados enviar carta
para caixa postal123, CEP 89.295�OOO
e receba proposta gratuitamente.

SEJA VOCÊ TAMBÉM UMA REVENDEDORA DE PRATA.
Temos ludo que você precisa para aumentar sua renda sem

sair do seu emprego atual.
'

Oferecemos ótimas comiSSÕes, mostruário em consignação,
investimento zero e produtos de alta qualidade.

RENDA EXTRA

Tire suas dúvidas, entre e�
contato hoje mesmo com

nosso condutor
* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

(47) 3332-9811
(47) 9945-9408
(47) 9657-9181
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profissão da semana> acupunturista
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. Agulhas da qualidade de vida·
Acupuntura é bastante utilizada para tratar de doenças e

promover o bem-estar dospacientes .

studo, conheci
mento' técnica, ha
bilidade e preparo.
Esses são alguns
requisitos para se

guir a carreira de acupun
turista. "É preciso não ter

preconceito para enten
der que a acupuntura não
é uma medicina alterna
tiva, mas um tratamento

complexo que tem que
ser respeitado", diz o fi-'

sioterapeuta e acupuntu
rista Alexandre Busquim,
de 32 anos, que trabalha
na clínica Reactive, que
fica no bairro de Pinhei
ros' em São Paulo (SP).

Quem atua em algu
mas áreas da saúde; como
medicina, biomedicina
e enfermagem, é auto

rizado a trabalhar com

acupuntura. Mas o pro
fissional precisa se de
dicar aos estudos, já que
as técnicas aplicadas são
bem diferentes das usa

das na medicina ociden
tal. Aqueles que não pos
suem formação superior
podem optar por realizar
cursos técnicos reconhe
cidos pelo MEC (Minis
tério da Educação). No
site www.mec.gov.br você
tem acesso às instituições
de ensino e treinamentos
oferecidos.

"Nossa profissão está
em fase de regulamen
tação e não há definição
sobre a exigência de uma

graduação na área da saú
de. Essa é uma questão

que está em discussão",
conta a acupunturista
Vera Lígia Lemos, de 44,
que trabalha há 15 anos

no setor. As chances para
quem quer seguir na área
são favoráveis, principal
mente, pelo aumento da

procura por sessões pe
los pacientes que buscam
tratamentos alternativos
à medicina tradicional.

I'A acupuntura se po
pularizou muito nos úl
timos anos. Ao mesmo

tempo que o mercado
cresce, existem aqueles
profissionais que não
estão preparados para
atender o público. Um
bom acupunturista pre
cisa seespecializar cons
tantemente porque ele
lida com a saúde de seus

pacientes", comenta Bus- .

quim,

Renda mensal

Quem pretende se

guil carreira tem que
administrar as finanças
pessoais. O profissional
atende em consultório,
que pode ser alugado ou

próprio, e cobra por ses
são. Não há salário fixo e

a renda mensal varia de
acordo com o 'número
de pacientes atendidos.
Uma sessão. custa, em

média, R$ 65. "Passei um
ano no vermelho quando
montei meu consultórío.
Mas quem está come

çando pode alugar salas.
Só é bom tomar cuida
do para não pagar muito

DANIEL MOBILIA/DIÁRIO SP

-

Vera Lígia Lemos diz que para fidelizar os clientes é
preciso ter muita qualidade no atendimento

caro pelo aluguel e ter

que aumentar o preço da
sessão", orienta Vera. Se

gundo ela, para fidelizar
clientes não existe mági
ca: "O retorno depende
exclusivamente da qua
lidade do atendimento

prestado."

É preciso não ter
preconceito para
entender que a

acupuntura não é uma
medicina alternativa,
mas um tratamento

complexo que tem que
ser respeitado

Nathália Braga
editoriatalento@diariosp.com.br

Escola deTerapias
A Escola de Terapias Orientais de São Paulo (Etosp),

no bairro da Liberdade, oferece curso de pós-graduação
-em acupuntura, além de técnicos e extensão. Mais in

formações você obtém no site www.etosp.com.br. TeI.
(11) 3101-1857.

Colégio deAcupuntura
o Colégio Brasileiro de Acupuntura, localizado na

Liberdade, tem curso de formação de professores em

acupuntura e terapias orientais. Veja mais detalhes no

site www.abacocba.org.br. TeI. (11) 3271-0560.

Associação Brasíleíra
AAssociação Brasileira deAcupuntura (ABA), no Jar

dim Paulista, ministra cursos de formação para inician
tes e de modalidade avançada para profissionais. Veja
mais no site www.abapuntura.com.br. Tel. (I I) 38-85-
0524.

Centro Internacional
o Centro Internacional de Estudos de Fisioterapia,

Acupuntura eTerapias Orientais (Ciefato), no bairro Be- I

lém, oferece cursos de formação nessa área. Site: www.
'

ciefato.com.br. Tel. (11) 2605-4188.

-

Luiz

Marins

.,
.

E
realmente impressionante o gu�nto �s.jpessoas ..

se des ..
. cuidam da saúde. Tão importante Quanto a segurança no

"'" . .

.
. trabalho é a saúde do trabalhaâor,a saúde das pe&soas. E
( o grande problema está na prevenç'ão. N'ão hájusti'flcativa
racional para Que as pessoas não se cuidem. .,.. ' ...

.

Estamos no outono e logo cbegará o inverno .. É'preciso QQ'é
todos nós tomemos todos os cuidados pr.eventivos em relação à

{, .

' .1, lit '

nossa saúde nesta mudança de estação. Para isso somos se�es
racionais e a evolução das oiências médicas est� à Q9ssa dispo
síção para que dela façamos uso para o 'nosso bem: '

.

Os cuidado� com -a saúde oomeçam' com a anmentaçãó,;
correta. Veja bem o que você come, as formas de preparo dos.
alimentos, o balanceamento correto. Nossõ%pafs tem 'uma va-,

riedade incrível de· fontes de saúde nos alimentos e é um críme
/_

'.1"
'

"'i:

desprezar essa riqueza que temes, comendo mal, de forma er- -

rada.
.

.." Os cuidaoos com a. saúde incluem tâmbém, as SUê\S horas de
descanso, de sono. Uma pessoa mal aormida está sempre em

risco. O organismo se recupera durante o ·sono e é indispenSável
dormir bem.

Incluem também os cuidados com o estresse. A vida é es

tressante, corrida, mas cabe a VOcê buscar o maior equilíbrio
possível. Para isso organize melhor o seu tempo, a sua vida. Sai
ba descansar e relaxar para que sua produtividade no trabalho,
seja ele qual for, aumente e você possa ter sucesso profiSSional.

Pessoas mais jovens devem se lembrar que os cuidados
com a saúde devem começar desde cedo. Se você abusar de seu

corpo, estragando a sua saúde quando jovem, poderá ser dincil
recuperá-Ia quando mais precisar.

Muitos dos problemas de segurança no trabalho são oriun- .'
.

dos de problemas de saúde do trabalhador e é por isso que
saúde e segurança 'andam de mãos dadas e merecem a nossa

atenção séria e dedicada.
Pense nisso. Sucesso!

ua E ·z-

Jara
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SHOW

Espetá o ''Vazio das Partes"
cumpre roteiro pelo Estado
Bailarinos apresentam dança contemporânea para cidades do Vale do Itapocu
o espetáculo de dança
contemporânea "Vazio das
partes" retoma agenda de
apresentações em várias
regiões de Santa Catarina.

Oroteiro
começa por Rio do

Sul, no dia 8 de abril, às 20
horas, no Espaço Alterna
tivo da Fundação Cultural

do município, no dia 9, às 20 ho
ras, no Anfiteatro da Unifebe, em
Brusque e no dia 10, às 20 horas,
no Teatro Municipal de Itajaí.

Na sequência, o espetáculo'
chega a Joinville no dia 11 de abril,
às 20 horas, no Teatro do Sesc. Ia
raguá do Sul vai poder prestigiar a
apresentação nos dias 15, 16 e 17
de abril, às 20 horas, no Pequeno
Teatro da Scar, com ingressos a R$'

10 (inteira) e R$ 5 (meia). Informa
ções pelo telefone (47) 3275-2477
e (47) 3275-0381.

Para poder circular; o
,

espetáculo foi contemplado
pelo Fundo de Cultura

"Vazio das Partes" é uma

apresentação diferenciada, que
passeia pela imensidão do ser

. Desafios para construir a apresentação
O espetáculo "Vazio das Par

tes" surgiu de 'uma composição
coreográfica desenvolvida por
Elke Siedler, professora de dança
contemporânea da Cia. de Dan

ça GpoEx/Scar e de um trabalho
de improvisos em solos, duos,
trios e conjuntos dos bailarinos.

O trabalho de pesquisa do tema
foi desenvolvido durante os ensaios
de dança. Todo o processo envolveu
vários debates em mesa redonda

com apresentações de textos, poe
mas, definições até a busca da tri
lha sonora que também passou por
uma seleção criteriosa de todos.

A coreógrafa e produtora cul
tural Lisa Iaworski comenta que
as cenas foram transcritas de
maneira para criar uma ligação
entre uma linha de pensamento
do tema vazio. Foi também de
senvolvido um roteiro de filma

gens e discutida quais as cenas

,

que complementariam o espetá
culo, marca constante nos traba
lhos da Companhia de Dança.

"Vazio das Partes" busca por
meio da dança contemporânea
mostrar a linha de trabalho da
Cia de Dança GpoEx/Scar, com
cenas objetivas e sensoriais,
onde os bailarinos têm o desafio
de transmitir uma sensação de

inquietação para o público que
prestigia as apresentações.

humano: a busca pela perfeição,
pelo ter, chegar sem alcançar,
frustrações, medos e ansiedades.
As caixas que estão no palco não
têm uma representação material
específica. São usadas de várias

maneiras, com várias conota

ções abstratas e até mesmo lúdi
cas. Elas foram escolhidas entre

vários objetos cênicos, por mera
subjetividade organizacional. Os

momentos de intervenções co

tidianas de pessoas comuns em

lugares e relações comuns estão

presentes também
.

As montagens do espetáculo
em Iaraguá do Sul e Joinville têm
a coordenação de Evelyn Oliveira,
com a participação da Cia. Gpo
ExlScar 'e foram contempladas
pelo Fundo Municipal de Cultura

.

de Iaraguá do Sul.
'

DIVULGAÇÃO/CHAN

Bailarinos tentam transmitir a sensação de inquietação para o público
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·INFlUENZA H1Nl'

"Dia D" contra a'

REGIÃO

Adultos com idade entre 20 e

29 anos, gestantes, crianças de
seis meses a menores de dois
anos, pacientes com doenças
crônicas até 60 anos.

Este
é o público alvo que deve apro

veitar este sábado para tomar a

vacina contra a gripeA nos postos
de saúde de Guaramirim, Corupá,

Schroeder e Iaraguá do Sul.
Com exceção Massaranduba, os qua

tro municípios da região .aderíram à

sugestão do Ministério da Saúde e pro
movem hoje o IIDia D" de combate a

Influenza H1Nl. O objetivo é reforçar a

importância da vacina para os grupos
prioritários e dar uma nova oportunidade
a população que ainda não se protegeu.

Esta é terceira fase da estratégia na

cional e vai até o dia 23 de abril. A vacina
é totalmente gratuita. Mulheres grávidas
recebem as doses durante toda a campa
nha. As imunizações de gestantes, crian
ças e doentes crônicos, que deveriam
encerrar em 22 de março, foram prorro
gadas também para o próximo dia 23.

Documentos de identificação e Cartei
ra de vacinação devem ser apresentados
no ato da imunização, ou ainda poderá
ser emitida um novo documento de vaci
na na hora. Segundo o gerente daVigilân
cia em Saúde, de Iaraguá do Sul, Walter
Clavera, a mobilização acontece. exclusi
vamente no posto de saúde da Reinaldo
Rau, no Centro, das 8h às 17h.

Nas cidades de Corupá e Schroeder,
o atendimento também acontecerá nos

postos de saúde da área central, das 8h às
17h. Em Schroeder, a Secretaria de Saúde

amplia a vacinação durante a semana das
17h30 às 22h, na unidade do Centro.

Em Guaramirim, a Sala de Vacinas,
no morro do Satuca, fica aberta hoje
das 8h -às 17h. O governo municipal
também promove outra etapa do IIDia
D" contra a gripe A no próximo sábado

(17), juntamente com o evento Sábado

Cidadão, no posto de saúde do bairro

Avaí, das 14h às 17h.
Já em Massaranduba a Secretaria de

Saúde realiza a etapa de vacinação in
tensiva somente em 8 de maio nas seis

unidades, das 8h às 17h. Conforme argu
menta a enfermeira Daniela Bago, a ideia
é fazer o IIDia D" no final da campanha.
IIPor enquanto estamos tendo bastante

procura pela vacina", enfatiza.
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"
Por enquanto
estamos tendo
bástante procura I

. pela vacina .

.

CANIHA BOGO,
ENFERMEIRA

"

�

Adultos de 20 a 29 anos, gestantes, crianças entre seis meses a dois anos e pacientes com doenças crônicas devem tomar a vacina

SCHROEDER
A partir da manhã de segunda

feira, dia 12, o tráfego de veículos

pela ponte da Trindade deve estar

interditado. Apenas ciclistas e pe
destresvão poderpassarpela passa
rela de madeira, que será concluída
até domingo na parte da tarde, ao
lado da velha plataforma.

O acesso entre os bairros Santa

Luzia, de Jaraguá do Sul, e Bracinho,
de Schroeder, fica fechado paramo
tociclistas e motoristas durante 90
dias até erguer a novaponte de con
creto daTrindade. O desvio deve'ser
feito pelo bairro ItoupavaAçu e pela
área central de Schroeder.

Conforme explica o secretário
de Obras e Serviços Urbanos, Le
onor Jacobi, o atraso das obras é

responsabilidade da empresaArcos
Engenharia, do Paraná, vencedora
da licitação. A inauguração da nova

ponte vai demorar 30 dias amais do
que o previsto e acordado no proje
to entre governos de Jaraguá do Sul
e Schroeder e empreiteira.

"Dependemos de terceiros. 'A

ipeA
hoje nos postos de saúde
Documentos de identificação e carteira de vacina devem ser apresentados

•

I -

,
I

I
-. Daiana Constantino
daiana@ocorreiodopovo.com.br

empresa voltou a trabalhar só na

quarta-feira (dia 7). Agora eles têm
que terminar apassarela até domin
go porque segundavamos derrubar
a ponte de madeira da Trindade';,
justificou o secretário.

,

PIERO RAGAZZI

TRÁFEGO SERÁ INTERDITADO NA PONTE DA TRINDADE POR 90 DIAS

Acesso improvisado para pedestres
�

"Dependemos de
terceiros. A empresª.
voltou a trabalhar SÔI;
na quarta-feira'�

SECRETÁRIO LEONORJACOBt
.

Os irmãos Caio, 12 anos, e Car
los Fürst, 11 anos, estudam na esco
la estadual ElzaGranzotto, no bairro
Santa Luzia. Os dois meninos pas- .

sam de bicicleta todos os dias pela
ponte da Trindade porque moram
no Bracinho. "Se não tiver essapassa
rela, vamos ter que sair de casa20mi
nutos mais cedo e passar pelo bairro
ItoupavaAçu", destacou Carlos.

A obra está orçada em R$ 400
mil. Cada Prefeitura desembolsou
o valor de R$ 100mito recurso res-

'

tante foi contemplado pelo governo
doEstado. Obra da ponte da Trindade está atrasada há 30 dias
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Vocêaqui!
.

Quer publicar sua foto aqui? É só mandar para recepcao@ocorreiodopovo.com.br em boa resolução.

1) A equipe do Consórcio Nacional Volkswagen e sua família desejam muitas felicidades para Daniel Hümmelgen em mais esse ano de vida completados dia 20/3. 2) Homenagem dos

filhos, netos e bisnetos, entre ele Deborah Gumz Lazzaris Pinto e André Luiz Pinto, ao senhor Victório lazzaris falecido há dois anos. 3) Familiares e a namorada Janaina parabenizam
Fábio Schimid, que completou 23 anos no dia 26/3. 4) Dia 21/3 Sandra Dallagnelo completou mais um ano de vida seu marido Sergio Dallagnelo e seus Filhos Jonathan e Fernando

que a amam muito desejam mil vivas. 5} Parabéns à Altair Bolduan que dia 21/3 completou 44 anos, com ele na foto seu neto Pedro Henrique, amigos e familiares lhe desejam
felicidades.6} Familiares, amigos e em especial a esposa Katiucia desejam sucesso na nova etapa da vida de Jordan Scholz de lima que dia 23/3 colou grau em Administração.
7 J A equipe da Sec. de Educação, os pais e alunos da E. Mun.1 FredericoViebrantz parabenizam a prof Berenice da Silva (Bere) pelo aniversário dia 3/3, desejando muitas felicidades.
8) "Rosi Deretti emocionada com seu chá de bebê surpresa! Suas amigas desejam muita saúde e paz a lsadora que está chegando!" 9) Na foto Tamara Konell que completou mais ano

de vida no dia 12/3, familiares e o namorado Anderson desejam parabéns e muitas felicidades. ,O) Parabéns André de Carvalho Ferreira que irá colou grau em Jornalismo no último

03, familiares e amigos desejammuito sucesso. 11) Celésio e Marlisemandam os parabéns para Juita Milbratz pelos seus 80 anos completados dia 28/03.
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Para espantar a solidão .

Adoção é o caminho para diminuir o número de animais abandonados
.

PIERO RAGAZZI

� �'

�<;, íJARAGUÁ DO SUL

Um lar em troca de
companhia, amizade
e alegria. Assim é a

experiência de quem
decide adotar um animal
de estimação.
.,

E
o caso do artista plástico
Jonas dos Santos, 50 anos.
Ele tinha duas cachorras
em casa, mas perdeu uma

delas depois de um atropelamen
to. A perda foi motivo de tristeza
tanto para o dono quanto para
a cadelinha Elis, que acabou se

sentindo sozinha sem a antiga
parceira. "Ela sentiumuita falta
e ficou dias sem comer. Então

resolvi adotar a Úrsula e agora
ela tem com quem brincar", ex
plica: "No início, a chegada de
outro cão causou um pouco de
ciúmes na Elis, mas logo ela se

acostumou e gostou de ter com

panhia'" acrescenta.
A cachorrinha que trouxe

alegria para a casa de Jonas foi
abandonada e estava sob os

cuidados da Ong Ajapra (Asso
ciação Jaraguaense de Proteção
dos Animais) aguardando ado

ção. "Toda vez que eu vejo um

cachorro abandonado eu fico
com vontade de adotar. Mas

não tenho condições de cuidar
de tantos. A pessoa que pega
um animal tem que cuidar e dar
carinho. A'Ürsula é muito dócil
e brincalhona", diz.

Atualmente cerca de
70 animais (40 cães

.

e 30 gatos) estão em
lares temporários

aguardando adoção.

A situação dos animais no

município seria diferente se

mais gente seguisse o exemplo
de Jonas. A realidade é que mui
tos bichinhos ainda são vítimas
de maus tratos e abandono. Por

isso, a Ajapra trabalha com o

objetivo de conscientizar a po
pulação na defesa dos animais.
"Nosso foco é a conscientiza

ção. Mas a gente acaba tendo

que recolher os animais e aten

dendo casos emergenciais",
comenta a presidente' da .enti
dade, Sirley Rank. Segundo ela,
atualmente cerca de 70 animais
(40 cães e 30 gatos) estão em la
res temporários da instituição e

aguardam adoção.
Para obter informações sobre

a Ong e conhecer os "focinhos"

'que procuram por um lar, basta
acessar o site www.ajapra.org.br.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Jonas com as 'c'adelas Elis e Úrsula. "É preciso cuidar e dar carinho"

Prefeitura estuda alternativas
O gerente de Saúde da Prefei

tura' Walter Clavera, diz que os:
animais encontrados nas ruas do

município e que ofereçam algum
tipo de risco à população, por se
'rem violentos ou doentes, são re
colhidos pelo setor de Zoonoses
e encaminhados para uma clíni
ca veterinária. Após tratamento,
ficam disponíveis para adoção .

Existe a ideia de expandir

o programa, segundo Clavera.
"Existe a intenção de um projeto
que crie um espaço para receber
esses animais. Mas precisamos
da colaboração de outros se

tores, do Meio Ambiente e das

Ongs", revela.
Cães que aguardam adoção

podem ser visualizados no site

wwwjaraguadosul.com.bc no Iík
Adote umAmigo.

• Nome: Hiro

Raça: Akita
Sexo: rnacho

.
Idade estimada: 3 anos

'ipo'rte: grahde
"

Contato para adoção:
(47) 9123-0657

." Nome: Tininha

Raça: não definida

Sexo: fêmea
Idade estimada: 5 meses

Porte: pequeno
Contato para adoção:
(47) 9123-0657

Contato para adoção:
(47) 9123-0657l _

• Nome: Thor

Raça: Pit Buli
.

Sexo: macho
Idade estimada: 1 ano

Porte: grande
Contato para adoção:
(47) 9123-0657
ou 99Q5-92�8

t
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, 10 de maioated'mPlentes até 31/dez/09
*Para a I

Em 2009, muitas ações já foram realizadas. E, em 2010, vai ser ainda melhor.
Pague seu IPTU, você e sua família têm muitos benefícios a ganhar.

. PREFEITURA
DE JARAGUA DO SUL

Reforma de oito postos de saúde.

Contratação de 19 médicos.
6.364 crianças e 8.504 idosos

vacinados nas campanhas contra a gripe.
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Berta
. ". ,

m o .y e 5

3055-0900 COO 033- Casa Loteamento Firenze
1 suite + Quarto, Demais dep. R$
122.000,00 Finan. pela caixa

Terrenoreslõenctal no Amizade, com
346,50m2, rua asfaltada, ótima localização.

R$ 78.000,00

�

Tifa Martins/ São Luis: Casa de aív cf 150,00m2, c/
3 qtos, 2 salas, dispensa, 2 vagas de garagem,

banheiro, murada, toda reformada. R$ 159.000,00
(Aceita financiamento bancário).

João Pessoa: Casade alv. e/90,00m2, e/2 qtos,
banheiro, 2 vagas de 'garagem, murada, previsão de

entrega Maio/2010. R$ 139.000,00 (50% de entr. e
saldo em até 60 vezes).

Vila Nova: Casa de alv. e/200,00m2, 1 suíte + 2

qtos, garagem para dois carros, área de festas,
lavabo, piscina (3x5), murada. R$ 360.000,00

JAeeita financiamento bancário.

Centro: Terreno com 360,00m2, (15x 24),
ótima localização residencial, próx, das

Duas Ro9as. R$175,OOO,OO

João Pessoa: 2 casas, sendo a primeira de alv. e/2
qtos, garagem e demais dep., e a segunda casa e/2

qtos e demais cep. muarada. R$ 110.000,00

Chico de Paula: Casa de álv. e/1 suite + 1

qto e demais dep. toda murada. R$
130.000,00 (Aceita financiamento bancário).
�

Champangt cl 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, entr. pi split,

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

...

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

qtos, banheiro, lavabo, jardin de inverno,
churrasqueira, 2 vagas de garagem. ótima localização
e acabamento, previsão de entrega Maio/201 O. R$
249.000,00 (50% de entr: e saldo em até 60 vezes).

Centro: Sobrado de alv. c/ 232,00m2, cf 6 'qtos, 2
banheiros: garagem, murada, ótima localização

residencial. R$ 599.000,00

João Pessoa: Casa de alv. cf 3 qtos e dernias dep.
garagem, murada, terreno e/686,00m2• R$

,

120,000,00 (Aceita terreno de menor valor).

www.bertaimoveis.com
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Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

Á

MENEGOTTI
o AI :L IB R II M

'3371·0031www.parcim·oveis.com.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

�_-i
6007-.VILA NOV� - APTOS COM 1 SUíTE, 2

DORM, COZ" AREA SER., BWC, 2VGS
GARAGEM. A PARTIR DE R$198.940,OO

6.120- SANTA LUZIA- SOBR., Cf 2 SALAS

COMER.,( 1 REST.; E 1 DEP,), 2 DORM.,
BWC, COZ., E SALA - R$196.000,OO

6118 - JOÃO PESSOA - CASA ALV. 1
SUíTE 2 DORM, SALA, COPNCOZ, LAV,
GAR, CHURASQ - R$148.000,OO ACEITA

FINANC. BANCÁRIO

6.037 - CENTRO - Excelente terreno no

Centro de Jaraguá. Com área de
1.474,OOm2. R$1.050.000,OO

6.102· RIO DA LUZ 11- SiTIO Cf 153.187,OOm<.
R$280.000,OO

6.104 . BA�RA-TERRENO COM ÁREA 367.20
M2. RS65.000,00

6.105- RIO CERRO-TERRENO Cf 30.000,OOm2 ,

Cf CASA ESTILO ENXAlMEL - RS1.620.000,OO
6.113- Baependi - Terreno CI
2.349.50m2• R$938.000,OO

Glassimais 3

TERRENOS

5973 - SCHROEOER 105.000,OOM2 R$1.600.000,00
5928·ROD. 00 ARROZ 166.000,OOM2 R$193.000,00
5924·TRES RIOS DO SUL 20.000,OOM2
RS 250.000,00
5837-ÁGUA VERDE-14.700,OOM2· RS 380.000,00
5929 - RODOV1A DO ARROZ 372.OOl,OOM2 RS 430.000,00
5972 - ÁGUA VERDE - 465,OOMz RS 80.000,00
5994 - JGuÁ ESQ. 525,BOM2 R$110.000,00
6017 - GUARAMIRIM • 360,OOMZ - RS 75.000.00
6092 - ÁGUA VERDE - 450,OOm2 - R$ 90.000,00
6093 - AMIZADE - 450,OOM2 RES. VERSALHES -

R$140.000,OO
6095 - AGUA VERDE - 465,OOM2 - RS 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, owc, lave gar. R$ 500,00
Bairro três rios do norte -rua rodo Municipal,
537 - 02 qtos, sal, coz, bwc,lav e gar. R$ 380,00
Rua ri -013 -Iot. Souza 02 qtos, sal, coz, bwc e

lav. R$ 465,00
Bairro vila lenzi - rua afonso nagel,65 -resíd.
Viena- 173m2 - 01 suíte + 02 qtos, 51, coz, bwc,
lav, área de testa e gar. R$1.1 00,00
Rua onélia horst, n° 307 - 02 qtos, 51, coz, bwc,
lave espaço pi carro. R$ 425,00
Bairro jgua 99 - rua emilio otto augusto
olderburgue, 02 qtos, 51, coz, bwc,lav e gar. R$
465,00
Rua pastor harold william, lado 186 - 03 qtos,
51, coz, bwc, lave gar. RS 580,00
Bairro barra - rua andre vitkowski, 78 - 03 qtos,
51, coz, 02 bwc,lav e gar. RS 800,00
Bairro nereu ramos - rua genaro sarti, n° 118
sobrado geminado - 02 qtos, sl,copl coz, bwc,
rav e garagem. R$ 580,00
Bairro amizade - rua joão piermann, n050 - 03
qtos.r sl,copl COZ, bwc, lav e garagem. R$
7-80,00
Bairro centro - rua equador, n° 45 - 01 suite, 02
qtos, sl.cop/ COZ, 02 bwc, lave garagem. R$
1.050.00
Bairro Baependl-Rua Emma Rumpez Bartel, n°
171- R$4,500,00,

APARTAMENTOS;
Bairro centro - rua coronel proc. Gomes de
oliveira, 1320 - edt. Izabela 01 sufte + 02 qtos,
51, copa/cor, 02 bwc,lav, gar.e sacada c/
churrasq. R$ 800,00 +/- 150,00 cond.
Rua nelson nasato,46 edf. Ferretti - 02 qtos, si,
cop/coz, bwc,lav, gar, sacada cf chcorrasqueíra.
R$ 580,00 +1- 80,00 cone.
-Bairro Centro -Rua Gov. Jorge Lacerda. n° 310
-Edif. Sta. Luzia -02 02f]tos, sl,coz,lav, sacada
c/ churrasqueira e garagem.
R$630,00+60,OOCond.
Ruamal deodoro da fonseca,88 edil. Lessmann
- 01 suite, 01 qto, si, cop/coz, bwc,lave gar. R$
600,00 +/- 90,00 cond,
Rua preso Walter janssen, n055 edif. Dna.helena
- 03qtos, 51, cop/coz, bwc,lav, sacada cl
churrasqueira e gar. R$ 680,00 +/� 70,00 cond.
Rua Iritz hasse, n° 35 edit. Atlanta - 02qtos, 51,
cop/coz, bwc,lav, sacada cf churrasqueira e gar.
R$ 750,00 +1- 70,00 cone.
Bairro amizade - rua arthur enke, 231
-edf.parisi - 02 qtos, 51, coz. bwc, lav, gar. R$
460.00 + 50,00 cond.
Bairro baependi - rua frederico barg, 251 - 01
qto, si, coz, bwc, lav, gar. R$ 450,00
+ 1 O,OOcond.
Bairro vila nova - rua jose krause, 221 -edito
Barcelona 01 suite, 02qtos, sl.coz, bwc, lav,
sacada cl churrasq. E gar . R$ 800,OO,00-j-
100,OOcond.
Rua oswaldo glatz, 40 - edito Jardim das
mercedes - 02qtos, stcoz, bwc, lave gar. R$
520,00 + cond.
-Bairro São Luis -Rua iosé narloch, 1606 - 02
qtos, st.coz, bwc, lave gar, R$ 500,00
Bairro centenário - rua altredo canos maier, 137
- 01qto, 51, COZ, lav, bwc, e gar. R$ 450,00 +

50.00cond.
Bairro barra do rlo cerro - rua plácido satler, n°
145 - 02 qtos, 51, coz, bwc.lav e gar. R$ 550,00
-f 65,00 cond.
Bairro jguá esquerdo - rua bahia, n0141 - 02
qtos, si. coz, bwc, lave gar. R$ 670,00 +1-
80.00cond.
Bairro Czerniewicz -aua 13 de Maio. n0590
-Edif.Mont Vermont -01 suite, 01 Quarto,
sl,cop/coz, lav. Bwc e

gar.R$680,OO+ 150,OOCond.
Bairro Czerniewicz- Rua Francisco Todt, n° 960
- 02 qtos, si. coz, bwc, lave gar.RS 550,00
+70,00Cond
Kitinete
Rua jose picoíli. 512- bairro estrada nova - 01
qto e coz junto. bwc. R$ 250,00 + R$ 30,00
cond.

•

Rua Irancisco hruschka, iate 148 -sào luiz - 01
qto e coz junto, bwc. RS 250,00
Rua antonio pedri, n 14 bairro ilha da figueira -

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

Terreno:
Rua [osé theodoro ribeiro - ilha da figueira -

30x60 m2 R$1.000,OO

SALA COMERCIAL:
Centro - proxlmo angeloni antigo - rua marina
frutuoso - salas 2' e 3e andar sala 14- 33m2 -R$
340,00
Ponlo comen:lal - 02 banheiros R$ 2.000,00 -

barra do rio cerro rua bertha weeçe. n° 540
Sala comercial- rua 28 de agosto.n' 1053 +l-
100m2-guaramirim - R$1.100.00
Ponto comercial- rua barão do rio branco, 309-
RS3.300,OO
GALPÃO _

Rua frederico curt a. vaseí, n° 660 +{-S22m2-
vila nova R$ 4.500.00
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P6i2ímóvels
www.parcimoveis.com.br

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

47 3275.9500
Plantão 9658-6786

" Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

RESIDENCIAL REAL PARQUE -

VILA NOVA - Apartamento com

suíte + dois quartos, sala,
cozinha, sacada cf churrasqueira,
bwc, área de serviço cf sacada e

garagem. Localização
privilegiada. R$152.207,80.

Rer. 1023 - Edif. Figueira - Ilha
da Figueira Apto cf 1 suIte, 2

quartos. sacada cf churrasq., 2

vagas de gar., ótimo padrão de
acabamento. R$190 .000,00.
Aceita financiamento bancário.

ReI. 1011 - Nova Brasília - Res.
Dom Emilio - Apartamento com 1
Quarto, banheiro, sala, cozinha,
lavanderia, garagem. Móveis sob

I . medida. R$112.000,OO. Aceita'
I financiamento bancário.
_.�-,..:...._ .. -.-,-\.__._._�---_._,-_.-
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: ReI. 1024 - Ed.
I Lilium

: Quarto/cozinha e

: bwc
I R$ 70.000,00 -

: aceita

: financiamento

I
__bancá�io

Rei. 026 - Centenário - Casa com

3 Quartos. 1 banheiro, 2 garagens,
Churrasqueira. terreno com 392m2.

R$220.000,00. Aceita
financiamento bancário.

- Rei. 005 - Figueira -

sobrado com suíte com

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

jantar, lavado, cozinha
mobiliada, área de festas

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

bancário)

Rei. 002 - Três Rios do Sui - Casa cf suíte + 2

quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem p/2 carros. Exceiente

iocalização. R$220.000,OO.

ReI. 008 - Jaraguá 84 - Casa com 3 quartos,
banheiro. lavanderia, churrasqueira, fogão a

lenha, garagem p/2 carros. R$150.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

Ref. 007 - Amizade -

Casa cf sufte master +
2 quartos, 3 banheiros,
Churrasqueira, Cozinha
mobiliada, depósito,
despensa, escritório,
lavanderia, 2 vagas

garagem.
R$450.000,OO.

ReI. 012 - Tifa Martins· casa cf 4 quartos. 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

R$120.000.00.

ReI. 033 � Barra do Rio
Molha - Sobrado c! suíte +

.

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

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

Re[ 3003 - Centro - Galpão
de 301 ,00m2. R$ 400.000,00.

Ref. 2010 - Vila Lenzi - Terreno cf4.585,00m2,
cf casa aprox. 150,OOm2 R$ 500.�00,00 TEMOS TERRE�OS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Ref. 2006 - Guaramirim Resid. Malibu - Terreno com 361 ,77m2 R$ 48.000,00
Ref. 2028 - Amizade Terreno de 337;50m2. R$85.000,00.
Ref. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles 11- Terreno cf 450m2. R$110.000,00.
Ref. 2001 - - Terreno de 578,30m2 no final da Av. Marechal Deodoro da Fonseca.

Próximo a DellAno. R$500.000,OO:

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado "Fone: 47 3371.8818

47 9658.6785
___ .

. ----:---J
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786

-

U
--------o w

reendimento.s Imobiliários Ltda. 5

péfrCiinóveis
www.parcimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref. 1018 - Barra do Rio Molha -

Ed. Santa Catarina - apartamento
amplo com suíte cf sacada + 2

qtos e demais dep. -

R$190.000,OO Aceita

ReI. 007 - Amizade -

Casa cf suíte master +
, 2 quartos, 3 banheiros,

� Churrasqueira, Cozinha
mobiliada, depósito,
despensa, escritório,
favànderia, 2 vagas

garagem.
R$450.000,OO.

- Ref. 005 - Figueira -

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)

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

quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem p/2 carros. Excelente

localização. R$220.000,OO.

Ref. 029 - São Luiz - Casa NOVA com

suíte cf closet + 2 Quartos, 3 banheiros,
sala, cozinha, lavanderia, área de festa.

R$ 280.000,00.
'

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

R$120.000,OO.

ReI. 033 - Barra do Rio
Molha - Sobrado cl suíte +

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

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

Ref. 2001 - - Terreno de 578,30m2 no final da Av. Marechal Deodoro

Próximo a DellAno. R$50lJ.000,00.

da Fonseca.

R-ef. 2006 - Guaramirim Resid. Maiibu - Terreno com 361, 77m2 R$ 48.000,00

ReI. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2. R$85.000,00.

Ref. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles 11- Terreno c/450m2. R$110.000,00.

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

Ref. 2010 - Vila lenzi - Terreno c/4.585,00m2,
c/ casa aprox. 150,00m2 R$ 500.000,00 TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS_.

-.

J

Vendas e Locação no. Shopping Breithaupt
Comodidade 'de um horário diferenciado Fone: 47 3371.8818 !

47 9658.6785Segúnda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h i
----------------------_______j

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371·-793�
Rua CeI. A-ocópio 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.o.60m2. R$ 700.000,00 - 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

Cód. 610 - Nova Brasília - Sobrado de
alto padrão, semi mobiliado, com

400,OOm2 sendo 04 suítes. 03 salas, área
de festas e demais dependências. R$
790.000.00 - estuda propostas

Cód.2802 - Amizade - Sobrado com.300,OOm" semi
mobiliado. sendo 01 suíte, 02 dormitórios, safa de
jantar e tv, lavabo, 02 vagas na garagem, demais
dependo Excelente área de festas com piscina.

RS 530.000,00 aceita financ.bancário

Terreoo 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 Winter, com 2

quartos e demais dependo Aluguel
R$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.2108 Casa no bairro Ilha da Figueira
com 3 dorm.,e demais dependencias.
R$150.000,OO aceita casa em Tubarão! .

Cód.: 3126 - 3194· Bom investimento.
R$400.000,OO . Com 926,OOm2 -

Centro. Ótimo para prédio. .

Cód. 2252 - 'Czerniewicz Sobrado com 03

moradias, sendo 350,OOm2 de área construída
em terreno de 450,OOm2. R$ 330.000,00 -

Aceita casa até R$ 150.000,00

Cód. 27% - Vila Lalau - Casa em alvenaria semi nel/a
com 155,00ml sendo 01 suIte, 02 dormitórios, lavabú,
02 vagas na garagem e demais dependências, Possue
aquecimento solar e ficam os móveis sob medida da
cozinha e banheiros. O terreno tem 360,OOmil.

RS 295.000,00 - aceita financiamento báncário

Cód. 1965 - Barra do Rio Cerro - Casa em alvenaria com

264,OOm2 de área construída, sendo 01 suíte. 02 dormitórios.
garagem para 04 carros. + edícula com quarto, sala. cozinha
e banheiro e demais dependências. Terreno com 590.00m2•

RS 255.000,00 • aceita financiamento bancário

Cód ..1806 - Ilha da Figueira - Terreno com 327,OOm>,
uma casa de madeira com 4quartos. rua asfaltada.

RS85.000,00- estuda propostas

Cód. 2806 - Amizade Casa em alvenaria com 200,001112
de área construída, sendo 03 quartos. 02 saíss, cozinha.
lavanderia, .garagem para 02 carros, depósito. despensa e
03 banheiros. O terreno tem 450,00m<. RS 180.000,00 r

aceita apto de menor valor e financiamento bancário

.

Cód. 1759 • Centro Il-Iat tluplextom
W3,OOrr? de áreá total, sendô, co;:inlia,
sal!!, lavabo, suíte com h.idro e"01 vaga
na garagem. MObiliado e 10c<1do para
Ms:pedes dó Hote!. R$ 1415;000,00 .

estuda propostas, aceita apto e ferreno.

CÓd. 2356 - Nova Brasília Casa em alvenaria com
110,oom' de área construída, 3quartos, sala, cozinha,

lavanderia. banheiro, garagem e dep6sito. R$ 120.000.00
aceita financiamento bancário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMÓVEIS

Cód.: 103 - CASA ALVENARIA,
Bairro São Luiz, com 118m2, 3
dormitarias, 2 banheiros, Terreno

com 420m2. R$120.000,00. Á vista.

Cód 211 - TERRENO,
Bairro Chico de Paulo,

corn.õsü m2, com casa de
madeira. R$ 80.000,00.

�\��<o�QfV�

BarraSul
A imobiliária da Barra

Plantão: '9135-8601

3371-2357 www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.c.om.br

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

2010. legalizada para
Financiamento.

R.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207

Cód 205 - TERRENO, Bairro
Santa Luzia, com 25.000m2.

R$ 120.000,00.

Cód. 244 - TÉRRENO com

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

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

520m2• R$155.000,00.

Cód 224 - TERRENO,-SHROEDER,
COM 3.190M2, Próximo Rações

Gumz. R$ 125.000,00.

Cód.: 126 - CASA ALVENARIA,
SHROEDER, com 96m2,
Terreno com 525m2, 3

dormitórios. R$ 95.000,00.

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

R$ 650,00.

barrasul@netuno.com.br

ReI. -373 - BARRA DO RIO CERRO - casa aIv. cIIaje
129,OOm2(geminada) averbada, terreno com 186m2(12x15,50), 3qtos,
'$8Ia, copa, cpz. BWC. lavanderia, garagem, Rua AtUM C.G.Erdmann

$/n"· R$100.000,OO - aceita cano no Ilegocio(com foto airton

wosclmicki)

Ref. - 389 - BARRA DO RIO CERRO -casa aIv. nova c1162m2 C/laje e

pvc, terreno c/777,78m2(14,9OX51 ,50} murado. 3qtos, sala copa. coz
2bwc,escrltÓríO, lavanderia, garagem e nos fundos edlcúla c175m2, C/

1qto, sala,coz.bwc, área de servlço,lavand.com área de festas e

churrasqueIra. local ideal para duas tamilías n· 80. RS 260.000,00.

ReI. - 295 - BARRA no RtO CERRO - casa llht.cllaJe, 201m2• terreno
c1408.90m2(14,50X28,20}, 3qtQ, sendo 1 suite c/hidra-massagem, 3
bwc, sala de &513r, sala TV. copa, essas três peças cum sancas de
gesso, cozo mobiliada, lavand.cllmrasquelra. 3 garagens, fogão a

lenha, área de festas, paredes com massa corrida, piS!); cerâmico,
desp., aberturas em vidro temperado cor verde, portão'eletrônico,
inter-fone, a o f),!dt'ao .de çoÍlstT , M a .000 00

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

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

ReI. - 370 -ILHA DA AGUEIRA - sobrado em alvenaria com laje
incJínada c/15Qm2;sendo 139,30m2 averbada, pronta para finan, terreno
C/3OO,67m2murado, 3qtos, 2 banheiros. sala, copa, coz.lavanderia.
ctwrrasqueira, despensa, 2 garagens, aqueCimento sola!; perto Posto

BehIing, R$ 225.000,00 ou R$ 165.000.00 e mais saldo naCaixa de RS
60.000,00 - aceita Cl2 ou 3� ou terreno

ReJ. - 396 - BARRA DO RIO ÇERRO - casa aIv. C/Iaje fIOm2. avetbada
terreno cI395,50ffi2,3qlos, sala,coz. e copa integradas, _,lavanderia,

garagem, murada, RuaVidaIMaeIIri -UIeÍmeIIORelIdIIcIaI
TreIIIIDo • 8$111.1J11O,D8

LOCAÇÃO:
.

• ILHA OA 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 .

• APARTAMENTO com 97,56m2, CENTRO, 1 suíte
+ 2 dorm1torios, sacada com cnurasqueíra, 2

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

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

35,13) lot. Girolla, Rua Camilo Andreatta - R$

60.000,00
REF.-162-V. NOVA - terreno com 6.991,13m2 (29
x128), R$450.000,OO.
Ref. - 329 - BARRA DO RIO CERRO -te'freno cl

544m2(16x34), R$ 75.000,00.
Ref. - 391 - BARRA DO RIO CERRO - terreno cf

963,30m2 (24,70x39), R$ 75.000,00
Ref. - 397 - BARRA DO RIO CERRO - terreno com

2.170m2, Rua Clara Hanemann, Residencial

Dell'Pradi - R$ 250.000,00

Ref. - 393
VILA NOVA - apto
c/BO,90m2 en
qtos sendo um

suíte, sala
coz.integradas.lav
anderia,sacada
c/churrasqueira,
garagem, Rua
Antonio Françlsco
Dlemonn, n° 146 -

Ed. Caliandra -

R$125.0oo,OO -

aceita terreno
cemo parte �e
JJ8I8IIM!nto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Parelmóvels
www.parcimoveis.com.br

47 3275�9500
Plantão 9658·6786

www.seculu.s.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

• Ret. 1040 - Nova
Brasília - Ed.

Moradas da Serra -

Apto com suite + 2

qtos e demais dep.,
- garagem. Prédio com

piscina. salão de
festas cf forno à lenha

- R$158.000,OO

- Ref. 1028-
Nova Brasília -

Ed. Sunflower -

Apto com suíte +
1 qto e demais

dep., garagem.
R$158.000,00

(Aceita
financiamento

�ancário)

- ReI. 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. 001 -

Jaraguá
Esquerdo - Casa
com suite + 2

quartos e demais

dep., terreno com

502 m2 - R$
280.000,00
(Aceita
financiamento

bancário)

: Ref. 034-
Ribeirão Cavalo -

Casa alvenaria c/
3 quartos e

demais dep.,
terreno com

570m2 -

R$ 110.000,00

- Ref. 1019-
Centro - Ed.
Maximum Center
- Apto com suíte
+ 2 qtos e demais
oep, garagem.
Localização
central, ao lado do
colégio Divina
Providência - com

móveis sob
projetados sob
medida em todos
os ambientes -

R$270.000,OO
(Aceita
financiamento
bancário)

Ref. 1037 - Centro - Ed. Raphia - Apto semi-novo, com suite + 1 qto (possívet
reverter 20 qto) e demais dep, garagem. Excelente localização na lateral da Rua Reinaldo
Rau - Ficam móveis sob medida na cozinha, área de serviço, sala, suíte, qto e banheiros

- Consulte-nos':" Aceita financiamento bancário ou estuda proposta c/ parcelamento.

- Ref. 046 - João
Pessoa - Sobrado
com suíte + 3
quartos,2
garagens, terreno
com 343 m2-
R$ 190.000,00
(Aceita
financiamento
·bancário)

.

- Ref. 011 -

Nova Brasília -

Casa alvenaria
el suíte + 2

quartos e

demais dep,
terreno com

405 m2-
R$ 230.000,00

(Aceita
financiamento

bancário)

- Ref. 1035 - Centro
- EdifíCio Saint

Tropez - Cobertura
duplex com surte + 2

Quartos, 4 banheiros,
com ambientes

amplos e interligaelos
(cozinha, sala de estar
j copa), terraço com

espaço para banheira
Spa, ampla área de

festas. box pI
depósitos na

garagem. Box para
depósito no térreo e 3

vagas ele garagem.

- Ref. 003-
Schroeder - Casa
alvenaria com

suite + 2 quartos
.

e demais dep, ...

terreno com 478
m2-R$
150.000,00
(Aceita
financiamento

bancária)

- ReI. 035-
Ribeirão Cavalo -

Casa alvenaria cl
1 quarto e

demais dep.,
terreno com 725
m2-RS
110.000,00

---------1
J

I
I
1
1
I
I
I
I

I
I
I

__j

,

L__

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ótima Oportunidade,
Elevador, Hidrômetro Individual,
Opção de Vaga Extra,
Cobertura Duplex,
Salão de Festa

clEspaço Gounnet,
Churrasqueira e Terraço na Cobertura,
Acabamento em Pastilha, Infra-estrutura Para

Instalação De Ar-condicíonado Split, Com
Opções De Apartamentos 3 Quartos + Suite, 2
Quartos + 1 Suite, 2 Demi Suites.

lindo Apartamento,
Ambientes Sociais
Totalmente Integrados,
Sacada Principal c/Churrasqueira.
Area de Serviço com Sacada,
Cozinha Integrada,
Amplo Hall de Entrada,
Elevador, Medidores Individuais
de Água e Gás, Amplo Terraço, Apartamentos
Com 1 Suite + 1 Dormitórios ou 2 Dormitórios.

Edifício

Piscina, Academia, 2 salões de festas
Playground, Espaço zen, Garagens
Portão e porteiro eletrônico

Apartamento
2 dorm., Sala de estar e jantar. Cozinha
sacaca com churrasqueira, Lavanderià
Preparação pIAr-condicionado
Hidrômetros individuais
Medidores de gás individuais

Edifício

Salão de Festas, Academia,
Playground, Área Verde, Piscina.

Apartamento
2 Dormitórios ,Sala com 2 ambientes,
Sacada com Churrasqueira,
Cozinha, Área de Serviço,
Banheiro Social, 01 vaga de Garagem.

RESIDENCIAL

13ertha 1</ànn
Residenciai

Hebrom.
10 Pavimentos (2 de garagem)
2 Elevadores

.

Salão de Festas com Churrasqueira e deck
Locaização Privilegiada
Apartamentos com3 donnitófÍos
(Suite + 2 dormitórios)
Ampla sacada com churrasqueira
Preparação para ar-condicionado split

Apto tipo 01
Térreo - 2quartos,
sala, copa, cozinha,
bwc, lavandería,
Qaragem
Area privativa 57,00m2

Apto tipo 01
01 suíte + 01quarto,
sala,copa,cozinha,
bwc,lavanderia,
9aragem
Area privativa 76,00m2

Apto tipo 02
02 quartos. sala,
copa, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem
Área privativa 68,00m2

Aptotipo04
01 suíte + 01quarto,
sala.copa.cozona,
bwc,lavanderia,
Qaragem
Area privativa 62,OOm2

Obs:Cozinha e banheiros pintura epoxi no box e lavanderia sem cerâmicos nas paredes,todos
aptos com churrasqueira na sacada. Entrega: Agosto de 2012. Entrada de 30% e saldo em 50x.
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construção
pelo Sistema

de Condomínio
Fechado a

Preço de Custo
- Não é

. Incorporação'

3371-1500.,

·vendas@chaleimobiliaria.com.br

Rua Reinaldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul

Rua Marina Frutuoso, ao lado do n° 111,
Centro.

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,.o9m2 total e 87,66m2
privativo - R$ 127.993,74 dividido em 19

Parcelas - CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio
sem Acabamento).

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

vaga de garagem, com áreas de 119,29m2 ,

total e 76,06m2 privativo - R$ 112.970,22
dividido em 19 Parcelas - (CUSTO ESTIMADO
pelo·Condomínio sem Acabamento).

APENAS UMA UNIDADE 1

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 opcional),
com áreas estimadas de 145,OOm2
total e 90,OOm2 privativo -

R$ 128.089,50 - (CUSTO
ESTIMADO pelo Condomíntti"sem

.

Acabamento).

- �<t;- .t'
\ 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

-

r,' ..

churrasqueira e duas vagas de garagem, com áreas
de 153,63m2 total e 98,50m2 privativo
R$129.907,1.4 dividido em 2� Parcelas -(CUSTO
ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento).

Apartamentos TIPO 02 com dois dormitórios, bwc - �

social, .sala de estar/jantar, cozinha, área de
.

serviço, sacada com churrasqueira e duas vagas jie.
garagem, com áreas de 120,95m2 total e 75,OOm2
privativo - R$ 102.508,56 dividido em 21 Parcelas
- (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem
Acabamento).

ENTREGA EM 2010!

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, n° 1331, Centro.

Apartamento TIPO 01 com 1 dormitório (suíte), kitchen, área de.
serviço, estar/jantar e uma vaga de garagem (segunda vaga
opcional), com áreas estimadas de 75m2 total e 40,75m2

privativo -R$ 86.577,34 -(CUSTO ESTIMADO pelo�ontfomínlo .

sem Acabamento).

Apartamento TIPO 02 com 1 dormitório (suíte)', kltchen, área de

serviço, estar/jantar e uma vaga de garagem (segunda vaga
opcional), com áreas estimadas de.69m2 total e 36,90m2

privativo - R$ 80.451,16 - (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio
sem Acabame�to).

'I
I
I·
I

Rua 181,.. Emil Burow esquina com a Rua 459 -Severino
Sch(oche_t� eentre, _

:::" .;.., _- ;.
..."

•
1

,; Apartamento TIPO PENTHÓUSE com Suíte MastêtCloset e
Varanda; Suíte2 com Sacada (ou Dormitório 2.com Sacada e Bwc

Soéía1)� Dórmifór�O'3 rOmVar.àndf3; Hornê-théatêr com Varanda (ou
Dormltóric 4 com Vararida): Lavabo: Hàll Sodar; Livlng (Salas de

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

Churrasqueira e duas vagas de estacionamento, com áreas
estimadas de 270,OOm2 total e 149,00m2 privativo-

RS 266.206,50 (CUSTO ESTIMADO'pelo Condõrríínio sem.

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

.

1"êKÃ L É1"êKÃ 1 É1êHÃ l i1"êKÃ L É1"êKÃ L É1êHÃ L É1êHÃ LÉ1êHÃ 1 É1"êKÃ L É1éHÃ L É1éHÃ L É1êHÃ l É1êHÃ LÉféiiÃ L É1éHÃ LÉféiiÃ L É1CHÃ L É
_.......... ....*, ••••_ wc. - 4"a.'.
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Empreendimentos Imobiliários

Edifício
Schiochet
Localizado ao lado
do Angeloni, o
prédio possui salão
de festas, piscina,
2 elevadores e
ótima localização.
Apartamento no
9 andar, frente,

<

contendo 2 súítes,
1 dormitório, sala de
estar/jantar, sacada,
cozinha sob medida
integrada, área de
serviço e 1 vaga
de garagem.
R$185.000,00

Terreno Residencial- Centro
Localizado em área nobre no

centro da cidade, com área
de 430m2. R$ 200.000,00

o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 10 e 11 de abril de 2010

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

LIGUE: 3 72�16 6·
a 9 7 865

atendimento@megaempreendimentos.com

,_ o., :::;:;;':;:::;:,;';"

·l1l··"·I·í.l·
Lotes a partir de R�; 35 mm

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

próximo a escola,..creches, posto de
combusnvelemercado.

VENDAS EXCLUSIVAS!

, ,

Terreno Agua Verde·
Lindo terreno residencial,

loteamento asfaltado, rua sem
saída, pronto para construir.

:
Área de 450m2. RS 85.000,00
(Aceita financiamento bancário

. e carro até 35 mil como
parte de pagamento).

•

1
CASA - BAIRRO RAU
Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala de
estar com lareira, sala de. jantar, cozinha,
deposito, banheiro social, área de servioo,
área de festas com churrasqueira, 3 vagas
de garagem, portão eletrônico. Terreno
com 450m2• R$ 230.000,00

.

SOBRADO-JGUÁESQUERDO
Excelente sopradç próximo ao centro, - ;""":l"'.>
contendo 1 suít,e c/ §acada, 2 quartos: sala '0
de estar, sala de jantar, sala íntima, banheiro
social, cozinha mobiliada, ampla área de festas
c/ churrasqueira e espaço p/ piscíH,af'3vagas
de garagem, portão eletrônico. Rua sem salda
e linda vista da cidade. Terreno com área de
440m2 e área construída de 255m2. De
R$ 385.000,00 por R$ 365.000,00 (aceita
apto de menor valor e Financ. Bancário)

TERRENO NOBRE NO
BAIRROAMIZADE"

,.; � � l(ieal para Edifício Residencial e Casa de
r>,-';>I" ,-

::i/)'!''''· Alto Padrão, Excelente imóvel de esquina,
.

localizado na Rua 13 de Maio. Pronto
para construir; com área de 577m2,
R$185.000,OO(Proprietário Aceita

Permuta no local),

RESIDENCIAL JARDIM AMÉRICA

Localizado no bairro Ilha da Figueira, próximo ao Posto Behling.
Apartamentos com 2 quartos, sala de-estar{jantar, sacada com
churrasqueira, bwc social, cozinha, área de serviço e 1 vaga de
garagem. Residencial oferece piscina infantil e adu�o, espaço .

gourrnet, playground, academia, espaço zen e ótima localização.
A partir de R$ 90.000,00 á vista ou Entrada + Parcelas de
R$ 599,00. Realize seu sonho da casa própria ou seu investimento.

. .

Edifício Juliana' •
CENTRO (MOBILIADO)
Contendo 1 suíte, 2 quartos, sacada,

.

banheiro social, cozinha sob medida,
churrasqueira, sala de estar/jantar, área de
servico, 2 vagas de garagem e acabamento
em gesso. R$165.000,OO (aceita carro
como parte de pagto e financ. Bancário) -

Próximo ao Shopping Breithaupt.

OPORTUNIDADE! E IFíCIO l.IUUM LIBERADO
PARA FINANC. BANCÁRIO - R$100.000,OO

Localizado na Rua Albert Santos Dumont, bairro Vila Lalau (próx. 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 paravocê que quermorarou investirl

CASA

CHAMPAGNAT·
ALTO PADRÃO
Acabamento refinado,

1 suíte máster com 60m2,'
3 suítes, home cinema
com projetor, área de
festas climatizada,

piscinà com raia para
natação. Área construída

de 420m2• Venha
conhecer a casa dos

seus sonhos!

Consulte-nos!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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No Rio Molha à 2 km da! j -

'

.' I : l

, Gruta, áreas com 1 }
escritura e energia I \
elétrica a partírde ! i
"

,R$ '55,000,00.1
,

{inancíamento própria: I..

��....�

i
i

f i Residencial AMARYlLlS, -

i i: últlrnQ andar, 1 suíte

'� I com .sacada mais 2
'

í l, quartos, sacada com

J'
, t churrasqueira e 1 vaga,
I de garagem. Área total "

i de 147,24 Í1:l2.
"

I "

1"'���.w:.........\_ ...,......""""'_'�II{��M
-

'r:;;�;�'�"�;;:a-;:�:�:-�'''"
i .Barroso com 414,90 mZ

t' (14,00 x 29,67),
I Loteamento Picolli, local
! tranqüilo próximo a UNERJ,
1 R$ 55,000,00.
......�\'_............�.\t.-.�"'I...�

,

,
_..... -....."""'v�............,,....... ....__ .............."" ..... ·, ...

Condomínio residencial localizado no bairro Ribeirão Cavalo,
Aptos de 55,21 m2 com 2 quartos, sala e cozinha integrada,

, bwc e lavanderia.

R$85.S00.00 Entrada negociável e saldo financiado pela caixa

•

���I
0,,0

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• João .Pessoa préx.
Bombeiros 340m2
R$65.000,OO
• Centro Guaramirlm

360m2 R$60.000,OO

Vila Nova em frente
. â Gato. e Atos 1,641m2

• R$300,OOO,OO ou

R$220,OOO,OO â vista,

,..;-

�Te"eno no $60 Luiz
.

;
....
, 7�

• 300m2 Ioteamênto monte t ,
__.)

.

��éÍ'd•. RS 95;000,00,

CEHTRO·1 SUíte
+ 2 qIjaItOI. ooziIha.
sala.1mndei18 C,
sacada rIdKmf.
queira. 2 Yagas de
pagem.
RS 215JlOO,OO

Vila Nova·
amplos

apartamentos
com

3 quartos
(1sulte)

2 vagasd.
garagem
ampla

sacadacl
churrasqueira
Apartird•.

R$198.OQd,OO·

João Pessoa· Geminadof com 2 quartos,
sala, cozinha, wc social. RS115.ooo.oo
PRONTO PARA FINANCIAR!

. ta Luzia Apar.
tamentos com 3 ou 2 quartos (com
ou sem suíte�· Sala de estar e jantar;
I'ltIlM�M$t.11 r.nm r.n1l"�IINr$t\'

1 suIte + 1 quarto. sala de jantar,
e estat área de festas com
CIlurrasqueira e playground.
ADaftirde RS 105.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Schroeder I. préx. Ginásio de Esportes - Com
escritura - Lotes a partir de R$45.000,OO
financiável - Re . Imóveis MI 24.783.

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

pronto pra construir, apartir de
R$60.000,OO financiável pela Caixa. ;.,. Reg.

Imóveis MI mãe 59.123

Financie pela Caixa! Entre em'
contato para maiores detalhes!Bairro Rio da Luz -lotes com aprox. 350m2,

fase de aprovação - Reg. Imóveis MI 9.205.

Casa 1 - Casa em

alvenaria com

aprcix. 80 m2 - 1
suite, 1 quarto,
sala e cozinha

conjugados, 1
banheiro completo
com armário e box
blíndex 10mm, área
de festa com

churrasqueira -

financiável pela
Caixa - Reg.
Imóveis MI 50.396 RES. VaLE -FRANCHE

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

asfalto -

Reg.
Imóveis MI·

, 50.966

. Guaramirim -

Residencial
.

Malibu, lote
esquina com

.

área de
383,27m2 -

Reg. Imóveis MI
21.971.

Ref. 121 -

casa mista} 2
�

. qtos e demais

dependências
,com 78m2,

.
$150.000,00

.

- MI 50.407.

,

. JQÃ9,' P�SSO�\/.... "
, -�'"'- -,- ';;�- \��- '._--: ..

'""
- I, .:�' ,� - '�, ,

CONSU JE-N
.

S SO

COMPRA

INTERIMÓVEIS
- '

...,INTERMEOIÁRIA D.E IMÓVEIS L.TOA.

CEiEGl 9t4J ALUGA

Plantão 8404-8498 l 9183-2333

Rua João Plcolll, 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 aragem.
Área total 86 m'.

Excelente lo alização
Av. Mal. Cast lo Branco
'Centro de Sch reder/SC
..

.. Consulte as ç ndições
. 'especiais pqr compra.
: .. - _ =

[IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
i_;:, Apart. 1 dormit., sala, COZ" ár serv, bwc, sacada e

igaragem Vila Nova Próx. Fóru Aluguel: R$ 450,00
[-> Apart.91 dormit., sala, COZ., are serv., bwc, sacada
iel churrasqueira e garagem. Resld. as Tulípas-
iCentro. Aluguel: R$ 490.00

'

•

i-> Apartjovo. 02 dormitórios. sala, zinha, área serv.,

1banheiro;sacada e garagem. Três R\os'do Sul. .

jAluguel: R$ 520,00 ji -> Apart. 03 dormit., sala, COZ., área serv., bwc, I[sacada e garagem. Ed. Vitória Régia - Vila Lalau.

iAluguel: RS 550,00
j -> Apart. 03 dormt. (1 suíte), sala, COZ., área serv.,
[bwc social, sacada eI-ehurrasq. e garagem. Resid.
i Phoenix - Centro. Aluguel: RS 900,00- .

!-> Salacomercial, área 45 m2. Rua Preso Epilácio
! Pessoa, 1465 - Centro. Aluguel: RS 550,00

7
1
1
\

\
1
\
\
\

..

j
J
1

�
)
\

)

\
�
1

\

\
\ .

)

j
\
1

�
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CZERNIEWICZ CENTRO :

Ret 4769 - Centro - Ed Ruth Braun -

Apto c/ 124,75m2 - suite - dorm
sacada c/ churr - vaga gar - coz e

bwc mobiliados - luminárias e gesso
- R$275.000.00

Ret 4685 - Hesid Mont Vermont - Apto
GI 95,00m2 - suite � 2 dorm

estar/jantar - sacada cf churr - cf
elevador - piscina e área de festas -

apto mobiliado - R$284.000,00

Ret 4681 - Ed Quatro Ilhas - Apto cf
151,61m? - suíte - 2 dorm - vaga gar

sacada cf churr. 2 vagas de gar.
- a partir de RS256.000.00

Ref 4654 - Resid Lancaster - Aptos c/
115,65m2 - 02 dorm - sacada cf churr
vaga gar - a partir de R$142.000,OO -

Obralncorporada sob nO RI 59.825

Re' 4802 - Residencial Sonia

Magali - Apto c/ 84,89m2 • suíte -

2 dorm - sala estar/jantar -

sacada - vaga gar - troca por casa
- R$136.000,00

ReI 4733 - Ed Monte Cario _ Cobertura
cf248.79m? - suite master - 02 suítes -

estar intimo - salão de festas c/ churr -

piscina - vagas gar - ficam moveis sob
medida - R$570.000,00 - aceita

imóvel de menor valor

ReI 4806 - Vila Nova - Edíficio Alberto

Marangoni - Apto cf 79,00mz - 02 dorm -

sala cf 02 ambientes - 2 bwc - sacada -

área festas -fícam moveis sob medida -

salão de festas - R$158;00Q!00
- .

GUÁRAMIRIM

Ref 6598 - Vila Rau - Sobrado c/
210.00m2 - 2 suites - 2 dorm
piscina - área festas c/ bwc - 2

vagas gar - ficam moveis
embutidos - R$470.000,00

Ref 6590 - Casa Alv c/ 114.00m2
- suite - 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 p/ 02 carros - R$263.000,00

Ref 6542 - Casa Alv c! 130,OOm2
• suíte - 2 dorm - estar/jantar
área 'festas - 02 vàgas gar -

massa corrida - gesso - i�nela
blindex - R$198.000,OO

Re' 6609 _ Casa de Alv c/
•

164.20m2 - suíte - 2 dorm - gar
" p/ 02 carros _ R$330.000,00

. .

JARAGUA 99 SANTO ANTONIO AMIZADE

Ref 6618 - Casa Alv c/ 111,OOm2
- 2 dorm - sala estar/jantar -

copa/coz - edicola c/ dorm - bwc
e lav - R$95.000,00

Rei 6614 - Casa Alv cf 151 ,24m2 -

sutte c/ closet - 2 dorm - churr c/ bwc
- gar pi 02 carros - porcelanato -

massa corrida/gesso - R$309.000,00

Ref 6551 - Guaramirím - 02
casas qernnadas c/59.25m2
cada - 03 dorm - bwc - sala

estar/jantar - gar -

R$115.000,OO cada

Rei 4812 - Czerniewicz - Resid
Athenas - suíte - 2 dorm - sala

estar/jantar - sacada cf churr-
gar p/ 02 carros - salão de festas

- R$240.000;00

CORUPÁ

Re' 6552 - Ilha da Figueira -

Casa Alv c/ 250,OOm2 _ 3 suites
- escrit - 03 salas - área festas
- piscina - 2 bwc - gar p/ 02

carros - ficam móveis embutidos
- aceita imóvel de menor valor -

R$360.000,00

Ref 6611 - Casa Alv c/
375,OOm2 - suite c/ closet - 3
dorm - sala estar/jantar - gar p/
07 carros - área festas - dep

empregada - demais
dependências - R$320.000,00

Ref 4015 - Corupá - Chacara cl
132.000,OOm2 - 8,000 pés de

eucalipto - 10.000 pes de pino-
02 chalés - 02 tobogãs - piscina -

area festas - Proximo as

cachoeiras - RS290.000,OO

Ref 6527 _ Casa Alv cí 118.00m2
03 dorm - gar -area de festas

R$168.000.00

Ref 6615 -Ilha da Figueira - Casa
Alv c/ 330,OOm2 - suíte c/ closet -

02 dorm 01 c/ sacada - área
festas cf bwc - deck de madeira -

piscina - R$565.000,OO

Rei 2235 - Terreno el
1.497,60m2 _ R$93.000,00

Rei 2242 - Vila Nova - Terreno Comercial
c/ 46.909,05m< - R$1.380,000.oO

Rei 2088 - Tifa Martins - Terreno
residencial cf 420,00m2 - R$55,000,OO

CENTRO
.

TRÊS RIOS DO SUL
.

BARRA DO RIO MOLHA VILA RAU

Ref 6619 - Casa Alv c/170,OOm2
- suite - 02 dorm - sala

estar/jantar - garagem - toda
mobiliada - ótima localização -:-

- R$27G.000,00

Ref 6612 - Casa Alv c/ aSO.ü()'m2
:� ._ suíte c/ closet - à'2�aórm� 2

.

bwc- área festas - gar pI 02
carros ., aceita 02 terrenos na

negociação -R$270.000,00

,Rij, 6521 -'Vila Rau -Casa Alv cf

224.00m2 - suite - 2 dorm - copa/coz
toda mobiliada - bwc cf banheira e hidra
_ gar pi 02 carros - aceita apto de menor

valor - R$310.000,00

SCHROEDER

Ref 6620 - Schroeder -

Sossego - Casa Alv c/
155,00m2 - suíte - 2 dorm

.

- sala estar/jantar - dep -

!lar pi 02 carros -

R$159.000,OO

�

_. ��... �\.' .

v ��*f.- -��if_
ReI 6639 - Vila Lenzi - Casa Álv c/ �

258,eOm2 _ suíte master cf sacada - 3
dorm 01 cf sacada - sala TV cf sacada
- 2 bwc - área festas - R$340.000,00

Ref 6372 - Casa Alv c/ 143.50m2
- suite - 2 dorm - gar pI 02 carros

- R$259.000.00
�

Rei 6638 - Amizade - Casa Alv cf

155.DOm? • sune cl closet - 2 dorm -

estar/jantar - churr - gar pI 02 carros -

moveis sob medida - R$330.000,00

Rei 2182 - Terreno cf 2.495,OOm2 -

R$190.000,OO

Ref 4811,- Amizade - Resid
Amizade - apto cf 58,35m2 _ 2
dorm - sala estar/jantar - área
servço - gar _ R$115.000,00 . Rei 2243 - Terreno com 453.00m1 -

. R$160.000,OO

Rei 6640 - Casa Alv cl 113.06m<
- suite - 2 dorm - estar/jantar - gar

- ficam todos os moveis -

.................................R$�º8,QQO.ºº
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VE AS

Rua Barão do Rio Branco, 373

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30

Sábados e teriadcsplantâo.

rejane@atlantaimoveis.com
w.at an aimov is.com

Resid.
Aquamarine

Residencial Dona AI
•

me Residencial t Germain

�ef: 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

dorrrutórios,
preparação para
ar split,
hidrometro
individual.

Ref: 2403 • Residencial
4

Aquamarine - Centro _

f

Apartamento com 2 #

dormitórios (sendo um

deles mobiliado). sala, bwc
social mobiliado, cozinha

mobiliada. area de serviço,
1 vaga de garagem.

R$142.000,00 ENTRADA+
fGTS + fiNANCIAMENTO

BANCÁRIO

Residencial

Ref: 2401 • Vila
Baependi - Apartamento
com 2 dormitórios, bwc
social, sala, cozinha

mobiliada, sacada com

churrasqueira, área de

serviço, 1 vaga de
garagem. R$
130,000,00

Ref: 2376· • Jaraguá Esquerdo - Apartamento mobiliado com 1 suíte, 1

dormitório, bwc social, sala de estar e jantar, sacada com churrasqueira,
cozinha, área de serviço com sacada, 1 vaga de garagem. R$ 168.000,00

ENTRADA + fGTS + fiNANCIAMENTO BANCÁRIO.

spen

Ref: 2364 - - Nova Brasilia - Apartamentos com 1

suíte, 2 dormitórios. bwc social, sala de estar e jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, 1

• vaga de garagem RS 158.000,00 e R$ 175.000,00
ReI: 2309 - Vila Nova Aptos em construçáo c/1 suíte, 2 quartos.
sala de estar e jantar com sacada e churrasqueira, cozinha, área de

serviço. bwc social, 2 vagas de garagem. R$ 179.000,00

ReI: 2328 - Centro - Apartamentos prontos, com 1

suíte, 2 dormitórios, bwc social, sala de estar e

jantar, sacada com churrasqueira, cozinha, área de

serviço, garagem. R$ 169,000,00

ReI: 2339 • Centro - Apartamentos com 3 suites (1 master
com closet e sacada, 2 demi-suítes), Ampla sala de jantar e
estar com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço
com estencal lavabo, 2 vagas de garagem. R$ 300.000,00

TERRENOS APARTAMENTOS

Ref: 2402· Centro - Apartamento com 1 suite, 2
dormitórios, sala de estar e jantar. sacada.

banheiro. cozinha, área de serviço, dispensa.
lavabo, 1 vaga de garagem. RS 240,000,00

Resid. Recanto da Ilha

Ref: 2385· Ilha da Figueira - Apartamentos
com 1 surte, 2 dormãénos, sala de estar e

jantar. copa, cozinha, área de serviço. bwc
social. sacada com churrasqueira, garagem.

R$169.900,OO á R$179.900,00

ReI: 1593 - Casa
Geminada lIha da Figueira
Lot. Malibu Casa com 1

suite, 2 dormitórios, bwc
social, sala de estar e

jantar, copa. cozinha. área
de serviço, 1 vaga de

.

garagem. R$144.000,00

Ref: 2387 - - Nova Brasilia -

Apartamento mobiliado com 1 suíte, 2
dormitórios, copa, cozinha, área de

serviço. sacada, churrasqueira, garagem.
R$ 169.000,00

ReI: 2388 - Amizade - o hampagnat -

Apartamento com 1 suíte mobiliada com sacada e

banheira de hidra -massagem, 2 dormitórios. sala de
estar e jantar. bwc social, cozinha mobiliada, área de

serviço, 2 vagas de garagem (uma atrás da outra).
R$ 220,000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1083 - AMIZADE - CASA
ALV. NOVA cl suíte + 2

qtos. R$ 240 mil

1008 - CENTRO - CASA cl
suíte + 3 qtos, piscina, terreno
cl 1320m2 - ótima localização.

R$ 795 mil

1025 • CASA CENTRAL - cf
300m2• suíte master + 2

otos, área de festas cf piscina
- churrasqueira - quadra
poliesportiva. R$ 540 mil

3030 - APTO CENTRAL -

ED. GOMES - cf área
privativa de 95,33m2 -

Suite + 2 qtos, 1

garagem. R$169.000,OO

3004 - CENTRO - APTO
NO ED. VAIRA cf 2 qtos.
R$ 128 mil - Pode ser

financiado.

1073 -/WIlNJ: - rASA (f
MAIBlA ci 3 <Pi.Bnro o'

327ntA$!51ri

1334 - SÃO Luis - CASA DE
ALV. el 120,08m2 • Suíte +
1 qto. Terreno cl 198,65m2•

R$ 130.000,00

1000 - CASA CENTRAL -

."
cf 230m2 (todos os quartos

cf sacada). R$ 480míl

3011 - CENTRO - RES.
VILLENEUVE -

Localização privilegiada,
prolato único na cidade.
Venha conhecer esse
belíssimo projeto.

3001 - CENTRO - RES. FLOR
DE LÓTUS (em construção) cl
1 - 2 ou 3 qtos. Valores sob
consulta. Entrega em 2011.

1102 - BARRA - CASA ALV. cf
suíte + 2 qtos, ampla área de
festas. Terreno cf 787,50m2.

R$ 385 mil

1223 - JGUÁ ESQUERDO -

CASA MISTA - terreno de

esquina. R$150 mil

1192 - FIGUEIRA -'CASA ALV.
'" el 300m2 - suíte + 2 qtos,� terreno cf 1000m2• R$ 280 mil

1075 • AMIZADE - CASA ALV. -

cf suite + 2 qtos. R$ 239 mil

1072 - CHAMPAGNAT -

SOBRADO cf 290m2 - suíte + 2
qtos. R$ 500 mil

3001 - RES. flOR DE LOTUS - Em

construção - CENTRO cl 1 suíte -1
suíte + 1 qto - 1 suíte + 2 qtos.

Valores sob consulta.

3034 - CENTRO - ED.
ASTER cí suíte + 1 qto.

R$ 127.000,00
.

d
'B.
:g
o
E
:g
...

a.

o
-Q)
-

o
<II
o
:'2

� "3000 - CENTRO - APTO NO

� ED. CARVALHO el suíte + 2
.! qtos. R$ 190 mi!
O

1185 - FIGUEIRA -

.$.QQ.MPº�J��.MJ.N.�.Q.º� cf
aprox. 170m2 - suíte + 2 qtos.

Valores sob consulta�.!��$j\!���������j

\
'.

1081 - RES. VERSALHES -

CASA ALV. cf 250m2, terreno cf
3795m2. Espaço para horta,

pomar, quadra de esportes, área
de festas com piscina. Local

Aprazivel.

1103 - BARRA R!!)..,ÇERRO •

cAsA' DE ALV. cf 192m2 - Suíte
+ 2 qtos, 2 garagens. Terreno
e/372m2• RS 270.000,00

.

1306 - PRÓX. PREFEITURA -

SOBRADO SEMI-MOBILIADO cf
süit'e+-4 qtos, área de festas com

Piscina - terreno cf 1400m2• Linda
-

"
vista da cidade. RS 485 mil .:1

3412 - VILA NOVA - APTO
RES. JARDIM DAS

MERCEDES cf 60m2 - 2 qtos,;\\

1 garagem. R$ 99.000,00

1056 - ÁGUA VERDE -

SOBRADO MOBILIADO cf
430m2 - terreno cf
.1328m2. R$ 500 mil

1082 - AMIZADE - SOBRADO
cf 180m2 - suíte master + 2
qtos. R$ 320 mil- Estuda �;

propostas envolvendo apto de ��
bom padrão no negócio.

1085 - AMIZADE -

SOBRADOS GEMINADOS - �
cada um cf suite + 2 qtos. �
R$ 175mil cada sobrado

1160 - CZNERNIEWICZ -

SOBRÀDO (rua sem saída)
cf 160m2 - terreno cf

. 730m2. RS 480 mil

,
.

l :

1H1111IHI!
ªº.9.1.: .. Q.AHM .. :...8.�S..,.

. FAUSTINO GlROLLA
(novo) el suíte + 2 qtos =

R$ 130 mil. Pode ser
financiado.

3270· MU - APTO no Res.
Imigrantes c/96.189m2 - 2 qtos.

cozinha mobiliada.
R$130.000,00 .

3417 - VILA NOVA -

.

RES. GRANADA (novol
cf suíte + 2 qtos - 2

vagas de garagem. A

partir de RS 200 mil

2087 - BAEPENDI
TERRENO cf 4.634m2 • 50
metros de frente para a Av.
Pref. Waldemar Grubba.

RS 1.875.000,00

2172 - ESTRADA NOVA.
TERRENO cf 483m2•

RS 60.000,00

2125 - BARRA - TERRENO cl
18.000m2 - ótimo para

construir uma chácara, casa de
campo. R$19S mil

2454 - SCHROEDER -

.

LOTES NO JARDIM
ELDORADO el 392m2 - a

partir de R$ 52 mil- Estuda

pequeno parcelamento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 10 e 11 de abril de 2010 Glassimais 11

VIVENDA
(reci 2354-3J

COMPRA 3372-1122VENDE

ALUGA PLANTÃO DE VENDAS

OSMAR19981-1122 I ANNE 9927-6088

ADMINISTRA
Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com IRua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

APARTAMENTOS:
RS715,00-RfF406-VlIa lenzí-Olsulté,02dorm.
R$ 99G,OO - REF 437 - Centro - Ed. Arezzo � 01

sUfte,02donn.
R$ 680,00 - REF 446 - Centro - Ed. Dona Helena
aptoOl suíte, 02 dorm.
R$ 800,00' REF448 - NOlla Brasília- Ed. Aquarela
-01 suíte, 02dorm.
R$ 650,00.REF 1.59 - Vila Nova -apto DL. dorm.
R$ 500,00 - REF 445 - Vila Nova - Ed Vargas - apto
com 02 dorm.
RS 510,00. REF 391 - Ed .. lmigrantes, Bloco 8-
apto02,dorm.
R$ 600,00 Cond. Aproll. RS 70,00 + IPTU R$
20,000, - REF 4S2 - Água Verde - Rua Pauto

kraemelj 202 - Próx, MerelakTêxtil- Ed. Olfndl!
apto novo com 02, dorrn, sala, coz, bwc, lavand,

.

garagem:
R$ 680,00 - REf�Ed Mar�nata -02 darmo
RS 620,00 -AEF4ól-Vila 'lalau-apto 03 dorrn,
RS710,PO-RÉf.464-Cei'1tro-Ed.Atlanta02 dprm.
R$1.900,OO - REF 465 -Morada da Serra - duple)<
comOhúíte, 01 dorm, garO;! carros.
�
R$600,®' REI' 449 - rl.enzi -casa alv.03dorm.
RS 385,00-RE"4S1- Fírelll!l-quitineteem alv.
R$ 1.SOO,OO - REi' QSl - Centro - Rua Argentina,
70 -Sõbrado em alv-Ol Slllte, 04'dorm, sala dê

estar, sala de jantar, cdz. mobiliada, bwc,lavand,
área festa, sacada e gar.agem para 0;2 carros.
R$ 1.000,00 - REf 46Z - Vila lenzi - Casa em éjlv.
01 suíte, 02dorm.
RS 620,00 • REF 469 - Vila Nova - casamista - 02 .

dorm,

�<:OMERClAL!
R$SOO,oo·REF�25 - Czernielt,licl· sala com 4011'11.
lt$ 1.100,00 - REF 430 • Centro. Ed, R4th Braun -

safa03 .

.�-------_';---"';"------i---------------4---------------t--------------_l R$ 1.500,QO - REF 458 - Cletnlewlcz - <:asa

comercialemall1.com140m1•
R$ 2.400,00 - REF 374 - Cehtro .... Rua Ângelo
Schlochet (após ponte ao lado cabelelelro
Janunzl!)- sala comercial com meljanino 170m'.
160m', comdisponívelem delembro)
R$ 1..100,00- REF430· centro - Ed. Ruth Sralln
sala 03 com aprox. SOm' e 01Owc.
R$ 650,® • Rl!f460-Centro - !:d. Florença - Sala
comercial n' 105 e 106. Com 40m2 cada. PossUí
sala de recepção, sala deatendimento e bwc, com
mobilia.
R$ 400,00 • REF 463 - Vila NOlla - sala comercial
com aprox, 3511'1',01 bwc,
R$ 480,00 • REF 468 - Centro - sala comercial
com 32m', 01 bwc, piso cerâmico, com

estacionamento.
GALPÃO

REF 2812 - casa alv. 180m2. R$4.300,OO-REF427-Vila Rau-Pref; Jose Bauer;

Terreno 450m2• R$ 295.000,00
1300 - galpão - com 800m2, 02 salas para

1- ..,..... -1- + -+ -I.escritórioe02bwc.
RS 770,00 - REF450 - Firenz] - Rua Adelina Kleín
Ehlert, 679 - Galpão em alv.Com 7011'11 + 30m de
toldo.Possul l.igaçãotrlfásica. Não tem habite-se.
R$2.700,00 - REf 187-lIha da Figueira - 3860-

galpão com aprox. 500m2, Possui 02 bwc.
R$ 770,00 - REF 450 - Fitenzi - Galpão em jl,11I.
Com70m1.
R$ 4.800,00 • REF 456 - São luis - Galpão com

aprox.610m'.
RS4.500,00 - RfF 227 - Vila Nova - galpão com
52211'1', com sala para escritório e 04 bwc, com
pátiodeaprox.3.ooo,OOm'.
TERRENO;
R$l.ooo,OO - REF 392 - Vila Rau:� Rua José Bauer,
484 -terreno 3.64611'11•Frente de 4011'1.

R$ 65.000,00 - loteamento Oemathe

R$48.OOO,OO -loteamentoDUWe
1- +- ------------'1":=--------------t:�--------------t�------------__i R$52.000,00-loteamentoJardimEldorado

I CZERNIEWICZ VILA NOVA R$52.000,00-LoteamentoPaineras
R$90.000,00 - LoteamentoMunique
R$ 105.000,00 - REF 3322 - Amizade - Champs
Elises-Terreno 360m2•

R$ 100.000,00 - REF 3269 - Ilha da Figueira -

Terreno4SOm'.
R$ 130.000,00 - REF 3280 - Vila Nova - Terreno
390m2.
R$377.000,oo-REF3328-Amízade-Terreno2000m'.
RS 61.000,00 - REf 3331 - Estrada Nova -

Terreno 381,8511'1'.
R$SS.ooo,oo-REF333S-Vilalenzi-Terreno443m2•
R$ 96.000,00 - REF 3336 - Jaraguá Esquerdo -

Terreno 338m2.
R$96.000,oo-REF333B-Amizade-Terren0375m'.
R$115.OOO,oo-REF3340-Vilalalau·Terreno329m' .
R$1OS.ooo,oo-REF3340-Vila lalau-Terreno329m".

REF 2415 - casa alv. 244m2•

R$ 280.000,00

AMIZADE

REF 2831 - Casa alv. 105m2•
Terreno 480m2• R$190.000,OO

REF 2813 - casa alv. 110m2•
Terreno 318,5m2. R$ 255.000,00

REF 1233 - Ed. Suelen - apto
95m2• R$150.000,OO

..__

REF 1263 - Re5. Waldomiro Bartel
- apto 80m2• R$ 135.000,00

REF 1266 - Ed. Bela Vista - apto
80,56m2• R$ 215.000,00

REF 1269 - Res. Niemeyer - apto
68m2• R$ 110.000,00

Terreno 420m2• R$ 275.000,00

VILA LENZI

REF 2713 - casa alv. 200m2. Terreno REF 2722 - casa alv. 215m2. Terreno
300m2. R$ 250�000,00 388m2• R$ 300.000,00

TERRENOS

REF 1250 - Res. Matheus - apto
120m2. R$ 240.000,00

....... 11..
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IMOBILIÁRIA Rua João Jan�árío Ayroso, 531. No início d,a Jaraquá Es�uerdo.,

.

-

8h30' 12h 13h30 às 18hOO. Aos sabados: 8h30 as 12h.Atendimento; as �
.

www.imobiliariabeta.com.br,
3371-6600

CRECI2173-J

Ref: 1064 Galpão comercial com 277m2, com
averbação, oficina montada com ferramental,

equipamentos e estoque de peças.Casa com 277m2
semi acabada sem averbação.Terreno com 600m2.

R$ 1,000,000.00.

Ref: 1063 Chácara no Garibaldl, com
185.000,00m2, 160 mil covas para

Palmeiras, Eucaliptos 5 mil pés, 20 mil pés
de Palmito Jussara. R$ 770,000.00.

Ref: 0998 Casa em Nereu Ramos, 2 dorm + 1 suite, cozinha mobiliada,área
de festa cf churrasqueira. R$ 210.000,00 (Pode ser financiada)

Ref: 1021 Casa na Barra
do Rio Cerro, 3 dorm. (1
suíte) R$ 198.000,00.

Ref: 1040 Terreno 675 m2 na

Vila Lenzi, com casa de madeira,
.

2 dorm. R$ 85.000,00.Ref: 1060 Casa na Barra, 1 suíte + 3 dorm. R$ 240,000,00.

Ref: 1042 Apartamento no Centro, com 3
dorm (1 suíte) e demais dependencias.

R$320.000,00.

REF: 0553 • Terreno 132.500m2
em Schroeder - R$1 ,250,000,00;
REF: 0982 - Terreno na Vila Lenzi
R$ 130.000,00;
REF: 0696· Terreno na Barra do Rio'
Cerro 312.50m2 R$ 85,000,00;
Ref: 1012 • Terreno no Jaraguá
Esquerdo, 900 rn2 plano, R$
276.000,00.
Ref: 1027 - Terreno no Estrada
Nova,351 rn2,R$57.000,00,
Ref: 0888 • Terreno na Vila Lenzi
399 m2. R$ 75.000,00.
Ref:1029 - Chácara no G�rlbaldi
com 564,843,00 m' .. R$
1.100.000,00 na coluna de

Terrenos.

Ref: 1036 Terreno nos Três RIOS do
-

Sul, com 325m2, R$ 54,000,00
Ref: 0911. Terreno para galpãO na

Figueirinha, com 823,59m2
(i 7x46) porR$125.000,00
Ref: 1050 Terreno no Água Verde,
com 360m2... Valor: R$182,OOO.OO

TERRENOS

Ref: 1014
Apartamento no

Centro, Residencial
Arezzo, 3 dorm (1
suíte), 2 vagas na

garagem.
R$ 299.000,00.

Ref: 0258 Residencial Saint
Moritz - Apartamento na Vila
Nova, 3 dorm {suite) , 2 vagas

. na garagem. R$ 320,000,00

Ref: 1067 Casa no Centro,
com 2 dorrn. (1 suíte)'.

R$350,000,00.

Apartamento no

Centro,
semimobiliado,
com 2 dorm (1
suíte com

closet). R$
320.000,00,

Ref: 0377 Apartamento na Ilha da Figueira,
Reside'neial Hilamar, 2 dorm.(lslIite) ,

R$175.000,0Q, (Negociável)

Ref: 1032 Casa na Vila
Lenzi, 4 dorm, piscina.

R$ 550.000,00,

Ref: 1066 Apartamento duplex
em Florianópolis, com 3 suítes.

R$ 750,000,00.

: Visite eosso site e confira outras ofertas especiais!
' ... . .....
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COMPRA - VENDE ADMINISTRA

Fone/Fax: (47) 3370-0700
www.i.moveisemjaragua.com.br

7
O)
LO
LO
N

C3
UJ
a:
ü

IMOBILIÁRIA

MANN Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila lenzi Plantão: (47) 8413-78 4

ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorrn., 2 bwc, 2 vagas de

garagem, área 3506m2. RS 260.000,00
Ref. 1521 - Baependí - sobrado alto padrão "interno

inacabado" prox recr. Marlsol R$450,OOO,OO
/

ReI 3431- Vila lenzi - 2 Casas em alvenaria
cl terreno 720m2 R$159.000,OO

Ref 3881 • Chico de paulo - Casa 3 suites demais

depand, c/ piscina, Terreno 980m2 R$ 260.000,00
"troca por apartamento"

ReI 3801 - Amizade - Geminado suite + 2 dormito
R$175.000,OO (Entrada 10% saldo fianciamento)

ReI 3791 - Jaragua esquerdo - Sobrado suite
+ 3 dorrnit, + escrilorio R$ 320.000,00

Rei 3471 -Ilha da Flgueira- Casa 194m2 - Suite

_

2 Dormit. (prox. Raumak) R$ 240.000,00 - Ref 3831 • Ilha da figueira - Casa com sala
posibilidade de parcelamento. comercial em rua principal R$ 300.000,00

�--�------------------------------�

---

CC
li:
III
U-
OReI 3591 Vila Lenzi - Suite + 2

dormito R$ 155.000,00
ReI 83 "alto padrão" 1 suíte + 2

dormit. cl piscina - á consultar

Rei 3711 - Agua verde - casa suite + 3
dormit. cl 2 vagas R$180.000,OO

Rei 3671 - Jaragua 99 - Casa 2
dormit. + edicula R$ 96.000,00

ReI 3871- 3 rios do norte - Casa ótimo

padrao suite + 2 dormit. R$ 293.000,00

ReI. 1861 - Terreno - Jaraguá Esquerdo -

688m2 R$ 161.000,00 (cond. fechado Azaléia)
ReI. 3321 - Terrenos AMIZADE

à partir de R$ 79.500,00
ReI 3841 - Baependi - Terreno

1750m2 R$ 750.000,00Re' 2471 - Terreno Rau R$ 62.000,00

CASAS
ReI. 3161 - Casa de madeira - Tifa Martins - 3
dormitórios, 1 bwc, garagem, demais
dependências R$ 78,000,00·
ReI. 3641 - Estrada Nova Casa 3 dorm. R$
90,000,00
Ref 3741 - Estrada nova - Casa 3 dormit. R$
93,000,00
ReI. 3671 - Jaraguá 99 - R$ 96.000,00
ReI. 3691· casa João pessoa-R$115.000,00
Rei. 3632 - Chico de Paulo - Apto cf elevador
ótimo espaço interno á partir de R$119.000,00
ReI. 2371 • Chico de paula - 3 dorrn. 1 bwc, 1
vaqa de garagem R$120.000,00
Ref 3491 - Estr. Nova - Casa Alv, 3
dormit. +suite R$120.000,00 (aceita chácara)
Ref 3761 Tila Monos - Casa suite + 2 Dorm. 2

vagas R$13o.00o,00 (financiavel)
ReI 3431 Vila Lenzi - 2 Casa em alvenaria (aceita
caminhão até R$ 60.000,00) R$149.000,00
ReI. 3121 - Nereu Ramos - com 2 casas R$
150,000,00

'

Rel3441 • Joao Pessoa - Casa suite + 2 dormij.
R$150,000,OO

-

ReI 3591- Viia Lenzi - Casa Suite + 2 dormit. R$
155,000,00
Ref. 3351 - Casa· Vila Lenzi • 1 dormitório, bwc,
demais dep., piscina R$160.o00,00
ReI. 3162 - Tifa Martins -170m2· 3 dormitórios,
2 bwc, 3 vagas de garagem, demais
dependencias R$ 160,000.00
Rei 3711 - Agua Verde - Casa suite + 3 dormlt,
R$180,000,00
Ref. 1811 • Chico de Paula - Casa mista com 3
dormitórios, 2 salas, área de festas cjchur. e

piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficina R$
200,000,00
Ref.831 • Vila Lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc,
suite, chur., c�zinha R$ 235.000,00 .

Ref. 3091 - Agua Verde - 3 dormitórios, 2 bwc,
garagem p/2 carros - R$ 230,000,00

.

Ref.281 - Penha - casa alto padrão "frente pIo
mar" R$ á consultar
APARTAMENTOS
Ref 3633 - ""Lançamento.. Apto 2 Dormit.

Entr.R$ 15.000,00 total R$ 80.000,00
Ref 3623 Agua Verde - Apto 2 dormito R$
110.000,00
Ref 3622 Jgua Esquerdo - Aipo suite + 1 R$
118.000,00
Ref 3732 - Baependi - Apto suite + 2 dormit

R$130,000,00
Ref. 1661 • Centro - 1 suite, 2 dormitórios,
demais dependências, R$175.000,OO
ReI. 2441 - Balneário Camboriú, COBERTURA,
alto padrão, 4 suítes, 1 corm., dep. de emp., 4

vagas de garagem + espaço p/iet ski e 1 moto,

piscina privativa e demais dep. R$ 1.750,000,00
(entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.

TERRENO

Rei. 2471 - Terreno - Rau - com 413,B1m2 R$

62,000.00
Ref. 775 - Jaragua Esquerdo -prox. arena - 'R$
95,000,00
Ref. 22 - Terreno - Vila Lenzi - com 435m2, Rua

asfaltada, R$120,000,00
ReI. 3111 • Terreno - "Otimo ponto comerciai" -

centro c/300m2 R$118.000,00
Ref. 2931 - Terreno· Vila Lenzi com 442m2 -

130,000,00
Ref 1695· - Terreno - Schroeder - Terreno

1190m217x70 R$ 130.000,00
ReI. 2731 • Terreno, Água Verde - 900m2 R$
160.000,00
ReI. 3051 - Terreno - Amizade - 1620m2 R$
280,000,00
ReI. 2431 - Area - Braçinho - 22.000m2 R$
280,000,00
ReI 3461 - Comercial "prox Elian" 900m2 R$
4QO.000,00
Ref 3501 - Tererno central 774m2 com casa R$

430.000,00
SiTIO ICHÃCARA
Rel.1741-Garlbaldi 75000m2 R$ 395,000,00

ReI 3633 - Chico de
Paulo - Apto 2 Dormit +
sala cf churrasq. Entrada
R$ 15.000,00 + Saldo

Financ.
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ricardocimoveis@hotmail.com
o (47) 8808-5378
1::5 (47) 8835-6617
Z (47) 8841-6996
<C (47) 8861-2228
� (47) 9111-1184�RICARDO

...
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Faça AQUI seu
financiamento bancário!

COMPRA .. VENDA .. ALUGA .. ADMINISTRA .. VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

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

---1
I

Cód 236 Amizade. Casa cf
Terreno 255,00m2 casa cf
2 quartos, sala, cozinha,

demais dep.
R$100.000,OO.

I
,
,
,
,
I
I,
f!I'ii
i,
/,
'I
"
/1
I,
I,
"

-- -,- --- �-- -,-�--- ---_.-./ ..... _,-,_ .. _,

,
I
I
/

Cód 238 Barra do Rio i
Cerro. Casa de alvenaria :
c/ 2 quartos + 2 sUites,l

Igaragem, area de festas,
..

demais dep. I
i

R$180,000,00, I
... _ ,,_ .. - � � ,--,_ ".- - - - .. - ", .. �. ,,_, .. : .. -, - .. j

Cód 220 Barra do Rio
Molha. Chacará com

300,OOOm2

Cód 246 Guaramirim - Casa
de alvenaria c/3 dormitorios,
2 banheiros, Garagem, copa,

cozinha, demals dep.
R$ 215.000,00.

Cód 250- Rio da luz
Casa de alvenaria com

c/1 suite + 2 quartos,
cozinha, sala,garagem,

demais dep.
R$ 91.000,00.

Cód 251 Jaragua 84.
Casa de alvenaria com 2

quartos, sala,cazinha,
demais dep.

R$ 60,000,000,

Cód 252 Centro,
Terreno c/ casa
333,20m2 R$
155,000,00,

,
,
,
I
,
,
I
I
,

ii
,
,
,
,

, R$ 160.000,00. Tambem ::_.... "

,
,."

, vende-se em 4 partes. I, Cód 271. Baependt. Casa de alvenaria :' Cód 214 Casa de alvenaria (nova) com 1 suite + 2 quartos sala
I : : com 2 Quartos, garagem demaís dep. , : .. ...

' ,

l , L___ RS 165.00000.
" cozinha, churrasqueira demais dep. R$ 170.000,00.

______._= ._J '- - ..-----.-------------�------ ..-.-- .. -----

Cód 229 Tres Rios do Sul.
Apartamento Gem, com 2

dormitarias, garagem demais

dep. RS 125.000,00.

Cód 237
'

Champagnat •

Apartamento
novo; c/ 1 suite
+ 2 quartos,
sala, cozinha,
sacada cf
Churrasqueira,
garagem, piscina
no prédio,
demais dep..

'

RS 220,000,00,

Cód 224 Barra do Rio Cerro Terreno com

3.300,85m2 R$990.255,00.

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CREeI011420

Alugo sala comercial Centro de
Guaramirim com Aproximadamente
80,00m2. Valor negociavel Bom lugar
para Panificadora ou Café Colonial!

Alugo sala comercial no
Centro de (iuaramirim com

aproximadamente 90,OOm2•
R$ 800,00

"

Alugo apartamento novo,

no bairro Aval, com i)2 quartos,
sala cozinha, banheiro, lavanderia,
sacada com churrasqueira e 01

vaga de garagem. R$ 600,00

..Alugo apartamento no bairro Avaí
com 02 quartos, sala/cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem.

R$ 420,00

Alugo
apartamento
novo no bairro

Amizade, com-
02 quartos,
sala;cozinha.
banheiro,
lavanderia,

•
sacada com

churrasqueira e

01 vaga de

garagem. Água,
luz, gás,

independente ..

R$ 600.00

Alugo casa mista no Baírro Guamiranga
com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro,

lavandena. R$ 330,00

.

rWe:r--:("�to.
?Zó-:J;-��� do �

• •

Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim

�. I��.

47. 3373-1905

Vendo casa no Centro d� cidade!
Bem localizada com bela vista!

Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem. Projetada para mais

um andar! R$ 165.000,00

Vendo terreno com 360,OOm<', eclltlcaào
cl duas casas, uma de àlvehatla ci
112,00m2 e uma de madeira de
90,OOm2 .. Casa toda murada e c/

escritura. R$ 128.000,00 negOciável

Vendo terreno com 360,00 m2
Na Ilha da Figueira. fazendo frente em

39,OOm para o asfalto ..

R$ 75.000,00

Vendo casa no Bairro Corticeira
Próximo d? colégio. Com 02 quartos,
sala e cozinha conjugado. banheiro,
lavanderia e garagem. R$ 65.000,00

Ref: 1001 . Avaí - Com três quartos,
copa, cozinha. banheiro, lavanderia e

garagem, Com aprox. 123,00 m2. Toda
legalizada R$ 173.000,00 negocíável

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PRADI
IMÓ'VEIS

VENDAS
(47)3370-8211
(47}3370-8099

Rua João Jam.iário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

RESIDENCIAL JARDIM DAS BROMÉLIAS
Localizado no Bairro: Borro - pr6x. Supermercado

Breithoupt terrenos com 459m2, com asfalto, ligação
de energia, telefonia e tv o cabo com culros

individuais subterrâneos. Tratamento de esgoto e todo
infra-estruturo poro construir. Valores o partir de RS

85.000,00. Consulte-nos!
.

JUNTO AO PRADlI
Caso com Z quartos, sola e cozinha integrado, bwc, óreo de serviço,
garagem coberto e toda murada. Prox. Salõo 25 de julho. Este valor

esta incluido: terreno + coso + toda o documentaçõo pi
Financiamento na Caixa Econômica Federol. Valor: Consulte· nos!

LOTEAMENTO
PRADII

• AQUISiÇÃO OE

TERRENO +

CONSTRUÇÃO
• lOTEAMENTO

PRÓPRIO
• CASAS PRONTAS

2 quartos, sola e cozinha integrado, bwc, orea de serviço,
garagem coberto prox. Salõo 25 de julho este valor esta
inclui do: terreno + coso + todo o documentaçõo pI

Financiamento no Caixa Econômico Federal.
Valor: cnnsulte-nos'

CAIXA ECONÓM!O\ FEDERAL(I
:1 e·mall: autpradi@oetuno.com.br

RENATO Corretor de Imóveis
(47) 3371-8851 - 9993· 3881STEFANI CRECI 14.407

R. Leopoldo Veloso, N° 88 - Jaragua do Sul· se .. stefanitb@ibest.com.br
OFERTAS

• ALUGUEl: BAEPENDI - QUARTOS PARA
MOÇAS RS 300,00 AGUNlUZ .

• CENTRO: APTO NOVO SUITE, 2 QUARTOS,GAR'
R$100MIL

• AGUA VERDE: TERRENO 320 M2 PROX UNERJ
R$ 80 Mil

.

• AGUA VERDE: APTO NA PLANTA 2
QUARTOS,GAR. R$100Mil

• CENTRO: TERRENO 700 M2 RS 325 MIL
• AGUA VERDE: TERRENO 420 M2 ESC. RS 55
MIL

• CZERNIEWTZ: TERRENO 470 M2 ESCR. FINAC.
RS 75 MIL

• VilA NOVA: TERRENO 2300 M2 FRENTE DE 30
M RS120 Mil

• AMIZADE: CHACRINHA 25.000 M2, 5 KM
CENTRO RS 90 Mil

• BARRA VELHA: TERRENO 350 M2
ESCR.PROX. PREFEITURA RS 35 Mil

• CZERNIEWTZ: CASA AlV. SUITE, 2 QUARTOS,
GAR. 2 CARR. R$ 1.85 MIL

• MOLHA: TERRENO 250.000 M2, R$120 MIL

Chacrinha Fig. casa 2 quartos,
6000m', prox.posto Behling

R$100 mil Pare.

Tereza Corretora de Imóveis - Creci 6164
Fone: 3372-3388

.

Vende-se apartamentos edifício Munique

Apartamentos
de2e q
quartos .

AMIZADE -

RESIDENCIAL
JULIANA - Apto. nO
403 - Suíte mais dois
dormitórios, sala de
estar e janta, bwc
soial, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueria e

uma vaga de garagem.

---

JARAGUÁ
ESQUERDO -

Casa com suite
mais03
dormitórios, bwc
social, sala de
jantar e estar.
cozinha.
lavanderia.
Churrasqueira .

lavabo e garagem
nos tundas.
Metragem da
casa: 193,OOm2
Metragem do
terreno:409.50m2
RS 320.000,00.

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
ITACOLOMIII - Casa

pronta para morar com

suíte mais dois
dormitórios, bwc

social, sala estar e

jantar, cozinha,
lavanderia, área de
festas com lavabo,
garagem para dols

carros.

R$295.000,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�Frane "seu Alves
FINANCIAMENTOS

CA' ..A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento,MÓVEIScorretor de 3370-6480 I 9609-0736
imoveis@franciscovende.comwww.franciscovende.com I

Cód.0223 - Casa mista
r��....�__

Santo Antônio cl 5
quartos, sala, cozinha,

lavanderia, 2 BWC,
abrigo pi automóvel,

murada, rua
asfaltada. R$

80.000,00 ........__=--_..........

Cód. 0220 - Casa mista
Figueira c/2 qtos, sala,
cozinha, 2 BWC, fogão à
lenha, área de festas cl

�....-
churrasqueira, piso
cerâmico, vidros
temperados, cozinha
mobiliada, garagem,etc .. ,

_':-"'=-. .JJiI-.. �';;_�"" R$125.000,OO

Cód.0222 - Casa de alvenaria Figueira cl 3 quartos, 2 8WC,
sala, cozinha, garagem rua asfaltada, etc ... R$ 145.000,00

Cód. 0224 . SobradD de alv

Figueira c/ Parte Superior
possuindo 3 qtos, copa. sala,
cozinha, lavanderia, garagem, Il-",,"II"

BWC. area de festas e Piso
Térreo possuindo 2 qtos

saía/cozmha, BWC, garaQef11,
. área de festas,

Churrasqueira e fogao a ienha
R$ 280.000,00

Cód0219 - Cada
(P A:V G/3
Quartos, 2 BWC,
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 Mü,Jler (47) 3372-1081 Plantão (47) 9112-1700
.. (47)3055-0007Corretor de moveis Rua: Dominqos Rda Nova, 403 - sl.t e

CRECI/SC N°, 8530 Jaraguá do SuT, - se Cep: 8925'1-640
www.muIJercorretor.com.br

Terreno perto do Noviciado
Barra do Rio Cerro, 3000 mil
m2 água corrente, árvores
frutíferas., todo cercado.

R$ 45 Mil

Cód.1049 - Nova Brasilia - 2 Cód,2015 - Centro

uítes(hidr)+3 qtos 2 bwc cop ,
Apto.tacab. gessaI massa

ala tv, S estar, chu�rasq,a� sol r, cor) suit�+2qtos, bwc social,
garagem 4 carros. COZinha garagem,

. Próx.Justi a Federal. R

Cód,1079 - Barra do Rio
Molha - 1 suíte, sala,cozinha,

2qtos, bwc, íavand.
R$ 85 mil

ESTAMOSATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
RLlA DOMING :: =

• .s:»; 40 L01.02
PROX �IPAR E STUDIO FM

Casas ÁreaJTerreno' Construçâo" Valor
Cód.1080 - Schroeder- Cód.1082 - Schroeder - 002 300J1'l' 350m' �OOrrl!

sala, cozinha, 3 qtos, 150m2, suíte+zotos, 2 Ü':6 600r' 6(j(l ..... 3pa'l 451\
"1:? • 1501 ' flfllIT"

bwc, lavand. 80m2 R$ salas, despensa, 315) 15()(,m' 3S' ,...,

110 mil port.e1etr. RS 160mil Sul o "y,... FI

ment s local

Area

d

PROJETOS E CONSTRUÇOES .

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande
expenênda no mercado de construções, 'Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emooonas de uma construção por nossa conta,
enquanto ISSO você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves

FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).

LOCAÇA0

OELLAGIUSTlNA

B.Molha Casa 2Quartos 66{) 00Projetos Estrutura s e Arqunetônrcos

"
PARA VENDER I COMPRAR�rALUGAR OU ADMINISTRAR,SEU IMÓVEL

,
VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONIVEIS

-_.-- -' _._._._-_._.__.-
_-

C.QRliETOR DE1M.Q.VJ;1ª-::.ÇRECI 7.146

.:a \fI\\11 3370-1788 ti> 9113-1311

*Correspondente ,

CAIXA
*Assessoriâ habitacional

RUA RINAlDO BOGO, 780
ILHA DA FIGUEIRA

luca.corretor@uol.com.br

"

Vende-se

Casa em alvenaria com

90m2 e terreno com'
398,OOm2, localizada no

Bairro Águas Claras (próx.
Reserv. Samai).

Valor R$ -120.000,00.
'

Vende-se
Casa em alvenana com

90m2 e terreno com
450m2 localizada no

Bairro Itoupava Açu.

Valor R$ 46.000,00.

CORRETQR DE IMÓVEIS COMPFi'..,J.\, VENDE, ALUGA
E ADMIN'S"fRA SEU. IMÓVEL

ONCÃL\tES�3.·' , "'.�

CRECI-13252

Chácara com 10.500m2. com casa
de alvenaria, la99a. Bairro Bom
Planl - Corupa. RS 90.000,00 (troca
por residéncta

Terreno S8.200m2 (.126X700) localizado:
Sr 280, km 82, ao lado do Tureck Garten.
Corupá. R$350.000,OO

ote na Ilha da

Figueira, Jaragu�
.

do Sul, por
R$ 2�.OOO,OO.

Sotil'édtl Prata de Itajubd. R$
50.000,00. Aceita proposta. forma de

pagaMento negociável.

"Chácara de 1�1.500m2, farta em água, preservação,em Corupa-Se, pelo valor de RS 65.000,00."
'

Fone (47)3375-2031 /9153-1112/9135-4977. Rua Rob�rto SeideJ�1142. cõrupá,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de semanà, 10 e 11 de abril de 2010 Classimais 17

7
co
Ln
Ln
N

C3
u.J
c::
c..:>

WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional.
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

__
---

www.imobiliariaws.com.br. I vendas@i'mobiliariaws.com.br

(47) 3373·3404Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

Financiamentos

CAI A
--'CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

I

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

3373-0066 Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

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.
.

Residencial Monet

Todo dia é dia de realizar seu sonho,
aproveite está oportunidade e entre já

em um apto novinho.
Residencial Madri Ótima localização,
Aptos de 02 quartos, sala, cozinha,

banheiro, lavanderia, garagem coberta
e área de lazer.

R$ 95.000,00 (Financiável pela Caixa)

Caixa da água /
Guaramirim
Terreno com

aprox 360m2
R$ 38.000,00
(financiável
pela Caixa)Ref 140 Vlla Freitas! Guaramirim. Casa com 03 quartos, 2 banheiros,

garagem para 4 carros, aprox. 140m2 R$ 98.000,00

. Rel166 • Avai!Guaramirlm Casa em

ótima localização, 150m2 e terreno

684m2, com sala de estar, cozinha, sala
de 1V, lavanderia, área de festas, 3

quartos, 2 banheiros Valor R$
270,000,00 Negociável.

ReI 173 • Centro / Guaramirirm. Casa com 03

quartos, sendo 2 suites, 2 salas de estar,
cozinha, área de serviço, varanda, lavanderia,
garagem para 2 cahos e dependência de

empregada. R$ 310.000,00

ReI 161 Sobrado, Térreo: 02 quartos, safa.
cozinha, banheiro, lavanderia. 2 Piso: Sala,

cozinha, 02 suites, 01 quarto, banheiro, social,
área de festas e lavanderia, RS 210.000,00

ReI· 0186 Guaramirim/lmlgranles· Casa em

alvenaria, com 4 quartos, sala. cozinha, 2 banheiros.

lavanderia e garagem para 3 carros. casa com 200m2

de área construida. R$ 250.000,00

Ref 118· Centrol Guaramirim Casa de- aíto

pad;ão, cf 03 quartos se'odo O 1 surte master. .

sílla de estar e jantar, lavanderia, cozinha e closet

com móveis sob medida, área de testas, dep. de

empregada, garagem pI 02 carros, 26!) m�,
ótima localização. R$ 280.000,00

ReI: 168 Bananal do Sul / Guaramirim. Casa no Res. São
Francisco em construção, 3 quartos, sendo 1 suíte, sala, cozinha,
banheiro e lavanderia. R$ 130.000,00 Financiável pela Gaíxa.

ReI: 00192. Casa com 02 Quartos,
sala, cozinha, banheiro, lavânderia e

garagem RS 70.000,00
ReI: 00193 lote no Guamiranga

de 400m2 RS 37.500,00

ReI 184 - Nova Esperançai Guaramirim casa

em alvenaria com 3 quartos. sala, cozinha •

banheiro, área de serviços e garagem. 120m2
de área construida e terreno de 588m2•

R$120.000,OO

Ref 182 - Beira Rio! Guaramirim Casa de

madeira com 02 quartos. sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e garagem R$ 55.000,00

. Ref 155 Vifa Amizade! Guaramirim Terreno com

aprox. 450m2, contendo 3 casas de madeira.
R$ 70.000,00

ReI 175 Amizade! Guaramirim, Terreno
com 1054m2, sem 17.50 metros por

60,25 metros. R$ 160.000,00

Amizade/ Guaramirim
Residencial São Luis,

Lotes em ótima

Localização e ampla
infra-estrutura, ruas

pavimentadas,
playground e passeio
estilo americano.

Financiável pela Caixa
Econômica. Apartir de

R$ 48.000,00

ReI 179 Vila Amizade Guaramirim Terreno

contendo 02 casas. Casa 01 : 02 quartos, sala.
cozinha, banheiro, favanderia e garagem. Casa

02 : 03 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e área de festas. R$ 120.000,00

Ref: 0190 - Amizade/Guaramirim Casa com

.

03 quartos, sala, cozinha. banheiro e

lavanderia extema.·A cosntruçào será entregue
terminada. Casa com 80m2 de área construida

e terreno com 375m2• R$ 118.000,00

Ref. 00136 Amizade/ Guaramirim .Terreno de
com aprox. 486m�. contendo 02 casas em

alvenaria. Casa com 121m2 , 3 quartos sendo 01
suite, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem. A outra casa fica nos fundos e possue
70m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia, Vaiar: R$ 200.000.00.

Rel165 - Bananal do Sul/ Guaramirím Casa
nova 95.75m2 e terreno 360m2, com 01 quarto,

1 sune, banheiro social, garagem. cozinha e

sala R$ 130.000,00

Ref. 0008 Casa geminada nova com 2 quartos,
sala, copa, cozinha, 1 banheiro. lav. e gar.. casa
toda murada. RS 110.000,00 Entrega pronta.

ReI 183 - Amizade/ Guaramirim Casa Mista
com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia R$ 50.000,00

Ref: 0191 • Nova Esperança Casa em alvenaria com 4 quartos, safa, cozinha, 3 banheiros, lavanderia
e garagem para 2 carros. casa com aprox. 200m2 e terreno com 743.20m2. RS 300.000,00

Ref 174 • Nova Esperança
Guaramirim, lote no loteamento

Denker,.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.

Ri 270.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 Glassimais o CORREIO DO povo· Fim de semana, 10 e 11 de abril de 2010 Imó'kis -

O CORREIO DO POVO · Fim de semana, 10 e 11 de abril de 2010 Glassimais 9

Rua: Marina Frutuoso, 300 - Centro

Sala Estar/Jantar Piscina adulto e infantil

Salão de Festas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, Duas,casas novas na Ilha da'

Figueira a partir de R$ 144.000,00

Ref.090) - Centro - Apto
semi mobiliado cf 1 suíte, 2
dorm, bwc, Cozinha,
Sacada com- churrasqueira,
Sala de estar e jantar, Área
de serviço, área 90 m2,
R$·169.000,00, ou por
financiamento bancário com
FGTS.

Casas com 1 suíte, 2 dormitórios,
bwc, cozinha, sala de estar e jantar,

área de serviço, garagem:
� p , , n," ,

Apartamentos

.'

Ref.085)Ed. Espanha Apto cf 1 Suíte, 1 dorm,
bwc, Cozinha, sala de estar e jantar, Sacada

com churrasqueira, Área de serviço, área 84,43
de R$138.000,OO por R$128.000,OO.

Aceita financiamento bancário.

Ref.088}Res. Aquarela - Centro - Aplo
cf 1 sufte,2 dormitórios, bwc, sala de
estar e jantar, cozinha, lavanderia.
sacada com cnurrasquera, garagem.
Área 88.80 m2 R$ 175.000,00 aceita
financ, Bancário com FGTS,

Ref,046) Res. MaranaUa - Centro - Apto
c/Novo 1 Suíte, 2 dormitórios, bwc, Cozinha.
Sacada, Sala de estar e jantarÁrea de serviço. 1
vaga de garagem, área 104 m2 R$210.000,00
aceita financiamento bancário com FGTS,

Ref.078) Res. Premier - viiiNova - Apto
cll Suite, 1 dormitórios, bwc, Coz, Sala
de estar e jantar, Sacada com churr, Área
de serviço, elevador. Área 75,15 012
R$155,000,00,Entrada mais parcelas
com FGTS. Incorporação nG R-3. 48.615,

Ref- 061 )Casa na Vila Rau - Casa c/l suíte,
2 dormito rios. sala de estar e jantar, coz,

bwc, lavanderia, ctiurs. Área 155m2, Terreno
478,82m2 R$:-295,000.00, aceita
financiamento bancário com FGTS.

Ref.091 )Casa na Vila lenzi - Casa c/ 1 Suíte. 2
dorm, bwc, Cozinha, Sala de Tv, Sala Estar
Varanda, área de festa. Área de serviço. Áre�

casa180 área do terr. m2 R$178.000,00, entrada e

_parcelas direto com proprietário,

Ref.031)Terreno em Nereu Ramos
Terreno plano no centro de Nereu Ramos

área de 1.056m2 R$ 165.000.00

Ref.095)Terreno no lot Malibu -Ilha da Figueira
Terr. c/ área 361,42 m2 R$ 45.000.00. Entrada e

saldo pelo plano minha casa minha vida.

Ref.005)Terreno no Amizade Oportunidade única.
terr. No bairro Amizade, área privilegiada. rua
asfaltada. com ótima ventilação,318.50m2 R$

75.000.00 aceita carro de menor valor,

Ref.014)Terreno em Garibaldi Terr. para chácara
com água corrente á 1 CIO metros do asfalto. Área

de 2,700m2 RS 55,000,00

Ref,064)Terreno em Nereu Ramos Terr. de
esquina plano no bairro Nereu Ramos, área

de 315.62 m2 R$ 60,000,00
Ref.082)Terreno na Vila Rau Terr. plano com ótima

localização área de :MO m2 R$ 100.000,00
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024 - Barra do Rio Cerro - Casa de
alvenaria com 114,8om2 e terreno com

312.50m·. RS 180.000,00.

039 - Nereu Ramos - casa gemfnada
nova de 68,00m2 . R$ 118.000,00

0"12 - Nereu Ramos, casa de alvenaria
com 18o.0Dm2 e terreno com

374,62m'. R$ 200.000,00

106 - Jaraguá 99 -casa de alvenaria
Com 48.00m2 e terreno com

32o,00m2.(aceila financiamento
banCário) R$ 95.000,00

015 - Schroeder - terreno com

53? 82m2• R$ 60.000,00

032 - Joao Pessoa, terreno com

448.28mz - RS 43.000.00
115-Vlla Nova '�r ena co 372

RS 14000000

009 - Gentro. casa de alvenaria com

317.o0m2 e terreno com

900,DOm2.(aceita terreno como forma de

_
pagamento). R$550.000,OO

022 - Ribeirão Cavalo, Geminado
novo de alvenaria com 69,40m2

R$105.000,OO

034 - Corupá - gemInado novo de
avenana com ?8.55m' e 91.64m2
(valor por gemmado)RS 127.000,00

048 - Schroeder - casa com 1 DO.00m2 e

terreno com 22.955.8Dm (aceita casa

como forma de pgto.) RS 280.000,00

Jaraguá Esquerdo

Ref. J02186 - Saint Morilz - Aptos novos no bairro Vila
Nova, 1 suite + 2 quartos, COZo sob medida, sacda cl
churras., 2 vagas garagem, elevador, salão, festa,
playground. Valor: R$1.200,OO.
Ref. J02387 - Centro - Ed. Aquamarine - Apto cf 02
quartos, demais dependências - Valor: -R$ 680,00.
ReI.; JD2454 - Centenário - Apto com 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem ...

; Valor R$ 560,00.
� Ref.: J02285 - Nova Brasília - Casa comercial com 02

� quartos, demaís dependências. Frente com 50m2.
ValorR$1.000,00.
Ref.: JO 2441 - Vila Nova - Apartamento com 03
Quartos, sendo Oi suíte, sala, cozinha, sacada com

churrasqueira, área de serviço, 02 banheiros.
garagem ... Valor R$ 900.00.
ReI.: JO 2439 - Czerniewicz - Apartamento com 02
quartos, sala, cozinham, 01 banheiro, garagem, demais
dependencias. ValorR$ 600.00.
Ref.: JD 2400 - Vila Rau - Apartamento com 02

quartos. sala. cozinha, banheiro, garagem, demais I

dependenclas. ValorR$ 630,00.
ReI.: JD2482 - Centro - Ed. Garden Flowers - Apto
com Suíte + 02 quartos, sala com sacada e

churrasqueira. cozinha. banheiro, área de serviço, box
e garagem para 02 carros. Valor: R$ 1.400 00

ReI.: J02468 Vila Nova - Ed. Porto Segúro -

Apartamento com 01 suite(com closet) + 01 quarto,
cozinha mobiliada, sala, banheiro, lavanderia e

garagem com 02 vagas. Valor' R$1.000,00
Ref.:· JD2467 - Czemiewicz - Saint Sebastian Fia! -

I Apartamento tipo FLAT no Sait Sebastían. Hotel com
elevador, piscina sauna, academia e restaurante. !

Valor: R$ 820,00.
ReI.: JD2481- Nereu Ramos (prox. Gráfica Avenida) -

Galpão aberto com aprox. 150m2. Terreno com

escntório. Área total com 3.000m2• Valor: R$
2.200,00.

Ref. JD2019· Resldenêial Paim
Springs, terrenos cem infra

estrutura completa, prontos para
construir. Pagamento facilitado em

até 60 meses.

TERRENOS
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268.00m2...••••.•••.•.•••••.••..••..••..•••.••••.•.••. R$700.000,00
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 ......••...... , ....•.....•..........•..•..•.....•. RS52.000,00
047 - Schroeder - terreno com 360,00m2 •••...•.••••••.•..•••.••.•...•..•..•..••..•.••.•••.••.•• R$55.000,00
049 - Schroeder - terreno com 2.149,37m2. . ..•..••..•...............••....•..••..•..•.....•...• R$33.000,OO
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.105. 75m2.•..••...•....•..•..• '

...•.•..••....•.•....••... R$200.000,00
076 - Amizade. terrenos -ltacolumi II a partir de ,............................... . . R$79.380.00
086 -Amizade, terreno com 505,00012 RS79.350,00
088 - Jaraguà Esquerdo, terreno com 580,00m2...................•..••..•.......••..•.........••.. ·R$65.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 ...•••••••..•.••••.••••.••.••...•.••.....•.. R$132.000.50
093 - Schroeder, terreno com 62.1 OO,OOmz RS 870.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m . . . . . . . . . . . . . . _ .........................•.... R$250.000,00
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375,00m2 ..••.••..•..•.•....•..•..........•.•...•....... R$28.000,00
156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141,34m2 '. . . . . . . • . • . • . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . • . .. . R$150.000,00
24i - João Pessoa, terreno com 1.298,47m2 R$ 50.000,00
APARTAMENTOS
005 - Balneário Camboriú. área total 135,OOm2 •..••.•...•..•...•••..•.•...•.•••.••..••...••••..... R$270.000,00
170 - Czerniewicz - com 93,00m" de área privativa RS150.000,00
CASAS

.

004 - Nereu Ramos casa de alvenaria com 100,00m2 e edícula. com terreno de 360,00mi, aceita troca por sítio... RS150.000,00
014 - Rio Cerro I - casa de madeira com 70,00m2 e terreno com 312,00m2. . ..•...•..•.....•.•.•..•.•••. R$70.000.00
018 - Nereu Ramas - casa de alvenaria com 70,00m2 e terreno com 322,00m2 ....••....•......••.•..•.•• R$85.000,OO.
020 - Três Rios do Sul- casa de madeira com 11 0,00m2 e terreno com 420,00m) ............•..... '

...•... R$93.000,OO
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria C/ 200,OOm2 e terreno c/329,00m/ aceita sitio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . R$220.000.00
030 - Santo Antonio, CI casa de alv., rancho. lagoa, Cf área de 175km�. aceita imóvel de menor valor. .. . ..... RS 430.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alvenaria de aprox 68,00m<. Terreno de 443,50m2. (aceita financiamento bancário) R$ 96.000,00
055 - Nereu Ramos - casa de alvenaria c! 203 40m2 e terreno Ct 1 364.00r12 •• RS285.DOO,00
056 - Amizade- casa de .alvenafla com 144,OOm2 e terreno com J50,00n: R �80.000 00
057 - ereu Ramos - r S de alll. eorr W8 DOm- e edtcula "C 00 (aceta: rreno C parte de pag R 170 COO,DO
a68 J .a Lenzl , "obrada co 1] 166 flj:T e terre con 302,2ú, acet carro come forma de pagam r o R 0.000 00
080- a Lenzl S brado c 25800m a 18.12 �pt t rtet-)valor casa o r terser CODO"
08 o rr 1"3 60m \aceíta aJJ o de IPr o 0:1 O

. ... . . 10
f\ 150000

.. R$120 000.00
129 - R aeirao Orande do t\JorW casa de alv. c.' 80 00112 e te reno Cf 607 50m2 • . R$90 000 00
131 - ereu Ramos - casa (lu ai . com 102,00m2 e ter. com 475 DOm<. (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 220,00m- e terreno com 450.00m? (aceita proposta) .. .. RS170.0DO,OO
159 - Praia do Ervino. casa de alvenaria com 100,OOm2 e terreno com 300.00m2 .•• •••.• _ .•••••••••••• RS35.000,OO
188 - Santo Antonio - sobrado com area de 170,00m2 e terreno com 2.033 45m2• • • • • • . • • • • • R$150 000,00
240 - João Pessoa, casa de alv. cf área de 119.33012 e terreno c/ 513.44012 aceita financ. oancario. . . . . RS150.000,OO
SíTIOS
021 - Schroeder. sitio com casa mista e terreno com 16.007,OOm2•• •••••••• •.•.••.•••. ••• • ••••• RS130.000,OO
026 - Santo Antonio. com area de 475.650,00m2• •..•. .. • ... .. ..• . . . • . . . . . . . • RS400 000,00
038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m2 . . . . . • • . . . . . .• ...•...•...........•..•• RS175 000.00
044 - Nereu Ramos. Cf área de 60.000,00m2• C/ casa, área de festas, rancho, laqoas.. . . . . . .. . RS500 000.00
061 - João Pessoa; casa de alv. c/ 327.23m2, edícula, cachoeira. lagoa. e terreno c/190.600,00m2. •..•.. • .. RS650 000,00
163 - Guaramirim - cf casa de alvenaria. área de festa. pastagem. lagoas ... C/ área de 126.600,00m2.....•...• R$640.000,00
INVESTIMENTOS
Temos imóveis a venda em Balneario Camboriu '

"

COMPRA _ VENDE � ALUGA - FAZ�iJOCUME�TAÇÃO IMO�ILIÁRIA � R: Guilherme Weege, 166 - Edifício lergamo � Centro
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. Ofertas válidas até a data de 13/04/10

Res. Baviera, Bairro João Pessoa, com 2

quartos, bwc, sala de estar, cozinha, ama de

serviço, sacada com churrasqueira, 1 vaga de
estacionamento. Preço R$ 92.000,00

Apto no Centro, Res. Vancouver II, com 1
suite, 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

Res. Di Fiori, Bairro Ilha da Figueira, com
2 quartos, bwc, sata de estar, sala de

jantar, sacada com churrasqueira,
cozinha, área de serviço, 1 vaga de
garagem. Preço R$135.000,OO

ReI. 1083 - Casa no Bairro São
Luiz, com 2 quartos, bwc, sala de tv,

copa, cozinha, área de serviço. -

. Preço R$ 110.000,00

Apartamento no Bairro Água Verde, com 2 quartos,
owc, sala de estar, safa 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, safa de estar, jantar,

sacada com churrasqueira, área de serviço, cozinha, 1

vaga de garagem. Preço R$ 129.000,00

Classificados de linha

,

,m�#li"�llq,"ili' CoMPRAS-SE

ANTENA - Compra - se, parabó
lica pequena. Tr:9194 - 0580 ou

3273 - 5183.

AR COND. PI CARRO - Compra
- se, AC original pi Opala 75. Tr.
96523006

Garagem - Compre - se garagem
no edifício Jaraguá. Tr:3370 -

7160 Dulce ou Susan

OURO - Compra - se, paga - se a

vista. TR. 84484905/99790605

'�

DOA-SE
CACHORROS - Doa - se, adul

tos, pequeno e médio porte, fê
meas e machos. Tr. 3276 - 0340.

Labrador - Doa - se, preto, ma
cho, que foi encontrado nas re

. dondezas da R. Marechal Deodo-
f·'

ro da Fonseca, idade aproximada
de 1 ano. Tr:9919. - 2412/3371
- 4309

Aparelho de CD - Vende - se,
com USB, apartir de R$249,90.
TR:3370 - 1478

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, femini
na, antiga, própria pi coleciona
dor. Tr. 92116664

BICICLETA - Vende - se, masc.

18 marchas, "R$120,00. TR.
33700983

Botijão de gás - Vende - se boti

jão de gás vazio. Tr:3373 - 5235

Calopsita - Vende - se macho,·
motivo: família vai morar em

apto. Tr:3370 - 7160

CAMA - Vende - se, casal, ma
deira maciça, R$·130,00. Tr.

3276 - 0340

COMPUTADOR - vende - se,

pi trabalhos gráficos, comple
to, Quad Core 2.5Ghz, 2Gb,
HD400Gb, placa profissional Nvi
dia, Quadro FX570, R$2.300,00.
TR. 9978 6795 Raquel

Ref. 3021- Terreno no Bairro
. Vila Rau, com área de

385,OOm2�Preço RS 95.000;00

Ref. 1081- Casa no Centro, com 1 suite, 2 quartos,
bwc soclal, sala de estar, sala de jantar, cozinha
mobiliada, área de serviço, dependencia de
empregada, despensa, área de festas, piscina
aquecida, garagem. Preço R$ 650.000,00

ou 9927 - 3158

FREEZER - Vende - se, Cônsul,
170 Its, R$250,00. Tr 33761403

Frigobar - Vende - se, Eletrolux,
em ótimo estado. Tr:3370·- 1645
ou 9927 - 3158

IMPRESSORA - Vende - se,
Ploter, HP Desingjet, 110 plus,
tamanho A1, R$4.500,00. Tr.
3276 - 0340

Computador - Vende - se, tela
LCD, R$9990,00. TR:9942, - JAQUETA DE COURO - Vende -

9613
.

se, pi motoqueiro, R$150,00. Tr.
3370 - 5533.

CUBO PARA GUITARRA - Vende
- se, 50W. R$490,00. Tr:3370 -

5533 ou 9109 - 8233.

O - link 2640T - 3 em 1 (modem
adsl2, hub 4 portas e wireless)
ótimo estado R$180.00. 9917 -

3771

FILHOTE - Vende - se, Mal

tes, macho. Tr. 3375 - 2006 I
'91464864

FILHOTE - Vende -. se,York Shire,
macho. Tr:3375 - 2006 ou 9146
- 4864.

FILHOTES - Vende - se, Collie,
R$�OO,OO. TR. 9619 - 8260

FILHOTES - Vende - se, Golden
Retrievet Tr. 91162350

FILHOTES - Vende - se, York

Shire, macho R$500,00, fêmea
R$700,00. TR. 33702715

Freezer - Vende - se, Consul ver
tical em ótimo. Tr:3370 - 1645

JOGOS DE VASOS SANITARIO
- Vende - se. TR. 3373 - 1900
Sergio

KIT - Vende - se, de alarme
residencial 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 írailer
lanchonete, completo com cha
pa, cuba de aquecimento, ge
ladeira, pia, cadeiras e mesas e

armário. Tr:9187 - 9332

LANCHONETE - Vende - se,
completa no Bairro Baependi.
Tr:9613 - 7754.

LANCHONETE - Vende - se, Rua
Domingos da Nova, esquinà cl
Marechal, montada, completa e

ReI. 1079- Sobrado no Centro, com: 1 a piso- salas
comerciais, 2° piso- 3 quartos; nwc, sala de estar,
sala de jantar, cozinha, área de serviço. Área do

Terreno 839,OOm2, Preço R$ 500.000,00

bem decorada. R$12.000,00. Tr. Tr:3376 - 4050
.

91951881

LAVAÇÃO - Vende .: se, Ilha da
Fi'gueira, 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 café expresso- Ven
de-se Tr: 3372-2823

Maquina de costura - Vende - se

Overlock SunStar semi - nova

7.500 pontos R$1.300,00 Av.
Tr:3273 - 7163

Maquina de costura - Vende -

se reta automática eletrônica
R$2.000,00, Overlock 1.800,00,
Overlock R$500,00, Overlo
ck R$1.000,00, maquina de
bainha R$1.500,00 e catraca
R$2.500,00. Ao adquirir todas
as máquinas, ganha uma pistola
para limpas as peças. Tr:3370 -

7031 após as 15h30.

MAQUINA DE COSTURA - Vende
- se, Cobertura industrial, Nissin,
R$,1.400,00. TR. 33700983

Maquina para' sorvete expresso
Vende-se, seminovas, Tr: 9632-
3925

MARCENARIA - Vende - se, Tr.
32748679

Mármore - Vende - se, pedra de
mármore, 1mxtm, R$100,00.

Mesa - Vende - se, tampo de vi

dro, 4 cadeiras. Tr:3273 - 5235

MESA RUSTICA - Vende - se,
.

nova, 8 cadeiras,. centro gira
tório, madeira maciça e couro,
R$2.500,00. TR. 3055 - 3756 à
noite.

MOENDA DE CANA - Vende - se,
semi nova. TR.33705622

MOTOR VOLVO 340- Vende - se,
95, melhor oferta. Tr. 99380871

MOVEIS - Vende - se, apenas
1 ano de uso, p/Joja de roupas
fem., em MDF, cores, caramelo
e branco. Balcão, caixa, balcão
expositor, provadores, 4 araras,
2 tablados de vitrine, 3 mane

quins, painel decorativo, sofás e.

tapetes. Tr:9903 - 9535.

MÓVEIS - Vende - se, escritório,
2 mesas,1 armário, 2 portas, 1
balcão, 2 cadeiras giratórias, 4
cadeiras fixas, 2 cestos de lixo, 1
caixa de correspondência. Ir. 47
8443 - �999 ou 3376 - 1996

MOVEIS ANTIGOS - Vende - se,
cama cl aprox. 90 anos, mesa
grande c/11 cadeiras acento' de
c.ouro, balcão grande maciço. Tr.
30552255

OFICINA - Vende - se, de bicicle
ta, corupa, com todo maquinário
e estoque, uma ótima freguesia,
ótimo ponto comercial. Tr:3375
- 2798

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 10 e 11 de abril de 2010

Ne'mézi,q ��r�.ir;:l, -=.ilho' COMPRA I VENDE I ALUGAWllr!I!!i7Jl�1Ifl'ffÍJIr:;rtil!tdft.J Creci 9414 samarakp@hotmaiLcom

9974-1915 I 9923-6418
RENOS:

.ÂfItRO J&Ao I"!SSQ,A
•• rétl: 110qm� pro�. ,aos
bombeífo.slrenle pUfa rDQ

prínri{llll

.OIIlVítU·E REGIÃO
ESTAMOS CADASTRANDO SEU IMOVEL EM JARAGUA 00 SUL E REGIAO

OFICINA - Vende - se, Tornearia,

R$46 000,00. Tr:9953 - 2408 ou

9905 - 9850,

PADARIA E CONFEITARIA - Ven

de - se, equipamentos e balcões,
semi novos, no bairro Vila Nova,.
Tr:9652 - 3963.

Pia - Vende - se, inox, com gabi
nete. Tr:3273 - 5235

PLAY STATION ONE - Vende - se,

R$1 00,00. n 3276 - 0340,

Ponto comercial e instalação -

Vende-se para de lanchonete,
sorvetería ou café, av Angelo
Rubini, Barra do rio cerro. TR:
3372-2823

Portão - Vende - se pequeno de

ferro, R$1 '00,00,
PORTAS DE VIDRO TEMPERA
DO - Vende - se, 1 ,40X2,0 duas
folhas' e outra fixa 75X2,0. TR.
3373 1900 Sergio

ROLLERS - Vende - se, 37/38.
R$50,00. Tr. 3276 - 0340

ROUPAS GINÁSTICA ..: Ven
de - se, de suplexx, c/ estoque
500pc. Tr. 8849 3600/ 47 3273
- 5144 (após 18hrs)

SORVETERIA - Vende - se, com

pleta, maquina de fazer sorve

te, 5 freezer, mesas, geladeira,
fogão. R$38 QOO,OO. 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 comp. Em bom estado
de conservação.uü para otici
nas mecânicas e auto elétricas,
R$250,00.Tr:9618 - 3777

Tv - Vende - se 14 polegadas,
cf controle, R$100,00. Tr:3376
- 4050

UTENCILlOS P/ MERCADO - Ven
de - se, serra fita p/ açougue,
moedor de carne, balcão de frios
e laticínios. Tr:3273 - 5065.

VESTIDO - Vende - se, de pren
da. Tr:3370 - 4164 ou 8863 -

7665.

YORKSHIRE - Procura - se, cor
preta, pequena, sumiu na rua

Jacobi Gesser no bairro Amiza
de, atende pelo nome de Coca.
Tr.3371 - 7914

Aux. Departamento Pessoal,

Hospital São José está selecio
nando pessoas para atuar como
Aux. de Departamento Pessoal,
interessados Tr:3274 - 5016

Aux. Limpeza - Hospital São José
está selecionando pessoas para
atuar como aux. de limpeza, inte
ressados Tr:3274 - 5016

BABÁ - Procura - se, p/ trabalhar
, no horário normal, Bairro Czer
niewcz. TR. 96077945.

Diarista - ofereço serviço de
diarista com experiência e rete

rencias, na região do Centro e

Amizade, para o período da tar

de. Tr:3372 - 3712 Tatiane

Manutenção de computadores -

Interessados consulte - nos, faça
um orçamento temos ótimos

preços, manutenção de compu
tadores em geral Tr:99429613

Precisa-se- vendedoras extemas para
atuar no ramo de confecção de Jara

guá do Sul e região. Tr: 8807-0782

. REVENDEDORAS - Atenção, te
mos algo diferente e especial p/
você aumentar sua renda. TR.

32752063/ 91942338 (7X)

Aux de Eletricista: Ofereço servi

ços de eletricista, com curso e �x
periência, disponibilidade tambem

para atuar como Aux. de car.ga e

descama Tr:3372-3712 Rodrigo

�mI."IWI�1 APARTAMENTOS

ALTO PADRÃO - Vende - se,

5 qts sendo 3 suites, 2 bwc, 2

garagens, cozinha grande, alto
pradrão. TR. 9186 6262

AMIZADE - Vende - se, 3 qtos, c/
garagem. Tr:3276 - 3321,

Apto centro � precisa - se de ra

pazes para dividir apto mobillado
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,
gar.,salão de festas, elevador, 20

andar, sacada fechada com sis
tema reike,que pode ser aberta
totalmente qdo quiser, todo mo

biliado com móveis sob medida.

R$270.000,00, aceito financia
mento. Tr:3055 - 2094 ou 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 pre
ferência 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

quartos e demais cômodos

R$130.000,00+ 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 - Ven
. de - se, 165,34 m2, heliporto, 2
vagas garagem. R$600.000,00.
Tr:8408 - 8157 ou 8408 - 8159,

São Luis - Vende - se, 70m2

com 1 suíte, 2 quartos e de

mais cômodos, prox. ao CAIC,
R$145.000,00, Tr:3376 - 0389.

Vila Raw - Aluga - se, prox a

Unerj, com 1 quarto e demais

dependências. Tr:3273 - 5233
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R5015 - Barra Velha
R5010 - Penha 300rnts da 70,000,00 de

Praia R120.000,OO Frente para o

Mar - Financio

tos e demais como cômodos,
R$11 0.000,00. TR:9183 - 8081.

Sheroeder - Vende - se, alve
naria, 2 quartos e demais cô

modos, R$90.000,00Tr:9183
- 8081/3373 - 0098

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 ter r. em Jaraguá.
Tr:8824 -1107.

CENTRO - Vende - se, alv.,
R$117,000,00. Aceita - se íroca
p/ terreno, TR, 91375573 Creci
11831

Ervino: Casa de madeira 800mts
distante da praia. Tr:3371 -

6605ª noite com 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 /
33716069 - Creci 11831

Figueirinha - Vende - se, alvena

ria, 2 quartos e demais depen
dências. R$135.000,00, entrada

R1112· Nova
• Jaragua 99 •

R$130.000,OO

Emprés1lmo Pessoal poro:
AposentadOS e Pensicnlstos

Funcionários Públicos
funcionários das Empresas

Convenlodas
Consultoria para:

Aqulslçõo de Imõvel Pronto
..

Aquislçâo de TerlMO e Construçoo
Construçôo e Reformo
Despachante Imobirórto

Consórsos
Horál'oóla_jl,��!0do ��.' Os- 11':.1,0

+ financiamento. Tr:9183 -

8081/3373 - 0098

ITAJUBA - Vende - se, nova, alv..
Tr. 91434423

JARAGUÁ 84 - Vende - se,
385m2, 2 qtos, sala conjugada c/
a cozinha. R$50 000,00 á com

binar. Tr:3273 - 7195.

JARAGUÁ 99 - Vende - se, nova,
alv., 120m2, terreno esquina,
murada, 2 qts + 1 suite, gara
gem dois carros, prox. a Malwee,
R$190.000,00. Tr. 99025885

João Pessoa - Vende - se 2 casa

de alvenaria, prox. a creche,com
escritura, creci 11831,
R$77.000,OO aceita - secasa ou

terreno em Barra do Sul Tr:9137
- 5573.

NOVA BRASILlA - Vende - se,
terreno cf 740m2, casa c/240m2,
1 suite, 3 qts, 2 bwc, piscina,
área de festa. R$550.000,00, Tr.

91696342

PiÇARRAS - Vende - se, 120 m2,
R$70.000,00. Tr. 3275 - 0560.

PiÇARRAS - Vende - se, prox ao

fórum, ou troca - se por imóvel
em Jaraguá do Sul. Tr:9975 -

3090 ou 3371 - 1243 c/ César.

Rio da Luz - Vende se com 02
dormitórios, 0.1 Bwc, próximo a

R1101 Nova - Guaramirim
- R$ 145.000,00

Balneário Carnború- Vende-se,
mobiliado, todo reformado, Cen
tro, próximo ao Camelódromo,
com 1 suíte, 3 quartos e demais

dependências.Tr: (47) 9625-
0543

-

CASAS

AMIZADE - Vende - se, 3 qts,
R$185.000,00, .troca - se por
apto no 10 e 2ª andar. TR,
91375573 Creci 11831

AMIZADE - Vende - se, alvenaria,
área de 200m2, semi - mobiliada,
terr. 450m2, liberada p/ financia
mento bancário. Prox, ao posto
novo. Tr:8843 - 5751,

Ana Paula - Vende - se casa

com 3 aptos em anexo,

R$140.000,OO. Tr:9137 - 5573

ARMAÇÃO/PENHA - Vende - se,
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

Bananal do Sul - Vende - se,
nova de alvenaria, com 3 quar-

,

\-...
,

,

I
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Ceval. R$90.0ÓO,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 00 SUL - Vende
- se, prox. ao Mercado La
rissa, alv., semi nova, 68m2,
terreno cl 332,50m2., murado,
R$50.000,00 + 1'2 parcelas de
R$1.000,00. TR. 8843 - 5751

Troca - se - casa no bairro ami
zade 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, excelen
te localização, R$140.000,00.
Tr:8428 - 7826/9909 - 5514

VILA NOVA - Vende - se, Rua
Uno Sbardelatti, ótima loca

lização, R$140.000,00. TR.
842878261 99095514 Ademir
ou Marli

,

CHÁCARAS
GARIBALDE - Vende - se, 41
000m2, 3 lagoas, 1 rancho, com
pastagem, toda cercada, á 70m.,
do asfalto. R$125 000,00. aceito
terr. no negocio. Tr:3055 - 8262.

Garibaldi - Vende se, com

33.000,00m2, com casa, pró
ximo ao Comércio Furlani.
R$90.000,00 aceita carro, troca"
por apto ou casa para locação.
Tr:3370 - 6370 I 9965 - 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 - CRECIISC 2716J

Rancho . Bom- Vende-se ,

70.674m2 com 3 lagoas, poma
res, aceita-se casas em Jaraguá
do Sul em troca.Tr: 9148-2677
9116-9841

RIO CERRO II - Vende - se, 50
000 m2, lagoa de peixe, cacho
eira. R$120 000,00. Tr:3376 -

0726.

.

SANTA LUZIA - Vende - se,· sítio
cl 375.000,00m2, grota funda.
Tr:3370 - 2855.

SANTA LUZIA - Vende ou troca
- se, 21.800m2, água corrente,
palmeiras,bananal, lagoa. Tr.
32752037/91184455

SCHROEDER - Vende ou troca
- se, chácara no Rancho Bom ,

terreno 70.674m2, 2 casas, 31a

goas, pomar. Troca por casa em

Jguá do Sul. TR. 9148 - 26771
9116 - 9841

SITIO - Vende - se, 120.000m2,

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 10 e 11 de abril de 2010

cl arvores frutfferas, 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. - RAU - Aluga - se, 2 qts,
garagem, R$470,00 mensal. Tr. �

99932131 Sandra

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 - JGUAlGUARAMIRIM
- Procura - se pi alugar, 2 qts,
sala, cozinha, bwc, lavanderia.
Tr. 9167 - 6964

CASA - PIÇARRASI BARRA VE
LHA - Procura - se pi alugar, dia
24 a 3. Tr. 91812725

. 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 - TRES RIOS DO SUL - Alu
ga - se, Rua Alwin Koch 130m2, ,

garagem, 3 qts, R$550,00 men

sal. TR. 3370 - 1447 Romeu

GALPÃO - GUARAMIRIM - Aluga
- 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, sála, cozi
nha, bwc, serviço, garagem, mu
rada. Pref. pi soneros ou casal si
filhos,R$400,00. TR. 3370 1821

QUITINETE, QUARTO, APTO. -

CENTENARIO - Aluga - se, mobilia
·dos. TR. 3370 - 3561/99583197

SALAS COMERCIArS - CENTRO
- Aluga - se, Av. Pref. Waldemar
Grubba. Tr99975027

SALAS
COMERCIAIS

AGROPECUÁRlf. - Vende - se ,

Walter Marquardt. Tr. 3370 -

0370

CENTRO - Vende - se, ponto
comercial, com mesanino, ideal

. para loja. Tr. 99791'101
.

R$70.00Q,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.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende - se

sobrado comercial e residencial',
com mercado completo funcio
nando, 600m2. Tr:3370 - 4927. / Piçarras - Vende - se quadra

Beira Mar medindo 13 x 25 =

LOJA FEMININA - Vende - se, 325,00 m2, Rua Das orquídeas 3

C.entro de Jguá, moda femi- lote, Valor R$11 0.000,00 Aceita
runa, bolsas e acessórios. Tr. Negociação. Tr:8402 8775
99511107/32736762

Vila Lalau - Aluga - se galpão co

merciaI. Tr:9918 - 9996

_1�lmlill/

TERRENOS
AGUA VERDE - Vende - se,
prox. ao Breithaupt, livre de en

chente, 450m2, cf escritura,
R$87.000,00 .. TR.91375573

AMIZADE - Vende - se, ou troca

por casa, 60m2. T�33745520

Barra do Rio Oerro - Vende se

com 324,002 próximo a Tritec.
R$80.000,00. Tr:3370 - 6370 I
9965 - 9934

Três Rios do Norte - Vende - se

lindo terreno pronto para cons�
. truir, próximo a Escola Max Schu
bert, 670m2 (27,48m X 24,60m)
R$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 ,

terreno no tabuleiro, frente pi
o mar, 300m2, R$150.000,00.
Tr.88146407

GROTA FUNDA -vende - se

140 mil m2, regUlarizado:
Tr.33791119

GUARAMIRIM - Vende - se

bairro Avaí, 400m2, cl 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.

JGUAlSCHROEDER - Com-,
pra - se, acima de 3.000m2.
Tr.33714008 I 88026635

João Pessoa - Vende - se loca
lizado na Rua Manoel Francisco
da Costa, com área de 472 m2.
Tr:3374 - 5934/9138 - 4176
após as 15 horas.

MASSARANDUBA - Vende - se,
10.000m2. Tr:3379 - 1119.

NAVEGANTES - Compra - se.

Tr:3275 - 3736.

PiÇARRAS - Vende - se, 120 m2,

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
Brasão, 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, Centro
Norte, esquina, 785m2, cl escritu
ra, R$50.000,00. TR.3370 - 4927

Schroeder 1 - 15x30, apenas
R$16.500,000 - Falar com Jua
rez - 9124 - 7715

Sheroeder - Vende - se 421 m2 ,

escriturado, próximo ao Salão
Bracinho, R$39.000,00, acei
ta automóvel de menor valor.
Tr:91740251

VILA LALAU E ILHA DA FIGUEI
RA - Procura - se, á partir de
600m2. Tr:9101 - 8302.

VILA LENZI- Vende - se, 300m2,
R$65 mil. Tr.9993 - 3881

- CAMINHÕES

040 - Vende - se, 90, cl baú,
direção hidráulica, alarme, tra
vas ótimo estado R$34.900,00
Tr:33701478/99030877

MERCEDES BENZ L1214 - Vende
- se, 94, cl baú, branco. Tr. 9979
- 6850 I 3371 - 6368

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

'

V'N 8150 - Vende - se, 01, cl baú,
branco. Tr. 9979 - 6850 I 3371 -

6368

CHEVROLET

ASTRA - vende - se, 05, Hatch

Elegance, 4 portas, 2.0 flex, pre
to, AR, OH, VE, TE, AL. Tr:8823
- 8479.

ASTRA - Vende - se, 05, sedan,
confort, 4 portas, 2.0 flex, prata,
compl. 10 dono. R$31.000,00.
Tr:3273 - 5233.

ASTRA - Vende - se, 08, preto,
roda 16", ipva pago, único dono.
Tr. 99294800

ASTRA - Vende - se,OO, 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. 3370 - 8307 (horário
comercial)

Astra - Sedan Elegance, ano

2005, preto, completo com

Air bag duplo em ótimo es

tado R$34.900,00. Tr:3376 -

1435/9942 - 9613

CELTA - Troca - se, 04, 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. Tr:9177 -

3927

CORSA - Vende - se, 96, Su
per, branco, trava elétrica, alar
me, desembaçador traseiro, ar

quente, limpador traseiro, roda
liga leve, R$7.500,00 + 11x de
R$415,00. Tr. 96156811 cl Gui
lherme

Corsa - modelo novo, ano

2005, R$23.000,00. TR. 3275 -

3538/9931 - 941 °

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 ano 2008
preto, 4p., com Ar e travas, uni�
dono ótimo estado de conserva

ção, 35mil km2, R$23.500,000.
Tr:840� - 6419 I 3273 - 6176

MERIVA - Vende - se, 03, com
pleta, R$5.000,00 entrada + 40x
de R$956,00. Tr. 99886649

OPALA - Vende - se, comodoro
83, azul, 2 pts. Tr:9188 - 2814.

S10 - Vende - se, 00, 2.2, 4x2,
GNV, cab, Simp., V�, TE, AL, LM,
4 pneus novos; Otimo estado.
R$25.500,00. Tr:9967 - 9864.

S 1O-Vende - se, 00, die

sel, ABS; AC, OH, prata. TR.

99239345

S - 10 - Vende - se, 04/04, tur
bo diesel interculer, cabo Sim

.
pies, AC/DHNE/TE é sistema
de rastreamento. R$39.000,·00.
Tr:9107 - 6932.

S10 - vende - se, complete, com
GNV, R$25.000,00. Tr:3370 ..:

8633

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 .,

comp. + couro, 66mil km roda
dos, 2.2 mpsi, 8 válvulas com

manual e nota. Tr:3376 - 2776

Vectra - gls, 2.2 completo, ano

99 com GNV, R$19.500,00

Vectra - gls, 2.2 completo, ano

99 com GNV, R$19.500,00
nTr:3275 - 3538/99319410

Zafira: Compra - se, acima do
ano 2007. Tr:99146708

Corsa - Vende - se, sedan, 99,
1.0,8v, 4p, trava, alarme, ar

quente, R$12.500,00

Corsa - Vende - se, Max, ano

2007, 4 p., completo, único
dono, R$25.000,00. Tr:8405 -

6454

PALIO - Vende - se, 99, 4 portas,
branco, cpmpl. Tr:9618 - 7945.

PALIO - Vende - se, 97, 4p, vi
dro, trava alarme, R$11.900,00.
�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

Páiio - Vende - se, EDX, ano 96
modelo 97, 1.0, branco em bom
estado, R$3.000,00 de ·entrada
+ parcelas, aceita - se de entra
da.Tr:3370 - 92178·421 - 6497
Rosane ou Iracema .

Palio - Vende - se, imperdível
vermelho, 4 p., ano 2009, aceita
- se carro de menor valor.Tr:3379
� 0249 (horário comerclaü/ 9161
- 1461

.

Tipo - Vende - se ano 95 em bom
estado, R$7.500,00. Tr:3376 -

4050

Tipo - Vende - se, 95, 4p., em
bom estado, R$7.5000,00.
Tr:3376 - 4050

Tipo - Vende - se, ano 95, verme
lho, 4p, aceito moto na negocia- ,

ção. Tr:8807 - 3457

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



UNO - Vende - se, 4 portas,
compl. R$4 000,00 entrad. E +

pare. Tr:9618
- 7945.

UNO - Vende - se, 96, 1.0, azul,
R$8.500,00. TR. 3,3700983

UNO - Vende - se, 96, bordo, 2
portas, 2° dona. Tr:9152 - 7848

-

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 - 8040

Uno'- Ve'nde - se, 2006 2P Flex.
Tr:9101 - 6007

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

DEL REY - Vende - se, 83,
verde, 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.

Escort - Vende - se, Gl, ano
89, 1.6, com som, R$4.900,OO.
Tr:9177 ,� 2300

F - 1000 - Vende - se, 86, tur
binada, vidros e trava elétri
cos, alarme, OH, 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'neg. Tr:9973 5052

FIESTA - Vende,- se, 00, 4 por
tas, azul perolizado, pára - cho
que personalizado. R$14 800,00.
Tr:8405 - 9689

KA - Vende - se, 03, preto, kit
esportivo, AQ, rodas liga leve,
desembaçador e .limpador trasei
ro, R$14.000,00. TR. 9'1171176

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, pára
- choque personalizado, TE, AL.
R$10.800,00 s/ troca. Tr:8405 -

9689.

Ka - Vende - se, ano 2001, ima
ge, ótimo estado, R$1.500;00
entro Mais parcelas de R$454,00.
Tr:3273 - 6417

MONDEO - Vende - se, 95 teto
solar, banco elétrico, air bag du
plo, ABS, top de linha. Tr:3373
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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 con
servação, R$5.800,00Tr:9918
- 9996

,

Versailles �oyale - Vende
- 'se, 96, completo, c/ GNV,
acidentado, mecânica perfei
ta, R$6.000,00. TR. 9914
6979/33718111 Rafael

,,,1/,, MOTOCICLETASIIDJIII11IIPJUJJIUIJJlPI

BIZ - Vende - se, 03, 1 OOcc, sem
partida elétrica, preta, oferta,
R$3.300,00. Brinde capacete.
Tr:33702060 ou 9948 - 9644.

BIZ - Vende - se, 07, 125, preta,
c/ partida, 1 ° dono, 10.000 km.
R$4.500,00.Tr:8405 - 9689.

Biz - Vende - se, prata,09, 125,
4.50.0km, assumir 39 presta
çoes de R$233,00e, pago a

metade, da tranferencia. tr:9977
- 8375/8402 - 6411 ou 3373 -

2356 com ZeneTelles

,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, 88/89, toda ori

ginaI. Tr:9923 - 1153

CVX 250"- Vende - se, 08, Twis
ter, 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, preta', customizada. Tr.

33721528/91816689

Falcon - Vende - se, 2004, pre

ta, R$2.500,00 + 34x298,00.
Tr:3373 - 6708 á tarde com An

tonio

KTM 125cc - Vende - se, SX

2002, único dono, ótimo estado.

Tr:9175 - 6450

Moto ktm - Vende - se 25cc 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, 2° dono, em ótimo estado.
Tr:9993 - 3937

'

SHADOW 600 VT - Vende - se,
01, cromada. Tr:9993 - 3937.

SUNDOWN - Vende - se, Web
EVO 100, 06, preta, partida 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, bor
do. Tr. 33713570/88216776

Twister - Vende - se, ano 2003",
vermelha, R$5.500,000, aceita -

se carro em troca

Web - Vende - se web preta unico
dono. Tr. 91016007

XR.250 - Vende - se, 04, tornado,
equipada p/ trilha, R$3.500,00.
Tr. 92140486

XT - vende - se, 660r, pre
ta, 08, com caixa Bagagei
ro, R$75.000,00. Tr:3055 -,

0024/9156 - 1228

XT 600 - Vende - se moto de tri
lha R$5.000,00. Tr:9979 - 8040

YBR 125 - Vende - se, 06, Ya

maha,14.000 km, vermelha, c/
baú e capacete. Tr. 8443 - 3999/
3376 -1996

,{Rlm'Mlnl/l/li,!'",

OUTROS

Aero Willis - Vende - se, ano 68,
totalmente original R$15.000,00.
Tr:9979 - 8040.

ALFA ROMEO 164 - Vende - se,

95, impecável, R$1 zccoro Tr.

99888137

BMW - Vende, ano 93, esportva
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 R$17.000,00. Tr:3372 -

1371/99228300

Honda Fit - Lx 04, completo,
Tr:9973 - 9838

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

Mitsubishi - Vende - se,07,
l200, . APE,Out' doar,
chumbo, R$75.000,00.
Tr:30550024/91561228

NISSAN TilDA - Vende - se,
08/08, 1.8, automático, comple
to, único dono. TR. 88023118

PAJERO SPORT - Vende - se,
02, disei, 2.8, completa, 4x4,
R$48.000,00. Tr. 91151154

PICASSO - Vende - se, 02, ex

clusive, AR, banco de couro,

compl., ótimo estado. R$24
500,00. Tr:8862 - 0017.

PICASSO - Vende - se, 04,
completo, R$29.000,00. TR.
33705622

QUADRICICLO - Vende - se, 08,
Suzuki 750. Tr. 9973 - 8618

TOYOTA - Vende - se ou troca -

se, 04, HllUX, 3.0, turbo, 4x4,
preta, gabine dupla, couro, com
pI. 58.000KM. 1 ° dono. Tr:3376
- 5122.

VAN FURGAO - Vende - se, 03,
Mercedes Benz Sprinter 311
COi, 4 portas, diesel, IPVA 2009

pago, R$52.000,00. Tr. 47 8443
- 3999 ou 3376 - 1996

Jeep - Suzuki Samurai, 95,
GNV, AC, rodas de liga. Tr:3371-
8188/9612-9779 Mauricio

'1111'1","/','1 PEUGEOT

Pegeout 306- Vende-se, ano

2005, completo ( AC, vidro,
trava, alarme, comp.) 02p,
R$20.000,00 Tr:3371-1634/
9905-0204

Peugeot 206 - 1.0 16v COMPLETO,
preto, 02/02, 4 portas, ótimo estado,
R$17 mil, 8456 - 0258 VilSON.

Peugeot 206 - Conversível, ano

2003, R$35.000,00 + financia
mento Tr. 3372 - 1371

PEUGEOT 206 - Vende - se urgen
te, 07, SW Rex, compl, único dono,
R$25.700,00. Tr:9918 - 0000

PEUGEOT 206 - Vende - se,
02, prata, AR. OH, VE, TE, Air

bag duplo, pode ser financiado.
R$18.500,00. Tr:9975 - 0078.

Peugeot 206 - Vende - se, ano

2001, 16Vv, completo me-

nos direção, cor vermelho,
1.0, R$16.500,000.Tr:9975 -

3940/9902 - 6717.

PEUGEOT 307 - Vende - se, 07,
Griff, complete. TR. 9969 - 3914
/ 3372 - 3008 Kauê

PEGEOUT 307 - Vende-se, semi

novo, 08. Tr: 9949-1515 Symone

-� RENAUT

CLlO - Vende - se, 03, Rl, 1.0,
preto, completo, air bag duplo,

ótimo estado, H$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, pra
ta, esportivo, completo, gasoli
na, 50.000km, R$23.000,00. Tr.
99023992

Clio - Vende - se, Hatch, 1.6,
2001, Bco, 4 Portas, completo
R$13.990,00, aceito fianciamen
to, Tr:3371 - 0034 Diógenes

MEGANE - Vende - se, 01, se
dan, compl., cinza. Tr:8433 -

0088.

MEGANE - Vende - se, Gran
tur 08, completo, revisado com

40.000km. Tr:9186 - 5783.

MEGANE RETH - Vende - se, 01,
2° dono, completo, pneus novos.

Tr.99479765

SCENIC - Vende - se, 06, Privile
ge, R$35.000,00. Tr. 99623664

VOlKSWAGEN

BORA - Vende - se, 01, azul,
compl., banco de couro, ABS.
R$28 000,00. Tr:8405 - 9689.

Corsa - Vende - se, ano 94,
cor preto, aro de liga leve,
R$8.500,000.Tr:3370 - 1161

Fusca - Vende - se fusca ano

63 em bom estado, R$1.500,00
Tr:3371 - 6347.

Fusca - Vende - se, ano 71, ótimo
estado. Tr:9933 - 0227

Fusca - Vende - se, ano 74,
vermelho, bancos em cor

vim original de fábrica,motor
1300cc, em ótimo estado r •

em

estilo original com alterna
dor e película, R$7.500,000.
Tr:8809 - 6382 Jader

GOL - Vende - se, 03, Special, al
coai, R$14.500,00. Tr.33719157

GOL - Vende - se, 09, 1.0, 4

portas, flex, preto. R$28.000,00
Tr:3273 - 5233.

Gol - Vende - se, 92/93, gasoli
na, 1.0-, R$7.500,00 avo Tr:8831
- 8122 Patricia ou Edir.

GOL - Vende - se, 94, 1.0.
R$8.800,00. Tr:9962 - 3664.

GOL - Vende - se, 95, 1.0, azul,
ótimo estado, R$7.000,00. TR.
3376.2533

Gol - Vende - se,' 95, mode
lo bola, emplacado até 2011,
R$8.000,00. Tr:3371 - 6069

GOL - Vende - se, 96, Plus,
1.0, 59,000km, branco, única
dona, R$11.500,00. TR. 9975

Classimais 25
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Gal - Vende - se, ano 99, MI,
R$5.000,00 de entrada +parce
Ias R$400,00

Gol - Vende - se, GTI, 2.0, com
pleto, branco. Tr:9933 - 0227

GOL - Vende - se, special 02,
2pts, ótimo estado. Tr:9188 -

2814 c/ Antonio

GOlF - Vende - se, 06, 2.0, au
tomático, prata, 22.500km. Tr.
9981 - 9777

GOlF - Vende - se, 09, 1.6,
Sportline, vermelho, UnlCO

dono, completo, revisado.
R$50.000,00. Tr. 88493600/47
3273 5144 (após 18hrs)

GOlF - Vende - se, 95, GTI,
R$12.000,00. TR. 33716968

KOMBI FURGÃO - Vende - se,
07, branco, flex, c/ GNV. Tr. 9979
- 6850/3371 - 6368

PARATI - Vende - se, 97, 1.8, 2

portas. Tr:9973 - 9749.

POlO - vende - se, 00, ótimo
estado, compl. R$20.500,00 ou

R$16.000,00 de entrada + 12x
de R$652,00. Tr:3376 - 3978

(após 13h)

SAVEIRO - Vende - s,e, 00/00,
G3, cinza, ótimo estado. Tr.
33761060 / 91376250 c/ Mai
con pela manhã

SAVEIRO - Vende - se, 05, flex,
legalizado suspensão e xenon. Tr.
99231153

SAVEIRO - vende - se, 99,
bola, 1.6, R$15.000,00. TR.
33716968

SAVEIRO SUN - Vende - se, 01,
1.8, prata, OH. TR. 99239345

Voyage - Vende - se 1.0, ano

2009, cinza, completo, c/lrno
bilizador eletrônico, Volante
multifuncional, alarme,MP3
o/entrada p/Sü, USB e blue
tooth. R$33.000,00 - T: 8433
- 7261

'

CLASSIMAIS
OCP

As melhores ofertas da

região no jornal mais
completo!

Compre, venda e

anuncie!

Ligue 2106.1919 e

informe-se!
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Rua Barão do Rio Branco, n° 557 I Jaraguá do suusc

COO 511 - Loteamento Boulevard, sobrado
geminado, 138,75m2, suite + 2 dormitórios,
hali de entrada, sala intima, 3 sacadas, jardim
de inverno, garagem para 2 carros.

COO 439 - Casa a�o padrão no Champagnat,
3 suítes c/ móveis embutidos, sala em 3 am

bientes, lavabo, cozinha e área de serviço mo

biliadas, área de festas com piscina, garagem 2

carros.as 650.000,00

.
CENTRO

I

COO-501 - próximo ao Terminal Rodoviário,
sobrado e casa comercial, excelente para
investidor.

CENTRO,

COO-339 - Excelente imóvel comercial, pronto
para locação. Em frente ao terminal, 3 salas
térreas, 2° andar apto e/ampla varanda. Estacio
namento para 20 carros.

COO 276 - Casa bem ampla, ótima locali

zação, 1 suite mais 2 dormitórios, 2 bwc,
4 vagas de garagem. (pode ser financiada).
R$325.000,00

VILA ILENZI

COO. 463 - Ed. Garden Flowers, apto c/
ótimo acabamento, piso porcelanato, gesso,
semi mobiliado, com cozinha, área de serviço,
banheiros e sacada. Prédio com sauna, home

theater, academia, sala de jogos, piscina e

amplo salão de festas, 2 vagas de garagem
mais depósito. R$360.000,00

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 edicula
com churrasqueira. R$180.000,00.

":_4i> '. :.'··.:;PENHA
"

.5' .';:' /:;.� .... 1 ."

"

* Apto de 4, 3 !3 2 dormitórios mais cober
turas planas. * Area do terreno: 35.000m2 *

Acesso a vias duplicadas
* Mais de 30 opções de lazer: Conjunto de

piscinas, bar molhado, espaço gourmet, salão
de festas, fitness, espaço Kids, sala de jogos,
pista de caminhada e muito mais.

COD-499 por
R$179.600,00. Excelente sobrado geminado,
com 1 suíte mais 2 dormitórios, com 2 vagas
de garagem, área com churrasqueira, lavabo e

depósito, espera para split.

BAEPENDf

COD-347 - Casa de alvenaria c/ suite mais
4 dormitórios, duas salas, copa-cozinha,
área de serviço e duas vagas .de garagem.
Possui área de festas c/ chur. e depósito.
R$480.000,00

COD-495 - Ótimo terreno, alto, plano, para
fins comerciais, 442,00m2.

COD-508 - Casa alvenaria 160m2, térreo

1.286m2, área festas com churrasqueira, suií
te + 2 dormitórios.

COO 550 - TERRENO COM AREA DE

1.653,350M2 De esquina na principal Exp.
Ant" Carlos Ferreira - Vila Lenzi.

.�".� ·VlLA LENZI
-� ..

COD-489 Ótima oportunidade! Lote
comercial com 569,53m2 de esquina.
R$105.000,00

PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

"
WW\V.i�oveisp(aneta.com.br I imoveis@imoveisplaneta.com.br

COD-500 Amizade - excelente sobrado ge
minado no bairro amizade, contendo 1 suíte

mais 2 dormitórios, com 2 vagas de garagem,
área com churrasqueira, lavabo e depósito:
Espera para split.

COD-504 - Terreno comercíal com área de 301 m2, frente para a rua Ângelo Rubini, próximo ao

Supermercado Brazão. R$150.000,00
.. - "'

CENTRO. "
. '" �

,_� .......'"
•

�. � :... ��""' •

.1 �
,

'""-, � _.�;.� - ...

COD-396 -' Aparta
mento semi mobiliado
no edifício Royal Barg,
com suite + 2 dor
mitórios, sacada com

churrasqueira, em

localização privilegia
da. Prédio com ótima
infra-estrutura.

COD-324 - Casa com 3 dormitórios, 1 bwc,
duas vagas de garagem, sala, cozinha,
área de serviço (pode ser financiado). R$
165.000,00

COD-187 - Sobrado com área construída de

220m2, suite + 2 dormitórios, área de festas,
2 vagas de garagem. Ótimo acabamento.

COD-258 - lote residencial com m2, ótima

localização. R$68.000,00

COO 437-
OPORTUNIDADE IMPERDíVEL

Casa mista em excelente localização, terreno
347m2, casa 83,Om2 - R$115.000,00

COD-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$475.000,00

COD-513 - Excelente apartamento mobiliado,
86,21m2 privativos, suite + 2 dormitórios.
Financiável.

: '-.
- ,VILA LENZI

COD-190 - Condomínio fechado Moradas da
Vila, sobraoo.a quartos, 2 banheiros, mura
do, portão eletrônico, acesso de pedestre e

área de festas. R$149.000,00

VILA NOVA

COO-202 - Prédio c/piscina, espaço gourrneV
fitness, playground, elev social/servlço, por
tão e porteiro eletrônico. Suite + 2 dormitó

rios, sacada c/churrasqueira, 2 vgs garagem.
R$205.000,00. ENTREGA ABRIL/2010.

COO-91 - Terreno com 820m2, excelente para
empreendimento Residencial. R$149.000 00
à vista.

'

COD-340 - Ed. Santa Catarina, suite mais 2
quartos, bwc, 1 vaga de garagem. Ótima lo
calização. R$178.500,00

mos 3 salas - R$2.800,00 (cada).
• COO 404 - CENTRO - próximo TER
MINAL RODOVIÁRIO. Excelente imóvel'
comercial com aproximadamente 400m2
divididos em 6 salas com 3 banheiros ,

ampla varanda na frente e nos fundos,
cozinha e despensa. Possibilidade anexar

ao aluguel estacionamento para aproxima
damente 20 carros no local. R$4.500,00.

• TE.RRENOS.
• COO 415 - BARRA DO RIO CER
RO - Terreno 612m2 de esquina,
R$1.400,00.
• CENTRO - proxirno ao BESC,
800m2- valor R$1.1 00,00.
• GALPÃO
• GALPÃO NO CENTRO - Rua Marina

Frutuoso, 300m2 - R$1.500,00.

• RESIDENCIAIS
• CASAS
CENTRO - Sobrado com suite + 2 dormi

tórios, bwc, sala, cozinha, área, garagem.
R$950,00
CENTRO - Casa com suite + 3 dormi

tórios, bwc, 2 salas, cozinha, despensa,
lavanderia, jardim, garagem para 2 carros.

R$2.100,00

• APARTAMENTOS
,

• COD-430 - CENTRO - TODO MO
BILIADO - excelente apartamento
com sala, 2 quartos, banheiro, co

zinha, lavanderia, garagem. Aluguel
R$1.100,00.
• COMERCIAIS
• SALAS COMERCIAIS
• COO 414 - VILA LENZI - Salas co-

merciais, frente de rua, 45m2 com ba..

nheiro, R$380,00 cada.
• MARCATTO CENTER - Excelentes

salas para locação de 47m2 a 308m2,
Consulte-nas!
• COD 413 - CENTRO - Em frente ao Ter
minal Rodoviário. Excelente sala comercial
com aproximadamente 100m2, com sala

anexa e banheiro. Possibilidade de anexar

ao aluguel estacionamento e depósito. Te-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INVISTA]ÁNO SEU FUTURO!

Apartamentos
apartir de

Ofertas vàlidas até a próxima edição deste. classificado.

APARTHOTEL·MERCURE-CENTRO

36m2 de área privativa, banheiro
sacada.

R$ 120.000,00

Elevador, piscina, business center,
'

restaurante, garagem, internet.

RES. GRANO LIFE • VILA NOVA

Apto 3 quartos (1 suíte), cozinha, BWC

sala estar/jantar. lavanderia, garagem,
sacada cf churrasqueira, forro em gesso.
massa corrida, elevador, hall de entrada
decorado.

Entrega: Março/2011
A partir de R$ 199.900,00

RES. HEBROM - NOVA BRASILlA

Apto 2 ou 3 quartos com ou sem suíte
..

cozinha, sala estar/jantar. BWC. lavanderia.
sacada c/ churrasqueira. garagem. Forro em

gesso, previsão p/ climat. do tipo SPLlT.

Entrega: Agosto/2012

A partir de R$ 117.900,00

RESIDENCIAL J!JLlANA • CZERNIEWICZ

Apartamento 3 quartos (1 suíte),
cozinha, sala estar/jantar. BWC.
sacada com churraqueira.lavandería,
garagem.
Frente, sol da manhã.

A partir de R$ 150.000,00

EDIFfclO VERONA· CZERNIEWICZ

Apartamento amplo com 2 quartos,
cozinha. sala estar/jantar, BWC,
lavanderia, garagem.
Apto térreo com terraço.
70m2 de área privativa

RS 119.000,00

,,' Ediffcio com elevador e salão de festas
.. Apartamentos de 1 ou 2 do itóri s
• Sala de estar e jantar
.. Sacada com churrasqueira
... Cozinha e área de se Iço
" Garagem
.. Fínanciamento direto com a ar strutora
UTILIZE SEU FGTS!H

tee Uzaçlo:
Av. Prefeito Waldemar Grubba
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Fone: (47) 3275-3934
Plantão: (47) 9153-8033

Rua Domingos R. da Nova, 483 - sala.01

www.corretorajuliana.com.br
Atendimento aos sábados das 9h às 12h

RES. GRAN RAMA. CENTRO

r-

Apartamento 3 quartos (1 suíte) NOVO,
cozinha, sala estar/jantar, BWC.
lavanderia, sacada cI churrasqueira. garagem.
• Massa corrida. preparação para climatiz.
do tipo SPLlT. acabamento em gesso.

R$175.000,OO

IMÓVEL COMERCIAL I RESIDENCIAL
Bairro São Luís
Rua João Frazner, próximo: Urbano
- Sala comercial com aproximadamente 170m2
• 1 apartamento com 2 quartos
· 1 apartamento com 3 quartos
- 1 apartamento com 4 quartos
Aceita imóvel como parte do pgto.
R$ 520.000,00

CASA NOVA - AMIZADE

1 suíte + 2 quartos. sala estar/jantar e cozinha
integrados, BWC, lavado. jardim de inverno,
área externa p/ churrasqueira. garagem pI 3 carros.

Acabamento em gesso. massa corrida, porcelanato
e piso laminado.
Possibilidade de financiamento bancário.
R$ 250.000,00

TERRENO «AMIZADE

Loteamento Blumengarten II
Rua 1137 - Tecla K. Todt
Rua asfaltada.Linda vista da região
14,OOm2 x 24,7Sm2 = 346,50m%

R$ 78.000,00

TERRENO - AMIZADE

Loteamento Jardim das Acácias
Lote com 333,50m2-14.50m2 x 23,OOm2
Terreno alto, plano. com rua asfaltada.
Escriturado.

- Apto 2 quartos, cozinha. sala estar/jantar, BWC, lavanderia.
sacada c/churrasqueira, garagem - Centro - RS 640.00 + condomfnio.

-Apto 3 quartos (1sufte), cozinha, sala estar/jantar. BWC, lavanderia.
sacada c/ churrasqueira. garagem - Vila Nova - R$ 750.00 + condomínio.

-Apto 2 quartos. cozinha, sala estar/jantar, BWC. lavanderia,
sacada c/ churrasqueira, garagem - Rio Molha - RS 540,00 + condomini

R$ 70.000,00 -Aceita proposta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casa de Alvenaria c/ Area 164,20m2. - Local nobre Loteamento Ville de Lyon - Bairro: Amizade - suíte + 02 dormitórios - bwc social
"
- sala estar/jantar - espaço Goumert -Iav - gar p/ 02 carros - Valor R$330.000,OO pode ser financiada e aceita FGTS

...
Apartamento
com2
dormítórios,
bwc, sala,
cozinha,
lavanderia e

.

A-484 - Apto - 3 dorm, bwc,
.

sala, coz, lav, garagem -

R$600,OO + cond.

'"" ;�:-:<,,§'
A-50S -Apartamento - 4

dorm, 2 bwc, salas, coz, lav,
churr, despensa e garagem -

R$1200,OO

8-587· Casa Alv. - 1 suite, 2
darmo bwc, sala estarijantar, COl,
lav, garagem - Lot. Blumengarten II

- R$1200,OO

B·580 - Czerniewicz -

Casa Alvenaria - 3 dorm,
sala, coz, bwc, lave
garagem - R$550,00

B·567 • Vila Rau - Casa
Alvenaria - 3 dorm, sala,

COZ, lav, garagem -

R$540,00

Ref. C-125 - Baependi
sala com aproximadamente

113 m2, com 2 bwc -

R$1300,OO

CZERNIEWICZ BAEPEND'I CENTRO VILA LALAU -

. CENTRO

8-591 - Sobrado - 4 dcrm, 2
bwc, 2 salas, lav, churr, COl,

despensa, garagem p/3 carros -

RS1500,OO

ReI. A·472 - Apto - 02
dorm, sala, coz, bwc, lav,
gar, sacada - R$600,00

. A-508 - Apto - 1 suite, 1 dorm,
sala/coz conjugada. lav, bwc e

garagem - R$660,OO + cond.

Ret. C-120 - Salas'
Comerciais Novas - 49m2,
1 banheiro - à Partir de

R$990,OIJ + cond

Ref. &-111 - Sala Comercial
Nova - 300m2, 2 banheiros

- de R$4000,OO por
R$3500,OO

ReI. C-106 - Corupá - Salas
.

Comerciaís Novas no

segundo piso - Á partir de
R$600,OO

A-501 - Apto - 2 dorm. sala,
COZ, bwc, lav. garagem
R$550,OO + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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P. H623 Casa de madeira com 02

I quartos. Bairro Chico de Paula.

R$350,00 .

,

I H639 Casa de madeira .com
03quartos. Baírro Estrada' Nova.

I
R$450,OO. ,

H636 Casa alvenaria com 01quarto.
Bairro Baependi. R$480,OO.
H641 Sobrado com 02quartos.
Bairro Czemiewicz. R$570,OO.

APTOS:

I. H407 Ouit�nete oomoí quart�. Bairro
Czerniewicz. RS300,OO (incluso
agua e luz).
H535 Apto com 02quartos: Bairro
Amizade. R$400,OO +Cond.

H403 Ouitinete com 01 quarto. Bairro
Nova Brasilia. R$420,00 + Taxa de
água.
H406 02 Ouitínetes com 01 quarto.
Bairro Nova Brasília. R$420,00 +

taxa de água cada q(.tit!net�.
H529 Apt; com 02

. quartps. Bairro
Vila Lalau, R$450.00 + Côri.d.

.
'

.

H537 Apto cem 02quartos. Bairro
Vila Rau. R$4pO.00 + Cond.
H5�8 Apto com 02quartos. Bairro
Nova Bras.ilia. R$500,OO + IPTU.·' ,

ALUGUEL COMERCIAL:
k

H715 Sala comercial com·56m2•
Bairro Santa Luzia. R$378,00.
H701 Sala Comercial. Bairro Centro.
R$390,OO + IPTU + Cond .

H710 Sala comercial. Bairro nova

Brasilia. R$500,00 '

H717 Sala comercial' com 32m2 +

WC. Bairro Centro. R$65P,00 +

IPTU.

H707 Sala Comercal., Bàirró'! Nova
Brasilía. R$ 600;00.

. .

H700 Galpão ..B�iiro Chico de Paula.
R$600,OQ. .

,

H713 Sala comercia! com 130m2.
Rua Barão do Rio Branco - Bairro
Centro. R$1.500,00,
H716 Casa comercialêrn alvenaria
c o m Q 5 s a I a s 'é' d e m a I S
dependencia�, , Baírto�;"çentrg EM.
GUARAMIRJ�fR$r5OQ,(')O e: - ?..,�

:;�c �.,.J _·�.t�<ç����'dF .f:� ..��:;.: -

�
51<

:.]...
H708 Galpao co"m' 520m2, área

�

de
2.200m2 com 04WG. Bairro Barra do
RioMolha. R$4.500,OO.

VENÓA DE CASAS
H119 Casa de alvenaria com 100m2,
com 03quartos, 01 banheiro,
cozinha, sala, copa, área de serviço e01 vaga de garagem. 'Rua Mario
Jabruske - Bairro Nereu Ramos.
R$130.000,OO.
H114 Imóvel em construção com
300m2• loteamento Miranda, Com
terreno de 825m2, excelente para
comerciO.

VENDA DE TERRENOS

H3�9 Terreno com 196.913,45m2•
Bairro Ilha da Fiqueira.
H326 Terreno com 326,88m2 na Rua
Despachante Lucas.' loto
Residencial Jardim das Acácias.
BairroAmizade. .

.

H324 Chácara com 47.500m2• Tlfa
-dosMonos.ValorR$ 95.000,00.
lotes de esquinas no

Amizade, na Tifa Schubert.

Seu imóvel está aqui.

HABI
CReCI1583.J

H203 Residencial
Hibiscus - Aptos cf 01 e

02 dormitórios, cozinha,
sala estar/jantar, área
de serviço, 01WC,
sacada, salão de festas',
brinquedoteca e sala

para Fitness.Rua
Feliciano Bortolini, 1397.
Bairro do Rio Cerro.

H203 Villeneuve Residence

aptos com área total de 515, 12m2•
Para quem gosta de viver com

requinte e segurança.

Condominio
Fechado"
Villággio Di
Br.ugnago"
localizado na

Rua 25 de
julho - Bairro
Vila Nova.

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, hallsocíal
decorado, playground,
bicicletário.Rua Exp. Cabo
Harrytlaldlích. Bairro
Centro.

..

H319 Terreno na Rua António Cartos Ferreira, Bairro
Nova Braítia, com 1.280m'. Valor R$ 600.000,00.
Otima localização para construção de prédios.

H125 Casa MISTA com 110 m', com 03 quartos. 1
banheiro. sala de estar e iantar. cozinha e

garagem. Bairro Czerniewicz.
Valor R$130.000,00 negociáveis!

i1117 Casa com 200m'. com 01 suite + 03
quartos. 03 banheiros, sala de estar e.iantar,
churrasqueira. R$390.000,00 (aceita Imóvel

como parte de pagamento)

H325 Terreno com 326m'. loteamento Jardim
das Acacias. Rua asfaltada no Bairro Amizade.

R$69.000,00 - Totalmente legalizado.

H116 Casa Nova com 60 m' - 02 quartos, 01
banheiro. No centro de Schroeder, totalmente

legalizada, aceita terreno no negóciol R$115.000,00

H318 Terreno com 357,OOm' no Loteamento
Grulzmacher. Valor R$75.000,OO

120m'. com ranchõ hordenhadeira automática. 3
km do centro de massaranduba. RS 260.000.00.

aceita imóvel como parte de pagamento

H322: Terreno na Vila Lenzí (próx. Arena)
área 528,OOnr. RS 90.000,00

HB40 Casa alvenaria com 02quanos. Bairro
Czemíewícz. R$6OO,OO.

H515Ap!o com li1suíte + 1quarto. Resid.
Clarice Koch. BairroCentro. R$700,OO + Cond

POSSUIMOS APTOS PARA VENDA EM · PI�ARRAS • jOINVILLE · BALNEÁRIO (AMBORIU�
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Imobiliária Engetec
Plantão:

8447-9319 I 8412-4712.
,

(47) 3370-09 9
CRKI1.105-J

REf184 - Casa
com 1 suíte + 2

qtos, sala de
estar. copa,

cozinha, .salão
de festas, área

de serviço.
185m2 de área

construida.
Próximo ao Coi.
Alberto Bauer.

R$ 250.000,00.

REF142 - Três Rio do Norte
Terreno cf 2.500m2 cf casa
mista c/2.quartos e demais

dep. R$ 65.000,00

REF139 Ilha daFigueira -

Terreno cf 31.130,86m2. •

R$ 900.000,00

REF199 -

Cenlro· Ed
Juliana - Apta
com 1 suíte +

2 quartos. sala
•

estar/jantar,
, bwc, cozinha,
área de

serviço, 1 vaga
de garagem.
R$190.000.00
(aceita imóvel
de menor

valor)

- Lotes no São Luiz, próximo
ao Arroz Urbano, a partir de

R$ 60.500,00.

REF186 - Nova
Brasília - Apto
c/ 3 quartos,

sala c/2
ambientes,bwc,
cozinha, área de

serviço e 2

vagas de
garagem.

OPORTUNIDADE
REF173 - Casa com 3 qtos,
sala 2 ambientes, copa f
cozinha, área de serviço.

R$ 92.000,00.

REF054 • Champs Elysses - Lotes a

partir de R$ 106.547,50 -

Loteamento nobre, residencial,
consulte opções.

REf194 - Czerniewícz - Terreno com

700 m2, na rua do Pama, ótimo para
construção de edificios , clínicas

etc ...R$ 400.000,00

REFl138 - Amizade - Sobrado-com 2
pisos, Terreo: 2 'Quartos, sala,

copa/cozinha, bw.c, lavanderia,.garagem.
1" piso a terminar cf 1 suíte + 1 quarto,

sala, sacada. R$160.000,OO

REF197 - Três
.

Rios do Norte -

Sobrado em

alvenaria com, 5
quartos, sala de
tv, bwc. Parte
superior: sala,
cozinha, copa, 1 .

quarto, lavanderia,
garagem para 2

REf171 • Bairro Cachoeira - Corupá·
- área rural cf 2 casas d madeira de 2

quartos, 6 lagoas. Área terreno
45.038,17m2. RS 230.000,00

·REF149 - Vila Nova· Casa cf
200m2• cf suíte + 2 quartos, bwc.
sala 2 amb., cozinha. área serviço,
garagem pi 2 carros.Terreno cl

600m2. RS 300.000,00

REF175 • Baependi - Casa alv. cf 1 suíte + 3 quartos, sala tv, sala jantar, 2
bwcs, lavanderia, cozinha, garagem para 2 carros. área de festa cf chur.,

portão eletrónico, toda laje. RS 260.000,00

REf093 • LOCAÇÃO - Apto cf 2
quartos, sala. copa/COZinha. bwc,

área de serviço, garagem. R$ 490,00

REF-20(t� Ribeirão Grande - 2 Casas
mistas, 1 q easacom 117JTl2 contendo 3

quartos;- �t 6wcs, sala, cozinha: 2° casa
com 66m2 'Contendo, 2�quartos, bwc,

sala e cozinha. R$ 55.000,00

REF203 - Vila lalau - Terreno de
632m2 com ótima localização.

R$ 170.000,00

REF20Z - Vila Rau - Terreno
com 747m2 e ótima

localização. R$ 140.000,00

- Terreno com

ótima localização
no loteamento Bella

Vista.
R$ 110.000,00

REf031 - Aptos
Novos - Última
unidades -1

Suite + 2 qtos,
sacada cf .

churrasqueira, 2
vagas de

garagem _.

Próximo ao

Centro -

CONSULTE

REF195 - Czerniewicz - Casa alv. cí 1
suíte + 2 quartos. sala 3 amb., cozinha.
copa, escritório, dispensa. garagem pí 2

carros, averbada. R$ 300.000,00

REf170 - Centro· Casa de alv. cf
200 m?, cf 3 quartos e demais

dependência. Terreno cf 11 00m2.
De RS850.00,OO por RS580.000,00

PROMOÇÃo DA SEMANA

. .

OFERTAS
- ,

�- -··REFl131 - Guara·mirim-.Chácara
próxima aomercado Viap.iaria com

2
•
'" "',.'.116.9Q.o..,m?! R$ 820.600jOO•
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REFl140_.. Barra Velha - Casa
.

madeira, com 3 quartos, copa,
cozinha,2 bwcs, área de festa.

R$ 35.000,00
Rua Pe Peúo Francken, 217 I Celbo I Jaraguá do Sul - se """""".engeteciRloveis.colTI.br
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. Plantão:
'8424-5050 I 8424-4848 (47) 3370-0919

endas Excl si 8S

.

,
'

.

O seu sonho da ft�.r

, " A partir de agora, você valPoder reálizar o sonho de ter
a sua própria casa, viver com mais qualidadede vida, segura conforto e privacidade.

ão de V das

I 424-
a

7 -

Rua Pe Pedro Francken, 2171 Centro 1 Jaraguá do Sul- SC www.engetecimoveis.com.br
';" "'::!

Grün

naus
., , .

irnovers
CREC11.1OW

Fone/Fax
(47) 3373-2135

Rua 28 de Agosto, 1445 - Guaramirim

Guaramirim - Apto com 2 quartos, sala,
cozinha, sacada cf churrasqueira, bwc,

lavanderia, central de gás, portão eletronico.
Entrada 40% e saldo por financiamento
bancário. A partir de R$ 95.000,00

LOCAÇÃO REF 3373 - Galpão cf apróx. 2.000m2,
contituido de sala térrea cf mesanino mais 3 pavimentos.
Localização: fundos da FAMEG maiores informações

CONSULTE-NOS

REF908 - Centro - Guaramirim - Ed. lafin -Aptos. com 02
quartos, sala, cozinha, sacada com churrasqueira, bwc,
lavandeira, central de gás, portão eletrônico e garagem.

Entrada a combinar, saldo financiado pela CEF

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Terreno cf 91.650m2•

Aceita propostas.

SOB. CONSULTA

Terreno ef7.480m2•
Aceita propostas e financia.

SOB CONSULTA

REF.1106

04 dormitórios, terreno c/476m2, área de festas cf churrasqueira.
Aceita terrenos e casas no Amizade.

RS 200.000,-00

ESTRADA NOVA

REF.1136

Terreno cf 324m2, plano.
Aceita propostas.

RS 34.000,00

REF.1068

03 dorm., terreno cf 447,20m'.rreno cl 8.250m', cf casa.
ceita terrenos e aptos.

OB CONSULTA
Aceita terrenos.

Terreno cf 327,28m2• 03 dorm., ótimo ponto comercial.

Açeita propostas e financia. Aceita carro� e chácaras.

. BS 70.000,00

�RmErW1Cr

04 dorm., terreno cl 970m2•

Aceita propostas.
RS 1'a9.000 00

REF.724
03 dorm., área de festas. Chácara c/41.700m2, cf casa.

Aceita propostas e financia. Aceita propostas.

SOB CONSULTA

Terreno cl 373,3�m2.

REF.1117

Chácara cf 58.958,75m2• 02 dorm. + suite.

Aceita_propostas e financia.

S 130.0000:00
,

02 dorm. + suite.

Aceita propostas e financia.

S 120�000,00

02 dorm. + 02 suites.

Aceita propostas e financia.

SOB CONSULTA
,

NOVA BRASILIAVILA LENZI

REF.1125

Apto cl 02 dorm. + suíte.
Aceita carros e terrenos.

Apto cl 03 dorm.

Aceita propostas e financia.

RS 128.000,00

Apto cl 02 dorm. + suíte.

Aceita propostas e financia.

RS 165.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�ompra - Vende' - Aluga � Administra

(47) ·3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

Deleon 9923-6174 I Tanini - 9923 6771 I IIson 9923 9739l t·A o V E I S

LOCA AO

Rua Reinoldo Bau, 276 � Centro, Jaraguá do 'Sul

Vila Lenzi Centro Schroeder I
2118·

Residencial
Arezzo • Suíte,
02 quartos.
banheiro, sala
de estare

íantar, cozinha.
terraço, sacada

com

churrasqueira.
garagem.

RS 250.000,00 "
2096 • Residencial HEBROM - próx. A Arena -

Apartament6S cf suíte, 01 quarto ou 02 quartos e 01
banheiro. e demais dependências. sacada c/ churrasqueira,

01 vaga degaragem. Parcelamento direto com a

construtora A partir de R$117.900,OO

1064 - Ótima casa de alvenaria C001121,00m?. com suíte,
2 quartos, cozinha, bwc, sala. garaQ'em, área de servíçç.Toda

murada, prox. ao campo Aliança R$ 145.000,00 Aceila
lerreno em Guaramlrlm como forma de pagamento

Ilfa Martins Ilha da Figueira

3 - Resid.
Algarve - cf 2
quartos, sala
em2
ambientes,
bwc, cozínha
mobiliada,
lavanderia.
Sacada cl
churrasqueira e

1 garagem
R$120.000,OO

1155 - Casa semi nova - Suíte, 02 quartos, sala,
cozíma, área de serviço. bwc, varanda. Próximo ao

BrasãO. R$195.000,00 negociáveis

". ,

João Pessoa

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, piscina, salão de festa com forno e .

churrasqueira, elevador, Prédio cl Paisagismo, guarita, play
ground. R$158.000,00

2115 - Apto com suíte, 02 quartos, e demais
<lellendêncías, área total1 02,OOm2 ,Porcelanato, piso
laminado. gesso, pintura epóxi, saláo de festa, 2. vagas

garagem. R$ 210.000,00

6138· João Pessoa - Terreno Industrial- Área de
16.000,OOm2 Dimensões 43,00m x 370,00m. Próx,

Retifica Felippe. R$ 1.600.000,00

C'ze rn i ew ic z Vila Nova t • I

.,

6139 - João Pessoa - Rua Manoel Francisco
da Costa. Área industrial. com 42.000,00 m2•
topografia plana, plantação de bananas. Sem
vegetação, 1 km da Agricopel. ConsuRe-nos

"��IDI08esíd.
AQuQIa - C9ImO. ri•. 02

4IJ3f1DS e demais�. sacada
tI�.,,,,,
......&.'••11'1"

6140 • Czerniewicz· Terreno próximo a

Gruta com 20.000.00m2 a 1 km da SeAR.
R$ 155.000,00

IlAceita imóveis f automóveis·

2121) • Apartamento com 02 quartos. bwc,
sala de jantar e estar conjugados, cozinha,

lavanderia, garagem. Aproi<. 90,OOm2• próximo
a Igreja Rainha da Paz. R$165.000,OO

centre • •

• . ...

2H6 - ��o--wm 02 Quartas, bwc
social;"d�r e estar, cozinha. sacada' _

comchUrfasQõeJra. garagem. R$laaooo,ou

L·1001 - POUSADA· com 23 suites. contendo 01

apto com 02 quartos. sala de estar, copa ampla,
lavabo. bwc social, lavanderia e cozinha
mobiliada - próx. Ao posto de saúde
doCzerniewicz

L·1002 - SOBRADO - PARTE TÉRREA - CEN}BO-
cf suíte. 03 quartos, bwc social. 03 salas,

.

cozinha, lavanderia, despensa, churrasqueira,
piscina, 01 vaga de garagem. Rua asfaltdlf.toda
murada. R$1.200,00

L·1004 - CASA DE ALVENARIA - ILHA DA
FIGUEIRA - cl 01 quarto, sala e cozinha

conjugada, lavanderia e garagem. R$ 420.00

L-1005 - SOBRADO - pARTE SUPERIOR -

CENTRO - cl 03 quartos. sala de estar. sala de

jantar. 02 bwc
.

s, cozinha, lavanderia., 02 vagas
de garagem, churrasqueira e sacada. Rua
asfattda, todamurada. R$ 850,00

.

L-1006 - SOBRADO- TlfA MARTINS - c/04
quartos. 03 saías, copa, cozinha. 02., bwc: s,
lavanderia., despensa, 02 vagas de garagef[l,
Churrasqueira. . sacada. R'ua aSfàltadà:>t:ióda ,;
murada.

L·1007 - ÓTIMO PONTO COMERCIAL NO
CENTRO - CASA DE ALVENARIA. R$ 2.000,00

L-1031 - CASA DE ALVENARIA NOVA -

SCHROEDER - c!01 quarto, saia. cozinha, bwc,
lavanderia. R$ 450,00

L-2000 - APARTAMENIO - CENTRO - cl 02
quartos. sala, cozinlÍa.t;>área de serviÇO,"sacfda

__

»:
com churrasqueira e garagem. R$ 720,00

...... ,_",..

l-2001- APARTAMENTOS NOVOS - VILA NOVA
cl 02 quartos, sala cl sacada c! churrasqueira.
bwc, cozinha, lavanderias garagem. R$ 580,00
L·2006 - QUITINETE - VIEIRAS - cl 01 quarto,
cozinha, bwc. R$ 280,00

L-2007 • APARTAMENTO - ILHA DA FIGUEIRA -

cl 03 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
bwc social, cozinha, lavanderia e garagem. R$
700.00

L·2008 • APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - c! 03
quartos. sala com sacada, cozinha. bwc social,
área de serviço, lavanderia e garagem. R$ 500,00
L-2028· APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO - cl
suite, 02 quartos, sala, sacada com

churrasqueira, cozinha. bwc social, lavanderia e
garagem. R$ 9,50,,0.0 •

�.
.- ol1'

L·203â - APARTAMENTOS NOVOS - 'CENTRO· cl
02 quartos, sala, cozinha. bwc, lavandeira,:">'
sacada com churrasqueira 01-vaga:de garagem.
R$680,00

,"

, L·2035 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA· cf
Ô�··QtJartos. sala, cozinha. bwc. lavanderia e

.gãnigem/Gom sacada - Prédio tem salão de
festas. portão eletronico. R$ 500,00
L-3000· SALA COMERCIAL - CENTRO - c! aprox.
110m2 e 2 bwc

'

s.R$ 900,00

L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cl
32m2. bwc - Estacionamento rotativo. R$ 480,00
L-3003 - SALA COMERCIAL - BAEPENDI - cf
40m2. R$ 800,00

L·3004· SALA COMERCIAL - CENTRO - cl aprox.
100m2.R$890.00

. L-3005 - SALA COMERCIAL - BARRA 00 RIO
CERRO - claerox 60m2. 01 bwc. R$ 700.00

L·3014 • SALA COMERCIAL - CENTRO - cf
280m2. R$ 2.400.00

L·3015 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cl aprox
100m2. 02bwc 's, R$2.500,00

.

L-4000 - GALPÃO· RIO MOLHA - cl 520M2 -

com recepção. escritório. 04 owc: s,
,.�� estacionamento, murado. R$4.500,ap."
."

L-4001 • GALPÃO - AMIZAOE-�cl�.proi Z50m2,
com02 bwc; s,·R$.2.50o.eo"� �. ......

� .:-.�� = . 'fi' !" fit°!.;.-
.�. -1;.5001· TERRENO· CENTÁb - céiln 93Úm2, R$-'"
'. "-6ÓO,OO

-. :",> "..
.

\.; �.
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imobil i á r i a

473055 2400
Rua Marina Frutuoso, 856 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Crecí 2377-J

i Y

Ret. 606-27 - � Vila Lellzi - Extelente
ttpartamento novo - com Suít'e +

dormitório. 02 sacadas, próximo a arena e

ao centro. - RS 144.000,UO. Estuda
Propostas
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Plantão
aos Sábados

até às 12hs.

21.07-0500

.'

" EXCelente imóvel Jj(). bairro Vila Lenzi, cQntendn 3
• dorrnítórtosr escrltório,. bWc, sala estar e ,jantar,

cdlíntJa, área serviço, píseina, área detesta, terreno
com 400m2 e área construídiÍde 140m2•
entrada+saldo em 24 x.

Te1t'e1]o ��críÍuràdo ..
Iocaliza®

ZocatélU .f>aírro Vila Lenzi,
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PÁTIO DAAPROVEITE AS UNIDAD

ON tONÁ I •

PROGRAMA
DIREÇÃO LIVRE

Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

GRUPO
STRASBOURG=

20�
Strasbourg

Itojaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenou (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686Jaragua do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo, 414

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Abril Último Lote de IPI Reduzido é uma campanha das Concessionárias Strasbourg. Família 207 com taxa 0,99%, prazo de até 48 meses e

entrada de 50%. Preço sugerido para o Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l Flex,Airbag duplo, freios ABS, 05 portas, ano/modelo.:09/10, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas

elétricas, pintura sólida, a partir de RS 47.990,00 à vista com frete incluso. Peugeot 207 HB X-line l.4L Hex, 03 portas, ano/modelo.: 10111,pintura sólida, preço público sugerido para venda

à vista a partir de RS 28.990,00 com RS 500,00 de bônus induso oferecido pela Concessionária Strasbourg com frete incluso. Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 09110,

Air condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 39.990,00 para todo o Brasil, com frete incluso. 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 poderão ser alteradas

se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio e todas sujeitas a análise e aprovação de crédito. Estoque das Concessionárias Peugeot participantes: Peugeot 207

HB X-line l.4L Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 02 unidades; Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, ano/modelo.:09/10, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - 01 unidades.

Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Flex, Airbag duplo, freios ABS, ano/modelo.:09110, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - 01 unidade. Prazo de vigência da promoção de 07/04/2010 à

04/05/2010 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.
PEUGEOT

� I peuceOT� ASSISTANCE De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados até as 17h. - www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTION
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Venha conferir nossos seroicos!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rublnl, 900

Barra do Rio Cerro • Jaraguá do Sul • se

r-
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

i VEíCULOS
I

! ç'i)!I!fJ11fWmjmmwnClJWljUfi_
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

�ata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Rua José Emmendorfer, 932
Brasília - Jaraguá do Sul - se

Fone: 3372.1281

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.www.exatacontabilidade.srv.br

OFERTA
Picasso 2005, preto. exclusive,
completo. Em ótimo estado,

com OVO, único dono.

R$ 28.800,00

Tr: 9966-9391.

-,,-----'-:---
--,- ----,-,--,--,---,-

-'-------'--'-"-'-'1'
I

.

EM DOIS ENDERE O I

I

Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045 I

! * Entrada Clube Atlético Baependi J,,-�- � - -___..________--��,-

3275·0045/3275·1055'

Aberto de Segunda a Sexta.

Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058,
Chico de Paula

3273·2347 I 8853-9716

ShoW Bar
,

Nessemês no aniversário

doShowBar,
streep tease com a

modelo Mel Andráde.

*Os valores são sem troca. proposta sujeito a aprov�ção ------------------- TEMOS MUITO MAIS OPÇOES! II CONSULTE-NOS ..

__
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3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIRI

C3 EXCLUSIVO 1.6 2004,
GOL Gg�����:J2000,

COMPLETO, R$25,900,OO R$14,900,OO

FUSCA ITAMAR 1994,
PINTURA METALlCA

R$9.S0a,Oo.

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

SIENA CELEBREITION 2007
DT/AQNTRE
R$ 24 ..500.00

PALIO CELEBRECTION

2007, LOT,TR/AL/AR/C
R$21.S00,OO

PALIO ELX 2004,
C/OPCS R$19,900,OO

Nós garantimos o preço207 SW 1.4
COMPLETO

2009

2008, Prata, Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros,Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de
Neblina, Air Bag II, Freios ABS, Câmbio Automático, Cd
Player, Piloto Automático.

2008, Verde, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçadõr
Traseiro.

aqui confia�ç�
é item de sene

2010, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Computador de Bordo,
Desembaçador Traseiro.

2004, Verde, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Air Bag II.

2005, Branca, Direção Hidráulica, Protetor de Caçamba,
Lona Maritima.

2008, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,

Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Cd Player, Freios Abs, Air Bag II.

2008, Prata, Flex, Ar-condiconado 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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ECONOMIA TODO DIA!
Confira os nossos parceiros:

15% de desconto à vista

�É: 0"41 :l7H!<lOI!

,,,,,,__"'(p�
1 0% de desconto à vista

15% de desconto à vista

,

Nas compras ácima de R$ 30,00
Desconto de 13% á vista

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
10% de desconto à vista

5% de desconto à vista

10% de desconto
linha de brinquedos à vista

,J

Grafipe
5% de desconto à vista

•

I
Intarnexus
ItUilD ' HIlANMOl ' ItfftfteÃMllO

5% de desconto

RAVELL

MOO" "''''ClllIH''

15% de desconto à vista

5% de desconto à vista em dinheiro

5% de desconto

15% de desconto à vista

)Forçlll'itil/(
\ • HIIII ti, h 11111.1' I ,"li. I

10% de desconto

20% de desconto nos manipuladoS!
genérico e 10% de desconto no ético à vista

f'
10% de desconto na mão-de-obra e

check-up gratuito na suspensão e freio

15% de desconto à vista

Co�[rarfa
\_ �

lCnt(�r�o
1 0% de desconto

Imunizedoru
Jarllguá

���.*�
12% de desconto

5% de desconto

10 % de desconto nos

manipulados à vista

5% de desconto à vista

8% de desconto à vista

TELLES
CALCADOS

3% de desconto

P MENTA BIJU

10% de desconto à vista

10% de desconto à vista
. ou 5% de desconto a prazo

.111
15% de desconto

�
((]�m
Lanches

5% de desconto à
vista em dinheiro

8% de desconto à vista

ri

13% de desconto à vista ou 5%
de desconto a prazo em 3 vezes

5% de desconto

ORTODONTIA E IMPLANTES
3275.3756 • 3374-0433
�C"","'\1O><...�tI..,.I"'.

Clínica Geral com até 15% de desconto.

(Dependendo da forma de pagamento)

complementos
1 0% de desconto à vista

1 0% de desconto na hospedagem

F RMÁCIA
S.li:í' DE PLENA
id.: (47) 3372 -0014

!Twb RIM 00 Noln'It

FAMMAtlA M"�tSnAb
(41) 327 o,..

10% de desconto à vista

10% de desconto à vista

10% de desconto à vista

5% de desconto acima
de R$ 30,00

1 0% à vista nas

molduras e álbuns

1 0% de desconto à vista para
troca de oléo, filtro, fluído e rad.

• DIVIPEL
10% de desconto no Produto Laminado

Jd IlMtÇPlIS&
10% de desconto à vista

-

Aproveite você também os descontos! Assine já e peça seu cartão

10% de desconto à vista em dinheiro

IGERALDol
MÓvt!ia €! D€!€!OroçÕtNi

5% de desconto à vista

Fa"'���rTC'
1 0% de desconto à vista'

Fellows®
I D. I M A I

10 % de desconto para adulto e

25% de desconto para teen e kid

'�tk�
10% de desconto

5% de desconto

�
Wl R

'N91H êOM liDEflANÇA
15% de desconto

(mensalidade de novos alunos)

M<
M A 1< [ N J I

12% de desconto a vista e no

prazo (até 5 pagamentos)

1 0% de desconto na mão-de-obra e
5% de desconto nas peças à vista

H o M E

8% de desconto à vista

CAc::A.�·t
lNTER10RES....�'

'15% de desconto à vista

5% de desconto à vista em

dinheiro

VALLER
[)«COl'éJçõjts

1 0% de desconto à vista en I

dinheiro

10% de desconto à vista em

dinheiro

10% de desconto

15% de desconto à vista ou

1 0% de desconto a prazo

. ..,. ,

:-Investlmentoscorretora

20% de desconto nos cursos

Strutura
15% de desconto à vista

5% de desconto à vista

t-shirt
5% de desconto à vista

VIOEO LOCADORA I PRESENTES I DECORAÇÕES

7% de desconto à vista na

linha de presentes e decorações

10% de desconto nas segundas,
terças e quartas-feiras

+! Ligue 3055-7575
--

-

Co O C:OIUUJU UO PU\ o
-

-
-
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É MAIS CARRO PELO SEU DINHEIRO.
ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR E COMPARE.

� ANOS DE GARANTIA3
POTÊNCIA: 1 51 CV

ENTRADA2 + 36 x
CITROEN R$

·85 00
C4 PALLAS.2.0
Mecânico.

I
, Preço à vista: R$ 59.900,00'

CRÉATIVE TECHNOlOGIE CITROEn

1- Preços ii vista, não induem frete, seguro e opcionais, sem troca, válido para Otroen C4 Palias 2.0 GlX me<ànico 09/10 e C4 Palias LO GlX automátlco 09/10.2 -coe realizado pelo Banco PSA - entrada de 55%e saldo em 36X com taxa 0,49%. TC RS 828,00 3 - 3 anos de garantia pela Gtroen do Brasil. Conforme cootrclto assinado entre diente e concessionária. Imagens mer.unente ílustrcJtivas.
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SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 19H.
JARAGUÃ DO SUL 47 3274 1900 Rua Reinoldo Rau, 414
ITAJAí (47) - 3248 0300 BRUSQUE (47) - 3355 4500 RIO DO SUL (47) - 3522 0686 BlUMENAU. (47) -3231 6000
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - SUJEITO A ANÁLISE E APROVAÇÃO DE CRÉDITO - A opçAo DE PAGAMENTO EM 72 VEZES É SOMENTE PARA VE lcuLOS ACIMA DO MODELO 2006 - CONDiÇÕES DE PAGAMENTOVALIDAS PARA O FEIRAo.

Seu sonho não tem .

•

preço nem Juros.

Crédito 180 meses 150 meses 120 meses

100.000,00 R$ 694,44 R$ 800,00 R� 983,33
90.000,00 R$ 625,00 R$ 720,00 R$ 885,00
80.000,00 R$ 555,56 R$ 640,00 R$ 786,67

R$ 486,11 R$ 560,00 R$ 688,33
R$ 416,67 R$ 480,00 R$ 590,00
R$ 347,22 R$ 400,00 R$ 491,67
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COMPRA • VENDE • TROCA • FINANCIA

VE,ICULOJ
(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

Rua Angelo Schiochet, 144 - Centro Jaraguá do Sul - se
���------------------------------�

PALIO 1.3 ANO 2005 COMPLETOGOL CLl1.6 1996 BRANCO

ClIO CEDAM EGEUS 2006 PRATA

FORD CORIE 2007 PRATA
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Ruo Expéc/icionório JoãoZopello, 214 _ Centro
Jaraguá do Sul - seFon�: (47) 3274-0JOO - WWw.favel.com.br Javel

NEGÓCIO BOM DE VERDADE
",'A ap"""ÇÕO do credilo '�á "'j.ita Õ 0""'_0 d. lio/'o cad"'''ol pe'anle i",",u'çõ" linon"'i",. "2" Todo linho Fiai Q km em 72 vezes "'m .nlroda, 10,o ° pa,", d. ',4 J% o.m, • '8,8 0,0. Plono d.

lea'ing OU COC pa,o P"'ooH,i", ou juridioo, 'uj.ito à op,o""çoo de "édito. T",o, 'uj",o, à ol""çoo mm oviso P,é'io. A Jo,"1 Fio' ""'�o',e"° di"'ita d. cO'rig" PO"'''', 'rr", 9'l'l;co,. Oferta, "'lid",

até o dia 13/0412010 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativos.
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TE EVISÃO

Escrito nas Estrelas aborda a
- ,

ética e a reprodução humana
Globo aposta em história.de vida real e mundo espiritual para trama das seis

A Rede Globo se prepara
para estrear mais uma.
novela na próxima
segunda-feira.

Substituindo
"Cama de

Gato", entra no ar "Escri
to Nas Estrelas", da autora

Elizabeth Ihin. A trama terá
como pano de fundo a história de

umamulher que decide ter um fi

lho com o sêmen de um homem já
falecido e as implicações desta sua
decisão na esfera do mundo espi
ritual. Segundo a autora, a novela
vai contar a historia de um amor

profundo e sem limites.
Viúvo há dez anos de Francis

ca (Cassia Kiss), Ricardo Aguiliar
(Humberto Martins) é um médico

conceituado, dono de uma clíni
ca de reprodução assistida, e tem
verdadeira adoração por seuúnico
filho, Daniel (Jayme Matarazzo),
estudante de Medicina. Apesar
de se amarem profundamente, os
dois têm temperamentos e ideais

opostos. Viviane (Nathalía Dili),
umamulher pobre e muito deter-

\

minada, surge de forma inespera-
da na vida de ambos.

Logo nos primeiros capítulos,
o telespectador vai entender que
embora tenham escolhido a mes-

ma profissão, pai e filho enxergam
a medicina de perspectivas bem
diferentes. Profissional brilhante,
Ricardo é requisitado por pacien
tes domundo inteiro para resolver
problemas de infertilidade. Já Da
niel tem uma visão mais idealista
de sua carreira e estagia no posto
médico de uma comunidade po
bre do Rio de Janeiro.

Daniel e Viviane se conhecem
emmeio a uma confusão no Posto
de Saúde. Depois disso, o garoto e

ela sofrem um acidente, no qual
o estudante de medicina morre.

Daniel é recebido pelo espírito de
sua mãe, Francisca, por seu anjo
da guarda Seth (Alexandre Ro

drigues) e por um espírito de luz,
Athael (Carlos Vereza). Viviane so

brevive e é levada para um hospi
tal. O tratamento da jovem é todo
custeado por Ricardo, através do

esperto Gilmar (Alexandre Nero).
Abalado com a morte do filho,

Ricardo abandona a clínica e se

isola na casa de Petrópolis. 'Depois
de algum tempo,' Breno (Paulo
Vilela) surpreende o médico com

uma notícia inusitada: Daniel dei
xou seu sêmen congelado. Com

novo ânimo, o especialista decide
retomar sua vida com o firme pro

pósito de encontrar a "mulher ide

al" para gerar seu neto.

F.OTOS DIVULGAÇÃO/GB

Alexandre Nero está de volta à novela das seis para interpretar
um vilão. Jayme Matarazzo e Nathalia Dili são os protagonistas

de "Escrito nas Estrelas", interpretando Daniel e Viviane

Carlos Vereza será Athael, um espírito de luz que auxiliará Daniel em
sua nova vida, após a morte. Jandira Martini eWalderez de Barros
serão as protagonistas do núcleo cômico de IIEscrito nas Estrelas"

Protagonista
é chantageada
Incumbido de cuidar da recupera

ção deViviane, Gilmar logo percebe que
ela parece temer que algum segredo seu
seja desvendado. Ele descobre'o que ela
esconde e resolve dar um grande gol
pe em seu patrão. Sabendo de todas as

qualidades que o médico pretende en

contrar na mãe de seu neto, sua inten

ção émoldá-la desse jeito.Gilmar amea
ça amoça, que cede às chantagens.

Sem saída, Viviane vai morar no

quartinho de empregada do aparta-
.
mento dividido pela irmã e prima de

Gilmar, Luciana (Manuela do Monte) e
Mariana (Carol Castro), e Suely (Giovan
naEwbank), com quem elemantémum

relacionamento às escondidas. A pri
meira providência é melhorar o visual
da gata borralheira. Em seguida, Gilmar
instruiViviane a como se portar diante
de Ricardo e intimida a jovem cada vez

que ela o enfrenta. A intenção do vilão é
fazer com que o médico a contrate para
trabalhar em sua mansão, facilitando
assim os passos seguintes de seu plano.

Este será o eixo principal da trama

na qual a emissora está depositando
quase todas as suas fichas já que os seus
folhetins de época não alcançam mais
os mesmos índices de audiência de

tempos atrás.
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CRÔNICA
-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

PatríciaMoraes,
jornalista

KellyErdrriann,
jornalista

CharlesZirrtmermann,
escritor

Segredos e mentiras

'ampanella tem uma

qualidade que poucos
cineastas possuem:.

a de conversar com
'diferent.es públicos

,

'" iii", .:"': � "'" Ir<

OCinema
sul-americano apresentou em 2009

sua melhor safra dos últimos anos. Do Uru-
.

guai veio "Gigante", umahistória de amoren-
tre um segurança e uma faxineira que levou

o Urso de prata emBerlim, nadamal para o filme de
estreia deAdrián Biniez. Aliás, o Urso de Ouro ficou
com o peruano "A teta assustada", uma boa refle
xão sobre as chagas da política nas veias abertas da
Ámérica do Sul.

Mas o bicho papão foi o argentino "O segredo
dos seus olhos", dirigido por Juan José Campanella,
que já arrebatou trinta e três

prêmios por aí, incluindo o Os
car de melhor filme estrangeiro.
Venho acompanhando a car-

. reira de Campanella desde "O
mesmo amor, a mesma chuva",
linda metáfora sobre o amor e

a criação artística, e sempre vi
nele a estrela de um cineasta sensível, que sabe tra
tar as emoções sem cair no melodrama. Também
exultei com o divertido e tocante "O filho da noiva",
que aborda sobretudo a cumplicidade familiar e o

respeito à diferença, e também com "Clube da Lua",
quemostra como os sonhos são um castelo de car
tas, mas que não podemos viver sem eles.

Campanella sabe contar histórias e tem uma

qualidade que poucos cineastas contemporâne
os possuem: a de conversar com diversos públi
cos. Seus filmes cativam intelectuais, leigos, ado
lescentes etc. São enredos simples, mas muito
bem explorados. Talvez essa qualidade venha dos
trabalhos que realiza para a televisão americana,
dirigindo séries, ou de sua afinidade com a litera-

tura, outra paixão.
Mas falemos de "O segredo dos seus olhos"... O

.

filme é baseado no romance homônimo de Eduar
do Sacheri, e é um fiel retrato daArgentina: o bom
humor, a corrupção, o futebol, o endereçamento

.

afetivo e aveneração por BuenosAires. É tenso e in-

tenso, e embora transite por vários gêneros, no final
das contas é uma grande história sobre o poder da
paixão em nossas vidas;

A trama é essa: o oficial de justiça recém

aposentado Benjamín começa a escrever um ro

mance policial sobre um caso

que ele mesmo investigou em

1974. Ao revisitar o passado
pelas palavras epela memória, .

ele questiona os resultados das

investigações e a forma como

conduziu sua vida até então.
Entre idas e vindas, descobri

mos como foi o crime e o que ele causou aos en-

volvidos, além de desvendarmos que as decisões

passadas ainda podem ser fatais no presente.
Este é sem dúvida o filme mais sombrio do di

.

retor, que ao combinar um clima noir com um dra

.ma, é capaz de prender a atenção pormais de duas
horas. Em se tratando da direção, aliás, existem
algumas' sequências memoráveis. Especialmente
uma tensa e longa perseguição num estádio de fu
tebol abarrotado de torcedores numa noite de jogo.

E com esta história de segredos e mentiras,
Campanellamostra.que é possível fazer um cinema
de entretenimento e pensamento, e que aAmérica
do Sul já não émais ingênua na sétima arte, tem ta

lento e técnica de sobra.

LANÇAMENTOS

Os Maiores Camisas 10
o jornalista e apresentador Marcelo Barre-

. to, quebrou a cabeça e recorreu à infância para
escolher "Os 11 Maiores Camisas 10 do Fute
bol Brasileiro". 9 primeiro capítulo, sobre' o Zi
zinho - o único da lista que não teve Pelé como
referência de camisa 10 - mostra como era o

futebol-arte dos anos 1950. A entrevista é com �

Gerson. A seguir, os retratos ainda focam Pelé,
Rivellino, Zico, Raí, e outros cinco jogadores
que marcaram a história do futebol brasileiro.

o Trem da Morte
Depois de uma experiência traumática em

Kosovo, Lasko resolve largar tudo. Ele abando
na o trabalho como soldado servindo uma elite
de paz para virar um monge. Graças a suas ha
bilidades marciais e sua ética provinda- do trei
namento militar, Lasko acaba ingressando em

uma ordem secreta da Igreja. Quando numa

peregrinação para Lourdes, o trem é sequestra
do por um bando fortemente armado, transfor
mando os peregrinos em reféns.

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Chico Xavier (Dub) (14h20 - sex, sab, com, qua,
qui) (16h40, 19h, 21h20 ..: todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Lembranças (Leg) (19h, 21hl0 - todos os dias)
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(15h - sex, sab, dom; qua, qui)
• Cine Breithaupt 3
· ° Livro de EIi (Leg) (14h30 - sex, sab, dom, qua,
qui) (16h50, 19h10, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Chico Xavier (Dub)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Percy Jackson: o Ladrão de Raios (Leg)
(15h, 17h40 - todos os dias)
• Vírus (Leg) (19h50, 21h30 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Uma Noite Fora de Sé'rie (Lég)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 2·
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)

• Ilha do Medo (Leg) (21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Chico Xavier (Dub)
(14hl0, 16h40, 19h10, 21h45 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Chico Xavier (Dub) (14hl0, 16h40, 19h10, .

21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Como Treinar o seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)
· ° Livro de EIi (Leg) (21h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Caso 39 (Leg) (13h50, 16hl0, 19h, 21hl0 -

todos os dias)
• Cine Neurnarkt-ô
• Dupla Implacável (Leg) (16h20, 19h20 - sex, sab,
dom, ter, qua, qui) (14h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Um Sonho Possível (leg) (13h40, 16h15 - sab, dom,
seg ter, qua, qui) (18h50, 21h15 - todos os dias)

NOVELAS
CAMA DE GATO
O resumo do capítulo não foi divulgado

pela emissora.

TEMPOS MODERNOS
Zeca e Nelinha tentam aceitar a ideia de

que são irmãos. Niemann aproveita o momen

to de dança livre para tirar Hélia de Leal. Leal
vê Maureen sozinha e a convida para dançar.
Nelinha vai tomar café da manhã na casa do
pai e descobre que Tertuliana voltou. A família
Cordeiro comemora a chegada de Tertuliana.
Tertuliana se desespera com a notícia da mor

te de Regeane e Nelinha teme pela sua saúde.
Dodô manda Bodanski jogar fora todas as gar
rafinhas do tônico adelgador, mas ele guarda
uma delas. Ao conversar com Led, Gaulês vê /

que o afilhado está chateado. Gaulês conver
sa com Katrina para saber por que Led está
tão triste. Tamara examina Tertuliana e avi
sa que ela está bem. Niemann percebe que
Deodora está sofrendo por amor e a repre
ende. lolanda é chamada à Fundação Casa.
As Marias resolvem dar uma lição no pai e
colocam o tônico adelgador em sua comida.
Niemann atrai Callógeras ao escritório de Go
retti e ela vê as fotos comprometedoras de
Leal. Gorettti chega ao escritório e é confron
tada por Faustaço, que reclama do aumento
abusivo dos aluguéis do Titã. Callógeras conta
para Leal que Goretti quer interditá-lo. Leal

procura Goretti e diz à filha que errou ao lhe

entregar o seu reino .

VIVER A VIDA
Sandrinha deixa que Edite leve José para

Búzios. Regina repreende Renata por fazer

ginástica 'em jejum. Marcos dá uma carona a

Soraia até a casa de Garcia. Matilde conversa

com Dora e diz que está preocupada com o

seu futuro. Ariane convida Jorge para jantar.
Dora se desentende com Soraia. Malu e Car
los assistem juntos à entrevista que ele deu.
Malu fica feliz com o convite para jantar que
Carlos lhe faz. Luciana conta para Marcos que
Tereza está namorando Jean e ele fica inco
rnedado. Jorge chega à casa de Tomie e Ga
briel avisa que preparou uma apresentação
de piano para ele. Bruno leva Helena até sua

casa e Sílvia fica surpresa com a visita. Hele
na fica insegura na presença de Silvia. Jean
admira a infraestrutura do quarto de Luciana.
Tereza fica indignada ao saber que lngrid foi
falar com Luciana. Ingrid diz a Leandro que
seus filhos deveriam seguir. seus conselhos
para serem felizes. Ellen se irrita com as pro
vocações de Ricardo. Tomie aconselha Ellen a

resolver suas questões com Ricardo. Jorge e

Ariane conversam sobre filhos. Tereza afirma
que vai tirar satisfações com lngrid.

BELA A FEIA
Não há exibição.

(O resumo dos capítulos é de inteira res-/

ponsabilidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR

Olha só a cadelinha Coly fazendo pose para a foto!
O Clic é da leitora Tania Sapelli.

Envie sua foto para redacaoêocorrerodooovo.com.br-
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Você conseguirá atingir suas me-·

tas se agir sem se expor. Observe as

oportunidades e surpreenda o seu par. Con

tinue no seu ritmo, pois não há nada no ar

que insinue que
você terá qualquer problema

mais sério.'

TOURO
(21/4 a 20/5) .

Aproveite a c�ance de estreitar os

seus vínculos. No relacionamento a

dois, o astral é de forte companheirismo. Use
a experiência e a sabedoria a seu favor, pois
é isso que faz a diferença entre as pessoas.

®GÊMEOS(21/5 a 20/06) .

À noite, convém fazer tudo com

discrição. No amor, saberá como

surpreender a pessoa amada. Procure não

se apegar demais aos problemas, com

menos envolvimento será mais fácil achar

boas soluções.

@CÂNCER(21/6 a 21/7)
As parcerias contam com boas

energias. Aproxime-se de pessoas

com metas em comum. Forte cumplicidade
no amor. Planeje seu dia com inteligência.
Você conseguirá cumprir todas as suas tare-

fas e compromissos.
.

LEÂO
�';Y,;@J (22/7 a 22/8)

Há boas chances de atingir as

suas metas. No campo afetivo, suas

esperanças podem se realizar. Curta! A

palavra de um amigo ou uma observação
qualquer, pode ajudar você a decidir algo
muito importante.

�VIRGEM
• (23/8 a 22/9)

É hora de somar forças com as pes
soas. Grande sintonia com o mundo. Viagem
ou encontro pode estimular a sua vida senti
mental. Se está procurando alternativas para
sacudir sua vida, vai encontrar!

UBRA

(23/9 a 22/10)
Procure mostrar-se mais solícito
e prestativo. No romance, há uma

predisposição a aceitar o desafio das mudan

ças. Aceite o que surgir, mesmo não estando
em seus planos. Deixar as coisas soltas pode
ajudar.

ESCORPIÂO
(23/10 a 21/11)
Quanto maior for o envolvimento
com seu trabalho, maior será sua

produtividade. Clima de total prazer e conten
tamento. Tente se beneficiar de um maior en
tendimento entre as pessoas de seu convívio.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Não perca a chance de receber

o apoio da farnilia. Noite oportuna
para uma conversa. O convívio será funda
mentai para estabilizar a paixão. Cada um

tem uma maneira diferente de ver, não julgue
ninguém.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Mostre firmeza ao defender suas

ideias. O dia vai se mostrar bastante
produtivo. Prazer no romance. Procure demons
trar livremente o que você sente, agir com es

pontaneidade efranqueza é o que dará certo.

AQUÁRIO .

(21/1 a 18/2)
Será bem mais fácil atingir os seus

objetivos. A vida afetiva caminha com
maior estabilidade. Dedique sua energia para

a_s coisas boas e positivas, forças valiosas es
tão alicerçadas nesses princípios.

PEIXES
(19/2 a 19/3)

.

Demonstrará uma preoisposição a

mudanças radicais. A noite, as rela-
ções afetivas ganham mais tempero.

Bom momento para movimentar um pouco a
Sua vida, procurando conhecer lugares e pes
soas diferentes.
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íris Stefanelli
vira repórter

Depois de muita especulação, finalmente está
decidido o destino da ex-BBB íris Stefanelli dentro
da "RedeTV!". Ela vai deixar a apresentação da "TV
Fama", mas não deve deixar a atração; o contrato
da �oira vence em julho e poderá ser renovado. Ago
ra, Iris deve ter quadros especiais no programa, que
terá uma cara mais jornalística. íris ficou sabendo
pela imprensa sobre as mudanças.

livro de Gentili
sofre censura

o livro que o repórter do '''CQC'', Danilo Gen
tili, lançou em novembro de 2009, acabou se

envolvendo em polêmicas, O pai de um adoles
cente leu um exemplar de "Como se Tornar o
Pior Aluno da Escola", não gostou e mandou
uma carta anônima ao Ministério Público. Após
a averiguação, o MP resolveu que o livro deve
ria ser classificado como recomendável somen
te a maiores de dezoito anos.

. Cicarelli quer um
show de calouros

Daniella Cicarelli, sem trabalho desde o final de

"Zero Bala" na Band, está com novos projetos como, . �.

apresentadora. Ela afirmou à revista "O Fuxico" que

está esperando um projeto desde o carnaval, que seria
um show de calouros nos moldes do quadro "Se vira

nos 30", do Domingão do Faustão. A intenção da mo

delo é trazer pessoas recitando poesias e mostrando

os mais diversos talentos. "Adoraria ter um programa

desse tipo, mas estou esperando", afirmou.

Ângela
Bismarchi passa
por assalto

Na noite desta quarta-feira, Ângela Bis
marchi e o marido, Wagner de Moraes, fo
ram abordados. por três homens armados
na porta de casa, quando voltavam de um

shopping. Os assaltantes levaram os celu
lares do casal, a aliança de Ângela, joias no

valor de R$ 8 mil e as carteiras com docu
mentos e cartões de crédito. Na mesma noi

te, Ângela e Wagner registraram ocorrência
e a identificação dos assaltantes pode ser

feita graças às cãmeras instaladas na casa.

Jesus luz cobra
mais no exterior

Jesus Luz está cobrando mais caro para animar

festas no exterior do que para marcar presença em

eventos brasileiros. Enquanto cobrou um cachê de

R$ 60 mil para tocar na festa carnavalesca "Cele

bratior.", o preço sobre para cerca de R$ 150 mil

por 90 minutos de apresentação quando o evento

ocorre fora do Brasil. As informações são de um jor
nal inglês, o "The Sun".

Novo casal em
"Viver, a Vida"

Em "Viver a Vida", o personagem Maradona se

tornou tão popular que é ele quem deve acabar

com Dora. Assim, quem vai enlouquecer a vida de

Marcos é Soraia, a prima da morena. A aproxima
ção do casal deve começar segunda-feira, duran
te a reinauguração do restaurante de Maradona
- Soraia aparece vestida para matar, com a in

tenção de atrair Maradona, mas acaba deixando

Marcos deslumbrado.
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SOBREOJOGO 6 � L v s S 9 � Z
É um jogo de lógica muito

O
S 9 Z � 6 � g L v

simples eviciante. O objeti- 17 B � 9 L Z E S 6

vo é preencherum quadra- l<C L 9 6 t G E v 9 BVdo 9x9 com números de 1 .::;' 9 z v 6 S s � t: L
a 9 sem repetir números _, B � E L v 9 Z 6 9
em cada linha e cada col- O � L B Z 9 6 9 v t
una Também não se pode V\

� v 9 s E L 6 l 9
repetir números em cada

Z 6 9 S � v L g �
quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

Decisão importante
Na sede do partido, um político encontra com um

grande 'amigo, também político. Resolve aproveitar a

oportunidade para contar as novidades:
_ Quero te comunicar uma coisa. Hoje eu vou tomar

uma das mais importantes decisões da minha vida.

- E que decisão é essa?
_

- Decidi que vou me separar+
_ Tem todo o meu apoio! A sua mulher não presta.

E todo mundo aqui da Assembleia já dormiu com ela.

_ Sabe, colega. Eu estava falando do partido ...

ANIVERSARIANTES
10/4
Almir Ap. de Mello
Alvaro Paholski
André de P. Jensen
Anorberto Kopp
Charles C. Schunke
Cintia Krueger
Cleide Bartel
Cristel Thrun
Danielle Baade
Danuzio Andrisch
Darci Correia
David Pomrnerening
Débora Borke
Djoe Junckes
Eduardo Klug Hahn
EliasWelter
Erica Nagel
Evaristo Kiatkowski
Isabel C. Nunes
lsabelle K. Minei
Jaiciara Wagner
Jane R- de Jesus
Janice Pavanello
Kátia T. Franzner
Lauro Murara
Luismar Rahn
Marcelo de Uma
Marlon Wischral
Michelli G. Souza
Nilto Scmitz
Rafael Alexandre
Rafael Jungton
Rafael Schmacher
Ricardo Rux
Rolf Brandenburg
Silmara Augusto
Silveria J. Boder
Simone L Dalcanali
Veronica Sevegnani
Vilmar Schenfeld
Zilma M. Rahm

11/4
Adriano Junkes
Alex A. R- Pascual
Alfredo H. Neto
Aline M. Venceslau
Amélia tanger
Ana Beatriz Leal
Atinir A. Egger
Carla C. R- Rahn
Canos R. Thuss
Claudia Hansen
Douglas Pasquali
Edla R. Fagundes
Euclides Cristofolini
Fatima M. Ceconeti
Fernando F. Grim
Frederico Mayer
Inacio Meier
Irene Hanemann
Julien N. da Silva
Luan C. Campreghear
Lucas B. Dama
Lucas M. Leal
Luci Rahn
Maicom M. Sapele
Marlene Schmidt
Norina Krenke
Reinilda S. Riediger
Renato L Furlani
Ricardo A. Jacob
Roberto D. Court
Sandro Bartel
Schirlei M. Barge
Soraia B. Krueger
Suelen Schmitz
Suzana M. Martenechen
Thiago Mengarda
Venilda Rode
Vivian K. A. Koch
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moagoncalves@netuno,com,br

Moa Go�nçalves
Que tal?

Por
essa ninguém esperava. Não é que subiu o conceito do

abacaxi?! Dizem as pesquisas que, alérri de suas ricas proprie
dades digestivas e "superpoderes anti-inflamatórios", a fruta
guarda muitos segredos. Entre outros, pode ser uma grande

aliada contra a depressão, pois contém níveis significativos de seroto
nina: responsável pela sensação de bem-estar, satisfação e confiança.
Dá-lhe, abacaxi! Verdade ou não, prefiro garantir o meu e tomar um

copo bem gelado do chopp Konigs Bier para relaxar.

Na área
A belezura Tatyane Micheluzzi

Mendes estava meio adoentada,
com uma leve virose, mas ela já
está recuperada e volta a marcar

sua destacada presença em nos

sos eventos topo Hoje, por exem
plo, é presença garantida na festa
de formatura de enfermagem, na
London. Ainda bem gatinha, pois
arapeize' já estava com saudades.

NAS RODAS
• Na próxima segunda-feira,
liderado por Lio Tironi, a ex
diretoria do Iuventus se reúne
numa pizzaria da cidade.
A pauta? Claro, o moleque
travesso. Vem novidades por aí.
Volto ao assunto.

• A prevíew da 3a Festa do

Champanhe, que acontece
dia 25 de maio, no Estação
Armazém, deverá acontecer na
moderna loja Rosa Choque, da
estílosa Diana Couto. '

'

• Muito criativa a mídia do Dia
das Mães, da Elian Store. Na

promoção eles valorizaram a

prata da casa. Usaram as belas

jaraguaenses Luciana Grimm
e Malu Meier, mãe e filha, para
estampar o, concurso cultural.
Valeu, mesmo.

Teofania
Recebi das mãos do meu

amigo de escola, chargista de O
Correio do Povo e escritor Fer
nando Bastos, o livro "Ieofanía,
Homens que viam e conversa

vam com Deus".Vou lê-lo no final
de semana. Na próxima coluna
teço meu comentário.

Rainha
Hoje à noite às 20h30min,

acontece no Pavilhão de Eventos
de Massaranduba, a escolha da
Rainha e da Rainha 'Mirim da 12 a

Fecarroz, Festa Catarinense do
Arroz. Evento que acontece do
dia 27 de abril a dois de maio.

o ortodondista Jose A dos
Santos Neto recebe no domingo
coro de parabéns, Mil vivas.

Eduardo Shuncke, Juliano Janssen, Rodrigo Decker e Claudinei
Ivan Guesser os novos formandos no curso de Administração.

�SP�R/7. l.Yl7
)

Troféus e Medalhas
I 3275-4044

Hoje, laís Alessandra Marcos, a bonita noiva do advogado
Theo Sasse, é uma das formandas de Administração com
Habilitação em Marketing, no Baependi.

A�
•

P/ace tour
AgêncIB de Viagens

Todos os destinos num so lugar'

47 3275.0028
www.placetour.tur.br
suzana@placetour.tur.br

Rua Ftancisco Fischer. 90 I AO lADO DA JAva.

Visu novo
O meu estimado e espiritu

oso amigo Ézio Enke também
está de visual novo. Além do
corte moderno, a cor de suas

madeixas' está cintilante. O ho
mem está mais bonito que des
file de sete setembro.

Segredinho '

A estonteante Patrícia Gon

zaga, a extrovertida Pati, sem

pre nas melhores baladas, está
vivendo um romance superse
ereto. Hum, quem será o feli
zardo?

leitor flel
A leitora fiel de hoje é Tati

Debatin. Ela é outra querida que
acompanha a coluna todos os

dias. Valeu mesmo, Tati!

Níver do neto
o grande aniversariante de amanhã é o meu amigo, o ortodontísta

JoséA. dos SantosNeto. Parabéns Neto, que Deus te abençoe aindamais,
te faça uma pessoa cada vez mais feliz, como você merece. As histórias
de todos nós são traçadas previamente e somente a Deus pertence o fu
turo. Que ele continue olhando por você e pelos seus filhos, esposa e que
sua vida seja de constante felicidade, paz e harmonia. Sou teu fã, cara.

TE CONTEI!
• EmMassaranduba o

aniversariante de destaque de
hoje é o renomado advogado
e vereador Mauro Bramorski.
Parabéns! O Meu desejo é que
sejas plenamente feliz. ,Daniela Men,eghelli colou

grau em Administração,
na sexta-feira Amanhã, a.partir das 10

horas, na Grafipel, tem o

lançamento do livro de contos
"As muitas que me habitam",
da escritora Denise Ravizzoni.

• Quem quiser aprender a
investir na Bolsa deValores,
n<;l próxima semana a XP
promove curso, no Cejas.

Hoje a partir das 11 horas às
17 horas, rola o botequim da
Voilà, no lounge da Loja.

Roberto Dalle Court
(Beto Macarrão), com a

esposa Sílvia, é o grande
aniversariante do domingo.

• Hoje aAssociação de
Moradores do RioMolha
promove a partir das 21h30min,

Baile Beneficente na Igreja
Nossa Senhora do Rosário.

• O camarada Laércio
Stoinski, o meu querido
"Bispo", largou seu antigo
'gorro. Agora ele desfila lindo
e maravilhoso num elegante
boné da revista Nossa. Tá
podendo!

• O convite de casamento dos

jovens RafaelRausis eMaria,
LuizaZanon, napróxima semana
estará circulando pelaurbe.

Acesse o site WWW.

moagoncalves.com.br e confira
as fotos das festas que rolaram
nas melhores baladas da região.

• Eu não evoluo, sou. (Pablo
Picasso)

Com essa, fui!
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Após conversa com Lula, Alencar decidiu ontem que não vai mais se candidatar ao Senado por Minas

ElEIÇ ES

Alencarnão vai
se candidatar

"
"Eu não sei se seria
honesto colocar
meu nome como

candidato fazendo
uma quimio".
JOSÉ ALENCAR,
VICE-PRESIDENTE

Vice estava cogitando disputar o Senado por ,

Minas Gerais, mas desistiu por causa da saúde
José Alencar (PRD) .

anunciou ontem, após
conversa com o 'presidente
lula, que não será
candidato nas eleições
de outubro.

O
vice-presidente estava cogi
tando sair candidato ao Se
nado por Minas Gerais. "Eu

convoquei essa entrevista
até por sugestão do presidente,
porque tive reunião com ele on

tem à noite e decidi não me can-

didatar a nada.Vou cumprir o meu
mandato até o último dia, se Deus
quiser, e descer a rampa damesma
forma que subi", disse ele.

No começo da semana, em Belo

Horizonte, Alencar havia declarado

que tinha pretensões de retomar

"aÇ>, Senado. "Eu falei para o presi
,-

dénte Lula que ele me tirou do Se-

nado e que vai ter que me devolver

o Senado", afirmou. Questionado
se pretendia disputar o governo es

tadual, o vice-presidente disse que
sua intenção era outra. "Eu sou um

soldado. Jamais serei candidatomeu
mesmo. Mas o que eu preciso é vol-

"

tar para o Senado".
O motivo alegado por Alencar

para desistir da candidatura foi a

saúde. O vice afirmou que não se

ria justo se candidatar se ainda faz
tratamento contra o câncer. "Eu me

sinto, confesso, curado. Estou mui
to bem, graças a Deus. O sucesso

do tratamento é absoluto, mas eu

continuo fazendo quimioterapia. Eu
não sei se seria honesto colocarmeu
nome como candidato fazendo uma

quimio. Porque eu não posso parar
com a quimio. É processo de defi
nhamento do tumor, mas ele ainda
não desapareceu", explicou.

MAIS DE 11 MIL PESSOAS ESTÃO DESABRIGADAS EM TODO O ESTADO

Caixa libera FGTS para atingidos
A Caixa Econômica Federal

informou ontem que vai liberar
o �aque de FGI:S para as famílias
atingidas pelas chuvas no estado
do Rio de Janeiro desde a última
segunda-feira. A CEF anunciou

��a uma série de ações de auxí
lia as vítimas. Em todo o estado,'
segundo a Defesa Civil são mais
d·

'

e 11 mil desabrigados. Os desa-
10jados somam mais de 40 mil na
tragédia, que já deixou 192 mortos.

O atendimento às vítimas será
Priorizado em todas as agências,

assim que forem cumpridos os

trâmites legais para a liberação.
O serviço poderá ser efetuado em

horários e locais especiais, em arti

culação com o poder público.
A CEF abriu uma conta

(0199.006.2010-1) para recebi

mento de depósitos, em qualquer
agência, casas lotéricas e corres

pondentes bancários, bem c?mo
transferência pela internet. Uma

Central de Telemarketing (0800-

7260101) prestará informações
sobre o recebimento de donativos

e FGTS e fará emissão gratuita de
CPF para as populações atingidas,
entre outras. Além disso, serão

priorizados projetas do Programa
Minha Casa Minha Vida que be
neficiem as localidades atingidas
pelas enchentes.

Também ontem, cerca de R$
125 milhões foram liberados pela
prefeitura do Rio para que secre

tarias municipais possam realizar
obras que aplaquem os estragos
causados pelas chuvas. O dinheiro
faz parte do orçamento de 2010.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



18 Nacional' o CORREIO DO POVO • Sábado, 10 de abril de 2010

Com ajuste sazonal,
folha de pagamento
real subiu 2,7%
em fevereiro, na
comparação com o

mês anterior

agosto de 2009.
A folha de pagamento real

subiu 2,7% em fevereiro ante

janeiro, na série com ajus
te sazonal. Ante fevereiro de
2009, a folha teve alta de 2,8%,
acumulando acréscimo de
2,3% no primeiro bimestre,
mas mantendo a trajetória de

queda (-2,5%) em 12 meses. O,
índice de média móvel trimes- ,

Ante
fevereiro do ano tral da folha aumentou 1,4%

passado, o emprego' no trimestre encerrado em fe
teve alta de 0,7%, no vereiro ante o terminado em

primeiro resultado po- janeiro.
sítívo ante igual mês de ano an -

,Já o número de horas pa
terior registrado desde novem- gas no setor industrial avançou
bro de 2008. Apesar da alta em 1,5% em fevereiro ante janeiro e
fevereiro, o emprego registrou aumentou 1,6% na comparação
queda de 0,2% no acumulado com fevereiro de 2009, no pri
do primeiro bimestre e recuo de meiro resultado positivo ante
4,8% em 12 meses. O índice de igual mês de ano anterior apu
média móvel trimestral, consi- rado desde outubro de 2008. No
derado o principal indicador primeiro bimestre, o número
de tendência, subiu 0,1% no tri- de horas pagas aumentou 0,7%,
mestre terminado em fevereiro mas houve queda no indicador
ante o encerrado em janeiro, em 12 meses (-4,8%),
mantendo a sequência de re

sultados positivos iniciada em

AUMENTO

Emprego indu
·

ai em expansão
É a primeira alta registrada no setor em 15 meses e o segundo resultado positivo consecutivo

RIO DE JANEIRO

Segundo divulgou ontem
o IBGE, o emprego
industrial aumentou
0,6% em fevereiro ante
janeiro, na sêrle com

ajuste sazonal.

í

• Agência Estado

PREVISÃO DO TEMPO

DIVULGAÇÃO

"

�
CANOtNHAS
...
10° 22?

�
MAFRA'
...
10° 22°

�
CHAPFCÓ
...
10°24°

Hoje, a sensação térmica na maior

parte do Estado deve ficar por volta dos
15°C. O clima esquenta um pouco mais
no litoral, com previsão de mais de 20°C.
Na região entre São Joaquim e Curitiba
nos, e entre Caçador e Porto União o frio
é um pouco maior, com sensação de soe.

PRÓXIMOS MESES

Chuvas
aumentam

No trimestre abril/maio/

junho, as chuvas devem ficar
acima da média, em Santa Ca
tarina. Normalmente, a per
sistência de massas de ar frio
e seco diminuem o acumulado
de chuvas, mas isso ocorre só
em abril. Em junho, as chuvas
devem aumentar e ocorrer de
forma bem distribuída.

�6«)d
Ensolarado Parcialmente Nublado Instavel Chuvoso

Nublado

TEMPERATURA,
, DEVE AUMENTAR
Dia de maiores períodos
de sol, intercalados por
nuvens e condições de
chuva fraca. Temperatura
em gradativa elevação.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

"MíN: 12°C
MÁX: 25°C

SÁBADO

qMíN: 16°C
MÁX: 24°C

SEXTA

�MíN: 14°C
MÁX: 26°C

DOMINGO

�MíN: 15°C
MÁX: 27°C

FASES DA lUA

SE voc�VAI pI\RA. ..

CAMPOuao
DO SUL

Predomínio de sol,
'""lio de

com poucaVan,,'1"'-

nuvens. As temperaturas
devem variar entre

70C e 16°C, sem a

presença de ventos,

SENSAÇÃO TÉRMICA
�

Variação
do clima

\

..

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

6/4 28/4

LOTERIAS
QUINA

CONCURSO N° 2265

13 - 19 - 27 -:- 30 - 44

lOTOFÁCll
CONCURSO N° 520

02 � 04 - 05 - 06 - 09
10-12-14-15-18
19 - 20 - 22 - 23 - 24

"d.
. ,

. ,

I
{

I
,i

, '

JARAGUÂ 00 SUL
'Y'"
12° 25°

mUMFNAU '"
...

'

� �
13°24°

� I, I
�'!./

fLORIANOPOUS \ I
.. • illJ'
16°26° 'V

I
f

,I

IMBITUBA
"r.
19°24°
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Portonave sob ataque
Embora os desastres naturais do fi

nal de 2008 tenham atingido duramente
nossa infraestrutura portuária, notada
mente o porto de Itajaí, os exportadores
tiveram uma alternativa, pois tinha en

trado em operação em outubro de 2007
o porto de Navegantes.AAntaq (Agência
Nacional deTransporteAquaviário)mul
tou a Portonave em R$ 364,5mil e deter
minou que em 120 dias o porto passe
a operar com carga própria e não com
carga de terceiros como faz atualmen
te. Esta disposição legal é mais urn dos

resquícios da ação dos Sindicatos que
controlavam os portos públicos e que
praticamente inviabiliza o desenvolvi
mento de portos privados. Os advogados
�a empresa alegam que esta legislação
e posterior à concessão da sua outorga.
O porto de Navegantes conseguiu em

2009 um crescimento de 175% e espera
conseguir este ano um crescimento de o

73%, obtendo receitas de R$ 250 milhões.
Em 2009 este porto recebeu 621navios em
seu cais de 900metros.A direção do porto,
que atende emmédia dois navios por dia,
afinna que "Temos uma ótima infraestru
tura e a qualidade de nossos serviços nos
garante o posto de um dosmelhores da re
gião. !emos condições para competir com

o os pnncipais portos da região".
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Mercado Regional

Lourival Karsten
Missão à
alemanha

Sine estadual licita cursos
Está em andamento uma licitação conduzida pelo

Sine estadual que visa contratar entidade que ministrará

dois cursos em nossa cidade. Um será de Costura Indus

trial com 200 horas de duração e oferecerá 24 vagas. Ou

tro, abordando Redes de TI, será de 250 horas e oferecerá

25 vagas. Estes cursos serão totalmente gratuitos para os

participantes e os interessados poderão conseguirmais in
formações junto ao Sine local.

Buzmaq 19 anos
o caminho de sucesso empresarial deAirton José Bu

zzarello e Luiz Carlos Buzzarello começou em 11 de abril

de 1991, quando os dois irmãos fundaram aBuzmaq, atu
ando no segmento de venda emanutenção demáquinas
de costura industrial. Estabelecida em um pequeno es

paço cedido pelo pai dos mesmos, a empresa lutou para
conseguir o amplo e confortável espaço que possui hoje
e conseguiu até montar uma filial no bairro Centenário.

Atualmente a Buzmaq é distribuidora das máquinas da

marca chinesa ZOJE.

Motores para frigoríficos
A necessidade de constante higienização com o

emprego de jatos de água de alta pressão é um desa

fio para os motores que movimentam os equipamen
tos em um frigorífico. A Doux: - Frangosul encontrou a

solução nos motores WEGWwash que movimenta as

máquinas de corte de frango automatizadas da marca

Stork, que operam 21h/ dia. Estes motores incorpo
ram diversos avanços que os tornam produtos mui

to eficientes qu� além de baixo nível de manutenção,

proporcionam grande eficiência energética.

Banana Brasil apoia Moun Tain Do
A marca das barrinhas cujo principal ingrediente são as bananas orgânicas desidratadas.pro

duzidas em Schroeder, apoia este evento que é uma corrida entre lindos costões, praias, bosques,
montanhas e trilhas milenares no charmoso Costão do Santinho Resort.

IF/se cumpre sua funcão
determinação do governo fede- ''''-_'.:J

.

ral em inves.tir em cursos técní-
, cos fortaleceu o müíto a rede de
escolas técnícas i federais. O IF /

se (Instituto Federal de SantaCatarina) de
nossa cidade foi muito beneficiado, rece
bendo inve'stimeritos e.âcabq de instalar
um moderno laboratório de controle de

qualidade têxtil. Desta forma, nossa cida
de.passa a contar com um tipo de serviço
que só estava disponível no'SENA! de Blu
menau. 'O IF/SC também está incorpo
rando o campus avançado GeraldoWer

ninghaus, Rr6Xi!ll0 a JJl,1e9/PUC.Quem
ganha com isto são os nossos jovens que'
tem cada vezmais acessoauma formação
que lhes garante um futuro promissor e as
empresas q1lE(t?0Cil�m,ç�ªt,ât cernmão de .

obra qualificada
.. -,

,

CÉSAR JUNKES

Inflação volta
a assustar

Depois de registrar uma alta
de 0,78% em fevereiro, segundo os

dados ·do IBGE, a inflação caiu um

pouco mas, ainda assim registrou
um aumento de 0,52% em março.
Este é o maior índice para um mês
demarço desde 2005.

Brincando no Mime
Hoje, a partir das 14h, a garo

tada está convidada para compa
recer no postos Mime ao lado da

Caraguá para urna tarde de brinca
deiras. Vai ter cama elástica, pisci
na de bolinhas, tobogã, pintura fa
cial e brincadeiras com aTurma do

Miguelito. E mais: distribuição de

guloseimas e Música ao Vivo com

Valdo e Léo.Apoio: Elian Malhas e

Aromatizantes Car- Freshner.

Empresas catarinenses terão a

oportunidade de buscar novos ne
gócios no estado alemão da Bavie
ra, com custos subsidiados.AFiesc

(Federação das Indústrias) está
com inscrições abertas para o en

contro de cooperação econômica
Baviera-Brasil2010. O evento, vol
tado a empresas dos setores de au

topeças, máquinas, aeronáutico,
embalagens, telecomunicações,
informática, mídia, biotecnologia, o

tecnologias ambiental e medici

nal, será realizado de 3 a lO de julho
em Augsburg. Serão selecionados
doze representantes de empresas
e instituições brasileiras, que du
rante oito dias participarão de urn
ciclo de encontros comerciais na

Baviera. Os custos de permanên
cia dos participantes naAlemanha
emais o pagamento de intérpretes
serão . subsidiados pelo Ministé
rio da Economia, Infraestrutura,
Transporte e Tecnologia do estado
da Baviera. O órgão também será

responsável pelo agendamento
de visitas individuais às empresas
e organizações bávaras. As inscri

ções devem ser feitas até o dia 16
de abril no site www.fiescnet.com.
br/cin . Mais informações pelo te
lefone (48) 3231-4662.

CODEIAS-ClA DE DESEN
VOLVIMENTO DE IARAGUÁ DO
SUL S/A torna público que re

quereu junto a FATMA a renova

ção das Licenças Ambientais de

Operação para extração de sai

bro/argila, no local denominado
de Ribeirão Alice e Serra do Funil,
em Iaraguá do Sul (SC). MIN 478/
CRN (815.406/2003) e MIN 479/
CRN (815.522/1999)

,INDICADORES

TR 0,007% 9.ABRIL201o

CUB 987,97 ABRIL.201o

BOVESPA .. -0,51% 9,ABRIL2010

POUPANÇA 0,5501 9.ABRIL.2010

CÂMBIO COMPRA VENDA VARo

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) l7710 l7730 .. -0,23%

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7300 1,8800 ... -0,57%

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8700 1,9700 .l08%

EURO (EM R$) 2,3816 2,3840 .0,19%
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
Na Olimpíada de Moscou, em 1980, aconteceu a estreia do

hóquei sobre a grama feminino. Mas cinco das seis seleções
que iriam disputar, boicotaram o torneio. Outro� países foram
convidados às pressas e o Zimbábue, com um time formado

um día antes do embarque, levou o ouro.

. Os semifinalistas·
Analisando o momento de tando a fazer gols. O Leão da Ilha

terá pela frente o Brusque, que se

acertou sem Viola no time titular.
Como é jogo único, pode até se

classificar, fato que seriamais difí
cil se fosse em ida e volta. Já o Alvi

negro recebe o Joinville, campeão
do turno e que, ao contrário, vem
numa descendente. Mas é clássico
e tudo pode acontecer.

* AMIGOS SA - JARAGUA DO SUL

cada um no campeonato, apon
tamos de cara Avaí e Figueirense
como finalistas do returno do Ca-
tarinense. O primeiro fez a me

lhor campanha da competição e

manteve a regularidade, além de
ter o melhor plantel entre todos os
participantes. O segundo pela as

cendente na reta final, desembes-

Os gêmeos
.

umbram
dos gêmeosAlan e Luan, jovens promessas dó Juventus na

Segundona do ano passado?Um leitor, que prefere não se identificar,
diz que os dois estão infelizes, em casa, porque não conseguem a li-

eração paranegociar com clubes do Rio de Janeiro, que demonstra
ram interesse neles. Os dois se destacaram noMoleque Bom de Bola e então

pararamna base do Juventus. O que se precisapara resolvera situação éum
acordo que termine bom para ambos. Para os garotos, que têm talento para
irem longe, e para o clube, que investiu nos dois.

us!
.J!lreJ/is(a riaJter. iI11eIigeJt!e

PONTOS DE VENDAS
• Papelaria GrafipeJ • Papelaria do_Pedrinho • Banca Águia de Ouro

• Revistaria Hott • Banca do Terminal .. Revistaria Jaraguá • Posto Mime Matriz

Preço na banca R$ 6,60. Assinantes O (:0881-:10 DO 1'0\0 recebem gratuitamente.

Problemas
Os atrasos de salários de alguns joga

dores do Iuventus podem complicar ainda
mais a situação financeira do clube. Como
o contrato deles é com o Moleque Traves
so, para aJustiça não interessa se o parceiro
(no caso a Gênio Esporte) é o responsável
pelo pagamento. Se entrar na Justiça, o

atleta irá cobrar do Grêmio Esportivo lu
ventus. Ou seja, os problemas extra-campo
podem se agravar aindamais.

-

CURIOSIDADES OL[MPIGAS

PIERO RAGAZZI

DOIS TOQUES
DESCANSO·AMalwee/
Cimed treinou na sexta-feira

.
.

demanhã e depois ganhou .

folga. Os trabalhos reiniciam
segunda demanhã.

ANIVERSARrO.Os Colorados
de Jaraguá do Sul comemoram
os 10 1 anos do clube neste
sábado, a partir das 9h no
campo do RioMolha..

ESTREIA. Os garotos do CT
do Falcão estreiam sábado no
Estadual das categorias sub-9,

-

� sub-lO e sub-15 em Balneário
Camboriú, contra o Grêmio.

GALA"O técnicoArgel foi
feêebído emCriciúma com
direito atéa helicóptero.
Precisava de tudo isso?

Segunda rodada do Varzeano
de Jaraguá acontece no sábado

e Fluminense/Bosque das Flores .

O Decorações Barrabaxo, líder
ao lado da Néki, que folga, recebe
o JJ Bordados, pela Chave D. O JJ
tenta se recuperar da goleada por
7xO da estreia. Ainda pelo grupo, o
Garoto daVila enfrerita o lanterna
Atlético Independente.

Na Chave E o Confort/Divi
pel defende a primeira colocação
diante do Box i Mornfort e Rio
Molha fazem a segunda partida da
Chave. O Tigre folga. No Grupo F, a
Ponte Preta/Conti Elétrica enfren
ta a EletropoL O Alvinegro é líder
ao lado do Roma, que não joga. A
Borracharia Senem e o São LUis
tentam a primeira vitóriapara se

manterem vivos na competição.
CÉSAR JUNKES

Vice-líderGalvanização Batisti (azul) joga contra o lanterna João Pessoa

JARAGUÁ DO SUL
Depois de ganhar uma folga por

causa da Páscoa, o Campeonato
Varzeano de Futebol - Troféu Raul
Valdir Rodrigues entra na segunda
rodada nesse sábado. Pelo GrupoA,
o líder Operário recebe o Bazar do

Rau/Lavações Master. AVidraçarias
Vieira joga contra o BellArte.

Na Chave B, o Amizade/Mó
veis Boeing defende a liderança
diante do Supermercado Bran

denburg/Dutra Produtos Limpe
za. E a Galvanização Batisti en
frenta o Ianterna loão Pessoa. Pelo
Grupo C, tem confronto direto
pela liderança: Galácticos, em pri
meiro, recebe aKiferro, segundo. A
outra partida é entre Noite a Fora
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Flamengo consciente da parada dura nesse domingo

FUTEBOL A ·ADOR

Mengo eVitória
disputamvaga
naCopaNorte
Time do Garibaldi tem

.

que vencer e do Rio da Luz

pode perder até de goleada
JARAGUÁ DO SUL

A decisão dos quatro times que passam para
as semifinais da 7ª.Copa Norte de Futebol
Amador acontece nesse fim de semana

Das equipes jaraguaenses que estão na briga, a
que apresenta situaçãomais tranquila é o Vitória. O
Auriverde do Rio da Luz venceu o confronto de ida
por 5xl e neste sábado, às 15h30, faz o confronto de
volta contra o Corinthians, de São Francisco do Sul,
podendo perder até de 4xO. .

O diretor de futebol do clube, Carlos Ricardo, dis
se que não é apenas o placar que tranquiliza o time,
mas o fato de jogar em casa e o adversário não apre

s�ntar ameaças. "É um jogo relativamente fácil. 9
time deles não representa perigo, por isso estamos
bem perto de conquistar a vaga", declarou Ricardo,
emendando que além de tudo oVitória está comple
to para a partida.

Missão mais árdua tem o Flamengo do Garibaldi.
A equipe, que também joga em 'casa, precisa vencer
o �uventus do Iririú por um gol de diferença, já que
fOI derrotada por 4x3 na partida de ida das quartas
de-final. "O time está completo e bem animado para
reverter o resultado. O time deles émuito competiti
vo", considerou presidente Rubro-Negro, Foguinho.

SÊNIOH
O Campeonato Sênior também tem continuidade

nesse fim de semana..O líderVitória recebe o Caxias no

s�ba?o. O Botafogo, que ainda não venceu na competi
çao, Joga no domingo com o Grêmio Garibaldi, quinto
colocado. Nomesmo dia o Galácticos tenta roubar avice
liderança do Noite a Fora. OVIla�nzi folga na rodada.
• Geniem Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

010

r
I

Com preço deNota Fiscal de Fábrica
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CAMPEONATO CATARINENSE

Decisão do returno
promete emoções
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Avaí e Figueira jogam em casa e podem até empatar
DA REDAÇÃO

PIERO RAGAZZI

o segundo turno do
Campeonato Catarinense
começa a ser decidido nesse

fim de semana.

No
primeiro jogo, nesse sá

bado, às 18h30, entreAvaí
e Brusque, a polêmica
começou antes do apito

do juiz. O atacante Viola não apa
receu para o treino do Brusque
e foi barrado pelo técnico Hélio
Vieira. "OViola, inclusive, não foi
relacionado para o jogo, porque
ele teve um problema particular
e não participou do treinamento.
Eu não sei se ele resolveu o seu

problema. A princípio ele não está'
,

relacionado", disse o treinador.
'

No Avaí, o clima estáum pouco
mais tranquilo, Até porque o Leão
da Ilha com uma vantagem que
nenhum outro adversário tem,
que é não precisar de gols para
conquistar o título. Por ter sido lí
der do returno e da classificação
geral, basta ao Avaí quatro empa
tes para conquistar o seu 150 titulo
do Catarinense.

Porém, o pensamento na Res
sacada é vencer o Bruscão. "Fiquei
sabendo que se empatarmos to

dos os seremos campeão. Mas esse
não é o nosso objetivo. O objetivo
é dar o máximo aqui na Ressaca

da", comentou Vandinho, artilhei
ro do Avaí com cinco gols.

!
{

Área/ Requisito Inscrições e informações

Às 16h, deste domingo o Pi

gueirense recebe o Joinvillepara
a outra semifinal do Catarinen
se. O Jec foi o campeão do pri
meiro turno e já está garantido
na decisão do campeonato. Mas
o time do Norte não esconde

que briga também pelo returno
e aposta nos gols do artilheiro
Lima, que fez dois contra a Cha-

Figueira e Jee no domingQ
pecoense na quarta-feira.

Com a vice-liderança do re-
'

turno, oFigueirense jogapelo em
pate. Marcelo Nicácio, princípal
contratação neste início de ano,
deve fazer a tão esperada estreia
O atacante sofreuuma entorseno
tornozelo � dia antes do jogo
centra a Chapecoense, mas já
está recuperado.

.

SESC
- ._-"'-- - -�-

.
.

-

Informa abertura de processo seletivo

SAN T A C A T A R I N· A

Instrutor de musica (VIOLÃO POPULAR e VIOLÃO
ERUDITO: Formação em Musica, Iniciação Musical e

Teoria Musical. Ter ministrado cursos na área, com

experiência comprovada. Aptidão para trabalho com

várias faixas etárias; Afinidade com crianças
Instrutor de BRINQUEDOTECA: Nível superior

completo em Pedagogia, preferencialmente com JARAGUÁ
habilitação em Educação Infantil, ou Nível Superior' DO SUL

Completo em Educação Física. Facilidade em trabalhar

com crianças da faixa etária de 06 a 12 anos

Comparecer SESC Jaraguá do Sul
munidos de Currículo, dia 16/04 às 09h

para reaização da prova técnica.

Cidade

Compàrecer SESC Jaraguá do Sul
munidos de Currículo, dia 16/04 às 09hJARAGUÁ

DO SUL para realização da prova técnica.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site www.sesc-sc.com.br-ícone Banco de Talentos

Semifinais de São Paulo e Rio
iniciam com muita rivalidade '

DA REDAÇÃO
A decísãodas semifinais daTaça

,

Rio e do Campeonato Paulista co

meçam com muita rivalidade. ,No
Rio, dois clássicos tradicionais vão

decidir no fim de semana quem
estará na final do segundo turno

do Campeonato Carioca. Nesse.sá
bado Botafogo e Fluminense se en

frentam.às 18h30.' No Fluminense,
a dúvida de Cuca é se vai jogar com
Diogo ou Alan no meio-campo. O
comandante tricolor não acredita'

que; caso Diogo seja o' escolhido

para iniciar a partida, o time ficará

muito defensivo.
Pelo lado do Botafogo a dor de

cabeça é quem entra no lugar de:

Lucio Flavio. Túlio Souza é um dos
mais prováveis substitutos. Edno e

Diguinho também são opções.
No domingo, outro jogão: Fla

mengoxVasco, às 16h. O jogomarca
o retomo do atacanteAdriano, que
estava com dor nas costas. NoVasco
a grande novidade é a presença de
Fagner, que ganhou a vaga de Elder
Granja na lateral-direita.

.

No Paulistão a semifinal temum

tempero a mais com o San-São, no
domingo, às 16h. Sabendo que tudo
favorece o adversário, o técnico Ri
cardo Gomes admitiu que escalará
um Tricolor mais ousado, Um pou
co mais tarde, às 18h30, o Grêmio
Prudente recebe o SantoAndré.

,

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO GAÚCHO
·SEMIFINAL RETURNO.
SÁBADO. '

18h3o. - Internacional x Ypiranga
Do.MINGo.

• CAMPEONATO GOIANO
• SEMIFINAL-Jo.Go.S DE IDA
SÁBADO.

.

16h - Goiás x Atlético-Go.
Do.MINGo.
16h - Vila Nova x Santa Helena

16h - São José x Pelotas
r

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 58 RODADA - 28 FASE

SÁBADO.
16h - Atlético-PR x Paranavaí
Do.MINGo.
15h3o. -Iraty x Corinthians-PR
15h5o. - Coritiba x Operário
18h3o. - Paraná x Cascavel

ClASSIFICAÇÃO.: Coritiba 14, Atlético-PR 13,
lraty 7, Paraná 6, Paranavaí4, Operário 2,
Corinthians-PR 1 e Cascavel i.

• VARZEANO JARAGUÁ DO SUL
• 28 Ro.DADA - SÁBADO.
CAMPO. DO. CRUZ DE MALTA
13h3o. - BrandenburglDutra x Amizade/
Boeing
15h15 - Operário x Bazar do Rau/Lav, Master
CAMPO. DO. RIO. Mo.LHA
13h3o. - Barrabaxo x JJ Bordados
15h15 - Momfort x Rio Molha
CAMPO DA VILA LALAU
,*3h3o. - Noite a Fora x Fluminense/B, das
Flores
15h15 - Bor. Senem x São Luís
CAMPO DO. Bo.TAFOGo.
131:130. - Galácticos x Kiferro
15h15 - Garotos da Vila x AtI. Independente
CAMPO DO. Jo.Ão. PESSo.A
.13h3o. - Galv. Batisti x João Pessoa

,15h15 - Confort Fine/Dlvlpel x Box 7
CAMPO. DO. FLAMENGO.
13h3o. - Vid. Vieira x Bell Arte

15ht5 - Ponte Preta/Conti Elét x Eletropoll

• COPA NORTE .

• QUARTAS-DE-FINAL - Jo.Go.S DE Vo.LTA

SÁBADO.
15h3o. - Beira Rio x Arsiper (2x7)
3,5h3o. - Tupyx 25 de Dezembro (2x1)
15h3o. - Vitória x Corinthians (5x1)
Do.MINGo.
15h3o. - Flamengo x Juventus (3x4)

• CAMPEONATO SÊNIOR
• 58 Ro.DADA
SÁBADO /

13h15 - Vitória x Caxias
Do.MINGo.
1o.h - Botafogo x Grêmio Garibaldi
Ioh - Galácticos x Noite a Fora 0/. Lalau)
ClASSIFICAÇÃO.: Vitória 9, Noite a Fora 9,
Galácticos 7, Caxias 6, Grêmio Garibaldi 4,

Botafogo o. e Vila Lenzi O.

• CAMPEONATO CATARINENSE
• SEMIFINAL RETURNO.

.

SÁBADO
18h3o. - Avaí x Brusque
Do.MINGo.
16h - Figueirense x Joinville

• CAMPEONATO PAULISTA
• SEMIFINAL - JOGo.S DE IDA
Do.MINGo.
16h - São Paulo x Santos
18h3o. - Grêmio Prudente x Santo André

• CAMPEONATO CARIOCA
SEMIFINAL
SÁBADO.
18h3o. - Botafogo x Fluminense
Do.MINGo.
16h - Flamengo x Vasco

• CAMPEONATO MINEIRO
• SEMIFINAL-JOGo.S DE IDA
SÁBADO
18h3o. - Atlético-MG x Democrata
Do.MINGo.
16h -Ipatínga x Cruzeiro

• CAMPEONATO BAIANO
• SEMIFINAL - JOGo.S DE IDA
Do.MINGo.

,

16h - Camaçari x Vitória
16h - Bahia de Feira x Bahia

COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE MATERIAL

_

DO VALE 'DO ITAPOCU (COOPERVIT)
.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAl DE CONVOCAÇÃO.
O Presidente da COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE MATERIAL DO

VALE DO IT�OCU convoca os seus cooperados, para a ASSEMBLÉIA CE

�O�DINARIA, a realizar-se no dia 26 de abril de 2010, na sede da coope
ratíva slta,RuaAlberto Utadil s/n, Bairro Rio Cerro 11, Municípios e Comarca
de Jaragua do Sul, estado de Santa Catarina.

Sendo a primeira convocação ás 7h30 com a presença de2/3 (dois ter
ços) dos cooperados e em seguida convocação ás a1130 com a presença de
50% (:in�üenta por cento) mais dos cooperados e em terceira e ultima con

vocaçao as 9h30 com a presença mínima de 10 cooperados.
ORI;>EM DO DIA
1. Prestação dé contas do ano de 2009
2. Eleição da nova Diretoria
3. Outros assuntos de interesse da cooperativa
Jaraguá do Sul (SC) 10 de Abril de 2010

'

Paulo Roberto de Moura - presidente
-
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OPERAÇÃO CONEXÃO 344

Farmácia deve reabrir
Local volta a funcionar assim que exigências daAnvisa forem cumpridas

JARAGUÁ DO SUL

A defesa de Camila
Pradela, proprietária da
Drogaria Calçadão, entrou
com pedido na Vigilância
Sanitária do município para
reabrir a farmácia

estabelecimento dela e

a Drogão Ávila, de pro
priedade do vereador
José Osório de Ávila, -o

Zé - da Farmácia, foram interdita
dos durante operação da Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) contra a venda irregular
de remédios. Mas, se ela cumprir
todas as exigências estabelecidas
pelo órgão, o local poderá voltar a
funcionar normalmente.

Com a autorização daAnvisa,
aVigilância Sanitária do municí
pio permitiu que Camila entrasse
ontem na farmácia para verificar
o que deve ser readequado. AAn
visa determinou que o local- deve
receber melhorias no armazena

mento dos remédios controla
dos, que não estariam guardados
adequadamente no dia em que a

ação aconteceu.
O advogado da comerciante, Al

tevir Fogaça, explica que ela tem o

direito de reabrir o estabelecimento
assim que ele for regularizado, in
dependente de como esteja a sua

situação com a Justiça. "É minha

cliente que vai responder na Justiça
e não o estabelecimento", frisou. A
expectativa da proprietária é de que
o estabelecimento seja reaberto na

quarta-feira.
A PF acusa Camila e Zé da Far

mácia por contrabando, tráfico de

drogas e crime contra a saúdepúbli
ca, este último considerado crime
hediondo. Por enquanto, o Minis
tério Público ainda não decidiu se

aceita a denúncia contra eles. Caso

sejam indiciados e condenados pe
los três crimes, a pena pode ser de
cinco a dez anos por tráfico, um a

quatro anos por contrabando e de

dez a 15 anos por atentado contra a
saúde pública.

Segurança 23

I'�minha cliente
que vai responder
na Justiça e não o
estabelecimento".

Obrado muro
- começa na
outra semana
JARAGUÁ DO SUL

A construção de um

muro ao redor do Presídio

Regional deve começar na

próxima semana. A terrapla
nagem do terreno estava pre
vista para iniciar ontem, mas
teve que ser adiada porque o

solo ainda está molhado de
vido às últimas chuvas. A or

dem de serviço foi assinada
na quinta-feira.

A obra vai ser executada

pela construtoraAIM, vence
dora do processo licitatório,
pelo valor de R$ 497.393,98
mil e deve ficar pronta em

120 dias. Segundo o secretá
rio de Desenvolvimento Re

gional, Lio Tironi, lia empresa
pode pedir prorrogação do

prazo de entrega caso a chu
va atrapalhe a construção".

O muro, de 200 metros

de comprimento e seis de

altura, vai ter uma passarela
para que os agentes peni
tenciários possam vigiar o

presídio commais seguran
ça. O objetivo é, futuramen
te, construir no espaço um'
bloco com três galpões de
trabalho para os detentos e

celas para abrigar 72 presos.
O Deap (Departamento

de Administração Prisio

nal) solicitou à SSP (Secre-:
taria de Segurança Públi
ca) cerca de R$ 30 mil para
construção de uma guarita
para fazer as revistas.

"
A empresa pode pedir
prorrogação do prazo
de entrega caso a

chuva atrapalhe a

construção.
lIO TIRONI, SECRETÁRIO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

"
CÉSAR JUNKES

(

Tironi: obra em 120 dias

Fogaça diz que não há provas suficientes para sustentar ás acusações
O coordenador da Vigilância

Sanitária do município, Alcides

Cani, disse que o vereador Zé da

Farmácia ligou esta semana ao

órgão para se informar sobre os

procedimentos necessários p�a
reabrir o estabelecimento, locali
zado no bairro Jaraguá Esquerdo.

Camila Pradela e José Osório

de Ávila estão soltos desde o dia 2.

Eles foram liberados do Presídio de

Ioinville assim que a Justiça Federal
aceitou o pedido de liberdade pro-
visóriaformulado pelos advogados. _

Para defesa, houve "exagero"
o advogado AJtevir Fogaça acredita que o Ministério Público vai

recusar as acusações de tráfico de drogas, contrabando e atenta

do contra a saúde pública feitas contra Camila Pradeja. Para ele,
as provas contra a comerciante são insuficientes. "Um indício de

que o Ministério Público não viu coerência nos enquadramentos
propostos foi que o juiz aceitou rapidamente o pedido de liberdade

provisória", teoriza Fogaça, para quem a operação foi "exagerada".
Na visão dele, a acusação da Polícia Federal de que o local vendia
remédios falsificados "não tem fundamento técnico".
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SO o MELHOR
E lENTO.

'ANTES
COMPRAR

OLOGI
-

ALEMA.

EVE
-

NA REGIAO.

,

D 5

í

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 -6000

A redução do IPI abrange apenas veículos ainda disponíveis no estoque. Condições de pagamento sujeitas a aprovação de cadastro.
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