
Hospitais da cidade se

modernizam e buscam
recursos para melhorar o

atendimento e continuar as

obras de ampliação.
�

Balança comercial fica positiva
e registra saldo de US$ 33 milhões

em março. EUA é o destino preferido
das empresas jaraguaenses.

ag

Comissão decide
continuar inve
Relatório prévio sobre denúncia de irregularidades em adesão ao Refis foi apresentado

ontem na Câmara. Vereadores apontain pela continuidade dos trabalhos, alegando
necessidade de avaliar o processo do Tribunal de Contas que resultou na multa.

Página 4

CÉSAR JUNKES

Cabanha Villa Verde é o destino dos amantes de cavalos neste fim de semana. No local, acontece a 3a Credenciadora e Provas, um

eventoque reúne os animais mais bonitos de Santa Catarina e do Brasil em provas e leilão. Cada cavalo pode custar R$22 mil. f'1':I:��1:ffi

ESPORTE

Primeirona terá
oito clubes de
Jaraguá do Sul
Taça O Correio do
Povo começa a ser

'

disputada no dia
15 de maio e o jogo
de abertura será
entre João Pessoa
e Flamengo.
Página 22

VENTU
Ilda aguarda

definição sobre

DEFE VI
Tremor ainda
assusta e está
sem explicação
Comunidade pede
explicação sobre o que
aconteceu no Três Rios do
Norte e diz que estrondos
foram ouvidos mais uma

vez esta semana. Página 7

FAMEG

(47) 3373�9800
www.fameg.edu.br
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Silvia Kita
FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

17 DE ABRil DE 1876

Término da demarcação
das terras no Jaraguá

Em
"O primeiro livro do Jaraguá" de frei Au

rélio Stulzer, consta na página 43 o relatório

que Emilio Carlos Iourdan entregou ao Mi

.

nistro da Agricultura sobre a medição das
terras (25léguas quadradas) do Conde e da Con
dessa d'Eu, ou seja, as terras que hoje fazem parte
de Iaraguá do Sul. Segundo este relatório datado
de 11 de maio de 1876, Jourdan partiu do Rio Ne

gro em 29 de fevereiro e chegou à Colônia Dona
Francisca no dia 17 de abril de 1876, após ter

percorrido 117 km de picadas. Nesta data fina
liza o trabalho de demarcação das terras e parte
para o Rio de Janeiro para informar sobre suas

atividades. Para realizar a demarcação das ter

ras estava acompanhado de batedores de mato

e mediu e nivelou este caminho. Comenta em

,VOCÊ SABIA?

seu relatório sobre o tipo de vegetação e relevo:

campos magníficos; quedas e precipícios, várzea

riquíssima de madeira, águas e terra fértil com

árvores frutíferas. Termina explicitando as van

tagens deste caminho para o progresso da Colô
nia Dona Francisca, comunicação com a serra,

navegação e dizendo da possibilidade e da im

portância da construção de uma via férrea pelos
mesmos caminhos da picada ora aberta.

Iourdan previu o crescimento significativo da

comunicação, quer seja por auto-estradas ou via
férrea, entre Joinville e Rio Negro, passando por
Iaraguá, Corupá e São Bento do Sul. Estas cidades
tiveram um desenvolvimento expressivo após a

implantação da rede ferroviária e mais tarde com

as rodovias estaduais e federais.

Emilio Carlos Jourdan vende a Colônia Iaraguá
para Pecher & Cia em IOde julho de 1898.
A empresa contrata como administrador da
Colônia o senhor Domingos Rodrigues da Nova.
Pecher & Cia transferem em 9 de outubro de
1907 para César P. de Souza, Francisco Tavares
da Cunha Mello Sobrinho e Ângelo Piazera,
as propriedades da Colônia Jaraguá. Em 1917
dissolve-se a sociedade e o remanescente

fica com Ângelo Piazera.

Domingos da Nova foi o administrador
da Colônia Jaraguá

Estrada do Serro
Em julho de 1899 foi concluída a construção da Estrada de rodagem do Rio Itapocu até o Rio Ser

ro. Faltavam ainda a construção das pontes sobre o Rio Iaraguá e Rio Serro. No Relatório do Municí
pio de Ioinville de 1907 a 1911 constam informações sobre a construção da Estrada do Serro (Rodo
viaWolfgangWeege em direção a Pomerode): foram realizados 3985 metros de prolongamento desta
via, passando pelos terrenos de Henrique Piazera ao da viúva de Ernesto Mathias. Foram realizados
desmatamentos, abertura de parte da estrada, desapropriação de terras de Otto Mathias e Julio Ma
thias. Para dar livre trânsito à referida estrada faltava preparar ainda um trecho de 1135 metros.

80 anos de uma vida
dedicada ao trabalho

No dia 17 de abril de 1930 a

família de Henrique e Elza Volk
mann Hornburg recebia mais'
um herdeiro: Heinz Hornburg.
Filho de agricultores na locali
dade de Rio Cerro II, estudou as

séries iniciais na Escola Estadu
al de Rio Serro II com os profes- .

sores Joaquim Dalmarco e An
tonio Karam. Aos treze anos foi
trabalhar com Ricardo Wendor
ff na fabricação de barricas (to
néis) de cachaça de até 25000

litros, rodas d'água, roda denta
da, casas. Em seguida, junto com

o sócio Paulo Gielow, iniciou na

fabricação de móveis, desfazen
do a sociedade alguns anos de

pois. Embora tenha iniciado em

1953, somente em 1955 solicita

licença na Prefeitura para car

pintaria e tanoaria naquela loca
lidade. Começava ali a HC Horn

,burg Implementos Rodoviários.
Em 1965 constrói edificação na

Avenida Marechal Deodoro, para
onde transfere sua fábrica e re

sidência. Primeiramente fabri
cava carrocerias de madeiras,
cabines e complementos para
carnionetes, depois furgões de
chapa de aço rebitados à mão

e carrocerias especializadas.
Hoje é um dos principais fabri
cantes de carrocerias frigorífi
caso A empresa que iniciou com
seis agora atua com 95 funcio
nários na fabricação de 80/90
carrocerias por mês.

Heinz Hornburg casou em
1953 com Wally Borchardt e tive
ram os filhos Adelino e Adeliria.
Sua vida sempre foi dedicada ao

trabalho; mas nunca deixou de
auxiliar as pessoas que lhe soli-

.

citavam ajuda, como transportar
os doentes para hospitais. Como
adquiriu seu primeiro carro com

16 anos, fazia diversos favores
aos que solicitavam. Suas lem
branças são inúmeras como, por
exemplo, quando de caminhão
levava madeira da serra para o

Porto de Itajaí, ou banana para a

região de Lages.
Até hoje atua na empresa que

criou, cuidando para que o servi

ço seja perfeito e o cliente receba
um produto de qualidade. Vida
de trabalho, pouco dedicada ao

lazer, mas com um sorriso no

rosto demonstrando sua dedica

ção e alegria, pelo que conquis
tou. Parabéns.

Heinz Hornburq
completa 80 anos

de vida sendo
exemplo de

dedicação

CONVITE
A comunidade Evangélica Luterana de João Pessoa tem

a alegria e a honra de convidar o público para participar da

Grandiosa FestaAnual que se realiza no dia 18 de abril de

2010. Culto: 10h. Almoço: 11 h30min
Os pratos disponíveis são marreco recheado, ao cus

to de R$ 25, filé duplo por R$ 12, galeto por R$ 10 e bufê

por R$ 8. O presbitério da comunidade agradece a sua

colaboração e presença com votos de benção, saúde e

paz de Deus.
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OAB deJaraguá
do Sul

Jorge Brognoli,
economista

Durval Marcatto,
presidente da Acijs

Um império colonial

FiridO
o primeiro trimestre do ano, cabe uma

avaliação da onde estamos agora. E o fato

que mais me surpreendeu essa semana foi a

. divulgação por parte de um grande banco in
ternacional da projeção de crescimento de 7% para a

economia brasileira em 2010. Fala-se em crescimento
da demanda interna da ordem de 10% neste ano. É
um crescimento robusto, mas que gera incertezas
se temos condições de ao final sermos bem suce

didos. É uma espécie de maratona, mas com um

corredor de final de semana: pode até completar a

prova, mas os danos físicos serão inevitáveis. Mas

para que este balanço econômico
do primeiro trimestre do ano tenha
maior abrangência, vamos falar um

pouco primeiro de EUA, China e Eu

ropa e daí finalizamos com Brasil.
Nos EUA, os pontos mais impor

tantes estão ligados ao mercado de
trabalho e ao consumo. Como cha
mou atenção a economista do Credit
Suisse Hedging-Griffo, Carolína Fal
zoni, "todo processo de recuperação
econômica é gradual e não linear, o

que o torna confuso. O importante é
analisar a tendência de médio pra
zo que se desenha". E se analisarmos
este médio prazo, com base nos dados de emprego
e de éonsumo, pode ser que estejamos num ponto
de inflexão: um ponto de virada em relação à piora
contínua daquela economia. Quanto ao consumo,

percebeu-se em fevereiro e março que há uma forte
e consistente melhora em relação do que se esperava.

Já no mercado de trabalho, as contratações voltaram

.

e mês passado teve o primeiro número positivo des
de o início da crise.

A China, que sempre ajuda quando falamos em
.

crescimento econômico, cresceu quase 12% no pri
meiro. trimestre. O ritmo está tão forte que as auto

ridades chinesas estão em alerta com a inflação. E

nesse ritmo vão acabar acatando a pressão mundial
de deixar sua moeda, o yuan, se apreciar. Seria uma

forma sensata de conter o câncer inflacionário.
O ponto negro, como já comentado algumas ve

zes aqui neste espaço, fica para a velha Europa. Os

problemas com a Grécia foram tem

porariamente resolvidos, mas alguém
ainda terá de pagar essa conta no lon

go prazo. E é difícil convencer a dis

ciplinada Alemanha a ficar bancan
do a esbanjadora Grécia. Ademais,
mesmo com o problema na Grécia

resolvido, o mundo está de olho nas

outras economias que se apresentam
frágeis, com destaque para Portugal,

.

Irlanda, Itália e Espanha. O endivida

,
mento destes países é demasiadamen
te elevado. e é difícil ver um analista se

quer otímísta com a situação.
E assim voltamos para o. Brasil. Um

país que historicamente não. tem o hábito. de fazer

grandes investimentos, nem ligar muito. para a edu

cação, mas que com a estabilidade econômica e a as

censão. da classe C, no meio. de uma crise gigantesca,
virou alvo predileto para o.s investidores internacio
nais. Contudo, o título de um artigo do. economista

Gustavo loschpe que saiu na revis
taVeja da semana passada, resume

nosso dilema: "Brasil: a primeira
potência de serniletrados? Em
outras palavras: apenas um quar
to dos brasileiros conseguiria ler
e compreender o que este texto.

diz. Difícil imaginar que este cres

cimento de 7% ao ano, no. longo
prazo, seja sustentável. Quem tem

pretensões de potencia mundial
deve, obrigatoriamente, parar de
se comportar como uma colônia.

IMAGEM DO DIA

"
Difícil

imaginar
que este

crescimento
de 70/0 ao

ano, no longo
prazo, seja
sustentável

(asa
em estilo enxaimel iluminada

pelo sol da manhã na Tifa Theilacker,
no bairro Três Rios do Norte.

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

* telefone (* não serão publicados).

" Dr. Bruno Borralho Gobbáto
o r t o 'p e d i a e T r a uma t o I o 9 i a

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 I 3370-1867

VI AL'
SAÚDLJ

'cassuli DO LEITOR
"V\I\f\v. cassuü. advbr

EXEMPLO

Dividindo'
as calçadas

Corno se não. bastasse os pe
destres terem que dividir as cal

çadas com ciclistas de agora em

diante terão um novo obstáculo

para enfrentar em Jaraguá do
Sul, as motos da Polícia Militar.
Sim, na tarde chuvosa do dia 3 de
fevereiro, condutor e sua moto

buscaram abrigo embaixo. da

marquise de um edifícío, tudo
isso em cima de calçada no Cen

tro, dando. um "belo. exemplo".
Imagine você estacionando sua

moto. em cima da calçada, certa

mente traria sérias consequên
cias em se tratando. do compor
tamento. da PM.

ATIVIDADES

As fibras musculares
no exercício fisico

v:
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-
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�Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 4733717511 - Fax 47 32751820

Além da defesa de seus direitos, a

lirl_.. evolução de seus negócios jurídicos.

Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99

o polimorfismo correspondente
à genética de várias fibras existentes
no. corpo humano, que interferem
no. exercício físico. Em alguns casos

as modalidades desportivas intera

gem na exigência e abrangência da
velocidade e resistência dos seus

atletas, priorizando a fibra branca
ou vermelha durante um treina
mento ou competição. Os estudos
através de tecnologias viabilizaram
uma maneira de descobrir a alta
concentração de fibras. Assim as ati
vidades poderão ser planejadas de
acordo a formação de grupos,

SERViÇO
VlÚSI A

Sertanejo no CTG
laço Jaraguaense

GAS ONO I

Feüoada no Clube
dos Vi&jantes

Peíjoada Pego de Chão acontece hoje, a partir
das 12h30, no Clube dos Viajantes, no bairro. Três
Rios do. Norte. O evento contará com apresenta
ções de musicais (Banda Cave, às 14h30 e Iam Ses

sion, às 16h), show de calouros, cancha de bocha e

campo de futebol. Ingressos antecipados no valor
de R$ 25, com direito a bufê de feijoada e uma cai

pirinha. Informações pelo. telefone (47) 3372-0851.

o lo Tri - Sertanejo Universitário. acontece hoje
às 23 horas no CTG Laço. Jaraguaense, no. bairro.
Três Rios do Sul. O evento contará com apresenta
ções de Fernando. Lima e banda, além das duplas
Mazzo e Gabriel, e Nicolas e Michel. Ingressos an

tecipados ao custo. de R$ 10 nos seguintes locais:
Posto Mime Matriz, Casa Campeira e Smurfs Lan
ches. Informações pelo telefone (47) 3371-2324.

Eduardo Ramsauer,
professor de Educação.
Física e mestre em Gestão
de Políticas Públicas

Márcio. Iensen,
técnico eletrônico
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o
relatório foi anunciado sexta

feira, após uma reunião com

os integrantes. Segundo o pre
sidente da comissão, Lorival

Demathê (PMDB), o prazo de dez dias

para analisar a defesa dos acusados,
que expira segunda-feira, será insufi
ciente para chegar a uma conclusão.

"Pedir o arquivamento agora se

ria uma irresponsabilidade. Fomos

quarta-feira no Tribunal de Contas do
Estado e recebemos todo o processo
que resultou na multa ao Ivo Konell.
São 698 páginas para serem analisa

das", comenta Demathê.
A próxima reunião da comissão

será no dia 26. Os passos seguintes da

investigação incluem depoimentos da

prefeita Cecília Konell (DEM), do ex

secretário Ivo Konell, do ex-procura
dor Volmir Elói e de Ronaldo Raulino,
ex-secretário autor da denúncia. Os

depoimentos ainda não têm data mar

cada e deverão ser abertos ao público,
com transmissão da 1V Câmara, assim
como ocorrido na CEI da Schützenfest.

AS DEFESAS

As defesas dos três acusados no in

quérito foram apresentados dentro do

prazo à comissão, em dois casos - da

prefeita e o marido - prorrogados. A argu
mentação de Ivo e Cecília Konell é de que
o ex-secretário agiu legalmente ao utilizar
o Refis (Programa de Recuperação Fiscal)
para abater uma multa do Tribunal de
Contas do Estado. A defesa lembra que a

Câmara de Vereadores aprovou a lei que
instituiu o programa no ano passado.

JáVolmir Elói se defendeu afirmando

que não atuou como advogado de Ivo
Konell no processo. Segundo os docu
mentos entregue à comissão, ele deixou
de advogar quando assumiu a Procu
radoria e, segundo Demathê, o escri
tório de Elói continuou representando
o ex-secretário, com outro advogado.
"Ainda vamos analisar as defesas deles

.

e comparar com a lei do Refis e a multa

imposta pelo Tribunal de Contas. Mas
com certeza trata-se de um assunto de
licado, que não poderia ser resolvido em

poucos dias", comenta o vereador.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

ADVOGADOS DA PREFEITA QUEREM CÓPIAS DE ATAS DA CÂMARA

Gecnia pede documentos à CP
DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA DEFESA

............................................... .
. ...............................................

1- Ajuntada do Instrumento de Procu��çã·�·�·�·��·�·,·
.

2 - Lista completa contendo o nome dos vereadores, filiação partidária,
cargos e composições nas comissões permanentes e temporárias.

3 - Lista dos vereadores integrantes da Comissão Processante

4 - Cópia do Ato formal de constituição da Comissão Processante e da respectiva
a�a dos trabalhos realizados na sessão de recebimento da denúncia do

.

Cidadão

5 - �óPia_do áudio e da gravação da sessão de recebimento da denúncia do
cidadão

6 - Cópia d� outras denúncias apresentadas pelo denunciante em outra
oportunrdade na Câmara

7.- Cópia do processo legislativo relativo à elaboração da Lei Complementar
87/2009

8 - Cópia dospareceres d . _. .

. .'.
as comesoes de orçamento e outra por onde tramitou

o projeto de lei retatívo a Lei Complementar 87/2009
9 - Lista dos vereadores q

.

t
-

_

ue ln egravam as comissões à época da aprovaçao e

votaçao do projeto de lei que culminou na Lei Complementar 87/2009
10 - Ata-da sessão de -. .

aprovaçao da Lei Complementar 87/2009. Nomes dos
vereadores presentes e a forma de votação

.

PIERO RAGAZZI

Um dos motivos da decisão, segundo presidente, é analisar processo pego no TCE esta semana .
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I

ComissãoProcessante
continua a investigar
Arquivamento foi descartado no primeiro relatório divulgado ontem

JARAGUÁ DO SUL

Comissão entende que a

denúncia é grave e precisa
continuar sob investigação
dos vereadores

Além de entregar os documentos
de defesa, o escritório de advocacia

que representa a prefeita Cecília Ko
nell apresentou um requerimento so

licitando documentos relativos à co

missão. O pedido inclui cópias da lei

que criou o Refis, o ato que constituiu
a Comissão Processante e até o áudio
de sessão ordinária, no qual a denún
cia de Ronaldo Raullno foi lida.

Segundo o presidente da comis
são, o pedido será aceito para garantir
a ampla defesa dos acusados. "Do que
adianta negar isso agora para eles de

pois entrarem com uma ação contra a

comissão?", comenta Os documentos
serão entregues na Prefeitura na próxi
ma segunda ou terça-feira

liDo que adianta negar
isso para eles depois

entrarem com uma ação
contra a comissão1"

LORIVAl DEMATHt

"
Com certeza trata-se de

um assunto delicado, que
não poderia ser resolvido

em poucos dias.
lORIVAL DEMATHt (PMDB),
PRESIDENTE DA COMISSÃO

"

Defesa apresenta
26 testemunhas

A defesa da prefeita Cecília Ko
nell apresentou 26 testemunhas
de defesa. A comissão decidiu não

divulgar os nomes, porém o pre
sidente Lorival Demathê adian-

.

tou que os 11 vereadores estão
na lista. "Pomos colocados por
que nós aprovados o Refis ano

passado. Essa é uma das bases da
defesa deles", informa.

No entanto, o regimento in-
.

terno da Câmara permite que no

máximo dez testemunhas sejam
ouvidas em depoimento. A co

missão deve retornar a lista aos

advogados da prefeita, pedindo
que a redução seja feita.
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DE OLHO NO
MERCADO

FIQUE POR DENTRO

o economista Clovis Corrêa da Costa

lançou o livro "Estratégia de Negó
cios", no qual relata sua experiência
de 20 anos como consultor de estraté
gia corporativa. Para ele, o sucesso de
uma organização depende da visão
estruturada de sua posição competiti
va, seus objetivos e formas de alcan
çálos. Não se trata de um plano, mas

do entendimento das realidades do
mercado e dos pontos fortes e fracos, .

dos recursos e das habilidades da cor

poração para construir estratégias.

o CORREIO DO POVO • Fim de Semana, 17/18 de abril de 2010

o QUE USAR NO TRABALHO: PASTAS

No universo corporativo, o correto e

elegante é carregar documentos, projetos
e outros itens na pasta. Aposte nas cores

neutras.

Voltadas às necessidades da sua indústria, o SENAI oferece os Serviços Técnicos e Tecnológicos,
com as melhores consultorias especializadas e serviços laboratoriais. Confira algumas das áreas
oferecidas pela mais tradicional instituição de ensino profissionalizante da região:

DESENVOLVIMENTO DE PCI

DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS ELETRÔNICOS

DIGITALIZAÇÃO
ESTUDO DE ENCAIXE

PLOTAGEM DE ENCAIXE

MODELAGEM

QUALIDADE EM SOFTWARE (MPS. BR)

CONSULTORIA EM ANÁLISE DE PROCESSOS

É extremamente deselegante levar os

ítens do trabalho em sacolas plásticas.
E há o risco de amassar e/ ou sujar o

conteúdo.

·RANKING
DE EMPREGOS.

+ EM ALTA
Esportes
Ecologia
Geologia
Hotelaria

� EM BAIXA
Moda

Nutrição
Desiçn

Tradução

/

(/ EXPEDIENTE
I Coordenadora: Patrícia Moraes

Programação Visual: Bianca C. Deretti

Textos: Agência O Globo

I Comercialização: O Correio do Povo

1 (47) 2106-1919 .

",,- .

/,
-

VAGAS URGENTES!!!
ta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 1 7-30. segunda a sal( .

.

Horário de atendimento. de

.

VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL

INSTALADOR DE CALHAS (VAGA URGENTE)
MARCENEIRO
MODEUSTA
MOTOBOY
MOTORISTA
OPERADOR DE LOGISTICA (ALMOXARIFE)
OPERADOR DE LOGISTléA (EXPEDiÇÃO)
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
VENDEDOR DE TINTAS (EXTERNO)
VIGILANTE
ZELADORA

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 01AGA URGENTE)
INSPETOR DE QUALIDADE
INSTALADOR DE ALARMES
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Mundo virtual e corporativo
Gestores e recrutadores utilizam as redes sociais para analisar o perfil dos candidatos e profissionais

inkedin, Twitter,
Orkut, Facebook ...

Hoje, as redes so

ciais não são usadas

apenas como en-

tretenimento na internet.
Elas invadiram o trabalho
e são ferramentas para o

recrutamento de profis
sionais e a promoção da
carreira. De acordo com

o Ibope Nielsen Online,
em fevereiro deste ano,
as comunidades virtuais

(mídias sociais, blogs, fó
runs etc) foram acessadas

por 86,3% dos internau
tas ativos brasileiros (31,7
milhões de usuários) -

confira ao lado quantas
pessoas usam a web.

Os' profissionais de re

cursos humanos (RH) são
os que mais aproveitam
esses recursos tecnológi
cos para analisar o perfil
dos candidatos, que pu
blicam o currículo e pos
tam mensagens e fotos na

web. Todo o conteúdo di

vulgado serve para mos

trar quem é o usuário. "É
possível conhecer mais
sobre uma pessoa por
meio de seu Orkut, por
exemplo, do que só pelo
currículo", diz Danielle Al

ves, responsável pela área
de recrutamento e seleção
da agência de marketing
digital Talk Interactive.

Etiqueta da web

A consultora de etique
ta e marketing pessoal Lí

gia Marques acredita que
as informações online de
cada profissional podem
influenciar na defini

ção de urna contratação:
"Muitas empresas dão
uma espiadinha no perfil
de um futuro funcioná
rio e, dependendo do que
encontram, contratam

outro." Nos Estados Uni

dos, a prática de analisar
o perfil dos candidatos é
ainda maior.

Um estudo divulgado
pela companhia america
na Iobvite, especializada
em recrutamento on-line,
mostra que 95% das em

presas utilizam o Linke
din na busca por talentos.
Essa rede para postar da
dos profissionais ainda
não tem versão em por
tuguês e é pouco conhe-

cida no Brasil. Por isso, as

organizações buscam in

formações sobre os candi
datos, principalmente, no

Orkut e no Twitter. "Quem
está nessas redes sociais

aparece. muito mais no

mercado. Além disso, o

selecionador pode saber
mais dos gostos culturais
e valores do profissional",
ressalta Danielle.

É importante tomar

cuidado com o conteúdo
das mensagens. "Gesto
res e recrutadores sem

pre avaliarão o compor
tamento do indivíduo na

internet. Deve ser evitada
a exposição da vida pes
soal, como o registro de

brigas com familiares, ou

colegas de trabalho, ou

namorado", fala Natascha
Medeiros, 'encarregada de

RH da SBS Livraria Inter
nacional.

A participação em co

munidades também pode
prejudicar a imagem: IINo
Orkut, por exemplo, é
bom evitar grupos como

ladeio meu chefe' ou

'Detesto segunda - feira";
aconselha Gerusa Men

garda, gerente de recruta

mento e seleção da Allis,
companhia do setor de
RH. O ideal é aproveitar
o espaço virtual para di

vulgar informações sobre

as habilidades, os pontos
fortes e os interesses liga
dos ao mundo corporati-
voo

"Deve-se colocar a

síntese da carreira, a for

mação acadêmica e as

qualificações", completa

67,5 milhões
é a quantidade de usuários
com acesso à internet no

Brasil, segundo o Ibope
Nielsen Online. Esses
dados são do quarto
trimestre de 2009

Natascha. Com essas di
cas, a internet pode ser

mais uma aliada na hora
de conquistar aquele tão
sonhado emprego, ou ain
da na busca por uma me

lhor colocação.

Armadilhas da web
::: Passar muitas horas

navegando
::: Colocar informações
sobre a vida pessoal
::: Postar mensagens
sobre o dia a dia

corporativo
::: Publicar fotos

_ íntimas, ou em baladas,
bares e viagens

Erros fatais
::: Usar gírias e

palavrões
::: Reclamar do

emprego ou da

empresa
::: Falar mal do chefe
e dos colegas
::: Acessar as redes
durante o trabalho

Internet a seu favor
::: Usar o nome real
no perfil profissional
::: Deixar claro seus

objetivos na carreira
::: Mencionar as

habUidades e os

pontos fortes
::: Colocar os gostos
pessoais, como artes
e cultura

Armadilhas e benefi
cios das mídias sociais

PERFIL DOS INTERNAUTAS

8 milhõe5
de pessoas usaram o

Facebook em fevereiro
de 2010. No mesmo

período, 8,8 milhões
visitaram o Twitter e

26,9 milhões
acessaram o Orkut,
conforme o Ibope
Nielsen Online

950/0
das empresas americanas
dizem utilizar o Linkedin
(rede social profissional) na

busca por talentos, de
acordo com a Jobvite,
organização especializada
em recrutamento on-line

•
•

•
•

•
•
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•
•

o Brasil já é um dos
cinco países que
mais acessam o

Twitter. Pesquisa
feita por essa rede
social mostra que
3/4 dos usuários
brasileiros têm
menos de 30 anos .

O estudo foi feito
com 17.729

internautas no país,
sendo 96,79%
perfis pessoais e

3,21% empresariais

Em março, o diretor
comercial da empresa de

hospedagem de sites Lo

caweb, Alex Glikas, pos
tou em seu Twitter uma

frase que citava de forma

pejorativa a torcida do
São Paulo Futebol Clube.
Ela foi postada durante
um jogo contra o Corin
thians, pelo Campeonato
Paulista. Acontece que a

Locaweb tinha relações
comerciais com o time tri
color durante o jogo. Dias

depois, foi comunicado o

desligamento de Glikas da

corporação.

"Foi uma decisão do

próprio Alex, em comum

acordo com a diretoria da
Locaweb. As redes sociais
trouxeram uma nova di
nâmica ao uso da tecnolo

gia por parte das empre
sas. A partir do momento

em que o comportamento
do funcionário nessas re

des reflete, de alguma ma

neira' aspectos referentes
à empresa, seus valores e

imagem, torna-se neces

sário esclarecer formas
de conduta consideradas

apropriadas pela empre
sa", explica Guilherme
Mazzola, gerente de co

municação da Locaweb.

Boa aliada

Mas a internet pode
ajudar na carreira e ra

pidamente. É o caso da
estudante de publicida
de Camila Santana, de
21 anos, que conseguiu
emprego como redatora
na agência de comunica

ção e marketing TVI. "Em
uma segunda-feira, vi a

vaga pelo Twitter. Mandei
o currículo e meu atual
chefe me adicionou no

MSN. Na quarta-feira da
mesma semana fiz a en

trevista e já consegui a

vaga", recorda. Ela acha

que é preciso ficar atento
I com o conteúdo publica
do nesse microblog: "Não
dá para postar tudo".
Quem se imaginava ar

rumando emprego pelo
Twitter há um ano e meio,
por exemplo?

• •
..

• •
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palestrante convidado» Elaine Saad

Big Brother nas empresas
�.. Foram aproximadamen

te três meses de confina
mento dentro da casa mais

vigiada do país, a do pro
...... grama "Big Brother Brasil

10", da TV Globo. E para aqueles que
assistiram, mesmo que de vez em

quando, ficou a certeza da similarida
de - ainda que grotesca - das cenas

corporativas que vivemos todos os

dias em nossas organizações. Dentro
das empresas há, como no "BBB", di
versos tipos de profissional: agressivo,
político, o que tenta se dar bem com

todos, aquele que fala o que pensa, o

que representa a diversidade e outros

tantos protótipos da vida humana.
Assim como nesse reality show

(espetáculo da vida real), nas corpora
ções existem os vilões e os bonzinhos.
Os primeiros são aqueles colaborado
res conhecidos como espertos. Estão

sempre se movimentando em fun

ção de um objetivo pré-determinado.
Bastante estratégicos, enxergam bem
mais à frente que os demais, como em

um jogo de xadrez. São mais racionais
e focados no ponto em que desejam.

chegar; lutam com tanta garra e vonta

de que, muitas vezes, conseguem. Mas

em outras não obtêm êxito.
Os ditos bonzinhos não são neces

sariamente melhores ou piores que os

vilões. Eles apenas são diferentes. Mais

políticos, eles demonstram ter mais

preocupação com os demais; apresen
tam mais características emocionais e,

. O que está em jogo
não é um premio em

dinheiro, mas um

destino profissional

normalmente, são muito mais amados

pelos colegas. Conscientemente ou

não, também possuem objetivos e lu
tam por eles, porém, da sua maneira.

Chegam lá? Muitas vezes, sim. E outras

tantas, não.
Claro que o programa "BBB" não

reproduz fielmente o ambiente cor

porativo. A principal diferença é que
nas empresas em que estamos inseri-

dos vivenciamos um jogo muito mais

complicado, pois não é estático. As

pessoas mudam e as condições tam

bém, de uma forma muito mais forte
do que acontece na Tv.

Na guerra dos bons e dos maus, os

telespectadores se identificaram com

pessoas de forte personalidade, que
protagonizaram .brigas, amizades, fi

delidade, romance e outros sentimen-.
tos que qualquer pessoa vivencia atrás
das câmeras. Na realidade corporativa,

.

no entanto, não é sempre assim.
Ganha o vilão ou o bonzinho, de

pendendo da cultura organizacional
em que estiverem inseridos e com

quem estiverem se relacionando. Ga
nha aquele que conseguir equilibrar
melhor as competências técnicas com

as comportamentais. Ganha quem
. resistir à pressão e às competições in
terna e externa. Porém, o que está em

jogo não é um prêmio em dinheiro,
mas um destino profissional, uma car

reira, que quando bem administrada,
pode levar a ganhos de valores muito
mais significativos, como a felicidade e

a realização.

� !!!!��, ATENDENTE

Para atuação na cidade de JARAGUA DO SUL

Requisitos:
• Sexo Feminino;
• Curso Superior completo ou em andamento;
-Informática (Word, Excel);

.• Facilidade de Comunicação;
• Auto-gerência e dinamismo;
• Organização e foco;
• Habilidade em lidar com pessoas.

Empresa oferece salário e benefícios compatíveis com o mercado
e possibilidade de ascensão profissional.

Interessados enviar Curriculum Vitae para o e-mail

jaraguadosul@blusol.org.br, identificando no assunto
"Atendente", até 23/04/2.Q1Q.

TRAINEE
ÁREA DE MICROCRÉDITO

Para atuação na cidade de JARAGUA DO SUL e região

Requisitos:
• Curso Superior;
'Informática (Word, Excel);
• Matemática Financeira (HP12C);
• Visão empreendedora;
• Disposição para atividade de campo;
• Facilidade de comunicação;
• Auto-gerência e dinamismo;
• Experiência na área de negócios com ênfase em análise de crédito;
• Possuir veículo próprio.

Empresa oferece salário e benefícios compatíveis com o mercado e

possibilidade de ascensão profissional.

Interessados enviar Curriculum Vitae para o e-mail

jaraguadosul@blusol.org.br, identificando no assunto
"Trainee" até �4L2.Q.1Q:

SUIJORfA . ESTÁG

f'
Rua Henrique Piazera, 103 - Centro leI. 3276-0700 '.

www.grupometa.com
JARAGUÁ DO SUL

OPERACIONAL
AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA
Ensino fundamental completo ou cursando.
ALMOXARIFE
Disponibilidade para trabalhar em diversos
bairros.
ATENDENTE DE AÇOUGUE
Disponibilidade para atuar aos finais de sema

na.

APONTADOR DE OBRAS
Para atuar no bairro Ilha da Figueira.
AUXILIAR DE COZINHA
Desejável vivência na fu_nção.
AUXILIAR DE PRODUÇAO
Desejável ensino fundamental completo ou

cursando. Para atuar em diversos bairros.
PADEIRO / AUXILIAR DE PADEIRO
Disponibilidade para atuar aos finas de sema

na.

AUXILIAR DE MECÂNICO
Vivência no ramo de máquinas agrícolas.
AUXILIAR DE MONTADOR

CONTRATAÇÃO IMEDIATA
* LABORATORISTA

Desejável conhecimento têxtil.
*ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
*PEDREIRO/SERVENTE

Para atuar no bairro Ilha da Figueira.

Desejável conhecimento em montagem de
móveis.
BORDADOR (A)
Desejável conhecimento na função.
CAIXA Disponibilidade para atuar aos finais 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.
ESTAMPADOR (A)
Vivência na função. Para atuar em Guaramirim.
FORNEIRO (A)
Vivência na função.
JARDINEIRO
Vivência na função.
MARCENEIRO (A)
Vivência na função.
MONTADOR
Vivência em montagem de máquinas e Imple-
mentas Agrícolas. ,

OPERADOR (A) DE MAQUINA
Noções em Rama, Calandra, Hidroabridor e

Compactadeira.
ORIENTADOR DE LOJA
Disponibilidade para atuar aos finais de sema

na.

OPERADOR(A) DE TRATAMENTO DE AFWENTES
Disponibilidade para aíuar em horário normal.
PREPARADOR DE MAQUINA INJETORA

S E

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)
Desejáyel conhecimento na função.
TECELAO
Vivência na função. Para atuar na Barra do Rio
Cerro.
ZELADOR (A)
Para atuar em diversos bairros.

ADMINISTRATIVAS
AUXILIAR FINANCEIRO
Desejável superior completo e conhecimento
em contas a pagar e receber, faturamento e

impostos. Superior cursando ou completo.
ANALISTA DE CUSTOS
Desejável vivência na função.
CONSULTOR COMERCIAL
Vivência em Bancos ou empresas de Fomento
Mercantil.

.

COMPRADOR(A)
Desejável vivência no ramo têxtil.
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.
REPRESENTANTE COMERCIAL

Desejável vivência em vendas e veículo pró
prio.
VENDEDOR (A) INTERNO
Desejável vivência na função.

COORDENAÇÃO/TECNICAS
ANALISTA DE CUSTOS
Desejável conhecimento na fUQção.
ELETRICISTA DE MANUTENÇAO
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 / TORNEIRO MECÂNICO
Desejável conhecimento em leitura e inter
pretação de desenhos técnicos e vivência na
função.
GERENTE COMERCIAL
Desejável vivência no ramo têxtil com repre
sentação.
GERENTE PRODUÇÃO
D�sejável vivência no ramo têxtil.
LlDER DE SETOR .

V[vência na função, ramo têxtil.
LlDER DE USINAGEM
Vivên_cia na função. _

MECANICO D.E MAQUINA DE TEAR
Vivên_cia na função:
MECANICO DE VEICULOS
Desejável conhecimento em motor de auto
móveis, freio, suspensão, balanceamento e
geometria.
METROLOGISTA
Desejável vivência na função. Conhecimento
de metrologia, calibragem dos equipamentos,

instrumentos de medição. Possuir curso téc
nico.
OPERADOR DE CAD/COPISTA
Desejável vivência na função. Conhecimento
em Auto Cad e leitura e interpretação de de
senho.
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 vivência 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 FACÇ�O
Viyência na função, para atuar BIT! Guaramlnm.
TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES
Viyência na função. ,

TECNICO EM INFORMATICA
Desejável vivência como técnico em Hardwar�.
TÉCNICO EM FER'RAMENTAS/MOTORES ELE·
TRICOS
Vivência em consertos de ferramentas elétri
cas Bosch, Makita e Rebobinador de Motor.

������co�.�Cad�rn�����o����- � - ... -,
...-� �_L- -k't �_ ��_�"".,"... ...�...,�"'J"��� ,-.:..
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VESTIBULAR ANHANGUERA - 11 DE ABRIL
Cursos a partir de' R$17.9,OO

A Anhanquera Educa?i?�al 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 Lalau -

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 síte www.veslibulares.com.br.
Coordenadora do Departamento

Comercial da Anhanguera
Educacional- Fatej, Roberta Cabral.

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

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

->
.:

HÓRU$
Agtoo.! de ocupaçáo prolissoonal- Grupo UNIASSEiVlFAMEG

Formar empreendedores:
este é um dos nossos

princípios norteadores.

Faça parte do nosso quadro
docente ou técnico administrativo.

Envie seu currículo para ne@fameg.edu.br
www.FAMEG.edu.br 47 3373·9800

Max

Gehringer
Principais critérios

para uma promoção
Por que muitas vezes um funcionário exemplar é passado

para trás na hora de conquistar uma promoção?

A resposta talvez não agrade quem já viveu uma situação desse tipo, mas

a decisão da empresa não é baseada apenas no que o funcionário fez no

passado. É baseada, principalmente, no que ele pode fazer no futuro. O bom

desempenho de um colaborador através dos anos é compensado com salários

e gratificações. Pode-se dizer que um bom passado é o que garantiu o emprego
até agora. Mas a carreira profissional é como uma escada irregular. Para ser

promovido, um funcionário precisa demonstrar, na prática, que já está com

um pé no degrau seguinte. A empresa deve ver nele certas características que
sua função atual não exige, mas que o próximo degrau irá exigir. Por exemplo,
liderança, planejamento e visão de longo prazo. Se a empresa não enxerga
claramente essas précondições, ela prefere manter o funcionário onde ele

está. Afinal, promovê-lo seria arriscado, tanto para a empresa, quanto para
o próprio funcionário. Naturalmente, há duas maneiras de interpretar a

decisão: "Que bom, fui preservado", ou "Que droga, fui injustiçado".

o que se deve colocar em um cartão de visitas?

O seu nome e o nome de sua empresa já bastam. Os motivos que você

teria para entregar seu cartão a alguém variam muito. Logo, um cartão pa
dronizado não atenderia a todos os objetivos. Em alguns casos, você pode
querer dar o número de seu celular. Em outros, só o seu email. O endere

ço da empresa pode ser importante, ou dispensável. O melhor é escrever,

no momento de entregar o cartão, as informações que serão úteis a quem
recebê-lo. Isso impressiona porque cada cartão se torna exclusivo.

Faço bem meu trabalho e gosto de sair na hora certa. Percebo

que isso não é bem visto por meus superiores, que privilegiam
colegas que esticam o expediente para impressionar

Existe uma diferença entre esforço e eficiência. O esforço é a causa.

A eficiência é a consequência. Alguém pode conseguir um ótimo

resultado com pouco esforço, enquanto o seu colega consegue menos,

mesmo trabalhando mais tempo. Se a gente dividir o resultado obtido

pelo esforço empregado, o quociente da divisão é o que se chama de

produtividade. Parece simples,' só que tem um probleminha. Pode-se

dizer que as empresas tendem a valorizar mais o esforço aparente do

que a produtividade concreta. Um funcionário que entra e sai no horário

certo, não fica na empresa nem um minuto depois do expediente, não

trabalha em fins de semana, e não leva trabalho para casa, pode ser

tremendamente produtivo. Mas acaba perdendo na comparação com um

funcionário menos produtivo e que dedica 15 horas de seu dia à empresa.

MAX GEHRINGER É CONSUITOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DÚVIDAS
DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO Erv
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Bernt

Entschev

Muita oferta para
pouca demanda

Certa vez dei uma entrevista sobre alto, que sobrava muita cadeira para
a forma ideal de montar um negócio, pouca Ianete,
como escolher o local, a melhor ma- Porém, infelizmente, o escritório

neira de mobiliar o ambiente etc. Du- de Janete não durou nem um ano. O

rante essa entrevista, acabei me lem - investimento que seu pai fizera foi al

brando de uma situação lamentável, tíssimo e, em contrapartida, a moça

porém, razoavelmente comum. Ianete, não conseguiu muitos retornos, ape
filha de um querido amigo, havia aca - sar de ter feito propagandas em mas

bo de se formar. Vinda de família rica sa. Em dez meses de empresa, a moça

e, obviamente, bancada pelo pai, um conseguiu dois ou três pequenos pro
executivo de renome, Janete montou jetos, vindos de parentes que queriam
um escritório assim que recebeu seu ajudar a impulsionar a carreira de Ia-

diploma. Guiada pelo seu nete. Os salários de seus es-

bom gosto e criatividade, , , tagiários (que ficavam estu-

além do pomposo "paitrocí - dando e conversando para
nio" que recebeu, em pouco

Ela precisou, passar o tempo) eram pagos
mais de seis meses Janete primeiro, entender

por seu pai, pois o que ela
que ainda não era

inaugurava um dos escrito- conseguiu arrecadar com
hora pra ostentar

rios mais chiques da cidade.
tanta coisa. E,

os projetos, mal dava para

Comprou uma casa de muito menos havia sustentar a manutenção da

três andares situada num necessidade para isso casa.

bairro cobiçado pelos rica- Quando, enfim, viu que

ços do local. R�formou o e�- , " não conseguiria obter mui-

paço de maneira que podia f to sucesso, Janete resolveu

dispor os ambientes a seu modo e seu ter uma conversa séria com seu pai
gosto. No primeiro andar, montou uma e, juntos, chegaram à conclusão que

espécie de showroom. No segundo an- precisariam tomar uma atitude rápida
dar, Ianete quebrou paredes e incluiu e certeira para não perder ainda mais

portas e janelas capazes de interligar dinheiro. O primeiro a fazer foi colocar

os ambientes. Nesse andar, ela insta- a casa à venda e alugar um pequeno
lou baias moderníssimas de trabalho escritório num bairro mais central. Os

para abrigar seus novos funcionários, móveis, quadros, eletrônicos e demais

na maioria estudantes que buscavam objetos que poderiam ser descartados,
uma oportunidade de estágio. Ao lado foram vendidos em um bazar que a

da sala maior, a moça montou uma moça promoveu. Os estagiários foram

grande e ostensiva sala de reuniões, dispensados, com exceção de uma das

com uma mesa .para dez lugares, telão moças que ficou para ajudar Ianete
de mais de 52 polegadas e um aquário como recepcionista e secretária.

com espécies raríssimas de peixe. Aos pouquinhos, a arquiteta conse-

O terceiro andar (inteirinho) era guiu se fortalecer e criar um nome na

o escritório de Janete. Lá ela montou cidade. Em meio a idas e vindas, con

uma pequena cozinha para não ter seguiu criar uma carteira de clientes

que descer sempre que quisesse to- e depois de um ano e meio já possuía
mar um café. Instalou também uma projetos suficientes para manter o es

TV de tela plana, um pouco menor critório e ainda tirar dali o seu susten

que a da sala de reuniões, mas tão to. Ela precisou, primeiro, entender

moderna quanto. No fundo da sala, que ainda não era hora pra ostentar

em frente a uma janela realmente tanta coisa. E, muito menos, havia ne

muito grande, ficava sua mesa de tra- cessidade para isso. Com a quantidade
balho, que mais parecia uma obra de de clientes e projetos que tinha, o pe

arte, tantas eram as firulas da mobí- queno escritório que montou já estava

lia. Sua cadeira possuía o encosto tão de bom tamanho.

Mande sua história para coluna@debernt.com.bre siga-me no twitte�·@bentschev.

VAGAS PARA
cursos a distância
Inscrições devem ser feitas ate o dia 16

de maio pela internet

maio na própria sede da

Fameg em Guaramirim. As
aulas estão agendadas para
iniciar entre 14 e 19 do pró
ximo mês. A instituição de
ensino oferece os materiais
didáticos totalmente gra
tuitos.

As atividades presen
ciais dos cursos a distância
vão ser realizadas apenas
uma vez por semana em

sala de aula da Fameg. Os

professores ficam. respon
sáveis para decidir os dias
de encontro. O restante do

cronograma de aula será

repassado através de apos
tilas e internet. Outras in

formações adicionais pelo
telefone (47) 3373-9800.

s candidatos a uma

vaga na faculdade

já podem se progra
mar para os cursos

de graduação. Uma
das instituições de ensino

superior da região do Vale
do Itapocu oferece opções
de capacitações a distân
cia. Os interessados devem
se inscrever ate o dia 16 de
maio para as alternativas
do Grupo Uniasselvi Fa

meg na seguinte página da
internet www.uniasselvi.
com.br..

Para se cadastrar, é ne

cessário desembolsar R$
30. O processo seletivo e a

matrícula acontecem nos

respectivos dias 28 e 29 de

PROPOSTAS PARA PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

CONFIRA'AS
GRADUAçOES

BACHARELADO

Administração
Ciências Contábeis

Serviço Social

Teologia.

liCENCIATURA
ArtesVisuais
Ciências Contábeis
Geografia
Historia
Letras
.Matemática

Pedagogia

TECNOIDGIA
Gestão Ambiental
Gestão Comercial
Logística
Negócios Imobiliários
Processos Gerenciais

Segurança no Trabalho

CURSO

Pedagogia e

Complementação

MENSAlIDADE
R$175

* O valor mensal dos
cursos de bacharelados em

Administração, Ciências
Contábeis e Serviço Social
custam R$ 209.

Candidatos à presidência expõem os
.

planos políticos para Q ensino superior
Propostas de auxilio para o Plano Nacio

nal de Educação dos próximos dez anos reú
ne lideranças educacionais de todo o Brasil
na terceira edição do Congresso Brasileiro
da Educação Superior Particular, em Floria

nópolis. A expectativa é que 500 instituições
de ensino participam nos três dias de even

to. Ao final do encontro será encamirlhada
uma carta ao Congresso Nacional com os

subsídios para a formulação do PNE.

Hoje, dia 17, encerra o evento com a

participação dos candidatos à presidência
da república com o intuito de expor os pla
nos políticos para o setor educacional. Os

presidenciáveis vão ser sabatinados pelo
setor sobre as propostas de políticas para o

ensino superior. O mediador será o jorna
lista e apresentador do Jornal da Band, da
BandNews FM e colunista da IstoÉ, Ricar
do Boechat.

FIESC

RECRUTA CANDIDATOSC/ESC
SESI

SENAI SES/seIEL www.sesisc.org.br
Sistema Federação das Indústria.

(Iink: Trabalhe conosco)do Estado de Santa Catarina

Função* e Cidade N° de Vagas Prazo e local de Inscrições

MEDICO CLINICO 01 Até o dia 09/05, pelo site.

Jaraguá do Sul

*Vagas para ambos os sexos. As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no

item 'Trabalhe Conosco" nosite v.ww.sesisc.org.br
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Empresas estão em busca de
jovens com formação técnica

De acordo com estudo da Firjan, cinco das dez 'carreiras mais promissoras
. no país estão ligadas ao ensino profissionalizante

mercado de traba- Online, site de classificados
lho está de portas de empregos e estágios.
abertas aos jovens Os cursos técnicos têm

que cursaram ou es- o objetivo de formar espe
tão cursando o en- cialistas, ou seja, as aulas

sino profissionalizante. Se- passam conhecimentos

gundo estudo da Federação específicos de cada área. Já
das Indústrias do Estado o ensino superior dá uma

do Rio de Janeiro (Firjan), visão mais ampla da pro
cinco das dez profissões fissão. "O mercado absorve
mais promissoras estão na bem essas pessoas (de cur

área técnica. Destaque para sos técnicos) porque elas
os setores de construção . trabalham com a prática,
civil, alimentação e meio saem do curso com uma

ambiente (veja mais áreas visão mais real. A empre
abaixo). sa visualiza o profissional

O investimento público como preparado para assu

e privado em infraestrutu- mir aquela função", diz Tia
ra, que ocorrerá nos pró- go Woitas Sereza, gerente de
ximos anos por causa dos integração do Catho Online.

Jogos Olímpicos e da Copa, Para conseguir uma

aumentará essa demanda. vaga, o candidato deve
"O mercado precisa de pro- mostrar postura e" compro
fissionais especializados. metimento, conforme Mar
Os países mais desenvolvi-ceIo Abrileri, presidente do
dos já valorizam esses espe- portal de empregos Curri
cialistas. A tendência é que culum. com.br. "O diferen
isso aconteça no Brasil", cial está no conhecimento,
acredita Constantino Ca- simpatia, valores, credibili
valheiro, diretor da Catho dade e dinamismo."

Educação Executiva, uni
dade de negócios do Catho MARIANNA ABDO

::: Turismo
::: Elétrica
::: Telecomunicações
::: Mecânica
::: Enfermagem

Bus;ness
Tetecom

ÁREAS QUE MAIS CONTRATAM
::: Construção civil
::: Petroquímica
::: Meio ambiente
::: Alimentação
::: Segurança do trabalho

ANDERSON PRADO/DIARIO SP

o EXECUTIVO: Marcelo Abrileli acha que o diferencial entre os profissionais
não é apenas conhecimento, mas valores e dinamismo

Agente Autorizado TIM

Atuando 8 07 anos no ate·ndímento a clientes. do mercado

empruaarial e Itt-eito melhorParceiro TIM em 2008. 2000, a

BUBlnes8 Teleçom es.tá iI.'Ylpliando wa força de vendas e

buscando peuoa,s como você que tem interes,se em fazer

parte da nos&a equipe. enfrl!1\tando OOIlOS desafios.

tnLeressados favor enviar curricutum para o e-,!,aiI: m@buslne9s m.com.br

NoS8Olll 4!'scrltórios:

TImbo I BlLmansu I Jaragué do Sul S!io Bento do Sul I Caçador I VldBlra

47338'23178 4733232040 4130550099 47<1104 0.292 49 3567 2561 49 35672561

r-------------------
-- - -

IlEXt.{!l{
I
I
I

I
!
I

MUlTINACIONAl
SElECIONA:

-Candidatos com perfil
empreendedor, habilidade em

vendas com disponibilidade de
horirios.
-Sexo ambos
-Habilidades: Agil no telelone, boa
comunicação, forte em decisões. I

Cargo: Gerente Junior

I
I
I

I
I
I

I
I Candidatos enviar currículos para:
I luilgustavo@lexlcaLcom.br
L._ . . ____)

PRECISA·SE

r -(��;�;�: �-
-----

I INGlESaoI SEUal CQ\Ce----.I ENGlISH

! INSTRleTORS
I

I NEEDED IMMEDIATEIY

I Experience in English-speaking
I countr" preferred
I 309,Cabo Marrv Madllch Streel- Jguá dO Sul

I
I
I
,

I

Please brlog vour resumíl
lfrom Sam to 9pmJ Dr send II to

lexical çoord@yahoo. .!;j!_�
PIJooe Rumber: (47130550234

• A •

� com expenencia

(47) 8424-2005

com Michele

VENDO SALÃO
DE BELEZA

Alto padrão
10 cadeiras de

corte importadas,
recepção, mesanino

para estética,
tres lavatórios .

Localização do centro

(47) 9105-0430
com Isabel

OPORTUNIDADE
SEJA VOCÊ TAMBÉM UMA REVENDEDORA DE PRATA.
Temos tudo 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.

Tire suas dúvidas, entre em

contato hoje mesmo com

nosso condutor
* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

(47) 3332-9811·
(47) 994.5-9408
(47) 9657.-91·81
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profissão da semana> promotor de justiça

Defensor das leis e do povo
Integridade, dedicação aos estudos e compromisso com a

sociedade são alguns dos requisitos
er vocação para aju
dar o próximo". É
com essa frase que
Alexandre Rocha Al
meida, promotor de

Justiça do Ministério Pú-
blico de São Paulo (MP /

SP), define a principal ca

racterística que um profis
sional da sua área precisa
ter. A função de promotor
de Justiça ou promotor
público nada mais é do

que a defesa da sociedade

perante às leis.
Também é de respon

sabilidade do promotor
processar criminosos,
promovendo ações pe
nais. Entre as áreas de atu

ação estão cível, criminal,
proteção ao meio ambien
te, ao idoso e à pessoa com

deficiência. Para exercer a

carreira é necessário ser

formado em direito e ter

três anos de experiência
na área jurídica. "

É fundamental ainda

que o profissional se de

dique aos estudos, já que
a atividade só é exercida

por funcionários con

cursados. "0 concurso

do Ministério Público de
São Paulo é o mais difícil
do Brasil. Quando pres
tei, passei um ano estu

dando", diz Almeida, que
se formou em direito em

1996 e é promotor público
desde 1997. A seleção tem

provas teóricas, práticas e

oral, em que a população
pode ir ao Ministério PÚ

blico, que fica na região
central da capital, para
assistir à aplicação dos
exames.

"É uma carreira muito

procurada e difícil tam

bém. Nem sempre todas
as vagas são preenchidas
porque a nota de corte do
concurso é muito alta",
ressalta o promotor. Para

ele, o esforço para passar
no processo é sacrifican
te. O promotor tem que
ter disponibilidade de

viajar por todo o estado.
Mesmo assim, para quem
gosta do que faz, é com

pensatório." O salário de
um promotor de Justiça é

igual ao de um juiz, e va

ria de R$ 18 mil a R$ 25

DANIEL MOBILIA/DIÁRIO SP

mil. O tempo de trabalho
é conforme a quantidade
de processos judiciais. "Já
cheguei a entrar no escri
tório às 8h30, sair às 22h e

ainda levar trabalho para
casa", lembra.

De acordo com Al
meida, a profissão está
com bastante destaque.
I'A_ quantidade de cursos

de direito e de cursinhos

preparatórios coloca na

profissão aqueles que não
têm vocação. Antes de ser

promotor, é preciso ser

um homem de bem, que
tem valores de berço",
completa.

ALEXANDRE ROCHA
ALMEIDA fala que a

carreira está em evidencia,
porém, antes de atuar

como promotor, é preciso
ser um homem de bem e

com valores de berço

Luiz

Marins

SUPERIOR DE TECNOLOGIA
Curso Periodo Data e horário do Seletivo

Não -há mais
desculpa para
não estudar

Horário' 14h às 18h sábado

Tenha
você a idade que tiver, a profissão que tiver, o di

nheiro que tiver, a condição que tiver, a verdade é que
não há mais desculpa para não estudar, parar de es

tudar ou não voltar a estudar. Existe uma infinidade de

meios, formas,' maneiras de estudar e de aprender. Há cursos

a distância via computador; via correios; presenciais em finais
de semana e quantas outras formas você imaginar. Há cursos,

congressos, palestras, com financiamento de longo prazo e até

gratuitos. Basta querer. Basta dominar a preguiça. êasta ven

cer a acomodação.
Não estou falando somente de cursos regulares em faculda

des, colégios ou universidades. Estou sugerindo cursos livres,
não-formais, de atualização de conhecimentos que façam a sua

cabeça funcionar. Perca o medo de voltar a estudar tenha a

idade que tiver.
Quando você decide estudar, sua cabeça se renova, sua au

toestima aumenta; você rejuvenesce. Crie coragem e volte a es

tudar; a fazer um curso rápido de qualquer coisa que interesse
a você: fazer doces finos e pratos sofisticados; melhorar o seu

churrasco; pintura; artesanato; um idioma estrangeiro; mecâ
nica de automóveis; matemática financeira, etc. Qualquer coisa
vale para você reencontrar a motivação 'de aprender.

Se você não gosta de computador, faça um curso por cor

respondência. Existem até cursos pela televisão. Faça um curso

Simples para experimentar, mas não pare de aprender, de se

interessar por coisas novas, por novos conhecimentos, lugares,
pessoas. Não se deixe morrer antes do tempo.

Muitas pessoas se enganam dizendo que já leem muito,
assistem bons programas de TV e que não precisam fazer um

curso estruturado. Isso é uma meia-verdade. Sem participar
de um sistema estruturado, você não exercita a disciplina de
estudar e aprender. Sem alguém que o oriente, com quem você

possa conversar, tirar dúvidas, a informação não se transforma
em conhecimento, poiS não é integrada a contextos maiores que
a explicam.

Estamos na era do conhecimento. Estudar é a maior moti

vação.
Pense nisso. Sucesso!

Gestao da Tecnologia da Informação
Inscrição Processo seletivo:

'f)!;II 04 d ">7 05'L( 1 C através do site

www sc senac br

Data: 5/S12010

VENDE - SE CASA NO AMIZADE

PÓS-GRADUAÇÃO PRESENCIAL
Curso CH Perlodo

Suíte, 2 quartos, sala estar e jantar, garagem 2 carros, churrasqueira, 125m2 com

edicula nos fundos, quarto, wc, cozinha, sala, 52m2 e terreno 29,00x13,50m2,
ótima casa e rua sem saida com asfalto aceito casa na praia,terreno em jaragua.

RS 235,000.00 a vista negociavel. Tratar: 8471-3301, particular.

Estratégias Financeiras e de Custos 3S0 09 de Julho de 2010

Gerenciemento de Projetos 360 24 de Julho de 2010
(alJlas qulnZenolmente,

18h30min às 22h30min S· feria e sáb

8h às 17h (autas qulnzenalmenle)
Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos 360 10 de Setembro de 2010

360 Julho de 2010
18h30min às 22h30min S· feria e sáb

8h às 17hGestao de Varejo
(aula .. qulruenaJmtmlo)

Inscrição através do site www.sc.senac.br

..

CH Inseri o

Inscrição através do site www.sc.senac.br3S0

3S0

3S0 Inscrição através do slte www.sc.senac.br24 de Abril de 2010
3S0 Inscrição através do site www.sc.senac.br15 de Maio de 2010
420 Inscnção através do site www.sc.senac.br22 de Maio de 2010

10 de Julho de 2010
•

Inscrição através do site www.sc.senac.br

Horário Ola da Semana
8h às 12h 2· a 6· feira

18h45min às 22h15min 2· a S· feira
18h45min às 22h15min 2" a 6· feira

Perlodo Horário Ola da Semana
15/05 a 21/0812010 8h às 12h Sábados

40 05/0S a 03/07/2010 8h às 12h; 13h às 17h Sábados
50 OS/07 31/08/2010 19h às 22h 3& e 5- feira
72 09/08 a 10/11/2010 19h às 22h 2" e 4° feira
100 Junho Sábados

CH

Sábados

Perlodo Horário Dia da Semana
1.7/04 a 191061201035 8h às 12h Sábados

8 20/04 e 27/04/201 O 18h às 22h 3° feira
175 04/05 a 07/1212010 19h15min às 22h15mln 3· e 5· feira
1S1 17/05 a 05/0812010 8h às 11 h30mln 2" e 5" feira
161 17/05 a 05f08/2010 13h30mln às 17h 2· e 5° feira
175 19/06/2010 a 1S/04/2011 8h às 12h30min Sábados
25 28/06 a 14/0812010 8h às 12h Sábados
24 27/04 a 20/05/2010 19h15min às 22h15min 3· e 5· feira
24 03/07 a 07/0812010 8h às 12h Sábados

05lO7a 08107/2010 19h15mín às 22h15min11 2" a 5· feira

CIPA - Comissão In tema de Prevenção de
Acidentes 20 1S/10 a 13/11/2010
065: parcelamos no cheque, cartão de crédito e boleto bancário

Consulte-nos sobre os cursos de Ação Empresarial para sua e ui el

Faculdade de Tecnologia SENAC Jaraguá do Sul
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ca rolina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina TomaselliFONE 47 3370-1023
www.grupoft.com.br

PIERO RAGAZZI

O
diretor da Associação
dos Amigos do Esporte
Amador e presidente do
DEM de Jaraguá do Sul,

Carione Pavanello, informou
ontem à coluna com exclusi
vidade que vai pedir o encer

ramento do time de futsal da
Malwee em 2011. E que até lá os

jogos da Liga Futsal serão trans

feridos daqui para Brusque.
liA Câmara de Vereadores não

quer mais o time da Malwee em

Jaraguá. Vamos responder ao

pedido e encerrar o time. E a

Câmara que faça alguma coisa",
declarou Cacá, em reação ao pe
dido de informação aprovado na

sessão de terça-feira, divulgado
ontem na coluna.

. Os vereadores do G8, me

nos Lorival Demathê (PMDB),
requerem cópia completa da

documentação da Associação
Amigos do Esporte Amador, in
cluindo a prestação de contas

e os empenhos pagos. No ano

passado, a Câmara aprovou
dois repasses, um de R$ 180 mil
e outro de R$ 200 mil.

liA Prefeitura nos passou 180

mil porque era dívida do Moa
cir Bertoldi com a gente. Rece
bemos 350 mil por ano desde o

tempo do Irineu. Jogamos lá (na
Arena) 40 a 50 jogos por ano.

Gastamos 300 mil e recebemos
200. Aí a Prefeitura não pode
dar 30 mil por mês para o time

que vai movimentar a cidade? O

que a Câmara quer? Vão acabar '

com tudo o que o jaraguaense
tem", argumentou.

Cacá promete se reunir com

a direção da Malwee na semana

que vem para explicar que "Iara
guá não quer a Malwee, porque a

Câmara é a caixa de ressonância
da comunidade". E, posterior
mente, vai informar a prefeita
Cecília Konell (DEM) e os verea

dores sobre a decisão. "Estamos

sujando o nome da Malwee por
causa da política", concluiu.

CÉSAR JUNKES

lo FALA Aí! novo
Líder do PT, FranciscoAlves (PT)

usou a tribuna para criticar a au

sência do impacto financeiro e de
outras informações no que tange o

reajuste salarial dos servidores pú
blicos, que tramita na Casa, assim
como o aumento do vale alimenta

ção. Ambos com data retroativa a,

IOde abril. "Desse jeito a Prefeitura
vai ter que rodar uma folha adicio
nal, como foi em 2009", lembrou
Alves, informado pelo líder de go
verno, Adernar Possamai (DEM),
de que a documentação deve ser

enviada até segunda-feira

Secretário da Fazenda, José
Olívio Papp, informa que as

contas do município já foram

desbloqueadas pelo Tesouro Na
cional. Segundo ele, o impedi
mento, no mês passado, ocorreu

porque taxas recolhidas em favor
do Pasep estavam com o código
incorreto. A situação, diz, foi nor

malizada dentro de alguns dias.
"Não temos nenhuma restrição,
pelo contrário. Os pagamentos
estão em dia", destaca.

Comissão especial da Câmara

que revisa à Lei Orgânica do Mu

nicípio se reúne na segunda-fei
ra, às 15 horas. O grupo pretende
concluir os trabalhos e submeter
à nova LOM ao plenário ainda
este mês, atendendo ao pedido
da presidente da comissão, Natá
lia Petry (PSB). Na reunião, o re

lator Amarildo Sarti (PV) e os de
mais integrantes vão comparar o

texto atual vigente e o proposto e

discutir a redação final. O crono

grama de votação também deve
ser definido.

A gente fica
contente quando

a comunidade
é atendida, não

quando o vereador
é atendido.

uo DE GOV o OEMAR
POSSAMA' {D MJ .

CONFIRMOU
Como a coluna antecipou,
o vereador Osni Fortunato

(DEM), o Dakina, foi eleito

vice-presidente da Câmara
de Guaramirim. A votação,
na sessão da última quinta
feira, foi unânime, o que
pode ser um indicativo de
uma aproximação com o

governo de Nilson Bylaardt
(PMDB). Dakina fica na vaga
que era de Marcos Mannes

até o fim do ano, quando
tem eleição de todos os

cargos na Mesa Diretora.
"Contem com minha con

tribuição para o bom anda
menta dos trabalhos desta
Casa para que juntos e acima
das paixões partidárias pos
samos cumprir com nosso

papel de legislar e fiscalizar",
discursou.

Projeto que põe fim à Secreta
ria de Cultura, Turismo e Esporte
foi aprovado pela Câmara, com

todos os dez votos possíveis. O
texto recebeu emenda do líder
de governo Ademar Possamai

(DEM), mantendo a vinculação
das fundações ao gabinete da

prefeita, que era retirada no pro
jeto original. O setor de turismo
fica subordinado à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
com Célio Bayer.

A presidente da Casa, Natá
lia Petry (PSB), lembrou que a

proposta corrige uma distorção
da lei da reforma administrati
va: a transposição de funções
entre a secretaria e as funda

ções, criticada pelos vereadores
ao longo de 2009. Ex-presidente
da Fundação Cultural, Natália
enalteceu a iniciativa da pre
feita que, segundo ela, não em

pobrece a cultura local. "Muito

pelo contrário", disse.

A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul passa a contar com

uma nova diretoria: a Jurídica. O projeto de resolução foi aprovado
por unanimidade na sessão de quinta-feira. A mudança se justifica
pela demanda, não restrita a pareces de projetos, incluindo a orien

tação jurídica a todas as comissões, permanentes e especiais, aos

vereadores, e à Mesa Diretora. A diferença é que 'o setor agrega um

segundo cargo. A atual assessora jurídica da Casa, Fernanda Klitzke

Witkowsky, deve ser promovida à diretora.
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CHARGE

DO LEITOR

Terra de suplentes

OperíOdO
eleitoral se aproxi

ma e todos os dias comen

tam-se sobre este assunto

na sociedade, na imprensa
local, nos jornais e na Câmara de
Vereadores. Na qualidade de par
lamentar, temos não
só o dever como a

obrigação de provo
car tal debate. Pois

bem, a pergunta é

sempre a mesma:

por mais que viva
mos num estado
democrático de di
reito, e preocupado
com tal situação,
por que tantos can

didatos concorrem

a deputado estadu
al e outros a federal? Nas últimas

eleições, o Vale do Itapocu teve

vários candidatos, e o resultado
disso é que literalmente ficamos
a ver navios, ou como sugere o tí
tulo 'Terra de suplentes", gostaria
que este "título" fosse substituído

por "Terra dos eleitos" e isto será

possível se a nossa sociedade con

seguir alertar para os seguintes fa
tores: 1. Que os partidos políticos
iniciem internamente essa dis
cussão à altura da importância de
termos representante político seja
para Assembleia Legislativa ou

para Câmara dos Deputados e que
.

pensem na sociedade como um

todo, e não políticos que se ele

gem pelo Vale do Itapocu e depois
de eleitos só passam por aqui para
fazer turismo; 2. Que a sociedade

consiga despertar o bom senso e

fortaleça as candidaturas dos ver

dadeiros representantes do povo,

e até quem sabe apostando em

um novo nome; 3. De chamarmos
a responsabilidade para que os

.

votos de nossa região, permane
çam em nossa região, até mesmo

fazendo uma campanha desta
cando a importância
do voto, incentivan
do nossos jovens de
16 anos a votarem;
4. De chamarmos
a responsabilidade
das pessoas que são
de outras cidades e

Estados que residem
e trabalham em nos

sa região, para que
transfiram seu título
de eleitor.

Pela necessidade

"
Penso que é possível

sim uma reflexão
maior por parte

dos nossos partidos
poli�icos e dos

postulantes a algum
cargo eletivo para
que não lancem

muitos candidatos

"
que temos de ter bons represen
tantes políticos em nossa socieda
de, além da "ficha limpa", que no

meu entender deveria ser o pri
meiro quesito para que uma pes
soa pudesse concorrer a qualquer
cargo eletivo, como também ocupar
um cargo no serviço público, penso
que é possível sim uma reflexão
maior por parte dos nossos partidos
políticos e dos postulantes a algum
cargo eletivo para que não lancem
muitos candidatos, vindo a prejudi
car a sociedade que merece todo o

respeito, e necessita de representan
tes que tragam de fato recursos para
a região, investindo na segurança,
saúde, educação, moradias, etc.

Caros eleitores e candidatos,
que em outubro possamos alterar
o título deste texto passando para
"Terra dos eleitos".

Francisco Alves, vereador
de Jaraguá do Sul

EDITORIAL

Bons- ventos na economia
Passado

pânico da crise mundial, a eco

nomia no país parece ter mesmo entra

do "nos eixos". Pelo terceiro mês �on��
cutivo, o número de empregos formais

criados em Jaraguá do Sul superou o número

de demissões. Em março, foram 3.682 admis
sões contra 2.982 demissões, totalizando 700

vagas abertas. Os três primeiros meses de 2010

alcançaram um total de 10.773 admissões frente
a 8.119 demissões.

Em Santa Catarina, o cená
rio otimista se manteve. Foram

abertas 108.480 vagas e fechadas
101.463, somando 7.017 empre
gos a mais. No país, foram 1,8 mi

lhão de contratações e 1,5 milhão
de dispensas. No município, o se

tor que mais admitiu foi a indús
tria da transformação, com saldo
de 475 empregos.

O resultado da balança comercial também
mostra que o ritmo de produção no Vale do Ita

pocu não para. Em março, as exportações supe
raram as importações em quase 200%, totalizan
do um saldo de US$ 33 milhões 671 mil e 988.

Os bons ventos na economia reforçam algo
que os especialistas já vêm dizendo há muito

tempo: emprego existe, o que falta é mão de
obra qualificada. Nas empresas de recursos

humanos do município, por exemplo, é co-

mum as vagas deixarem de ser preenchida
porque os candidatos não têm experiência o
não têm formação na área pretendida.

No Brasil, ocupações como eletricista, açou
gueiro, garçom e costureira são algumas cuja
vagas demoram muito para ser preenchidas po
falta de profissionais qualificados. E a grand
dificuldade das empresas está justamente n

impossibilidade de treinar as pessoas antes d
início do trabalho. Por isso,
importante que a cidade in.
vista em educação, garanun.
do aos trabalhadores a Opor.
tunidade de se qualificar
para o mercado de trabalho.

Há pelo .
menos três

anos, a Amvali (Assaciação
dos Municípios do Vale do
Itapocu) e o Projaraguá
destacam a necessidade de

se criarem políticas públicas para atrair em

presas de tecnologia para a região. Porém, se

não forem oferecidos cursos nessa área para
capacitar os trabalhadores, a carência de mão
de obra qualificada certamente vai interferir
na produtividade.

Garantir o acesso à educação de qualidade
é, com certeza, uma das melhores formas de as

três esferas do governo contribuírem para o de
senvolvimento do país.

NACIONAL

Eleicões e internet
�

Na hora de

apertar os

números
da urna é

inadmissível
que o cidadão

esteja sem

informações
para fazer a.

escolha.

As
eleições deste ano" no Brasil serão

marcadas pelas mudanças que a tec

nologia oferece aos cidadãos e também
aos partidos políticos. Há uma expec

tativa muito grande em relação ao que a internet
representará no processo. Nos
Estados Unidos, um exemplo de
como a mídia eletrônica trans
formou o pleito foi a eleição do
presidente Barack Obama, que
soube muito bem como utilizar
esta ferramenta.

Mas, além disso, a internet
pode facilitar a escolha conscien
te do eleitor, que deve ter clareza
de quanto o seu voto representa
para o futuro do país, do Estado e

da região em que está inserido. A
tarefa de escolher um bom candi
dato terá agora, como nunca an

tes, o suporte de páginas oficiais
dos candidatos e principalmente
de páginas de instituições dedica
das a acompanhar os políticos. Este conjunto de
ferramentas proporciona maior segurança para o
eleitor fazer sua escolha.

A internet oferece um número cada vez
maior de informações sobre a trajetória de can-

didatos de todo o país, como eventuais preces
sos judiciais, contas eleitorais e produtivida?e
parlamentar, capazes de formar uma peneira
que separe bons de maus políticos.

Mas para que isso aconteça, é preciso que
o eleitor utilize destes meios e

amadureça a maneira de esc�·
lher seus candidatos. E necessa

rio ter informações sobre quem
são, o que fizeram, qual a postu
ra adotada e principais projetos.
Na hora de apertar os númer�s
da urna é inadmissível que o CI

dadão esteja sem informações
para fazer a escolha.

.

O eleitor não tem mais des-

culpa, existe informação e�
abundância na rede. por m�s
que uma parcela expreSSIva

d
� te-da população ain a nao

.

nha acesso à internet, o Brasil
, ais co-é hoje um dos proses m

�

m nannectados. Mesmo que
tem computador se conecta em lan houses OU

no trabalho. Além disso, a imprensa conven-
. ortan-cional também oferece uma gama imp

te de notícias capaz de dar instrumento �ara
- do eleitor.o voto. A decisão está nas maos

"

"
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MISTÉRIO

Moradores afirmam ter
ouvido novos e ndos

"
Estou pensando
em sair daqui.
Deixar minha
casa própria
e ir morar de

.
aluguel.

CAMILA RODRIGUES,
34ANOS

Comunidade está assustada e teme tremores de terra no Três Rios do Norte
JARAGUÁ DO SUL

Noites em claro.
Insegurança. E a espera
por respostas para
um mistério Que vem

causando medo.

j1JSim
tem sido a rotina da

diarista, Camila Rodri-
.

gues, 34 anos, que mora

om as duas filhas, o sogro
e o marido em uma casa no bairro
Três Rios do Norte, local onde foram

registrados tremores de terra há três
semanas. "Eu passei cinco noites
dormindo na casa da minha filha
no Chico de Paula. Agora, voltamos
a ouvir barulhos e estamos com

medo o tempo inteiro", relata.
A filha de Camila, Ellen Eger, 14

anos, também está assustada "To
dos os dias ela me pede para eu não
ir ao trabalho e ficar com ela. Estou

pensando em sair daqui. Deixar
minha casa própria e ir morar de

aluguel", diz a mãe, que afirma ter

faltado vários dias ao trabalho para
poder ficar com a filha. A menina
também conta ter ouvido baru
lhos. "Eu ouvi estouros várias vezes.

Quando fico em casa sozinha ligo o

som bem alto para não ouvir mais

nada", revela a jovem.
"Meus filhos pequenos escu

taram tudo e estão com medo.
Eu também ouvi estouros ontem

(quinta-feira), de madrugada e pela
manhã. Parece um raio, mas é algo
que passa embaixo da terra", acres

centa a merendeira, Amélia Vicen

tin, 31 anos, que mora com dois fi
lhos, um de 9 e outro de 7 anos, na

casa ao lado de Camila.
O depoimento da moradora Cé

lia Raddatz, 55 anos, também revela

insegurança. "Não durmo. Não te

nho sossego. E não tenho condições
de pagar aluguel e ir morar em ou

tro local. Nós ligamos para a Defesa
.

Civil, e eles dizem que a gente está
ouvindo os barulhos porque esta

mos traumatizadas. Muitas vezes,

ligamos e ninguém atende. Não

sabemos mais o que fazer", relata.
Na última quinta-feira, mo

radores da localidade estiveram
reunidos com a Defesa Civil. A

orientação que tiveram é para
que cada estrondo ouvido seja
repassado ao presidente da Asso

ciação de Moradores que enviará
as ocorrências ao órgão.

"

7

CÉSAR JUNKES

Mãe e filha continuam com medo e relatam ter ouvido novos estrondos nos últimos dias. Família estuda maneira de sair da localidade

ESPECIALISTAS CONTINUAM ESTUDANDO O FENÔMENO
-

Local ganhará estação meteorológica
o coordenador da Defesa

Civil, Jair Alquini, garante que
não há a necessidade de mora

dores deixarem suas casas. Nos

próximos dias, uma estação
meteorológica deve ser insta
lada no bairro para realizar a

medição das chuvas. "Com o

conhecimento dos nossos téc
nicos e esse dado do volume
das chuvas saberemos com an

tecedência quando for neces

sário que eles deixem a região",
explica Alquini.

O geólogo da Prefeitura, Nor
mando Zitta, diz que a localida
de continua sendo monitorada.
Os especialistas defendem como

mais provável a hipótese de aco

modação de solo, devido ao re

gistro de fortes chuvas, mas até

agora nada foi comprovado.
A Defesa Civil do município já

solicitou reforço da Defesa Civil
estadual para aprofundar os es

tudos a cerca do fenômeno. "So-

CÉSAR JUNKES

licitamos a vinda de geofísicos
para ajudar nos estudos sobre o

solo e sobre as rochas existen
tes. Mas esse tipo de profissio
nal é difícil de encontrar e ain
da não tivemos um retorno da
Defesa Civil estadual", comenta

o geólogo.

Saberemos com

antecedência quando
for necessário que

eles deixem a região
JAIR ALQUINI, DEFESA CIVIL

Os primeiros estrondos fo
ram sentidos no último dia 28.
Moradores relatam ter ouvido
barulhos muito fortes e terem

sentido a terra tremer. Em algu
mas casas, moradores dizem que
objetos, como perfumes, chega
ram a cair das prateleiras. A De
fesa Civil estima que o fenômeno
tenha ocorrido em uma região
que abrange 43 residências. Alquini diz que região terá estação meteorológiCá em breve
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Saúde construída tijolo a tijolo
Comunidade e empresas se unem para melhorar atendimento nos hospitais da cidade

JARAGUÁ DO SUL

Obras que salvam vidas.
É assim que podemos
definir os investimentos

realizados nos hospitais
São José e Jaraguá nos

últimos anos.

PIERO RAGAZZI

o CORREIO DO POVO • Sábado, 17 de abril de 2010

No primeiro, as melhorias

estruturais realizadas desde

2004 somam R$ 32 milhões. No

Iaraguá, a construção de uma

ala cardiovascular, que custará

R$ 26,7 milhões, tem o objetivo
de tornar o município referên

cia regional em tratamento de

doenças do coração. E o grande
ingrediente que torna esses pro

jetos possíveis é a solidariedade

da população e a ajuda da classe

empresarial. Acompanhe quais L---

as principais melhorias realiza

das nas instituições para garantir
mais saúde ao Vale do Itapocu.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br Ala oncológica garante mais qualidade de vida aos pacientes com câncer

Construção do Hospital· Dia
será GonGluí�a em agosto

A entrega do Hospital Dia -

ambiente onde serão realizadas

as cirurgias eletivas (não urgen
tes) - marcará a conclusão do

projeto de ampliação do Hospi
tal. São José, que iniciou há cinco

anos ao custo de R$ 32 milhões.

De acordo com o presidente do

conselho deliberativo da institui

ção, Paulo Mattos, o projeto do

espaço está em fase de conclu

são. A expectativa é de que o lo

cal seja entregue em agosto deste

ano, ao custo de R$ 3 milhões.

No mesmo mês, outras duas

obras devem ficar prontas. O

espaço intermediário, também

conhecido como semi - UTI,
será utilizado para o trata

mento de pacientes com cui

dados especiais. A expectativa
é de que o local comece a ser

construído no próximo mês, ao

custo de R$ 1 milhão.

Já a área de espera, anexa à

ala oncológica, terá o objetivo
de oferecer. mais conforto aos

pacientes que fazem tratamento

contra o câncer. "Esse local terá

cama, cozinha e sala de jogos",
comenta Mattos. O espaço está

orçado em R$ 200 mil.

Conforme Mattos, o hospital
busca junto à classe empresa
rial e a Prefeitura cerca de R$ 4,5
milhões para concluir a reforma.

Até agora, a ampliação do hospi
tal já passou por 15 etapas (veja
no quadro ao lado).

"Com as obras, foi possível
aumentar o número de leitos em

75%, passando de 100 para 175",
destaca. Além disso, o número de
atendimentos mais que dobrou:

passou de 36 mil por ano em 2004

para cerca de 85 mil em 2009.

"Para isso, a equipe foi aumentada

em 35% nesse período. Há cinco

anos eram 350 funcionários e hoje
o hospital conta com 453 profis
sionais", acrescenta.

O presidente do conselho de

liberativo reforça que a inaugu
ração da ala oncológica, em 2008,

significou um marco na saúde da

região. "Essa obra possibilitou
que o tratamento contra o cân

cer pudesse ser feito dentro da

cidade. Antes, os pacientes eram

obrigados a se deslocar para
Io inville, Blumenau e Florianó

polis", salienta.

RECURSOS
As obras estão orçadas em R$ 32 milhões.

Até agora, R$'1 O milhões vieram do governo

do Estado, R$ 16 milhões da classe empresarial
e R$ 1,5 milhão da Prefeitura. Segundo

Mattos, a administra.ção municipal
confirmou que vai contribuir com mais

R$ 2 milhões, faltando ainda R$ 2,5 milhões

para garantir os recursos na totalidade.

OBRAS REALIZADAS
• Construção da nova UTI
• Construção do novo oronto-secorro

• Construção do novo pronto-atendimento
• Reforma da Ala Santo Antônio

• Reforma da capela :

• Construção do novo centro de Internação com heliponto
• Construção da área industrial (com oficinas e depósitos)
• Instalação de dois novos geradores de energía
• Segunda reforma da Ala Santo Antônio
• Construção do Centro de Oncologia
• Construção do novo centro cirúrgico
• Construção da nova maternidade

• Melhorias no estacionamento
• Construção do novo posto de coleta de sangue

{;"Ó)ROU rUCSON

U��1o,N
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Jaraguá do Sul Joinvílle Blumenau'
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a
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_
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Nova unidade depende de doações
Ala cardiovascular deve tornar município referência no tratamento da especialidade

A
construção e a compra dos

equipamentos para o espa
ço, que atenderá pacientes de
toda a região e também de ou

tros municípios, está orçada em R$ 26

milhões e 730 mil. Até agora, foram arre

cadados R$ 9,5 milhões, dos quais R$ 5,5
milhões foram repassados pelo governo
do Estado e R$ 4 milhões são doações de

pessoas físicas e empresas da região.
De acordo com o presidente do con

selho administrativo dó Hospital Iaraguá,
Rodolfo Hufenüssler, R$ 8,8 milhões já fo
ram investidos na obra. O prédio terá 10,8
mil metros quadrados e seis pavimentos.
Conforme Hufenüssler, a expectativa é
concluir a obra na sua totalidade até o

final de 2011. A obra vai triplicar a área
construída do hospital, que totalízará 15,8
mil metros quadrados.

A obra começou a ser construída em

janeiro de 2009 e está dividida em dois
blocos. O primeiro abrigará centro cirúr

gico' UTI adulto, UTI cardiológica, dois

pavimentos com leitos, pavimento geri
átrico, serviço de hemodinâmica (para
diagnóstico e tratamento de cardiopa
tias) e sete salas de cirurgia. A outra par
te abrigará a área administrativa, espaço
para consultórios médicos e heliponto.
No total, serão ofertados 116 novos leitos

(incluindo as duas UTls), além dos 126 já
oferecidos hoje.

"A unidade vai começar a funcio
nar por partes. A expectativa é de que o

atendimento na ala cirúrgica e na UTI
adulto inicie no primeiro semestre de
2011 ", destaca o presidente do con

selho. Por enquanto foram erguidas
as paredes do primeiro bloco. Mas o

cumprimento do cronograma também

depende de como será a arrecadação de
recursos nos próximos meses.

Para isso, o hospital disponibiliza
carnês que podem ser retirados pela
comunidade na própria instituição.
Através dele, o interessado pode doar a

quantia que quiser. Outras informações
podem ser obtidas no telefone 3274-

3000. Depósitos em qualquer quantia
podem ser feitos no Banco Bradesco,
agência 0356, na conta corrente de nú

mero 88.888-5. Além das contribuições ,

por carnês, o hospital busca recursos

junto a empresas de toda a região.
• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br Hufenüssler pede apoio da comunidade e das empresas

JARAGUÁ DO SUL

"Estou construindo o Hospital
Jaraguá para cuidar do seu

coração". Este é o slogan
da campanha que busca
recursos para erguer a

ala cardiovascular.

FOTOS PIERO RAGAZZI

Prédio terá 10,8 mil metros

quadrados e seis pavimentos.
Expectativa é de que ela
esteja totalmente pronta até
o final de 2011

E
As obras estão orçadas em

R$ 26 milhões. Até agora,
foram arrecadados R$ 9,5

mi, dos quais R$ 5,5 mi
foram repassados pelo
governo do Estado e

R$ 4 mi são doações
de pessoas físicas e

empresas da região.

ALA CARDIOVASCULAR

SERViÇOS OFERECIDOS
• Centro cirúrgico
• UTI adulto
• UTI cardiológica
• dois pavimentos com leitos
• pavimento geriátrico
• serviço de hemodinâmica "

• sete salas de cirurgia
• área administrativa, com

consultórios médicos e heliponto
• Área total: 10,8 mil metros

quadrados, divididos em

seis pavimentos
• Leitos oferecidos: 116 novos

leitos (20 deles nas duas UTls)

"
Na cardiologia,

nosso compromisso é
atender desde Porto
União até Barra Velha

RODOLFO HUFE 'ÜSSLER,
PRESIDENTE CONSELHO

ADMINISTRATIVO DO
HOSPITAL JARAGUÁ

"

Campanha busca mobilizar
doadores de toda a região

Segundo dados da Associação
Brasileira de Cardiologia, as do

enças cardiovasculares são res

ponsáveis por um milhão e 200
mil mortes por ano no país. Des
se total, 35% - cerca de 420 mil
óbitos - são causados por derra
me e o infarto do miocárdio, as

duas principais causas de morte

do brasileiro adulto.
É por isso que o Hospital Jaraguá

pretende se tomar referência no tra

tamento das doenças do coração.

Como a unidade cardiovascular
atenderá pacientes do SUS (Siste
ma Único de Saúde) e de convê
nios particulares dos municípios
do Norte e Planalto Norte catari

nense, a ideia é mobilizar doado
res de toda a região. "Na cardiolo

gia, nosso compromisso é atender
desde Porto União até BarraVelha.
Não tenho dúvida de que vamos

conseguir arrecadar os recursos ne

cessários para a obra", destaca Hufe
nussler, com otimismo.
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Sistema vai obrigar que motoristas paguem ao parar em 1,2 mil vagas

ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Licitação deve
ser lançada na

semana que VeDI
Implantação do sistema deve custar

R$ 120 mil aos cofres municipais'"

JARAGUÁ DO SUL

A concorrência pública
que deve escolher a

empresa fornecedora dos
,

equipamentos necessários
à implantação do
estacionamento rotativo
ainda não foi lançada.

Aabertura
de licitação es

tava prevista para acon

tecer até ontem. Porém,
a liberação do documen

to depende do aval da Procurado
ria Jurídica da Prefeitura e alguns
detalhes importantes ao processo
não ficaram prontos a tempo de

publicá-la ontem. Por isso, a esti
mativa é encerrar a análise no iní
cio da próxima semana

Conforme José Schmitt, ge
rente de Trânsito do município,
tanto a diretoria e os associados
da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas), 'quanto motoristas que
trafegam pela cidade têm exigido
a implantação. Ela deve custar

R$ 120 mil aos cofres públicos.

Os parquímetros, aparelhos que
fazem a contagem do tempo de
uso das vagas abrangidas pelo
sistema, serão alugados. Eles exi

gem manutenção periódica, as

sim como ocorre com semáforos
e lombadas eletrônicas. A loca

ção gera uma conta equivalente
a R$ 0,80 por espaço ocupado.

Proposta é cobrar
R$ 1,50 por hora de uso

do estacionamento. Valor
será fracionado

No entanto, os usuários vão

pagar R$ 1,50 a cada hora de uti

lização do serviço. A tolerância
inicial proposta é de dez minu
tos. Quem ficar mais ou menos,
tem a soma fracionada. De acor

do com Schrnitt, o estaciona
mento rotativo deverá tarifar 1,2
mil vagas dispostas na área cen

tral da cidade. Há ainda a possi
bilidade a ampliar essa quanti
dade em 25%.

• Kel y Erdmann
kelly@DCm'I'8iodopOvo.com....

"
Conforme o

decreto, temos a

possibilidade de
ampliar o número

de vagas em

mais 250/0.
JOSÉ SCHMITT,

GERENTE DE TRÂNSITO

"

Sistema abrange
26 ruas centrais

O novo sistema de estacio
namento rotativo de Jaraguá
do Sul deve tomar paga a pa
rada de veículos em 26 vias do
Centro. Elas estão listadas no

decreto assinado pelo ex-pre
feito Moacir Bertoldi, em outu

bro de 2007, quando a instala
ção já era tida como definitiva.
O cronograma inclui as aveni
das Getúlio Vargas e Marechal
Deodoro da Fonseca, além do
espaço da Praça Ângelo Pia
zera e ruas como a Floriano
Peixoto, Barão do Rio Branco,
Reinoldo Rau, Epitácio Pessoa
e Procópio Gomes de Oliveira

.: ...........__

Schmitt aguarda liberação

Prefeitura adia assinatura
com Instituto Jaime Lerner

de Pupo. "O parecer será para
blindar o prefeito", completa.

Nilson Bylaardt afirma que
o acordo será levado adiante.
"Sem dúvidas, vamos assinar
o contrato, mas de uma forma
segura', garante. Esta é a inten
ção da administração desde o

primeiro ano de governo. En
tretanto, durante a gestão de
Pupo o contrato foi cancelado.

GUARAMIRIM
A Prefeitura de Guarami

rim prorrogou a assinatura do

contrato com o Instituto Jaime
Lerner para daqui a dois me

ses. A Procuradoria do muni

cípio alegou que precisa de

mais tempo para detalhar os

procedimentos legais e criar

um parecer das contratações
anteriores e trabalhos realiza

dos pela companhia em outras

cidades. Tudo isso será, para

garantir legalmente o negócio
com o escritório paranaense
sem licitação.

A negociação entre o gover-
no municipal e o escritório foi

.

parar na Promotoria de Justiça �go_ra a Prefeitura bus?a �$
da Comarca de .Guaramírím '

4 milhões no Badesc (AgencIa
através de um pedido do ex- de Fomento do Estado de San

prefeito Evaldo João Iunckes :a Catarina) par� revitalizar �
para investigar a legalidade do area central, p�oJe�o que sera

contrato. A Prefeitura recebeu elaborado pelo Instituto,

orientações da promotora Ma- No entanto, o prefeito reve

ria Cristina Pereira Cavalcanti la que o valor do contrato deve
Ribeiro em reunião na quinta- aumentar de R$ 370 mil para
feii-a à tarde. R$ 395 mil. Estes custos ainda

Segundo o procurador Fag- vã� se! r�vistos. �s p.rofissio
ner Azambuja, o objetivo é ofe- nais tecmcos do ínstítuto te

recer subsídios para o Minis- rão o prazo de seis meses para
tério Público recusar o pedido apresentar todos os projetos.

. Estou de olho
��vou ficar

em cima deste
assunto

PIERO RAGAZZI

/I

Bylaardt: "vamos assinar o contrato, mas de uma forma segura

Questionamentos
O ex-prefeito Evaldo João

Junckes apresentou junto à Pro
motoria de Justiça da Comarca
de Guaramirim questionamen
tos sobre o valor do acordo e a

forma de contratação. .

Junckes também exibiu as
atas das reuniões com o Con
selho de Desenvolvimento da
Aciag (Associação Empresarial

de Guaramirim), o anteproje
to de reurbanização de uma

ítib no
outra empresa de CuntI a

,

valor de R$ 42 mil e o ofi�o
que. cancelou o acordo �n e

. .

al e I'nstItutogoverno murucip ,

_ ações feitas durante o pen
odo que ficou na Prefeitura.
"Bstou de olho e vou ficar em

" ameaça.cima deste assunto,
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EXPORTAçOES X IMPORTAÇOES
Crescemas

.
. """

negoClaçoes
•

come nor
Saldo está em linha contínua de
ascensão e soma US$ 67 milhões

Economia 11

DESTINOS PREFERIDOS DAS INDÚSTRIAS JARAGUAENSES

US$ 23.286.637

.JARAGUÁ DO SUL cerca de US$ 67 milhões.
Entre janeiro e março, prati-

A balança comercial camente 20% das exportações fo-
CHINA

jaraguaense fechou
ram firmadas com o mesmo des-
tino. A lista � encabeçada pelos f

O último mês com o Estados Unidos, que aumenta- US$ 12.082.200

resultado mais positivo ram a participação em 66% ante

verificado durante todo aos dados divulgados pelo Mi-

este ano ..

nistério do Comércio Exterior na

mesma temporada de 2009. Ain-
da contabilizando valores muito

Em
março, as exp.ortações inferiores aos do "território norte-

superaram as importa- americano, o Egito aparece no

ções em quase 200%, to- 29° lugar do ranking. Porém, foi
talizando um saldo de o que mais ampliou a abertura à

US$ 33 milhões 671 mil e 988. comercialização com Jaraguá do
No comparativo com fevereiro, Sul. O avanço é de 408%.
o avanço chega próximo aos US$
10 milhões. Naquele período, ha-

Estados Unidos lideraviam sido remetidos ao mercado
exterior produtos equivalentes a lista de compradores.
a US$ 39 milhões. Já agora, as

Já a China é a campeã
remessas somaram US$ 52 mi-

de vendas

lhões. No caminho inverso, as

negociações alcançaram o mon- Nas importações, a China li- .

tante de US$ 18 milhões frente dera, apesar de ter reduzido os
As exportações

aos US$ 15 milhões registrados lucros em 37% neste ano. Ela
vem seguida dos Estados Uni- de 23 unidades

anteriormente. da Federação
Em 2010, as compras locais dos e da Alemanha. Os maiores

crescimentos são da África do
tiveram

junto às fábricas sediadas fora crescimento
do país chegaram aos US$ 61 mi- Sul, Peru e Malásia, todos na

em marçofaixa dos 500%.
0/

lhões. Por outro lado, as saídas de 2010 em

representam quase o dobro: US$ comparação
116 milhões 607 mil, deixando o • Kelly Erdmann comoano

saldo do primeiro trimestre em kelly@ocorreiodopovo.com.br passado

OS SETORES E
SEUS RESULTADOS

• EXPORTAÇÃO (JANjMAR)
• Bens de capital
• Bens intermediários
• Bens de consumo

• Combustíveis e lubrificantes

US$ 104.429.046 (89,56%)
US$ 3.561.070 (3,05%)
US$ 8.604.310 (7,38%)

US$ 13.190 (0,01%)

• IMPORTAÇÃO (JANjMAR)
• Bens de capital
• Bens intermediários
• Bens de consumo

• Combustíveis e lubrificantes

US$ 26.298.002 (53,2%)
11S$ 21.788.692 (44,08%)

US$ 1.293.08� (2,62%)
50.336 (0,10%)

US$ 7.405.242 US$ 4.4714.810

BÉLGICA

US$ 7.492.596

TAIWAN
(FORMOSA)

OS$ 2.464.008

US$ 4.502.009

JARAGUÁ DO SUL SÓ EXPORTA MENOS QUE ITAJAi E JOINVILLE

MuniCípio é o terceiro maior
as importações alcançaram o

montante de US$ 2 bilhões e

573 milhões. Com isso, o saldo
ficou negativo em US$ 678 mi
lhões e 440 mil. A parcela mais
significativa desse resultado
(US$ 1 bilhão e 205 milhões)
vem da cidade de Itajaí.

Conforme dados do Minis
tério do Comércio Exterior, o

Sudeste aparece no topo do
estudo quando a referência é a

região analisada. Ela vendeu ao

mercado externo quase US$ 9

bilhões, com uma participação

de 56% na pauta exportadora.
O Sul, em compensação, ficou

responsável por 17% do cálculo,
com repasses somando US$ 2
bilhões e 803 milhões. Os próxi
mos são o Centro-Oeste (10%),
o Nordeste (10%) e, por fim, o

Norte (4%).
Dos mais de dois mil muni

cípios que participam da balan

ça comercial brasileira, Angra
dos Reis, no Rio de Janeiro, foi o

maior exportador em março de
2010. Ele vem seguido da capital
paulista e da fluminense Macaé.

JARAGUÁ DO SUL
No resumo geral de Santa

Catarina, Iaraguá do Sul aparece
entre os três maiores exportado
res do Estado. O município está
atrás somente de Itajaí, campeã
do ranking, e de Joinville. Logo
em seguida, aparece ainda Blu

menau, São Francisco do Sul,
São Bento do Sul, Caçador, Seara,
Itapiranga e Rio do Sul.

Durante os três últimos me

ses, as vendas catarinenses ao

mercado estrangeiro somaram

�����������������������

.

US$ 1 bilhão e 894 milhões. Já
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dia 18

P ural

eatriz Sasse
Entrevista com Dany & Rafa

Os irmãos Daniel e Rafael Odair Zermiani, de Timbó, são bastante conhecidos em

Jaraguá e região, eles formam a dupla Dany & Rafa, que este ano completa 15 anos de
carreira e 10 anos da gravação do primeiro CD. Eles contam que o foco sempre foi a

música sertaneja, muito antes do surgimento do modismo "sertanejo universitário".
Desde criança, eles participam de festivais cantando os sucessos de suas maiores

influências, que são Zezé di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Leandro &
Leonardo e João Paulo & Daniel. Nos shows, músicas próprias e grandes sucessos

atuais e do passado. Algumas das músicas da dupla foram compostas por Danimar
e Domiciano, que compuseram para grandes artistas. As músicas do último CD são

do baterista da dupla, Marcos Alberton, de Brusque. A dupla conta que desde criança
tem o incentivo dos pais que sempre os apoiam e os levaram ao sucesso, mesmo entre

dificuldades .

. Sertanejo para todos
Para Dany & Rafa "a sensação de subir

ao palco é a melhor do mundo. Saber que
você está fazendo o que gosta e animando
todas as pessoas que estão lá para presti
giar o seu trabalho, ouvir sua música, é algo
que não tem preço. A cada final de show a

sensação é de dever cumprido, pois perce
bemos que nosso desempenho no palco
vem melhorando a cada show e isso se per
cebe quando chegamos no camarim, onde
sempre fazemos questão de receber os fãs,
que só aumentam. Cada dia recebemos

-

mais e mais carinho deles. Afinal, é para
eles que subimos no palco", dizem.

Consideram o sertanejo universitário

O jornal O CORREIO DO
POVO e a página Plural estão pre
miando os primeiros 10 e-mails
com nome completo, telefone e

assunto CINEMA, que chegarem
para beatriz.sasse@terra.com.
br. Cada ganhador leva dois in

gressos para o filme "As Melhores
Coisas do Mundo", em cartaz no

cinema do Shopping Center Brei

thaupt. Os premiados serão avi
sados por e-mail e devem retirar
seus ingressos a partir de segun
da-feira, na recepção do jornal.

uma vertente a mais do sertanejo, que
conseguiu atrair um público mais jovem,
que de certa forma, já estava saturado de
outros estilos. Segundo eles "isso só prova
o quanto o sertanejo é forte, pois derruba
preconceitos e passou a ser ouvido por to
das as classes sociais e faixas etárias, inde
pendente da região do país", afirmam.

Os ensaios diários fazem parte da ro

tina e além da música, eles se dedicam
também à família e aos amigos, pois acre

ditam que é essa união lhes dá a cada
dia mais ânimo para seguir adiante. Para

aguentar a jornada de shows, a dupla não

dispensa a academia e o futebol.

Oportunidade para artistas
Até o dia 20 de abril estão abertas as inscrições para o concur

so "Arte no Guarda-Sol". É o Shopping Center Breithaupt dando
oportunidade a artistas plásticos e demais criativos participarem
mudando o visual da área de alimentação do empreendimento. As

inscrições na recepção da administração do Shopping Breithaupt
durante o horário comercial. Informações 3275-1122.

Apple em Joinville
Com a inauguração marcada

para o dia 23 de abril, o Joinville
Garten Shopping contará com di
versas martas famosas, uma delas
é Apple Store. De acordo com o di
retor de marketing do shopping, o

contrato foi fechado esta semana

e até junho, no máximo, a loja es

tará montada. A informação é do

www.revistapremier.com.br.

4784330306
beatriz.sasse@terra.com.br
twitter.comj beatrlzsassa

flickrj beasasse
orkut Beatriz Sasse

NOVOS RUMOS EM BUSCA DO SUCESSO
Atualmente a dupla cumpre a agenda

de shows até final de abril e a partir de maio

parte para Londrina/PR, onde fica o escritó
rio de Luan Santana, a Sinais Produções, com

o qual firmou contrato. Em seguida gravam o

4° CD, em São Paulo, no Studio de Ivan Myia
zato. A partir daí, partem para a divulgação
nacional, com Luan Santana em seus shows.
Para conhecer mais sobre a trabalho da du

pla acesse www.palcomp3.coin.br/danyera
fa, www.danyerafa.c6m.br ou no Orkut.

Para finalizar Dany e Rafa deixam um

recado para a galera de Iaraguá e região, já
em clima de despedida: "primeiramente

•

ta

CHOPERIA SCONDIDINHO
A turma de Design da Unerj promove

Macarronada a partir das 11 horas.
Preparo a cargo do chefTato Branco.
Samba rock com Zamba. Venda de

ingressos nas lojas T-Shirt, Global Pisos e

com os acadêmicos.

CLUBE DOS VIAJANTES (Amizade)
Julmir Rozza e Flávio Hornburg

convidam para a Feijoada Fogo de
Chão, a partir das 12h30. Show com

a Banda Cave, show de calouros, jam
session e cancha de bocha.

DUBAI
O Parque Aquático Krause recebe

neste sábado a balada que promete
ser imperdível. No line up DJs Jhonz

Muller e Ricardinho (Bali Hai). A
atração principal é o trio Ghided By

Fun de música eletrônica ao vivo, além
performers. Ingressos antecipados

para elas RS 10 e eles RS 15, à venda na
Center Som (shopping), Smurfs lanches
e Posto Mime (Weg 2); em Guaramirim
no Posto Maiochi; em Massaranduba.

na Lachonete Pipo's.

MOVING UP (Schroeder)
Festa com muito rock e três bandas

Balaio de Gato (Jaraguá), Alta Voltaqem
(Brusque) e Atacama (Schroeder).
Também projeto Rock House com

os DJs Marcelo Luis e Paulico, e mais
DJ Adrian P. Ingressos antecipados

masculino a RS 10 e feminino a RS 5, no
Posto Mime, Trapp Lanchonete.e Net

Land, em Schroeder; no Posto Maiochi,
em Guaramirim; e no Smurfs Lanches e

Posto Mime (Weg 2), em Jaraguá.

queremos agradecer às casas de shows da
região, que sempre acreditaram em nosso
talento. Depois, agradecer ao público que
sempre se fez presente aos shows trazen
do esse calor humano que sempre somou

aos nossos espetáculos. E aproveitamos
para convidar todos a nos prestigiarem no

dia 20, terça-feira, véspera de feriado, no

London.Pub. Será o último show da dupla
na cidade antes da nova fase. Esperamos
todos - vocês para fazer mais esta festa co

nosco. Obrigado ao O CORREIO DO POVO
pela entrevista. Que possamos manter essa

parceria por muitas vezes ainda."

'-,ESTAÇÃO ARMAZÉM
Acústico com Tiago WickmanA, Ç1 partir �I:
das 20 horas. Couvert artístico de R$ 3.

MOINHO DISCO
A dupla que forma o EI Baile é a atração
da noite, a partir das 23 horas. Outras
atrações são a dupla luís Gustavo & .

Rodrigo (sertanejo universitária) e o DJ
residente Igor Lima. Rodadas grátis de
caipirinha para as mulheres até a meia- �

noite. Ingressos RS 15 masculino e RS 1 e '

Jj LONDON PUBfeminíno à venda no Posto Mime (ma�ri4), •

Último show da dupla Dany & RafaSmurfs Lanches, lojas Requinte eStrutura;
.

em Guaramirim no Posto Maiochi. _

em Jaraguá, a partir das 22 hora.s ..
Também DJ Adrian P.lngresso feminino

RS 10 e masculino RS 15.

BJERHAUS
MPB e bossa nova com Enéias Raasch

e Rubens Franco no shów .

"Onde a arte e a música se completan,,,.
Couvert artístico de RS 4.

lONDONPUB
O DJ espanhol Pépe Sanches agita a

galera que tem também o som do DJ
Erick Jansen. Ingressos antecipados,

elas RSl O e eles RS15, na Center Som
(shopping) e Posto Mime (Reinaldo).

LlCORERtA FUI.i DRINK
Shaw com Zamba samba e rock.

Mulheres que chegarem até 22h30
ganham uma Smirnof Ice. Couvert

artístico de RS 8.

MOMMA (lUB (Pomerode)
Momma For Friends, a grande balada da
casa está de volta. No line up: Renatinho

Ribas e no warm up: Johnny.No segu(ldo piso Everton & Murilo
(sertanejo universitário) e DJ Leo.

lONDONPUB
Sertanejo com Nicolas & Michel.

dia�l

MOMMA(lUB
Pagode Chic com o grupo Swingaê.

CURUPIRA ROCK CLUB
Em comemoração ao Dia Mundial

da Terra a partir das 23 horas, shows
com as bandas The Seres, Demo Via e

,

Relicários. A produção é do Baú do Rock.
Mulheres entram de graça até 23 horas

e homens pagam RS 5.

MOVINGUP
Festa Ladies Free com show de Léo

Lima e banda e DJ Adrian P, a partir das

23 horas. Elas não pagam até �3h30,
após RS 10 e homens tambem.

CONTATOS
LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS. 3275-486619198-0515
ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem

MOVING UP MUSIC (lUB . 8856-8389
SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982

lICORERIA FULL DRINK· 3275-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299
MOMMA. 8479-66461 momma.com.br

DUBAI· 8839-1959 I 99178485.
FEIJOADA JUlMIR • 9993-3404ou 9973-9404.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• •

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 17 e 18 de março de 2010

I

1

I
j

.-

�

o CORREIO DO POVO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 Classimais

-,

�
N

(.)
W
o:::
o

erta
móve's

3055-0900
r1 PLANTÃO
LJ DE VENDAS:

. > 9987-1004
> 9657-9409
> 9615-0011

Av. Mal. Deodoro, 191

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

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

o CORREIO 00 POVO • Fim de sernana.l Z.e l8 de março de 2010 '.

TERRENOS

Terreno residencial no Amizade, com

346,50m2, rua asfaltada, ótima localização.
R$ 78.000,00

Terreno lot. recanto dos pássaros, c/306m2. R$
20.000,00 entrada e restante em até 60 meses

João Pessoa: Casa de aiv. cl 90,00m2, c/2 qtos,
banheiro, 2 vagas de garagem, murada, previsão de

entrega Maio/201 O. R$ 139.000,00 (50% de entro e

saldo em até 60 vezes).

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

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

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

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

(Aceita financiamento bancário).

Centro: Terreno com 851 ,00m2, ótima

"localização residencial, pronto para construir,
próx. posto Behling. R$ 195.000,00

�==� _ � .

Centro: Terreno com 360.00m2, (15x 24),
ótima localização residencial, próx. das

Duas Rodas. RS 175.000.00

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

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

João Pessoa: Casa de alv. e/3 qtos e demias dep,
garagem, murada. terreno cl 686,00m2. R$
120.000,00 (Aceita terreno de menor vaiar).

Amizade: Geminado de alv. cl 140,00m2, 1 suite + 2
qtos. banheiro, lavabo, jardin de inverno,

churrasqueira, 2 vagas de garagem, ótima loealizaçáo
e acabamento, previsão de entrega Maio/201O. R$

249.000,00 (50% de entr. e saldo em até 60 vezes).

Chico de Paula! Centro: Terreno com

1.343,00m2, (32,5 x 45,5), ótima

localização residencial. R$ 299.000,00

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

residencial. R$ 599.000,00

PLANTÃO LOCAÇÃO 9994-5662
'"""'1l"""��"""""'''''l'fl'0�iií!ffffJiiR._mlUl!l!íIJJíJIIIi.;;ilul_!JI.IJll!íi1!Iff9jF'ii''ljjjlfll.l'il'IJi''If'.''''T' �"�.,�--......

Cod 10005 Casa 02 dormitórios
Bairro João Pessoa Valor: RS 500,00

Cad 12005
Sala

Comercial
centro 50 m2

+ 01 BWC
RS SOO,OO

Cod 1300� Galpão Baependi 31 O,26m2 (consulte-nos)Cod 11 DOS Apartamento Bairro Vieiras 02

dormitórios R$ 550,00

www.bertaimoveis.conl
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Á

MENEGOTTI
oM B LI I I . R I A

péfrC)móveis

3371-0031CRECI550-J
IMOBILIÁ

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

JARAGUÁ TOWER- Excelente localização
Central. Venha Conferir!!!

6.124- VILA lALAU- SOBR., Cll SUITE
MASTER + 3 DOR., 2 SALAS. COZ, 3 BWC,
SAC., ÁREA SER, ÁREA FESTA, CHUR, 2

VGS GARAGEM. R$3BO.000,00
6.123-ILHA DA FIGUEIRA- TERRENO CI

544,60M2 - R$310.000,00

6007- VILA NOVA - APTOS COM 1 SUíTE, 2
DORM, COZ., ÁREA SER, SWC, 2VGS

GARAGEM. A PARTIR DE R$198.940,00

t
.

6.030 - BAEPENDI - APTO 1 SUITE + 1

DORM, SALA C/ SAC E CHUR., BWC, COZo
LAV, 1 VÁGA GAR. - RS125.000,OO (ENTR

40% + 24 PARCELAS)

f

6.099- BAEPENDI· RES. VERTICALLI, APTOS CI
UMA SUíTE 2 DOR, SALA ESTAR Cf SACo E

CHUR., ÁREA DE SER, UMA VAGA GAR

6.108- CENTRO - APTO CI ÁREA 148,00m?
SUITE,2 DOR., BWC, SALA TV, COPA COZ.,

AREA SER" SAC .. GAR. DUPLA.
R$185.000,00

6.066· ILHA DA FIGUEIRA- APART. Cf 01 SUiTE
+ 01 QUARTO, SALA, COZo BWC, LAVAND. E

GARAGEM. R$145.000,00.

6.132- CENTRO· CASA Cll SUITE, 2DORM"
SALA ESTAR. COPA, BWC, COZ., MOS., ÁREA

SER DISP, E GARAGEM. R$350.000,00

6.100- CZERNIEWICZ· casa de aI. cl área de
341 ,90m2 e terreno cl área de 2.530.00m2. cll
suíte, 03 dor., 3 bwc, dep. de ernp., sala jantar,

sala Iv, copa, COZ., chur., gar.pl 02 carros.

RS 689,000,00.

6.12U- SANTA LUZIA- SOBR., C/2 SALAS

COMER.,( 1 REST., E 1 DEP.,), 2 DORM.,
BWC, COZ., E SALA - R$196,OOO,OO

6118 - JOÃO PESSOA - CASA ALV. 1

SUíTE 2 DORM, SALA, COPNCOZ, LAV,
GAR, CHURASQ - R$148.000,00 ACEITA

FINANC. BANCÁRIO

6.113- Baependi - Terreno C/
2.349,50m2, RS93B.000,00

6.037 - CENTRO - Excelente terreno no

Centro de Jaragua. Com área de
1.474,OOmz. RS1.0S0.000,OO RS280.000,00

6.104 • BARRA-TERRENO COM ÁREA 367 20
M2. RS65,OOO.OO

6.105- RIO CERRO-TERRENO C. 3D.000.OOm' ,

C/ CASA ESTILO ENXAIMEL - RS1.620.000,OO

/

I

TERRENOS

5973 . SCHROEOER 105.000.00M2 RS 1.600.000,00
5928·ROD. 00 ARROZ 166.000,001.12 R$193.000,00
5924-TRES RIOS 00 SUL 20 000.OOM2

RS 250.000.00

5837 ·AGUA VERDE-14 700.00M2- RS 380.000.00

5929 - ROOOV1A DO ARROZ 372.000.00w RS 430.000,00
5972 - AGUA VERDE - 465.00M" RS 80.000,00
5994 - JGUA ssu 525,80M' RS 110.000,Qtl
6017 - GUARAMIRIM . 360.00M - RS 75.000,00
6092 - AGUA VERDE - 450,OOm2 - R$ 90.000,00
6093 - AMIZADE - 450,OOM2 RES. VERSALHES -

RS 140.000,00
6095 - AGUA VERDE· 465,OOM2 - RS 90.000,00

LOCAÇÃO
Casas:
Bairro estrada nova - rua [oão mlguel da silva.
514 - 02 qtos. si, COZo lav., bwc, gar. RS 300.00
Bairro ilha da figueira - rua domingos da rosa.
698 - 02qtos si, COZo bwc. lave gar. R$ 500,00
Bairro trés rios do norte -rua rodo Municipal,
537 - 02 qtos sal, COZ, bwc, lave gar. RS
380,00
Rua ri -013 -lot. Souza 02 qtos, sal, COZ, bwc e

lav. RS 465.00
Bairro vila tenzi - rua afonso nagel.65 -resid.
Viena- 173m2 - 01 suite + 02 qtos. si, COZo

bwc. lav. area de festa e gar. RS 1.100.00
Rua onélia horst. n° 307 - 02 qtos, si, coz, bwc,
lave espaço pi carro. R$ 425,00
Bairro jgua 99 - rua emilio ono augusto
olderburgue, 02 qtos, sI. coz, bwc, lave ga[ R$
465,00
Rua pastor harold william. lado 186 . 03 qtos,
si, COZ, bwc, lave ga[ RS 580.00
Bairro barra - rua andre vítkowski, 78 . 03
qtos, 51, coz, 02 bwc, lave gar. R$ 800.00
Bairro nereu ramos - rua genaro saru, n° 118
sobrado geminado - 02 qtos, sí.cop/ coz, bwc,
lave garagem. RS 580,00
Bairro amizade • rua joão piermann n"50 - 03
ctos. sl.cop/ coz, bwc, lave garagem. RS
780.00 Bairro Baependi -Rua Emma Rumpez
Bartel, n° 171 - RS 4.500,00 ..

Apartamentos:
Bairro centro - rua-coronel proc. Gomes de

oliveira, 1320 - edf. Izabela 01 suíte + 02 qtos,
si, copa/coz, 02 bwc.lav, gar.e sacada CI

cnurraso. RS 800,00 +]: 150.00 cond.
-Balno Centro -Rua Gov. Jorge Lacerda, n'

310 -Edif. Sta. LuZIa -02 02qtos, sl,coz,lav.
sacada, cl churrasqueira e garagem.
R$630 ,00+ 60 ,00Cond.
Rua mal deodoro da fonseca,88 edito
Lessmann - 01 suite, 01 qto, si, cop/coz,
bwc,lave gm: RS 600,00 +1- 90,00 cone.
Rua preso Walter janssen, 11°55 edil.
Dna.helena - 03qtos, si, coo/coa. bwc,lav.
sacada 01 churrasqueira e gar. R$ 680,00.+1-
70,00 cond.
Rua fritz nasse, n° 35 edil. Allanta - 02qtos, si,
cop/coz, bwc,Iav, sacada Cf churrasqueira e gar.
RS 750,00 +/- 70,00 cond.
Bairro amizade - rua arthur enke, 231
-edt.parísí - 02 qtos, 51, COZ, bwc, lav, gar. RS
460,00 + 50,00 cond.
Bairro baependi - rua trederico barg, 251 - 01

qto. si, coz, bwc, lav, gar. RS 450.00
+ 1 O,OOcond.
Bairro vila nova- rua jose krause, 221 -edil.
Barcelona 01 suite, 02qtos, sl.coz, bwc. lav,
sacada C/ churrasq E gar . RS 800.00,00-1·
100,00 cond.
Rua oswaldo glatz, 40 - edito Jardim das
mercedes - 02qtos, sl.coz, bwc, lave gar. RS
520,00 + cond.

-Bairro São Luis -Rua josé narloch, 1606 . 02
qtos, sl.coz, bwc, lave gar. RS 500,00

Bairro centenário - rua alfredo carlos maier

137 - 01qto, sI. coz,lav, bwc, e gar. RS 420,00
+ 50,00 cond.
Bairro barra do rio cerro - rua plácido satler,

n° 145 • 02 qtos, si, Cal, bwc, lave gar R$
550.00' + 65,00 cond.
Bairro jguâ esquerdo - rua bahia, n0141 - 02
qtos, sI. coz, bwc, lave gar R$ 670.00 +1-
80,00 cone,
Bairro Czerníewicz -Bua 13 de Maio. n'590
-Edif.Mont Vermont -01 suite. 01 quarto,
sl.cop/coz. lav. Bwc e

gar.RS680.00+ 150.00Cond.
Bairro Czerniewicz- Rua Francisco Todt, n° 960
- 02 qtos. si, COZo bwc lave gar.RS 550.00
+ 70,00CQnd
Kitinete
Rua jose picolli, 512- bairro estrada nova - 01

qto e coz junto, owc, RS 250.00 + RS 30.00
cone.
Rua Irancisco hruschka, lote 148 -são íuíz - 01
qto e COl junto, bwc. RS 250.00
Rua antonio pecn. n 14 bairro ilha da figueira -

01 qto. si, COl. lav. E bwv. RS 350.00

Terreno:
Rua jose theodoro ribeiro - ilha da figueira·
30x60 m2 RS 1 000.00

Sala comercial:
Centro - proximo angelom antigo - rua marina
frutuoso - salas 2° e 3 andar sala 14- 33m2 -

RS 340 00

Ponto comercra!- 02 banheiros RS 2.000.00 -

barra do no cerro rua bertha weeçe, n" 540
Sala comercial- rua 28 de agosto.n 1053 +1-

100m2-gua:amlrim' - RS 1 100.00
•

Ponto comercial - rua barao do rio branco, 309
. RS 3.300,00

Galpao
Rua frederico curt a. Vasel, n 660 +!-522m�
- vila nova RS 4.500,00

3
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.IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO www.secul.us.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

APTOS NOVOS a partir R$ 880,00
NOVA BRASILlA

COZINHA MOBILIADA
R$ 900,00

LOCAÇÃO RESIDENCIAL 03 QUARTOS:
- Ed. Bartel(Vila Lalau, próx. rodoviária) R$ 6.20,00
- Ed. Astral -Ilha da Figueira, após Brasão R$ 630,00
- Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$ 650,00
- Ed. Vitória Régia - Vila Lalau R$'600,00
- Ed. Suellen(Amizade - próx. Canarinho) �$ 680,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova, cf mobilia R$ 1,000,00
- Ed. João Batista, Ilha da Figueira R$ 600,00
- Ed. Isabella - Centro, próx. Verdureira Raquel

R$ 780,00
-Ed. Novo Horizonete APTO NOVO R$ 880,00
-Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$ 1,100,00
- Ed. Isabella - Centro, cf cozo mobiliada R$ 830,00

- Ed. Figueira -llhada Figueir r$ 850,00
- Ed. Barcelona - APTO NOVO, Vila Nova R$ 900,00
- Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$ 880,00
- Casa alv Ilha da Figueira R$ 930,00
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$ 1.200,00

01 QUARTO:
- Ed. Lilium (Vila í.alau - próx. Marisol) R$ 420,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasília - próx. Lojão da

Vila) R$ 450,00 cf condomínio.
- Ed. Florença (Centro) MOBILIADO R$ 650,00

02 QUARTOS:
- Ed. Le Petit - próx. SAMAE R$ 550,00

.

- Ed. Amaryllis (Vila Nova) R$ 650,00
- Ed. Pinheiros - Nova Brasília R$ 350,00
- Ed. Jardim das Mercedes (Vila Nova - próx. Beira

Rio) R$,500
- Apto São Luis R$ 450,00
- Apto Nova Brasília R$ 430,00
- Ed. Mont Vermont, Czerniewicz R$ 680,00
- Apto Ilha da Figueira, próx. Ponto cml Figueira R$

470,00
Ed. Dom Emilio, com mobilia R$ 650,00
- Ed. Aster, Centro R$ 580,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$ 650,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova MOBILIADO R$ 900,00
- Apto Vila Lalau, próx. Rodoviária R$ 450,00
- Apto Ilha da Figueira, próx. Brasão R$ 450,00
- Ed. Lilium(Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 520,00
- Ed. Yatil - Barra do Rio Cerro R$ 550,00
- Ed. Ferreti(Centro - próx.Centro Vida) R$ 560,00
- Apto Schroeder - Centro R$ 600,00
- Ed. Platanus - Centro, cf cozinha mob. R$ 630,00
- Ed. Monte Carla - Centro R$ 720,00
- Ed. Renoir -llha da Figueira R$ 1.600,00

CASAS:
- Casa madeira Rio da Luz R$ 430,00
- Casa alv NOVA Rio da Luz - 2 qrtos R$ 580,00
- Casa alv Três Rios do Sul - 3 qrtos R$ 530,00
- Casa alv Barra do Rio Cerro R$ 810,00
- Casa alv Vila Nova R$ 900,00
- Casa alv Ilha da Figueira R$ 580,00
- Casa alv Rodovia SC 413 R$ 580,00
- Casa alv Rau, 03 qrtos R$ 600,00
- Sobrado alv Barra, próx. Parque Malwee R$ 830,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$ 4,300,00

- Casa alv Czerniewicz R$ 800,00
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos ,R$

1.200,00
- Casa alv Vila Lenzi, com píscinà R$ 2.500,00
- Casa alv alto padrão, centro R$ 3.100,00
- Casa comercia! alv ampla, Centro R$ 4.000,00
LOCA ÃO COMERCIAL

SÀ�;AS COMERCIAIS
- Sala cml Centro - Rua pres. Epítácio Pessoa, em

cimaVIACRED R$ 480;00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$ 500,00 ,

.

- Ed. Tower Center, sala 407 R$ 800,00.
- Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4,000,00

'GALPÔES,
- Galpão alv Rau, cf 70m2 R$ 1.400,00

TERRENOS PARA lOCAÇÃO
""

.

- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da

prefeitura.
R$ 300,00 cada.

- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cf

aprox. 350m2 -. R$ 380,00
- Terreno( Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros

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

2.200m2 R$ 1.200,00 e R$ 1.400,00.
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GIRASSOL' IMÓVEIS (47) 3371-7931

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

3.060m2. 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. se-m mobiliado. com

400.00m2 sendo 04 suítes, 03 salas, área
de festas e demaís dependências. RS

790.000.00 . estuda propostas

Cód. 2802 - Amizade - Sobrado com 300.00m1 semi
mobiliado, sendo 01 suíte, 02 dormitórios. sala de

jantar e tv, lavabo. 02 vagas na garagefTl. demais
depend Excelente area de festas com prscma

RS 530.000,00 aceíta financ.bancário

Cód. 2252 - Czerniewicz Sobrado com 03
moradias. sendo 350,00m2 de área construída

em terreno de 450,OOm1. R$ 330.000,00 -

Aceita casa até R$ 150.000,00

Terreno com

casa de madeira
próximo a

Prefeitura sito a

Rua Ana Zacko.
R$100.000,00

LOCAÇÃO:
• Casa na Vila lenzi, com 2 quartos e

demais dependências. Está sendo feito
muro e garagem! Aluguel: R$ 550,00

• Apto no bairro Baependi, próx. a

Rodoviária - Resid�ncial Winter, com 2

quartos e demais dependo Aluguel
R$550,00 + cond

VENDA:
Terreno com galpão em alvenaria e 02

casas de madeira -1287,50m2• Próximo
ao Portal Turistico de Pomerode. valor

190.000,00 (Analisa propostas)

Terreno com casa no

bairro Santa Luzia, coni
483m2,

2 quartos, sala e

cozinha coniucados, 1

bwc, lavanderia de
madeira.

Valor: R$60.000,OO -

analisa propostas.

Cód.2108 Casa no bairro Ilha da Figueira
com 3 dorm.,e demais dependencias.

R$i 50.000,00 aceita casa em Tubarão!

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

Centro. Ótimo para prédio.

Cód. 2756 - Vila lalau - Casa em alvenaria semi nova
com 155,OOm2 sendo 01 suite, 02 dormitórios, lavabo,
02 vagas na garagem e demais dependências. Possue
aquecimento solar e ficam os móveis sob medida da

cozinha e banheiros. O terreno tem 360.00m2•
R$ 295.000,00 - aceita financiamento bancário

�

Cód. 3452 - Guaramirim Sobrado c/ 291,OOm< de área
construída, sendo 01 suite master, 03 dormitórios. 03 salas,

lavabo, cozinha mobiliada, demais dep. 04 vagas na.

garagem, piscina e aquecimento solar; Terreno c/720.00m<.
R$ 450.000,00 - aceita apto cl parte do pgto

6:-:).��_.ii1;-""'1:� Cód. 2356 - Nova
';j 8rasília Casa em

alvenaria com

1 'O,OOm' de área

construída.
3quartos. Sala

cozrrvta,
lavandeoa
banheiro, garagem
e depósito.
RS120.000,00

';;'
aceita
financiamento
bancário

Cód. 1806 - Ilha da Figueira Terreno com j17,OOm
uma casa de r-iaderra com 4quartos rua asfaltao .

RS85.000.00· estuda propostas

Cód. 1965 - Barra do Rio Cerro - Cas em <. vena-,a com

264,OOm de à-ea ccnstr.rída. sendo 01 SIJl·c 02 dor r-rto IaS,

garagem para 04 c rros, + edícula corr quarto, sala COZinha
e banheiro e dernars deper-íênoas Ter-e no COM 590 00rrl2

RS 255.000,00 - aceita frna"clarr "to bancário

Cód. 1759-
Centro Flat duplex
com 103,00012 de
área total, sendo,
COZinha, sala.
lavabo, suíte com

ludro e 01 vaga na

garagem.
Mobiliado e locado

para hóspedes do
Hotel. RS
145.0'00,00 estuda
propostas, aceita

,-----------_....... apto e terreno.
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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.

Plantão: -9135-8601

3371-2357 www.parcim.oveis.com.br
. vilson@parcimoveis.com.brR.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207

Cód. 244 - TERRENO com
.

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

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

R$ 120.000,00.

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

2010. legalizada para
Financiamento.

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

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

Cód 211 • TERRENO,
Bairro Chico de Paulo,

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

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 Paulo, 1 suíte + 2 dormitorios.

R$ 650,00.

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

Aparecida. RS 350,00 .

• ILHA DA FIGUEIRA: Ouitinete com 45m2, 2
.

dormitarias, próxima MetalNox. R$ 380,00. .

• APARTAMENTO com 97.56m2• CENTRO, 1 suíte
+ 2 dormitorios, sacada com churasqueira, 2

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

����'O�ç;J.fV�

BarraSul
A imobiliária da Barra

ReI. - 325 - BARRA DO RIO CERRO - sobrado em alvenaria c/laje,
235m�, terreno C(405m?(13.5Ox30), murado c/portão eletrônico,

sendo a parte inferior c/116,m2, copa. coz,.lavandería,2 garagens.bwc.
sala de estar, Churrasqueira. parte superior c/119m' em fase de

produção cf aproximadamente 80% concluído e constituido de suite e

hldro, 2qtos, bwc social. sala íntima, sala de 1V e sacada e nos fundos
uma edícula c/27m? .

- RS 250.DOO,OO(com folo marcos-samara).

Ref. - 372 - BARRA 00 Rl-Q CERRO� casa alv. c/laje 114,75m2
(geminada) averbada terreno c/186m�{i2x15,50). 3qtos, sala, copa,
coz.BWC,lallanderia, garag1'lm, toda murada, Rua Henrique Reichow,

S/n° - RS 100.000,00 - aceita carro no neg6clo(cOm foto airton-carlos)

Ref. - 401 - VILA NOVA - RESlDENCIAl NORMANDIA, suite + 1 qto
e suíte + 2qtos, c/sacada e 'Churrasqueira, garagem. protocolado no

Registro de Imóveis sob n° 177.0Õ2. Rua ArthurGumz os aptos de 1
suite + 1 Qto a partir dfr R$ 140.000,00 e os de 1 suite e + 2qtos a

partir de R$15IJ.onn,Oo.{çom foto, residencial nOlmandia)

Ret. - 396 - BARRA DO RIO CERRO - casa alvo C/laje 80m2, averbada

terreno c/395,50m2, 3Qtos, sala.coz. e copa integradas, �,1ava�dena,
garagem. murada, Rua Vidal MaestrI-Loteamento ResIdencIal

Trenlino - R$175.000.oo

barrasul@netuno.com.br

Ref. - 389 - BARRA 00 RIO CERRO -casa alv. nova c/tszm- c/laje e

pvc terreno c/777.78m2(14.90x51.60) murado. 3qtos, sala copa, COI.

2bwc.escritório. lavanderia, garagem e nos fundos edícula c!75m2 cl
teto, sala,coz.bwc. area de serviço.lavand.com área de festas e

churrasqueira. local ideal para duas (amilias n" 80. RS 260.000,00.

ReI. - 325 - BARRA 00 RIO CERRO - sobrado em alvenaria cllaje,
235m2, terreno c/405m?(13.50x30}. murado crportêo eletrônico.

sendo a parte inferior c/116.m2. copa. coz . .lavanderia.2

garagens,bwc. sala de estar, churrasqueira, parte superior cl 119m2
em fase de produção cf aproximadamente 80% canclUldo e

consünndo de suite e hidra 2qtas. bwc social. sala írmma sala de TV
e sacada e nos fundos uma edícula c/27m2 R$ 250.000,00.

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$ 450.000,00.
Ref. - 329 • BARRA DO RIO CERRO -terreno cf

544m2(16x34), R$ 75.000,00.
ReJ. - 391 - BARRA DO RIO CERRO - terreno cf
963,30m2 (24�70x39), R$ 75.000,00
ReJ. - 397 - BARRA DO RIO CERRO - terreno com

2.170m2, Rua Clara Hanemann, Residencial

Dell'Pradi - R$ 250.000,00

ReI. - 393
VilA NOVA - apto
c/80,90m2 c/2

• qtos sendo um

suite, sala
coz.mteçraoas.iav
anderia,sacada
c/churrasqueira,
garagem. Rua
Antonio Francisco
Diemonn, n° 146·
Ed. Caliandra -

RS 125.000,00-
aceita terreno
como parte de

pagamento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• ReI. 1040 - Nova
Brasília - Ed.

Moradas da Serra -

Apto com suite + 2

qlos e demais dep ..

garagem. Prédio com

piscina. salão de
festas cf forno a lenha

- RS 158.000,00

. Ref. 1028-
Nova Brasília -

Ed. Sunflower -

Apto com suíte +

1 qto e demais

dep., garagem.
R$158.000,00

(Aceita
financiamento

bancário)

- 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 sutte + 2
Quartos e demais

dep .. terreno com

502 m2 - R$
280.000,00
(Aoeita
financiamento

__�_� � -...J bancário)

- !lef. 034-
Ribeirão Cavalo -

Casa alvenaria c/
3 Quartos e

demais dep.,
terreno com

570mL
R$110.000,OO

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 17 e 18 de março de 2010

47 3275.9500
Plantão 9.658-6786www.parcimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

CASAS

- ReI. 1019-

�._�
Centro - Ed.

-

-::
.

Maximum Cenler
- Apto com suíte
+ 2 qtos e demais

«: dep, garagem.
Jj localização
II 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. 025 - Ilha da Figueira - Sobrado cl
suíte cl closet + 2 quartos, 4 banheiros,

churrasqueira, 2 garagens. R$380.000,00.

• Ref. 1035 - Cenlro
- Edifício Sainl

Iropez - Cobertura

duplex com suite + 2

quartos, 4 banheiros,
com ambientes

amplos e interligados
(cozinha, sala de estar

I copa), terraço com

espaço para banheira
Spa, ampla área de

festas. box pi
depósitos na

garagem. Box para
depósito no térreo e 3

vagas de garagem.

- Ref. 046 - João
Pessoa - Sobrado
com suíte + 3
Quartos. 2

garagens, terreno
com 343 m2-
R$190.000,OO
(Aceita
financiamento

bancário)

- ReI. 003-
Schroeder - Casa
alvenaria com

suite + 2 quartos
e demais dep,
terreno com 478
m2 -R$
150.000,00
(Aceita
financiamento
bancario)

- Ret. 035-
Ribeirão Cavalo -

Casa alvenaria cl
1 quarto e

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

-- ---- - - - -------\.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

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

1
,

I

Fone: 47 3371.8818
I

47 9658.6785

�- --------------- -�-----------------�

I
I
I
I
I
I

• ReI. 011 -

Nova Brasilia -

Casa alvenaria
cl suite + 2

quartos e

demais dep,
terreno com

f-'il'�I'�=""__

405 m2-
R$ 230.000,00 C;i�:�(Aceita r.:

financiamento

bancário) """--'_.......;,i'--_�.-.:.._�'"--..,__'- -----J

,

I
-- ----- - -------------- -= J
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LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

.imb.br

•

Agência Jaraguá do Sul: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698· www.leier.imb.br

Agência Joinville: Rua Otto Boehm, 338 • Fone: (47) 3025-2080 • www.base.imb.br
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1141 • J.araguá 99

casa de alvenaria cf 2dorms+1suite
R$125.000,OO (lib. Flnane.)

50017-Barra Rio Cerro - apto 2dorms, 1

garagem, s/ condominio - R$415,OO
50018-Barra Rio Cerro - apto 2dorms., 1

garagem, s/ conoomíníq- R$415,OO
50020-Vila Nova - aRfo 2d9rms+ 1suite, 2gar, saco

c/churr, pisc.,áreaf�.s�a colet,elev. - R$1.280,OO
50001-Vila Nova - Ouplex cl 2dorms +1 suite cl

closet, 3 9ar, sacada cf churr, piscina privativa
amplo salão fe�tas privativo,piscina colet, salã�
de festas coletivo, elevador - R$2.500,OO

50022-Amizada (Jaragu�) -apto 2dorms, 1

garagem, c/ churrasqueira - R$550,OO
50023-Vila Lalau - galpão 108m2, c/escritorio
10m2, murado e cercado - R$800,OO

.

50025/26/27/28-Barra Rio Cerro - apto NOVO
2dorms,1 garagem, c/ churras. - R$63Q,OO

50030-Jaraguá 84 - casa mista 2dorms, R$550,OO

VENDA - CHÁCARAS/síTIOS
1144-Caixa D'áqua-Guaraminm - 242.800m2 cl
casa alven., c/lagoa peixe, arrozeira e mata.

R$750.000,OO ·r.,..
1152-Barra Rio Cerro-Jaraquá Sul - 125·.OOOm2 cf

casas alvenaria, piscina, murada e c/ mata
R$1.300.000,OO

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

. R$450.000,OO
1215-Rio da Luz-Jaraguá do Sul - 225.000m2 cl

40% pastagem, mata nativa e água corrente
R$230.000,OO (aceita permuta)

1008-Garibaldi-Jaraguá SL!I- 134.213m2 c/ casa, c

aprox. 70.000m2 mata nativa, cf 3 nascentes
R$120.000,OO

1248-Ribeirão Grande-Jaraguá do Sul- 3388m2,
2 lagoas, energia elétrica, cercada

. R$80.000,OO
1251-Barra do Rio Cerro-JaragiJá Sul- 20.000m2
Terreno {constru ão de chácara R$86.400,OO

casa de alvenaria cf
2dorms. +1suite, semimobiliada

R$ 200.000,00

casa de alvenaria, nova, c/
2dorms.+1suite,

R$145.000,OO (lib. Financ)

1122 • Nereu Ramos

casa de alvenaria, nova. cf
2dorms.+ 1 suite

R$145.000,OO (lib. Financ.)

1249 - Estrada Nova

Casa de alvenaria cf 2doms,
R$85.000,OO

apto c/2dorms.+1suite, 2 vagas
garagem, 2 elevadores

R$280.000,OO

Casa alvenaria cf 2dorms.+1 suite
semi-mobiliada c/ banheira

R$330.000,OO

1227 - Ilha da Figueira
2dorms.+1 suíte. sacada cf churr ..

R$169.000,00
Incorporação nO R3-48615

apartamento cf 2dorms.
R$88.000,00

V
E
N
D
E

80021 - Champagna
Casa de alvenaria, 2 pisos, cf2doms+ 1 suíte mobiliada cf closet e

banheira p/2 pessoas. bwc, lavabo,sala estar mobiliada, sala jantar,
rebaixo em gesso, cozinha semi-mobilíada, aquecimento a gás

mesanino, piscina, dependência de empregada, lavanderia equipada cl
,

moveis e 2 tanques, jardim finalizado
R$720.000,OO

casa de madeira cf 3dorms .. em

terrendo de 660m2
R$i60.000,OO

VENDA-TERRENOS

1244 - Escolinha
casa de alvenaria cf 3dorms, em

rua sem saída
R$120.000,00

1011-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$10.000,OO
de entrada e parcelas a partir de R$580,OO

1136-Jaraguá 99-Jaraguá do Sul R$49.000,OO

1190-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$80.000,OO
1193/1194-Rio da Luz II-Jaraguá do Sul R$38.000,OO

1211-São Luís-Jaraguá do Sul R$95.000,OO

1221-$ant() Antônio-Jaraguá do Sul R$75.000,OO

1231-Braço do Sul-Schroeder R$42.000,OO

1237-Ribeirão Cavalo-Jaraguá do Sul. R$40.000,OO

1238-Ríbeirão Cavalo-Jaraguá do Sul R$21.500,OO

1241-Guaniranga-Guaramirim R$70.000,OO

1245-Rio Cerro II-Jaraguá do Sul R$63.000,OO

80007-Rio Branco-Guaramirim R$5S.000,OO

800iS/80016-Água Verde-Jaraguá Sul R$117.000,OO

80017/80018-Água Verde-Jaraguá Sul R$117.000,OO

i247-lIha da Figueira-Jaraguá do Sul R$40.000,OO

i252-Rau-Jaraguá do, Sul R$53.000,OO

1254-Barra Rio Cerro-Jaraquá do Sul R$100.000,OO

1256-Ribeirão Cavalo-Jaraguá do Sul R$53.000,OO

80024-Água Verde-Jaraguá do Sul R$160.000,OO

1217 - Nova Brasília

Apto cf3dorms, semimobiliado,cf
hidrômetro individual

R$130.000,00 (!ib. Financ.)

Flat no Hotel Mercure
R$100.000,OO

A PR CJ.J ETA

II'v1ÓVEIS
,tl!-(I(/��I� j
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E
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E
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Serviços!
AQUI

Consultoria habitacional.;"
..

'

i

pI aquisição de terrenti�c()hst�pçãô
ptaquisiçãodé lmovelpronto
pI construção e reform.a
pi ,cori$orçh.l$ ,", ::i ,���;, .,

D�spãcbante imobiliário �,:

Empréstimo Pessoal
' .'

.*

p/ aposentados e 'pen�l()nista� ",�f',
. pI funcionários públiCQ$ "

...

,'; 5" .

pI funcionáriosde e'mpre$as'�õnleniagas
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3371-15

Classimais
Construção

pelo Sistema
de Condomínio

Fechado a

Preço de Custo
- ãoé

Incorporação!vendas@chaleimobiliaria.com.br

Rua Reinoldo Rau, 58-- Centro - Jaraguá do Sul

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

t.-:o�,_ Apartamento TIPO 01 com suíte e dormitório

amplo reversível (pode ser transformado em

dois dormitórios), bwc social, sala de

estar/jantar, cozinha, área de serviço, sacada
com churrasqueira e uma vaga de garagem,
com áreas de 135,09m2 total e 87,66m2
privativo - R$ 127 9,

.

I i o em

arcelas - CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio
sem Acabamento).

.

Apartamento TIPO 02 com dois dorrnltórtos,
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 - 12.97 22

e - (CUSTO ESTIMADO

pelo Condomínio sem Acabamento).

A UNIDADE!

�"i�1�''#!�ít�,w,,:
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 -

ESTIM DO pelo Condomínio sem

Acabamento).

Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José

Marangoni, Vila Nova.

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

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

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

-(CUSTO
ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento).

Apartamentos TIPO 02 com dois dormitórios, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha, área de

serviço, sacada com churrasqueira e duas vagas de

garagem, com áreas de 120,95m2 total e 75,OOm2
privativo -

- (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem

Acabamento).

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

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

privativo - 8 - ( U5TO ES I DO pelo C ndomínlo
sem Acabamento).

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nO 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 - 6 577,3 - ( 5TO E5T1 �DO p lo C ndommlo
m cabamen o.

Rua 181- Emil Burow esquina com a Rua 459 - everino

Apartamento TIPO PENTHOUSE com Suíte Maste r, Closet e

Varanda; Suíte 2 com Sacada (ou Dormitório 2 com Sacada e Bwc

Social); Dormitório 3 com Varanda; Home-theater com Varanda (ou
Dormitório 4 com Varanda); Lavabo; Hall Social; Living, (Salas de

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

L
Churrasqueira e duas vagas de estacionamento, com áreas

Jestimadas de 270,00m2 total e 149,00m2 privativo -

(CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem

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

3
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Rua Guilherm'e Dancker, 161 - Sala 3

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

-.
<D

a;
N

i3
w
a:::
o

Empreendimentos Imobiliários

"

LIGUE: 3372.1616
. Plantão: 47 91 7.1988
atendimento@megaempreendimentos.com

,

Terreno Agua Verde ..

Lindo terreno residencial,
loteamento asfaltado, rua sem

saída, pronto para construir.
Área de 450m2• R$ 85.000,00
(Aceita financiamento bancário

e carro até 35 mil como

parte de pagamento).

Linda casa no bairro Amizade!
Imóvel com área de 220m2 e terreno com área de 650m2. Contém
1 suíte, 2 quartos, banheiro social, cozinha sob medida, sala de jantar,
sala de estar, mezanino com sala íntima, escritório e sacada, área
de serviço, depósito, garagem para 4 carros e portão eletrônico.
R$ 390.000,00 (Liberada para Financ. Bancário)

SOBRADO-JGUÁESQUERDO
Excelente sobrado próximo ao centro,
contendo 1 suíte cl sacada, 2 quartos, sala
de estar, sala de jantar, sala íntima, banheiro
social, cozínha mobiliada, ampla área de festas

cl churrasqueira e espaço pI piscina, 3 vagas
de garagem, portão eletrônico. Rua sem saida
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)

APTO BELVEDERE • ALTO PADRÃO
(NOVO· CENTRO)

Apartamento com área privativa de 160m2. contendo 3 suítes (sendo
1 master c! hidro), 3 vagas de garagem. Edifício conta com Espaco

Gourmet, Piscina, espaco para academia, 2 apartamentos por andar
e localização privilegiada no Centro da cidade. Consulte-nos!

OPORTUNIDADE!
EO'F. BARCELONA· VILA NOVA

(NOVO· 2 VAGAS DE GARAGEM)
Apartamento contendo 1 suíte, 2 quartos,
sacada com churrasqueira, sala de estar/
jantar, banheiro social, cozinha, área de
servico e 2 vagas de garagem.

R$ 165.000,00
(Aceita Financiamento Bancário)

TERRENO NOBRE NO
BAIRRO AMIZADE

Ideal para Edifício Residencial e Casa de
Alto Padrão. Excelente imóvel de esquina,

localizado na' Rua 13 de Maio. Pronto

para construir, com área de 577m2.
R$185.000,00 (Proprietário Aceita

Permuta no local).

OPORTUNIDADE!
EDIFÍCIO UUUM

UBERADO
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 serviço e 1 vaga
de garagem. Ideal para você que

quer morar ou investirl

, ,

Casa - Vila laIau (prox. a Marlsol)
Im�vel com area de 170m2, contendo 2 dormitórios, sala de estar com

lareira, copa e cozinha, banheiro social, área de serviço, área de festas
cf churrasqueira, garagem privativa e portão eletrônico. Quartos

cozinha e área de serviço mobiliados. R$ 220.000,00
'

Terreno Residencial- Centro
Localizado em área nobre no

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

EDIF. SANTA CATARINA
(próx ao Posto Mime - Vila Nova)

Apartamento com área de 95m2 de área privativa
conten�o 1 suí�e, 2 dormitóri?s, sacada cf churrasqu�ira,

banhel�o SOCial, sala em dOIS ambientes, cozinha, área
de servico e 1 vaga ,de çaraqern Piso em madeira, gesso

em todos os ambientes, COZinha gourmet, iluminacão
indireta, mobília sob medida em todo apartamento.

Apartamento diferenciado, todo modificado, mobiliado com
.

alto padrão e bom gosto! Consulte-nos!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vila Nova
amplos

apartamentos
com

3 quartos
(1 suíte)

2 vagas de
garagem

ampla
sacada cI

churrasqueira
A partir de

R$198.000,OO

ILHA DA FIGUEIRA - Casa em

alvenaria de 150m2 em um terreno de
860m2 (frente p/2 ruas). Área de festas
com churrasqueira em granito.
Cozinha embutida em mármore, 2q,
2WC mobiliados. Rua calma.
R$190.000,OO

6 C assimais o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 17 e 18 de abril de 2010

Chico de Paulo - 3 quartos (1 suíte),
sacada com churrasqueira
elevador, sacada na área de serviço,
forração com gesso, rampa de acesso a

portad�es de deficiência.

Baependi - 3 quartos sendo 1 suite, 2 quartos ,

sendo 1 suíte ou 2 quartos, captação de água
pluviais para uso de' condomínio.

Barra do Rio Cerro
ótimos Investimentos.
Apartamentos de 87m2•

1 Suite + 2 Quartos.
Sacadas c/churrasquelra

1 Vaga de Garagem.
RS 140.000,00

Res. Berta KIan

ÕTlÍIA.-OPÔR1VNIDAD
CZERNIEWICZ - 1 suite+2 quartos ou 2

quartos, sacada comchurrasqueira,
01 vaga de garagem ou 2 respectivamente.

Czemiewicz -

Bélíssimo Flat no

Saint Sebastían
TODO mobiliado
com hidromassa·
gemI mezanino e

todos os confortos
de umflal.
R$135.000,OO

Amizade. Geminado com 150m2, 3 quartos
(1 suíte c/sacada), saia de estar e jantar integradas

c/cozinha. Area deTestas e 2VGcobertas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 121 -

tot. Guaramirim -

Amizade, Residencial
casa mista, 2 lote esquina Malibu, lote

qtos e demais com área de esquina com

dependências 486,10m2, área de

,com 78m2,
rua com 383,27m2 -

asfalto -

Reg. Imóveis MI
$150.000,00 Reg. 21.971.
- MI50.407. Imóveis MI

50.966

Financie pela Caixa! Entre em

contato para maiores detalhes!

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

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

Imóveis MI mãe 59.123

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes - Com
escritura - Lotes a partir de R$45.000,00

financiável- Re . Imóveis MI 24.783.

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

Casa 1 - Casa em

alvenaria com

aprox. 80 m2 - 1

suíte, 1 quarto,
sala e cozinha

conjugados, 1
banheiro completo
com armário e box
blindex 1 Omm, área
de testa com

churrasqueira -

financiável pela
Caixa - Reg.
Imóveis M150.396

-

COMPRA

INTERIMÓVEIS VENDE

INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

CRECt 914 J ALUGA

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

...� -

•
.r

Rua João Picolli, 104 I Centro I Jaraguá do sul/se LANÇAMENTO
EDIFíCIO ERNESTO KROGEL

Apartamentos 2 dormitórios,
sala de estar e jantar, cozinha,

área de serviço, banheiro,
sacada com churrasqueira

e vaga de garagem.
Área total 86 rn".

Excelente localização
Av. Mal. Castelo Branco
Centro de SchorederlSC

Consulte as condições
especiais para compra.

1M VEIS PARA LOCAÇAO
-> Apart. 1 dormít., sala, coz., área serv., bwc, sacada e �
garagem. Vila Nova Próx. Fórum. Aluguel: R$ 450,00 �
-> Apart. 01 dormit., sala, COZ., área serv.• bwc, sacada f
cI churrasqueira e garagem. Resid. das Tulipas -

'

Centro. Aluguel: RS 490,00 ,

.> Apart. novo, 02 dormitórios, sala, cozinha, área serv., i
banheiro, sacada e garagem. Três Rios do Sul. ;

Aluguel: R$ 520,00
-> Apart. 03 dormi! .. sala, COZ., área serv., bwc,
sacada e garagem. Ed. Vitória Régia - Vila Lalau.
Aluguel: RS 550,00
.> Apart. 03 dorm!. (t sulte), sala, COZ., área serv..

bwc social, sacada cJ churrasq. e garagem. Resid.
Phoenix - Centro. Aluguel: R$ 900,00
-> Sala comercial, área 45 m2. Rua Preso Epitácio
Pessoa, 1465 - Centro. Aluguel: R$ 550,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref 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

Rei 4802 - Residencial Sonia

Magali - Apto c/84,89m2 - suite -

2 dorm - sala estar/jantar -

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

.

ReI 4733 • Ed Monte CarIo - Cobertura
C/248,79m? - suite master - 02 suites -

estar intimo - salão de festas cl churr -

piscina - vagas gar - ficam moveis sob
medida - RS570.000,OO - aceita

imóvel de menor valor

Ref 4806 - Vila Nova - Edificio Alberto

Marangoni - Apto C/ 79,00m2 - 02 dorm -

sala cf 02 ambientes - 2 bwc - sacada -

área festas - ficam moveis sob medida -

salão de festas - R$158.000,00

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

sacada cl churr, 2 vagas de gar.
- a partir de R$256.000,OO

Ref 4654 - Resid Lancaster - Aptos cf
115,65m2 - 02 dorm - sacada cf cnorr

vaga gar - a partir de R$142.000,OO -

Obra Incorporada sob nO RI 59.825

Ref 6598 - Víla Rau - Sobrado c/
21 0.OOm2 - 2 suites - 2 dorm -

piscina - área festas cf bwc - 2

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

ReI 4142 - Vila Nova - Resid Monise
Apto cf 97,07m2 - suíte - dorm - sala -

coz - gar - R$160.000,OO

Ref 6592 - Centro - Schroeder -

Casa Alv em construção cf
75,OOm2·3 dorm - bwc socíal

sala -coz - R$139.000,00

Ref 4685 - Resid Mont Vermont - Apto
cf 95,00m2 - suIte - 2 dorm -

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

apto mobiliado - R$284.000,OO

AMIZADE NEREU RAMOS GUARAM.I�t�

Ref 6542 - Casa Alv c/130,OOm2
- suíte - 2 dorm - estar/jantar -

área festas - 02 vagas gar -

massa corrida - gesso - janela
blindex - R$198.000,OO

Ref 6634 - Rio Cerro I - Casa Alv cf
170.00m2 - 3 dorm - bwc - churr - gar

R$250.000,00

Ref 6633 - Amizade - Casa Alv
cf 59,OOm2 - 2 dorm - bwc

sala - gar -R$130.000,OO
,

NEREU RAMOS '. ILHA DA FIGUEIRA

Ref 6620 - Schroeder -

Sossego - Casa Alv c/
156,OOm2 • suíte - 2 dorm
- sala estar/lentar - dep -

gar p/ 02 carros -

R$159.000,OO

����

AMIZADE

Rei 6590 - Casa Alv cf 114.00m2
- suite - 2 dorm - estar/jantar -

ehurr - gar - massa corrida -

roda teto em gesso -luminárias -

janelas em blindex - esquadrias
em alumlnio - R$178.000,00

Ref 6618 - Casa Alv cf 111 ,QOm2
- 2 dorm - sala estar/jantar -

copa/cal - edicola c/ dorm - bwc
e lav - R$95.000,OO

ReI 6621 - Casa Alv cf 128.00mZ - 3
dorm - sala estar - 2 bwc - coz -Iav -

gar - var - R$11 0.000,00

Ref 6552 - Ilha da Figueíra -

Casa Alv C/ 250,OOm2 - 3 suites
- escrit - 03 salas - área festas

- piscina - 2 bwc - gar pf 02
carros - ficam móveis embutidos
- aceita imóvel de menor valor -

RS360.000.00

Ref 6611 - Casa Alv c/
375,00m2 - suíte cf closet - 3

dorm - sala estar/jantar - gar pf
07 carros - área festas - dep

empregada - demais
dependências - RS320.000,OO

Ref 2235 - Terreno c/
1.497,60m2 - RS93.000,DO

ReI 2242 - Vila Nova - Terreno Comercial
c/ 46.909,05m2 - R$1.380,OOO.00

Re( 6614 - Casa Alv cl 151 ,24mZ.
suíte cf closet - 2 dorm - churr cf bwc

- gar p/ 02 carros - porcelanato -

massa corrida/gesso - R$309.000,00

Ref 4015 - Corupã - Chacara cf
132.000,OOm2 - 8.000 pés de

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

area festas - Proximo as

cachoeiras - RS290.000,OO

Ref 2088 - ma Martins - Terreno
residencial c/ 420,OOm2 - R$55.000,00

Ref 6551 - Guaramirim - 02
casas geminadas e/59.25m2
cada - 03 dorm - bwc - sala

estar�antar - gar -

R$115.000,OO cada

RE!f 6615 -Ilha da Figueira - Casa
Alv c/330,OOm2 - suíte cf closet -

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

piscina - R$565.000,OO

Ref 6619 - Casa Alv cf 170,OOm2
• suíte - 02 dorm - sala

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

R$27D.OOO,OO

Ref 6617.,. Casa Alv.cf 12.8,00m2
- suíte - 2 dorm • sala
estar/jantar - lav - gar -

R$255.000,OO

Ref 6612 - Casa Alv e/230.,OOm2
-suíte cf closet - 02 dorm -·2
bwc � área festas - gar p/ 02
carros - aceita 02 terrenos na

negociação -R$270.000,OO

ReI 2182 - Terreno c/ 2.495,00m2 -

RS190.000,OO

ReI 4811 - Amizade - Resid
Amizade - apto c/ 58,35m2 - 2
dorm - sala estar/jantar - área
serviço - gar - R$115.000,OO

Ref 6640 - Casa Alv c/113 06m2
- suíte - 2 dorm - estar/jantar - gar Ref 2243 _ Terreno com 453.00m2 -

- ficam todos os moveis -

R$160.000,OO
... . J3$2.Q.�.j).OMº . .

. .

ReI 4812 - Czerníewicz - Resid
Athenas - suíte - 2 dorm - sala
estar/jantar - sacada eí churr -

gar p/ 02 carros - salão de festas
- R$240.000,OO

VILA RAU

,." ,.
�

',ailf 6521 �·Vila 'Rau - Casa Alv cl
224,ÔOm7. - suite - 2 dorm - copa/coz

toda mobiliada - bwc c/ banheira e hidra
- gar pf 02 carros - aceita apto de menor

valor - R$310.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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R s·de cial Vieira
ReI: 2404·

Nova Brasilia •

Apartamento
nO 201, com 1

suíte,2
dormitóríos,
bwc social,

sala de estar e

jantar, cozinha,
sacada com

churrasqueira,
área de

serviço, 1 vaga
de garagem.

R$150.000,00

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta - Das 8h :- 12h e 13h30 - 18h30

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
• •

n amove s.

York R
•

SI
•

en I I int Germ
•

ln

Ref: 2272 - Nova
Brasilia - Apartamento nO

301 (fundos) com 1
suíte,2 dormitórios, bwc
social, sala de estar, sala

de jantar, cozinha,
lavanderia, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de

garagem. R$175.000,OO
ENTRADA + fGTS +

fiNANCIAMENTO
BANCÁRIO.

ReI: 2332 (239
é o certo) - Vila

Baependi
Apartamento nO
304 com 1 suíte,

1 dormitório,
bwc social, sala

....,._- de estar e jantar,
sacada com

churrasqueira,
cozinha, área de
serviço, 1 vaga

de garagem ..

R$110.000,OO

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,OO

Nova
Apartamentos

. com l/suíte, 2

dormítórios, bwc
social, sala de
estar e jantar,
sacada com

churrasqueira,
área de serviço,
garagem.
Acabamento:
rebaixamento em

gesso nas salas,
piso laminado em

madeira nos

dormitórios,
preparação para
ar split,
hidrometro
individual.

Residencial
Aq ela

Ref: 1531 - Sobrado
Geminado - Amizade - 2

Geminados com 3 andares.
1 suíte, 3 dormitórios, bwc

social, copa, cozinha, área
de serviço, churrasqueira, 1

vaga de garagem.
R$235.000,OO cada uma.

Ref: 2347 - Vila Rau - Apartamentos com 2

dormitórios, bwc social, sala,sacada com

churrasqueira, cozinha, área de serviço, 1 vaga
de estacionamento coberto. R$ 95.000,00

Ref: 2309 • Vila' Nova Aptl)S em construçào cll 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

TERRENOS APARTAMENTOS

ReI: 2402· Centro - Apartamento com 1 suíte, 2
dQrmítórios, sala de estar e jantar, sacada,

banheiro. cozinha, área de serviço, dispensa,
lavabo, 1 vaga de garagem. R$ 240.000,00

-

ReI: 1607 • Casa Amizade tet, Jardim das Acácias Ref: 1604 • Casa Amizade· Lol. Vile de Lyon - Sobrado
Casa com 1 suite, 2 dormitórios (sendo um deles com: Piso Térreo: cozinha, sala de jantar, bwc, área de

mobiliado), sala de estar e jantar, bwc social, cozinha serviço, área de festas. Piso Superior: Suite, 2

mobiliada, área de serviço. área de festas. 2 vagas de dormitórios, bwc. sala de estar, 2 vagas de garagem. ReI: 3252 - Terreno Amizade - tot Jardim das

garagem. R$ 290.000,00 R$: 349.000,00 Acácias, com 327,35m2• R$ 69.000.00
� -A� ��---------- ---- --�

'.Resid. Recanto da II a

ReI: 2385 - Ilha da Figueira - Apartamentos
com 1 suíte, 2 dormitórios, sala de estar e

jantar, copa, cozinha, área de serviço. bwc
social. sacada com churrasqueira, garagem.

R$149.900,00 á R$199.900,OO

ReI: 1599 - Casa
Amizade - tot. Vile de

Lyon - Casa com 1 suíte
cí closet mais banheira,

2 dormitórios, bwc
social mobiliado, sala de

estar, sala de jantar.
cozinha mobiliada. área

de serviço, área de
festas, 2 vagas de

garagem. R$280.0GO,00

Ref: 3249 • Terreno Vila Lalau - Em frente a

Weg II com 1.476m2 RS 1.200.000,00

ReI: 2403 • Residencial Aquamarine • Centro -

Apartamento com 2 dormitórios (sendo um deles

mobiliado), sala, bwc social mObinàdo, cozinha
mobiliada, área de serviço. 1 vaga de garagem.

R$142.000,00 ENTRAOA+ fGTS +

fINANCIAMENTO BANCÁRIO

Ref: 2397 • Barra do Rio Molha - Apartamento
todo mobiliado com 1 suíte cf sacada, 2

dormitórios, bwc social, sala de estar e jantar,
sacada gourmet com churrasqueira, cozinha, área

de serviço, 1 vaga de garagem. RS 300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1083 - AMIZADE - CASA
ALV. NOVA cf suíte + 2

qtos. R$ 240 mil

1102 - BARRA - CASA ALV. c/
suíte + 2 qtos, ampla área de
festas. Terreno e/787,50m2.

R$ 385 mil

1223 - JGUÁ ESQUERDO -

CASA MISTA - terreno de
esquina. R$ 150 mil

"

� 1192 - FIGUEIRA - CASA ALV.
� cf 300m2 - suíte + 2 qtos,
� terreno cf 1000m2• R$ 280 mil
�

1075 - AMIZADE - CASA ALV.
c/ suíte + 2 qtos. R$ 239 mil

1073 - NIflH - CAM IE
lVlIDB o' 3 cA tmm o'

�rn?R$�nj

1185 - FIGUEIRA -

SOBRADOS_Q�MJNAP]��
aprõx�-17Õ-m2 - suíte + 2 qtos.

Valores sob consulta.

1072 - CHAMPAGNAT -

SOBRADO cf 290m2 - suíte + 2
qtos. R$ 500 mil

1008 - CENTRO - CASA cf
suíte + 3 qtos, piscina, terreno
e/1320m2 - ótima localização.

R$ 795 mil

1081 - RES. VERSALHES -

CASA ALV. cf 250m2, terreno cf
3795m2. Espaço para horta,

pomar, quadra de esportes, área
de festas com piscina. Local

Aprazível.

3412 - VILA NOVA - APTO
RES. JARDIM DAS

MERCEDES c/60m2 - 2 qtos,
1 garagem. R$ 99.000,00

1306 - PRÓX. PREFEITURA
SOBRADO SEMI-MOBILIADO cf

suite + 4 qtos, área de festas com

piscina - terreno cf 1400m2. Linda
vista da cidade. R$ 485 mil

1103 - BARRA RIO_CERRO.: ,

CASA DE ALV. cf 192m2 - Suíte
+ 2 qtos, 2 garagens. Terreno

cf 372m2. R$ 270.000,00

1334 - SÃO Luís - CASA DE
ALV. cf 120,08m2 • Suíte +

1 qto. Terreno cf 198,65m2.
R$ 130.000,00

1082 - AMIZADE - SOBRADO
c/180m2 - suíte master + 2

qtos. R$ 320 mil- Estuda
propostas envolvendo apto de

bom padrão no negócio.

1025 - CASA CENTRAL - cf
300m2 - suíte master + 2

qtos, área de festas cf piscina
- Churrasqueira - Quadra
poliesportiva. R$ 540 mil

1085 - AMIZADE -

SOBRADOS GEMINADOS -
.

cada um cf suíte + 2 qtos.
R$ 175 mil cada sobrado

1160 - CZNERNIEWICZ -

SOBRADO (rua sem saída)
c/160m2 - terreno c/
730m2• R$ 480 mil

1000 - CASA CENTRAL -

cf 230m2 (todos os quartos
cf sacada). R$ 480míl

1056 - ÁGUA VERDE -

SOBRADO MOBILIADO cf
430m2 - terreno c/
1328m2. R$ 500 mil

3001 - RES. FLOR DE LOTUS - Em
construção - CENTRO cf 1 surte-1
suíte + 1 qto - 1 suíte + 2 qtos.

Valores sob consulta.

3011 - CENTRO - RES.
VILLENEUVE -

Localização privilegiada,
projeto único na cidade.

Venha conhecer esse

belíssimo projeto.

3270 • MU • APTO no Res.
Imigrantes c/ 96, 189m2• 2 qtos,

cozinha mobiliada.
R$130.00D,OO

3417 - VILA NOVA -

RES. GRANADA (novo) -

cf suíte + 2 qtos - 2

v.agas de garagem. A

partir de R$ 200 mil

3030 - APTO CENTRAL -

ED. GOMES - cf área
privativa de 95,33m2 -

Suíte + 2 qtos, 1

garagem. RS169.000,00

(novo) c/ suíte + 2 qtos =

RS 130 mil. Pode ser

financiado.

3034 - CENTRO - ED.
ASTER c/ suite + 1 qto.

RS 127.000,00

ó
'o
.!.:!"
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� 3000 - CENTRO - APTO NO
� ED. CARVALHO cf suíte + 2

] qtos. R$ 190 mil
O

3004 - CENTRO - APTO
NO ED. VAIRA c/2 qtos.
R$ 128 mil - Pode ser

financiado ..

2087 - BAEPENDI -

TERRENO. c/ 4.634m2 - 50
metros de frente para a Av.

Pref. Waldemar Grubba.
R$ 1.875.000,00

2172 - ESTRADA NOVA -

TERRENO C/483m2_'
RS 60.000,00

2125 - BARRA - TERRENO cf
18.000m2 - ótimo para

construir uma chácara, casa de
campo. R$195 mil

2454 - SCHROEDER -

LOTES NO JARDIM
ELDORADO cf 392m2 - a

partir de R$ 52 mit - Estuda

pequeno parcelamento.

3001 - CENTRO - RES. FLOR
DE LÓTUS (em construção) cf

1 - 2 ou 3 qtos. Valores sob
consulta. Entrega em 2011.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA 3372-1122VENDE

ALUGA PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

ADMINISTRA
Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

REF 2838 - casa alv. 53m2•

R$ 98.000,00

RS 715,00 - REF 406-Vila lenzi -01 suíte, 02 dorm.

RS 990,00 - REF 437 - Centro - Ed. Arezzo - 01

suíte, 02 dorm.

RS 680,00 - REF 446 - Centro - Ed. Dona Helena

apto01 suite, 02dorm.

RS 800,00· REF 448 - Nova Brasília - Ed. Aquarela
-01 suíte, 02 dorm.

RS 650,00 - REF 159 - Vila Nova - apto 02 dorm.

RS 510,00 • REF 391 - Ed. Imigrantes, Bloco B •

apto02dorm.
RS 600,00 Cond. Aprox. RS 70,00 + 'PTU RS
20,000 - REF 452 - Agua Verde - Rua Paulo

Kraemer, 202 - Próx. Merejak Têxtil- Ed. Olinda

apto novo com 02 dorm, sala, coz, bwc, lavand,
garagem.
RS 680,00- REF - Ed Maranata -02 dorm.

------------1--------- ------.., R$620,00-REF461-Vila lalau-apto03dorm.
R$ 710,00-REF464-Centro-Ed. Atlanta 02 dorm.

RS 1.900,00 - REF 465 -Morada da Serra - duplex
com 02 surte, 01 dorm, gar 02 carros.

CASAS:

RS 600,00 - REF449- Firenzi -casa alv. 03 dorm.

R$ 385,00 - REF 451- Firenzi - quitinete em aiv.

R$ 1.800,00 • REF 051- Centro - Rua Argentina,
70 - Sobrado em alv- 01 suite, 04 dorm, sala de

estar, sala de jantar, cozo mobiliada, bwc, lavand,
área festa, sacada e garagem para 02 carros.

R$ 1.000,00 - REF 462 - Vila tenzí - Casa em atv,
01 suíte, 02 dorm.

R$ 620,00 • REF 469 - Vila Nova - casa mista - 02

AMIZADE

a BARRA RIO CERRO

RS SOO,OO· REF 425· Czerniewlcz - sala com 40m'.
R$ 1.100,00· REF 430 - Centro - Ed. Ruth araun

sala03.

RS 1.500,00 • REF 458 - Czerniewicz - casa

çomercial em alv. com 140m'.
R$ 2.400,00 - REF 374 - Centro - Rua Ângelo
Schiochet (após ponte ao lado cabeleleiro

Janunze) - sala comercial com mesanino 170m2•

(60m2, com disponível em dezembro)
R$ 1.100,00 - REF 430 - Centro - Ed. Ruth Braun -

sala 03 com aprox. SOm' e 01 bwc.

RS 650,00 • REF 460-Centro- Ed. Florença-Sala
comercial n" 105 e 106. Com 40m' cada. Possui

sala de recepção, sala de atendimento e bwc, com

mobília.

R$ 400,00 - REF 463 - Vila Nova - sala comercial
com aprox. 35m', 01 bwc.

R$ 480,00 • REF 468 - Centro - sala comercial
com 32m', 01 bwc, piso cerâmico, com

estacionamento.

GALPÃO
RS 4.300,00· REF 427 - Vila Rau - Pref. Jose Bauer,
1300 - galpão - com 8oom', 02 salas para
escritório e 02 bwc.

R$ 770,00 - REf 450 - Firenzi - Rua Adelina Klein

Ehlert, 679 - Galpão em alv. Com 70m' + 30m de
- - ------....

toldo.Possuilígaçãotrifásica. Nãotemhabite-se.
RS 770,00 • REF 450 - Firenzi - Galpão em alv.

Com70m'.
RS 4.800,00 • REF 456 - São Luis - Galpão com

aprox.670m2•
RS 4.500,00 - REF 227 - Vila Nova - galpão com

522m2, com sala para escritório e 04 bwc, com

pátio de aprox. 3.000,OOm1•
TERRENO:

R$I.000,OO· REF 392 - Vila Rau - Rua José Bauer,
484 - terreno 3.646m' - F rente de 4Om.

REF 2834 - geminado alv. 74m2•

R$ 140.000 00
---1�----

AMIZADE

REF 2812 - casa alv. 180m2•
Terreno 450m2• R$ 295.000,00

TERRENOS
REF 2831 - Casa alv. 105m2•

Terreno 480mz. R$ 190.000,00

REF 1212 - Ed. Mont Blanc - apto
RS 65.000,00 - loteamento Demathe

180,55m2• R$ 250.000,00 RS48.000,00-loteamentoDuwe

CHICO DE nAuLA] R$52.000,00.loteamentOJardim.Eldorador"1-\ RS 52.000,00 - Loteamento Patneras
-, RS 90.000,00 - Loteamento MUnique

RS 105.000,00 - REF 3322 - Amizade - Champs
Elises-Terreno 360m'.
R$ 100.000,00 - REF 3269 - Ilha da Figueira -

Terreno 450m'.

RS 130.000,00 - REF 3280 - Vila Nova - Terreno

390m2.
R$377.ooo,oo-REF3328-Amizade-Terreno200Jm2.
R$ 61.000,00 - REF 3331 - Estrada Nova -

I Terreno 381,85m'.
R$8S.000,00· REF 3335-Vila lenzi-Terreno 443m2•
R$ 96.000,00 - REF 3336 - Jaraguá EsquerdO -

�:iíl-..;' Terreno 338m',

; RS96.000,oo-REF3338-Amizade-Terreno 375m'.

R$l15.ooo,OO-REF 3340-Vila Lalau-Terreno 329m'.
R$105.ooo,oo. REF 3340 - Vila Lalau - Terreno329m'.

R$150.000,00 - REF 4031- Jacu Açu - Guaramirim

BAEPENDI

REF 1260 - Ed. Arno Reichow - apto
110m2• R$210.000,OO

-- ......

REF 1263 - Res. Waldomiro. Bartel
- apto 80m2• R$ 135.000,00

REF 1266 - Ed. Bela Vista - apto
80,56m2• R$ 215.000,00

REF 1268 - Ed. Dom Pedro - apto
110m2• R$160.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA Rua João Januário Ayroso, 531. No início do Jaraguá Esquerdo.
Atendimento: 8h30 às 12h - 13h30 às 18hOO. Aos sábados: 8h3.0 às 12h.

www.imobiliariabeta.com.br

3371·6600
Rei: 0864 Apartamento no Centro
de Guaramirim. 3 dorm, R$ 870,00.

Rei: 0872 Casa no São luis, 2
dorm, R$ 500,00.

ReI: 0497 Apartamento na Vila
Nova.3 dom]. R$1000,00
0880 Apartamento na Barra, 3
darmo R$ 600.00.

ReI: O 192 Apartamento no Amizade.
2 dorm. R$ 400,00
ReI: 0754 Apartamento no Água
Verde. 2 dorm. R$ 580.00

Ref: 0488 Kítnet na Nova Brasília,
com i dorm.
RS 280,00.
ReI: 0863 Sala Comerciai no Centro
de Guaramirim, com 300m2 R$
3.500,00.

.

REF: 331 Apartamento na Ilha da
Figueira, 1 suíte R$ 400,00

ReI: 1043 Casa no Centenário, com 3 dorm e

demais dependencias. terreno com 490m2.
R$125.000,00.

ReI: 0221 Apartamento na Barra do
Rio Cerro. com 1 dorm, R$ 480,00.

Ref: 0675 Apartamento no Centro, 3
dom, 2 vagas na garagem. R$
1000,00
Ref: 0290 Apartamento na Vila
Nova,.2 dorm. R$ 600,00.

ReI: 0396 Apartamento na Barra,
2dorm. R$ 550,00.

Ref: 0014 Apartamento no Rau, 2
dorm semi mobiliado. R$ 580,00

ReI: 1063 Chácara no Garibaldi, com

185.000,00m2. 160 mil covas para
Palmeiras, Eucaliptos 5 mil pés, 20 mil pés

de Palmito Jussara. R$ 770,000.00.

ReI: 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.

Contato: 9934-0687

ReI: 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.

TERRENOS

Ref: 1060 Casa na Barra, 1 suíte + 3 dorm. R$ 240.000,00.

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 (suíte) ,2 vagas
na garagem. R$ 320.000,00

REF: 0553 - Terreno 132.500m2
em Schroeder - R$1.250.000,OO;
REF: 0982 - Terreno na Vila Lenzi
R$130.000,00;
REF: 06g6 - Terreno na Sarra do Rio
Cerro 312,50m2 R$ 85.000,00;
Ref: 1012 - Terreno no Jaraguá
Esquerdo, 900 m2 piano. R$
276.000,00.
Ref: 1027 - Terreno no Estrada
Nova, 351 m2• R$ 57.000,00.
Ref: 0888 • Terreno na Vila Lenzi,
399 m2. R$ 75.000,00.
Ref:1029 - Chácara no Garibaldi
com 564.843,00 m2. R$
1.100.000,00 na coluna de
Terrenos.
Ref: 1036 Terreno nos Três Rios do

Sul, com 325m2, R$ 54,000.00
Ref: 0971 Terreno para galpão na
Figueirinha, com 823,59m2
(17x46) por R$125.000,OO

.

Ret: 1050 Terreno no Água Verde,
com 360m2. Valor: R$182,OOO.OORef: 1067 Casa no Centro,

com 2 dorm. (1 suíte)
R$350.000,00.

Apartamento no

Centro,
serrsmobüado,
com 2 dorm (1
suite com

closet). R$
320.000,00.

'

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.

Ref: 0377 Apartamento na Ilha da Figueira,
Residencial Hilamar, 2 dorm.(1 suíte)

R$175.000,00. (Negociável)

, Visite nosso site e confira outras ofertas especiais!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ricardocimoveis@hotmail.com

lRICARDO 3055-0191
•

I m
,

O

o (47) 8808-5378

tt:5 (47) 8835-6617
Z (47) 8841-6996
<C (47) 8861-2228
� '(47) 9111-1184

Faça AQUI seu

financiamento bancário!

, Cód 246 Guaramirim - Casa
, de alvenaria cf 3 dormitorios,
, 2 banheiros, Garagem, copa,

cozinha, demais dep.
R$ 215.000,00.

v e
•

I 5
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

,
"

,
"

:' Cód 235 Amizade. Terreno com ::
: I

532m2 R$ 205.000,00. ::
:L J:
:'

------:_- --�-------,:
I

"

,
"

,
"

,
"

,
"

I
"

-' :'

Rua Barão do Rio Branco "0700 -- Centro (ao I
.,.

COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFiRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

1
-

,
,
,
,

Cód 236 Amizade. Casa cf
Terreno 255,OOm2 casa cf
2 quartos, sala, cozinha,

demais dep.
R$100.000,OO.

,

,
,
,
,

"
"

,
,

"
"

Cód 250- Rio da luz
Casa de alvenaria com

cf 1 suite + 2 quartos,
cozinha, sala,garagem,

demais dep.
R$ 91.000,00.

Cód 214 Casa de
alvenaria (nova) com 1

suite + 2 quartos, sala,
cozinha, churrasqueira

demais dep.
R$170.000,00.

Cód 220 • Barra do Rio
Molha Chacara com

300,OOOm2
R$160.000,OO. Tambem
vende-se em 2 partes.

Cód 229 Tres Rios do Sul.

Apartamento Gem, com 2

dormitarias, garagem demais

dep. R$125.000,OO.

, Cód 222 . Ilha da Figueira
Casa de alvenaria com 1

suite + 2 quartos, area de

, serviço, churrasqueira, 4

': sacadas, lareira, demais-
:: dep. R$ 405.000,00.
"
"

Cód 271. BlIependi. Casa de alvenaria
com 2 Quartos, garagem demais dep.

_ _ _ J�t1_6§Jl�0 11..0-,- __

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,
saia/cozinha.

banheiro,
lavanderia,

•
sacada com

churrasqueira e

01 vaga de

garagem. Água,
luz, gás,

independente
RS 600.00

Alugo casa mista no Bairro Guamiranga
com 02 quartos, sala. cozinha, banheiro,

lavanderia. RS 330,00

Vendo casa no Centro da cidade!
Bem localizada com bela vistal

Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem. Projetada para mais

um andar! R$ 165.000,00

Vendo terreno com 360,00 mi

Na Ilha da Figueira, tazendo frente em

39 OOm para o asfalto.
R$ 75.000,00

Ref. 1001 . Avaí- Com três quartos,
copa, cozinha. banheiro, lavanderia e

garagem. Com aprox. 123,00 m2. Toda

legalizada R$ 173.000,00 negociável

-'I,
"

"

"

"

','
"

"

"

"

"

"

"
. "

"

,
"

"

"

"

:: Cód 238 Barra do Rio
"

:: Cerro. Casa de alvenaria
'

Cód 252 Centro. :: cf 2 quartos + 2 suites
Terreno cf casa :'i garagem, area de festas'
333,20m2 R$':i demais dep.

'

155.000,00'. i: R$180.000,00.
_.-._,----

'----.- '-_'__ . - - --

---_--'_- ----'-"1--
i,
'i
II
';
,

'i
"
,

'.
"

,

"

8
'I

Cód 251 Jaragua 4. :'
Casa de alvenaria com 2 ::

'I

quartos, sala,cozinha, :
demais dep.

R$ 60.000,000.

! ;
-.- _._ - -_-- ._-_ - -_. _. �- ,_ '_o __ .'"_. '_

: Cód 224 Barra do
: : Rio Cerro Terreno
: : com 3.300,85rn2
j I RS990.255,OO.

,
,

,

,
,
I
I
"
"

__________ L. _

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

rVv� -;;(-1,;��to. � •

7ló� ��� do � ��!
Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim 47. 3373 - 1 905

.

Vendo terreno com 360,OOm2, edificado
cl duas casas, uma de alvenaria cl

112,OOm2 e uma de madeira de
9O,OOm1. Casa toda murada e c/

escritura. R$ 128.000,00 negociável

Cód 237
Champagnat •

Apartamento I :
novo: c/1 suíte '

,

+ 2 quartos,
sala, cozinha,
sacada cf : Cód 223 . Tifa martins

churrasqueira,
'. Casa de alvenaria 1 .

"

garagem, píscina ,:, suiíe » 2 quartos,
sala, cozinha,

no prédio, ': garagem, lavanderia

demais dep. ' : demais cep.

, , R$ 220.000,00. :: R$135.000,OO.

_ .J L , __._

1 � . __ ,,_._ .. __ .. _. __ ._._._,_ •. _ ... __,_ ... _ .. . ,
I

Vendo casa no Bairro Corticeira
Próximo do colégio. Com 02 quartos,
sala e COZinha conjugado, banheiro,

lavanderia egaragem. RS 65.000,00

Sobrado cf aprox. 260,OOm2• Duas casas

independentes. com 03 quartos, sala.
cozinha. banheiro, lavanderia e garagem.

RS 200.000,00 negociável

Aluga-se Kitinete com 2 quartos,
saia/cozinha, banheiro, lavanderia,

R$ 420,00

Vendo casa na Praia(Barra do Sul)
Com 03 quartos, sala, cozinha

banheiro, churrasqueira e garag�m
terreno grande com área de festas.'

R$ 180.000,00

r��� �y���re:}I·fje,·ca1d2.015,60m., 'terreno
}

'. I,; o com uma casa de
105 Oõl1af'i de aproximadamente

• m-;, um rancho, 2 lagoas com
peixe. R$ 170.000,00

Alugo casa no bairro chico de paula
com 2 quartos, sala/cozinha, banheiro,

.

lav.ançleria, gara&em, R$ 550iOO
"

(rregociável).

Vendo apartamentos próximo a aciag.
Com 2 quartos, sala, cozinha, Banheiro,
lavanderia, 01 vaga de garagem; área

de festas. R$ 138,000,00

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CREeI01l420

Alugo sala comercial Centro de
Guaramirim com Aproximadamente

80,00m2. Valor negociavel Bom lugar
para Panificadora ou Café Colonial!

4

Alugo sala comercial no

Centro de Guaramirim com

aproximadamente 90,OOm2
RS 800,00

Alugo apartamento novo,
no bairro Avaí, com 02 quartos,

sala cozinha, banheiro, lavanderia.
sacada com churrasqueira e 01

vaga de garagem. RS 600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DELL
PRADI
IMÓVEIS

VENDAS
(47)3370-8211
(47)3370-8099

Rua João Januário Ayroso, 2633 - st.üt - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

RESIDENCIAL JARDIM DAS BROMÉLIAS
localizado no Boirro: Borro - próx. Supermercodo

Breithoupt terrenos com 459m21 com asfalto, ligação
de energio, telefonia e tv o cabo com cniros

individuois subterrôneos. Trotomento de esgoto e toda
infro-estrutura poro construir. Valores o partir de RS

85.000,00. Consulte-nos!

LOTEAMENTO
JUNTO AO PRADII

Coso com Z quartos, sola e cozinho integrado, bVlc, área de serviço,
garagem coberto e toda murada. Prox. Salõo 25 de julho. Este valor

esta incluido: terreno + cosa + toda o documentaçõo pi
Financiamento no Caixa Económico Federal. Valor: Consulte-nos!

LOTEAMENTO
PRADI'I FINANCIAMENTOS:

Correspondente

1&:'/'

• AQUISiÇÃO DE

TERRENO +

CONSTRUÇÃO
• LOTEAMENTO

PROPRIO

2 quartos, sala e cozinho integrado, bwc� oreo de serviço,
garagem coberto prox. Salão 25 de julho este valor esta

inclui do: terreno + coso + todo o documentação pi
Financiamento na Caixa Econômico Federal.

Valor: consulte-nos!
!1iIC." '" "llJiíliíl"",__

Glassimais 15

Corretor de Imóveis
(47) 3371-8851 - 9993- 3881STEFANI CRECI 14.407

R. Leopoldo Veloso; N° 88 • Jaragua do sut- se . stefanitb@ibest.com.br
OFERTAS

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.

R$ 152.000,00

RENATO

Chacrinha Fig. casa 2 quartos,
6000m2, prox.poslo Behling

RS 100 mi! Parco
Terreno Barra 450m2

asfalto 95 mil

• ALUGUEl: BAEPENOI - QUARTOS PARA
MOÇAS RS 300.00 AGUA/LUZ

• CENTRO: APTO NOVO SUITE. 2 QUARTDS,GAR
RS 200 MIL

• AGUA VERDE: TERRENO 320 M2 PROX UNERJ
R$ 80 MIL

• AGUA VERDE: APTO NA PLANTA 2 -

QUARTOS,GAR. RS 100 MIL
• 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 RS 120 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. RS 185 MIL
• MOLHA: TERRENO 250.000 M2, R$120 MIL

Tereza Corretora de Imóveis - Creci 6164
Fone: 3372-3388

Vende-se apartamentos edifício Munique

Apartamentos
de2e 3

quartos.

www.schellercorretordeimoveis.com.br

AMIZADE -

LOTEAMENTO
ITACOLOMI II - Casa

pronta para morar com

suíte mais dois
dormitórios, bwc

social, sala estar e

jantar, cozinha.
lavanderia, área de
festas com lavabo,
garagem para dois

carros.

R$295.000,OO.

-.
JARAGUÁ
ESQUERDO -

Casa com sUite
mais03
dormitórios. bwc

·social. sala de
jantar e estar.
cozinha.
lavanderia.
Churrasqueira.
lavabo e garagem
nos fundos.
Metragem da
casa: 193.00m2
Metragem do
terreno:409,50m2
RS 320.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cod.0222 - Casa de atvenana Flyuelra Cf 3 4U�tIILlS, 2 8WC,
sala, cozinha, garagem, rua asfaltaua, ele.,. RS 145.000,00

; FraDe seo Alves
corretor de

FINANCIAIV1ENTOS

CA' ..A
CAIXA ECONÓI'JlICA FEDERAL
FJLt! mos "L') LI adito junto a

CAIXA. Reoul::t,LJmOS seu

unovel p3r.� fllld·1clamento.

3370-6480 I 9609-0736
imoveis@franciscovende.com

�
.

www.franciscovende.com

Cód.0223 - Casa mista
f�����!!:Santo Antônio cl 5

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, 2 BWC,

abrigo pi automóvel,
murada, rua

asfaltada. R$
80.000,00

Côd. 0220 - Casa mista
Figueira c/ 2 qtos, sala,
cozinha, 2 BWC, fogao a

lenha, área de festas c/
churrasqueira. piso
cerâmico, vidros
temperados. cozinha

mobiliada, garagem,etc ...

.......� �_...a RS 125.000,00

Rua José TheQdoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

Edson Müller (47) 3372-1081 Plantão (47) 9112-1700

r � (47) 3055-0007 •

Corretor de Imóveis Rua: Dominoos Rda Nova, 403 - si.: e �

CRECI/SC N°. 8530 JaraguadoSuT.-SCCep:89251-640.
www.muflercorretor.com.br

Terreno perto do Noviciado
Barra do Rio Cerro. 3000 mil

m2 água corrente. árvores
frutiferas., todo cercado.

R$ 45 Mil

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

suites(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv. s estar. churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

R$ 650 mil

Cód.2015 - Centro

Apto.(acab. gessol massa

cor) suite+2qtos, bwc social,
cozinha garagem. Próx.Jus.

Federal. R 178 mil

Cod.4015 - Garibaldi

(Cacilda) - 3000m2 de área,
sobrado c/136m2, rancho

c/68m2, lagoa. R$ 115 mil.

ESTAMOS ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
_ () 1 02

PROX.SIPAR E STUDIO FM

Casas Bairro ÁreaJTerreno' Construção' Valor
Cód.1080 - Schroeder- Cód.1082 - Schroeder - '002 Baependi 300m' 350m' 500", I

sala, cozinha, 3 qtos, 150m2, suíte+2qtos, 2 1046 SFS/ltaguaçu 600m' 600m'3pa'J 4SOmil
1046 Centro 532rn' í50m' 8GOmu

bwc, lavand., 80m2. R$ salas. despensa, 1065 Vila Nova (2 casas, 1500m' .l50mil

110 mil port.eletr. R$ 160mil '066 Praia Barra do Sul Q;>rox 90m' 135rTIII

Apartamentos Local

Terreno
13040 Centro(prox.KOl1lbachl

Área
3 OOOm'+/· 650rn;CódA016 - Rio Cerro II -

25000m2, casa c/200m2
mobiliada, rancho, lagoa.
árvores frut. R$ 210 mil

Vila Rau, com 1 quarto. sala,
cozinha, bwc, lavanderia,

garagem. Terreno com 374m2•

R$ 80 mil
Chacara
.t041 SFS/Rlbelra 172.000m'
4003 Pedra Branca 90.000,.,,'

t-------=�=�==�==-------t 4005 RIo Cerro li 25000""
PROJETOS E CONSTRUÇOES 4006 Mass IRib Gustavo 201 000m'

Temos projetos com equoe de arquitetos e engenheiros, com grande 4007 Sao 8opitácío' 242000m'
experiência no mercado de constuções.Deke todas as preocupações e os 4008 Se! roeder 11 000 m'

desgastes es!ressantes e emoconais de uma construção por nossa conta,
enquanto ISSO você desfruta os sabores da 'lida até a entrega das chaves.'
FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).

2201'11;
300mil
220mil
180 I

•

(P'ox Palhoça < 50 I'"
• RioCamarad� 90 I

Projetos Estrutura � e Arqunetôn os

DELLAGIUSTlNA

�ARÃ:\íENDER -(c-OMPRAR I�ALUGA�:ºJ�'�ADMINISj;RAR!SEtt���9V;�1!i�:
lf, VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPO.NIVEIS"lI� ..;"",;'" -�_o

- -- -----
---- ---

C_QR--.REI..OJiºfJ.M.ó.YJ:1S..:;.cRf.c1 7J�ç

V 3370-1788 '�1"13�1311
*Correspondente CAIXA
*Assessoria habitacional

,

,

I
I
I
,

I
I

!�
I
l ----�---

RUA RINALDO BOGO, 780 '

ILHA DA FIGUEIRA
.

I

luca.cOrretor@uol.com.br :
I

.-'. ..... - '-. -. _. - -

-'--"-"----.J____ * __ H __

- ---- -- ----

Vende-se

Casa em alvenaria com

90m2 e terreno com

398,OOrn2, localizada no

Bairro Águas Claras (próx.
Reserv. Samai).

Va_lor R$ 120.000,00.

Vende-se

Casa em alvenaria com

90m2 e terreno com

450m2 localizada no

Bairro Itoupava Açu.

Valor RS 46.000�OO.

___ o _c.�··:....:;.� .. __ _

Chácara com 1 0.500m2. com casa: ("O'ti , .'
.

F'
de alvenaria, lagoa. Bairro Bom: Im9 chacara de 111.500m2, farta em agua, :
Plant - C�rupá. R$ 90.000,00 (troca' I

preservação Garupa'-SG R$ 65 000 00por resldênoía). .
.•

.

. ,

I Sobrado Praia de ltajuba. R$,
i 50.000,00. Aceita proposta, forma de i
: pagamento negociável. I

... ....:.._._._-_.__.._-_.- • __._.__ -!.. ----

Vende-se terreno,
bairro Vila La Lau.
Rua Dona Matilde.
432,87m2. Jaraguá

do Sul.
R$ 140.000,00

Terreno 88.200m2 (126X700) localiza'do:Sr 280: km 82, ao lado do Tureck Garten :
Garupa. R$ 350.000,00

.

:
,

l

Fone (47)3375�2031 /9153-1112/9135-4977. Rua RÓberto-Seidel�-1142� Corupá�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WS Imóveis agora com

consultoria Habita_çional.
----

Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br

(47) 3373·3404 I 3373·0066
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim
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Financiamentos

CAI
--' AIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

_

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

Anún�ios com validade de 5 dias após a veiculação.

Todo dia é dia de realizar seu sonho,
aproveite está oportunidade e entre já

em um apto novinho.
Residencial M'adri Ótima localização,
Aptos de 02 quartos, sala, cozinha,

banheiro,' lavanderia, garagem coberta
e área de lazer.

R$ 95.000,00 (Financiável pela Caixa)

ReI: 154 AmizadefGuaramirim - Casa
nova em alvenaria com 3 quartos sendo'

1 suite, sala, copa, cozinha, 1 banheiro
social e lavanderia. 80mz de área
construída e terreno com 360m2.

R$170.000,00

Ref. 118 - Centrol Guaramlrlm Casa de alto

padrão, cf 03' quartos sendo 01 suite master,
sala de estar e jantar, lavanderia, cozinha e closet
com móveis sob medida, área de testas, ceo. de

empregada, garagem pf 02 carros, 260012,
ótima localização. R$ 280.000.00

ReI 175 Amizadel Guaramirim, Terreno

com 1 054m2, sem17 ,50 metros por
60,25 metros. RS 160.000,00

-ReI: 188 CorticeirafGuaramirim casa em

alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro,

lavanderia e garagem. área construída 100012 e

terreno com 420m2 todo murado. R$ 90.000,00

Rel- 0186 Guaramirimjlmigrantes - Casa em

alvenaria, com 4 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros,
lavandería e garagem para 3 carros. casa com 200m2

de área construlda. R$ 250.000,00

ReI: 00192 • Casa com 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem R$ 70.000,00

Rel182 - Beira Riol Guaramirím Casa de

madeira com 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e garagem RS 55.000,00

ReI 179 Vila Amizade Guaramirim Terreno

contendo 02 casas. Casa 01 . 02 quartos, sala

cozinha, banheiro, lavanderia e garagem. Casa

02 : 03 quartos, sala. cozinha, banheiro

lavanderia e área de festas. RS 120.000.00

Rel173 - Centro I Guaramirirm, Casa com 03

quartos, sendo 2 suites, 2 salas de estar,
cozinha, área de serviço, varanda, lavanderia,

garagem para 2 carros e dependêncla de

empregada. R$ 310 000,00

Rel161 Sobrado, Térreo: 02 quartos, sala.

cozinha, banheiro, lavanderia 2 Piso: Sala,
cozinha. 02 suites, 01 quarto. banheiro, social,

área de festas e lavanderia RS 210.000,00

ReI: 00193 Lote no Guamiranga
de 40001 RS 37.500,00.

ReI: 168 Bananal do Sul I Guaramirim. Casa no Res. São
Francisco em construção, 3 quartos. sendo 1 suite, sala, cozinha

banheiro e lavanderia. RS 1.30.000,00 Flnanciável pela CaIXa

- ReI: 197 CentTo/Guaramirlm Casa em alvenaria

com 3 quartos, sala, cozinha 1 banheiro.
lavanderia e garagem. 65ml. RS 65.000,00

ReI 184 - Nova Esperançai Guaramlrim casa

em alvenaria com 3 quartos, sala. cozinha,
banheiro. área de serviços e garagem. 120012

de area construída e terreno de 588012.
RS 120.000,00

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 140 Vila
Freitas!
Guaramirim. Casa
com 03 quartos, 2
banheiros.
garagem para 4
carros aprox.
140012
R$98.000,00

ReI. 00136 Amizadel Guaramirim Terreno de
com aprox. 486m2, contendo 02 casas em

alvenaria. Casa com 121 m2 , 3 quartos sendo 01
surte, sala, cozinha. banheiro, lavanderia e

garagem. A outra casa fica nos fundos e possue
7001', 2 Quartos, sala. cozinha, banheiro e

lavanderia. Valor. RS 200 000,00 .

ReI. 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: 198 Centro/Guara.!11irim Casa em alvenaria, com 3

quartos, sala, COZinha, 1 banheiro, lavanderia e

garagem. 118m2 de área construlda e terreno com

450012 todo murado RS150.000,00(P5180016.JPG)

ReI: 196 Cenlro/Guaramirim - terreno

com 364m2 ótima localizaçao.

- ReI: 199 Guamiranga/Guaramlrim
Terreno com 189. 780,00m� contendo

arroizeira. terras produtivas. Terreno
escriturado, R$ 800.000,00 anexo

Ref: 0191 - Nova Esperança Casa em alvenaria com 4 quartos. sala, COZinha, 3 banheiros, lavanderia
e garagem para 2 carros. casa com aprox. 200012 e terreno com 743.20m2. RS 300.000,00

ReI 174 - Nova Esperança
Guaramirim. Lote no Loteamento
Denker, 403,09 m2 RS 62.000,00

ReI 185 - Centro/Guaramirim sobrado com

3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, área
de serviços e garagem para 2 carros. área
construida de 140m2 e terreno de 184m2.

RS 270.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rel- 061 )Casa na Vila Rau - Casa cl 1 suite.
2 dormitarias, sala de estar e jantar, cozo

bwc. lavanderia, churs. Area 155m2• Terreno
478.82m2 RS: 295.000.00, aceita

financiamento bancário com FGTS.

Rel.011!i)Casa No São Luis Casa c/ 1 suite
master com cíoset, 2 dorm, bwc, COZo sala. área
de festa, garagem pI 2 carros. lavanderia, área

terr. 896m2 área da casa 135m2• RS265.000,OO,
aceita linanciamento bancário com FGTS.

Glassimais o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 17 e 18 de abril de 2010

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.

Ref.0110)Casa na

Vila Lenzi Casa c/1
suíte, 2 dorm, bwc,

sala de estar e

jantar, área de

serviço, área de
.

lazer com

churrasqueira. área
terr.360 m2 casa

114 m2

R$260.000,OO
aceita

financiamento
bancário cf FGTS,

prox. Weg I.

Ref.0113)Terreno no Amizade área

privilegiada, rua asfaltada, com ótima

ventilação,318,50m2 R$ 68.000,00.

Rel.088)Res. Aquarela - Centro - Apto
c/ 1 sulte,2 dormitórios. bwc, sala de
estar e jantar, cozinha, lavanderia.
sacada com churrasqueira. garagem.
Área 88.80 m! RS 175.000,00 aceita
financ. Bancário com FGTS.

Ref.046) Res. Maranatla - Cenlro - Apto
c/Novo 1 Suíte. 2 dormitarias, bwc, Cozinha.
Sacada, Sala de estar e jantar Área de serviço, 1
vaga de garagem. área 104 m2 RS210.000,OO
aceita financiamento bancário com FGTS.

Re1.078) Res. Premier - Vila Nova - Apto
cl 1 Suite, 1 dormitórios, bwc, Cozo Sala
de estar e jantar, Sacada com churr, Área
de serviço, elevador. Área 75,15 m2
R$155.000.00,Entrada mais parcelas
com FGTS.lncorporaçáo nO R-3. 48.615.

Ref.031)Terreno em Nereu Ramos
Terreno plano no centro de Nereu Ramos

área de 1.056m2 RS 165.000,00

Ref.D95)Terreno no 101. Malibu -Ilha da Figueira
Terr. Ci área 361.42 m2 RS 45.000,00, Entrada e

saldo pelo plano minha casa minha Vida.

Ref.005)Terreno no Amizade Oportunidade umca,
terr. No bairro Amizade, área privilegiada. rua

asfaltada, com ótima ventílação.318,50ffi2 RS
75.000.00 aceita carro de menor valor

Ref.O114)Apto no Jaraguá esceeroo Apto molll1iado c/
1 sufle, 1 dom, cal. bwc, sala de estar e jantar.

sacada com churrasQ .• 1 vaga de garagem, área SOm?
RSl55.000.00 aceita fman. bancaria com FGTS

Ref.064)Terreno em Nereu Ramos Terr. de
esquina plano no bairro Nereu Ramos, área

de 315.62 m2 RS 60.000.00
Ref.082)Terreno na Vila Rau Terr. plano {;om ótima

localização ârea de 340 m2 RS 100.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Residencial Berta Klann
Ref. J02165 - Aptos com 152.4im2, 1 surte + 2

quartos, sacada cl chufraS,,;2 vagas de garagem, .

demais(jepel1d'ríi>�1ª9 dli).restij$, 2 ele\ladQffiS,
Entrega prevIsta pará DeZt;fIt\bríl 20'1Q. Corl

entrada e saldo parcelado dlretp com a construtora.

R$170.000,00
Ret. J02559 - Residencial Aquarela

Apartamento com 03 quartos sendo 1

suíte, sacada cl churrasqueira. sala esta
e jantar, cozinha. área serviço, garagei

Ribeirão cavalo

R$ 106.000,00
lief. )d;46$. c��alln ahten�ria e7,

64.20m2i; terreno 01 q$5m�:, 003 quartos;
safa de estar; cozinha; bwc; quintaL Forma

de pgto: entrada e saldo liberada para
financiamento Pal1carío.

cia de bon

Consulte-nos
Ref. J02473 - Casa em aív .. cf 260m2 de

área const., sala estar, sala jantar, sala TV,
escritório, Cal, pícína cl ársa festa c/ bwc (

ihurrasq , área serviço. despensa, deposito
sal ao de Jogos t\ceita lmóvel de menor valo

Centro

RS 220.000,00
�ef. 102559 - Residencial Aquarela - Ref.: J02483 . Ed. Prócopia, lindo apto todo

Apartamento com 03 quartos sendo reformado com 150m� de área privativa, 3
dorm. c/ guarda roupa sob medida. sendo 1

1 suíte, sacada cf churrasqueira, suíte c/ closet sob rnedtdade e hidra. cozinha
sala estar e jantar, cozinha, área sob medida, piso em porcelanato. gesso

���:!.d�_s:�e:rViço, gara
__g_e_m_.__--,- 8_C_Ú_st_íC_O_,_3_V_ag�a_S_d_e�g__a_�r_a_g�e_m, agua quente.

e 5"
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JD2186 . Saint f;lorilZ . Aptos novos no bairro Vila Nova, 1
surte + 2 quartos. cozo sob medida, sacda Cl churras .. 2 vagas
gar., elevador, salaotesta. playground. Valor: R$1.200,OO.
JD2519 _ Centro _ Apartamenlos novos! Com 03 e 02 quartos,
ambos com sala, COI. arca de serv.. bwc, sacada com
churras. e gar. Valor RS680,OO (03 quartos): R$620.00 (02
quartos).
J02515 _ Água Verde - Apa, lamentos novos I Com 02 quartos,
sala. coz .. área de serv . bwc sacada com cnurras. e gar. Valor
RS600,00.
J02557 _ Ilha da FI\jlleir;; - Sobrado Gerrunado: Pavimento
.uperior: 02 dorrn -i 01 suite + tlVlC sOCl�1 Pavimento
Iferior: sala de estai coz arca de servo churras lavabo, gar,

valor RS880.00.
J02521 - Jaraçua 99 - Casa de madeira com tres dorm., sala
'oz.. área de serv, bwc e gar. 1.5 KM após a Malwee Malhas.

'.alor RSSOO.OO.
J02552 - Centro· Apartamentos NOVOS! Três dorrn., sala,

)Z., área de serv.. bwc, sacada com chl/l ras .. gar. Valor
R$680.00 + coneornmlo.
J02541 - Centro _ Excelente sala comercial NOVA no centro da

(fade com 30 OOmz. um bwc. 0(\010 acabamento em

,
' rceianatc. massa corrida e gesso. Fachada de vidro Valor

R:5500,00 .

I Jd2520 - Centro· Sala comercial NOVA com 100m2, Valor
RS900,00.
J02553 - Nova Braslha - Ed. Espanha _ Apartamento com dois
quartos, sendo urna suite. sala. coz .. area de serv., bwc,

.icaoa com churras. Valor RS650 00.
J02540 - Nova Brasua _ Apartamentos NOVOS"I DOIS dorm.
� nolos, sala de estar e COZo integra(ta, area de serv., bwc. Uma
�aya de gar. Piso em porceanato Valor R$5·1 0,00,
JD2521- Agua Verde - Casa em aivenàrtacom 03 dorrn., sala,
c, z, • area serv.. bwc. gar" portão eletrónico. Valor: RS600,Oo
J02557 - Ilha da figueira - Sobrado Geminado: Pavimento
superior: 02 dorm + 01 suite + bwc social Pavimento
mtenor: sala de estar, COZ., àrea de serv .. churras., lavabo, gar.

I ValorR$880,OO.
JD2521 - Jaraguá 99 . Casa de madeira com três dorrn., sala,
COZo área de serv, bwc e gar. 1.5 KM após a Malwee Malhas.

I ValorR$500,00.
Jd2552 - Centro - Apartamentos NOVOS! Três dorm., sala,
coz. área de serv .. bwc, sacada com churras., gar. Valor

: RS680,OO + condnrnínio.

IDEOCAR CORRETOR
,

DE IMOVEIS

TEL.3370.6624 I 9102-5299 www.deocarimC)veis.com.br

106 - Jaraguá 99 -casa de alvenaria
com 48.00012 e terreno com

320,00m2.(aceita financiamento
bancário) RS 95.000,00

016 - Schroeder - terreno com

537,82m�. RS 60.000,00

123 - Carupa - casa de alvenaria
com 75.55m2 e terreno com 115-Vila Nova terreno com 372,97m'

600,00m2 R$110.000,OO RS 140.000,00

009 - Centro casa de alvenaria com

317.00m· e terreno com

900 OOm/.(acerta terreno como forma de

pagamento). RS550.000,00

022 - Ribeirão Cavalo, Geminado
novo de alvenaria com 69,40m2

RS 105.000,00

048 - Schroeder - casa com 100.00m2
e terreno com 22.955.8001 (acerta casa

como forma de pgtO.1 RS 280.000,00

034 - Corupa - gemmado novo de
avenana com 78 55m e 91 6 rn

alar por gemlnadolRS 121.000,00

Consulte-nos
u392 _ Sobrado alto padrao em alvenaria com 210m
erreno com 420m·. 03 dormitórios sendo 02 suítes.
líte mester com clcset sob medida e sacada, demais
.iendencias. moveis ..,ob rnedída. área e festas, canil
ir <lbampl'lO d. pr'o"('1 cl em cpóxi, massa corrida e

gesso. Acc!ta irnove! ele menor valor

Jaraguá Esquerdo
.

',

Ret. J02019 Residencial Paim
Springs, terrenos com infra

estrutura completa, prontos para
construi!'. Pagamento facilitado em

até 60 meses.

TERRENOS
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268.00m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . R$700.000,00
033 - Tres Rios do Norte, terreno com 325,00m2 . .......•...•..•..... . R$52,000,OO
047 - Schroeder - terreno com 360,00m2 •.•.••.••••.••••••••••• ,...... • ••.••••.•••••••••••• , •• R$55.000,00
049 - Schroeder - terreno com 2.149,37m? ', , .. R$33.000,00
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.105. 75m2......•...•.. , • .. . • . ...••..•.....•...•...... RS200,000,00
076 - Amizade. terrenos -Itacolumi II a partir de .. ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............•............. RS79.380.00
086 -Arnízade, terreno com 505.00m2 . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . •.•.•...••.•............. R$79.350.00
088 - Jaragua Esquerdo, terreno com 580.00m2.. .. . ...•.. ,.. ......• .• . • • . • . . . . . . • . . . . . . .. . •.. RS65.000,00
089 - Amizade. terreno CHAMPS ELYSEE com 420,39m2 ..•••. . . • • • • •.• • •.••••.••.•••..• , •••••• R$132.000.50
093 - Schroedcr. terreno com 62.100,00012 •.••.. , . . . • . . . • •• .•..••••.. . •••••.••• , ••••..••.•••• RS 870.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • .. , ..•...... , ...•......... R$250.000,00
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375,00ml , R$28.000,00
156 - Chico de Paulo. terreno com 1.141 ,34m2....••••••..••• _ . • • . • .. .. . R$150.000,00

APARTAMENTOS
005 - Balneário C unbonu área total 135.00m2
170 - Czerniewl\ L

- com 93,00m2 de área privativa .

. , RS270.000,00
. RS150.000,00

CASAS
004 - Nereu Ramos casa de alvenana com 1 00,00m2 e edícula, com terreno de 360.00m2, aceita troca por sítio... R$150.000.00
014 - Rio Cerro I· casa de madeira com 70,00m' e terreno com 312,00m2. .• • • . . . . . • . • . . • . .• . •......• ,. R$70.000,00
018 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 70,00012 e terreno com 322,00012 .. .. . ••.....••..•..••... ' RS85.000,00.
020 - Três Rios do Sul- casa de madeira com 110.00m2 e terreno com 420,00m<. .. . R$93.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/ 200.00m2 e terreno c/ 329,00m2 aceita suío . . RS220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alvenaria de aprox. 68,00m2• Terreno de 443,50mc• (aceita financiamento bancário) RS 96.000,00
055 - Nereu Ramos - casa de alvenaria c/203.40m2 e terreno c/ 1.364 00m2• • . ..•....••...•....... RS285.000,00
056 - Amizade- casa de alvenaria com 144,OOm2 e terreno com 350,00m2 . . . . . . .. . RS 280.000.00
057 - Nereu Ramos - casa de alv. com 108,00m2 e edlcula com 40,00m'. (aceita terreno c/ parte de pagamento). RS170,000,00
068 - Vila Lenzi , sobrado com 166,78m2 e terreno com 302,20rn2 (aceita carro como forma de pagamento) RS160.000,00
087 - São Luis - casa de alvenaria com aprox. 120.00m2 e terreno com 453,60m2. (aceita apto de menor valor) . RS 170.000.00
109 - Nereu Ramos. área de 11.470.00m' (ótimo p/mdustria) .

. R$ 330.000,00
117 - Nereu Ramos. casa de alv. 89.75m2 e édicula de 40,00m'. Terr. 360m2 (aceita carro pop. ou financ. bane.) . RS 135.000,00
129 - Ribeirão Grande do Norte, casa de alv. C/ 80,00m2 e terreno c/607,50m2 .•.••••••..•.••.••.....•.• R$90.000,OO
131 - Nereu Ramos - casa de alv. com 1 02,OOm2 e ter. com 475,00012. (aceita apto de menor valor ou carro pop.) R$220.000,00
136 - Rau. geminado em alvenana 'com 199,00m2 :. • . . . . . •• . _ RS250.000.00
159 - Praia do Ervino, casa de alvenaria com 100,00m2 e terreno com 300,00m2.•...•.••...•...•••.•••••. RS35.000,OO
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 •........•...•..•....•.. R$150.000,00
240 - João Pessoa, casa de alv. c/ área de 119,33m2 e terreno C/ 513,44m2 aceita financ. bancário _ RS150.000,00

SíTIOS
021 - Schroeder. smo com casa mista e terreno com 16.007,00m2 ..•..•.......•...••..........•.•.... RS130.000,00
026 - Santo Antonio, com área de 475 650.00m2. . . . . . . . . . . . .. .

. R$400.000.00
030 - Santo Antonio. cf casa de alv.• rancho, lagoa, c/ area de 175km2_ aceita imóvel de menor valor. . .. . . RS 430.000,00
038 - Rio Cerro com area de 175.000,00m2 • . • ••

. •.. R$175 000.00
044 - Nereu Ramos, c! area de 60.000,00m2. cf casa. área de festas, rancho, lagoas.. . . . . . . .. ...•.... . ... RS500.000.00
061 - Joáo Pessoa, casa de alv. c/327.23m2 edícula, cachoeira, lagoa. e terreno c/ 190.600,00012•.•...••••• RS700.000,00
163 - Guaramirim - c. casa de alvenaria, área de festa, pastagem. lagoas ... cf área de 126.600,00m2• • • • •• • ••• R$640.000.00

INVESTIMENTOS
ternos unovets a venda em Balneário Cambonu

COMPRA··--..;'VENDE�- ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA - R: Guilherme Weege, 166 - Edifício Bergamo - Centro
-

_ L
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3370·112219117-11
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimoveis.com.br
Ofertas válidas até a data de 13/04/10

IVANA
,

M O V E I sI

Res. Di Fiori, Bairro Ilha da Figueira, com

2 quartos, bwc, sala de estar, sala de

jantar, sacada com churrasqueira,
cozinha. área de serviço, 1 vaga de

garagem. Preço R$ 135.000,00

Ref. 3027- Terreno 110 'Bairro
Vila Rau, com área de

385,00m2. Preço R$ 95.000,00

Ref. 1083 - Casa no Bairro São
Luiz, com 2 quartos, bwc, sala de tv,

copa, cozinha, área de serviço.
Preço R$ 110.000,00

Apto no Centro, Res. Vancouver II, com 1
suíte. 2 quartos, bwc social, sala de estar,

sala de jantar. cozinha, sacada com

churrasqueira, área de serviço. 2 vagas de

garagem. Preço R$ 263.000,00

+Ii:
.� -

Res. Baviera, Bairro João Pessoa. com 2

quartos. bwc. sala de estar, cozinha. área de

serviço, sacada com Churrasqueira, 1 vaga de
estacionamento. Preço R$ 92.000,00

Ref. 1081- Casa no Centro, com 1
suíte. 2 quartos, bwc social, 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,OO

Ref. 3029 - Terreno no Bairro
Amizade, loteamento Champs

Elysses. Área 373.97m2• Preço
R$112.780,00

Ref. 1070 - Casa no Bairro Chico de
Paulo, com 3 quartos, 2 bwc's, cozinha,
sala de jantar, sala de tv, lavabo, área de

serviço, árae de testas, garagem para 2
carros. Preço R$195.000,OO

ReI. 2066- Apto no Bairro Vila Nova. Res.
Torre di Luna, com 2 Quartos, bwc, sala de

estar, jantar, sacada com churrasqueira,
area de serviço. cozinha. 1 vaga de

garagem. Preço R$129.000,00

Apartamento no Bairro Agua Verde,
'com 2 quartos. bwc. sala de estar sala

de Jantar. cozinha. área de serviço,
sacada com churrasqueira, 1 vaga de

garagem. Preço R$ 125.000.00

,
.

Classificados de linha
Lanchonete- Vende-se trailer lanchonete,
completo com chapa, cuba de aquecimento,
geladeira, pia, cadeiras e mesas e armário.
Tr:9187-9332

.

caixa de correspondência. Tr. 47 8443-3999
ou 3376-1996

Em bom estado de conservação. Util para ofi
cinas mecãnicas e auto elétricas, R$250,00.
Tr:9618-3777

MOVEIS ANTIGOS - Vende-se, cama cl
aprox. 90 anos, mesa grande cl 11 cadeiras
acento de couro, balcão grande maciço. Tr.
30552255

-

Tv- Vende-se 14 polegadas, cl controle,
R$1 00,00. Tr:3376-4050LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da Figueira, acei

ta carro. Tr:8826-8636.
FILHOTE - Vende-se, Maltes, macho. Tr.
3375-2006/91464864

-

VENDE-SEBALCÃO DE
NEGÓCIOS

UTENCILlOS PI MERCADO - Vende-se, serra

fita pi açougue, moedor de carne, balcão de
frios e laticinios. Tr:3273-5065.

.

OFICINA - Vende-se, de bicicleta: corupa,
com todo maquinário e estoque, uma ótima
freguesia, ótimo ponto comercial. Tr:3375-
2798

FILHOTE - Vende-se,York Shire, macho.
Tr:3375-2006 ou 9146-4864.

LOJA - vende-se, de confecção em geral,
aceito carro ou material de construção.
Tr:8813-0934.

FILHOTE,S - Vende-se, Collie, R$400,OO. TR.
9619-8260

Aparelho de CD- Vende-se, com USB, apartir
de R$249,90. TR:3370-1478

"

VESTIDO - Vende-se, de prenda. Tr:3370-
4164 ou 8863-7665.LOJA DE MÓVEIS - Vende-se. Tr. 99975027

OFICINA - Vende-se, Tornearia. R$46
000,00. Tr:9953-2408 ou 9905-9850.FILHOTES - Vende-se, Golden Retriever. Tr.

91162350
MAQUINA DE COSTURA - Vende-se, Co
bertura industrial, Nissin, R$1.400,00. TR.
33700983

BARRA PARALELA - Vende-se, de aluminio.
Tr:8843-2125.

YORKSHIRE - Procura-se, cor preta, pequena,
sumiu na rua Jacobi Gesser no bairro Amizade,
atende pelo nome de Coca. Tr.3371-7914PADARIA E CONFEITARIA - Vende-se, equi

pamentos e balcões, semi novos, no bairro
Vila Nova,. Tr:9652·3963.

FILHOTES - Vende-se, York Shire, macho
R$500,OO, fêmea R$700,00. TR. 33702715

BAU - Vende-se, de caminhão 8,5x2,60m.
de altura, 2 portas laterais, assoalho reforça
do. R$9.000,OO. Tr:3275-3975.

Maquina de costura- Vende-se Over
lock SunStar semi-nova 7.500 pontos
R$1.300,00 Av. Tr:3273-7163

YORKSHIRE- Vende-se filhote, macho
R$400,00. Tr: 3370-2715

Al ,,\�.,"' COMPRAS-SE
FREEZER - Vende-se, Cõnsul, 170 Its,
R$250,00. Tr 33761403

Par de auto falantes - Vende-se, 6p novo na

caixa R$90,OO Alceu 3373-8633 ou 91772688BICICLETA - Vende-se, feminina, antiga, pró
pria pi colecionador. Tr. 92116664 Maquina de costura- Vende-se reta auto

mática eletrônica R$2.000,00, Overíock
1.800,00, Overlock R$500,00, Overíock
R$1.000,OO, maquina de bainha R$1.500,OO
e catraca R$2.500,00. Ao adquirir todas as

máquinas, ganha uma pistola para limpas as

peças. Tr:3370-7031 após as 15h30.

Pia- Vende-se, inox, com gabinete. Tr:3273-
5235

Freezer-Vende-se, Consul vertical em ótimo.
Tr:3370-1645 ou 9927-3158BICICLETA - Vende-se, masco 18 marchas,

R$120,OO. TR. 33700983
ANTENA - Compra-se, parabólica pequena.
Tr: 9194-0580 ou 3273-5183.

Frigobar- Vende-se, Eletrolux, em ótimo esta
do. Tr:3370-1645 ou 9927-3158

Pinscher- Vende-se um casal, n° 1 com menos
de 30 dias R$200,00 o casaI.Tr:3373-5221Botijão de gás- Vende-se botijão de gás va

zio. Tr:3373-5235
AR COND. PI CARRO - Compra-se, AC origi
nai pi Opala 75. Tr. 96523006

Geladeira-Vende-se, eletrolux, em ótimo es

tado, R$350,OO. Tr:3371-2515 Lucimara
PLAY STATION ONE - vende-se, R$1 00,00. Tr.
3276-0340.MARCENARIA - Vende-se, Tr. 32748679Calopsita - Vende-se macho, motivo: família

vai morar em apto. Tr:3370-7160
Biz- Compra-se honda biz fabricada de 2006
a 2009 pago á vista. Tr.(47)9651-8586

Mármore- Vende-se, pedra de mármore,
1 mX1 m, R$1 00,00. Tr:3376-4050

IMPRESSORA - Vende-se, Ploter, HP Desín

gjet, 110 plus, tamanho A1, R$4.500,00. Tr.
3276-0340

Portão - Vende-se pequeno de ferro,
R$100,OO.CAMA - Vende-se, casal, madeira maciça,

R$130,OO. Tr. 3276-0340
Garagem- Compre-se garagem no edificio

Jaraguá. Tr:3370-7160 Dulce ou Susan
.

Aux. Departamento Pessoal- Hospital São
José está selecionando pessoas para atuar
como Aux. de Departamento Pessoal, inte
ressados Tr: 3274-5016

MESA RUSTICA - Vende-se, nova, 8 ca

deiras, centro giratório, 'madeira maciça e

couro, R$2.500,00. TR. 3055-3756 à noite.

PORTAS DE VIDRO TEMPERADO - Vende-se
1,40X2,0 duas folhas e outra fixa 75X2,0. TR:
3373 1900 Sergio

JAQUETA DE COURO - Vende-se, pi moto

queiro, R$150,OO. Tr. 3370-5533.
Celular- Vende-se, Nokia N95, 8gb, em per
feito estado, com GPS habilitado, funcionan
do 100%, R$700,00. Tr:99750078

OURO - Compra-se, paga-se a vista. TR.
84484905 I 99790605

Aux. Limpeza- Hospital São José está sele
cionando pessoas para atuar como aux. de
limpeza, interessados Tr: 3274-5016

Mesa- Vende-se, tampo de vidro, 4 cadeiras.
Tr:3273-5235

JOGOS DE VASOS SANITARIO - Vende-se.
TR. 3373-1900 Sergio

ROLLERS - Vende-se, 37/38. R$50,00. Tr.
3276-0340

- DOA-SE
COMPUTADOR - Vende-se, pi trabalhos
gráficos, completo, Quad Core 2.5Ghz, 2Gb,
HD400Gb, placa profissional Nvidia, Quadro
FX570, R$2.300,00. TR. 9978 6795 Raquel

MOENDA DE CANA - Vende-se, semi nova.

TR.33705622
KIT - Vende-se, de alarme residencial insta-
lado. Tr:9944-5352.

. ROUPAS GINÁSTICA - vende-se, de suplexx, cl
estoque 500pc. Tr. 8849 3600 I 473273 -5144
(após 18hrs)

BABÁ - Procura-se, pi trabalhar no horário
normal, Bairro Czerniewcz. TR. 96077945.

MOTOR VOLVO 340- Vende-se, 95, melhor
oferta. Tr. 99380871

KIT XENON - Vende-se, 6.000K, RS150,OO.
TR. 3276·0340

Computador-Vende-se, tela LCD,
R$9990,OO. TR:9942-9613

CACHORROS - Doa-se, adultos, pequeno
e médio porte, fêmeas e machos. Tr. 3276-
0340.

Diarista- ofereço serviço de diarista com ex

periência e referencias, na região do Centro
e Amizade, para o período da tarde. Tr:3372-
3712 Tatiane

SORVETERIA· Vende-se, completa, maquina
de fazer sorvete, 5 freezer, mesas, geladeira,
fogão. R$38 000,00. Tr:9137·0999.

MOVEIS - Vende-se, apenas 1 ano de uso, pi
loja de roupas fem., em MDF, cores, cararne
lo e branco. Balcão, caixa, balcão expositor,
provadores, 4 araras, 2 tablados de vitrine, 3
manequins, painel decorativo, sofás e tape
tes. Tr:9903-9535.

LAJE FORRO - Vende-se, 39m2, R$740,00
negociavel. TR. 99370651 Cristina

CUBO PARA GUITARRA - Vende-se, 50W.
R$490,00. Tr:3370-5533 ou 9109-8233.Labrador-Doa-se, preto, macho, que foi

encontrado nas redondezas da R. Marechal
Deodoro da Fonseca, idade aproximada de 1

ano. Tr:9919-2412/3371-4309

TANQUE LAVAR ROUPA - Vende-se, fibra, 2
cubas, R$150,00. Tr. 3276-0340

Manutenção de computadores- Interessados
consulte-nos, faça um orçamento temos óti
mos preços, manutenção de computadores
em geral Tr: 99429613

LANCHONETE - Vende-se, completa no

Bairro Baependi. Tr:9613-7754.
ü-link 2640T-3 em 1 (modem adsl2, hub 4
portas e wireless) ótimo estado RS180.00.
9917-3771

TITULO SOCo ACARAI- Vende-se, mensalidade
paga até 2014, R$900,00. Tr.33716968

LANCHONETE - Vende-se, Rua Domingos
da Nova. esquina c/ Marechal, montada,
completa e bem decorada. RS12.000.00. Tr.
91951881

Bambuzal- Doa-se bosque de bambu. Tr:

3273-2347
MÓVEIS - Vende-se, escritório, 2 mesas,1
armano 2 portas, 1 balcão. 2 cadeiras gi
ratórias. 4 cadeiras fixas, 2 cestos de lixo, 1

Estofados- Vende-se, jogo de estofados de 2

lugares cada. vermelho, RS150,00. Tr:3371-
?S1 S l ucírnara

REVENDEDORAS - Atenção, temos algo
diferente e especial pi você aumentar suaTorno mecãnico- Vende-se, 1500m/m comp.
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9974-1915 I

renda. TR. 327520631 91942338 (7X)

Precisa-se - vendedoras .externas para atuar

no ramo de confecção de Jaraguá do Sul e

região. Tr: 8807-0782

MARCENEIRO - Coloco portas de todos os

estilos. Reformo portas de correr, troco rol

danas e ajustes. Serviço de qualidade e pre

ço acessívei. Tr: 9902-8740 ou 9183-5180

Representante - Precisa-se de representante
para Pet Shop.Tr: 3370-1270 ou 9172-0372

APARTAMENTOS

ALTO PADRÃO - Vende-se, 5 qts sendo 3
suites, 2 bwc, 2 garagens, cozinha grande,
slto pradrão. TR. 9186 6262

AMIZADE - Vende-se, 3 qtos, cl garagem.
Tr:3276-3321.

Apto centro - precisa-se de rapazes para
dividir apto mobiliado em Jaraguá do Sui.
Tr:3372-2526/9199-3174, Alexandre, após
as 18:00.

APTO. - Precisa-se, rapaz pi dividir apto. no

Centro. TR. 33701270

Balneário Camboriú- Vende-se, mobiliado,
todo reformado no Centro, próximo ao Ca
melódromo, com 1 suíte, 3 quartos e demais
dependências.Tr: (47) 9625-0543

Barra do Rio Cerro- Vende-se, com 02 dor
mitórios, 01 Bwc, sacada com churrasquei
ra, próximo ao Posto Km7. R$120.000,00

ENTRO - Vende-se, ed. Maximum Center,
suite, 2qtos, gar.,salão de festas, eleva
ar, 20 andar, sacada fechada com sistema
eike,que pode ser aberta totalmente qdo
uiser, todo mobiliado com móveis sob me
ida. R$270 .000,00, aceito financiamento.
r:3055-2094 ou 9117-8754.

ENTRO - Vende-se, Ed. Menegotti, 2

�ts + dep. Empregada, bwc privativo,

�$130 ..000,00, aceita carro e/ou imóvel em

aragua I Praias I Itajaí. Tr. 3248-4258 ou

401-4000

COMPRA-SE'- Apto até R$95.000,00 à
vista, de preferência próximo ao Angeloni.
Tr:9993-41 DO.

Ilha da Figueira- Vende-se apto no resi
dencial Hilamar, 111 m2, suite, 2 quartos e

demais cômodos, 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=t- finan. Aceita-se carro
Tr.9137-5573

ITAJUBA - Vende-se, 2 qts, mobiliado,
R$120.000,00. Tr. 33707881 I 33761315 I
99056588 cl Leonel

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende-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 demais 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

Água verde- Vende-se, prox. Breitaupt,
alvenaria, 138m2 R$11 B.OO,OOav. ou

R$68.000,00 ent. + parcelas, ou carro. Tr:
3371-0609

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, libera
da pi financiamento bancário. Prox, ao posto
novo. Tr:8843-5751.

Ana Paula- Vende-se casa com 3 aptos em

anexo, R$140.000,00. Tr:9137 -5573

ARMAÇÃO/PENHA - Vende-se, 130 m2 fica
a 200 metros da praia. Tr:9953-5627

Bananal do Sul- Vende-se, nova de alvenaria,
com 3 quartos e demais como cômodos,
R$11 0.000,00. TR:9183-8081.

Sheroeder-Vende-se, alvena

ria, 2 quartos e demais cômodos,
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 Rio Cerro- Vende-se, com 01 dor

mítório, 01 Bwc, edícula, próximo a o campo
Bota Fogo. R$155.000,00

BARRA DO SUL - Troca-se, por chácara ou

terr. em Jaraguá. Tr:8824-11 07.

CENTRO - Vende-se, alv., R$117.000,00.
Aceita-se troca pi terreno. TR. 91375573
Creci 11831

Centro- Vende-se, prox a WEG I, 800m do

centro, grande de alvenaria, semi acabada,
R$118.000,00 avo ou R$68.000,00 + par
celas, aceita-se carro. Tr: 9903-1131 ou

3371-6069

Ervino: Casa de madeira 800mts distante da

praia. Tr:3371-6605a noite com Sirley

Erwino: -Vende-se casa om 2 quartos.
Tr.91016007

ESTRADA NOVA - Vende-se, prox. a Unerj,
alv., laje, 4 qts, 2 bwc, garagem 3 carros,

R$150.000,00. Aceita casa de menor valor.

Tr. 91375573 133716069 - Creci 11831 L

Figueirinha-Vende-se, alvenaria, 2 quartos
e demais dependências. R$135.000,00,
entrada + financiamento. Tr:9183-80811
3373-0098

ITAJUBA - Vende-se, nova, alv. Tr. 91434423

JARAGUÁ 84 - Vende-se, 385m2, 2 qtos,
sala conjugada cl a cozinha. R$50 000,00
á combinar. Tr:3273-7195.

JARAGUÁ 99 - Vende-se, nova, alv., 120m2,
terreno esquina, murada, 2 qts + 1 sui

te, garagem dois carros, prox. a Malwee

R$190.000,00. Tr. 99025885

COMPRA I VENDE I ALUGA
samarakp@hotmail. cdm

9923-6418

TERRENOS:
BAIRRD JOÃO PESSOA

• lerr. 1200m1 prox. aOI

hamhei,o\ I.ente peru rua

principal

João Pessoa- Vende-se 2 casa de alvenaria,
prox. a creche,com escritura, creci 11831,
R$77.000,00 aceita-secasa ou terreno em

Barra do Sul Tr:9137 -5573.

NOVA BRASILlA - Vende-se, terreno cl
740m2, casa cl 240m2, 1 suite, 3 qts, 2
bwc, piscina, área de festa. R$550.000,00.
Tr. 91696342

PiÇARRAS - Vende-se, prox ao fórum, ou

troca-se por imóvel em Jaraguá do Sul.
Tr:9975-3090 ou 3371-1243 cl César.

PiÇARRAS -Vende-se, 120 m2, R$70.000,00.
Tr. 3275-0560.

Rio da Luz- Vende se com 02 dormitórios,
01 Bwc, próximo a Cevai. R$90.000,00.
Tr:3370-6370 1 9965-9934

SANTO ANTONIO - Vende-se, Joinville,
.

alv. R$40 000,00, aceito carro no negócio.
Tr:3372-1617.

TRES RIO DO SUL - Vende-se, prox. ao Mer
cado Larissa, alv., semi nova, 68m2, terreno
cl 332,50m2, murado, R$50.000,00 + 72

parcelas de R$1.000,00. TR. 8843-5751

Troca-se-casa no bairro amizade semi nova,
com suíte e demais cômodos, garagem para
dois carros, por casa nos bairros Baepen
di ou Vila Lalau, casa no mesmo padrão.
Tr.9654-0907

Vila Nova - Vende-se, excelente localização,
R$140.000,00. Tr:8428-7826/9909-5514

VILA NOVA - Vende-se, Rua Uno Sbarde
latti, ótima localização, R$140.000,00. TR.
84287826/99095514 Ademir ou Marli

Vila Rau- Vende-se, prox a Unerj, lateral da
Imigrantes alvenaria, 2 dor., 1 suíte e demais
cômodos R$185.00,00. Tr: 8411-2580 ou

8456-4410

- CHÁCARAS
GARIBALDE - Vende-se, 41 000m2, 3 lago
as, 1 rancho, com pastagem, toda cercada, á

70m., do asfalto. R$125 000,00. aceito terr.

no negocio. Tr:3055-8262.

Garibaldi- Vendé se, com 33.000,00m2,
com casa, próximo 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 31a

goas, pomares, aceita-se casas em Jaraguá
do Sul em troca.Tr: 9148-2677 9116-9841

RIO CERRO 11- Vende-se, 50 000 m2, lagoa
de peixe, cachoeira. R$120 000,00. Tr:3376-
0726.

SANTA LUZIA - Vende ou troca-se,
21.800m2, água corrente, palmeiras,bananal,
lagoa. Tr. 32752037/91184455

SANTA LUZIA - Vende-se, sítio cl
375.000,00m2, grata funda. Tr:3370-2855.

SCHROEDER - Vende ou troca-se, chácara
no Rancho Bom, terreno 70.674m2, 2 casas,
3 lagoas, pomar. Troca por casa em Jguá do
Sul. TR. 9148-2677/9116-9841

SITIO - Vende-se, 120.000m2, cl arvores
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frutíferas, área propícia 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, pas
tagem, plantação e riacho, R$65.000,00. Tr.
33722818

� LOCAÇÕES
APTO. - RAU - Aluga-se, 2 qts, garagem,
R$470,00 mensai. Tr. 99932131 Sandra

CASA - TRES RIOS DO SUL - Aluga-se,
prox. ao Mercado Larissa, alv., 68m2, 2 qts,
sala cl varanda, cozínha, bwc, área serv., si
garagem, R$530,00 mensal. TR. 8843-5751

CASA - BARRA DO SUL- Aluga-se pi tempo
rada.Tr. 3376-1553 ou 9903-0545

CASA - CHICO DE PAULA - Aluga-se, alv.,
prox. a Menegotti. TR. 9171-7766

CASA - PIÇARRASI BARRA VELHA - Pro
_ cura-se pi alugar, dia 24 a 3. Tr. 91812725

CASA - TRES RIOS DO SUL - Aluga-se,
Rua Alwin Koch, 130m2, garagem, 3 qts,
R$550,00 mensal. TR. 3370-1447 Romeu

CASA- JGUNGUARAMIRIM - Procura-se pi
alugar, 2 qts, sala, cozinha, bwc, lavanderia.
Tr. 9167-6964

GALPÃO - GUARAMIRIM - Aluga-se, 300m2.
Tr. 33701608

QUARTO - BARRA DO RIO CERRO - Aluga
se, durante a semana pi moça de outra
cidades que trabalha em Jguae região. TR.
9149-9771.

QUITINETE - ILHA DA FIGUEIRA - Aluga-se,

nova, 1 qto, sala, cozinha, bwc, serviço, ga
ragem, murada. Pref. pi solteiros ou casal si
filhos,R$400,00. TR. 3370 1821

QUITINETE, QUARTO, APTO. - CENTENA
RIO - Aluga-se, mobiliados. TR. 3370-35611
99583197

SALAS COMERCIAIS - CENTRO - Aluga-se,
Av. Pref. Waldemar Grubba. Tr 99975027

- SALAS
COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende-se, Walter Mar

quardt. Tr. 3370-0370

CENTRO - Vende-se, ponto comercial, com

mesanino, ideal para loja. Tr. 99791101

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, sobrado
comercial e residencial, com mercado com

pleto funcionando, 600m2. Tr: 3370-4927.

LOJA FEMININA - Vende-se, Centro de Jguá,
moda feminina, bolsas e acessórios. Tr.
99511107 I 32736762

Vila Lalau- Aluga-se galpão comerciai. Tr:
9918-9996

-

TERRENOS
AGUA VERDE- Vende-se, prox. ao Brei
thaupt, livre de enchente, 450m2, cl escritu
ra, R$87.000,00. TR.91375573

AMIZADE - Vende-se, ou troca por casa,
60m2. Tr.33745520

Barra do Rio Cerro- Vende se com 324,002
próximo a Tritec. R$80.000,00. Tr: 3370-
6370 I 9965-9934

Três Rios do Norte -Vende-se, lindQ terre
no pronto para construir, próximo a Escola
Max Schubert, 670m2 (27,48m X 24,60m)
R$R$95.000,00 Tr: 88064621.

Barra do Rio Cerro- Vende se, com

324,00m2, próximo a Tritec. R$80.000,OO

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 tabu
leiro, frente pi o mar, 300m2, R$150.000,00.
Tr:88146407

GROTA FUNDA -venoe-se, 140 mil m2, regu
larizado. Tr.33791119

GUARAMIRIM - Vende-se, bairro Avaí,
40Qm2, 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.

JGUNSCHROEDER - Compra-se, acima de
3.000m2. Tr.33714008 I 88026635

João Pessoa- Vende-se localizado 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,
R$70.000,00. Tr.3275-0560.

PiÇARRAS - Vende-se, próximo ao fórum.
Troca-se por imóvel em Jaraguá do Sul.
R$95.000,00. Tr: 9975-3092.
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Piçarras-Vende-se quadra Beira Mar medin
do 13 x 25 = 325,00 m2, Rua Das orqurdeas
3 lote, Valor R$110.000,00 Aceita Negocia
ção. Tr: 8402 8775

Piçarras-Vende-se 3 quadra da praia 24x24
576,00m2 R. das Figueiras esq com Pedro
Bencz Valor R$85.000,O Negociaveis, roço
por terreno ou imóvel em Jguá do Sul,Tr:
84028775

RAU - Vende-se, comercial, 507m2, fundos
do Mercado Brasão, Rua Afonso Nicoluzzi.
R$170.000,00. Tr.99757708

SANTO ANTONIO - Vende-se, prox. ao co

légio, cl água, luz e esgoto, rua asfaltada,
R$7.500,00 de entrada + parcelas de um

salário minimo. Tr.33716069

SCHROEDER - Vende-se, Centro Norte,
esquina, 785m2, c/ escritura, R$50.000,00.
TR.3370-4927

Schroeder 1- 15x30, apenas R$16.500,000
- Falar com Juarez - 9124-7715

Sheroeder- Vende-se 421 m2, escriturado,
próximo ao Salão Bracinho, R$39.0jlO,00,
aceita automóvel de menor valor.Tr:
91740251

VILA LALAU E ILHA DA FIGUEIRA - Procura
se, á partir de 600m2. Tr: 9101-8302.

VILA LENZI - Vende-se, 300m2, R$65 mil.
Tr.9993-3881

- CAMINHÕES
D40-Vende-se, 90, cl baú, direção hidráulica,
alarme, travas ótimo estado R$34.900,00
Tr:33701478/99030877

MERCEDES BENZ L1214- Vende-se, 94, cl
baú, branco. Tr. 9979-6850/3371-6368

SCANIA T112H - Vende-se, 83, todo revisa
do, pneus novos. TR. 3370-7144

TRUCÁO - Vende ou troca-se, 81, Fiat,
mecânica Mercedes, R$25.000,00.
Tr.99380871

vw 8150 - Vende-se, 01, cl baú, branco. Tr.
9979-6850 13371-6368

- CHEVROlET

ASTRA - Vende-se, 05, Hatch Elegance, 4

portas, 2.0 flex, preto, AR, OH, VE, TE, AL.
Tr:8823-8479.

ASTRA - Vende-se, 05, sedan, confort,
4 portas, 2.0 flex, prata, compl. 1° dono.

R$31.000,00. Tr:3273-5233.

ASTRA - Vende-se, 08, preto, roda 16", ipva
pago, único dono.Tr. 99294800

ASTRA - Vende-se,OO, preto, completo +

teto, R$19.500,00. Tr. 99269663

ASTRA- Vende-se, 01, Hatch, preto,
R$19.000,00 a vista e si troca. Tr. 3370-
8307 (horário comercial)

Astra-Sedan Elegance, ano 2005, preto,
completo com Air bag duplo em ótimo esta
do 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, LI, ótimo estado,
R$23.900,00 sem troca TR. 337041301
91313273

.
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CORSA - Vende-se, 2 pts, 97. branco, otimo
estado. Tr:9177-3927

CORSA - Vende-se, 96, Super, branco.
trava elétrica, alarme, desembaçador tra

seiro, ar quente, limpador traseiro, roda liga
leve, R$7.500,00 + l1x de RS415,00 TI'
96156811 C, Guilherme

Corsa- modelo novo, ano 2005.
R$23.000,00. TR 3275-3538 9931-9410

CORSA PICK UP Vende-se, 02f03, FT. pra
ta, alarme, trava. lona marítima, xenon e sus

pensão legalizada.RS4.000,00 + parcelas.
TR.91551154 manha

Corsa- Vende-se ano 2008, preto, 4p, com

Ar e travas. unia dono ótimo estado de
conservação, 35mil km2• RS23.500 000.
Tr:8406-6419/ 3273-6176

Corsa-Vende-se, sedan, 99, 1.0,8v, 4p, tra

va, alarme, ar quente, R$12.500.00

MERIVA - Vende-se, 03. completa,
R$5.000,00 entrada + 40x de R$956,OO.
Tr. 99886649

OPALA - Vende-se. comodoro 83, azul, 2

pts. Tr:9188-2814.

S10 - Vende-se, 00, 2.2, 4x2, GNV, cab,
Simp, VE, TE, AL, LM, 4 pneus novos. Ótimo
estado. R$25.500,08. Tr:9967 -9864.

S10 - Vende-se, 00, diesel, ABS, AC, OH,
prata. TR. 99239345

S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel intercu
ler, cabo Simples, AC/DHNE/TE e sistema de
rastreamento. R$39.000,00. Tr:91 07-6932.

S10- vende-se, complete, com GNV,
R$25.000,00. Tr:3370-8633

VECTRA - Vende-se, 97, gls, 2.0. bor
do, completo. R$16.500,00 a vista ou

18.500,00 na troca. Tr. 3276-0340

Vectra- Vende-se 95, flex, branco, completo,
muito conservado.Tr:9197-2309 I 3275-
2245 ariane (após as 18:00 hs)

Vectra- Vende-se ano 2001, comp. + couro,
66mil km rodados, 2.2 rnpsí, 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:3275-3538/9931941 O

Z fira: Compra-se, acima do ano 2007.
Tr:99146708

Corsa- Vende-se, Max, ano 2007, 4 p, com

pleto, 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, vidro, trava alar
me, R$11.900,00. Tr. 327.53538/99319410

Pálio- Vende-se, 06, completo, documenta

ção até 03/2011, único dono, R$20.500,00.
Tr: 9652-5702

Pálio: Vende-se, ano 99, 4 p, com GNV.
Tr:3275-2049

Pálio- Vende-se, EOX, ano 96 modelo 97,
1.0, branco em bom estado, R$3.000,00
de entrada + parcelas, aceita-se de entra
da.Tr:3370-92178421-6497 Rosane ou

Iracema

Palio- Vende-se, fire flex, AP. branco,
pneus Michelin, doc.2011, úníco dono.
R$20.500,00.Tr:9652-5702

Palio- Vende-se, imperdível vermelho, 4 p,
ano 2009, aceita-se carro de menor valor.
Tr:3379-0249 (horário comercial)/. 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,
RS/.5000,OO. Tr:3376-4050

Tipo- Vende-se, ano 95, vermelho, 4p, aceito
moto na negociação. Tr:8807 -3457

UNO - Vende-se, 4 portas, compl. R$4
00000 entrad E + pare Tr:9618-7945.

UNO - Vende-se, 96. 1.0, azul, R$8.500,00.
TR. 337009B3

UNO - Vende-se, 96. bordo, 2 portas, 2°
dona. ].9152-7848

UNO - Vende-se, 96. Mille Ep, 2p,
RS8.800,OO.Tr. 33719157

Uno- Mile Fire, 2005, branco, 2 p. com ar

cond. R$17 000.00. Tr:9979 8040

Uno- Vende- se, 2006 2P Flex. TI':9101-6007

_,
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.,._,..�_ �_ ---ã:-

COURIER - Vende-se, 06, 1.6, branco,
RS22,000.00. TI'. 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. TI': 3372-0416.

Escort- Vende-se, Gl. ano 89, 1.6, com

som, R$4 900.00. Tr: 9177-2300

F-l000 - vende-se, 86. turbinada. vidros
e trava elemcos. alarme. OH. banco couro,
completa, RS22.000,OO Tr 99419712

F • '100 Vende-se. 93 diesel, cabine sim
piE s (modelo novo) matai mwrn em ótimo
estado. RS:'7 000,00 nego Tr: 9973 5052

FIESTA - Vende-se, 00, 4 portas, azul pe
roüzaoo. para-choque personaüzado. R$14
800,00, Tr. 8405-9689

KA - Vende-se, 03, preto, kit esportivo, AO,
rodas liga leve, desembaçador e limpador
traseiro, RS14.000,00. TR. 91171176

KA - Vende-se, 08,'09, semi-novo, branco,
9.000 km, AR, TE, AL. R$25 000,00. Tr:
9135-8601.

KA - Vende-se, 98, prata, pára-choque per
sonalizado, TE, AL. R$l 0.800,00 si troca. Tr:
8405-9689.

Ka- Vende-se, ano 2001, image, ótimo es

tado, R$1.500,00 entro Mais parcelas de

R$454,00. Tr:3273-6417

MONDEO - Vende-se, 95 teto solar, banco
elétrico, air bag duplo, ABS, top de linha. Tr:
3373-8244.

S10- Vende-se, 01, dizer, aceita-se Hilux na

troca: Tr: 3372-0665

VERONA - Vende-se, 94, LX, álcool, rodas
de liga leve, pára-choque personalizado, pe
lícula. R$8.500,OO. Tr: 8405-9689.

Verona- Vende-se 1.6, ano 90, branco, exce

lente estado de conservação, R$5.800,00Tr:
9918-9996

MOTOCICLETAS

BIZ - Vende-se, 03, 100cc, sem partida
elétrica, preta, oferta, R$3.300,00. Brinde

capacete. Tr:33702060 ou 9948-9644.

BIZ - Vende-se, 07, 125, preta, cl partida,
1° dono, 10.000 Km. R$4.500,00. Tr:8405-
9689.

Biz-Vende-se, prata,09, 125, 4.500km, as

sumir 39 prestaçoes 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, prata. pneus novos. irnperdí
vel, RS2.500,00. TR. 88139714 91495390
Leandro

.

CG - Vende-se Titan 125 ks, prata. c; baú.
B$2.700.00. TR 33717317 99267616

CG-Vende-se, 88 89, toda original. 11"9923-
1153

CVX 250 - Vende-se, 08, Twister, hcen
ciada 2009 paga. cl alarme. 14.000 km.

R$9.500,00. Tr:8802-6399.

DAFRA - Vende-se, 09, Laser 150cc. prata.
baú glv c capa, cadeado, R$4.000,OO. TR.
3055-3756/8108-9110

DAFRA - Vende-se, 09, laser, 150cc, prata,
cl bau glvi, capa e cadeado, R$4.000,00 +

transf. consorcio. TR. 3055-3756 à noite.

DRAG STAR - Vende-se, 04, preta, customi-
.

zada. TI'. 33721528/91816689

Falcon-Vende-se. 2004. preta, R$2,500,00
+ 34x298,00. TI :3373-6708 á tarde com

Antonio

KTM 125cc- Vende-se, SX 2002, único

dono, ótimo estado. Tr:9175-6450

Moto kírn- 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 Ot11110. estado Tr:9993-3937

SHADOW 600 VT - Vende-se. 01. cromada.
Tr:9993-3937.

SUNDOWN - Vende-se. Web EVO 100. 06,
preta, partida eletnca, gratis 2 capacetes
preto. TI :3275-31 05

Suzuki .(JS 500-Vende-se, 2009. TI" 3373-
0841

TORNADO - Vende-se; 04, p, trilha. cl doc.
Tr. 92200034, 33712697 Celso

TWISTER - Vende-se, 07. bordo. Tr.
33713570 B8216776

Twister- Vende-se. ano 2003. vermelha,
R$5.500,000, aceita-se carro em troca

Web- Vende-se web preta uníco dono. TI'.
91016007

XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada pi
trilha, R$3.500,00. Tr.92140486

XT 600- Vende-se moto de trilha R$5.000,00.
Tr:9979-8040

XT- Vende-se, 6601', preta, 08, com caixa Ba
gageiro, R$75.000,00. Tr:3055-0024/9156-
1228

YBR 125 - Vende-se, 06, Yamaha.14.000
km, vermelha, cl baú e capacete. Tr. 8443-
3999/3376-1996

OUTROS
Aero Willis- Vende-se, ano 68, totalmente
original R$15.000,00. Tr: 9979-8040.

ALFA ROMEO 164 - Vende-se, 95, impecá
vel, R$12.000,00. Tr. 99888137

BMW- Vende, ano 93, esportiva completa,
2p, cor. Prata. Tr:3275-2049

BMW- Vende, ano 93, esportiva completa,
2p, cor. Prata. Tr:3275-2049

Classe A- Vende-se 160, ano 2001
R$17.000,00 . Tr: 3372-1371/99228300

Honda Fit- Lx 04, completo, Tr: 9973-9838

Jeep - Suzuki Samurai, 95, GNV, AC, rodas
de liga. Tr:3371-8188/9612-9779 Mauricio

JEEP - Vende-se, 61, 6 cilindros, 4x4, 3

marchas, R$18.000,00. Tr. 99623664

JEEP - Vende-se, 61, gasolina, 4x4, reduzi

do, R$18.000,00. Tr. 33740649

Mitsubishi- Vende-se,ü7, L200, APE,Out
doar, chumbo, R$75.000,00.Tr:
30550024/91561228

NISSAN TIIOA - vende-se, 08/08, 1.8,
automático, completo, único dono. TR.

88023118

PAJERO SPORT - Vende-se. 02, disel, 2.8,
completa, 4x4, R$48.000,00. Tr. 91151154

PICASSO - Vende-se, 02, exclusive, AR,
. banco de couro, cornpl, ótimo estado. R$24

500,00 . TI': 8862-0017.
-

PICASSO - Vende-se, 04, completo,
R$29.000,00. TR. 33705622

OUADRICICLO - Vende-se, 08, Suzuki 750.
n 9973-8618

TOYOTA - Vende-se ou troca-se, 04, HILUX,
3.0, turbo, 4x4, preta, gabine dupla, couro,

compl 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. TI'. 47 8443-3999
ou.3376- 1996

A3-Vende-se, preto, 2003, 180 cv, tip tronic,
teto. couro, aro 17, enon, R$32.000,00. Tr:
99043438

PEUGEOT
Pegeout 206- Conversivel, ano 2003,
R$35.000,00 + financiamento Tr, 3372-
1371

Pegout 206- Vende-se, ano' 2001. 16Vv,
completo menos direção, cor vermelho, 1.0,
R$16.500,000.Tr: 9975-3940/9902-6717.

PEUGEOT 206 - Vende-se urgente, 07, SW
Flex, cornpl, único dono, R$25.700,00. Tr:
9918-0000

PEUGEOT 206 - Vende-se, 02, prata, AR.

OH, VE, TE, Air bag duplo, pode ser financia
do. R$18.500,00. Tr: 9975-0078.'

Peugeot 206 -1.0 16v COMPLETO, preto,
02/02, 4 portas, ótimo estado, R$17 mil,
8456-0258 VilSON.

PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff, comple
te. TR. 9969-3914/3372-3008 Kauê

PEGEOUT 307 - Vende-se, semi novo, 08.
TI': 99,49-1515 Symone

- RENA'UT
CLlO - Vende-se, 03,' RL,' 1.-0, preto,
completo, air bag duplo, ótimo estado,
R$18.800,00.Tr. 9978 6795 Raquel

CLlO - Vende-se, 03, Sedan, 1.6, completo,
top de linha, R$20.000,00. TR. 91021701

CLlO - Vende-se, 04, 16v, prata, es

portivo, completo, gasolina, 50.000km,
R$23.000,00. Tr. 99023992

Clio- Vende-se, Hatch, 1.6, 2001, Bco, 4
Portas, completo R$13.990,00, aceito fian
ciamento, Tr:3371-0034 Diógenes

MEGANE - Vende-se, 01, sedan, cornpl.,
cinza. Tr:8433-0088.

MEGANE - Vende-se, Grantur 08, completo,
revisado com 40.000km. Tr:9186-5783.

MEGANE RETH - Vende-se, 01, 2° dono,
completo, pneus novos. Tr. 99479765

Megane- Vende-se, ano 07/08, Dynami
que, 1.6, 16V, Flex, Completo, único dono.
R$44.000,00. Tr: 9131-0179 ou 3373-7330
João Eduardo

Sandeiro- Vende-se, 1.6, prata, completo,
único dono, 4p. Tr:3370-2370

SCENIC - Vende-se, 06, Privilege,
R$35.000,OO. TI'. 99623664

>iJi .'_

VOlKSWAGEN

SORA - Vende-se,' 01, azul, compl, banco
de COUI'O, ASS. R$28 000,00 Tr:8405-9689.

COI sa- 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 es

tado, R$1.500,00 Tr:3371-6347.

Fusca- Vende-se, 71, em bom estado.
Tr:9933-0227

Fusca- Vende-se. ano 74, vermelho, bancos
em corvrn original de fábrica,motor 1300cc,
em ótimo estado, em estilo original com alter
nador e película, R$7.500,000.Tr:8809-6382
Jader

Fusca-Vende-se, ano 71, ótimo estado.
Tr:9933-0227

GOL - Vende-se, 03, Special, alcool,
. R$14.500,00. Tr.33719157

GOL - Vende-se, 09, 1 O, 4 portas, flex, preto.
R$28.000,00 Tr:3273-52.33.

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, 96, Plus, 1.0, 59.000km, bran
co, única dona, R$11.500,00. TR. 9975-1177

GOL - Vende-se, special 02, 2pts, ótimo estado.
Tr:9188-2814 cl Antonio

Gol- Vende-se, 95, modelo bola, emplacado até
2011, R$8.000,00. Tr:3371-6069

Gal -Vende-se, ano 99, MI, R$5.000,00 de en

trada +parcelas R$400,00

Gol- Vende-se, Gti, completo, branco. Tr:9933-
0227

GOlF - Vende-se, 06, 2.0, automático, prata,
22.500km. Tr. 9981-9777

GOlF - Vende-se, 09, 1,6, Sportline, vermelho,
único dono, completo, revisado. R$50.000,00.
Tr. 8849 3600/47 3273 5144 (após 18hrs)

GOlF - Vende-se, 95, GTI, R$12.000,00. ·TR.
33716968

Gol-Vende-se, 92/93, gasolina, 1.0, R$7.500,00
avo Tr:8831·8122 Patricia ou Edir.

Gol-Vende-se, GTI, 2.0, completo, branco.
Tr:9933·0227

KOMBI FURGÃO - Vende-se, 07, branco, flex, cl
GNV. Tr. 9979-6850/ 3371-6368

PARATI - Vende-se, 97, 1.8, 2 portas. Tr:9973-
9749.

POlO - Vende-se, 00, ótimo estado, cornpl.
R$20.500,00 ou R$16.000,bO de entrada +

12x de R$652,00. Tr:3376-3978 (após 13h)

SAVEIRO - Vende-se, 00100, G3, cinza, ótimo
estado. Tr. 33761060 I 91376250 cl Maicon

pela manhã

SAVEIRO - Vende-se, 05, flex, legalizado sus

pensâo 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, com

pleto, c/lmobilizador eletrônico, Volante multi
funcional, alarme,MP3 clentrada piSO, USB e

bluetooth. R$33.000,00 - T: 8433-7261
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Curso

Julho de 2010

Data e horário do Seletivo
Data' 516/2010

Gestão da Tecnologia da Informação 2100 Oblf).:I, � :·�7}05f2U·f::)através do site

www.sc.senac.br
. . . . . . ....

Horário: 14h as 18h - sábado

Curso

10 de Setembro dá 2010 18h30min às 22h30min
8h às 17h

CH Perlodo Horário Dia da Semana

Estratégias' Financeiras e de Custos 09 de Julho de 2010
18h30min as 22h30min

8h às 17h
360

Gerendamento de Projetos 24 de Julho de 2010
18h30min às 22h30mln

8h as 17h
360

Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos 360

18h30min às 22h30min
8h às 17h

360

10 de Abril de 2010

Inscrl ão

lnscrtção através do site www.sc.senac.br

17 de Abril de 2010 Inscrição através do site www.sc.senac.br

24 de Abril de 2010 inscrição através do site www.sc.senac.br

15 de Maio de 2010 Inseri ão através do sita www.sc.senac.br

22 de Maio de 2010 Inseri ão através do sita www.sc.senac.br

10 de Julho de 2010
•

tnscrição através do slte www.sc.senac.br

Horário Ola da Semana
8h às 12h 2" a 6" feira

18h45min às 22h15min 2" a 6" feira
18h4Smin às 22h15min 2·" 6" feira

. . •

Periodo
lS/0S a 21/08/2010

40 05/06 a 03/07/2010

50 06/07 31/081201 O

72 09/08 a 10/11/2010
100 Junho

Curso CH Periodo
35 17/04 a 19/06/2010
8 20/04 e 27/04/2010

175 04/05 a 07/12/2010
161 17/0S a OS/08/2010
161 17/05 a OS/08/2010

17S 19/06/2010 a 16/04/2011

25 26/06 a 14/08/201 O
24 27/04 a 20/0S/2010
24 03/07 a 07/0812010

11 05/07a 08/07/2010

19h às 22h

Horário Ola da Semana

8h às 12h Sábados

8h às 12h: 13h às 17h Sábados

19h às 2211 3- e 5· feira

Sábados

Ola da SemanaHorário
8h às 12h Sábados
18h às 22h 3" feira

191115min às 22111Smin 3" e S" feira
8h às 11 h30min 28 e 5- feira
13h30min às 17h 2" e S" feira
8h às 12h30min Sábados

811 às 12h Sábados
19h1Smin às 22h15min 3" e 5" feira

8h às 12h SábadOs

19h1Smin às 22h15min 2' a 5" feira

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de

Acidentes 20 16/10 a 13/11/2010 Sàbados

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

Consulte-nos sobre os cursos de Ação Empresarial

\ Rua Antonio Teixeira dos Santos

Jr, 41 Centro • Jaraguá do Sul

PROT. 2010.01.03.01022

PKXXl8 - RES. NOVO HORIZONTE - Apto. com 1 suíte + 2 quort
os,soIo,cozinha,lovanderia, sacada cJ "'ur., 2 vagos no garagem.

7" andar. RS230.000,OO. E�REGA ABRIL DE 2010.

PIO007 - TABULEIRO. Coso

de alvenaria com loje. 3

Dormitorios. Com móveis.

Terreno com 321 ,60m2•
R$170.000,OO.

PIOOO9 - RfS. NOVO HORIZONTE - Apto. com 1 suite + 2qu
ortos,suJo,cozinho,lavonde<io, socodo cJ "'UL, 2 vagos no

garagem. 6· andor. RS 1.100,00.. ENTREGA ABRIL DE 2010.

E-mail: contato@paraisoimoveis.net _ Telefone: (47)3372-2819 Plantão: (47) 9911-7628

Residencial AMARYLUS,
último andar, 1 suíte
com sacada mais 2

quartos, sacada com

churrasqueira e 1 vaga
de garagem. Área total

de 147,24 m2.

Classimais

Gruta, áreas com

escritura e energia
elétrica a partir de

R$ 55.000,00.

25

Terreno na Rua Gustavo
Barroso com 414,90 m2

(14,00 x 29,67),
Loteamento Picolli, local I

! ;_ranqüilo próximo a UNERJ.

�$�90,00. _ __..4,1

desc@d�sc.com.br
desc2@desc.com·.br

Condomínio residencial localizado no bairro Ribeirão Cavalo

Aptos de 55,21 m2 com 2 quartos, sala e cozinha integrada,
bwc e lavanderia.

R$8S.S00,OO Entrada negociável e saldo financiado pela caixa.

(Programa Minha casa! Minha vida.)

A sua iw.ooliâr!« de

Balvveârio Cawsaoriú
47

3361-.1414
3361.2222

LANÇAMENTOII!
1 por andar, 3 Suites,

Sala 2 ambientes

integrada a sacada
e a cozinha cI chur.

área de serv.. lavabo
e 2 vagas privativas.

Ed. cI salão de festas e

Piscina com deck! ronsutt nos!

NOVO· VILA REAL!

2 cormuónos. sendo 1 suite, sala

para 2 ambientes, sacada com

churrasqueira, área de serviço e

1 vaga de garagem privativa.

Edifício com localização privilegiada,
hal! de entrada decorado e fachada

pastilhada. A partir de
RS 205.000 00

Ed. Frente ao Mar,
Ap. Lateral!

3 dorm. (1 sufte) +

Dependência .q
Sala 2 ambientes 1J0"
Copa/Cozinha 0'":'o� �
Area de serviço "''';''II;�'''O�
1 vaga pnvativa

RS 50000000

Casa de 2 pavimentos
em Cond. fechado

3 suites (1 cI closet)
2 salas
Varanda e sacada
Cozinha
Área de serviço
Churrasqueira
Vaga para até 3 carros

0-00000

�
DESC
Imóveis

Loja 1: Rua 3700, 124. - Loja 2: Av. Brasil, 2850

SOBRADO EM
COND_ FECHADOJ

3 dormitórios (1 suíte)
Sala 2 ambientes
Churrasqueira
Semi-mobiliado
2 vagas de garagem

�".,:.>::"""'���,�:-- Cond. c/ piscma e

;;::iifi�...iliii•••!II.1
setao de festas!

•
Ri 380 000,00

ALTO PADRÃO· FRENTE MARI
3 suites (1 mester). lavabo. sacada c/lareIra. sala de estar, sala

de jantar. cozinhe. area de serv., 4 vagas pnvativas. área total de

288.00m' Edificio com prscínas, salão de festas, fitness center.

horne CInema e playground temátoco. oonsuüe-nost

Av. Brasil I Frente ao Big!
2 dorm. (1 suíte)
Sala 2 ambientes

Cozinha
Área de serviço

Sacada
1 Vaga privativa

RS 300 000 00

1 DORMITÓRIO
NOCENTROl

Sala
Cozinha

I Bwc
Sacada
1 vaga

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, 14�!N!�! �;6�O]400
PLANTÃO AOS DOMI�GOS E FERIADOS

•

www.imoyeisplaneta.com.�!limoveis@imoveisplaneta.com.br.
'

.

VENDAS

COO 511 - Loteamento Boulevard, sobrado
geminado, 138,75m2, suite + 2 dormitórios,
hall de entrada, sala intima, 3 sacadas, jardim
de inverno, garagem para 2 carros.

COO 439 - 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.R$ 650.000,00

��"I:":I'''!'''f''::���

I AMIZADE

Dr 1.$188.000,00 por
Excelente sobrado geminado,

com 1 suíte mais 2 dormitórios, com 2 vagas
de garagem, área com churrasqueira, lavabo e

depósito, espera para split.

CDO-501 - próximo ao Terminal Rodoviário,
sobrado e casa comercial, excelente para
investidor.

: :�. CE'N �O.·�.".·

COO-339 - Excelente imóvel comercial, pronto
para locação. Em frente ao terminal, 3 salas
térreas, 2° andar apto c/ampla varanda. Estacio
namento para 20 carros.

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. RS180.000,00.

COO-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

COO-495 - Ótimo terreno, alto, plano, para
fins comerciais, 442,00m2•

CENTRO/ NOVA BRASílIA

Cod 261 - Apartamento com suite + 1
dormitório., 2 vagas de garagem, churrasqueira

na sacada, apto. 101.

BAR A RIO CERRO
• '/ _r.:_

CDO-324 - Casa com 3 dormitórios, 1 bwc,
duas vagas de garagem, sala, cozinha,
área de serviço (pode ser financiado). RS

COO-187 - Sobrado com área construída de
220m2, suite + 2 dormitórios, área de festas,
2 vagas de garagem. Ótimo acabamento.

BARRA DO RIO CERRO

COO-504 - Terreno comercial com área de
301 m2, frente para a rua Ângelo Rubini, pró

ximo ao Supermercado Brazão. R$150.000,00

Cod 277 - Casa com sala comercial na
. frente Ampla, suíte, 02 dorm, piscina
+ salão de festas.

COO-258 - lote residencial com m2, ótima
localização. R$68.000,00

Cod 265 - rua sem saída, casa com
1 suíte, 2 dormitórios, 3 banheiros, 2

vagas de garagem., Cozinha, sala estar
e jantar, contrução na área externa /

fundos. Excelente localização

.
_

VI
_. ,LENZI

_

COO 550 • TERRENO COM AREA DE
1.653,350M2 De esquina na principal Exp.
AnjO Carlos Ferreira - Vila Lenzi.

* Apto de 4, 3 e 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 184 - excelente padrão de residên
cia, localização privilegiada, rua sem

saída. Muito calmo e corn ótima vista.

COO-509 - (atrás Rodoviária). Apartamentos
novos, práticos 2 dormitórios, sacada com

churrasqueira, 58m2 privativo, área social com

frtness, piscina, salão de festas, bicicletário.
R$110.000,00

ReI 574 - casa residencial com ótima locali
zação, próxima ao antigo angeloni,com aque
cimento. solar, piscina, 4 dormitórios sendo 2
suítes. Otimo acabamento, mobilia sob medida,
monitoramento de segurança.

COO-489 Ótima oportunidade! Lote
comercial com 569,53m2 de esquina.
R$105.000,00

COO-190 - Condomínio fechado Moradas da
Vila, Sobrado, 3 quartos, 2 banheiros, mura

do, portão eletrônico, acesso de pedestre e

área de festas. R$149.000,00

• 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

COO-202 - Prédio c/piSCina, espaço gourmev
frtness, playground, elev soclal/serviço, por
tão e porteiro eletrônico. Suite + 2 dormitó
rios, sacada c/churrasqueira, 2 vgs garagem.
R$205.000,OO. ENTREGA A8RIL/2010.

• 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-

rnercíals, frente de rua, 45m2 com ba

nheiro, R$380,00 cada.
• MARCATTO CENTER - Excelentes
salas para locação de 47m2 a 308m2,
Consulte-nos!
• COO 413 - CENTRO - Em frente ao Ter
minai Rodoviário. Excelente sala comercial
com aproximadamente 100m2, com sala
anexa e banheiro. Possibilidade de anexar

ao aluguel estacionamento e depósito. Te-

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.

COO-91 - Terreno com 820m2, excelente para
empreendimento Residencial. R$149.000,00
à vísla.

,

CENTRO

COO-396 - Apartamento semi mobiliado QO
edifício Royal Barg, com suite + 2 dormitórios,
sacada com churrasqueira, em localização privi
legiada. Prédio com ótima infra-estrutura.

AGUAVERDE

COO-513 - Excelente apartamento mobiliado,
86,21 m2 privativos, suite + 2 dormitórios.
Financiável.

VILA NOVA

COO-340 - Ed. Sanla Catarina, suite mais 2
quartos, bwc, 1 vaga de garagem. Ótima lo
calização. R$178.500,00

• TERRENOS
• COO 415 - BARRA DO RIO CER
RO - Terreno 612m2 de esquina,
R$1.400,00.
• CENTRO - proxrno ao BESC,
800m2- valor R$1.1 00,00.
• GALPÃO
• GALPÃO NO CENTRO - Rua Marina
Frutuoso, 300m2 - R$1.500,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I o SEU FUTURO!

Jlpartamentos
a partir de

Glassimais 27

.

- Edíficio com ele a lor e sa ão e festas
- Aparta entosde 1.00 2

.

os

- Sala de estar e jantar
- Sacada com eh rrasqueíra
- Cozinha e área de serviço
- Garagem
- Financiamento direto com a construtora

UTILIZE SEU FGTS!!!

...

Localização:
Av. Prefeito Waldemar Grubba
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Ofertas válidas até a próxima edição deste classificado.

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

RES. HEBROM • NOVA BRASILlA

Apto 2 ou 3 quartos com ou sem suite.
cozinha, sala estar/jantar, BWC, lavanderia,
sacada c/ churrasqueira. garagem. Forro em

gesso, previsão p/ c1imat. do tipo SPLlT.

Entrega: Agosto/2012

A partir de R$ 117.900.00

EDIFiclO VERONA· CZERNIEWICZ

Apartamento amplo com 2 quartos,
cozinha, sala estar/jantar, BWC,
lavanderia, garagem.
Apto térreo com terraço.
70nr de área privativa

R$ 119.000,00

TERRENO· AMIZADE

Loteamento Jardim das Acácias
Lote com 333.50m2-14,50m2 x 23,OOm2
Terreno alto, plano, com rua asfaltada.
Escriturado.

R$ 70.000,00 • Aceita proposta.

CHÁCARA COM 21.188.00m2 - RIO DA LUZ

... 3 lagoas, água corrente, galpão para anirnars
e equipamentos;

.

- Casa NOVA com 142m2:1 suíte 3 quartos
BWC, COZinha, lavanderia. varanda

Laje inclinada, vidro temperado nas Jane as.

piso ceramlco
•

RS 297.000,00

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 as 12h

IMÓVEL COMERCIAL / 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

RES. GRANO LlFE • VILA NOVA

Apto 3 quartos (1 suíte), cozinha, BWC
sala estar/jantar, lavanderia, garagem,
sacada c/ churrasqueira, forro em gesso,
massa corrida, elevador, hall de entrada
decorado.
Entrega: Março/2011
A partir de R$ 199.900,00

APARTHOTEL-MERCURE-CENTRO

Apart Hotel com36m2 de área privativa, banheiro,
cozinha. sacada.

R$ 120.000,00

Elevador. piscina. business center.
restaurante, garagem, intemet.

RES. GRAN RAMÃ - CENTRO

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$ 175.000,00

RESIDENCIAL JULIANA • CZERNIEWICZ

Apartamento 3 quartos (1 suíte),
cozinha, sala estar/Jantar, BWC
sacada com churraqueira lavandena
garagem
Frente so dd manhã

LOCAÇÃO

-;
o

:!2
o
o.
o

a; oQ) Rua 294_J <'I m
<'I

<'I (O (OC> :J
N o::

:J

(O o::
::J

o::

Execução:

RE

EDIFlclO D'ESPANHA· JGUÁ ESQUERDO

Apto 3 quartos (1 suite). cozinha.
sala estar/jantar, BWC, lavanderia, garagem
sacada com churrasqueira.
Cozinha. lavand. e BWCs mobiliados!.
Escriturado.
Possibilidade de financiamento bancário.

RS 180.000,00
EDIFlclO GERMANO· CZERNIEWlCZ

Apto 3 quartos (1 suite), cozinha. BWC,
sala estar/jantar, lavanderia. churrasqueira.
Qaragem.
Ultimo andar. frente, sol da manhã.
114m2 de área privativa.

R$180.000,OO

RESIDENCIAL GOMES· CENTRO

Apto 3 quartos (1 suite). cozinha, BWC,
sala estar4antar, lavanderia. gara�.
Cozinha e lavanderia mobiliadas, decoração
especial em gesso na súite e sala com

iluminação especial.

R$190.000,OO

TERRENO - AMIZADE

Loteamento Blumengarten II

Rua 1137 - Tecla K. Todt
Rua asfaltada. Linda vista da região.
14,OOm2 x 24,75m2 = 346,SOm2

RS 78.000,00

A partir de R$ 150.000,00

-

--
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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$330.000,00 pode ser financiada e aceita FGTS

Apartamento
com 2
dormitórios,
bwc, sala,
cozinha,
lavanderia e

garagem -

R$400,OO + :

condomínio
.

�-...� -<....

, -

� ct ..
r•

•

.

_- -,�

'. ·1
, '. .

8-580 - Czerniewicz -

Casa Alvenaria - 3 dorm,
sala, COZ, bwc, lave
garagem - R$550,00

A-501 - Apto - 2 dorm, sala,
COZ, bwc. lav, garagem

R$500,OO + cond.
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Seu imóvel está aqui.

623 Casa de madeira com _Õ2
uartos. Bairro Chico de Paula.

$350,00 �: .

madeira com

Estrada", Nova.
639 Casa de

3quartos. Bairro
$450,00.
636 Casa alvenaria com 01qiig&.
airro Baependi. R$480,00.

641 Sobrado com 02quartos.
airro Czemiewicz. R$570,OO.

APTOS:

407 Quitinete com 01 quarto. Bairro
zerniewicz. R$300,OO (incluso
9ua e luz).
535 Apto com 02quartos. Bairro
mizade. R$400,OO + Cond.

403 Quitinete com 01 quarto. Bairro
ova Brasília. R$420,OO + Taxa de
qua.
406 02 Quitinetes com 01 quarto.
airro Nova Brasília. R$420,OO +

xa de água cada quítinete.
529 Apto com 02 quartos. Bairro
ila Lalau. R$450.00 + Cond.

537 Apto com Q2quartos. Bairro
lia Rau. R$46(},OO + Cond.

538 Apto com 02quartos. Bairro .

Ova Brasília. R$500,OO + IPTU.

ALUGUEL COMERCIAL;
715 Sala comereial com 56m2•
airro Santa Luzia. R$378,OO.
701 Sala Comercial. Bairro Centro.
$390,00 + IPTU + Cond

710 Sala comercial. Bairro nova
rasilla. R$500,OO
717 Sala comercial com 32m2 +

C. Bairro Centro. R$650,OO +

PTU.

707 Sala Comercial. Bairro Nova
rasílía. R$ 600,00.

,

700 Galpão. Bairro Chico de Paula.
$600,00.
713 Sala comercial com 130m2•
ua Barão do Rio Branco - Bairro
entro.R$1.500,00. "".

716 Casa comercial em alvenaria
.

om OSsalas e demais
ependencias. Bairro Centro EM .�.
UARAMIRIM.R$1.§QO,OO ,->"";::'.�"

� '
..

�
. 1.' ,..

H708 Galpão com 'S20'ih2 áre#: aé' �

.00m2 com 04 WC. Bairro Barra do
ia Molha. R$4.500,00

VENDA DE CASAS
119 Casa de alvenaria com 100m2,
om 03quartos, 01 banheiro,
zinha, sala, copa, área de serviço e

1 vaga de garagem. Rua Mario
abruske - Bairro Nereu Ramos.
$130.000,00.
114 Imóvel em construção com

OOm2• Loteamento Miranda, Com
erreno. de 825m2, excelente para

merco,

VENDA DE TERRENOS

3�9 Terreno com 196.913,45m2.
aírro Ilha da Fiqueira.
326 Terreno com 326,881112 na Rua
espachante Lucas. í,o t.
esidencial Jardim das Acáeias.
airroAmizade.

.

k324 Chácara com 47.500m2. Tifa
jos Monos.Valor R$ 95.000,00.

Lotes de esquinas no

�mizade, na Tifa Schubert.

H 113 - Casa em Alvenaria com

1 suíte + 2 quartos. Rua: Alvino
Stein, n° 960. Jguá Esquerdo

R$ 140.000,00

H203 Residencial
Hibiscus - Aptos c/ 01 e

02 dormitórios, cozinha,
sala estar/jantar, área
de serviço, 01WC,
sacada, salão de festas,
brinquedoteca e sala

para Fitness.Rua
Feliciano Bortolini, 1397.
Bairro do Rio Cerro.

H121 Casa de alvenaria no Bairro Vila Nova, com

314m'. terreno com 530m', com piscina e

garagem para 04 carros.

H319 Terreno na Rua AntOnio Canos Ferreira, Bairro
Nova Braília, com 1.280m'. Valor R$ 600.000,00.

Oürna localização para construção de prédios.

H203 Villeneuve Residence

aptos com área total de 515,12m2•
Para quem gosta de viver com

requinte e segurança.
H117 Casa com 200m', com 01 suíte + 03

quartos. 03 banheiros, sala de estar e jantar,
churrasqueira, R$390.000,OO (aceita Imóvel

como parte de pagamento)

H325 Terreno com 326m2, Loteamento Jardim
das Acacias. Rua asfaltada no Bairro Amizade.

R$69.000,OO • Totalmente legalizado.

H116 Casa Nova com 60 m'· 02 quartos, 01
banheiro. No centro de Schroeder, totalmente

legalizada, aceita terreno no Regócio! R$115.000,00

H203 Residencial Saint

Tropez - aptos com 01,02
e 03 dormitórios, 01 ou 02

vagas de

garagens,cozinha, sala

churrasqueira a gás nos

aptos, terraço Fitness

Center, hall social

decorado, playground,
bicícletárto.Rua Exp. Cabo

Harry Haldlích. Bairro
Centro. H640 Casa alvenaria com 02quartos Bairro

Czemiewicz. R$6OO.00.
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CRKIl.1trN

Imobiliária Engetec
Plantão:

8447-9319 I 8412-4712
I�.-------------,

-----

! TERRENOS E CHACARAS
REF142 - Três Rio do Norte -

Terreno c/2.500m2 c/ casa
mista cf 2 Quartos e demais

dep. R$ 65.000,00

REF184 - Casa
com 1 suíte + 2

qtos, sala de
estar. copa,

cozinha, salão
de festas, área

de serviço.
185m2 de área

construida.
Próximo ao Cal.

Alberto Bauer.
R$ 250.000,00.

REF139 Ilha da Figueira -

Terreno cí 31.130,86m2_
R$ 900.000,00

REF199 • Centro - Ed Juliana - Apto
com 1 suíte + 2 quartos, sala estar!
jantar, bwc, cozinha, área de serviço, 1

vaga de garagem. RS190.000,OO
(aceita imóvel de menor valor)

- lotes no São luiz, próximo
ao Arroz Urbano, a partir de

R$ 60.500,00.

REF204 - Estrada
Nova - Apto com 2

quartos, sala,
cozinha, área de

serviço, bwc, 1 vaga
de garagem.
R$87.000,00

REF031 - Aptos
Novos - Última

unidades -1
Suite + 2 qtos,

sacada cf
churrasqueira. 2

vagas de

garagem -

Próximo ao

Centro -

CONSULTE

REF205 _ Ilha da Figueira· Sobrado 2

pisos - Térreo: 1 ambiente comercial + 2
. quartos. garagem, lavanderia. sala,
copa/cozinha, bwc. 20 piso: 3 Quartos.
bwc, sacada. copa/cozinha, lavanderia.
sala Iv e jantar. garagem. RS230.000,OO

REF173 - Casa com 3 qtos,
sala 2 ambientes, copa /
cozinha, área de serviço.

R$ 92.000,00.

REF054 - Champs E1vsses • Lotes a

partir de R$106.547,50·
Loteamento nobre, residencial,

consulte opções,

REF162 - Centro - Casa cf suite +

2 quartos, bwc, 3 salas, escritório,
garagem pi 2 carros. R$

390.000,00

REF192 • Vila Nova - Terreno de 542m2

plano com excelente tocaüzação. ótimo
para construção de residências de alto

padrão. clinicas entre outros.
R$220.000,OO

REF189 • Águas Claras· Casa alv.
cf 2 quartos, sala, cozinha. bwc,

garagem. R$ 50.000,00

REF194 • Czerniewicz· Terreno com

700 m2, na rua do Pama, ótimo para
construção de edificios , clinicas

etc ... R$ 400.000,00

REF153 • Massaranduba - Descriçáo da
Pousada: 147.000m2, c/7lagoas,

pedalinhos, campo de futebol. 2 canchas
de bocha, restaurante pI 200 pessoas,
estac pI 100 carros. pousada CÍ sala de

recepção c/ preparação pI internet 5 suâes
,. c/ lareira e inst pi Iv à cabo e tel, piscina e

, de fesm.,Mais 2 res. - A Pc/I surte
- + 3 Q!oo. eoz. mob .• piscina adulto e

infantil, área de festa, e a 2" cf 3 qtos, sala,
COZ .• lav. e gar.

REF191 - Czerniewicz -

Residencial Itatiaia - Apto
com 1 suíte + 2 quartos,

sala estar/jantar, bwc,
cozinha, sacada com

churrasqueira, portão
eletrônico, central de gás,

1 vaga de garagem.
R$185.000,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
carros.

R$180.000,00

REF195 • Czerniewicz . Casa alv. c/1
suíte + 2 quartos. sala 3 amb., cozinha.
copa, escritório, dispensa, garagem pf2

carros, averbada. R$ 300.000,00

REF170 - Centro· Casa de alv. cl
200 m2, cf 3 quartos e demais

dependência. Terreno cf 11 OOm2,
De R$850.00,OO por R$580.000,OO

REF149 - Vila Nova· Casa cf
200m2• cf suite + 2 quartos, bwc.
sala 2 amb., cozinha, área serviço.

garagem p/2 carros.Terreno cf
600m2. R$ 300.000,00

REF119 - Vila lenzi - Apto com

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

churrasqueira, área de serviço e

1 vaga de garagem.
R$150.000,OO

REF147 -

Amizade - Lote
c/ 318,5m2 em

rua asfaltada.
Aceita 50% de
entrada e saldo
direto c/ o

proprietario.

REF175 • Baependi - Casa alv. cf1
suite + 3 quartos. sala tv, sala

jantar, 2 bwcs, lavanderia, cozinha,
garagem para 2 carros. área de
festa cf chur., portão eletrônico,

toda laje. R$ 260.000,00

REF139 - Ilha da Figueira -

Terreno com 31.130,86m2•
R$900.000,OO

OFERTAS
REF1131 - Guaramirim .. Chácara

proxima ao mercado Viapiana com

116.900 m2• R$ 820.000,00

REF200 - Ribeirão Grande - 2 Casas
mistas, 10 casa com 117m2 contendo 3

quartos, 2 bwcs, sala, cozinha. 20 casa

com 66m2 contendo, 2 quartos, bwc,
sala e cozinha. R$ 55.000,00

REFl140 .. Barra Velha - Casa
.

madeira, com 3 quartos, copa,
cozinha, 2 bwcs, área de festa.

R$ 35.000,00

REF203 - Vila lalau - Terreno de
632m2 com ótima localização.

R$ 170.000,00

REF202 - Vila Rau - Terreno'
com 747m2 e ótima

localização. R$ 140.000,00

e-s.co

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 17 e 18 de abril de 2010

Imobiiária E
Plantão:

8424-5050 I 8424-4848 (47) 3370-0919
CRfCJ 1.105-J

Você e S8

Vendas Exclusivas
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Classimais 31

Rua Pe Pedro Francken, 2171 Centro I Jaraguá do Sul- se .engete imoveis.com.br

. , .

ImOVelS
CRECl1.105-.1

Fone/Fax
(47) 3373-2135
e 14'

LOCAÇÃO REF 3313 - Galpão cf apróx. 2.000m2,
contituido de sala térrea cf mesanino mais 3 pavimentos.

Localização: fundos da FAMEG maiores informações
CONSULTE·NOS _

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 REF908 • Centro· Guaramirim - Ed Lafin - Apto cf suíte

+ 2 quartos, bwc, sala 2 amb., cozinha, sacada cf
churrasqueira, área de serviço. garagem. R$ 110.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(
{

REF.1136

Terreno cf 324m", plano.
Aceita propostas.

RS 34.000,00

REF.724

REF.1138

Terreno cf 362m", plano.
Aceita propostas,e financia.

SOB CONSULTA

Apto cl 02 dorm. :I' suíte.

Aceita propostas e financia.

RS 165.000,00

Apto cf 02 dorm. + suíte.

Aceita carros e terrenos. Aceita propostas e financia.

RS 150.000,00

�--�----
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Compra • Vende - Aluga • Administra

(47) 3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

Deleon 9923-6174 I Tanini - 9923 6771 I IIson 9923 9739
t 11\ o V E I S

Vila Lenzi Centro

2096 • Residencial HEBROM • próx. A Arena·
Apartamentos C/ sulte, 01 quarto ou 02 quartos e 01

bantleiro, e demais dependências. sacada C/ churrasqueira,
01 vaga de garagem. Parcelamento direto com a

construtora. A partir de R$ 117.900,00

2118 -

Residencial
Arezzo - Suíte,. '

02 quartos,
banheiro, sala

de estar e

Jantar, cozinha,
terraço, sacada

com

churrasqueira,
garagem.

R$ 250.000,00
1193· ÓtIma casa, sulte com closed, 02 quartos, bwc, sala

estar lanlar, escritório, cozinha, lavanderia, churrasqueira,
garaQem 2 cartos • Decoração em gesso, massa corrida e

epóld, piso lamínado, Porcelanato, área total 157,00IJl2.
R$ 293.000,00 Prox. Lullmar Embalagens

Tifa Martins

1196· Sobrado com 128,OOm2,
suíte, 2 quartos, sala, bwc,

cozinha, lavanderia, varanda
grande, garagem, terreno com

371 ,OOm2 todo murado, Próx.
Zanotti R$ 220.000,00

1198· Duas casa uma de alvenaria
com 3 quartos, outra de madeira com 2

Quartos, e suas demais dependências,
terreno com 361 ,00ffi2 • R$ 92.000,00

1178 • Centro· Casa centra', com

uma sala comerciai, e um apto. Área
total construlda 314,OO�. Rua
JOrge Lacerda. R$ 548.000,00

mande sua prQPosla

1189- Sobrado com 4 quartos, 3 bwc.
demais dependências, E<lícula com

50,OOm2, churrasqueira, fogão a lenha,
portão eletrõnico R$ 380.000,00 �AceHa

im6veis como lorma de pagamentO"

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 cf Paisagismo, guarlta, play
groun& R$158.000,OO

6138 • João Pessoa - Terreno industrial - Área de
16.00Q,00m2 Dimensões 43,00m x 370,OOm. Próx.

Retifica Felippe. R$ 1.600.000,00

6140 • Czerniewicz • Terreno próximo a

Gruta com 20.000,00m2 a 1 km da SCAR.
R$155.000,OO

-Aceita imóveis I automóveis"

6139- João Pessea- Rua Manoel Francisco
da Costa. Área industrial. com 42.000,00 m2,
topografia plana, plantação de bananas. Sem
vegetaçáo, 1 km da Agncopel. Consulte·nos

8127· Terreno de esquina com

494,00 m2, Próx. A Lullmar
embalagens., Frente pi Pref.

José Bauar de AS 95.000,00
por AS 80.000,00

2039 • APARTAMENTO NOVO Resi(l.
Aquarela· CENTRO· C/ suíte, 02

quartos e demais dependências. sacada
ç/ çllurra queIra, '" 118.000,00

"Actlta FQlanclanltato·

2120- Apartamento com 02 quartos. bwc,
sala de jantar e estar conjugados, cozinha,

lavanderia, garagem. Aprox. 9O,OOffi2, pró)(imo
a Igreja Rainha da Paz, R$165.000,OO

_ ",," _-o __ Centr_o _

___ __�_Centro _

.

_

Jara ua 99 : .. ':

2111 • Apartamento com 02 quartos, 02
twc •

s, sala com sacada, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 133.000,00

1185· Jaraguá 99 - Casa inacabada com

1 quarto. bwc, copa despensa, lavanderia,
garagem, varanda - Terreno com

412,00m2, R5 8&.998,99

lO2t ·1ftIo tom 42.500,OOmt , apf�
Com 1.000 pés de banana, 21agoas.

rancho COO\. C�l. nascente no terreoo.
Rua� Poço tw1ta. .170.

fIIlQOCiâveiS

to.,.· APARTAMENTO· RES. SelU VIE •

CEtm\O· duas �suites, close, demais
de�ias, sacada ei cbufl1$Qllelra. ft$

.toe,OO • maisl*Ctllllllftlo
OO!ft.c�

2116 - Apartamento com 02 quartos, bwc
social, sala de jantar e estar, cozinha, sacada
com churrasqueira. garagem. R$130.000,OO 0,01)

1-1001 - 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
doCzemiewicz

L-1002 - SOBRADO - PARTE TÉRREA -

CENTRO - c! suite, 03 quartos, bwc social, 03
'salas, cozinha, lavanderia, despensa,
churrasqueira, piscina. 01 vaga de garagem.
Rua asfaltda, 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$ 375,00

L-l005 - SOBRADO • PARTE SUPERIOR -

CENTRO - c/03 quartos, sala de estar, sala de

jantar, 02 bwc s. cozinha, lavandería., 02

vagas de garagem, cburrasqueira e sacada.
Rua asfaltda, toda murada. RS 850,00

L-l006- SOBRADO - TIFA MARTINS - c/04
quartos, 03 salas, copa; cozinha, 02 bwc s,
lavanderia., despensa. 02 vagas de garágem,
churrasqueira, sacada. Rua asfaltada, toda
murada.

L-1007 - ÓTIMO PONTO COMERCIAL NO
CENTRO· CASA DE ALVENARIA. R$ 2.000,00

L-1031 • CASA DE ALVENARIA NOVA •

SCHROEDER - cl 01 quarto, sala, cozinha.
bwc, lavanderia. R$ 450,0.0

,

l-2000 - APARTAMENTO • CENTRO • cl 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada
com churrasqueira e garagem. R$ 720.00

L-2001 - APARTAMENTOS NOVOS - VILA
NOVA - cl 02 quartos, sala c! sacada cl
Churrasqueira, bwc, cozinha, lavanderia e

garagem. R$ 580,00
L-2006 • QUITINETE • VIEIRAS· c/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· cf
03 quartos, sala com sacada , cozinha, bwc
social, área de serviço, lavanderia e garagem.
R$500,00

-

1.-2028- APARTAMENTOS NOVOS· CENTRO -

cl suite, 02 quartos, sala, sacada com

Churrasqueira, cozinha, bwc social, lavanderia
e garagem. r:l$ 950,00

L-2035 • APARTAMENTO· CHICO DE PAULA -

cl 02 quartos, sala, cozinha, bwc. lavanderia e

garagem. Com sacada- Prédio tem salão de

festas. portão eletronico. R$ 500.00
L-30DO • SALA COMERCIAL - CENTRO - cl
aprox 110m2 e 2 owc s. RS 900,00

L·3002 - SALA COMERCiAl - CENTRO· cl
32m2, bwc - Estacionamento rotativo. R$
480,00

L-3003 - SALA COMERCIAL· BAEPENDI • cl
40m2. R$800,OO
L·3004 - SALA COMERCIAL - CENTRO • cl
aprox. 100m2. R$ 890,00
L-3005 • SALA COMERCIAL· BARRA DO RIO
CERRO· cl aprox. 60m2, 01 bwc. R$ 700,00

l-3014 • SALA COMERCIAL· CENTRO· cl
280m2. R$ 2.400,00

L-3015 • SALA COMERCiAl· CENTRO - cl
aprox 100m2, 02 bwc

'

5, R$ 2.500,00

L-4000 - GALPÃO - RIO MOLHA· cl 520M2-
com recepção, escritório, 04 bwc s,

estacionamento, murado. R$ 4.500,00

L-4001 • GALPÃO • AMIZADE • cl apro�
250m2, com 02 bwc

.

s. R$ 2.500 00

L-5001 • TERRENO· CENTRO - com 930m2.
R$600,OO
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oM_Pj.itViNÓA • FINANCIAMENTO. LOTEAMENTO.ADMINISTRAÇÃO. ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕES
-

a:"� 'YI4dtr-o-t- o��
��� Ou- �� rWe4-!

imobiliária

473055 2400
Rua Marina Frutuoso, 856 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

www.tmotúttenecom.com.br . Creci 2377-J

-"

Ref. 60666 � Scllroeder • Centro • Casa
com 110,00 mz- 02 dormitórios, com

ótima localização, Aceita permuta por
terrenos em Schroeder fiU na praia.•

A$120.000,OO. Estuda Propostas

F{ef. 60747 - Vira Lenzi - Casa com 25Q,OO m2
- SUite + 4 dormítóoos, sala estar e jantar,

varanda, e11urrasquelra, g_aragem para 2 wrO$.
- RS 275.000,00. Estuda Ptopostas.__ . __ , , ,_ .. __ . "_'�'._)"e"'.�

Ret. 60399 .. Ilha da Figueira -

Ca� com 250,00 m2 - ótimo
$Obrado, localização

previlegiada'" A$ 250.000,00.
Estuda Propostas

Ref. 60406 - Chico de Paula - 2
dormitórios - R$ 75.000.00.

Estuda Propostas

Ref. 60752 - Guaramirim
- Terreno com 862,00

m2 - ótimo terreno para
construção de galpão -

R$160.000,00. Estuda
Propostas

Ref. 60579 - Vieiras - Apartamento
com 126,45 m2 - RESIDENCIAL

MONALISA - suíte + 1 dormitório,
amplo terraço com churrasqueira. -

RS 120.000,00. Estuda Propostas

Ref. 60502 • Vila Nova -

Apartamento com 158,03 mz
RESIDENCIAL BERTHA KLANN -

suíte + 2 dormitórios. Grande
sacada com churrasqueira.

duas vagas de garagem. Em

lugar priveligiado. - RS
206.200,00. Entrada +

Parcelamento

Ref. 60712 - Ilha da figueíra
- Edifício Di Fíori - Excelente

apartamento em localização
privilegíada. Próximo a

escola, farmácia, e

supermercado. Com fácil
acesso a Weg, Mansol, Duas

Rodas e demais empresas
da região. - R$ 145.000,00.
Aceita Financiamento f FGTS

Ret. 60680 • Czemiewicz - Apartamento
com 106,00 m2 - suíte + 2 dormitórios

c/2 garagens.Pode ser financiado e usar

o FGTS - R$152.000.00. Estuda

Propostas

Ref. 60667 - ViJa N(}va - Apartamento
com 145 63 m2 - suíte + 1 dormitório,

sacada'ampla com churrasqueira, 2

vagas de garagens· RS 245.000,00.
Estuda Propostas

Ref. 60627 • - Vila Lenzl - Excelente

apartamento novo - com Sufle +

dormitório. 02 sacadas, orcemo a arena e

ao centro .• RS 144 000.00. Estuda
Propostas
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Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Abril Último lote de IPI Reduzido é uma campanha das Concessionárias 5trasbourg. Farnflia 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 R$ 47.990,00 à vista com frete incluso. Peugeot 207 HB X-line 1.4l Flex, 03 portas, ano/modelo.: 10/11,pintura sólida, preço público sugerido para venda

à vista a partir de R$ 28.990,00 com R$ 500,00 de bônus incluso oferecido pela Concessionária Strasbourg com frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1.4l Flex, 05 portas, ano/modelo.: 09/10,
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-Une 1.4l 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 Hex, Airbag duplo, freios ASS, ano/modelo.:09/10, 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.

APROVEITE AS UNIDADES NO PÁTIO O

CONCESSIONÁRIA STRASBOUlOT
ZI

A PARTIR

R$3 PROGRAMA
DIREÇÃO LIVRE

Peugeot uso e recomendo lubrificantes TOTAL.

rg Jaragua do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo, 414

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

PEUCEOT
De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados das 9h às 17h. www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTION
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Venha conferir nossos seroicos!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro • Jaraguá do Sul - se

AUTOMECÂNICA
. DA BARRA LTDA.

�ata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

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 condo�ínio com baixa inadimplência;
• Serviços de manutençao.

Rua José Emmendorfer, 932

Brasília - Jaraguá do Sul - se

Fone: 3372.1281

www.exatacontabilidade.srv.br

Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045 I
I

* Entrada Clube Atlético Baependi I
_ _ _ ...........J

VEíCULOS

CUO 4P 2000 OPCS

COURIER 1.6 2002

OFERTA
Picasso 2005. preto. exclusive,

completo. Em ótimo estado,
com OVO, único dono.

R$ 28.800,00

Tr: 9966·9391.

o 8ar

Aberto de Segunda a Sexta.

Horário: Das 19h às 04h. .

Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058.

Chico·de Paula

3273-2347 I 8853·9716

3275·0045/3275·1055
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: ' ClIO SEDAN 20051.6 COMPlETO

Nesse mês no aniversário
doShow Bar,
streep tease coma

modelo Mel Andrade.

AUDI A 31.8 2006 COMPL. + COURO CG 1502008
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3370-7500
,

C Rua Walter Marquardt, 2670L

o CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

GOL GIII 1.0 16V 2000,
C3 EXCLUSIVO 1.6 2004, COM OPCS,
COMPLETO, À$25,900,OO R$14,900,00

FUSCA ITAMAR 1994,
PINTURA METALlCA

R$9.500.00.

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociaçóo

SIENA CELEBREITION 2007
.

DT/AQNTRE
R$ 24.500.00

PALIO CELEBRECTION
2007, LDT,TR/AL/AR/C

RS21,500,OO

PALIO ELX 2004,
C/OPCS RS19,900,OO

Nós garantimos o preço

Aslra Halch G812.0

34.000,00

2005, Vermelho, Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Air Bag II, Cd Player, Faróis de Neblina.

2008, Verde, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador
Traseiro. aquiconfia�ç�

é item de sene

2010, Prata. Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica.
Vidros e Travas Elétricas, Computador de Bordo.
Desembaçador Traseiro.2002, Prata, Gasolina/GNV, Ar-condicionado, Direção

Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos. Limpador e

Desembaçador Traseiro. Rodas de Liga-leve, Freios ABS, Cd

Player, Bancos em Couro.

2005, Branca, Direção Hidráulica, Protetor de Caçamba,
Lona Marítima.

2009, Prata, Ar-condicionado, Direção Hidráulica Vidros, Travas e Espelhos
Elétncos, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Air Bag II, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Cd Player.

2008, Prata, Flex, Ar-condicionado. Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro. Rodas de Liga-leve.
Cd Player, Freios Abs, Aír Bag II:
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t1A1OR ESPAço INTERNO DA CATEGOR
PQRTA-IW.A$ DE 5101. -BRAME lIGHT -ARO 1't"

www.renault.com.brRedeRenault.Mais de 160 concessionárias no Brasil. SAC: 0800 055 56 15

Liberte ITAJAí
(47) 3341-3341

BLUMENAU
(47) 3144-3144

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

JOINVILLE
(47) 3145-3145

S'EMINOVOS
(47) 3340-7700

www.liberte.com.br

Para mais r.'()(�, collStitte sua <'CI1ceSSlOOarla �naJ'I. 1 L'lgaf' ,Alltrlell:JqIJf 10 16V HI·Pex 4P 10110 basco p'.nr.u: SOlDa a V"jlr:ur R::. lO �.00 "rlClJiClaoo. C"'l$:�çC.ndlÇÕeS de:alhadas de !'.n�cameoto na COI'.cessiOO;-flél Renaul: Lfuerté. Estoque 5 unidades,?) lo;;ian �.Ulhel'ltiq'.Ie 1.0 16'./ f-IJ..flex4P lO/lO. AR CONDICiO·
Nt-DO e OIREÇAO HIDRAUUCA oll1ura so� a VIS!a DOr RS 29.990 OU '·IlélI'CJado. Cônsulle concções 00ta rla"'...asoe .fic1a11CN"e:1to n; col1C8$�� �er.at..� Uierte. esroo le 7 UO�ades. 3) l� �:esstOl11 681J H-Rex ": lú10. AR CONDICIONADO e DIREÇAO HIORAüUCA. MP3 PLAYER, j.llfllUra sól:da ..

a ',lSta \}GI' RS

�.6.9OO 00 lJ:1anclado Ccllsuae CCllÓfÇPes deta:haaaõ de fmooarr-.enlo (la coccessiooara Renault L'.oene. Es!oque 2 umoaóes. 41 logafl Att.tler trque .0 6" H.·Flex 4P 10.10 Pack PIJ�. p'rlura rr.,tallC3 a \.r.sta por Fl.$ 27.900 CJJ j,�ançladD. COJ1Sl,!te cer,e1ições detalhadas de finarÔ.amE;n!O na concessonara Renattil l!oerté. Es!oque
7 li"idaoes. i'inanoan'erJlil e ln-.es�men:O R8(laLt.t do Brasil C::rnro, Slf,etc a Mallse e aj)':waçao oe �stro..T� oe Abertura_� Cr�J �espe:a.s de ServIÇOS 00 Te,rce�cs, rriOOtos nao nOOso�. PrrnLfa rnetálrea nâo ir.dusa. Freie ínc:uso. O!ertas válidas alé 230'04110 Prornoção và!Ida apenas para veiCIJIOS em estoque. Esioque5
frmt.ados. unl'llS LG{laf1 com garanta de 3 a_n:s OU 100 rnrl (j1J.!ome:ros. o qúe ow.rer �nn'e'J().�a aos ,€ITOOS e �m:...oo� es�iecióO_ � Ma�JaI oe Garar a e l�n�erlç2o. ,A Renault rese:va-se o d:e'lo ri,e anerar as espec.!ICi!çr..es oe seus veiculas, servços e taxas sem pré�lo aviso. i1nagens rneraJnel1te IIUSlTàti�1l5.

Aiguns i�ens mosnaoos e,oLo ('llenclOO8li�s 5a'J cocorae e.'ou aceSSO!'IOS e.ou re'ecerI'-se a versoes especifICas. Se beoer, nao di. 'fi enquamo di '9'r, nao faoe ao ce�Jjar. Preserve a lida. CfllCS de segurança em c�u;rto com alr bags pooem serIar ',idas.
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E MAIS CARRO PELO SEU DINHEIRO.
ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR E COMPARE.

CRÉATIVE TECHNOLCXiIE
-

CITROEn

1- Preços à vista, não induem frete, sequroe opcionais. semtrora, válido para Gtroen O 1.4 GLX 10f.11, Citroét_l C4PaJIas2.0GlX� lO/lOeC4 PaJIas2.0GlX�utomáIico �ono. 2-.ax. realixadopeJo Ba� PSA- entJa_da de 55%e�Jdo."'!'l36Xrom taxa O,49%. TC R$82B,OO.
Confiraaffida �em umadenoosas� 3 - Gtroen 02 anos de galilntJa sendo 1 pela Gtroen do 8IasiI e 1 pela te Monde. Gtroén (4 Pallas3 anos de garantia pela Gtroen do Brasil, <DOfoone CDI1tJatD� entJe dieIltee CllOCl!SSIOOl11.1magens meramente ilustrativas.

--------------------------------------------
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�r. VEícuLO:
..

� 307 FEUNE AUTO 2.0

'{ TRACKER 4X4 TS
307 HATCH 1.6 PRESENCE
207 ESCAPAOE 1.6 FlEX
SPACEFOX COMFORTlLlNE
ASTRA SO AOVANTAGE
GOL 1.6 POWER
PRISMA MAXX 1.4
CORSA HATCH MAXX
FOX 1.0 3P
OOBLO 1.3 16v
SIENA ElX 1.4 FlEX C/GNV
FIESTA FlEX
CORSA SEOAN JOY 1.0
206 SENSAT 1.4 FLEX
PALIO FIRE FlEX
CLlO SO AUT 1.0 16V
ClIO AUTENTIC SEOAN 1.0
ASTRA SEDAN
VECTRA GLS 2.2 AUT
CORSA 50 CLASSIC LlFE 1.0
PARATI16V PlUS
CORSA SO WINO
GOL 1.0 16V
UNO MillE

}

OPCIONAIS: ANO DE R$ POR R$
COMPLETO - JONI 2009 60.900, 54.900,
COMPLETO - JOINVILE 2004 45.900, 42.400,
OH+AC+VE+TE+ABS +AO +LT +VV JOINVllE 2007 42.900, 39.400,
COMPLETO - JOINVILE 2009 43.500, 39.000,
OH+AC+VE+TE +AO +RODA +LT +VV ITAJAí 2008 38.880, 35.880,
OH+AC+VE+TE +AO +ROOA +VV- JOINVllE 2007 35.900, 32.900,
OH+TE+AlM +AQ -u +VV +DT - JARAGUÁ DO SUL 2009 35.000, 32.500,
DH+VE+TE+AlM +AO +VV +DT -ITAJAí 2008 29.900, 27.400,
OH +AQ +ROOA +lT +VV +PINT +OT - RIO DO SUL 2007 28.200 26.200,
VE+TE+ALM +VV -ITAJAí 2008 27.800, 25.800,
EX OH+VE+TE+AlM+AO+LT+VV+PINT+DT 2002 27.700 25.300
DH+VE+TE+AlM +AO +RODA +VV +PINT +OT - JOINVILE 2006 26.900, 24.400,
AO +LT +OT - BRUSQUE 2007 26.300, 24.300,
AlM +AQ +VV +DTc JOINVllE 2007 25.800, 23.300,
AlM +AO +LT +VV +DT - JOINVllE 2008 24.900, 22.500,
TE - BRUSQUE 2008 24.900, 22.900,
OH+TE+ALM +AQ +ABG +VV +OT - JOINVllE 2007 24.400, 22.400,
VE+TE +AQ +ABG +VV +PINT +OT - ITAJAí 2006 23.500, 21.000,
DH+AC+VE+ TE +AQ +COMP +RODA +VV JARAGUÁDOSUL 2002 23.000, 21.000,
DH+AC+VE+TE+AUT +AQ +RODA +VV - BRUSQUE' 2000 23.990, 20.990,
TE+AlM +AQ +VV +PINT +DT-ITAJAi 2006 22.900, 20.400,
AQ +LT +VV +PINT +DT - RIO DO SUL 2001 18.500, 16.500,
TE+AQ+VV+DT-JOINVILE 200117.500, 15.500,
DH+AC + AO +ROOA +VV 2000 13.900 12.400

EP VE +AQ +LT +DT 1996 9.500, 8.000,

Seu' sonho não tem
c·-

•

preço nem Juros. Aqui seu sonho é real

• uso do FGTS como lance •

• sem juros·
• imóveis residencial ou comercial •

• compra ou construção •

.

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
70.000,00 R$ 486,11 R$ 560,00 R$ 688,33
60.000,00 R$ 416,67 R$ 480,00 R$ 590,00
50.000,00 R$ 347,22 R$ 400,00 R$ 491,67
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VEíCULOS
(47 ) 3371-5343
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COMPRA • VENDE • TROCA • FINANCIA

o melhor preço é aqui!

ASTRA 2001 CINZA

www.omveiculos.com.br
omveiculos@netuno.com.br

GOL cu 1.6 1996 BRANCO PALIO 1.3 ANO 2005 COMPLETO

CLlO CEDAM EGEUS 2006 PRATA

GOL 93 BRANCO

FORO CORIE 2007 PRATA

PROMOÇÃO DE GOL 1993 / GOL 1995 / GOL 1996 / GOL 1997 GOL 2001/ GOL 2002

Rua Ang�lo Schiochet, 144 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Palio ELX r.o 04 portas AnolMod 10/10 pintura sólida, básico a partir de RS 30.830,00 à vista sem troca,

ou entrada de RS 12.332,00 + 72x de RS 466,00 fixas na modalidade Leasing. Total financiado RS 33552,00.1

Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Centro
Jaraguá do Sul - SC

Fone: (47) 3274-0100 - www.javel.com.br
Mille Fire Economy 02 portas AnolMod 10110 pintura sólida, básico a partir de RS 24.170,00 à vista sem troca, ou entrada de RS 9.668,00 + 72x de RS 370,00 fixas na modalidade Leasing. Total financiado RS 26.640,00. 1 5iena a 04

portas Ano/Mod 101-10 pintura sólida, básico a partir de RS 32510,00 à vista sem troca, ou entrada de RS 13.000,00 + 72x de RS 490,00, fixas na modalidade Leasing. Total financiado RS 35.280,00. 1 Palio Fire 1.002 portas Ano/Mod

10110 pintura sólida, básico a partir de RS 26.900,00 à vista sem troea, ou entrada de RS 11.300,00 + 72x de RS 397,00 fixas na modalidade Leasing. Total financiado RS 28.584,00.1 Condições válidas para veículos em estoque, ou

enquanto durarem os estoques, a vista ou financiado sem troea na modalidade Leasing. Sujeito a aprovação de crédito pelas financeiras. Promoção válida até 30/04/2010. Fotos meramente ilustrativas.

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os amantes de cavalos

têm encontro garantido
na Gabanha Villa Verde,
esse fim de semana Na

propriedade, acontece a 3ª
Gredenciadora e Provas,
um evento que reúne os

animais mais bonitos de
Santa Catarina e do Brasil
em provas e leilão.

A
terceira edição do
evento deve receber
cerca de mil pessoas
até domingo. O desta

que será o remate, um leilão dos
animais da Cabanha Villa Verde
e também do parceiro Herança
Infinita. São ao todo 47 cavalos
crioulos, que podem valer, até
22 mil reais. Quem quiser dar
um lance, pode acompanhar a

venda ao vivo pelo Canal Rural,
a partir das 20h30..

O evento está sendo organi
zado há mais de seis meses. "É
algo que dá trabalho. São muitos
itens que temos que checar inú-

o CORREIO DO POVO • Sábado, 17 de abril de 2010

meras vezes. Mas vale a pena, no

final tudo compensa, pois isso é
algo que a região já vinha pedin
do há muito tempo", explica o

idealizador Décio Bogo.
A Credenciadora também é

uma etapa do evento muito pres
tigiada. Nessa competição, os ca

valos são selecionados para dis
putar o título Freio de Ouro 2010.
"Aqui acontece uma pré-seleção
para os animais que vão disputar
a final em Esteio. Somente cava

los crioulos podem participar",
explica Décio.

Durante a terceira edição
acontece também a Doma de
21 Dias. Décio explica que nessa

competição os treinadores devem
domar os cavalos no período de
21 dias e mostrar aos juízes aquilo
que ensinaram. "Avaliamos como

o animal era antes e o que mudou,
como ele está se comportando,
se obedece bem aos comandos.
Eles passam por uma avaliação
rigorosa", garante. Ao todo, serão
20 mil reais em premiação.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

ETI

Cavalos roubam a cena
Evento reúne criadores de todo país para remate e competições

FOTOS CÉSAR JUNKES

PROGRAMAÇÃO
transmissão ao vivo pelo Canal Rural..SÁBADO

• 14h - Mangueira
• 16h - Paleteada
• 18h - Exposição dos

Animais - Remate
• 20h30 - 2° Remate Cabanha Villa
Verde e Herança Infinita - Com

• DOMINGO
• 8h30 - Mangueira
• 10h - Bayard Sarmento
• 11h30 - Peleteada
• 13h - Encerramento e Premiação

Durante o evento, acontece também a Doma de 21 Dias, onde
o criador mostra a performance do cavalo após ser domado

, 10 de maioate ' 31/dez/09
adimplentes ate

té 30 de abril
*para _ entregues a

Os carnês serao

Em 2009, muitas ações já foram realizadas. E, em 2010, vai ser ainda melhor.

Pague seu IPTU, você e sua famí!ia têm muitos benefícios a ganhar.

Construção de três pontes.
Mais de 6.000 metros de pavimentação asfáltica

e mais 6.000 metros neste ano.

Modernização da frota.

Variedades 13

Evento surge
por paixão
aos cavalos

Em Santa Catarina esse tipo de
evento ainda é pouco conhecido.
Apesar de ser destinado aos cria
dores, as competições e também
o remate são abertos ao público.
De acordo com Décio Bogo, a

ideia surgiu porque a região era

carente de eventos como esse.

"Eu sou criador e via que aqui
no município não tínhamos nada
desse tipo. E eu queria melhorar
isso e também fazer algo para a

raça crioula. Agora os criadores
não precisam mais ir tão longe
para participar", acrescenta.

A paixão de Décio o acompa
nhou desde criança "Desde pe
queno eu vivo nesse meio e hoje
levo muito a sério. Para mim isso

aqui não é só competição! é parte
da minhavida", confessa.

Além das competições, o espa
ço também conta com estrutura

para camping e comércio. Quem
quiser apreciar a 3a Credenciadora
e Provas o acesso é gratuito. A Ca
banha Villa Verde fica na Rodovia

Wolfgang Weege, SC-416, entre

Jaraguá do Sul e Pomerode, qui
lômetro 16,5. Outras informações
pelo telefone (47) 32758500.

80go é um dos organizadores

PREFEITURA
DE JARAGUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA
-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

CINEMA
SEXTA-FEIRA JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Chico Xavier (Dub) (14h20, 16h40, 19h,

21h20 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2-
· ° Livro de Eli (Leg) (19h10, 21h30 - todos os dias)
• Lembranças (Leg) (17h - todos os dias)
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(15h - todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• As Melhores Coisas do Mundo (Dub)
(14h40, 17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

Patrída Moraes,
jornàlista

Kelly Erclmann,
jornalista

Charles Zimmennann,
escritor

Sócrates

Sócrates dizia que a

verdade, quando é
possível chegar a ela,

está num conceito
impossível de contradizer

Há
quase 2.500 anos, a cidade de Atenas,

na Grécia Antiga, agregava uma popula
ção aproximada de 150 mil habitantes,
um pouco a mais que a Iaraguá do Sul

de hoje. Os cidadãos atenienses daquele período
tinham um ponto de encontro, reuniam-se na

Ágora, uma mistura de mercado e praça. E não
era só o povo comum que ia até lá, mas também
figuras importantes da sociedade ateniense. Você
podia se encontrar, a qualquer hora do dia, com

estadistas, pensadores, aristocratas... E durante a

maior parte de sua vida adulta, o filósofo Sócrates
levantava ao amanhecer e ia

passar o dia entre os mercado
res da Ágora. E em vez de ficar
apenas de conversa fiada, abor
dava essas figuras importantes,
querendo saber, basicamente,
por que eles viviam da forma
que viviam. Os ricos não sa-

. biam explicar por que tinham
dinheiro e os outros, não. Os generais não sabiam
dizer por que lutavam como lutavam. Sócrates ca

minhava pelo mercado assim, abordando as pes
soas e questionando sobre o sentido' da vida. Ele
preferia ser considerado contundente e esquisito
a permitir que seus compatriotas seguissem le
vando a vida sem pensar. Não queria cordeiros,
queria lobos. Sua intenção era fazer todos reavalia
rem suas crenças, até quando estavam a caminho
das compras. E isto levantou a pergunta:' mas por
que seguimos cegamente os outros, em especial
as pessoas importantes? Principalmente porque
imaginamos que elas sabem o que estão fazendo.
Bom, basta ler jornais e pegar qualquer livro de
história que podemos ver claramente o que essa

confiança cega já fez ao mundo.

O filósofo suíço Alain de Botton, em seu ''As
consolações da filosofia", nos ajuda a compreen
der bem uma faceta do pensamento socrático,
e explica de forma acessível o famoso teste que
Sócrates criou, para testar a força de uma ideia.
Sócrates comparava pensar a fazer cerâmica. Nin

guém acha que pode fazer um vaso sem seguir as

etapas de execução, mas as pessoas imaginam que
é possível ter ideias para pautar a vida sem pensar
muito nelas. Ele identificou cinco etapas distintas
com as quais qualquer pessoa pode formular uma

boa ideia. Primeiro, pegue um conceito conside
rado verdadeiro pela maioria,
como, por exemplo: "os melho
res empregos são aqueles que
pagam melhor" e em seguida,
tente achar uma exceção. Será

que alguém pode ter um bom
salário, mas não estar satisfeito
com o emprego? Terceiro pas
so: se for possível encontrar a

exceção, o conceito deve ser falso ou impreciso.
Em nosso caso, existe urna imprecisão. Em quar
to lugar, ache uma nova definição que abarque a

imprecisão. Em nosso exemplo, reconheça que
é possível estar infeliz num emprego que paga
bem, mas que, criativamente, não o satisfaça. Por
último, continue repetindo o processo, tentando
achar o máximo de exceções para o conceito esco

lhido. Sócrates dizia que a verdade, quando é pos
sível chegar a ela, está num conceito impossível de
contradizer.

E neste 20lO, ano de eleições, é hora de per
guntarmos aos dirigentes de hoje e do futuro,
quais são suas ideias e se sabem defendê-las, para
não precisarmos mais uma vez colocar o nariz de
palhaço.

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Chico Xavier (Dub)
(14h, 16h20, 18h40, 21h - todos os dias)
• Cine Cidade 2
· ° Livro de Eli (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30 - todos os dias)
· ° Livro de Eli (teg) (19h30, 21h50 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Chico Xavier (Dub) .

(14h10, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)

BLUMENAU
• Çine Neumarkt 1
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Chico Xavier (Dub)
(14h10, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30 - todos os dias)
• Um Sonho Possível (Leg)
(19h30, 21h55 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Caso 39 (Leg)
(161hO, 21h10 - todos os dias)
• Dupla Implacável (Leg)
(13h50, 19h - todos os dias)'
• Cine Neumarkt 5
• Entre Irmãos (í.eg)
(14h20, 16h30, 19h20, 21h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Caçador de Recompensas (Leg)
(13h40, 16h15, 18h50, 21,h20 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Gilmar acusa Viviane de ser a responsá

vel pelo acidente com Daniel. Ele ameaça
entregá-Ia para a polícia, caso ela não colabo
re com seu plano, E revela que ele a transfor
mará na mulher ideal para ser a mãe do filho
de Daniel. Sofia pressiona Beatriz a parecer
uma mulher interessante para ser escolhida
para a inseminação artificial. Mariana, Lucia
na e Suely ajudam a reerguer o posto médico
da comunidade. Guilherme comenta com Ma
riana que seu casamento está no fim. Gilmar
oferece carona à Viviane, que está à caminho
do cemitério para visitar o túmulo de Daniel.
Apesar de contrariada, ela aceita. Breno puxa
conversa com Suely, sem sucesso. Beatriz vai
à casa de Madame Gilda. Viviane reza para
Daniel e Gilmar fica tenso ao ver que Ricardo
está chegando ao local.

Outra saga vampiresca
Todo mundo parece estar apaixonado pelos mis

térios relacionados a criaturas sugadoras de sangue.
Mas este livro, longe de ser igual aos outros, é inven

tivo, elegante, tem clima e qualidades próprias. Abu
sando do estilo gótico, a autora revela as mais inco
muns lições sobre como se tornar adulto e lidar com

fatos inusitados. A obra é longa, mas quem começar a

ler vai ficar instigado até o final para saber se há uma

verdade absoluta por trás dos fatos.

TEMPOS MODERNOS
Renato pressiona Nelinha e inicia urnjogo

de sedução com a astrônoma. Faustaço deixa
o número de telefone de Leal com a vizinha e

pede que ela o avise quando o dono da casa

retornar. Deodora recebe habeas corpus, mas
fica decepcionada ao ver que seu pai não foi
encontrá-Ia na delegacia. Katrina confronta
Gaulês e lhe rouba um beijo. Hélia visita Leal
e descobre que ele não está passando bem.
Tertuliana pede para lolanda cuidar de Leal.
Gaulês se encontra com Bicalho no restauran-

LANÇAMENTOS

te e Katrina observa de longe. Ditta comunica
aos filhos que pretende viajar e eles ficam
surpresos. Deodora pede a Portinho para pas
sar a noite na marcenaria. Surge um clima de
romance entre Renato e Nelinha e os dois se

beijam. Leal, fragilizado, beija lolanda e ela
corresponde.

VIVER AVIDA
Jorge liga para Ariane e Paixão escuta a

conversa dos dois. Renata se consulta com

a psiquiatra. Miguel conta a Renata que vai
se casar com Luciana. Paixão pede um tem

po para pensar se aceita ser contratada pela
Projecta, Jorge estranha o comportamento de
Paixão e tenta falar com ela, que vai embora
chorosa. Marcos pergunta pelo filho de Dora

para Soraia. Felipe chega de surpresa na casa

de Renata e avisa que ela vai Viajar com ele
para Lisboa. Jean promove um jantar para
Tereza, suas filhas e os respectivos namora

dos na casa amarela. Ingrid reclama de sua

vida para Leandro. Alice vai ao Gengibre com

Osmar. Marcos chega à casa amarela no mo

mento em que Jean levanta um brinde. Bruno
vai à casa de Helena e os dois se abraçam.

BELA A FEIA
Não há exibição.

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

CLIC DO LEITOR

Kings of leon
O Kings of Leon é O tipo de banda que po

deria tocar tanto no boteco onde você bebe cer

veja com os amigos como num estádio lotado.
Salvo um ou outro momento, são parados no

palco, falam pouco com a plateia e dispensam
produção. Esses detalhes definem o que se

pode esperar deste DVD ao vivo, com show gra
vado no dia 30 de junho de 2009, na Arena 02
de Londres. Filmagem básica, mas eficiente,
exatamente igual ao som da banda.

Esse é
o Billy,

posando
para a

foto.
O dic é

da leitora
Daniela

Dalsochio.
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
O período será bastante produti

vo, mas você terá que mostrar toda

sua garra e boa vontade. Bom astral no
a _._

mor. Sempre em frente, e assim que voce
a _.

pensa. Simplesmente, nao consegue viver

sem emoção.

-TOURO
(21/4 a 20/5)
Você pode se destacar em tudo

que envolva criatividade. No

amor, sua vitória será absoluta. Conscien

tize-se da força que você tem e procure

ver tanto as suas qualidades quanto os

seus defeitos.

®GÊMEOS(21/5 a 20/06)
Hoje, você vai poder mostrartoda

sua autenticidade. A dois, a sua dis

crição será muito valorizada. Com a Lua no

seu signo, não coloque pressa no que está

fazendo. Faça tudo no seu devido momento.

@CÂNCER(21/6 a 21/7)
Some forças ao lutar por seus ide

ais. Bom astral no amor: a relação
estará do jeito que sempre quis. Para ga
nhar dinheiro, você deve estar bem consigo
mesmo, pois seu sucesso depende do seu

amor-próprio.

A���a22/8)• A comunicação será o seu gran-
de trunfo, mas é no amor que terá

uma grande vitória hoje. Comece a mudar

alguns conceitos e descobrirá maneiras de

ajudar os outros sem trazer para si maiores

problemas.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
O desejo de fugir da rotina au-

menta. Tudo indica que você está

no controle da situação. Na área afetiva,
ventos a seu favor. Reconhecer as suas

limitações é um ato de inteligência, siga
com fé e esperança.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Hoje, estará com uma consciên-

cia mais crítica a respeito das coi
sas que não têm mais utilidade para você.
É um bom momento para transformar ve

lhas ideias em novas. Boa sintonia no amor.

Escute o coração.

�ESCORPIÃO
� (23/10 a 21/11)

Não perca a chance de se acon

selhar. É tempo de traçar algumas priorida
des. No amor, sua estrela vai brilhar. Livre
se de certos condicionamentos, é chegado
o momento de tomar uma atitude mais
alternativa.

�SAGITÁRIO
� (22/11 a 21/12)

Tudo indica que você terá que ra
I a r um pouco mais agora. Os romances

estáveis estão protegidos. Existe tempo para
tudo e assim todas as situações acabam se

resolvendo de uma maneira mais sutil.

� CAPRICÓRNIO

� (22/12 a 20/1)
É tempo de mostrar mais inte-

resse por sua profissão. A relação a

dois estará do jeito quem sempre desejou.
Procure identificar as situações que podem
tornar a sua vida mais Simples e coerente.

�AQUÁRIO
� (21/1 a 18/2)

Bom dia para avaliartudo o quejá
, conseguiu. Negócios estão favoreci

dos. Bom astral no amor. Aprenda a relaxar
um pouco e curta este sábado ao lado dos
amigos, da família e da pessoa amada.

�PEIXES
� (19/2 a 19/3)

Alguém da farnflia pode precisar
muito da sua atenção. À noite, o cli

m_a é de grande satisfação. Neste sábado,
nao se abale por questões e fatos que, na

realidade, não tem relação direta com você.
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Fani não libera
fotos da Playboy

A ex-BBB Fani Pacheco não quis liberar três obras
que o artista carioca Alexandre Vogler mostraria na

exposição "A Cidade do Homem Nu", inaugurada
na quinta-feira, 15 de abril, no Museu de Arte Mo
derna de São Paulo. Intitulado "Fani Dark", o tra
balho reúne fotos do ensaio sensual que Fani fez
para a Playboy em 2007, logo depois de ter saído
do reality shaw.

Adriana Bombom
com problemas

Adriana Bombom já está morando no

apartamento que o ex-marido, Dudu Nobre,
alugou para ela depois de expulsá-Ia de casa.

Adriana estaria passando por problemas finan

ceiros, sem salário e sem receber pensão, já
que seu contrato com a Record venceu e ela
está em fase de negociação com outra emisso
ra. "Minha preocupação agora é com minhas

filhas, preciso cuidar delas", afirma.

Gaivão Bueno
ganha um titulo

Gaivão Bueno, narrador esportivo da Rede Globo,
vai receber no dia 22 o título de cidadão de Salvador,
tornando-se oficialmente um "Cidadão Soteropolita
no". O título, proposto pelo vereador Paulo Magalhães,
será entregue em uma solenidade no Plenário Cosme

de Farias, da Câmara Municipal da cidade. Gaivão nas

ceu no Rio de Janeiro e se consagrou como um dos

maiores narradores esportivos do país, e é também

um grande promotor do turismo da Bahia.

���
�

. DIVIRTA-SE

Aluno aplicado
Durante uma aula no primário, a professora resolve fa

zer uma prova oral. Ela começa perguntando para um aluno:

_ Marcos, por favor, me diga três palavras com o

prefixo hiper.
_ Ah professora, isso é fácil. Deixa eu ver... hipermercado!
- Muito bem! Agora a segunda?

-
-

I
- Espere um pouco... hipertensaol
- Bravo! E a última?
- Hum ... Drogaria.
_ Drogaria, Marcos? - Pergunta a pr?fessora, confusa.

_ Espere, você não me deixou acabar de falar: IPER-

fumaria.

Claudia leitte
no Brazilian Day

Cante o hino
com a Vanusa

.

A interpretação do hino nacio
nal que a cantora Vanusa fez em

agosto de 2009 na Assem bleia

Legislativa de São Paulo lhe ren

deu bons frutos. Ela acaba de
faturar um quadro de humor na

tevê aberta chamado "Cante o

Hino com Vanusa", atração que
entra no ar na época da Copa
do Mundo. A emissora em que
o quadro será exibido ainda é
mantido em segredo pela asses

soria da cantora.

Claudia Leitte tem um show internacional mar

cado para amanhã. Ela deve desembarcar hoje em

Miami, na Flórida (EUA), e se apresenta amanhã no

festival Brazilian Day. "Não vejo a hora de começar

logo a festa. Estou cuidando de cada detalhe, quero
um domingo inesquecível", diz a cantora em nota

divulgada à imprensa. Cinquenta mil pessoas são

esperadas para o evento.

Marcelo Frisoni
será candldato

o marido da apresentadora Ana Maria Braga,
Marcelo Frisoni, está decidido a tentar mais uma

vez entrar no mundo político. Segundo o jornal "Fo

lha de S. Paulo", ele pretende disputar uma vaga de

deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A

candidatura deve sair pelo Partido Progressista (PP),
que deve apoiar a candidatura da ex-ministra Dilma

Rousseff (PT) à presidência do país. Na quarta-feira,
14 de abril, Dilma jantou na casa da apresentadora.
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SOBRE o JOGO
g v ( 9 6 L � Z S
6 L S � l ( S 9 v

z t 9 9 g V 6 ( L
9Z6L�S€v9
v € � Z 9 9 L g 6
L 9 g V ( 6 S t Z

( S L S v Z 9 6 �

9 9 v 6 9 � Z L €

t 6 Z € L 9 v 9 9

É um jogo de lógica muito

simples e viciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de M.

1
1 •

I

I

3

7

4

ANIVERSARIANTES
17/4
Adelia Leoni
Alire J. Bertoldi

Ana JJarocheski
Anderson dos Santos
Andre Cristofolini
Anita L Baesso
Brenda Jungton
Celso Bettoni

Cidália Grutzmacher
Cristiane Klein
Elisabeth L Dalpiaz
Felipe G. Bachmann
Francisco A. Réus
Geison T. Bridi
Guilherme Garcia
Guislene M. Delagiustina
Helena P. Pangratz
Henrique G. Vieira

Horst Jaeger
Ingrid Herber

Iris Eglert
ltalo Felisbino
Jackson Rosa

Jéssica Mathias

Jocelei Ropelato
Josiani Martins
Juliano S. Hafermann

Kelly T. Ehlert

Ketrilyn F. Santos
Kleber de Mello
Larissa E. Eliseo
Leonisa Judarewski
Uno Meurer
Luiz C. Winter

Marco A. P. D. de Paula

Mario S. Pereira
Matheus Fodi

Maura S. Besen
Nilton Engelmann
Oliana da Fonseca
Rabí Cleberson Bianchini
Roberson R. Ranch

Sérgio Dallagnolo
Silvia R. T. Kita
Tatiane Leitzke
Vanderlei M. de Vargas

18/4
Adelino Hauffe
Anadir L G. de Melo

Angela M. V. Steindl
Celso Kreknicki

Claudionei Steinert

DeogJadir E. Gesser
Edson W. Piotto
Elvina Voigt
EMs de Freitas
Everson Bolluf
Fabio Sartori

Fernanda Barcelos
Irma Goulart
Ivan Lescowicz

lvanir Lombardi
Jonata S. de Souza
Jonathan Sch-..ver

Jorge J. Soares
Letícia C. Milbardt
Leticia Signorelli
UIiM.Jost
Luis Au.o Berch
Marli Zocatelli
Milton Ziehlsdorff
Rafael S. Vieira

Rosane I. K. da Silva
Sebastiao Fuse
Terezinha Malheiros
Thainara Mello
Wilma L S. C. Monteiro
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Tiro certo

Se
depender dele próprio e de uma turma de amigos, o depu

tado Dieter Iansen (PP) irá disputar uma vaga na Câmara Fe
deral. Se esta for a opção, Dieter, além de contentar a maioria
dos jaraguaenses, já teria o apoio declarado de Cacá Pavanello

(DEM), pré-candidato a deputado estadual. Acertaria em cheio.

Cachecol
Na próxima semana come

çarão a serem comercializados
os convites para a 3a Festa do

Champanhe, que será realizada
na Estação Armazém, dia 25 de
maio. Os primeiros 50 ingressos
vêm acompanhados de um lindo
cachecol da Marcatto Acessórios.

Nfver do
Rodolfo

. Amanhã, mais conhecido como

domingo, o meu grande camarada,
o empresário Rodolfo Marchi co

memora mais um ano de vida. Pa

rabéns' amigo! O meu desejo é que
seja eternamente feliz.

NAS RODAS
• O meu coleguinha Lucca
Rozza Rocha, filho do Dr Márcio
Renê Rocha e Ana Lúcia Rozza,
já está preparando o quartel
general para dia 24 de abril,
receber os Guerreiros da Batalha
e comemorar o seu oitavo
aniversário.

• O empresário Fernando Raboch,
proprietário do badalado Kantan,
na semana que vem vai lançar o

novo site da casa.

• Não ousem esquecê-la! Daniela de
Oliveira Cunha é a aniversariante
mais querida de hoje. Mil vivas!

Fabio Henn
cola grau

hoje à noite
no curso de

Gestão de
Produção
Industrial

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Pizzaria Casarão.

Nova fase
O boa gente Fábio Henn está

mesmo por cima do filé mignon.
Depois de curtir as delícias da ci

dade maravilhosa, Rio de janei
ro, o moço comemora nova fase
recebendo o canudo do Curso de

Gestão Industrial, hoje à noite, na

Duas Rodas.

Dois toq es
• Jaqueline e Carlos Beltrão

Ir fizeram o caminho de volta da

temporada de tango em Buenos

Aires, Argentina

• A esteticista Bianca Paiva
foi flechada violentamente pelo
cupido. Quem é ele? Aguarde!

. Dica de sábado
Curtir um Happy Hour na

Restaurante Típico da Malwee.

SPORT Ríl'
"P Uf...!;J

f�
Ginástica é moda

...
Av. Mal. Deodoro da Fonseca -

819 - centro - Jaraguá do Sul
I

Na China
o jovem empresário Gil

Marcatto, diretor do Marcatto
Acessórios embarca na quarta
feira para China. No programa
participar de várias feiras.

TE CONTEI!
li Na segunda-feira quem
apaga velinhas e corta o bolo é
a bonitona Marina Lazzari.

Noitada
Pois é como só não vai

atrás de um rebolation quem
já morreu, não bastasse uma

semana cheia de novidades,
o promoter Chico Piermann,
traz hoje à noite para emba
lar a noitada da London Pub
famoso DJ espanhol Pépe
Sanches. Vai perder? .

• Quem é destaque na Ric
Record é a estonteante loira
jaraguaense Suelen Farias.

• Com a presença da dupla
sertaneja Alex & Willian, no

próximo dia oito de maio,
acontece, em Schroeder, na

Sociedade Vitória Clube Bolão,
a 6a Costela Fogo de Chão.

A�
. U·

P/aCetour
Todos os destinos num só lugar!

47 3275.0028
www.placetour.tur.br
suzana@placetour.tur.br

Rua Francisco Fischer. 90 I AO lADO DA JAVEL

Albert Márquardt, advogado
e empresário no ramo de
construção civil e sua esposa
Lucianne Marquardt, quarta-feira,
no coquetel de reinauguração
da Loja Lua di Pano .

"�o
As coisas não são
difíceis de fazer,

o difícil é nos

dispormos a fazê-Ias.'
CONSTANTtN BRACOSI

"

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é

Cláudio IIDico"'Kienen. Ele é
outro amigo que lê a coluna

todos os dias para ficar antenado
nas boas notícias da região.

•A sempre espirituosa colunista
da revista Nossa, ClicaVoigt ,

manda notícias doVelho Mundo:
"Moa estou presa neste cinzeiro

que a Europa se transformou.
Vôos cancelados, sóespero não
ser despejada do hotel rsrsrss".

J .-Hoje a partir das llh30min,
na.Chopería Scondidinho,
tem Macarronada da turma de

Design da Unerj.

• Com essa, fui!

Daniela
Didzian
e Juliana
Clarissa
Kariog,

.

curtindo o

sertanejo
do Estaçáo
Armazém.
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CELTA 1.0 LIFE 2P 201

I
•

a partir de

R$
taxa de

d 0,490/0
à vista

PRISMA 1.4' 2010

Com preço de
, .

a partir de

à vista

CsIta ,.tI.LIfe.�2.pattas.�.� 2D1O.lII'19/mode1o 2010, tom IJI'ÇJpnaIIiDilOillãllistuleR$2!J.49Q.oo mm taI(a J)I'OI'1UIonaI téduZIda_riietaIk de� arn, para OA� a 0IfI'I6),1g'II.deeiitmla e saldo flnaroadoeti112 paltelas fflI!I1sâIs. TIT e IOF nãó Inclusos.
m: b.D4'!1o adl.11e;ode_" físc.aldefidlritaviti60p&il tnda.aswssiiese�dâ InhiIPteI;Ddenota fIIlI:iIIdeftliíb IáIidopara�i1SWII!iiiIIII!�.UnháPrisma , 4. ano/fabt1cação 2010 ano/l11OdêltJ 2Õ1(),t� pela nota fiscal da General Motm do BtãsiI.Preço
.dI!.1itita flDltll!! fÍIbriI;a'IitIdD"aratoda_vi!I'Silesl!�da1Intu 0assit:'U1,ano/fabriGII;io2D1O, iIItO/l'11DdetD 2IN:a. tca....,........pi!lanablflscal. fA!rIl!IáI MuCos doBrasIl amtaxa ptOtnt:Jdorial de 0,119 '!lo a m..lI,22'IIoa.a tom so-.. de l!titIáda e saIdofiflandaiJo em 24'pn!Stações men

cSaÍli. atr e IOF não ind\sQs. m� de lliiU fisI:aI de fibtb v.iIldó para kJdáS as vesões e� da Unhá PIIsma 1..4.

�/fa� NIQ, .amol/� 2O'ID, �gpela notiI ftscal da CoeneraI Mob:xs.do BrasilVed:ra 2.0 Expn5sioI1 FIeqjowi!r piit.Ob!_RIA.

.iII1effab�2O'ttl. ilim/tnGdeIG .lt7mf2D10 com pn!ÇD ptOll:ll:ldat!al ii vimI íÍe R$5O,�,oo, dJm taxa promodmaI de 0'!I0 a.m. e tA. a.a. com en

tmia de5tl'l\, !!.IIiIldo flnandád.o em izpreslaçOes mensais. 1([ e IOfnão indI.IsDs. CETD'IIo a.a. [mdlções irálidas s:aa iIei:1iIas 01évióIet o km par.!

0Ii VeínJIQi dlspohM!is nli5�lÍàs tBI1!:essionáriaS� não loáIIdas poaI3� di; lIB1da r:SireQ da fiIbIka. ti1Idstas e produ
hIt!!!; rurais. irodíl5llli pIàr;e; meridbhadt15 I!5tàm 5I.IjI!Ims a�aptMIÇâD deoálito. Asrondlções poderão ser� sem pn!\Iio aIIiso.

As Itrtagem.dos �Itls são ilustmivas. Cunsult!! SIa� pattidpilnlE� a pteçD: taxaS de jUroS I! cortt:líçõe5 De financia-

1l:leIúD. Ptot i ruÇiiI!s wlOO� hOperi'odlil de14 ii 1B déAbrll de�.
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MOVIMENTO SEM-TERRA'

Mais conflitos no governo Lula
Estudo da CPT mostra que o maior número de problemas agrários aconteceu na gestão petista
o período com o maior
número de conflitos
agrários no país, nos

últimos 25 anos, foi o do
governo do presidente Lula

Amédia
anual de conflitos

registrados entre 2003,
quando Lula assumiu a

presidência, e 2009, che

gou a 929. O estudo foi feito pela
CPT (Comissão Pastoral da Terra).
O recorde anterior havia sido con

quistado pelo governo do presi
dente Fernando Henrique Cardo
so, quando o índice chegou a uma

média de 800 conflitos por ano.

1/0 período entre 2003 e 2009 é
claramente o de maior conflitíví
dade desde o início da redemocra

tização do país, em 1985", afirma o

geógrafo Carlos Walter Porto-Gon

çalves, pesquisador da Universi
dade Federal Fluminense e autor

do estudo. O pesquisador dividiu a

história recente do país em cinco

períodos - de acordo com ciclos de

ações da vida democrática e dos

movimentos sociais.
Os dois últimos anos do man

dato de FHC, o quarto período, foi
marcado por uma medida provi
sória que tornava indisponíveis
para a reforma agrária as proprie
dades rurais invadidas pelo movi

mento. O ato provocou um refluxo
nas invasões fazendo com que a

média anual de conflitos caísse de
800 para 536.

1/0 período é o de maior
conflitividade desde o início

da redemocratização,
em 1985".

CARLOS WALTER PORTO-GONÇALVES,
AUTOR DO ESTUDO

No último período, do gover
no Lula, as invasões aumentam e

a medida provisória do. governo
anterior é praticamente ignorada.
Paralelamente, as reações dos pro
prietários rurais se tornam mais
violentas. A média anual de famí
lias despejadas quase dobrou, pas
sando de 11.781 nos dois últimos
anos do governo anterior para 22

mil nos sere anos do governo Lula.

PREVISÃO· DO TEMPO

A chegada da frente fria a
.

Santa Catarina está diminuindo
a intensidade da radiação ultra
violeta. O Sul do Estado registra
um índice de 5 pontos na escala

Iuv, que vai de um a 14 pontos.
As outras regiões do Estado fi
cam em 6 pontos, e recomenda
se evitar sol ao meio-dia.

FRENTE FRIA
TRAZ CHUVA
O sol aparece entre
nuvens em Santa

. Catarina. Temperatura
mais baixa na madrugada,
início da manhã e mais
elevada durante a tarde.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 16°C

MÁX: 26°C

DOMINGO

MíN: 16°C

MÁX: 27°C

SEGUNDA

MíN: 17°C

MÁX: 27°C

TERÇA
MíN: 19°C

MÁX: 29°C

SOL

Radiação
fica menor

(160"
Ensolarado Parcialmente tlublado lnstavel Chuvoso

Nublado

FASES DA lUA

\

'�
CANOINHAS
....
12° 26°

JOAC RA
....
15° 28°

SE VOCtVAI p{I.RA. .•

CURIl18ANOS
SOl com poucas nu"ens. As

temperaturas "ariam entre

11-c e 25°e. com ventos

fracos. calor mais torte
_

dmante a tarde, com sensaçao

térmica de 25°e.

PRAIAS

Desconforto
no litoral

Algum desconforto deve ser sentido no

Litoral do Estado principalmente na tarde
de hoje. A sensação térmica na faixa que
vai de Florianópolis a Joinville deve ficar
entre 27°C e 29°C, tornando-se incômoda
a toda a população. No resto do Estado, a

sensação é de 21°C a 24°C.
\

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

6/4 • 14/4 21/4 28/4

Média registrada
entre 2003 e 2009
foi de 929 conflitos
por ano. O recorde
anterior era de 800,
no governo FHC

LOTERIAS
QUINA'

CONCURSO N° 2271

43 - 44 - 48 - 69 - 70

LOTOFÁCIL
CONCURSO N° 522

02 - 04 - 06 - 07 - 09
11-16-17-18-19
21 - 22 - 23 - 24 - 25

CJ
JOiNVIU t

.... Â
19° 25°

�
JARAOUA DO SUL

.....
16° 26°

/

I

/

cmcnlM
.... Â
17° 27°
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Panificadora
Pão Brasil

".mmarço a Faculdade deTecnologia Se

nac entregou à Pão Brasil o selo PAS -

Programa Alimento Seguro - propor
...cionando à mesma o reconhecimento

de que seus produtos seguem uma série de

requisitos de segurança alimentar. Esta é uma

importante contribuição para a sociedade que
.

busca consumir alimentos saudáveis. O PAS

está sendo coordenado pelas instituições do

Sistema S (Sesc, Senai, Sesi e Sebrae.

Exportações
catarinenses

Nosso Estado conseguiu uma par
ticipação de mais de 4% nas vendas
externas do país com um crescimento
de mais de 25% em relação a fevereiro.
Embora os dados sejam significativos,
somos apenas o 10° colocado entre os

Estados brasileiros. Os principais pro
dutos exportados são: frango, fumo,
compressores, motores, suínos, carnes

industrializadas, blocos de motor, mó
veis, portas e proteínas texturizadas.

Importações
calarinenses

No primeiro bimestre deste ano, as

importações catarinenses cresceram

55,6% contra 36% da média nacional.
Trata-se de um número muito expres
sivo e os principais produtos importa
dos foram: cobre, laminados de ferro e

aço, polietileno, fios de poliéster e po
liamida, polímeros de etileno, pneus,
aparelhos de TV; luvas de borracha e

policloreto de vinila.
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Mercado Regional

Lourival Karsten
INDICADORES

TR 0,027% 16.ABRIL.2D10

CUB 987,97 ABRIL.2D10

BOVESPA ... -1,56% 16.ABRIL.2D10

POUPANÇA 0,5573 16.ABRIL.2010

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7600

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6800

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8500

1,7620

1,8200

1,9500

2,3746

.. 0,57%

.. 0,6%

+0%

... -0,05%

,.

EXECUTIVO DE VALOR
O jornalValor Econômico escolheu pela segunda

vez consecutiva o diretor-presidente da Weg, Hany
Schmelzer Ir., como "Executivo deValor", no segmen
to de Máquinas e Equipamentos Industriais.

Celinho Sports
Hoje, faz nove anos que Célio Lange registrou a sua

confecção de roupas esportivas com a marca CIO. Ex

atleta do futsal, sabe exatamente o que se espera de um

uniforme esportivo e progride rapidamente. Nesta tem

porada, a CIO veste o time da Malwee.

Expogestão 2010
Este ano, a Expogestão acontece no período de 18 a 21 de

maio, trazendo como sempre renomados palestrantes nacio

nais e internacionais. Os ingressos já estão à venda

Tintas Maba
Ontem, a Casa das Tintas Maba completou 31 anos.

Com duas lojas na cidade e atendendo clientes em toda a

região, a Tintas Maba conquistou seu espaço no mercado.

Plantio de
árvores

retomado
O plantio de árvores por parte

da Aracruz, no Rio Grande do Sul,
seguia em ritmo acelerado até a

eclosão da crise. Agora, a Celulose

Riograndense anuncia que ainda
em 2010 plantará 13 mil hectares

de florestas. O investimento pre
visto é de R$ 250 milhões e acon

tecerá em 39 municípios gaúchos.

EURO (EM R$) 2,3727

Banco do Brasil
o nosso maior banco acaba de receber autorização das autorida

des americanaspara operarnos Estados Unidos. Trata-se do primeiro
banco estatal a conseguir este feito. Desta forma, o BB fica livre para
seguir com o seu plano de adquirir um ou mais bancos regionais e

fundir os mesmos com as atividades que já mantém na grande na

ção do norte, criando uma nova subsidiária. Devido à crise, estima-se

que existam 700 instituições bancárias à venda nos Estados Unidos.
O alvo principal do Banco do Brasil são os 1,4 milhões de brasileiros

que lá vivem bem como as empresas brasileiras que estão ampliando
cada vez mais suas operações naAmérica do Norte, além dos latinos.
A intenção é repetir o sucesso alcançado no Japão.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

DE OPERAÇÃO
RCW Administradora de Bens Ltda., pessoa jurídi

ca, portadora do CNPJ 07.950.317/0001-38, torna pú
blico que requereu a Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente (FUJAMA), a licença Ambiental de Opera
ção (LAO), para atividade de Loteamento Exclusiva ou

Predominantemente Residencial, do Loteamento Re
sidencial Tribess II E Rua 909 - Carlos Tribess, Bairro

Jaraguá Esquerdo em Jaraguá do Sul-SC.

ERRATA
Esclarecemos que o edital de intimação publicado no jornal O CORREIO DO POVO,

n. 6.399, de dia 16/04/2010, página 22, referente ao protocolo n.142843 foi cancelado por
inconsistência no banco de dados. Esclarecemos,outrossim, que não há qualquer título

apontado até a presente data em nome do sacado NETZSCH SR IND E COM LTDA.

Carlos Fabricio Griesbach, Tabelião

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

RESULTADO DE AVALIAÇÃO
PROCESSO N°. 01/2010

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 001/2010

A CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, torna público
para conhecimento dos interessados, resultado de avaliação re

ferente ao EDITAL DE CREDENCIAMENTO, objetivando creden
ciar as pessoas jurídicas prestadoras dos serviços de assistência
médica de natureza cíínica, cirúrgica, hospitalar e ambulatorial e

ainda outros serviços auxiliares de diagnósticos e de terapia, na

modalidade de Plano de Saúde Coletivo Empresarial, a fim de que
ofereçam, no mínimo, a cobertura ambulatorial e hospitalar, com

obstetrícia e acomodação coletiva, com cobertura no mínimo na

microrregião da AMVALI, nos termos da Lei n". 9.656, de 03 de

junho de 1998 e das regulamentações da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS.

Fica credenciada a empresa UNIÃO SAUDE S/S LTDA, a sua

participação no edital de credenciamento 01/2010.

Massaranduba, 15 de Março de 2010

JAIR MICHELUZZI • Presidente Comissão de Licitação
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CURIOSIDADES DA COPA
linha de Fundo

Julimar Pivatto
Uma das maiores gafes da história das Copas aconteceu

em 1938, na França. O presidente do país, Albert

Labrun foi convidado para dar:o pontapé inicial na partida
em Que �UíÇOS e alemães empataram em 1xt Mas o dirigente

conseguiu a proeza de errar o chute, arrancando um

punhado de grama e várias risadas dos torcedores.

PIERO RAGAZZI

Esperando
O

presidente do Iuventus, Ilda Vargas, espera que uma nova dire
toria se "candidate" o mais rápido possível. Para ele, seria inte
ressante que o sucessor aparecesse logo. "Queremos trabalhar
a quatro mãos para montar o time que disputará a Capinha",

explicou. E ele tem razão. O trabalho precisa começar logo, estamos a

menos de um mês do início da competição. Segundo o presidente, a

comissão técnica e alguns jogadores esperam apenas a definição para
renovarem contrato.

Parceria nova?
lido Vargas disse também que

está em contato com a Traffic, de
São Paulo. "Eles têm interesse em

ceder jogadores para o Iuventus,
pagando o salário e o clube se

responsabilizando pelas despe
sas de hospedagem e alimenta

ção" afirmou. É política comum

de empresas como a Traffic fazer
isso em todo o Brasil. Outra novi
dade apontada por Vargas é uma

reunião da Associação de Clubes

Profissionais de Santa Catarina.
O encontro será no próximo dia

23, em Imbituba. E na pauta está

a inclusão de mais equipes no

Campeonato Catarinense da Divi

são Principal. Cheiro de virada de

mesa no ar? Ou apenas uma con

versa informal sobre a possibili
dade? Vargas ainda acredita em 12

times em 2011.

....................................................................................................................................................

Pré-olímpico
Jaqueline Corrêa estará, de 22 a 25 de abril,

em São Paulo, disputando o Pré-Olímpico de
Xadrez. Ela garantiu vaga ao terminar em quar
to lugar no Brasileiro Sub-20 do ano passado e

, agora ela vai atrás de uma das cinco vagas para
representar o país na Olimpíada da modalida
de. Jaqueline sabe que será difícil, mas desde'

que começou, aos oito anos, já brigava de igual
para igual em enxadristas de todo o país.

,

SABADODAS
CONCESSIONÁRIAS

,

ABERTO ATE 7h

PEUGEOT

Cill
HONDA �

CITRoen

-DOI.S TOQUES
TÊNIS DE MESA "Domingo tem
'etapa da Liga Leste de Tênis
de Mesa, a partir das 8h no
Ginásio do Sesi.

CoNVOCAÇÃO.A CBF já
anunciou que a convocação da
seleção para a Copa será no dia
11 de maio, às 13h. Será que
teremos surpresas? '.

_axIlJ1J'.Fim de
semana tem evento de Cross
Countryno Recanto daMata, em
Guaramirim. Sábado começa às

I 14h e domingo às lOh.

APRBfNtAçAO.Além
das competições, haverá
apresentação de freestyle com
os pilotos Elton Becker, Pablo
Ristov e Alisson Fogaça.

DE fOJfA '" Mais um craque
pode ficar fora da Copa da
África do Sul. Drogba, da Costa
do Marfim, está com hérnia
e pode ser operado antes do
Mundial.

AR81�GEM • O paulista
� Sálvio Spínola Fagundes. vai

apitar Avaí e Figueirense.
Com isso, FCF assinou aval de

I. incompetência da arbitragem
'Catarinense. .: ': ..

®
HYUnCRI
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Dois p aenses no

caminho da M ee
Falcão estreia na Liga e prevê dois confrontos difíceis
JARAGUÁ DO SUL

Copagril nesse sábado,
às 20h, e Umuarama,
segunda-feira, às '19h15,
são os dois próximos
desafios da Malwee/Gimed
na liga Futsal.

Falcão,
que estreia na com-

.

petição nesse sábado, acre

dita que os próximos dois
adversários da Malwee vão

exigir bastante do elenco. Para o

jogador, as equipes paranaenses
são as que mais evoluíram nos

últimos anos e a cada tempora-

S�.�.V.l.çº........... .. . .

o QUÊ: Malwee x Umuarama

QUANDO: segunda-feira, 19h15
LOCAL: Arena Jaraguá
INGRESSOS: R$15 (anel inferior),
R$10 (anel superior) e

R$ 5 (meia/superior)
POSTOS DE VENDAS: Postos Mime,
Falcão Sports e Girolla Imóveis.

índio, que chegou
nessa temporada, veste a

camisa da Malwee pela
primeira vez nesse sábado

da avançam mais na Liga Futsal.
Exemplo' disso é a Copagril, que
manteve a base do ano passado,
quando chegou na semifinal e foi
eliminado apenas pelo campeão
Carlos Barbosa.

Apesar de saber que a equi
pe jaraguaense tem condições de
voltar com os três pontos, Falcão
revela que um empate é um bom

negócio. "Em casa temos que ga
nhar todas, mas.fora, quanto mais

pontos fizermos, melhor", disse. O

jogo contra o Copagril será trans

mitido pelas rádios da região e

pela TV Educativa do Paraná.
Na segunda-feira, os coman

dados de Fernando Ferretti têm o

reencontro com o Umuarama. O
último confronto das equipes foi

inesquecível. A Malwee venceu nos

pênaltis durante a semifinal da Su

perliga desse ano, depois de um

jogo muito equilibrado. O craque
garante que, na segunda-feira, o

Umuarama verá uma Malwee to

talmente diferente. "O nosso time
evoluiu muito de lá para cá, os joga
dores novos estão mais entrosados
e, apesar de sairmos campeões, jo
gamos a Superliga na estica", relatou
Falcão. Nos dois jogos, Leco e Lení
sio estão fora por causa de lesão.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZi

CÉSAR JUNKES

1

Vitória quer ao menos um empate para decidir classificação em casa

Vitória faz jogo de ida da
semifinal contra o Tupy

JARAGUÁ DO SUL
o Vitória inicia nesse sába

do a busca pela vaga na final
da Copa Norte. O time tem

uma missão difícil nessa se

mifinal: enfrentar o Tupy, em

Joinville, às 15h30. O dirigen
te auriverde, Carlos Ricardo,
avisou que a equipe vai entrar

bem fechada para não tomar

gols e explorar os contra-ata

ques. Para ele, um empate é
um ótimo negócio.

"Pelo o que apresentamos
no campeonato temos totais

condições de vencê-los lá. Mas

sabemos que, pela dificulda

de, um resultado igual está de
bom tamanho", considerou.
O Vitória terá todo o elenco a

disposição para tentar trazer

a decisão da Copa Norte para
Iaraguá do Sul.

No outro confronto da se-

mifinal o Arsiper, de São Ben

to do Sul, recebe o Iuventus de

Joinville, que eliminou o tam

bém jaraguaense Flamengo.
Os jogos de volta ainda não

têm data definida, já que a

Tupy tem disputas pelos Jogos
do Sesi no próximo domingo .

/',.

SENIOR

A primeira fase do 24° Cam

peonato Jaraguaense de Fute
bol Sênior terá sua penúltima
rodada no fim de semana. Dos

quatro que se classificam, o

primeiro garantido é o Noite a

Fora, que tem 12 pontos. Ou
tros quatro brigam pelas três

vagas que restam. A única par
tida que não acontecerá será
entre Galácticos e Vitória, adia
da por causa da decisão que o

Auriverde terá pela Copa Norte.
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FUTEBOL AMADOR

Primeirona vem com tudo
Competição começa om maio, contará com oito times e terá dois turnos

JARAGUÁ DO SUL

O Campeonato Jaraguaense
de Futebol Não-Profissional
da Primeira Divisão - Taça
O Correio do Povojá tem d�
hora e local para col11Çlr.

[]gO
entre João Pessoa e Fla

engo abrirá a competição
o sábado, 15 de maio, às

15h30, no Campo do João
Pessoa. A primeira rodada e o regu
lamento foram aprovados na tarde
de ontem na sede da LJaF (Liga Ia
raguaense de Futebol). Os outros

jogos da rodada de abertura acon

tecem no domingo, 16. O Cruz de
Malta recebe o JJ Bordados, a Ponte
Preta enfrenta o Caxias em casa e o

Botafogo joga contra o Vitória, na

Barra do Rio Cerro.
O regulamento também ficou

definido. A Taça O Correio do Povo
terá dois turnos e os quatro melho
res passam para a semifinal, onde se

enfrentam em jogos de ida e volta,
com 9 primeiro e segundo coloca-

dos tendo a vantagem de dois resul
tados iguais.

O presidente da LJaF, Ierrí Luft,
disse que a expectativa é de fazer
uma das melhores edições da Prí
meirona da história da entidade.
ITeremos o apoio forte da mídia lo
cal, especialmente do Jornal O Cor
reio do Povo. A competição, que já
traz bom público, será amplamente
divulgada e a perspectiva é que o

torcedor venha em peso. Os times
estão bastante empolgados", prevê.

Outro chamariz para o público
nessa edição é o fato da Primeirona
não ser realizada no mesmo perío
do da Segundona, o que vai possibi
litar a presença de mais torcedores.
A Segunda Divisão acontece a partir
de 31 de julho. Já a inédita Terceiro
na será no mês de setembro.

Foi confirmada também a dis

puta dos aspirantes, que iniciam

sempre às 13h30. A tabela completa
será divulgada na semana que vem

pela Liga Jaraguaense.
• Geniellie Rodrigues .

genielli@ocorreiodopovo.com.br Congresso Técnico da Taça O Correio do Povo aconteceu ontem

CLIMA DE DECISÃO TOMA CONTA DOS ESTADUAIS PELO BRASIL

São Paãoe Rio na expectativa
DA REDAÇÃO

OS dois principais estaduais
do país vivem clima de expectati
va nesse fim de semana. Em São
Paulo, serão conhecidos os dois fi
nalistas do Paulistão. No Rio de Ja
neiro, o campeão pode sair já nes

se domingo. Além disso, há final
do returno no Rio Grande do Sul e

a definição dos finalistas na Bahia,
em Goiás e em Minas Gerais.

Em São Paulo, a pergunta é:
será que o Tricolor consegue pa
rar o time sensação do Santos?

"

Para tentar surpreender, o téc-
nico Ricardo Gomes deve colo
car Fernandinho e Richarlyson
no time titular. Como venceu o

primeiro jogo por 3x2, o Santos

pode até perder por um gol de

diferença que está na semifinal.
Mas o time promete ir para cima
desde o início. Na outra semifi
nal, o Santo André, que venceu

por 2xl, pode perder também

por um gol para o Grêmio Pru
dente que se classifica.

No Rio de Janeiro, o Botafogo

pode se tornar campeão carioca
se vencer a Taça Rio, diante do

Flamengo. Mas precisa quebrar
um tabu - nos últimos três anos,
os dois times decidiram a com

petição e o Rubro-Negro levou a

melhor em todas. Para o atacante

Loco Abreu, basta manter a mes

ma pegada. No Flamengo, que
terá a volta de Adriano, a crise es

tampa as manchetes e Andrade
conversou por duas horas antes

do treino de ontem, para tentar

lavar a roupa suja.

Fernandinho
pode ser a

novidade
do técnico

Ricardo Gomes
na semifinal

contra o

Santos, nesse

domingo

Clássico decisivo
no returno do
Catarinense
FLORIANÓPOLIS

A decisão do returno do Cam

peonato Catarinense coloca frente a

frente as duas principais equipes do
Estado. A rivalidade entre Figueiren
se e Avaí ganha ainda mais impor
tância em uma decisão de título. A

vantagem está com o Leão da llha,
que tem a melhor campanha e, por
isso, joga em casa podendo até em

patar. O técnico Péricles Chamusca
ainda não definiu quem começa
jogando pelo Avaí. Sávio, Vandinho
e Émerson estão no departamento
médico e o treinador espera a res

posta para saber se eles terão con

dições. Chegou-se a falar em oito
desfalques para a decisão.

Avaí fala que pode ter
até oito desfalqúes,

mas técnico do Figueirense
não acredita

No Figueira, a desconfiança é
grande. Para o técnico Márcio Goia
no, isso não passa de umblefe avaía
no para tentar enganar o adversário.
O Alvinegro não poderá contar com
Ygor e Ieovãnio, suspensos.

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO GAÚCHO
• FINAL RETURNO - JOGO ÚNICO
DOMINGO

16h - Inter:nacional x Pelotas

• CAMPEONATO CATARINENSE
• FINAL RETURNO - JOGO ÚNICO
DOMINGO

16h - Avaí x Figueirense

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 6" RODADA - 2" FASE

SÁBADO
16h - OperáriO x Paranavaí

18h30 - cascavel x Corinthians-PR

DOMINGO

15h30 - Iraty x Paraná

15h50 - Coritiba x Atlético-PR

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 17, Atlético-PR 16,
lraty 10, Paraná 9, Paranavaí 4, Operário 2,
Corinthians-PR 1 e cascavel i

• CAMPEONATO PAUUSTA
• SEMIFINAL-JOGOS DE VOLTA

DOMINGO

16h - Santos x São Paulo (3x2)
18h30 - Santo André x Prudente (2xl)

• CAMPEONATO CARIOCA
• FINAL TAÇA RIO - JOGO ÚNICO·
DOMINGO

16h - Flamengo x Vasco

• CAMPEONATO MINEIRO
• SEMIFINAL - JOGOS DE VOLTA

SÁBADO
18h30 - Democrata x Atlético-MG (1x2)
DOMINGO

16h - Cruzeiro x Ipatinga (OxO)

• CAMPEONATO BAIANO
• SEMIFINAL-JOGOS DE VOLTA

DOMINGO

16h - Bahia x Bahia de Feira (OxO)
17h - Vitória x Carnaçari (2x2)

• CAMPEONATO GOIANO
• SEMIFINAL-JOGOS DE VOLTA

SÁBADO
16h - Santa Helena x Vila Nova (3xl)
DOMINGO

16h - Atlético-GO x Goiás (OxO)

• VARZEANO JARAGUÁ DO SUL
• 3" RODADA - SÁBADO
CAMPO DO BOTAFOGO

13h30 - Atlético Independente x

Decorações Barrabaxo

15h15 - Sell Arte x Operário
CAMPO DA PONTE PRETA

13h30 - São Luís x Ponte Preta/
Conti Elétrica

15h15 - Bazar do Rau/Lav. Master

x Vid. Vieira

CAMPO DO CRUZ DE MALTA

13h30 - Néki x Garotos da Vila

15h15 - Amizade/Móv, Boeing x Galv. Batisti

CAMPO DO RIO MOLHA

13h30 - Tigre Mat Const x Momfort

15h15 - Galácticos x Fluminense/
B. das Flores

CAMPO DO JOÃO PESSOA

13h30 - Rio Molha x Confort Fine/Divipel
15h15 - João Pessoa x BradenburglDutra
CAMPO DA VILA LALAU

13h30 - Roma x Borracharia Senem

15h15 - Kiferro x Noite a Fora

.COPANQRTE
• SEMIFINAL - JOGOS DE IDA

SÁBADO
15h30 - Arsiper x Juventus (Jlle) •

15h30 - Tupy x Vitória

• CAMPEONATO SÊNIOR
·6"RODADA

SÁBADO
15h30 - Caxias x Vila Lenzi

DOMINGO

9h30 - Noite a Fora x Grêmio Garibaldi

(Flamengo)
Galácticos x Vitória (adiado)
CLASSIFICAÇÃO: Noite a Fora 12, Vitória 9,

Caxias 9, Galácticos 7, Grêmio Garibaldi 7,

Vila Lenzi O e Botafogo O.
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Unidade tem capacidade para 76 detentos, mas abriga mais de 300 presos

"
O cidadão tem
o direito de ter

segurança e o

preso de cumprir
sua pena com

dignidade.
lufZA ELIANE LUIZ

"

próxima quinta-feira, 22, o Estado
não é obrigado a pagar a multa de
terminada na ação. "Até que a ação
seja julgada o governo não precisa
pagar a multa estabelecida", infor
ma a assessoria de comunicação
da Vara da Fazenda. Nesse caso, o

Estado também não fica impedido
de encaminhar à unidade presos
de fora do Vale do Itapocu.

Superlotação é
perigo social
No texto da Ação Civil

Pública, a superlotação é

apontada como um perigo à
sociedade e desrespeito aos di
reitos humanos dos detentos.
110 cidadão tem o direito de ter

segurança e o preso de cum

prir sua pena com dignidade"
pontua a juíza Eliane Cardoso
Luiz na época em que a ação
foi aberta, em 25 de fevereiro.A
unidade tem capacidade para
apenas 76 detentos, mas hoje
abriga mais de 300.

Ministério Público quer a remoção
de cerca de 200 presos da unidade
JARAGUÁ DO SUL

Segunda-feira é o último
dia estabelecido pela
Justiça para o Estado
transferir os cerca de 200
detentos já condenados do
Presídio Regional.

Ajttiza
Eliane Luiz deter

minou que a remoção
dos presos deveria acon

tecer até 15 dias depois
que a procuradoria-geral do Esta
do recebesse a intimação, o que
ocorreu no dia 31 de março. Po
rém, como não houve expediente
no Judiciário no dia seguinte - pÔr
causa do feriado de Quinta-Feira
Santa - a data passou a ser contada
a partir do dia 5 de abril.

Caso a remoção dos detentos
condenados não seja feita na se

gunda-feira, o Estado fica sujeito a

multa de R$10 mil por dia a partir
da terça-feira, dia 20. Mas, até sair
a decisão do TJSC (Tribunal de Jus
tiça de Santa Catarina) sobre a de
fesa, que deve ser apresentada na

IIAté sair a decisão do juiz
Q governo não precisa pagar

a multa estabelecida".
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

DA VARA DA FAZENDA

Desde a fuga de 23 presos em

março, o Deap (Departamento de

Administração Prisional) transfe
riu 15 detentos para Joinville. Esta

semana outros seis foram removi
dos para Rio do Sul e Curitibanos.
Em janeiro, outros 20 foram para
Palhoça e São Pedro de Alcântara,
em Florianópolis. O Deap nega que
essas ações sejam para antecipar o

cumprimento da decisão judicial
conferida naAção Civil Pública.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

Ação é da juíza Eliane Luiz

INFORMA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO

Comparecer com CURRíCULO, dia 23/04
às 08h no SESC Jaraguá do Sul à R.

Jorge Czerniewicz, 633 para prova técnica.

Cidade Inseri ões e informa ões

EDUCAÇÃO INFANTIL: níveL superior
completo em Pedagogia, com Habilitação e/ou
Especialização em Educação Infantil.
Habilidade na área. .

JARAGUÁDO
SUL

Segurança 23

Farmácias permanecem
sem data para reabertura

dos pela Anvisa. Porém, ele ex

plica que não existe um prazo
determinado para o órgão, com

sede em Brasília, dar o parecer
sobre a reabertura.

Na semana passada, a Vigi
lância Sanitária foi autorizada a

abrir a Drogaria Calçadão para
que a proprietária, Camila Pra
dela, começasse a fazer as ade

quações no armazenamento dos
remédios. A expectativa dela era

de que a farmácia fosse reaberta
ainda nesta quarta-feira. Nesta
semana, o vereador José Osório
de Ávila, o Zé da Farmácia, tam

bém começou a realizar as mo

dificações necessárias. A Polícia
Federal acusa os dois de contra

bando, tráfico de drogas e crime
contra a saúde pública.

PIERO RAGAZZI

Reforma da delegacia deve
iniciar na próxima semana

abrigar quatro estagiários e um

policial destinados à unidade.

Obra orçada em

R$ 5 mil prevê
melhorias na rede
elétrica, o conserto

PRESíDIO REGIONAL

Prorrogado O

prazo para as

transferências

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site www.sesc-sc.com.br- ícone Banco de

Talentos

JARAGUÁ DO SUL
A Drogaria Calçadão e a Dra

gão Ávila, que foram interditadas
há 16 dias por causa da venda

irregular de remédios, perma
necem fechadas por tempo in
determinado. A Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária)
analisa relatório enviado pela Vi

gilância Sanitária do município
sobre a situação das farmácias.
No documento consta quais são
as alterações necessárias na es

trutura dos estabelecimentos e

também as modificações já reali
zadas pelos proprietários.

De acordo com o coordena
dor da Vigilância Sanitária local,
Alcides Cani, o relatório atesta

que as duas farmácias já estão
dentro dos padrões determina-

GUARAMIRIM
A reforma do imóvel que

abriga a Delegacia de Guara
mirim deve começar na pró
xima semana. Os materiais de

construção para a obra estão
sendo descarregados na sede
há cerca de cinco dias. O va

lar da obra é R$ 5 mil, recurso

liberado pela SSP (Secretaria
de Segurança Pública). A Pre
feitura de Guaramirim vai ce

der a mão de obra necessária

para o trabalho.

Segundo o delegado Da
niel Dias, entre as melhorias e

adaptações previstas na sede
da Polícia Civil estão a mudan

ça da rede elétrica, o conserto

das rachaduras e infiltrações e

a reativação de duas salas, usa

das como almoxarifado, para

Dias optou por reformar a

atual estrutura da delegacia na

última semana de março, de

pois de não encontrar urn imó
vel que atendesse as necessida
des da equipe. O lugar onde está
instalada a delegacia tem mais
de 40 anos e apresenta proble
mas devido à ação do tempo.
Futuramente será construída
urna nova sede no mesmo ter

reno. No lugar da atual estrutura
será construído urn pátio.
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Os
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.

urucos com fseguro- anquilidade.

Valorizacão I Troco
do seu cerre. na troca. Antes de comprar compare.

Promoc;óeS .IlUdas até 17/0412010 ou enquanto dutarem os estoques oos Concesslonanos VoIkswagen para .elouJos básicos com ponturConáoções su;e;tas a alterações sem lMso prévio, Fonanoamento sujeito a aprovação de Cadastro.

Garanba de moi'" e caixa VALIDO PARAVElCUlOS A PARTIR DE 2006/2006COM KlLOMETRAGEMABAlXO DE 6O.000KMPreços anunaadossem troca. Now GoIl.0 Total FIel<. 4 portas. ano modelo 10/10,cód. 5U11C4.00mpr�
promoaonal ã vista a partir'de R$27 .290,00 ou financiado com entrada de R$13.Sl5.00 (50%) • 24 pres!ações mensais de RS691 ,45. Taxa de juros' 0,99% a.m. e 12,55% a.a. ToIaI da operaçAo; R$3O.289.82. CET para esta operação;
21.36% a.a. Estoque; 05 unidades. Voyage� promocional, constJlIe vendedor.Novo Fax� promocional, consuhe .endedOf. Nova Saveiro 1.6 TOIaI Aex, 2 portas, ano modelo 10/10, cód. 5U91 E�, com preço promocional á vrsta a

partirde RS3O.990,OO. Pacote Trend gnIlisváfido para compra da Nova Sove"" 1.6 ToIaI Aex, cód. 5U91 E4. Estoque; 2unodades.IOF, cadastros e despesas de gsavame inclusos na operação e no GEr. Despesas de registro ele1l'6nico da

operação não indusas no cálculo da prestação e do CEl. Imagens meramenle referenciaIS, nâo condizentes necessanamente com os modelos otertados. Alguns itens mostrados ou mencionados são opaonais ou referem-se a vers6es

especificas.

ANO OPCIONAISMODELO

1998 AQLDTGOL 1.0

MODELO ANO OI'CIONAlS

2001 LDTGOL 1.0

www.a Grupo Au O Elit 40 anos d c dibilidade.

MODELO ANO ANO OPCIONAISO�CIONAIS MODELO ANO OPCIONAIS MODELO

GOL 1998 GOL 1.0TE AL DT GOL 1.0 MI 1997 AQLDT 2000 TELDT

MOOELO ANO MODELOOPCIONAIS MODELO ANO OPCIONAIS

GOL 1.0 2002 AC VI TE LDT+GOL 1.0 8V 2003 2008DH TE AL AQ LDT GOLDH 11 AL AQ LDT

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
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Rua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar

COMPRA
VENDE 3372-1122
ALUGA PLANTÃO DE VENDAS

OSMAR I 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Creei 2354-3J
ADMINISTRA Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comSegunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

ESTRADA NOVA

BARRA DO RIO CERRO
§AlA COMERCIAL:

R$2,400fOO !U:F 478 - Centro - sala comercial com

mezanino, cl aprox. 170m' e bwc.
R$500,OO REF 425 - Czerniewicz - sala comercial cf
aprox. 40m2 e bwc.
R$1.100,OO REF 430 - Centro - sala comercial sito no

Ed. Ruth Braun - c/ aprox. SOm' e bwc.
RS1.SOO,OO. REF 458- Czerniewicz - casa comeraal
alv. c/ aprox. 14Om2, e bwc.
RS1.SOO,OO. REF 459 - Centro - sala comercial cf
aprox, BOm2, e bwc.
R$4OU,OO REF 463 - Barra do Rio Molha· sala
comercial cl aprox. 35m2, e bwc.
RS670,00 REF 468 - Centro -sala comercial el aprt»L
32m2, bwc, e estadonamento.
RS800,OQ REF 474 - sala comercial sito no Ed Tower

Center - sala comercial cl aprox. 98m2, e bWc

GUARAMIRIM

JOÃO PESSOA

APARTAMENTOS:
RS�OQ REF 189-llha da Figueira- apto 02
dorm.,g<)r.

,
R$51O,.oo REF 391- Vila Rau- apto Ed. Imigrantes,bloco-B - apto 02 dorrn, gar. Cf ar condicionado.
R$62O,0I? REF 406 - Vila lenzi - apto Ed. Dom
Lou�nçof bI0CO-B -01 suite, 02 donn,02 sacadas
sendo 01 cf churrasq, gar.
R$1010,OO REF 437 - Centro - apto Ed. f.reurJ
apto Olsulte, sacada cl churrasq., 02 donn, gar.
R$(;8p,OO REF 446 - Centl'O - apto Ed. Dona Heiena
- O� 'âofm, �cada:, g<)r. NOVO
R$8OO,OO REF 448- Nova Brasífia - apto Ed.
Aquarela - 01 suíte cJ arma rio, 02 donn., COZo cf
mobflía, sacada cl churrasq, e gar.
�62�oo,REF452- Agua Verde -apto Ed. OIinda
apt�02'd0rm, �r.I\IOVO
RSS70,OO REF 482 - Centro - apto Ed Maranata-02
dorm, sacada cl churrasq., gar. .

RS620,.oo REF 461-VIla lalau - apto Ed. Vitória
Régia �03 dorrn, sacada, gar.

'.'I$S5ii;OO'j{EF464- Céntro -apto Ed. Atlanta-02
...._---.------------ilIiiiiiI'--------------- dorm.sacedac,' churrasq.,jy".

R$1.900,oo REF 465 - Nova BrasOia - Apto dupIex
Morada da Serra - 02 suite, 01 dorm, 02 gar.
R$1iOO)09 REf 481- Baependf -apto Res. Baepenci-
02 dorm., sacada, �ilr;
R$41S,OO REF 480- Centro - flat Ed. Nathalia
Schiochet - 01 dorm., gar.
RSll00,.oo REF 473 - Centro - apto Ed Novo Horizon
te- 01 suftEl. 02 darmo 02 gar. Disponível em maio
RSll00;OO REF'374 - Centro - apto Res. Pedra Rubl-
01 suíte, 02 dorm., 02 gar. Disponível em junho
RSsoo,oo REF 476- Baependí - apto Ed. Winter - 02
dorm.rgar.

REF 2564 - casa alv. 127m'. Terreno 451m'.
R$300.0oo,00

R$245.oo0,OO REF 2776 - casa alv. 129m'.
Terreno 369m'. REF 2838 - casa alv. 53m'. R$ 98.000,00

REF 2833 - casa alv. 180m'. Terreno 370m'. R$ 320.000,00

R$118.0oo,OO REF 2787 - casa geminada alv. R$350.000,00 REF 2804 - JARAGUA ESQUERDO
76m'. - casa alv. 200m'. Terreno 4s0m'.

... ,i

�
R$6OO,OO REF 449- Firenzi - casa alv. 03 dorm, safa,
coz, 02 bwc, lavand, garagem. Murada com portão
eletrônico e câmera de segurança.
ij$1.000pO R�F 492 - Vila len�i - casa alv. 01 suite,
02 dt>m" 02 gar., murada Cf portão eletrônico.
R$66q,00 REF 472 - Jaraguá Esquerdo- casa alv. 03
donm.,gar.

, R$700,OO REF 475 - Vila Nova - casa alv. 03
QQrtn.,�r. .

R$990,lJO REF 479 - Czemiewicz - casa em alv. 01
-----.....'iioõiii�------------.....-4 sUite,02dorm.,gar;

REF 2842 - casa mad. 70m'. Terreno 375m2.
R$298.000,00

.YAI.PAQ
RSl.SOO,ooo REF 4n - Vila Rau - galpão cf aprox.

R$255.0oo,OO REF 2813 - casa alv. 110m'. 200,QOrri2, terrenocJ 4OOm', 02 bwc, murado.
Terreno 318,5. R$4.300,00 REF 427-Vila Rau- galpão cl aprox

-------t....------------_---If 800m2 contendo02 Salas para escritórioe02 bwc.

RSno:OO REF 450- Firenzl- galpão cl aprox. 7Om'
c/30m2 de toldo.
R$4.800,00 REF 456-São Luis - galpão cf aprox.
670m'.
R$4.560,OO REF 227 - Vila Nova - galpão cl aprt»L

522m2, cf. pátio de aprox, 3.000,00m2, contendo saJd

para escritório e 04 bwc

BARRA RIO CERRO

TERRENO;
RS1.000,.oo REF 392 - Vila Rau - terreno cf aprox.
3.646m'

a TERRENOS
R$ 65.000,00 - Loteamento Demathe
R$ 48.000,00 - Loteamento Duwe

RS 52.000,00- Loteamento Jardim Eldorado
R$ 52.000,00 - Loteamento Paineras

RS 90.000,00 - Loteamento Munique ,

R$10S.ooo,00 - REF 3322 - Amizade - Champs EIi5eS

- Terreno 360m2•
R$100.000,00 - REF 3269 - ilha da Figueira - Ter'

ren0450m2•
RS130.ooo,00 - REF 3280- Vila Nova - Terreno

390m2•
-----------JI RS 3n.000,00- REF 3328-Amizade- Terreno

2000m>.
RS 61.000,00- REF3331- Estrada Nova-Terreno

381,85m2•
RS 85.000,00 - REF 3335 - Vila Lenzi - TerrenO

443m2•
RS 96.000,00 - REF 3336 - Jaraguá esquerdo - Ter-

reno 338m2• SW
R$ 96.000,00 - REF 3338 - Amizade - Terreno 37 .

RS 115.000,00 - REF 3340 - Vila Lafau - Terreno

329m2•
RS 105.000,00 - REF 3340 - Vila Lalau - Terreno

329m'. '.,
RSl50.ooo,oo - REF 4031- Jacu Açu - Guaraml!1m-

Terreno 54.462,48m2.
R$105.OOO,OO - REF 3324- AMIZADE - Champs

Elyssees 360m'.
R$74.OOO,OO - REF 3342 - BARRA DO RIO CERRO-

terreno 462m'.
R$l40.ooo,OO _ REF 3344 - CHICO DE PAULA -ter·

reno 879,25m'.
R$85.OOO,OO - REF 3345 - ÁGUA VERDE - terreno

323m'.

R$330.000,OO REF 1264 - Ed. Morada da Serra
- apto 184,58m'.

R$240.000,OO REF 1250 - Res. Matheus - apto
120m'

REF U66 - Ed. Bela Vista - apto 80,56m2
R$215.000,00 REF 1272 - apto 81,08m2. R$126.140,00
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786www.parcimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

APARTAMENTOS

Ref. 1022 - Ilha da Figueira - Ed.
Claud Mane! - Apto ampla com suíte
+ 3 Quartos, demais dep., sacada

com churrasqueira, garagem.
R$170.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

I
I
I
I
I
I
I

I Ref. 004 - Schroeder - Casa

: nova com 2 quartos, bwc,
I sala / cozinha, lavanderia.

I R$115.000,OO. Aceita
I financiamento bancário.
I
L _

ReI. 1002 - Amizade - Apto c/ suíte + 2 Quartos, banheiro, garagem, moveis sob
medida na cozinha. R$190.000,OO. Aceita financiamento bancário.

Ref. 1000 - Amizade - td.
Amizade - com 3 quartos e

demais dep. - R$105.000,00
Aceita financiamento bancário.

Ref. 1018 - Barra do Rio Molha -

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

qtos e demais dep. -

R$190.000,00 Aceita J___fln�E�iam�!!�_ban��lo..:___

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

bancário)

ReI. 002 - Três Rios do Sul- Casa c/ suíte + 2

quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem p/2 carros. Excelente

localização. RS220.000,OO.

Ref. 008 - Jaraguá 84 - Casa com 3 Quartos,
banheiro, lavanderia, churrasqueira, fogáo a

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

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

R$120.000,OO.

Ref. 033 - Barra do Rio
Molha - Sobrado c/ suíte +

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

mobiliada, churrasqueira, 2

garagens. R$295.000,OO,

Ref. 007 - Amizade -

Casa cf suíte master +

2 quartos, 3 banheiros,
Churrasqueira, Cozinha

mobiliada, depósito,
despensa, escritório,
lavanderia, 2 vagas

garagem.
R$450.000,OO.

Terrenos com Financiamento Bancário

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

Próximo a DellAno. R$500.000,00.

da Fonseca.

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

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

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,OOm2,
c/ casa aprox. 150,QOm2 R$ 500.000,00 TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

---------------------------------------�--------
-- -- - ---

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sáb�do: 10h às 20h
- -

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785
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