
Doença atinge mais de sete

mil pessoas em Jaraguá.
Alimentação saudável
é arma contra
a pressão alta.

agma

Malwee e Carlos Barbosa se enfrentam hoje
às 9h30 e reeditam a final da Liga de 2009.

Aquecimento
paraaFeira

do Li

.-----

HOJE
TEM

CARREIRA

lições dos
esportistas .

nos negócios
Postura adotada por
grandes atletas ganha
força no mundo
coorporativo, que
quer aumentar o

desempenho de seus

profissionais.

o Correio do Povo será o patrocinador
oficialdo evento, que deve reunir mais de 70

mil pessoas entre os dias 2 e 12 de julho. Serão

mil metros quadrados de área que vão abrigar
30 estandes ocupados por diversas livrarias
e editoras de todo país. Um dos escritores já
confirmados é Laurentino Gomes, autor de

"1808", vencedor do prêmio Jabuti. IMPASSE
Empresas adotam
critérios diferentes

para promoção.

Organizador do evento, Carlos Henrique
Schroeder destaca a missão da Feira do Livro
de formar público e difundir conhecimento.

FAMEG I
I
I

(47) 3373-9800 .:
,

www.fameg.edu.br :
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FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO
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Silvia Kita

Antes de receber o nome de rua Marechal Floriano Peixoto, via era denominada Abdon Batista

1921

Hotel Wensersky

Dtto
Wagner constrói um prédio de dois pa

vimentos na rua Abdon Batista (posterior
mente denominada rua Marechal Floriano

Peixoto), e instala a Loja de Calçados Flora.
Em 1937 reforma o prédio. Como o prédio tinha

duas salas comerciais, alugava para os interes

sados. Ali se fixaram por algum tempo, médicos,
dentistas, negociantes, como exemplo temos em

1946 a Shulz Irmãos Ltda solicitando licença para
instalar sua farmácia. Nos fundos da edificação,
Otto Wagner mantinha fábrica de bebidas, fabri
cando um licor de ervas denominado Bonekamp.
Esta fabrica de bebidas fechou em 1950. OttoWag
ner também mantinha outras atividades. Em 1934

decide instalar uma fecularia no Rio Molha. Mais

tarde vende para CurtVasel.
Em 1912 Carl Wensersky havia aberto o Hotel

Wensersky, na Rua Abdon Batista. O movimento

era grande devido à implantação da ferrovia no

Distrito de Jaraguá. Como somente havia duas

linhas regulares de passageiros, uma de manhã

e outra no final da tarde, era comum pessoas,

que tinham como destino a região de Blumenau,
pernoitarem em Iaraguá e seguirem viagem no

dia seguinte, agora de carro.

Algumas pessoas permaneciam por vários

dias hospedadas no hotel, realizando suas ativi

dades profissionais, como médicos que ali clini

cavam, entre eles o Dr. Waldemiro Mazurechen,
que iniciou suas atividades em Iaraguá em 1939.

Carl Wensersky foi um dos construtores da

ponte baixa, levada pelas águas do Itapocu, du
rante a enchente de 1911. Após seu falecimento,
a viúva permaneceu com o hotel aberto por al

gum tempo, fechando definitivamente em 29 de
dezembro de 1939.

&Cassuli
vww ".1 sul! aov br

Hotel

Wensersky
também

movimentava
a rua Abdon

Batista.
Comércio

ficou aberto
até 1939

_":-'
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rrima��ra H· Uut�mrm
Cm primor, da _arte.· cinematographi. I

em 5 duplas partes.
--_,..----------

Tal como acontece hoje, era comum em 192" o Cinema divulgar nos jornais
os filmes que estavam em cartaz. As propagandas muitas vezes incluíam
algum comentário sobre o filme, algum artista ou diretor. O Cine Mielke

e o Cinema Jaraguá eram os locais que promoviam esta diversão.

JARAGO,( 00 SUL .'

COLONIZAÇÃO

MAPA DA COLONIZAÇÃO
DEJARAGUÁ

Muitos são os que pesquisam
sobre a história de nosso

município e de seus colonizadores
e imigrantes. Para que fique

mais claro, publicamos um mapa
que contém as três frentes de

colonização do município: entre os

rios ltapocu e Jaragua as terras da
Colônia Jaraguá de Emilio Carlos

Jourdan; do lado esquerdo do
Rio Itapocu as terras do Domínio
Dona Francisca e do lado direito

do rio Jaraguá as terras devolutas
do Estado (vendidas através de

administração em Blumenau).

CONVITE

Roberto Ricardo Hruschka,
consternada com o seu falecimento, convida par
entes e amigos para o culto em sua memória, que
será realizado neste domingo, dia 25/4/2010,
às 9 Horas, na Igreja Luterana Cristo Salvador,
Rua Pastor Alberto Scneider n° 353 na barra do

./

rio cerro, Jaraguá do Sul.

A Família enlutada de

A EICK INCORPORADORA DE IMOVEIS LTOA CNPJ 77 886 9
_

,
.

. T r com fins

da obtenção da LEI. O LOTEAMENTO ALVORADA (
. . 50/000.1-90 vem atraves deste informar a atividade de Condomínio HOrizontal UnJfa/mI11�39/CRN.em anexo), localizado à Rua Emílio Rech s/n _ Schroeder-SC, com a LAP nC013/1 O e N° URB 1

Além da defesa de seus direitos, a

evolução de seus neçocioe JurídICOS.
v
�
.'-'

':J:.
r»

�
"",

-::;
./

Rua Donaldo Gehnng, 135 • Fone 47 33717511 - Fax 47 32751820

Cassuli Advogados Associados OAB se 397/99
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PONTO DE VISTA

-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA
OAB de Jaraguá

do Sul
Jorge Brognoli,

economista
Durval Marcatto,

presidente da Acijs

Brasil, país do presente

Brasil,
país do futuro. Talvez a maioria dos

brasileiros já tenha em algum momento

ouvido esta expressão, embora muitos

desconheçam que foi título de um dos
últimos livros publicado, em 1941, pelo grande
romancista austríaco, de origem judaica, Ste
fan Zweig (1881-1942). Stefan Zweig acreditava
com grande entusiasmo que o Brasil viria a ser o

embrião de uma nova cultura mundial, na qual
ocuparia uma posição de liderança baseada no

espírito humanitário e pacifista de nosso povo,
também acreditava que "onde quer que forças
éticas estejam trabalhando, é nosso dever forta
lecer essa vontade".

Todos reconhecem nosso imen
so potencial, mas a verdade é que,
decorridos sessenta e nove anos

desde que foi cunhada tal expres
são, continuamos "quase chegan
do lá", embora tenhamos avança
do consideravelmente em muitos

aspectos, especialmente nos eco

nômicos e na consolidação da de

mocracia, muito ainda temos a

avançar em direção da ética preco
nizada pelo escritor austríaco.

Acredito que temos amadure
cido como sociedade nos últimos

muda a cultura de uma sociedade através de leis,
medidas provisórias, decretos, resoluções, normas

e tantos outros instrumentos que são utilizados,
infelizmente de forma indiscriminada, para regular
nosso dia a dia. A mudança vem através da educa

ção e do exemplo, no lar, na escola, e também no

trabalho. Acredito que todos queremos uma so

ciedade mais justa e ética, na qual possamos viver
sem os sobressaltos de toda ordem que hoje nos

atormentam. As pessoas não serão honestas ape
nas porque a lei assim o determina, mas sim por
que foram educadas para tal e compreenderam a

sua importância para a vida em sociedade.
.

Legislar sem educar e conscien-
tizar não resolve o problema social,
talvez até o agrave.

O brasileiro é reconhecido, e até

orgulha-se disso, como o povo do

"jeitinho". Há "jeitinho" para resol
ver tudo e muitos de nós acreditam

que isto nos caracteriza como um

povo inventivo, criativo e original.
Não creio nisso, creio que o "jeiti
nho" é consequência do que expus
acima, e uma sociedade para evo

luir deve prescindir desse tipo de

subterfúgio, 'não raro antiético.
Como cidadão e empresário,

quero respeitar e ser respeitado, quero ser justo
e ter justiça, quero trabalhar e gerar empregos,
quero uma carga tributária justa e adequada aos

serviços que recebo do Estado. Enfim, quero que
nosso país funcione sem a necessidade de "jeiti
nhos" de qualquer espécie.

Quando isso ocorrer, o Brasil deixará de ser

o país do futuro e será o país do presente, con

solidando juntamente com o desenvolvimento
econômico, o desenvolvimento ético e cultural
de nossa sociedade.

"
Enfim, quero

que nosso país
funcione sem

a necessidade
de "jeitinhos"
de qualquer

espécie

anos apesar de todas as mazelas, ou justamente
por elas, e vejo que já conseguimos estabelecer
um processo de autocrítica social que precisa ser

aproveitado para melhorar nossa compreensão das
amarras que nos impedem de ter um grau de de
senvolvimento compatível com nosso potencial. E;
aqui, não podemos olvidar de mencionar uma das

grandes responsáveis por entravar nosso desenvol
vimento: a infernal burocracia que permeia toda

máquina governamental.
Ao contrário do que muitos pensam, não se

"

ESPAÇO DO LEITOR

Opinião 3
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PIERO RAGAZZI

Torcedores
do Corinthians formaram a

Fiel Jaraguá e se reúnem em todos
_

os jogos do Timão no bar do Oca.

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

* telefone (* não serão publicados).

Dr. Bruno Borralho Gobbato
Ortopedia e Traumatologia
c í r u r 9 i a d o O m b r o, C o t o v e I o e V i d e I a r t r o 5 C o P i a

CRM-SC 15190

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

VI AL
ÂÚDL

n NHA

A eficiência dos
Correios de Jaraguá

Considerando que não podemos contar com

os políticos, os Correios de Iaraguá do Sul estão

brincando e deixando a comunidade a ver na

vias. A fatura do meu cartão de crédito venceu

no dia 12 de abril, já efetuei o pagamento, mas não

recebi a fatura. Isso porque já passei duas vezes nos

Correios e dizem não ter nada lá. E não adianta cul

par os funcionários, pois estes estão fazendo o que
é possível. A culpa vem da administração que não

está sabendo reivindicar mais funcionários à agên
cia Aliás, este é tipicamente o estilo do PT de go
vernar. Jaraguá do Sul não merece esse descaso.

João Prim, representante
comercial e ex-vereador

SACOS E SACO S

A campanha
sem plástico

Ao ler a matéria "Sem plástico" de 22 de abril

faço uma pergunta: o que fazer então com o lixo
doméstico se resolver aderir à campanha dos sem

plástico? Sem a sacola do mercado terei que com

prar sacos plásticos para colocar meu lixo comum

e até mesmo o reciclável, pois a empresa coleto
ra não recolhe sem que estejam embalados, e aí

pergunto: qual a diferença da sacola de compras e

o saco de lixo? Enfim, penso que essa ideia só in
teressa mesmo aos mercados que farão uma boa
economia sem sacolas e ainda terão lucros com a

venda das sacolas de lixo. Mas, e a natureza, onde
entra l!essa questão?

Alexandre Fernandes Ruysam, bancário

DESENVOLVIMENTO

Sejamos prudentes
para um futuro melhor

Após décadas de espera o que era um sonho
está perto de se tomar realidade, a pavimenta
ção das ruas dos bairros Guamiranga e Corticei
ra. Temos muito a agradecer à atual administra

ção municipal. Mas, nós não podemos esquecer
nosso compromisso. Sou professor da Escola
São Pedro e já observei crianças brincando, jo
gando bola, caminhando na área asfaltada. Nós

pedestres e motoristas não podemos nos esque
cer dos limites de velocidade, local correto de ca

minharmos e que a rua não é lugar para crianças
brincarem. Sejamos prudentes agora para termos

famílias ainda mais felizes e unidas no futuro.

José AltairVenturi, professor

Resultado da
última enquete do

www.ocorreiodopovo.com.br
o que você achou do

novo projeto gráfico do

jornal O Correio do Povo?

• 45% - Adorei, tem
mais conteúdo, ficou

mais bonito e moderno.

• 38,9% - Gostei, ficou
mais prático e objetivo.

• 16,1% - Não

gostei, já estava
acostumado com o

projeto gráfiCO
antigo.
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A prefeita CecRia Konell
(DEM) e outros quatro
servidores da Prefeitura
tiveram os bens em até
R$ 55 mil bloqueados pela
Justiça nesta sexta-feira.

Bs
são acusados pelo MP

(Ministério Público) de be
neficiar um escritório de

dvocacia de Florianópolis
contratado ano passado. A denún
cia é que o processo de licitação,
modalidade carta-convite, teria sido

dirigido para beneficiar a empresa.
Além de Cecília, o ex-procura

dor e atual diretor do Procon, Val
mir Elói, o secretário de Urbanismo
Aristides Panstein, e os servidores
Rosinei Aparecida Gretter Dias e

Rodrigo José Branco de Moraes são

réus no processo.
Segundo a denúncia, a empre

sa Serpa Advogados Associados
foi contratada pelo Executivo em

abril de 2009 por R$ 55 mil. A ação
pública questiona a necessidade
de contratar o serviço, já que a

o CORREIO DO POVO • Sábado, 24 de abril de 2010

Prefeitura possui uma Procurado
ria Jurídica, e aponta três indícios

de fraude no processo.
O primeiro é que uma das car

tas teria sido endereçada a um

escritório de contabilidade, que
não atua na área da advocacia. A

segunda é que não houve convite

para os advogados de Iaraguá do
Sul e região. As três empresas con

tatadas são de Florianópolis.
Das três empresas, apenas duas

responderam à carta-convite, com

propostas de R$ 55 mil e R$ 56 mil,
o que, para a denúncia, são indícios
de que o processo foi direcionado.

Além do bloqueio de bens, o

promotor de Justiça, Aristeu Xeno

fontes Lenzi, pede a condenação
dos réus por improbidade admi

nistrativa, cassando o mandato e

decretando a perda dos direitos

políticos por três anos. Também

pede o pagamento de multa para
a prefeita e o ex-procurador de 50

vezes o valor do salário. Para os de
mais acusados, 20 vezes.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br Prefeita não foi localizada pela reportagem, assim como demais réus

Câmara aprova último
Retis da gestão Bylaardt

Bens de Cecília são bloqueados
Prefeita é acusada pelo Ministério Público de beneficiar um escritóri�ÉS�;KE�dvocacia

GUARAMIRIM
Os contribuintes com débitos

junto ao Município terão mais

uma chance para quitar as dívidas

com até90% de desconto. Por una

nimidade, a Câmara deVereadores

aprovou, quinta-feira, o projeto de
lei que institui o Refis (Programa
de Recuperação Fiscal).

O programa ocorreu ano

passado e será refeito este ano.

Quem aderir ao Refis terá 90% de

redução dos juros e multas das
dívidas em caso de pagamento
à vista. O contribuinte poderá
parcelar o valor em até 24 vezes,

com juros de 0,5% ao mês.

Para participar, o cidadão
deve fazer o cadastro no setor de -

tributos da Prefeitura até o dia 10

de outubro. Só serão aceitas, dí
vidas lançadas até 31 de dezem
bro do ano passado.

O prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) conta que a Prefeitura
tem a receber cerca de R$ 4,5 mi

lhões de dívidas de contribuin
tes. Com o programa, a intenção
é receber pelo menos a metade
deste valor. Bylaardt pretende
mais fazer o Refis nesta adminis

tração. "Não é do nosso costume

premiar maus pagadores. Este

será o último ano", afirma.
CÉSAR JUNKES

Prefeito informa que dívidas de contribuintes somam R$ 4,5 milhões

Outro processo
- contra CecOia
A prefeita Cecília Konell (DEM)

é ré em.outra ação civil pública de
autoria do Ministério Público. Ela é
acusada de beneficiar a irmã Car
melita Hirayama Konell colocan
do-a em uma função gratificada na

Prefeitura com um salário maior e

sem-qualificação para o cargo.
Como Carmelita já deixou o

cargo, o pedido de liminar para
que voltasse 'às funções de concu

_
so foi rejeitado pela Justiça. Cecília
foi citada por um oficial de justiça
na quinta-feira passada para que
entregue os documentos de defesa

em um prazo de 15 dias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FONE 473370-1023
www.grupoft.com.br

Vereador
Amarildo Sarti (PV) deve ela

borar um projeto de lei, em conjunto
com Justino da Luz (PT), para que a

Prefeitura compre vagas nas creches

particulares, visto a defasagem nos centros de

educação infantil do município. A iniciativa, já
aplicada em outras cidades brasileiras, foi ma

nifestada por Sarti depois que Justino usou a

tribuna para comentar sobre reclamações de

pais que não estão conseguindo vagas para os

filhos na rede pública.
"Comungo da sua preocupação, porque tam-

Vereador Francisco Alves (PT) pede providên
cias do setor de Trânsito da Prefeitura sobre lom
bada eletrônica que fica próxima a creche Leonir
Pessate Alves, na Rua José Theodoro Ribeiro. Ele

sugere que a velocidade máxima passe de 40 para
60 quilômetros por hora. IIÉ uma via estrutural e

muitas pessoas estão reclamando", disse. Outro

pedido é pela implantação de lombada em frente
à Escola Erich Blosfeldt.

A Ujam (União Jaraguaense das Associações de

Moradores) completa hoje 13 anos de fundação, mas

a comemoração será dia 22 de maio, no Parque de
Eventos. Segundo o presidente da entidade, Agosti
nho Zimmermann, a festa ficou para o mês que vem

por falta de local disponível. Mesmo com mais de
uma década de existência, a Ujam ainda não conta

com uma sede própria. Falta quem brigue por ela.

Ministério Público ingressou com nova ação ci
vil pública contra a prefeita Cecília Konell (DEM),
incluindo, desta vez, outros integrantes do governo.
A acusação é de licitação dirigida na contratação da

empresa Serpa Advogados Associados, aquela que
pertence ao advogado Nelson Serpa, que atuava em

ações judiciais de interesse particular da família. O
MP questiona a necessidade de contratar o serviço, já
que a Prefeitura tem Procuradoria Jurídica. Foi o que
a coluna questionou em dezembro.

FALA Aí!

Vou reunir as

indicações para
fazer uma festa só.
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Carolina Tomaselli
CÉSAR JUNKES

O aumento da oferta de emprego em Jaraguá do Sul e região tem

refletido no atendimento da agência do Ministério do Trabalho na

cidade. Enquanto o número de funcionários permanece o m�smo,
a quantidade de carteiras de trabalho confeccionadas mais que tri

plicou no primeiro quadrimestre deste ano em relação ao mesmo

período em 2009. A informação foi repassada na última sessão pelo
vereador Jaime Negherbon (PMDB), que visitou a agência. Segundo
ele, de janeiro até agora foram emitidas 1740 novas carteiras, contra

500 nos primeiros quatro meses de 2009. O vereador disse que vai
encaminhar uma moção de apelo à Delegacia Regional do Trabalho,
em Joinville, solicitando mais dois funcionários. "Precisamos tirar a

sobrecarga daquelas meninas", disse.

ENGON,TRO REGIONAL
PPS faz hoje um encontro regional onde lança as pré-candidaturas
de Humberto Grossl para deputado estadual e Gildo Alves para a

Câmara Federal. Será um almoço de confraternização, na recreativa
do Sindicato dos Vestuaristas, com presenças de representantes
dos diretórios de Guaramirim, Corupá e do anfitrião Iaraguá do Sul,
além de BarraVelha, São Francisco do Sul e de cidades do Médio
Vale e Planalto Norte. Todos estes, PIERO RAGAZZI

segundo o coordenador regional
Sérgio Pacheco, "vem para apoiar
as candidaturas de Iaraguã do
Sul" que, afirma, justamente
pelo apoio de outras regiões, tem

tudo para se confirmarem na

disputa. Também são esperadas
lideranças da executiva estadual
e nacional da sigla.

bém tenho sido procurado", disse Sarti, propon
do, além do projeto de lei, que haja um moni

toramento constante da Câmara através das
comissões. I'A gente tem que tomar partido sim,
principalmente de nossas mães, porque o negó
cio é diferente do que se fala", defendeu.

Justino da Luz também levantou a necessidade
da ampliação de turnos, "não em todos os bairros,
mas em algumas regiões, e que possamos ter um

transporte público que vá até a creche". O petista
citou casos de pais que precisam se deslocar por
longos trajetos para levar os filhos.

O vereador Jaime Negherbon (PMDB) defen
deu a padronização da velocidade nas lombadas
eletrônicas do município, facilitando a vida de
motoristas da cidade e também dos turistas. l'As

placas indicam 60 km/h na via, mas as lombadas

geralmente são 40km/h, gerando muitas multas",
comentou. O petista Justino da Luz emendou,
cobrando a efetiva participação do conselho de
trânsito nas decisões.

PIERO RAGAZZI

A Coordenação Regional de Polícia Comunitá
ria informa que será ministrado o Curso de Promo
tores de Polícia Comunitária, ,promovido pela Se
cretaria Nacional de Segurança Pública a partir da,
próxima segunda-feira, até dia 7 de maio. O curso

pretende capacitar as lideranças comunitárias que
tem a preocupação e comprometimento com as

causas da segurança, além de conscientizar sobre
a importância da segurança preventiva. As aulas,
no auditório do CPL, serão noturnas.

PIERO RAGAZZI

Câmara aprovou repasse de
R$ 15 mil para ao clube de bi
cicross da Sociedade Corintias,
através de convênio com a Fun

dação Municipal de Esportes. O

projeto de lei foi incluído na pau
ta da última sessão a pedido do
vereador Francisco Alves (PT). A

urgência na votação é porque o di
nheiro vai servir para a realização
da Copa Iaraguá, que a entidade
promove neste fim de semana.
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CHARGE

DO LEITOR

Para o meu pai

Meu
pai, meu chão, mi

nha luz, minha forta
leza, meu pedaço de

coração, meu orgulho!
Enquanto minha hora de te

reencontrar não chega, vou ma

tando um leão por
dia pra aguentar
toda essa dor que a

sua falta faz;
Vou carregar

junto a mim todos
os momentos, to

dos os segundos
com você. Mas

por que todos? E
não só os momen

tos bons? Porque
foi nos momentos ruins que eu

aprendi a crescer, que eu ama

dureci com suas broncas, onde
eu aprendi que a palavra pai sig
nifica muito mais do que amor,

porque quem ama, cuida, e nem

sempre essa pessoa vai te dizer o

que você quer ouvir.
Vou guardar os conselhos,

toda a educação, toda a dig
nidade, toda a força que você
tinha para lutar por nós, e por
todo o povo.

A sua sementinha esta plan
tada em nós aqui em casa.

É meu pai, eu tive que apren
der a te dividir com as pessoas,
agora não posso ser egoísta em

não te dividir com Deus... Mas
isso dói... Muito!

Esse mundo de

injustiça, covardia,
ganância pelo mal
dito dinheiro, ga
nância pelo maldito

poder, ódio, falsi
dade, não era para
você. Tão bom, tão

amigo, tão humilde,
tão transparente
com o mundo, tão

forte, tão digno de receber todo
o carinho e respeito das pessoas.

Te amo. Você sabe o quan
to. E eu digo: te amo, te amo,
te amo, te amo um milhão de
vezes porque

-

nunca gasta. E
como eu sempre disse para
todo mundo: cara! Como eu te
nho orgulho do meu pai!

Obrigada! Orgulho-me de ser

-quem eu sou por você!

"
Vou guardar os

conselhos, toda a

educação, toda a

dignidade, toda a

força que você tinha
para lutar por nós, e

por todo o povo

"

Maynara Mannes,
filha do vereador Marcos Mannes

porque cada vez mais a cultura e as artes '

'. mOVI·mentam a economia, cnando uma nova f
, I d I Q��dos símbo os e azer e entretenimento.

Fomentar a criação artística e cultural é '

bílíd de ,POIS,
uma, responsa I I a e que deve ser aSSUmidatambém pelos governos, visando à dístrl'bm' .

.
' çaodo-conhecimento _e o progresso de seus cida.

daos. Contar apenas Com
leis de incentivo do gover�
federal é deixar refém os ar.
tistas da região .. O financia.
mento público à cultura não
pode ser regulado apenas
pelos interesses mercadoló.
gícos, precisa-levar em Conta
todos os aspectos sociais que
fazem parte do processo, res.

peitando as diferenças regionais tão acentuadas
em um país como o Brasil.

O debate que começa agora sobre o Fundo de
Cultura de Iaraguá do Sul precisa levar em conta
todas estas questões, uma briga entre oposição e

governo apenas iria prejudicar a classe artística,
É necessário que todos tenham consciência da

importância do fomento à cultura.

EDITORIAL

Fundo de Cultura
O

projeto enviado para �âmara .de Verea

dores pelo Executivo, que termma com a

obrigatoriedade do repasse para o. F�ndo
de Cultura, cria uma tremenda S�Ia-Justa

entre a Prefeitura e a classe artística da CIdade. A

lei que institui o Fundo foi sancionada e� 2007

e alterada em 2008, estabelecendo a obngato
riedade de que 9,8% da receita

líquida do município seja utili

zada para fomentar projetos de

artistas locais, o que foi ampla
mente comemorado.

Menos de dois anos depois,
a Prefeitura tenta acabar com

as amarras criadas pela deter

minação, mas a Câmara deve

dificultar as negociações. A lei é

hoje uma garantia de que o setor não será preju
dicado, por isso, a classe artística também pro
mete se movimentar contra a proposta.

No Brasil, o movimento por leis que garan
tam incentivo ao desenvolvimento de políticas
culturais tem ganhado força, mas ainda é muito

aquém do que se espera, dada a importância do
setor para o desenvolvimento da sociedade. Até

DO LEITOR

·Entre a natureza
e.o homem

nSde
aAntiguidade, o homem tem se depara- _

devemos combater a tentativa de desqualificação
o com percalços da natureza, vivenciando- da verdadeira história vivenciada por milhares de
s na forma de doenças, pestes, terremotos, _ vítimas do holocausto, mormente quando �r�f�ri.
nchentes ou tomados, o que o toma vul- da por "pseudorrelígosos" como o bispo bn�aruco

nerável o próprio planeta. Muitos foram os homens
'

RichardWilliamson, que teve de depor no Tnb��
que se dedicaram a estudar e compreender esses de Justiça alemão por expressar que o exterrrumo

c .

d d '

d
"

nor·eteítos evasta ores que ocorrem desde os primór- de judeus pelos nazistas não passou e W?a e

dias da humanidade, e, na verdade,
-

me mentira", como publicou are·

somente no campo da medicina foi
, , . vista Der Spiegel. . d rpossível observar avanços significa- -

Muitas vezes, é desannna ,o
tivos, mas em termos climáticos a observarmos que, do ponto de ,VIS'
imprevisibilidade ainda é fatal. Muitas vezes, ta natural a história da humaruda-

J
' .

d
'

. essantea sena everas preocupante se
. é desanimador de se traduz numa luta me

.

o ser humano contasse como fator observarmos pela sobrevivência. Todavia, mUlto
ameaçador apenas com as causas

que, do ponto pior que-lutar para nos mantermOs
supracitadas; contudo,' o que ob- devi longe de pestes e doenças OU dl�e vista natural, tro aservamos ao longo da História é tragédias climáticas incon 'di'al

'

d a história da do o oque, em as causas naturais, es- veis é saber que a semente
t�os de tempos em tempos pre- humanidade se

ainda é cultivada de al�a �o:dispostos a violências humanas traduz numa luta
pelos obreiros do mal, diSClp

quede cunho ideológico, que levam incessante pela do totalitarismo, fazendo co�milhares de pessoas à morte. Ao sobrevivência a sustentabilidade entre a na
doscon.trário das causas naturais, que e o homem continue a s:� um

ge-rr:Ultas vezes não podem ser pre- , , maiores desafios das pr::a serVistas, as de origem ideológicas rações, que fatalmente p
. visí.podem e devem ser prevenidas .

d úímas dos UIlpre ,
.

d sacrifica as VI
xterJlll'por .melO a democracia, da liberdade plena, pelo veis terremotos que assolam o planeta ou l�toefetivo combate ao preconceito fator d

"
.

d preconce
.

desenrolar de histórias trágicas c�mo as �CIsI�odnn nadas pelos terríveis vendavaíe o

O'reitO'

d d AI vivencta as
. , raduado em �_/Mno p�eno o a emanha nazista. Fernando Rizzolo, advogado� pOJtcomissão de�8iPE nesse aspecto, e em clima democrático, que

Processual e membro �fetlvo HumanoS da
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METEOROLOGIA'

Alei-taparaas chuvas fortes
Mesmo sem registro de ocorrências, Defesa Civil trabalha com plantão

p
.� ê d

J
revisao e e que o tempo melhore somente depois de terça-feira. Enquanto isso, guarda-chuva é acessório obrigatório nas ruas da cidade

A chuva que começou
na tarde da última
quarta-feira vai continuar
de forma persistente,
pelo menos até a

próxima semana.

Até
a tarde de ontem, a

Defesa Civil e os Bom

beiros Voluntários de

Jaraguá do Sul não ti
nham registrado nenhuma ocor

rência grave devido às chuvas.

Porém, os órgãos estarão em

alerta durante todo o fim de se

mana, já que o mau tempo vai

predominar. No caso de tempes
tade, a população deve procurar
um local seguro. Se houver ala

gamento, a recomendação é evi

tar contato com a água.
No Estado, dez municípios

já registraram prejuízos causa

dos pela chuva nos últimos dias.

Segundo o major Emerson Neri

Emerim, diretor da Defesa Civil

estadual, as cidades mais atingi
das foram Lebon Régis, Caçador,
Dona Emma, Santa Cecília, Con

córdia, Presidente Getúlio, Rio
do Campo, Santa Terezinha, Rio

das Antas e Rio Negrinho.
De acordo com a Epagri/Ci

ram (Centro de Informações de
Recursos Ambientais e de Hidro

meteorologia), a instabilidade
está associada a uma frente
fria no Sul do Brasil e a áreas

de baixa pressão no Estado.

Hoje ainda deve chover for
te e as temperaturas serão

mais baixas, na casa dos 15°.
Entre domingo e segunda
feira, a chuva não deve ser

frequente, mas volta a condi

ção de temporal isolado com

chance de alagamentos em

pontos isolados.

ENTREVISTA

"Quando chove bastante
é mais complicado"

Diretor do Samae, Nelson

Klitzke, diz que a chuva em ex

cesso prejudica o tratamento

de água e, consequentemente,
o abastecimento. Bairros po
dem ficar sem o serviço nesse

fim de semana.

mais complicado' de manter a

cidade abastecida. O solo fica

encharcado e onde tem ter

ra, essa terra vai escoar para
os rios, deixando a água mais

suja e grossa. Isso prejudica o

tratamento, fazendo com que
demore mais e atrasa a che

gada da água tratada nas resi
dências.

OCP: Em quais bairros

pode faltar água?
Nelson Klltzke: O Boa Vis

ta, o Rio Molha, Águas Claras
e a região do Santa Luzia são
os pontos mais críticos. Quan
do tem chuva forte, esses são
os bairros mais comuns de
faltar água.

�P: Quando a situação
deve ser normalizada?

Nelson Klltzke: Enquan
to conünuar chovendo forte o

ideal é maneirar no consumo.

Assim que parar de chover,
dentro de algumas horas, o

abastecimento já deve ser

normalizado, é só o tempo de
fazermos limpeza do reservató

rio, caso precise, e em seguida
a situação já fica normal.

• Débora Kellner
deborak@OCOI............VO.com.br

Geral 7

Temperaturas
ficam mais baixas,

na casa dos 1 soe nos

próximos dias o Correio do Povo: Por que
a população deve economizar

água nesse fim de semana?
Nelson Klltzke: A nossa·

preocupação é que se conti
nuar chovendo forte, ou então
houver pancadas isoladas, não
vamos conseguir tratar a água
tão rápido. Assim vai demorar
mais para tratar e também

para abastecer os reservató
rios. E como durante o fim de
semana o consumo aumenta

bastante, essa é uma medida
de precaução, pra ninguém fi
car sem água.

Ambiente
é tema de
seminário

A partir do dia 27 há uma

perspectiva de melhora nas

condições do tempo, com in
dicativos de um período mais

prolongado seco. Com relação à

temperatura, a previsão é de de
clínio a cada passagem de frente

fria, mas de forma mais acentua

da para o mês de maio.
O Samae (Serviço Autôno

mo Municipal de Água e Esgoto)
também pede que a população
evite desperdiçar água nesse

fim de semana. Os sistemas in

dependentes dos bairros Águas
Claras, Boa Vista, Barra do Rio

Molha, Santa Luzia e localidade
do Krause estarão com o trata

mento de água suspenso.

OCP:. Por que em períodos
de chuva é difícil abastecer
toda a cidade?

Nelson Klltzke: É até en

graçado pedirmos para a PD'"
pulação economizar enquanto
tem muita água caindo do céu.
Mas quando chove bastante é

A preocupação com o meio
ambiente tem gerado debates
em Jaraguá do Sul. E esse é o

tema do seminário 'O impacto
das inovações tecnológicas in
dustriais e suas relações com

a ética ambiental' agendado
para o os dias 26 a 28, no audi

tório do Centro Empresarial.
As inscrições são gratuitas e

devem ser feitas' até o domin

go pelo email extensao@facul

dadejangada.com.br.
O evento é uma iniciativa

de pesquisadores da Facul
dade Jangada e membros do

Projeto do Parque Tecnológi
co e de Inovação da Região de

Iaraguá do Sul. Envolvendo

palestras e debates acerca de

questões ambientais e o de
senvolvimento de tecnologias,
o seminário deverá ter entre

seus principais pontos de dis
cussão a criação de um Fórum
Permanente relacionado com

as inovações industriais e a

ética ambiental, gerenciado
pelo Parque Tecnológico.

O projeto de implantação
do Parque está sendo desen
volvido por 18 entidades (en
tre públicas e privadas) da

Região da Arnvali. Outras in

formações sobre o seminário

pelo telefone (47) 3371-0202
ou (47) 2106-8173.

Apevi·tem
programação
no Amizade

O bairro Amizade será o

palco da próxima edição do

Apevi nos Bairros. O evento

acontece na segunda-feira e en

volve também as regiões mais

próximas. O evento, que inicia
às 19h30 na sede da Arsepum
(Associação dos Servidores Pú
blicos Municipais), pretende
levar informações sobre gestão
empresarial e contribuir com

a melhoria dos negócios na re

gião. O palestrante da noite será
o professor do Sebrae, Marco
Antonio Murara. Aparticipação
é gratuita e aberta a proprietá
rios, diretores e funcionários
de todos os segmentos de ne

gócios e porte de empresas.
Interessados podem confirmar

presença pelo e-mail apevínos
bairros@apevi.com.br ou pelo
telefone (47) 3275-7028.
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Evento traz a Jaraguá do Sul autores, editoras, livrarias, contadores de histórias e até cinema 3D

Um universo para ser
explorado por leitores
Prepare-se! A literatura será o assunto principal do mês de julho
JARAGUÁ DO SUL

Elajá não é uma novata

nosinvernosjaraguaenses.
Mas, este ano, promete
movimentar ainda mais a

rotina da cidade. ,

Chegando
à quarta edição, a

Feira do Livro de Jaraguá do
Sul se expandiu e ganhou
novo corpo. Dessa vez, o

evento acontece entre 2 e 12 de julho
e, mesmo antes de começar, conta
biliza números respeitáveis. Serão
mil metros quadrados de área que
vão dar abrigo a cerca de 30 estandes
ocupados por diversas livrarias e edi
toras do país.

Porém, como é de costume, um

dos grandes atrativos da iniciativa

tem nomes munidos de extensas

biografias. Os autores convidados
devem servir de chamariz a uma

larga parcela de público. Segundo o

organizador, Carlos Henrique Schro
eder, eles atendem crianças, jovens,
pessoas apaixonadas pela parceria
entre música e literatura e, claro, à
diversão trazida também através da
mescla de textos e imagens.

'

Cheia de novidades, a Feira do
Livro deste ano tem uma expec
tativa de 70 mil visitantes e 40 mil

exemplares comercializados. Do
total de participantes, quase um

terço tende a ser representado por
alunos das escolas públicas e parti
culares da microrregião. Essa realida
de, conforme Schroeder, é a busca
incessante do projeto. "Não temos
no Estado uma programação igual
a nossa, que privilegia tanto o lei
tor. Nosso papel é aproximá-lo dos

Já são mais de
77 mil livros vendidos

Em apenas três edições, a Feira já recebeu mais de
145 míl visitantes. Além disso, o evento, inaugurado
em 2007, é diretamente responsável pela comerciali
zação de mais de 77 mil livros. Nesses três anos, ele
ainda intermediou a visita de autores como Luís Fer
nando Veríssimo, Fanny Abramovich, Pedro Bandei
ra, Ana Maria Machado e Marçal Aquino.

livros e dos escritores", explica.
A intenção possui um motivo cla

ro. De acordo com o organizador, a

partir do evento, busca-se formar ci
dadãos conscientes, que levam con

sigo conhecimento. Por isso, o foco
se direcionada cada vez mais à pla
teia infanto-juvenil. "0 reflexo vere

'mos daqui a cinco ou dez anos. Essas
crianças, quando crescerem, terão o

que falar", avisa.

Apesar ele se concentrar' nos

jovens, a feira não esqueceu dos
adultos. Na lista de convidados,
há espaço para escritores que são
referência a diferentes gerações.
Isso sem contar nas publicações'
comercializadas. Elas chegam às
mãos dos compradores por preços
iniciais de R$ 1.

• Kelly Erdmann
kelly@ocOrreiodopovo.com.br

-

De Semana literária
a Feira do livro

A ideia de fomentar a literatura em Jaraguá do Sul
através de um evento específico nasceu em 2005. Na
época, o objetivo era organizar uma Semana Literá
ria. As conversas iniciaram em 2006 e, um ano de
pois, o município inaugurou a própria Feira do Livro.
Já na primeira edição, foram 30 mil visitantes e 18 mil
exemplares vendidos.

"
Não' temos no Estado uma

program�ção igual a nossa,
que privilegia tanto o leitor.

CARLOS HENRIQUE
SCHROEDER, ORGANIZADOR

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sábado, 24 de abril de 2010

. ,.,."

unem rmssoes
o Correio do Povo: de parceiro a patrocinador
JARAGUÁ DO SUL tona literária, que também abre ca

minho a diversas novidades.
A associação, -segundo o organiza

dor Carlos Henrique Schroeder, possi
bilitou o crescimento do projeto. "Seria
diferente sem o patrocínio. Com ele, pu
demos melhorar a estrutura física e pro
fissionalizar a equipe", complementa.
Além disso, na opinião dele, a integra
ção serve para conscientizar e mostrar

ao público que a feira é um patrimônio
do município.

Já o diretor do OCp, Nelson Luiz

Pereira, salienta outra motivação.
"Dentro do contexto cultural, esta é
a grande parceria do jornal para co

memorar seus 91 anos", enfatiza. Ele
ainda adianta que a união foi firmada
com o objetivo de continuar nas edi

ções futuras. "Nosso negócio é forne-
cer notícias para leitores e público

para anunciantes, portanto, em

todas as ações que promovem
o hábito da leitura nós temos

de estar inseridos", explica.
Além do OCp, a Feira do
Livro conta com o apoio
cultural da empresa Weg

através da Lei Rouanet. A lis
ta de organizadores inclui a

Design Editora, a Funda

ção Cultural e a Secretaria
de Educação de Jaraguá do Sul,

a Secretaria de Desenvolvimento

Regional e o Sesc (Serviço So
cial do Comércio).

Se o intuito da Feira do
livro é fomentar a leitura
e a missão do O Correio do
Povo é contribuir para o

desenvolvimento da região,
nada mais lógico que ambos
selarem uma união.

Pois
foi isso que aconteceu

neste ano. Depois de apoiar
espontaneamente a inicia
tiva por três edições, agora,

o OCP inaugura uma nova posição
dentro do evento. Em 2010, o jornal
é o patrocinador oficial dessa mara-

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Especial 9

Schroeder: reflexo positivo da Feira será visto em cinco anos

Autor de 1808 é um dos
visitantes já confirmados

Assim como nas edições anterio

res, a Feira do Livro de 2010 também
vai receber visitantes ilustres. Mas,
segundo Carlos Henrique Schroeder,
ao invés de dois autores de renome

nacional, agora, o evento deve contar

com quatro, pelo menos.

Por enquanto, um dos confirma
dos é Laurentino Gomes, que assina a

publicação 111808". O livro, lançado em

2008, recebeu o prêmio Jabuti e tam

bém o reconhecimento da Academia
Brasileira de Letras. O autor faz a pales
tra de abertura da Feira.

Outro nome certo é o do poeta pa
ranaense Ricardo Carona. Os demais

convidados serão anunciados em bre
ve. Entretanto, o organizador dá dicas
de quem eles são. Conforme Schro
eder, um cartunista, um músico, um

jornalista e uma escritora infanto-ju
venil estão na lista.

A Feira do Livro acontece na Praça
Ângelo Piazera, no Centro. Ela segue
de 2 a 12 de julho com lançamentos,
vendas, exibição de dois filmes em

3D e maratonas de contação de his
tórias. Para completar, ainda vai abri

gar a biblioteca móvel Itapemirim, de
Maurício de Souza, um espaço de au

tógrafos' um café literário e estandes
exclusivos do OCP.

Vacine-se contra a Gripe A.
Hoje, os postos de saúde com sala de vacinação estarão abertos das 8 às

17 horas, sem fechar para almoço, para vacinação contra a Gripe A. Serão

vacinados: gestantes, crianças entre 6 meses e 2 anos, população de 20 a

29 anos, pessoas com doenças crônicas e idosos com 60 anos ou mais.

Mais inform.!l.2ões
473276 8914

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 Geral o CORREIO DO POVO • Sábado, 24 de abril de 2010

ORADIA POPULAR

Habitaçãosoludonaatraso
Construção de residências no bairro Caixa da Água será concluída em julho

FOTOS PIERO RAGAZZI

i

Acabamentos nas 40 casas populares devem ser concluídos até o mês de julho, segundo Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

GUARAMIRIM

Depois dos entraves
em torno do projeto de
construção de 40 casas

populares, iniciado na

gestão de Mário SéFgio
Peixer em 2004, governo
municipal determina novo

prazo para a conclusão
das obras.

Secretaria de Desenvolvi
mento Social e Habita

ão de Guaramirim corre

ontra o tempo para er

guer as residências com 38 metros

quadrados, - localizadas na rua

Romão Getnerski, no bairro Caixa
da Água. Desta vez, a nova data de

entrega das casas está programa
da para o mês de julho.

Conforme a secretária da pas
ta, Ianíne Bylaardt, o último prazo
anunciado estava previsto para 15
de agosto de 2009. No entanto, o

atraso aconteceu em função das
trocas na administração pública.
"0 processo ficou mais lento", dis
se ela, se referindo ao período da

gestão do prefeito anterior Evaldo
João Junckes, o Pupo.

Outro percalço prorrogando os

trabalhos está incumbido à insufi
ciência de dinheiro para terminar
as residências. Segundo a diretora
administrativa, Cristiane Mussi

nato, "esse projeto é de 2004 e con-

sequentemente os valores orçados
elevaram". O projeto acontece

através de uma parceria entre Cai
xa Econômica Federal e Prefeitura.
Cada família beneficiada finan
ciou R$ 10,5 mil e a gestão pública
doou o terreno.

IIEsse projeto é de 2004
e consequentemente

os valores orçados
elevaram" .

CRISTIANE IJ· SINATO

Entretanto, com o passar dos
anos, o empréstimo do banco se

tomou insuficiente para erguer os

imóveis. Por isso, a alternativa para
concluir as obras do projeto habita
cional foi despender dos cofres pú
blicos R$ 150 mil. Com esse recurso,
vão ser adquiridos materiais elé

trico, hidráulico e de pintura, além
do pagamento dos serviços de mão
de obra. Na quinta-feira passada, a

empresa Chico Serviços de Pintu
ra venceu a licitação, cobrando R$
25 mil pelo serviço. Já as tintas vão -

custar R$ 15 mil. Falta o processo de

contratação da empresa que fará a

instalação da parte elétrica
O dinheiro da pavimentação da

rua Romão Getnerski está garanti
do. Ao todo, a obra custará R$ 469
mil. Desse montante, R$ 300 mil são

provenientes de urna emenda do

deputado Mauro Mariani.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Secretária espera abertura de licitação �ara as casas da Cohab

.

- !

Curso de
informática
gratuito
GUARAMIRIM
.

Os agricultores ComIdade superior a 21 an
tê h

os
em a c ance de se insere-

�er no, �urso gratuito de
mfor�atlca oferecido pela
Prefeitura. Até o dia 30 des
te mês o cadastro deve ser
preenchido, na Secretaria
de Agricultura; na sede da

Pre��itura de Guaramiriml
mediante apresentação dos
documentos de identifica.
ção e bloco de produtor.
Das 40 vagas, por enquan.
to, 18 produtores agrícolas
confirmaram o interesse.

As aulas estão previstas
para iniciar no mês de maio.
Os encontros vão acontecer
uma vez por semana no pe
ríodo da noite. O local ainda
será definido. O curso terá

-duração de quatro meses. O

prefeito Nilson Bylaardt con·

,

tratou os profissionais do
Senai (Serviço Nacional de

Aprendizagem Nacional) de

Jaraguá do Sul para ministrar
as atividades.

"
É uma solicitação

antiga dos agricultores.
Eles vão aprender

informática básica e

acessar a internet
JEISON JOSÉ BEBER

"
Inicialmente vão ser fe

chadas duas turmas com

dez alunos. Os agricultores
sã� chamados por ordem de

inscrição. Segundo o geren�e
de atividades da Secretana

de Agricultura, leison José
Beber, a decisão por grupos
menores tem o objetivo de

atender com mais atençã�
os estudantes. uÉ uma soli

citação antiga dos agric�-
, tores. Eles vão aprender m

formática básica e acessar a

internet", enfatiza. Os outroS

20 estudantes vão ser cha·
.

� das
mados após a formaçao

duas primeiras classes.
-

"Os àgricultores devem
to antes

se inscrever o quan
Para garantir uma vaga �o

, .

os dias
curso. Nos proXlm

quatrOdevemos fechar as

" outras
turmas destaca.

- d m ser
informaçoes po e

(47)
obtidas pelo telefone
3373-0247.
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SAÚDE

Hipertensão atinge 7,3 mil
Em Jaraguá do Sul, programa cadastra pacientes e realiza ações educativas

JARAGUÁ DO SUL

Os dados servem como

um alerta. De acordo com

o IBGE, a hipertensão, ou

pressão alta, atinge uma em

cada Quatro pessoas adultas
no Brasil.

Estima-se
ainda que metade

da população brasileira com

mais de 60 anos sofra deste
mal. A hipertensão, oitava

doença que mais mata no Brasil, se

gundo o Ministério da Saúde, é res

ponsável por 80% dos derrames, 40%

dosinfartos e 25% dos casos de insu
ficiência renal terminal.

Em Iaraguá do Sul, o número
de hipertensos também assusta. O

Programa de Acompanhamento de

Hipertensos e Diabéticos (Hiperdia)
conta com 7,3 mil pacientes que re

cebem orientações sobre corno con

viver com a doença. "Eles recebem os

medicamentos encaminhados pelo
Ministério da Saúde e têm orien

tações sobre dieta, importância de

praticar exercícios e outros cuidados
necessários. Alguns postos de saúde

possuem grupos de hipertensos que
se reúnem para trocar informações",
explica a coordenadora do Hiper
dia, Arlete Maria dos Santos Gasho.

Segundo ela, fatores corno estresse,
tabagismo, obesidade e doenças car

diovasculares estão entre as princi
pais causas da chamada pressão alta.

Urna das principais maneiras de se

prevenir contra a hipertensão é realizar
a medição da pressão arterial ao menos

uma vez por mês. Também são indica
das a prática de atividades físicas, uma

alimentação saudável e evitar o consu

mo de bebidas alcoólicas e cigarros.
Já após o diagnóstico da doença, é

necessária a mudança de alguns há
bitos. Foi o que aconteceu com a apo
sentada Rezi Engelrnann, 82 anos. Há
cinco anos, ela descobriu que sofre de

-pressão alta. Desde então torna a medi

cação diariamente e precisou alterar a

própria dieta. "Tem que evitar o sal e as

frituras", resume a idosa que diz tam

bém ter sofrido de estresse.

Na próxima segunda-feira, dia

26, é comemorado o Dia Mundial de
Combate à Hipertensão. Pessoas com

esse problema podem buscar infor

mações sobre a doença e realizar o

cadastro junto ao Hiperdia através do
telefone 47 3372 8478.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Geral 11

/ COMO PREVENIR
OU CONTROLAR A

HIPERTENSÃO:
• Meça a pressão arterial

com regularidade;
• Pratique atividades físicas;
• Mantenha o peso ideal,

evite a obesidade;
• Reduza o consumo de

bebidas alcoólicas;

• Adote alimentação saudável:
diminua o sal, evite frituras
e abuse de frutas, verduras
e legumes;

• Abandone o cigarro;
• Nunca pare o tratamento;
• Siga as orientações do seu

médico ou profissional da saúde;
• Evite o estresse;
• Tenha tempo para a familia,

os amigos e o lazer.f
-'.

Aos 82 anos, Rezi convive há cinco anos com a hipertensão. Ela afirma tomar medicamentos e adotar hábitos alimentares saudáveis

/

Hipertensos devem manter distância do excesso de sal e frituras

o que é o Hiperdia?
o Hiperdia é um programa do Governo Federal destinado

ao cadastramento e monitoramento de pacientes no Plano
Nacional de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arte
rial e ao Diabetes Mellitus. O cadastro serve ainda para ge
rar informações aos municípios para aquisição e distribuição
de medicação de forma regular e sistemática aos pacientes
cadastrados: Além disso, o programa realiza ações educati
vas de prevenção nas Unidades Básicas de Saúde.

Hoje é dia "D" para se
vacinar contra gripe A.

Este sábado, dia 24, é dia de
colocar a carteirinha de vacina

ção em dia. Os municípios da re

gião realizam o dia "D" da quarta
etapa da campanha contra a gri
pe A. Em muitas unidades (veja
abaixo), quem está incluído em

grupos de etapas anteriores e

perdeu o prazo poderá receber a

imunização.
Com o início da quarta eta

pa, que segue até sete de maio,
idosos e gestantes tornam-se o

público-alvo da mobilização.

Segundo o gerente de Vigilância
em Saúde de Iaraguá do Sul, Wal
ter Clavera, pessoas acima de 60
anos saudáveis devem tornar a

vacina contra a gripe comum. Já
idosos com algum tipo de doen

ça crônica receberão duas doses:
contra o vírus da gripe comum e

contra o vírus HINl.
Em Iaraguá do Sul, todas as

unidades de saúde que possuem
sala de vacinação estarão abertas
das 8h às 17h, sem fechar para o

almoço, neste sábado.

DIA "O" NA REGIÃO
• CORUPÃ
Horário de atendimento: todos os

postos funcionam das 8h às 17h.
Público-alvo: crianças de seis me

ses ;:i dois anos, jovens de 20 a 29

anos, 30 a 39 anos e idosos. Quem
perdeu o prazo em outras etapas,
pode colocar a vacina em dia.

• MASSARANDUBA
Horário de atendimento: todos os

postos de saúde funcionam das 8h
às 16h. Público-alvo: idosos, pessoas
com doenças crônicas, jovens de 20
a 29 anos e crianças até dois anos.

Quem perdeu o prazo em outras eta

pas, pode colocar a vacina em dia.

• GUARAMIRIM
Horário de atendimento: todos

os postos e a sala de vacinação do
Morro do Satuca funcionam -das 8h
às 17h.

Público-alvo: idosos, gestantes,
jovens de 20 a 29 anos e crianças
até dois anos.

.SCHROEDER
Horário de atendimento: todas as

unidades de saúde funcionam das
8h às 17h.

Público-alvo: idosos com doenças
crônicas. QUem perdeu o prazo em

outras etapas, pode colocar a vacina
em dia.
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Plural

eatriz Sasse
4784330306

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

flickr/ beasasse
orkut Beatriz Sasse

Show nacional
Claustrofobia (SP), um dos maiores nomes do trash metal

nacional, chega neste sábado ao Curupira Rock Club para o

lançamento do novo álbum "I See Red", A banda tem 16 anos de
estrada, quatro CDs lançados e vem de recente tour de dois meses

pela Europa. A produção é do Nereu ln Rock que traz também show
com as bandas Predator (RS) e Frade Negro (SC). Ingressos limitados
antecipados a R$ 15, em Iaraguá na Center Som e em Guaramirim na

BoxVídeo Locadora. No local custará R$ 20. Mais informações:
www.nereuinrock.wordpress.com ou www. twitter. comInereuinrock.

Empresário João da Silva, do London Pub,
na Macarronada do Design da Unerj,
na Choperia Scondidinho

MARCELO ODORIUIjDIVULGAÇÃO

Nara Fernandes, no Momma Club,
curtindo sertanejo universitário
com Téo& Edu

Tharine Hobell, Fabi Enke, Jéssica Thiem e

Bruna Rafaela no Preview Café Confusão,
na Choperia Saloon

BEATRIZ SASSE

Martin e Juci Fodi. Ela comemorou
aniversário no dia 19 e recebeu o carinho

da família e dos amigos

ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

Juliana Souza em noite de
balada com o Top DJ Pépe

Sanchez, no London Pub

. .

Erica Baade no 20 Encontro de
TWlttenos de Jaraguá e região no Arriba

Mexica Bar, no dia 17

� ,", 'i,: C�OPER�.A �CONDIDINHO .

I 'FêlJoada Brasileira e música ao vivo
com Paulo Henrjque. Valor: R$15.

!,��'M�ÃO ARMAZÉM
Acústico com Paulo Henrique, a partir

�JISd,��. 29, Oqras. Couvert artístico RS 3.

i lONDONPUB
� ;'A;plY!ese('lta�ãci:�e DJ Puff, considerado

.

um dos melhores DJs de hip hop do
I �ªri?�iJ� Ingresso§ antecipados R$10 para

elas é R$15 para eles, na Center Som
(shopping) e Posto Mime (Reinoldo),

!
;;�, "

,

LONDONPUB
Mega show com a dupla Téo & Edu .

.

. ESTAÇÁOARMAZÉM ..
. ,

loas
Teatro com o Grupo Gats, mie

d'
21 horas. "Tanto trabalho pra na a

Ingresso a RS 10.

CONTATOS e oUTRAS �pÇõEScornbr
LONOON. 3055-00651IondonJara��'15BIER HAUS· 3275� 1919 rmazern

ESTAÇÃO. 3376-48221 twltter/e�acaoa om.br
ARRIBA· 3371-1160 I arribam��a���30S8MADALENA CHOPE E COZIN •

84
KANTAN SUSHI LOUNGE.337115389

MOVlNG UP MUSIC (LUB· 8856-806-9982
SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9�327

LlCORERIA FULL DRINK . 3���3_12Cf)CHOPERIA SCONDID()()(INH�: 3371-8942CACHAÇARIA ÁGUA 673
CHOPERIA SALOON . 3373-1

br
MOMMA. 8479-66461 momma.��:�.br

CARAMBAS. 333-22751 caramba. br
FUEL. 8433-00831 fueleventos.com.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Fim de Semana, 24/25 de abril de 2010 Carreira

s j docas Rodrigo
tta e agner Ca tropil

e sinam no livro

Esportismo' como ter um

a desempenho na vida

ofissional · Páginas 3

EDILSON DANTAS / DIÁRIO SP

/
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DE OLHO NO
MERCADO

FIQUE POR DENTRO

o QUE USAR NO TRABALHO: CALÇAS

"Estudo de caso - Planejamento e

métodos", do autor Robert K. Yin, fala
sobre estratégias e ferramentas de

pesquisas que podem ser usadas nas

organizações. A Bookman Editora lan

ça a quarta edição do livro, que é des
tinado a alunos de graduação, mes

trado e doutorado na área de ciências
sociais aplicadas. Entre os temas

apresentados estão a generalização
dos estudos de caso, a combinação
de dados quantitativos e qualitativos
e a ampliação do debate sobre as rela

ções humanas, entre outros assuntos. No dia casual, a profissional pode usar

calça jeans. Acerta quem opta por
modelos tradicionais, com cortes retos e

sem detalhes.

Editora: Bookman.

Categorias: Negócios / administração.
.

Preço: R$ 54.

Páginas: 248.

SENAI .. INVISTA NA EVOLUÇÃO
. Excelência no ritmo da Indústria .

" DA SUA' EMPRESA.
.".

_,. - -- � _._--------

na em Tesa

C'

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

O I G ITALIZAÇÃO
ESTUDO DE ENCAIXE

PLOTAGEM DE ENCAIXE

MODELAGEM

QUALIDADE EM SOFTWARE (MPS. BR)

CONSULTORIA EM ANÁLISE DE PROCESSOS

Evite calça estampada no trabalho.
Esse modelo, por exemplo, é esportivo
demais. Seja um pouco mais formal no

mundo corporativo.

RANKING
DE EMPREGOS

�'EM ALTA
compras
logística

engenharia
recursos humanos

� EM BAIXA
TI

marketing
finanças

suprimentos

EXPEDIENTE
Coordenadora: Patrícia Moraes

Programação Visual: Bianca C. Deretti

I Textos: Agência O Globo

I Comercialização: O Correio do Povo

C (47) 2106-1919

",,�------,-_._--�

VAGAS URGENTES!!!
a sexta-feira das 8:00 as i 1 :30 e das 13:30 as 17:30

Horário de atendimento: de segunda '

VAGAS PARA-JARAGUA DO SUL

INSTALADOR DE CALHAS 01AGA URGENTE)
MARCENEIRO
MODELlSTA
MOTOBOY
MOTORISTA
OPERADOR DE LOGISTICA (ALMOXARIFE)
OPERADOR DE LOGISTICA (EXPEDiÇÃO)
OPERADOR INDUSTRIAL
OPERADOR CENTRAL DE MONITORAMENTO
OPERADOR DE CAIXA

ORÇAMENTISTA METALURGICO
PADEIRO
PIZZAIOLO
PROFESSOR DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE

COMPUTADORES .

PROJETISTA ELÉTRICO
REPOSITOR (A) PARA MERCADO
SERVENTE DE LIMPEZA
TELEVENDAS
TÉCNICO TÊXTIL
VENDEDOR DE CELULARES
VENDEDOR DE LOJA
VENDEDOR DE TINTAS (EXTERNO)

.VIGILANTE
ZELADORA

Back RH em parteria tum o Grupo Breit.haupt
esta selecionando Pessoas com Deficiência (PNE)

para atuar em Jaraguá do Sul e Guaramirim.

AÇOUGUEIRO
ANALISTA DE TI
ANALISTA DE FATURAMENTO
ANALISTA DE IMPORTAÇÃO
ATENDENTE DE AÇOUGUE
ATENDENTE DE PADARIA
AUXILIAR DE COBRANÇA
AUXILIAR DE CAIXA
AUXILIAR DE ESTAMPARIA
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO ELETRÔNICA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
AUXILIAR DE MOTORISTA
AUXILIAR DE LAVANDERIA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TÊXTIL
AUXILIAR DE PRODUÇÃO METALÚRGICO
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
AUXILIAR PATRIMONIAL
CAIXA DE POSTO DE CONVENIÊNCIA
CONFERENTE
CONFEITEIRO (A)
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

NOVO ENDEREÇO, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836 _ Centro (antiga RH Brasil).
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lições do esporte que aludam na carreira

OCEANO CONFECÇÃO
SURFWEAR

(!.� Está contratando para trabalhar em

Joinville:

Esportistas contam quais são as estratégias para ser um vencedor no mundo corporativo e pessoal

esporte tem o po
der de emocionar
as pessoas em todo
o mundo.

Mais do que
isso, as estratégias dos es

portistas podem ser usadas
no ambiente corporativo
para formar profissionais
de sucesso. É o que dizem
os autores Rodrigo Motta e

Wagner Castropil, que o li
vro "Esportismo - Valores
do esporte para o alto de

sempenho pessoal e pro
fissional". Essa publicação
tem prefácio do empresá
rio Abílio Diniz.

Motta é empresário e

Castropil, ortopedista. Mas
ambos têm em comum a

paixão pelo judô e acumu

lam medalhas em campe
onatos nacionais e inter
nacionais. Eles mostram

no livro quais são os cinco
conceitos do esporte que
influenciam a carreira. São
eles: atitude, visão, estraté

gia, execução e teamwork
(trabalho em equipe) -

veja mais detalhes ao lado.

Segundo Castropil, essas

lições funcionam para co

laboradores de todos os

níveis de uma organização
e devem ser seguidas por
etapas.

"O primeiro passo é sair
da inércia e estabelecer um

objetivo", ensina. Em se

guida, o ortopedista afirma

que é preciso definir o que
se quer antes de tomar uma

atitude. "É necessário ter a

visão da conquista e traçar
uma estratégia. Na hora de

agir, o essencial é ter dis

ciplina para se realizar um

projeto", resume Castropil.
Por último, mas não menos

Momento de colocar as

ideias em prática. É
importante ter disciplina e

estar preparado para as

dificuldades

importante, está o concei
to de trabalho em equipe:
"É o que tem mais peso em

uma empresa. O teamwork
é um pilar forte que poten
cializa os outros."

Esportistas contam

quais são as estratégias para
ser um vencedor no mundo

corporativo e pessoal os

valores do. mundo espor
tivo sempre fizeram parte
de sua carreira. "Intuitiva
mente, eu aplicava esses

conceitos no trabalho. Com
o livro, a intenção é ajudar
pessoas que não são atletas

a fazerem o mesmo. Assim,
elas poderão ser bem-suce
didas na empresa e na vida

pessoal", comenta. Para ele,
a lição mais importante do

esporte é a atitude: IIÉ me

lhor executar um péssimo
plano hoje do que esperar
amanhã para se ter um pla
no perfeito e nunca sair do

lugar."

Copa do Mundo
Outros esportistas de

sucesso, como o técnico da

seleção brasileira masculi
na de vôlei, Bernardinho; o

velejador Lars Grael e o na

vegador Amyr Klink, tam

bém escreveram livros so

bre a influência do esporte
no desempenho pessoal
e profissional. Para o con

sultor empresarial Roberto

Shinyashiki, as metáforas
esportivas representam
muito bem o dia a dia nas

empresas. Um dos motivos

para essa tendência, con

forme ele, é a aproximação
da Copa do Mundo.

"Mesmo depois da Copa,
o esporte estará ligado ao

corporativismo."

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

Interessados (as) enviar curnculo para�,
Rua Copacabana, 2191 - Floresta - Joinville/SC. Tel.(47)3429-3000

É a primeira etapa em busca de

conquistas. É o ato de sair do
conformismo e decidir ir atrás do

que se quer. "Eu quero e posso
chegar lá!"

É hora de visualizar com

clareza os objetivos. Esse

processo não deve ser feito apenas
uma vez. É preciso refazê-lo
durante as próximas etapas porque
os objetivos podem mudar

Criar um planejamento
para que as metas sejam
alcançadas. É preciso criar
um roteiro das atitudes a

serem tomadas daqui em

diante
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Trabalho em equipe

É o que tem mais

importância no ambiente
de trabal ho. É necessário

-��--���--

que a equipe inteira esteja
mobilizada para ter as

mesmas conquistas
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profissão da semana »artesão

Criatividade é o meu negócio
custo para a aquisição de todos os ma

teriais e sobre esse valor acrescentar um

percentual de lucro que pode variar de

100% a 500%.
Nem todo artesão precisa montar um

ateliê para vender seus trabalhos. O artis

ta plástico Hélvio Mendonça, de 3D, criou

um cantinho de trabalho em casa. Para

encontrar espaço no mercado, ele parti
cipa constantemente de feiras do setor e

ensina como elaborar peças em revistas

especializadas. Para ele, o artesanato não

é uma área que enfrenta dificuldades, mas

é fundamental buscar um diferencial.
"Para se destacar e ser único, a criati

vidade é a principal ferramenta. Também
é preciso ser autêntico, organizado e ter

um ambiente apropriado para produzir",
acredita Mendonça. Além dos trabalhos

que faz em casa, ele produz peças da téc
nica de scrap decor (arte com papel) para
uma empresa do ramo, a Toke e Crie. "É
possível ganhar dinheiro com artesanato.

Ele sempre foi a minha renda financeira.
Há empresas carentes de profissionais
que desempenham uma função especia
lizada".

incel, tesoura, tinta, tecido ...

Não importa qual é o material
usado. Para os artesãos, vale
tudo na hora de criar peças. E

esse é um dos dons que a ar

tesã Cris Rocha, de 38 anos, usa para dar

vida ao Ateliê Quinta Reverência. O espa
ço segue o conceito de sustentabilidade
e seus principais produtos são tacos de

madeira e formas de sapato recicladas e

pintadas.
Apesar de ser formada em Direito,

Cris é apaixonada por artesanato. Por

isso, seu dia a dia é dividido. "No período
da manhã, eu trabalho com advocacia,
elaborando contratos para uma cons

trutora. No período da tarde, no ateliê",
conta. Segundo ela, quem pensa em fa
zer das artes manuais sua fonte de renda
deve ter em mente que a atividade pre
cisa ser administrada como acontece em

qualquer empresa.
"Para alavancar um negócio que tem

como atividade econômica o artesana

to é preciso planejamento, inovação e

boa administração", diz. Dentro desse

conceito, a artesã ensina como calcular
o preço de uma peça: fazer as contas do

Inspiração, talento e

habilidades manuais
são alguns requisitos
para trabalhar com

artesanato

NATHÁLlA BRAGA

I•

I e. man•
-

, ,... ,

T ABALHO TE PORARIO. RECRUTAMENTO E SElEÇAO . CONSULTORIA. ESTAGIOS

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

OPERACIONAL
CAIXA
Disponibilidade para atuar aos finais de sema

na.

COSTUREIRA (O)
Vivência na função. Para atuar em diversos
bairros .

COZINHEIRA (O)
Vivência na função.
DOBRADEIRA / REVISOR (A)
Desejável vivência na função, para atuar no

Jaraguá Esquerdo.
ENCANADOR (A)
Desejável vivência na função.
ESTAMPADOR (A)
Vivência na função. Para atuar em Guaramirim.
EXPEDIDOR (A)
Vivência na função. Desejável conhecimento
em informática.
FORNEIRO (A)
Vivência na função. .

,

IMPRESSOR FLEXOGRAFICO
Vivência na função.
JARDINEIRO (A)
Vivência na função.
MARCENEIRO (A)
Vivência na função.
MONTADOR
Vivência em montagem de mácuinas e Imple
mentas Agrícolas.
OPERADOR (A) DE MÁQUINA
Noções em Rama, Calandra, Hidroabridor e

Cornpactadeira.
ORIENTADOR (A) DE LOJA
Disponibilidade para atuar aos finais de sema

na.

OPERADOR (A) DE TRATAMENTO DE EFlUEN-

TES
Disponibilidade para atuar em horário normal.
OPERADOR (A) DE LOGíSTICA
Vivência na função. Para atuar em Guaramirim. '

PREPARADOR DE MAQUINA INJETORA
Desejável vivência na função.
PORTEIRO
Para atuar em Schroeder.
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.

menta em Auto Cad e Solid Works.
REPRESENTANTE COMERCIAL

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

COORDENAÇÃO/TECNICAS
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Vivência na função. Desejável curso Técnico
na área e NR 10.
ENGENHEIRO ELÉTRICO / PROJETISTA
Desejável formação acadêmica na área e dis
ponibilidade para viagens.
FRESADOR / TORNEIRO MECÃNICO
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.
lIDER DE SETOR
V!vência na função, ramo têxtil. �

lIDER DE USINAGEM
Vivên.cia na funçãq.
MECANICO DE VEICULaS
Desejável conhecimento em motor de auto
móveis, freio, suspensão, balanceamento e
geometria.
METROLOGISTA
Desejável vivência na função. Conhecimento
�e metrologia, calibragem dos equipamentos,
Instrumentos de medição. Possuir curso téc-

nico.
MODElISTA
Vivência na função. Para atuar na Barra do Rio
Cerro
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.
PROGRAMADORDETORNOCNC
Vivência na função.
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
Vivência na função. Conhecimento no sistema

Delphi e Java.
.

RETIFICADOR
Desejável vivência na função. .

SUPERVISOR (A) LOJA Vivência co� superVI
são de pessoas. Desejável conhecimento, em

cobrança de pessoas física. Vivência na area

financeira (auditoria de caixa).
CÇA-OSUPERVISOR (A) DE COSTURA EM FA

.

Vivência na função, para atuar em Guaraml-

rim. _

TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇOES
Vivência na função. _

TÉCNICO TEXTIL Vivência na funçao.
TÉCNICO PLÁSTICO Vivência na função.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desejável vivência como técnico em Hardwrl'TÉCNICO EM FERRAMENTAS/MOTORES E -

TRICOS
!'triVivência em consertos de ferramentas e e

cas Bosch, Makita e Rebobinador de Motor.

ALMOXARIFE
Disponibilidade para trabalhar em diversos
bairros.

. ATENDENTE DE AÇOUGUE
Disponibilidade para atuar aos finais de sema-

na.
,

,

ATENDENTE DE FARMACIA
Vivência na função.
AUXILIAR DE COZINHA
Desejável vivência na função.
AUXILIAR DE MANUTENÇAO
Disponibilidade para atuar aos finais de sema

na.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
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 MECÃNICO
Vivência no ramo de máquinas agrícolas.
BORDADOR (A)
Desejável conhecimento na função. Para atuar
em Guaramirim.

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

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

'

COMPRADOR(A)
Desejável vivência na função.
DESENHISTA
Vivência em elaboração de projetos. Conheci-

CONTRATAÇÃO IMEDIATA
* COSTUREIRA

*MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
*ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO

*OPERADOR (A) COMERCIAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ANHANGUERA ABRE INSCRiÇÕES
PARA CURSOS DE EXTENSÃO

o mercado de trabalho exige formação permanente dos

profissionais. É justamente esse profissional qualificado e certificado que
toma a empresa competitiva e diferenciada em termos de resultados. A
Anhanguera Ed�cacional com o propósito de contribuir para a aquisição
desta qualificação profissional e valorizar o seu currículo, oferece CURSOS
DE EXTENSÃO, indicado, justamente, para os proflssíonaís que não tem

tempo a perder e tem muito a conquistar.

ESCOLHA SEU CURSO DE EXTENSÃO:
Administração da Qualidade e 5S; Como Falar em Público; Excel Avançado;
Formação de Gerentes para lojas e Varejo; Inteligência Emocional e Gestão
de Equipes; Planejamento e Controle da Produção.

De acordo com a secretária dos Cursos Pós

Graduação e Extensão, Helena dos Santos,
as inscrições para os cursos de extensão já
estão abertas e devem ser feitas pelo site

www.unianhanguera.edu.br. diretamente
na Secretaria da Instituição ou através do
telefone (47) 2107..4700.

Secretária os

Cursos de Pós-
'

Graduação e

Extensão da
Anhanguera
Equcacional- Fatej,
Helena dos Santos.

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

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

Gestão da Tecnologia
da Informa ão

Enquanto existirem pessoas

Acreditando que podem mudar o mundo

Nós daremos os recursos para que isso

aconteça.
Processo Seletivo Faculdade SENAC.

Curso Superior de Tecnologia em:

Inscrições até 27 de maio através do site

www.sc.senac.br

Faculdade SENAC Jaraguá do Sul· Ótimo no seu

currículo.

r

Carreira de TalentoMax

Gehringer
Promocão depende� ,

do perfil dos líderes
Nunca fui promovldo embora eu acha que mereça. Será que
estou mesmo na empresa certa? Ou será que estou perdendo
meu tempo aqui?

Também já tive essa dúvida um dia, e resumi minhas preocupações em

uma pergunta: quem é promovido nesta empresa? Porque os critérios de

promoção variam de corporação para corporação. Tem empresa cujo primeiro
critério é o tempo de casa. Há aquela que só promove

bajulador. E a que promove parentes e amigos dos diretores. Existe

organização que promove aqueles que têm as melhores desculpas quando
algo sai errado. E, finalmente, tem empresa que

baseia qualquer promoção no mérito. Cada funcionário possui objetivos
claros, os melhores são premiados, e os melhores entre os melhores são

promovidos. Nenhuma corporação séria pode garantir que um colaborador

será promovido daqui a um ou dois anos. Umas poucas garantem
que explicarão a razão pela qual alguns foram promovidos e outros, não. E

quem não foi poderá decidir se fica ou vai embora.

Nosso gerente vai fazer uma reunião e quer que cada funcionário

ofereça sugestões e critérios sobre a maneira como ele gerencia
o departamento. Como devemos no comportar?

Com cuidado. De repente, vocês se empolgam e começam a listar um

monte de problemas, e o gerente pode não gostar. Uma velha tática que

sempre funciona bem nessas horas é a do afaga-bate-assopra. É começar

sempre com um elogio, aí dizer a verdade, e terminar com outro elogio. Por

exemplo, vamos dizer que seu gerente é centralizador. Você deve começar
dizendo que entende a necessidade da centralização. Aí, sugere que ele

poderia fazer um teste e delegar algumas tarefas. E completa falando que

depois ele poderá avaliar os resultados.

Era chefe deum setor e fui transferido para outra área. Os ex

subordinados ainda pedem minha opinião. Ajudo no que posso
porque acredito que estou (\judando a empresa. Estou certo?

Apesar de seus bons propósitos, a resposta é não. Ao orientar seus

ex-subordinados, você está atropelando a hierarquia e desrespeitando
a figura do chefe deles. Ao mudar de área, você pode e deve manter os

vínculos de camaradagem. Mas precisa cortar imediatamente os vínculos

profissionais. Seus ex-funcionários estão falando com você porque é

mais fácil. Mas imagine como se sentiria se seus novos colaboradores,
no setor atual, estivessem pedindo sugestões e conselhos para o antigo
líder. Você se sentiria diminuído. Se quer continuar ajudando sua antiga
área, ofereça ajuda ao novo chefe. E deixe a critério dele solicitar, ou não,
a sua intervenção.

Quanto aos antigos subordinados, a sugestão é pedir que eles

respeitem o novo gestor.

MAX GEHRINGER É CO SULTOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DÚVIDAS
DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E rv
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Bernt -

Entschev

Negócios, negócios ...

.
.

Religiosidade à parte
Érico sempre foi muito benquisto

por todos os seus colegas de trabalho,
pelo alto astral com que sempre condu

ziu a própria vida. 'Com sua persona
lidade animada e de bem com a vida,
conquistava amigos e admiradores

por onde passava, já que sempre tinha

uma palavra de conforto para dar aos

colegas. E foi assim durante toda a sua

vida, até que, há pouco mais de um

ano, ingressou numa igreja (que eu não

vou citar qual por questões óbvias) que

praticamente fez uma la
. vagem cerebral no moço.

Antes de continuar sua

,

lorosas, não passavam agora de meros

"oi's" que as pessoas lhe dirigiam, já de

costas, preparando-se para ir a qual
quer lugar bem longe do rapaz. Com

o tempo, os fornecedores começaram
a evitá-lo, preferindo sempre que um

funcionário seu, ou qualquer outra

pessoa, lhes atendesse.

Foi numa reunião de trabalho, po

rém, que o que considerei a gota d'água
aconteceu. Era o encontro semestral da

empresa, onde todos os colaboradores

se reuniam para tomar

conhecimento dos resul

tados comerciais e dis-

história, preciso dizer que
não pretendo discutir aqui
a religiosidade e crença de

ninguém, apenas relato

o que ocorreu com Érico
com a intenção de ajudar a

Em questão de
meses frequentando
a nova igreja, Érico
não conseguia mais
levar adiante uma

conversa sem nela
citar passagens da

Bíblia
evitar que o mesmo ocorra

"

com outras pessoas.
Em questão de meses

frequentando a nova igreja, Érico não

conseguia mais levar adiante uma con

versa sem nela citar passagens da Bí

·blia. Não que isso seja um problema, o

grande equívoco era, porém, a prega

ção exagerada da palavra de Deus em

momentos que isso, definitivamente,
não era devido.

o assunto do moço se tornou a sua

nova religiosidade. No começo as pes
soas o escutavam, afinal seu carisma

era algo realmente excepcional. Após
um tempo, porém, até os amigos mais

próximos começaram a se afastar, ta

manha mesmice se tornou o rapaz.
Suas relações pessoais ainda mantive

ram certa proximidade, porém, as pro
fissionais foram drasticamente preju
dicadas por isso.

Primeiro, foram os colegas de tra

balho que começaram a evitar seu

convívio. No cafezinho, era nítido o

afastamento de todos quando o moço
estava presente. As conversas, antes ca-

cutir as estratégias para
encarar os próximos seis

meses de forma mais as-

sertiva. Como de praxe,
o gestor de cada equipe
fazia, uma breve apresen

tação de sua área, para

que todos pudessem ficar

a par do que acontecia na

empresa como um todo.

Ao chegar a sua vez, e após termi

nar sua apresentação, Érico pediu que
todos se levantassem e juntos fizessem

uma oração. Na hora, todos se entre

olharam, sem entender muito bem o

que acontecia e o porquê daquele pe
dido. Sem maiores reclamações, po

rém, colocaram-se todos a rezar, sem

ao menos saber por que ou por quem
rezavam. Ao finalizar a pregação, Érico
fez um convite a todos para que, quan
do possível, visitassem sua Igreja, pas

sando, inclusive, o endereço no final da

apresentação, para que todos pudes
sem tomar nota.

Concordo que precisamos ter uma

ligação com algo ou alguém superior a

nós. Mas, religião é um assunto indiscu

tível. Portanto, deixemos para colocar

em prática nossa fé em casa, na igreja,
na comunidade e, principalmente, com

a gente mesmo. Quando o assunto for

negócios, tratemos de negócios.

"

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

CURSO DE
Fotografia Digital

Inscrições abertas até o dia 4 de maio no Centro Universitário

de Iaraguá do Sul .'
.

PI ERO 'RAGAZZI

s interessados sobre a arte de foto

grafar vão poder aprender as técni
cas e os princípios fundamentais
nas aulas que o Centro Universi
tário de Jaraguá do Sul Unerj vai

oferecer no período entre os dias 7 e 22 de
maio. Os candidatos para esse curso de Fo

tografia Digital não precisam ser profissio
nais, basta ter um equipamento amador de
no mínimo três mega - pixels.

Conforme explica o coordenador dos
cursos de extensão da instituição, Júlio da
Silva, o objetivo dessa capacitação é ofere
cer informações básicas, além de mostrar
a COrreta configuração da câmera digital.
"Não será utilizado o laboratório nesta eta

pa. Mas, sim ambientes internos e externos
em Jaraguá do Sul" afirma.

As atividades acontecem nas sextas

feiras, das 19 às 22h, e nos sábados, das 8 às
12h. As aulas práticas vão ser realizadas em

campo externo.

Para participar os candidatos deve se

inscrever até o dia 4 de maio nas páginas
virtuais da Unerj www.unerj.br ou direta
mente no Setor de Pós-Graduação da fa-

culdade. Ao todo, 20 vagas são oferecidas
sem cobrar a taxa de cadastro.

O investimento será de R$ 159, que
-

pode ser parcelado em duas vezes de R$
86, especialmente para os acadêmicos da

Unerj. Já os demais interessados desem
bolsam R$ 172 ou pagam em duas presta
ções de R$ 95. São 15 horas de curso.

O professor será o fotografo Flávio
Ueta, que tem mais de 30 anos de profis
são. O educador profissional vai capacitar
os participantes com truques e macetes da
arte de fotografar. IlUeta vai detalhar algu
mas técnicas da imagem digital. Capturar
imagens para edição de uma exposição
fotográfica como realizar fotos de viagens
família, festas de aniversários de crianças,
eventos, etc" destaca Silva.

Depois de concluído o curso, os estu

dantes terão a chance de expor os traba
lhos no Museu da empresa Weg. O evento

está marcado para os meses de junho e

julho. Outras informações adicionais pelo
telefone (47) 3275 8295.

Daiana Constantino

dajanac@ocorreiodopovo.com.br

FlESC

RECRUTA CANDIDATOSClESC
SESJ

SENAI
�

SES/sefEL www.sesisc.org.br
Sj$le� �çlo du Indústrín

dó Est.do de S.n" c.,.,rln. (link: Trabalhe conosco)
Função* e Cidade N° de Vagas Prazo e local de

Inscrições

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

INSTRUTOR· PORTUGUES 01 Até o dia 10/05, pelo site.
Jaraouá do Sul

AUXILIAR DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO 01 Até o dia 16/05, pelo site.
Jaraquá do Sul

�Vag�s para ambos os �exos: As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no
Item Trabalhe Conosco no srte www.sesisc.ora.br
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Empresa promove a educação da equipe
Dedic oferece universidade para funcionários e paga parte das graduações

Mais detalhes sobre o projeto estão disponíveis no site

www.dedic.com.br. TeI. 0800-7077808.

roporcionar aos

seus colaboradores
a chance de' cursar

uma faculdade a um

preço mínimo. Esse

é o objetivo da empresa
de contact center (telema
rketing) Dedic, com várias
unidades no Brasil. A com

panhia mantém, desde
2006, o programa "Dedic

Educação", cujo destaque
principal é o projeto "Uni
versidade Corporativa'.

O objetivo é oferecer
curso superior a funcio
nários e familiares (pais,
irmãos e filhos), mas com

uma mensalidade. acessí
vel: R$ 130. O restante do
valor é, subsidiado pela
empresa. São oferecidos 15

cursos, divididos em cinco
áreas: informática, turismo,
saúde, gestão e comércio.
Todos são ministrados en

tre dois e três anos e são re
conhecidos pelo Ministério
da Educação (MEC) .

Os funcionários que es

tão cursando a .graduação
trabalham seis horas por dia
e, assim, têm tempo para
estudar. Atualmente, exis
tem 2.500 alunos matricu
lados. A "Universidade Cor

porativa' já formou 1.500

profissionais. "A maioria de
nossos colaboradores têm

entre 24 e 27- anos de idade.
E a empresa é responsável
pela formação dessas pes
soas. A melhor forma de
obter resultados nos negó
cios é investir na educação",
comenta Wagner da Cruz,
diretor de recursos huma
nos (RH) da Dedic.

Antônio Soares, de 21,
trabalha nessa corporação
como representante de
atendimento. Há um ano,
ele faz uma graduação em

gestão de qualidade. "Estou
fazendo um curso que está

ligado com a minha atua

ção na empresa e pretendo
seguir carreira', diz o estu

dante que vai se formar no

início de 2011. '

Soares trabalha durante
o dia e estuda à noite. Ape
sar da rotina agitada, conta

com a ajuda dos docentes

para levar a universidade
adiante. "Os professores
ajudam muito nas maté
rias", conta. Para ele, o be
nefício oferecido por sua

empresa vai além de um di

ploma. USe não fosse a De

dic, não teria dinheiro para
fazer uma faculdade. Hoje,
eu já me vejo como um exe

cutivo."

NATHÁLlA BRAGA

editoriatalento@diariosp.com.br

SERGIO BARZAGHI/DIÂRIO SF

o aluno Antônio

Soares e o diretor

de recursos

humanos da

instituição,
Wagner da Cruz

CONTRATACÃO DE 25 PESSOAS
COM CARRO E 10 plsSOAS PARA TRABALHAR INTERNO

Para entrega domiciliar da Lista Telefônica Guia Fácil em JARAGUÁ DO SUL,
MASSARANDUBA, CORUPA, SCHROEDER e GUARAMIRIM. Serviço temporário.

Pagamos por lista entregue e mais ajuda no combustível.

Apresentar-se com comprovante de residência, carteira de habilitação e 01 foto
3x4. Ás 9:00h do dia 22.04.2010, no endereço abaixo.

Para trabalho ,interno, no manuseio da Lista Tel. Guia Fácil. Serviço temporário.
Apresentar-se com RG na Rua Jacob Silva, 33 no mesmo Galpão da Cargo Brasil,

na Rua do Parque Aquático Krauser. No dia 22.04.2010 .às 8:00h. quinta feira.

CONTRATA-SE
REPRESENTANTE EXTERNO

OPORTUNIDADE
Atividade a ser desenvolvida em Guaramirim e Jaraguá do sul.

Benefícios: Remuneração, ajuda de custo nos três primeiros meses,

ótima comissão + premiações.
Requisitos: Residir na região, possuir veículo próprio,

preferencialmente moto e disponibilidade para atuar em tempo

integral de segunda a sexta- feira.

Interessados enviar curriculum via e-mail jdancker@maxxifischer.com.br
ou mais informações pelo telefone 8804-3800 com Jean.

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM'A REVENDEDORA DE PRATA.
Temos tudo qUG 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

(47) 3332-9811
(47) 9945-9408

'

(47) 9657-9181* Cadastro sob consulta 8PC e 8ERASA
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Saiba como se dar bem
no almoço de negócios

Profissionais devem levar cartão de visita, usar trajes formais e

pedir pratos que saibam comer
FERNANDO DANTAS/DIÁRIO SP/12-1-2010

eja para fechar acor - O correto é o anfitrião
dos, seja para estrei- f\ escolher o restaurante e pa-

1/0 importante
é que todos os

interessados sejam
convidados. Se for
um número grande

de pessoas, o

organizador precisa
designar um ou

mais colaboradores
para ajudá-lo."

tar laços, o almoço
de negócios é uma

prática comum entre

empreendedores, líderes e

profissionais, embora nem

todos saibam como se por
tar. É essencial seguir as re

gras de etiqueta para ganhar
pontos com o

chefe e o merca

do de trabalho.
De acordo

com Caroli
ne de Angelis,
professora do
curso de ges
tão de recursos

humanos (RH)
da Universida
de São Judas
Tadeu, devem

participar de
um almoço exe-

cutivo todas as

pessoas envolvidas na ne

gociação ou no assunto em

discussão. "O importante é

que todos os interessados

sejam convidados. Se for
um número grande de pes
soas, o organizador precisa
designar um ou mais cola
boradores para ajudá-lo."

,

gar a conta. "Fazer reserva é
uma garantia de acomodar
os convidados em um bom

lugar. É indicado optar por
um restaurante que propor
cione Um ambiente tranqui
lo, tenha um cardápio va

riado e seja de fácil acesso",
explica.

Os partici
pantes não de
vem consumir
bebidas alcoóli
cas porque após
a refeição vão
retornar ao tra

balho. "O pro
fissional precisa
se comportar
de maneira sim

ples, educada e

com a atenção
voltada aos ne

gócios. As mu

lheres devem evitar roupas
extravagantes. Os homens

podem manter a roupa so

cial. É importante levar car

tão de visita e pedir pratos
que saiba comer".

Luiz

Marins

SAIBA MAIS

ERROS FATAIS
1 - Não perguntar se o convidado tem alguma restri

ção ou preferência alimentar.

2 - Escolher um restaurante de comidas exóticas ou

muito longe do local de trabalho dos participantes.
3 - Chegar atrasado e deixar todos esperando para

fazer o pedido da refeição.
4 - Usar palavras inadequadas para o momento do

almoço.
5 - Falar mal da empresa, ou do chefe, ou da equipe.
6 - Beber em excesso.

7 - Pedir o prato mais caro só porque a empresa está

pagando esse encontro.

8 - Deixar o convidado pagar a conta.

9 - Ficar falando ao telefone celular e não dar atenção
aos colegas e clientes.

10 - Usar o guardanapo de maneira incorreta, como

deixá-lo sobre a mesa ou sacudi-lo para desdobrá-lo.
11 - Fazer convites em cima da hora para o almoço.
12 - Sair com frequência da mesa para fumar.

13 - Não pagar os 10% de serviço.
14 - Palitar os dentes.

15 - Ser indelicado com o garçom e manobrista.

Não se iluda:
ninguém terá
pena de você

Um
dos maiores erros que cometemos na vida

é ficar esperando a compaixão e ajuda das ou

tras pessoas. Ficamos esperando que as pes
soas reconheçam nossas dificuldades, nossos

problemas e que tenham pena ao ver o quanto sofre
mos. Pura ilusão! Mesmo as pessoas mais chegadas
decepcionarão você se esperar delas a compreensão
por seus problemas e aflições e ainda mais a ajuda

-

concreta. Assim, não corra o risco dessa decepção.
Não espere a compaixão alheia. E a verdade é que
mesmo que as pessoas digam compreender seus

problemas e saber como você se sente frente a eles,
jamais saberão o que se passa dentro de você e você

sempre desejará mais compaixão, mais compreen
são e ajuda. Não caia nessa!

Conheço pais que entram em depressão pois
esperavam a ajuda de seus filhos. Conheço filhos

decepcionados com pais. Conheço parentes decep
cionados com- seus tios, primos, sobrinhos, etc. Co-

_ nheço empregados decepcionados com seus patrões
e patrões decepcionados com seus empregados.

Essa decepção, que muitas vezes chega próximo
a uma profunda desilusão, é fruto de uma expecta
tiva irreal e ingênua de que seremos reconhecidos

por alguma coisa que tenhamos feito no passado;
compreendidos pela nossa situação atual com algu
ma dificuldade, seja financeira, de saúde, ou de ou

tra ordem qualquer. Você pode ajudar uma pessoa o

quanto puder, mas não espere a sua eterna gratidão.
Você cria, educa, cuida de vários filhos, mas não viva
com a certeza de que eles cuidarão de você na velhi
ce. Você deu a vida pela sua empresa, mas não espe
re que ela reconheça essa sua dedicação. Da mesma

forma, como patrão, não fique esperando a gratidão
daquele desempregado que você salvou da fome
dando-lhe uma oportunidade de emprego e que o

abandona na primeira ofertade um novo emprego.
Sei que dirão que este meu texto é muito duro,

triste e mesmo desmotivador. Pelo contrário. Ele re

lata a realidade que todos sabemos.
- Escrevo isto justamente para que as pessoas não

se desiludam, esperando a compaixão, o reconhe
cimento, a gratidão e a ajuda de outras pessoas. Se
você não tiver essa ilusão, terá sempre surpresas
agradáveis quando ocorrer o contrário, isto é, quan
do alguém for leal, reconhecido, ajudar você e for

grato.
Nós próprios temos que cuidar de nossas vidas,

de nossos problemas. É claro que muitos ajudam,
mas não viva na certeza dessa ajuda. Não se desilu
da. Não se decepcione. Ninguém terá pena de você.

Passe do plano do choro ao plano da ação. As
suma sua própria vida sem esperar a compaixão
alheia. Pense nisso. Sucesso!NANY LUILO KIMIZUKA

nanyk@dlariosp.com.br
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Berta
m ó v e s

3055-0900

Av. Mal. Deodoro, 191

25

Champangt cf 1 suíte cf 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,

pareei, etc. De R$ 260 000,00 por R$ 249.000,0
(negociável)

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 24 e 25 de março de 2010

Casa Chico de Paula. próx. Marcolla.
em alvenaria com 196.00 m2, terreno
de 468.00 m2• 1 surte + 2 quartos.

RS 280 000.00

Terreno Joao Pessoa lo! Recanto dos Passaros terreno
com com 310m2 valor RS 65.000.00 ou ou 50% de entrada

e o restante em 60

Casa no bairro Joao Pessoa lol Recanto dos Passaros.
com 2 quartos, sala em L, cozinha, lavanderia. garagem.

varanda, valor R$ 139.000.00. ou RS70.000.00 e o

restante em ate 60 meses. Casa Nova com ( massa

corrida. aeab. em gesso)

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

Terreno residencial no Amizade, com
- 346.50m'. rua asfaltada, ótima localização.

R$ 78.000,00
Terreno na Estrada Nova, com 300,00m2

R$ 48.000,00
Terreno no Loteamento Corupá de 702,00m2,

R$ 77.000,00
Terreno 101. recanto dos passaras. el306m2. RS
20.000.00 entrada e restante em até 60 meses

Joáo Pessoa: Casa de alv. c/ 90,00m2, cf 2 qtos,
banheiro, 2 vagas de garagem, murada, previsão de
entrega Maio/2010. R$ 139.000,00 (50% de enn. e

saldo em até 60 vezes).

Centro: Terreno com 851,OOm?, ótima

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

Vila Nova. Casa de alv. c/ 200.00m?, 1 sune + 2

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

(Aceita financiamento bancário).

Tifa Martlns/ São LUiS: Casa de alv e/150,00m2, c/
3 qtos, 2 salas, dispensa. 2 vagas de garagem,

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

Centro: Terreno com 3qO,00m?, (15x 24),
.otima localização resídencial, prox. das

Duas Rodas. RS 175.000.00

JOão Pessoa: 2 casas, sendo a primeira de alv. c/ 2

qtos, garagem e demais dep.. e a segunda casa c/ 2

qtos e demais dep .. muarada. RS 110.000.00

Rio da Luz: Terreno com 412,50m2
(12.5x33), pronto para construír,

prox. a Seara R$ 42.000.00

Chíco de Paula: Casa de aív c/ 1 suite + 1

qto e demais dep. toda murada. RS
130.000,00 (Aceita financiamento bancário).

.......
Amizade.' Geminado de alv cf 140,00m2• 1 sune + 2

qtos. banheiro. lavabo, )ardin de inverno,
churrasqueira, 2 vagas de garagem, ótima localização

e acabamento. previsão de entrega Maio/201 O. RS
249.000,00 (50% de entr. e saldo ematé 60 vezes).

Centro: Sobrado de alv. c/ 232,00m2, cf 6 otos. 2
banheiros. garagem. murada, otima localização

residencial. R$ 599.000,00

João Pessoa: Casa de alv. c/3 qtos e demías dep,
garagem, murada, terreno c/686,00m!. RS
120.000.00 (Aceita terreno de menor valor).

Cod 13003 Galpão Baependi 31 0,26m2' (consulte-nos)Cod 11005 Apartamento Bairro Vieiras 02
dormitórios R$ 550,00

www.bertai www ..bertaimovcis.comoveis.com
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MENEGOTTI
I o B I L IM R I A

3371-0031
CRECI550-J

IMOBILIÁ

MENEGOTTI
www.parcimoveis.com.br .

e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

6.124· VILA LALAU· SOBR., Cll SUíTE
MASTER + 3 DOR., 2 SALAS, COZ, 3 BWC.

SAC., ÁREA SER., ÁREA FESTA, CHUR., 2

VGS GARAGEM. R$380.000,00

6.131- TRÊS RIOS DO NORTE - CASA Cf 3

DOR, SALA TV, COZ., ÁREA SER, COPA,
BWC, 2 VGS DE GARG. TERRENO C/392,83

6007- VILA NOVA - APTOS COM 1 SUíTE, 2

DORM, COZ., AREA SER., BWC, 2VGS

GARAGEM. A PARTIR DE RS198.940,00JARAGUÁ TOWER- Excelente localização
Central. Venha Conferir!!!

6.132- CENTRO- CASA Cf 1 SUiTE 2DORM ..

SALA ESTAR. COPA, BWC COZo MOB, ÁREA

SER, DISP, E GARAGEM. RS350.000,00

6.099- BAEPENDI- RES. VERTICALLI, APTOS Cf

UMA SUITE 2 DOR, SALA ESTAR Cf SACo E

CHUR, AREA DE SER., UMA VAGA GAR

6.030 - BAEPENDi - APTO 1 SUITE + 1

DORM, SALA Cf SAC E CHUR, BWC, COZo

LAV 1 VAGA GAR. - R$125.000,OO (ENTR
. 40% + 24 PARCELAS)

6.120- SANTA LUZIA- SOBR., Cf 2 SALAS

COMER,( 1 REST., E 1 DEP.,), 2 DORM.,

8WC, COZ., E SALA - R$196.000,OO

6.037 - CENTRO - Excelente terreno no

Centro de Jaraguá. Com área de

1.474,OOm2. R$1.050,OOO.OO
6.104 - BARRA-TERRENO COM ÁREA 36720

M2. R 65.000,00

6.105- RIO CERRO-TERRENO C. 30.000,00m2

Cf CASA ESTILO ENXAIMEL - RS1.620.000,00
RS280.000,OO

6.113- Baependi - Terreno CI
2.349,50m2• R$938.000,00

Classimais

TERRENOS
.

.

3

5973 - SCHROEDER T05.000.00M2 RS 1.600.000,00

5928·ROD DO ARROZ 166 OOO,OOM2 RS 193.000,00

5924-TRES RIOS DO SUL 20 OOO.OOM2

RS 250.000,00

5837-AGUA VERDE-14 700.00M2- RS 380.000.00

5929 - ROOOVIA DO ARROZ 372.0c() 00'.12 RS 430.000.00

5972 - AGUA VERDE - 465. ')OM RS 80.000,00

5994 - JGUA ESO 525.8OM RS 110.000.00

6017 - GUARAMIRIM 360 OOM - RS 75.000,00

6092 - AGUA VERDE - 450.00rn2 - RS 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 joáo mlguel da silva,
514 - 02 qtos. 51. coz, lav., bwc, gar. R$ 300.00
Bairro ilha da figueira - rua domingos da rosa,

698 - 02qtos, 51, COZ, bwc, lave gar. RS 500,00

Bairro três 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

lavo RS 465,00
Bairro vila lenzi - rua atonso nagel.65 -resío.

Viena- 173m2 - O 1 suite + 02 qtos, Si, coz.

bwc lav. area de testa e gal. RS 1 100.00

Rua onélia horst, n" 307 - 02 qtos, sI, COZ, bwc,
lave espaço pJ carro. RS 425,00
Bairro jgua 99 - rua emilio alto augusto

olderburgue, 02 qtos, sI. coz. bwc, lave gar. RS

465,00
Rua pastor harold william. lado 186 - 03 qtos,
si, COZ, bwc, lave gar. RS 580.00

Bairro barra - rua andre vitkowski, 78 - 03

qtos, si, COZ, 02 bwc, lave gar. RS 800,00
Bairro nereu ramos - rua genaro saru, n° 118

sobrado geminado - 02 qtos, sl.cop/ coz, bwc,

lave garagem RS 580,00
Bairro amizade - rua joáo piermann. n"50 - 03

qtos, 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 suite + 02 qtos,
si. copa/coz, 02 bwc lav. gar.e sacada cl

chorrasq R$ 800.00 +'- 150.00 cond.

-êaírro Centro -Rua Gov. Jorge Lacerda, n"

310 ·Edlf. Sta LUZia -02 02Qtos st.coz.lav,

sacada cl churrasqueira e garagem.
RS630,00+60,00Cond.
Rua mal deodoro da fonseca,88 edito

Lessmann - 01 suite, 01 qto 51, cop/coz,
bwc,lave gar. RS 600,00 +1- 90.00 cond

Rua preso Walter janssen, n"55 edil.

Dna.helena - 03Qtos si, coo/coa, bwc,lav.
sacada cl churrasqueira e gar. R$ 680,00 +l-

70,00 cond.
Rua Iritz tiasse, n° 35 edito Atlanta - 02qtos. 51,

cop/coz, bwc.lav, sacada C/ churrasqueira e gar.

RS 750.00 +/- 70,00 cond.

Bairro amizade - rua artnor enke, 231

-edíparisi - 02 qtos, si coz. bwc, lav, gar. R$

460,00 + 50,00 cone.

Bairro baependi - rua treceríco barg, 251 - 01

qto. 51, coz, bwc, lav, gar. RS 450.00

+ 10.00cond
Bairro vila nova - rua jose krause, 221 -edil.

Barcelona 01 suite, 02Qtos, sl.coz. bwc, lav,

sacada c/ cnorrasq. E gar RS 800.00,00-;-

100,00 cond.
Rua oswaldo glatz, 40 - edito Jardim das

rnerceces - 02qtos, sí.coz, bwc. lave gar. RS

520,00 + cond.

-Bairrn São Luis -Rua josé narloch, 1606 - 02

otos sl.coz bwc, lave gar. RS 500,00

Bairro centenário - rua altredo caries maier.

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

na 145 - 02 qtos, sI, COZ, bwc, lave gal. RS

550,00 + 65,00 cond.
Bairro jguá esquerdo - rua bahia, n0141 - 02

qtos, 51, coz, bwc, lave gar. RS 670.00 +/-

80,00 cond,
Bairro Czerniewicz -Rua 13 de Maio, n'590

-Edil.Mon! Vermont -OI suite, 01 quarto.

sl,co'Ptcoz, lav. Bwc e

gar.R$680,00+ 150,00Cond.
Bairro Czerniewicz- Rua Francisco Todt, na 960

- 02 qtos, si, coz, bwc, lave gar.RS 550,00
+70,ODCond
Kitine!e
Rua jose picolli, 512- bairro estrada nova - 01

qto e coz junto. bwc. RS 250.00 + RS 30.00

cond.
Rua francisco hruschka, lote 148 -são luiz - 01

qto e coz junto, bwc. RS 250.00

Rua antonio pecn, n 14 bairro ilha da figueira -

01 qto, si. coz, lav. E bwv. RS 350,00

Terreno:

Rua josá theodoro ribeiro - Ilha da figueira -

30x60 m2 RS 1.000.00

Sala comercial:

Centro - proximo angeloni antigo - rua marina

frutuoso - salas 2 e 3 andar sala 14- 33mz -

RS 340,00

Ponto comercial - 02 banheiros RS 2.000.00 -

barra do rio cerro rua berma weege, n 540

Sala comercial- rua 28 de agosto,n 1053 +l :

100m2-guaramlrim - RS 1.100,00

Ponto comercial - rua barao do no branco, 309
- RS 3.300,00

Galpão
Rua Irederico curt a. Vasel, n 660 +/-522m2
- vila nova RS 4.500 00
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IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
LOCAÇÃO

APTOS NOVOS a partir R$ 880,00
NOVA BRASILlA

COZINHA MOBILIADA
R$ 900,00

02 QUARTOS:
- Ed. Le Petit - próx. SAMAE R$ 550,00
- Ed Amaryllis (Vila Nova) R$ 650,00
- Ed. Jardim das Mercedes (Vila Nova - próx. Beira

Rio) R$ 500
- Ed. Winter - Vila Lalau R$ 500,00
- Apto Nova Brasília RS 430,00
- Ed. Mont Vermont, Czerniewicz R$ 680,00
- Ed. Dom Emilio, com mobilia RS 650,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova RS 650,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova MOBILIADO R$ 900,00
- Apto Vila Lalau, próx. Rodoviária R$ 450,00
- Apto Ilha da Figueira, prox Brasão R$ 450,00
- Ed. Lilium(Vila Lalau - próx. Marisol) �$ 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 Cario - Centro R$ 720,00
- Ed. Renoir - Ilha da Figueira R$ 1.600,00
03 QUARTOS:
- Ed. Bartel(Vila Lalau, próx. rodoviária) R$ 620,00
- Ed. Astral -Ilha da Figueira, após Brasão R$ 630,00
- Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$ 600,00

- Ed. Vitória Régia - Vila Lalau R$ 600,00
- Ed. Suellen(Amizade - próx. Canarinho) R$ 680,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova, c/ mobília R$ 1.000,00
- Ed. Isabella - Centro, próx. Verdureira Raquel

R$780,00
-Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$ 88000

,
'

-Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$ 1.100,00
- Ed. Isabella - Centro, cf cozo mobiliada R$ 830,00

- Ed. Figueira - Ilha da 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

CASAS:
- Casa alv Três Rios do Sul- 3 qrtos R$ 480,00
- Casa alv Barra do Rio Cerro R$ 810,00
- 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 piscina R$ 2.500,00
- Casa alv alto padrão, centro R$ 3.100,00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00
Casas Rio da Luz, próx. SEARA:
• 02 quartos, de madeira R$ 335,00

• 03 quartos, de alvenaria R$ 390,00
• 03 quartos, NOVA de alv R$ 450,00
• Casa de alv Rau R$ 900,00
• Casa Nova Brasilia, próx. F12 R$ 2.200,00
• Casa alv próx. Posto Behling R$ 1040,00

LOCAÇÃO RESIDENCIAL
01 QUARTO:

- Ed. Lilium (Vila Lalau - 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

LOCAÇÃO COMERCIAL

SALAS COMERCIAIS
- Sala cml Centro - Rua preso Epitácio Pessoa, em

cima VIACRED R$ 480,00
- Sal crnl Chico de Paula - 30m2 R$ 500,00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00
- Ed. Market Place, sala mobiliada R$ 650,00

GALPÔES
- Galpão alv Rau, c/70m2 R$ 1.400,00.

TERRENOS PARA LOCItÇÃO
- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da

prefeitura.
R$ 300,00 cada.

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

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

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

2.200m2 R$ 1.200,00 e R$ 1.400,00.
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www.parcimoveis.com.br
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Classimais 5

47 3275.9500
Plantão 9658-6786
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

APARTAMENTOS '

Ref. 1006 - Vila Lenzi - - Apto cf
suíte + 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, sacada cf chur., 2 vagas
garagem. A partir R$220.000,00.

I'
I

: I
II
I
II
I
II
I
I I ReI. 1035 - Centro - Edil. Saint Tropez -

I Cobertura com suíte + 2 quartos, 4

: I banheiros, com ambientes amplos e

i interligados (cozinha, sala de estar I,

copa). terraço cl deck com banheira Spa,
: I

ampla área de festas, Box pi depósito na

garagem, 3 vagas garagem.
R$_5Jlª.QOAD_Q· _

Ref. 1009 - Nova Brasília -

Edit. Mathedi " - Apto cf 3

quartos, banheiro, salas estar

f jantar, cozinha, lavanderia,
garagem. R$115.000,OO.

Aceita financiamento
bancário.Entrega em abril/2010

____
o

• �._". ,, __•• _._._ ••

) ,

II
; I
: I
II

i I
j I
i I
II ReI. 1022 -Ilha da Figueira - Ed.

Claud Monet - Apto amplo com suite
: ReI. 1007 - Centro - Edit. Dianthus -

III + 3 quartos, demais dep., sacada
I Apto amplo com suíte c/ hidro + :3 I com churrasqueira, garagem.: quartos, 3 banheiros, sala de estar, sala ,

R$170.000,00. Aceita: de jantar, cozinlla mobiliada, sacada

II financiamento bancário.

1 _:mf�;�����:;���i�������:��J _ 'o. • _

ReI. 1002 - Amizade - Apto c/ stnte + 2 quartos. banheiro, garagem. moveis sob
medida na cozinha. RS190.000,00. Aceita finanCiamento bancário.

Ret. 1000 - Amizade - Ed.
Amizade - com 3 quartos e

demais dep. - R$105.000,00
Aceita financiamento bancário.

I Ref. 1018 - Barra do Rio Molha -

Ed. Santa Catarina - apartamento
amplo com suite cl sacada + 2

qtos e demais dep. -

R$ 190.000,00 Aceita
financiamento bancário.

CASAS�,.---------
.

ReI. 010- Rau - Casa cf suite + 2 quartos,
sala de estar/jantar, cozinha, área de serv.,

churrasqueira, garagem pi 2 carros, lobulação
pára água quente. RS270.000,00.

ReI, 007 - Amizade - Casa cf. sufte master + 2
quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozinha

mobiliada, depósito, despensa, escritório,
lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,OO,

ReI 042 - Água Verde - Casa com suíte cl closet
+ 2 quartos, 3 banheiros, moveis sob medida na

cozinha, no escritório e no closet, sala de estar, sala
de Jantar. área de serviço, garagem pi 2 carros.

RS280.000,OO. Aceita financiamento bancário.

Ref. 3004 - Rau - Galpão de 170m2 em

terreno de 396m2. R$ 195.000,00.

'�.J!ftos, bwc,
sala f cozinha, lavanderia.

R$115.000,OO. Aceita
financiamento bancário.

,

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

bancário)

ReI. 002 - Três Rios do Sul- Casa cl suíte + 2

quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, area de

serviço, ·garagem p/2 carros. Excelente
localização. RS220.0DO,OO.

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

lenha, garagem p/2 carros. RS150.000,00.
Aceita financiamento bancário.

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

RS120.000,00.

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,

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

ReI. 2010 - Vila Lenzi - Terreno cf4.585,00m2,
cf casa aprox. 150,00m2 R$ 500.000,00

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

Próximo a DellAno. R$500.000,00.

da Fonseca.

ReI. 2006 - Guaramirim Resid. Malibu - Terreno com 361, 77m2 R$ 48.000,00

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

ReI. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles 11- Terreno cf 450m2. R$110.000,00.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

- --- -

-----------------V�nd�s e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às _20h
Fone: 47 3371.8818

47 9658.6785
-------- -�----------------------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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 parcelada

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

R$ 125.000,00

-- ........... ..,

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

Loteamento
Boulevart. com

250m2. Tem 4

quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2
vagas na gar.
R$ 700.000,00

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

400,oom1 sendo 04 suites, 03 salas,
área de festas e demais dependências.

RS 790.000,00 • estuda propostas

Coo. 2802 • Amizade - Sobrado com 300,OOm'
semi mobiliado, sendo 01 '>Une, 02 donnitónos. sala
de jantar e tv. lavabo. 02 vagas na garagem, demais

depend. Excelente área de festas com piscina.
RS 530.000,00 aceita fínanc.bancário

Cód. 2252 - Czerniewicz Sobrado
com 03 moradias, sendo 350,oom1
de área construída em terreno de

450,oom" RS 330.000,00 - Aceita
casa até RS 150.000,00

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

264,000,2 de área construída, sendo 01 suíte 02 dorrrutónos,
garagem para 04 carros + edícula com quarto, sala, cozinha
e bar>helro e derna.s dependê-roas Terreno com 590,oorr1

RS 255.000,00 . aceita fmanrtamento bancár.o

Cód. 1806 - Ilha da Figueira - Terreno com 327 001"1 ,

uma casa de madeira com 4qu "los rua asfaltada.
RS85.000,OO· estuda p opostas

Terreno com

casa de madeira
próximo a

Prefeitura sito a

Rua Ana Zacko.
R$ 100.000,00

Terreno com casa no

bairro Santa Luzia, com

483m2.
2 Quartos, sala e

cozinha conjugados, 1

bwc, lavanderia de
madeira.

Valor: R$60.000,OO -

analisa propostas.

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

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

• Apto no bairro Baependi, próx. a

Rodoviária - Residencial Winter, com 2

quartos e demais depena. Aluguel
RS550,OO + 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)

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

R$150.000,OO aceita casa em Tubarão!

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

Centro. Otimo para prédio.

CÓO - 1757· Centro Sobrado
de esquina com aprox. 300,oom2
de área construída, em terreno de

520,OOm2, sendo 01 suíte, 02
dormit.. academia, área de festas

com piscina e demais
dependências. RS 600.000,00
aceita financiamento bancário e

imóveis de menor valor

Cód. 2756 - Vila lalau - Casa em alvenaria semi nova
com 155,OOm2 sendo 01 suíte, 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 360,00011•
RS 295.000,00 - aceita financiamento bancário

rtlmttrre .._

Coo. 3452 - Guaramirím Sobrado cl 291.oom2 de área
construída, sendo 01 suíte master, 03 dormitórios, 03 salas.

lavabo. cozinha mobiliada, demais dep. 04 vagas na

garagem, piscina e aquecimento solar. Terreno el
720.00m2• R$ 450.000,00 - aceita apto cl parte do pgto

Cód. 2356 - Nova
Brasília Casa em

alvenaria com

110.oom' de área

construída,
3quartos, sala,
cozinha,
lavanderia,
banheiro. garagem
e depósito
RS120.000,OO
aceita
financiamento
bancário

Cód. 1759-
Centro Flat duplex
com 103,OOm2 de
área total, sendo,
cozinha, sala,
lavabo, suíte com

hídro e 01 vaga na

garagem
Mobiliado e locado
para hóspedes do
Hotel. RS

145.000,00 estuda
propostas. aceita

apto e terreno.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cód: 109 - CASA ALVENARIA NOVA, Lot.
Corupá, Bairro Chico de Paulo, com 70

m2, 3 Quartos sendo 1 suíte
R$120.000,OO.

Plantão: 9135-8601

3371-2357
R.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,12-07

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$ 86.000,00.

www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br

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 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, SHROEOER,
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.

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

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

LOCAÇÃO:
• ILHA DA FIGUEIRA: üuínnete com 45ml, 2
dormitarias, próximo Igreja Nossa Senhora

Aparecida. R$ 350,00 .

• ILHA DA FIGUEIRA, Quitineti com 45m? 2
dormitórios, prox. Metalnox. R$ 315,00 .

• APARTAMENTO, Ed. Vila Nova, 2 quartos, sala.

cozinha, banheiro garagem R$ 550,00 + cond
50,00.

• APARTAMENTO, Ilha da Figueira, Prox. Ilha
Bela, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro garagem

R$500,00.

�..�
��CO

e
BarraSul
A imobiliária da Barra

Parcimóvels
barrasul@netuno.com.br

Rat - 372 - BARRA 00 RIÔ CERRO - casa alvo e/faje
114.75m2 (geminada) averbada terreno cI186m2(12xi5,50).

3Qtos, sala, copa, coz.BWC,lavanderia, garagem, toda
murada, Rua Henrique Reichow, sIn° - R$ íOO.OOO,OO

aceita carro no negócio

Ret. _ 406 - TlfA MARTINS _ ANA PAULA III - casa

atv.c/laje 192,27m2, terreno c/350m2, todo murado. porto de

ferro não eletrônico, 3 qtos. sala, copa., coz,2 bwc, lavand, 2

garagens, depósito, Rua Adenor Horongozo, 587 -

R$188.900,00 - aceita terreno como parte de pagamento
em São luis ou Barra preferencialmente.

Ref. - 401 - VILA NOVA - RESIDENCIAL NtlAMANDIA, suite + 1 qto
e s�íte + 2qtos, c/sacada e churrasqueira, garagem, protocolado no

RegIstro de Imóveis sob n° 177.002. Rua Arthur Gumz os aptos de 1
suite + 1 qto a partir de R$ 140.000,00 e os de 1 suite e + 2qtos a

par1ir de R$-15D.OOO,OO.

Rei. - 396 - BARRA DO RIO CeRRO - casa alv. c/laie 80m2, averbada

terreno c/395.50m2• 3qtos. saía.coz, e copa integradas, bw�.Iavandena.
garagem, murada, Rua VidaJ Maestrl-Loteamento Residencial

Trenlino - R$175.000,OO

ReI. - 389 - BARRA 00 RIO CERRO -casa alv. nova c/162m C/laje e

pvc terreno c 777.78m (14.90x51 60) murado 3Qtos sala copa, coz.

2bwc escmone, lavandena, garagem e nos fundos edlcula c/75m< C/
1 qto, sala coz nwc área de servçojavsnd.com área de festas e

churrasqueira local Ideal para duas famlllas n 80. RS 260.000,00.

ReI. - 325 - BARRA 00 RIO CERRO - sobrado em alvenaria c!laJe.
235m2 terreno c 405m2(13 50x30}. murado c portão eletronico.

sendo a parte inferior cf116.ml, copa coz . .Iavandena 2

garagens,owc, sala de estar churrasqueira parte suoenor G/ 119m2
em fase de produção cl aproximadamente 80% concluído e

constítUfdo de suite e nídro, zqtos, bwc social, sala Intima safa de TV
e sacada e nos fundos uma edícula C/27m2 RS 250.000.00.

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

35,13) lot. Girotla, Rua Camilo Andreatta - R$
60.000,00
REF.-162-V. NOVA'- terreno com 6.991,13m2 (29
x128), RS450.000,00.
Ref. - 329 - BARRA DO RJO CERRO -terreno cf

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

963,30m2 (24,70x39), RS 75.000.00
Ref. _ 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.ínteqradas.lav
andena sacada
c/churrasqueíra
garagem. Rua
Antonio Francisco
Diemonn, n° 146 -

Ed. Caliandra -

R$ 125.000.00 -

aceita terreno
como parte de
pagamento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� Ref. 1040 - Nova
Brasília - Ed.

Moradas da Serra -

Apto corri suite + 2

qtos e demais oep.,
garagem. Prédio com

piscina. salão de
festas Cf torno a lenha

- RS 158.000.00

- Ref. 1028-
Nova Brasília -

Ed. Sunflower-
Apto com surte +

1 qto e demais

dep., garagem.
R$158.000,00

(Aceita
financiamento

bancário)

CASAS·

Ref. 025 - Ilha da Figueira - Sôbrado cl suíte cl closet + 2 quartos, 4 banheiros, churrasqueira, 2 garagens. R$380.000,OO.

- Ref. 018-
Czerniewicz - Casa

com 3 quartos, bwc e

demais dep. -

Excelente íocàlizaçâo.
próximo ao centro -

Terreno com 314,00
m2 - R$155.000,OO

- Ref. 046 - João
Pessoa - Sobrado
com suite + 3
Quartos, 2

garagens, terreno
com 343 m2-
R$ 190.000,00
(Aceita
financiamento

bancário)

- ReI. 001 - Jaraguá Esquerdo - Casa com suite
+ 2 quartos e demais dep., terreno com 502 m2 -

R$ 280.000,00 (Aceita financiamento bancário)

- Ref. 011 -

Nova Brasília -

Casa alvenaria
cl surte + 2

Quartos e

demais dep,
terreno com

.

405 m2-
RS 230.000,00 r��:��!����!!!(Aceita
financiamento

bancário)

- ReI. 034 - Ribeirão Cavalo - Casa
alvenaria C/ 3 quartos e demais dep.
terreno com �70m? - R$ 110.000,00

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breitlíaupt - sala 206

,-Ref.101!l-

�.
Centro - Ed.

-:. Max-imum Center
- Apto com suíte
+ 2 qtos e demais

. dep, garagem.
J:I Localizacáo
'II central, ao lado do

colégio Divina
Providência - com

móveis sob

projetados sob
medida em todos
os ambientes
R$270.000,00
(Aceita
financiamento
bancário)

- Ref. 1035 - Cenlro
- Edifício Sainl

Tropel - Cobertura
duplex com suite + 2

Quartos, 4 banheiros,
com ambientes

amplos e interligados
(cozinha, sala de estar
; copa), terraço com

espaço para banheira
Spa, ampla área de

festas, box pi
depósitos na

garagem. Box para
depósito no térreo e 3

vagas de garagem.

- Ret. 003-
Schroeder - Casa
alvenaria com

suíte + 2 Quartos
e demais dep,
terreno com 478
m2-R$
150.000,00
(Aceita
financiamento
bancáriO)

- Ref. 035-
Ribeirão Cavalo -

Casa alvenaria cf
1 quarto e

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

-----------

-------;:--1
1
f
f
1

!

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

f
f
1

__ __ _J
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Incorporação: Comercialiação:

EMPREENDIMENTOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698· Fone: 47 2107·0500· www.leier.imb.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Plantão
aos Sábados

até às 12hs.

2107-0500

Amtzade '

.. '

... -_�

BelfsSlmo Terreoooo BairroAmizade· Área Total: 526mz
Rua: Alll1ieta Matblas Enke, pr6Ximo aosalãoAmizade .

Excelenteoportullidade. Apartamento Jardim Europa. próXimo
a RodoViária apt 302 2'> andar, bloco Dinamarca, sala e
cozinha conjugada, 2 quartos ,banheiro social. área de
serviço. sacada com chotfasqlJeira, 1 vaga de garauem .. Área
total ; 57m2• Entr�!)a agosf<l de 201 O.

Ótimo terreno com área de 457,50 ffi2, contendo uma casa
com 1 quarto, safa íantar. cozinha e bwc.

Ótima opurtunidade em Massaranduba. área reflorestada 700
.' mff mi. 83.500 áJYores de eucalipto, 50 mil árvores de

palmeira real, 200 mil pés de palmito. 5 cacnoeíras, 12
nascentes, 01 lagoa,5 km de estrada aberta.

ótimo terreno medindo 2.567,50ffi2 na Rodovia se 301,
Guararrnrim em frenteHotel Eliana. •

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



412101-0500 _.Ieier.i�b.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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Rua Guilherme Dançker, 161 - Sala 3

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

ü3
o;
N

o
W
ti:
o

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

Sobrado 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 servico, depósito,

garagem para 4 carros e portão eletrônico.
R$ 390.000,00 (Liberada para Financ. Bancário)

TERRENO COMERCIAL-
EPEND

Excelente imóvel com área de 7.240m2,
sendo 130 metros de frente. Localizado
na Rua Max Wilhelm (em frente à antiga

empresa Max Wilhelm), distante 200
metros do Centro. Liberado tanto para

Empreendimento Comercial como

Residencial (Predial até 12 pavimentos).
ConsuHe-nos!

APTO
BELVEDERE·

ALTO PADRÃO
(NOVO ..

CENTRO)
Apartamento com àrea

privativa de 160m2.
contendo 3 suítes

(sendo 1 master c/ hidro),
3 vagas de garagem.

Edifício conta com

Espace Gourmet, Piscina,
espace para academia, 2

apartamentos por andar
e localização privilegiada

no Centro da cidade.

rConsuHa-nos!

Edifício
Schiochet
Localizado ao lado

do Angeloni, o

prédio possui salão

de festas, piscina,
2 elevadores e

ótima localização.
Apartamento no

9 andar, frente,
contendo 2 suítes,
1 dormitório, sala de

estar/jantar, sacada,
cozinha sob medida

integrada, área de

servico e 1 vaga
de garagem.
RS 185.000,00

SOBRADO·JGUÁESQUERDO
Excelente sobrado próximo ao centro,
contendo 1 suite c/ sacada, 2 quartos, sala
de estar, sala de jantar, sala intima, banheiro

social, cozinha mobiliada, ampla área de festas
c/ churrasqueira e espaco p/ piscina, 3 vagas
de garagem, portão eletrônico. Rua sem salda
e linda vista da cidade. Terreno com área de
440m2 e área construida de 255m2.
R$ 365.000,00 (aceita apto de menor valor e

Financ. Bancário)

OPORTUNIDADE!
EDIF. 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
serviço e 2 vagas de garagem.

R$165.000,OO(Aceita Financiamento Bancário)

�.

- ,

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).

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 àrea de 577m2 .

RS185.000,00 (Proprietário Aceita
Permuta no local).

(próx. ao Posto Mime - Vila Nova)
Apartamento com área de 95m2

de área privativa, contendo 1
suíte, 2 dormitórios, sacada cf

churrasqueira, banheiro social, sala
em dois ambientes, cozinha, área
de servico e 1 vaga de garagem.
Piso em madeira, gesso em todos
os ambientes, cozinha gourme�
iluminação indíreta, mobilia sob
medida em todo apartamento.

Apartamento diferenciado, todo
modificado, mobiliado com alto

padrão e bom gosto! ConsuHe-nos!

Imóvel com área de 170m2, contendo
2 dormítóríos, sala de estar com lareira,
copa e cozinha, banheiro social, área de
servico, área de festas cf churrasqueira,
garagem privativa e portão eletrônico.

Quartos, cozinha e área de serviço
mobiliados. RS 220.000,00

OPORTUNIDAD8 EDiFíCIO lIUUM
LIBERADO PARA FlNANG. BANcÁRIO.
R$100.000.00. Localizado na Rua Albert ,

Santos Dumont, bairro Vila Lalau (próx. a WegII e MarisoO. Apartamento contendo 2 quartos,
sala de estarrjantar, sacada, banheiro social

cozinha, área de serviço e 1 vaga de garage�.
Ideal para você que quer morar ou investir!

Terreno Residencial .. Centro
.

Localizado em àrea nobre no

centra da cidade, com área
de 430m2• RS 200.000,00

CASA-CENTRO
Localizada prox. a empresa Duas Rodas (rua
tranquila sem saída). Terreno com área de
l290m2• A casa contém 1 suíte cf closet, 2

dormitórios, 3 ambientes de salas, 3 banheiros,
cozinha, área de servico, depósito, dependo de
empregada, ampla área de festas integrada a

piscina, sistema de alarme, 2 vagas de garagem
e portão eletrônico. Consulte-nos!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1011-8arra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$10.000,00
de entrada e parcelas a partir de R$580,OO

1136-Jaraguá 99-Jaraguá do Sul R$49.000,00

1190-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$80.000,OO

::;;;-,..;.,.... I.1193/1194-Rio da Luz II-Jaraguá do Sul R$38.000,OO

1211-São Lufs-Jaraguá do Sul R$95.000,OO

1221-Santo Antônio-Jaraguá do Sul R$75.000,00

Apto cf 3dorms, semimobiliado,cf Flat no Hotel Mercure
1231-Braço do Sul-Schroeder R$42.000,00

hidrômetro individual R$100.000,OO
1237-Ribeirão Cavalo-Jaraguá do Sul R$40.000,OO

••R.$.1.30•.•00.o.,O.O.(.Ii.b.•F.in.a.n.c•.l _•••"�_���_� "I- "''''_����������
123S-Ribeirão Cavalo-Jaraguá do Sul R$21.500,00

1241-Guaniranga-Guaramirim R$70.000,OO

i245-Rio Cerro II-Jaraguá do Sul R$63.000,OO

S0007-Rio 8ranco-Guaramirim R$55.000,OO

SOOi5/S00i6-Água Verde-Jaraguá Sul R$1i7.000,OO

80017/S00i8-Água Verde-Jaraguá Sul R$117.000,OO

1247-lIha da Figueira-Jaraguá do Sul R$40.000,OO

i252-Rau-Jaraguá do Sul, R$53.000,OO

1254-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$100.000,OO

1256-Ribeirão Cavalo-Jaraguá do Sul R$53.000,OO

S0024-Água Verde-Jaraguá do Sul R$i60.000,OO

casa de alvenaria cf
Zdorms.+1 suite, semimobiliada

R$ 200.000,00

casa de alvenaria cf 3dorms, 2

vagas garagem
R$145.000,OO

casa de alvenaria cf sdorms.
R$130.000,OO

V
E
N
O
E

1224· Jaraguá Esquerdo
casa alvenaria cI 2dorms. + 1 suite cl

banheira.
R$295.000,OO (lib. Financ.) .

Sobrado cl 3dorms,semi-mobiliado,
cl muros

R$250.000,OO

1121 - Escolinha

casa de alvenaria. nova, cl
2dorms.+1 suite.

R$145.000,OO (Iib. Financ)

V
E
N
D
E

80023 - Czerniewicz

sobrado cl4dorms., em terreno de
400m2

R$250.000,OO

1122 - Nereu Ramos

casa de alvenaria. nova, cI
2dorms. + 1 suite

R$145.000,00 (lib. Financ.)

1227 -Ilha da Figueira
2dorms,+1 suite, sacada cf churr.,

R$169.000,Oo
Incorporação nO R3-48615

VENDA - CHÁCARAS/síTIOS

50017-8arra Rio Cerro - apto 2dorms, 1

garagem, si condominio - R$415,00
50018-Barra Rio Cerro - apto 2dorms., 1

garagem, si condominio - R$415,00
50020-Vila Nova - apto 2dorms+ 1suite, 2gar, saco

cfchurr, pisc.,área festa colet,elev. - R$1.280,00
50001-Vila Nova - Duplex c/2dorms +1suite cf

closet, 3 gar, sacada cf churr, piscina privativa,
amplo salão festas privativo,piscina colet, salão
de festas coletivo, elevador - R$2.500,00

50022-Amizada (Jaraguá) - apto 2dorms, 1

garagem, cf churrasqueira - R$550,00
50023-Vila Lalau - galpão 108m2, clescritorio

10m2, murado e cercado - R$800,00
50025/26/27/28-Barra Rio Cerro - apto NOVO

2dorms,1 garagem, cl churras. - R$630,00
50030-Jaraguá 84 - casa mista 2dorms, R$550,OO

1144-Caixa D'água-Guaramirim - 242.800m2 cf

casa alven., ellagoa peixe, arrozeira e mata

R$750.000,00
1152-Barra Rio Cerro-Jaraguá Sul - 125.000m2 c/2

casas alvenaria, piscina, murada e cl mata

R$1.300.000,00
1184-Jaraguá 99-Jaraguá Sul - 20.030m2 cl 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$230.000,00 (aceita permuta)
1008-Garibaldi-Jaraguá Sul - 134.213m2 cl casa, cf

aprox. 70.000m2 mata nativa, cf 3 nascentes

R$120.000,00
1248-Ribeirão Grande-Jaraguá do Sul - 3388m2, cf

2 lagoas, energia elétrica, cercada

R$80,000,OO
1251-Barra do Rio Cerro-Jaraguá Sul - 20.000m2

Terreno f constru ão de chácara R 86.400 00

1141 - Jaraguá 99

casa de alvenaria cf 2dorms+1 suite

R$125.000,OO (lib. Financ.)

V
E
N
O
E

1243 - Jaraguá Esquerdo
casa de madeira c/ 3dorms., em

terrendo de 660m2
R$160.000,OO

VENDA-TERRENOS

V
E
N
D
E

V
E
N
D
E apto c/ 2dorms.+1suite, 2 vagas

garagem, 2 elevadores
R$2S0.000,OO

Casa alvenaria cI 2dorrns. + 1 suite
semi-mobiliada cI banheira

R$330.000,OO

V
E
N
D
E

80021 • Champagnat
Casa de alvenaria, 2 pisos, c/2doms+ 1 suíte mobiliada el eloset e

banheira p/2 pessoas, bwc, lavabo,sala estar mobiliada, sala jantar,
rebaixo em gesso, cozinha semi-mobiliada, aquecimento a gás,

mesanino, piscina, dependência de empregada, lavanderia equipada cI

moveis e 2 tanques. jardim finalizado
R$720.000 00

casa de alvenaria cI 3dorms, em

rua sem saída
R$120.000,OO

,

FI' R Cl.J ETA

I IV! Ó"'E IS ago a é correspondente

AQUI
Consultoria hab itacíonat

pi aquisição de terreno e cons r ção
pi aqulslção de imóvel pronto
pi construção e refo a

pi consórclos

Despachante "mob"liário

Empréstimo Pe soai
pi aposen ados e pens onistas

pi f ncl ários públicos
pi funcionários de empresas conve
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COMPRA
VENDE
ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h,
------------�.���

PLANTÃO DE VENDAS

OSMAR19981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:
" '

www.vivendaimoveis.com

REF 2838 - casa alv. 53m2,

R$ 98.000,00

I
I

(
( :

(
I

l

REF 2835 - casa alv. 120m2• Terreno 462m2, R$ 220.000,00

BARRA RIO CERRO

REF 2820 - casa alv, 200m2, Terreno REF 2831 - Casa alv. 105m2,
400m2• R$ 300.000,00 Terreno 480m2• R$ 190.000,00

REF 2763 - casa mad. 80m2,
Terreno 586m2, R$120.000,OO

BAEPENDI VILA NOVA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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imoveis ela 14�!N!���;9o!00
.•

CRECI240S-J PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

www.imoveisplaneta.com.brlimoveis@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.

CENTRO

COD·501 • próximo ao Terminal Rodoviário,
sobrado e casa comercial, excelente para
investidor.

----.....

COD·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 edícula
com churrasqueíra. R$180.000,00.

.

VILA LENZI

COO 550 • TERRENO COM AREA DE
1.653,350M2 De esquina na principal Exp.
Anfl Carlos Ferreira· Vila Lenzi.

COO 439 • Casa a�o padrão no Champagnat, 3
suites C/ móveis embutidos, sala em 3 ambientes,
lavabo, cozinha e área de serviço mobiliadas, área
de festas com piscina, garagem 2 carros.

COD·499 • De R$188.000,00 por
R$179.600,OO. Excelente sobrado gemínado,
com 1 suite mais 2 dormitórios, com 2 vagas
de garagem, área com churrasqueira, lavabo e

depósito, espera para split.

CENTRO/ NOVA BRASílIA

Cod 261 • Apartamento com suite + 1
dormitório, 2 vagas de garagem, churrasqueira

na sacada, apto. 101.

ILHA DA FIGUEIRA

BARRA DO RIO CERRO

COD·504 • Terreno comercial com área de
301 m2, frente para a rua Ângelo Rubini, pró

ximo ao Supermercado Brazão. R$150.000,00

BARRA RIO CERRO

COD·324 • Casa com 3 dormitórios, 1 bwc,
duas vagas de garagem, sala, cozinha,
área de serviço (pode ser financiado). R$
165.000,00

COO. 463 • Ed. Garden Flowers, apto cl
ótimo acabamento, piso porcelanato, gesso,
semi mobiliado, com cozfnha, 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

REF 503 • Linda casa, 01 suite, 02 quartos,
sala de estar I jantar I cozinha integrados
paredes com textura, teto com gesso e

ilumina ão, lavabo, banheiro social.

COO·91 • Terreno com 820m2, excelente para
empreendimento Residencial. R$149.000,00
à vista.

CENTRO

J

J
j

: }

,',-

Rt'$í/cnc.ia{ Tássia Fernanda

II
REF 552- Aptos com 70 m3 , 2 quartos, sendo 1 suãe, - ótima localização - R$145.000,OO ENTREGA JUN/201 °

COO·489 Ótima oportunidade! Lote
comercial com 569,53m2 de esquina.
R$105.000,00

COO·190 • Condomínio fechado Moradas da
Vila, Sobrada, 3 quartos, 2 banheiros, mura

do, portão eletrônico, acesso de pedestre e

área de festas. R$149.000,00

COD·202 • Prédio C/piscina, espaço gourmeV
fttness, playground, elev sociaVserviço, por
tão e porteiro eletrônico. Suite + 2 dormitó
rios, sacada C/churrasqueira, 2 vgs garagem.
R$205.000,OO. ENTREGA ABRIl/2010.

COD·396 • Apartamento semi mobiliado no

edifício Royal Barg, com suite + 2 dormitórios,
sacada com churrasqueira, em localização prívl
legiada. Prédio com ótima infra-estrutura.

VILA LENZI

Cod 277 - Casa com sala comercial na
frente Ampla , suíte , 02 dorm, piscina
+ salão de festas.

BAEPENDI

COD-187 • Sobrado com área construída de
220m2, suite + 2 dormitórios, área de festas,

J!s :r�f
ótmo acabamento.

COO 437·
OPORTUNIDADE IMPERDíVEL

Casa mista em excelente localização, terreno
347m2, casa 83,Om2 - R$98.000,00

• RESIDENCIAIS
• CASAS
CENTRO - Sobrado com sune + 2 dormi-

tórios, bwc, sala, cozinha, área, garagem.
R$950,00
CENTRO - Casa com sune + 3 dormi

tórios, bwc, 2 salas, cozinha, despensa,
lavânderia, jardim, garagem para 2 carros.

R$2.100,OO

LOCAÇÃO
merciais, frente de rua, 45m2 com ba

nheiro, R$380,00 cada.
• MARCATTO CENTER - Excelentes
salas para locação de 47m2 a 308m2,
Consulte-nos !
• COD 413 - CENTRO - Em frente ao Ter
minal Rodoviário. Excelente sala comercial
com aproximadamente 100m2, com sala
anexa e banheiro. Possibilidade de anexar

ao aluguel estacionamento e depósâo, Te-

• APARTAMENTOS
.

• COD-430 - CENTRO - TODO MO
BILIADO - excelente apartamento
com sala, 2 quartos, banheiro, co

zinha, lavanderia, garagem. Alugufll
R$1.100,00.
• COMERCIAIS
• SALAS COMERCIAIS
• COD 414 - VILA LENZI - Salas co-

mos 3 salas - R$2.800,00 (cada).
• COD 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$4.5oo,oo.

• TERRENOS
• COD 415 - BARRA DO RIO CER
RO - Terreno 612m2 de esquina,
R$1.400,00,
• CENTRO - proxmo ao BESC,
800m2- valor R$1.1 00,00.
• GALPÃO
• GALPÃO NO CENTRO - Rua Marina
Frutuoso, 300m2 - R$1.500,00.
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Construção
pelo Sistema

de Condomínio
Fechado a

. Preço de Custo
- Não é

Incorporação !

3371-1500.
vendas@chaleimo_biliaria.com.br

Rua Reinoldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul

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

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

dois dormitórios), bwc social, sala de

estar/jantar, cozinha, área de serviço, sacada

com churrasqueira e uma vaga de garagem,
com áreas de 135,09m2 total e 87,66m2
privativo - I i o m 19

� .

- CUSTO ESTIMADO pelo Condominio
sem Acabamento).

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

vaga de garagem, com áreas de 119,29m2
total e 76,06m2 privativo - 112.970,22

P- a P- s - (CUSTO ESTIMADO
pelo Condomínio sem Acabamento).

APENAS UMA UNIDADE!

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

Apartamento TIPO com suíte e

dormitório amplo reversível (pode
ser transformado 7m 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-

50� CUSTO
ESTIMADO pelo Condomínio sem

Acabamento ).

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

Apartamentos TIPO 01 com suíte e dormitório
amplo reversível (pode ser transformado em dois
dormitórios), bwc social, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com

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

R$ :129.907,14 dividido em 21 Parcelas -(CUSTO
ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento).
Apartamentos TIPO 02 com dois dormitórios, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha, área de
serviço, sacada com churrasqueira e duas vagas de
garagem, com áreas de 120,95m2 total e 75,00m2
privativo - _02. 08,5 iv Id em 21 Parcelas
- (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem

Acabamento).

ENTREGA EM 201.0!

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

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

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

privativo -R$ 86.577,34 -(CUSTO ESTIMADO pelo 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 -R$ 80.451.,1.6 • (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio
sem Acabamento) .

Rua 181- Emil Burow esquina com a Rua 459 -Severino
-

Schlochet, Centro.

Apartamento TIPO PENTHOUSE com Suíte Master, Closet e

Varanda; Suíte 2 com Sacada (ou Dormitório 2 com Sacada e Bwc

Social); Dormitório 3 com Varanda; Home-theater com Varanda (OU
Dormitório 4 com Varanda); Lavabo; Hall Social; Living (Salas de

Estar e Jantar); Cozinha e Área de Serviço; Sacada c?m
Churrasqueira e duas vagas de estacionamento, com areas

estimadas de 270,00m2 total e 149,00m2 prívativo -

R$ 266.206,50 (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem

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

apartamentos
com

3 quartos
(1 suite)

2 vagas de
garagem

ampla
aacada c/

churrasqueira
A partir de

R$198.000,OO

• Barra do Rio Cerro
próltlmo ao Novlolado
10.850ml R$150.000,OO

• João Pessoa próx.
Bombeiros 340m2
R$65.000,OO

• Centro Guaramirfm
360m2 R$60.000,OO
Vila Nova em frente
• Gatos e Atos 1.541 mi

R$300.000.00 ou

R$220.QOO,OO • vista.

Terreno no Slo Luiz �

• 300m'loteamento monte .

verde. R$ 95.000,00.

10 Classimais o CORREIO DO povo · Fim de semama, 24 e 25 de abril de 2010

RESIDENCIAL GIULIANA •

3 quartos (sendo 1 sulte)ou 2 quartos,
II )sala de estar e jantar. cozinha, WC BAEPENDI � 2 Quartos (com ou sem su e

6oclal, sacada, preparaçlo para SPLlT cozinha, sala de estar e jantar, sacada cI
1 vaga de garagem

.
churrasquell'$. Tudo rebaixado em gesso.

.

t Sebastian
Czemlewlez •

80"_�'ltno
Slíl'lt Sooelb8fl
1ODOnlOtlllliltlO
�YI hldromiUá·
Qtmln\1UIlIM o
to®* oa çOIIlOrtOf
1ft IMI\ n�t.
R$13S-()Ci),OO

• Barra do Rio Cerro
698m2 R$80.000,OO

1 lult. + , qUlrto, alll de Jantar
...tar 'reA de ftalal com

churrasqueira. pllyground.
A partir clt R$ 105.000,00.. .......,...:..., .......""'�.....
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Barrro 11ês Rros do Sm -lotes eem aprox.
3S(}m�\ rua �staltíida. totalmen1e Iegalllaôot

pronro pra construir, apat rir 00

RS60,{J,OO,OÕ flnanciáye} peja CaroL ... Reg.
ftmwit'iS MI àé 59 123

Ref,121-
casa mista. 2

qtos e demals

dependêncIas
.com 78m2
$.150,000,QO
- Ml50A07.

t-ol
Amitade.

, iote eS{1uina
tommde
486. l:JrOl�

Mlcom

asfalto -

Reg.
11110','815
50.00&

Lote Huaramirim
- Resid�n{;i:al
Mafibu, lote

esquina .CDm ár,aa
de 383,27me-
Reg, Imóveis MJ
21 . .971.

IMOBILIÁRIA
® INTERIMÓVEIS

COMPRA
l

VENDE

INTERMEDIÁRIA DE IMOVEIS lTOA.
CRECl914J ALUGA

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

Rua João Picolli, 104 I Centro I Jaraguá do Sul/SC
'Um ti )'('0 conceito para otoer em Jaragua o .Su
VENDE: Sobrados Geminados, alto padrão, contendo 03 dormitórios (sendo 01 suíte cf sacada), sala de estar,

escritório, copa, cozinha, bantleiro social, lavabo, área de serviço, varanda c/ churrasqueira e garagem.
Condomínio oferece uarita, salão de festas, iscina e Ia round. LANÇAMENTO

EOIFlclO ERNESTO KROGEL
J;<

Apartamentos 2 dormitórios,
sala de estar e jantar, cozinha,'

área de serviço. banheiro,
sacada com churrasqueira

e vaga de garagem.
Área total 86 rrr'.

Excelente localização
Av. Mal. Castelo Branco
Centro de SchorederlSC

Consulte as condições
especiais para compra.

l_> Apart. 1 dormit., sala, coz.,·área serv.• bwc, sacada e

garagem. Vira Nova Próx. Fórum. Aluguel: RS 450,00
-> Apart 01 dormit. sala. COZ., área serv.. bwc, sacada
cI churrãsqueira e garagem. Resid. das Tulipas
Centro. Aluguel: RS 490,00
-> Apart. novo, 02 dormitórios, sala, cozinha, área serv.,
banheiro, sacada e garagem. Três Rios do Sul.
Aluguel: R$ 520,00
-> Apart 03 dormit.. sala, COZ., área serv., bwc,
sacada e garagem. Ed. Vitória Régia - Vila lalau.

Aluguel: RS 550,00
-> Apart. 03 dormt (1 suíte), sala, coz., área serv..

bwc social. sacada d churrasq. e garagem Resid.
Phoenix - Centro. Aluguel: R$ 900.00
-> Sala comercial, área 45 m2. Rua Preso Epitáclo
Pessoa, 1465 - Centro. Aluguel: RS 550,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CZERNIEWICZ

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

sacada cl churr, 2 vagas de gar.
- R$256.000,OO

ReI 6626 - Sobrado de Alv Cf 263.53m7 -

suite Cf closet e sacada - 2 dorm - lareira -

estarfintimo - 02 vagas gar - R$650.000,0

NEREU RAMOS

Ref 6590 - Casa Alv el 114.00m2
- suite - 2 dorm - estar/jantar -

ehurr - gar - massa corrida -

roda teto em gesso -luminárias -

janelas em blindex - esquadrias
em alumínio - RS178.000,OO

Ref 6618 -:- Casa Alv el 111 ,00m2
- 2 dorm - sala estar/jantar -

copa/coz - edicola cf dorm - bwc
e lav - R$95.000,OO

Ref 6552 - Ilha da Figueira -

Casa Alv c/ 250,00m2 - 3 suites
- escrit - 03 salas - área festas

- piscina - 2 bwc - gar pI 02
carros - ficam móveis embutidos
- aceita imóvel de menor valor -

R$360.000,OO

Rei 2235 - Terreno cf
1.497.60m2 - R$93.000,OO

VILA NOVA

o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 24 e 25 de abril de 2010

ReI 4769 - Centro - Ed Ruth Braun -

Apto cf 124.75m1 - suite - dorm -

sacada cf churr - vaga gar - coz e

bwc mobiliados -luminárias e gesso
- R$275.000,OO

Ref 6598 - Vila Rau - Sobrado c/
21 0.00m2 - 2 suites - 2 dorm -

piscina - área festas cl bwe - 2

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

ReI 4733 - Ed Monte Cario - Cobertura
Cf248,79m? - suíte master - 02 suites -

estar intimo - salão de festas cf churr -

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

imóvel de menor valor

CENTRO . CENTRO

I�HA DA FIG.UEIRA

ReI 6605 - Casa alv e/240.00m2
- 2 suites - dorm - área festas -

gar pI 02 carros - RS263.000,OO

ReI 6614 - Casa Alv cf 151.24m<
suâe cl closet - 2 dorrn - churr cf bwc

- gar pi 02 carros - porcelanato -

massa corrtda!gesso - R$309.000,OO

ReI 2088 - Tlta Martins - Terreno
residencial cf 420,OOm2 - R$55.000,OO

casas geminadas c/69.25m2
cada - 03 dorm - bwc - sala

estar�antar - gar -

R$115.000,OO cada
.'

. :: 'CI!IltR": '_.
• •• I"

'. ,-

Ref 6619 - Casa Alv e/170,00m2
- suite - 02 dorm - sala

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

R$270.000,00

Ref 6620 - Schroeder -

Sossego - Casa Alv c/
156,OOm2 - suíte - 2 dorm
- sala estar/jantar - dep -

gar pI 02 carros -

R$159.000,OO

ReI 2182 - Terreno cf 2.495,00m2-
R$190 .000.00

ReI 4685 - Resid Mon! Vermont - Apto
cf 95,00m2 - suite - 2 dorm -

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

apto mobiliado - RS284.000,OO

ReI 4742 - Vila Nova - Resid Monise
Apto cf 97.07m? - suite - dorm - saía

coz - gar - R$160.000,00

Ref 6592 - Centro - Schroeder -

Casa Alv em construção c/
75,00m2 - 3 dorm - bwe social -

sala -coz - R$139.000,00

Ref 6609 - Casa de Alv c/
164.20m2 - suite - 2 dorm - gar
pi 02 carros - R$330.000,OO

ReI 6621 - Casa Alv cf 128.00m� - 3
dorrn - sala estar - 2 bwc - coz - lav -

gar - var - R$11 0.000,00

Ref 6611 - Casa Alv el
375,OOm2 - suíte cl eloset - 3

dorm - sala estar/jantar - gar pi
07 carros - área festas - dep

empregada - demais
dependências - R$320.000,OO

ReI 2242 - Vila Nova - Terreno Comercial
cf 46.909,05m2 • R$1.380,OOO.OO

ReI 4802 - Residencial Sonia

Magali - Apto c/ 84,.89m2 - sulte -

2 dorm - sala estar/jantar -

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

ReI 4806 - Vila Nova - Edificio Alberto

Marangoni - Apto cl 79,00m2 • 02 dorm -

sala cí 02 ambientes - 2 bwc - sacada -

área festas - ficam moveis sob medida -

salão de festas - R$158.000,00

AMIZADE : NEREU RAMOS : GUARAMIRIM

Ref 6542 - Casa Alv cf 130,001112
- suíte - 2 dorrn - estar/jantar -

área festas - 02 vagas gar -

massa corrida - gesso - janela
blindex - R$198.000,OO

Rei 6615 - Ilha da Figueira - Casa
Alv c/ 330,00m2 - suíte el eloset-

02 dorm 01 c/ sacada - área
festas cf bwe - deek de madeira'

piscina - R$565.000,OO

ReI 6527 - Casa Alv cf 118.00m2
03 dorm - gar -area de festas

R$166.000,OO

ReI 4812 - Czerniewicl - Resid
Athenas - suíte - 2 dorm - sala
estar/jantar - sacada cf churr -

gar pI 02 carros - salão de festas
.

- R$240.000,OO

TRÊS RIOS DO SUL BARRA DO RIO MOLHA i VILA RAU

ReI 6612 - Casa Alv c/230.00m2
- suíte cl eloset - 02 dorm - 2
bwc - área festas - gar pi 02
carros - aceita 02 terrenos na

negociação -R$270.000,OO

Ref 6617 - Casa Alv cl 128,OOm2
- suíte - 2 dorm - sala
estar/jantar - lav - gar -

R$255.000,OO

ReI 6521 - Vila Rau - Casa Alv ci
224,00m2 • suíte - 2 dorm - copa/coz

toda mobiliada - bwc cf banheira e hidro
- gar pi 02 carros - aceita apto de menor

valór - R$310.000,OO

Ref 6372 - Casa Alv c/143.50m2
- suíte - 2 dorm - gar pi 02 carros

- R$259.000,OO

ReI 4811 - Amizade - Resid
Amizade - apto c/ 58,35m2 - 2
donm - sala estar/jantar - área
serviço - gar - R$115.000,OO

Ref 6640 - Casa Alv Cf 113.06m2
• suíte - 2 dorm - estaríjantar - gar ReI 2243 _ Terreno com 453.0Om? -

- ficam todos os moveis --

R$160.000,OO
.-._.__ ._ _ _R$.20ª.,OO'Q,ºO _ "

_....
. ._" .", .,
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ReI: 2339 • Centro -

Apartamentos com

3 suites (1 master
com closet e

sacada, 2 derní
- suites), Ampla sala

de jantar e estar
com sacada e

churrasqueira,
cozinha, área de

serviço com

estendal, lavabo, 2

vagas de garagem.
R$300,OOO,OO

VE
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantàimoveis.com
www.atlantaimoveis.comRua Barão do Rio Branco, 373

Res.1 Aquamarine Residencial Dona Alvina

ReI: 2403 • Centro
- Apartamento com

2 dormitórios
(sendo um deles
mobiliado). sala.
bwc social
mobiliado, cozinha
mobiliada, área de

serviço, 1 vaga de

garagem.
R$142,OOO,OO,

Belle Vie Residence

Ref: 2376 - Jaraguá Esquerda - Apartamento mobiliado com 1 surte, 1 dormitório, bwc social, sala de estar e jantar, sacada com churrasqueira, cozinha, área de

serviço com sacada, 1 vaga de garagem. ENTRADA + FGTS + FINANCIAMENTO BANCÁRIO. R$168.000,OO

Res. Ramthum Res dencial
a Yo

Ref: 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,OOReI: 1607 - Casa Amizade - Lot. Jardim das Acácias - Casa com 1 suite, 2 dormitórios (sendo um deles mobiliado), sala de estar e jantar, bwc

social, cozinha mobiliada, área de serviço, área de festas, 2 vagas de garagem. R$290.000,OO •

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

APARTAMENTOS

Resid. ecanto d Ilha

Ref: 2385· Ilha da Rgueira - Apartamentos
com 1 suite. 2 dormitórios, sala de estar e

jantar. copa, cozinha. ãrea de serviço, bwc
social, sacada com churrasqueira, garagem.

R$149.900,OO á R$199,900,OO

ReI: 2388 - - Amizade - Lot. Champagnat -

Apartamento com 1 suíte mobiliada com sacada e

banheira de hidra -massagem. 2 donmitórios, sala de
estar e jantar, bwc social, cozinha mobiliada. área de

serviço, 2 vagas de garagem (uma atrás da outra).
R$240.000.00

�
(

{
(
r
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�
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(
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1 075 :_�MIZADE - CASA ALV, -

el suíte + 2 qtos. R$ 239 mil
1073 -1NIlNE - CASA [E
ftWBA d 3 <jE. Br!rn ri

ml11.�linj

lP8�-=-AMI�'p'� . .:-_ÇA.sA
ALV. NOVA el suíte + 2

qtos. R$ 240 mil

1102 - BARRA - CASA ALV. cl
suíte + 2 qtos, ampla área de
festas. Terreno c/787,50m2.

R$ 385 mil

i
i
�
I
I
I
i
t

'm
i

1223 - JGUÁ ESQUERDO - I 1192 - FIGUEIRA - CASA ALV.

CASÁ MISTA - terreno de f el 300m2 - suíte + 2 qtos.
esquina, R$150 IPiI· terreno cl 1000m2• R$ 280 mil

1072 - CHAMPAGNAT -

SOBRADO el 290m2 - suíte + 2

qtos. RS 500 mil

1334· SÃO Luís· CASA DE
ALV. e/120,08m2' - Suíte +

1 qto. Terreno el 19B,65m2.
R$130.000,00

1008 - CENTRO - CASA el
suíte + 3 qtos, piscina, terreno

el 1320m2 - ótima localização.
R$ 795 mil

1081 - RES. VERSALHES
CASA ALV. c/250m2, terreno el

3795m2. Espaço para horta,
pomar, quadra de esportes. área

de festas com piscina. Local
Aprazível.

1306 - PRÓX. PREFEITURA -

SOBRADO SEMI-MOBILIADO el
suite + 4 qtos, área de festas com

�.

piscina - terreno cl 1400m2. Linda �.
vista da cidade. R$ 485 mil �

B

1103 • BARRA RIO CERRO·
CASA DE ALV. c/192m2 - Suite
+ 2 qtos, 2 garagens. Terreno

c/372m2• RS 270.000.00

ª.4.1.�... : . .Y.JI"A._�.º.Y.A.. ::...ArI.º
RES. JARDIM DAS'

MERCEDES cl 60m2 - 2 qtos,
1 garagem. R$ 99.000,00

3001 - RES. FLOR DE LOTUS - Em

�nstru�ão - CENTRO cl 1 suíte -1
suite + 1 qto - 1 suíte + 2 qtos

Valores sob consulta.

1000 - CASA CENTRAL -

cl 230m2 (todos os quartos
cl sacada). R$ 480mil

1025· CASA CENTRAl- cl
300m2 - suíte master + 2

qtos, área de festas c/ piscina
- churrasqueira - quadra
poliesportiva. R$ 540 mil

1056 - ÁGUA VERDÉ -

SOBRADO MOBILIADO cl
430m2 - terreno cl
1328m2• R$ 500 mil

.

l082 - AIV!!l.Aº-� - SOB�ADO :
cl 180m2• suíte master + 2 �

qtos. R$ 320 mil- Estuda
propostas envolvendo apto de

bom padrão no negócio.

1085 - AMIZADE -

SOBRADOS GEMINADOS -

cada um cl suíte + 2 qtos.
R$ 175 mil cada sobrado

1160 - CZNERNIEWICZ -:

SOBRADO (rua sem saída)
cl 160m2 - terreno cl
730m2. R$ 480 mil

CÓD. 3107 - Gracilis

Em cada uma das torres:
• Hall de entrada e espaço gounnet
mobiliados • Playground equipada

• Elevador • Detalhes de
revestimento porcelanízado na

fachada
Apartamentos:

• Infraestrutura para ar-condícíonado
tipo splít nos donnnórios • Tetos

rebaIXados com gesso· Laminado
de madeira nos dormitórios •

Varanda Grill íntegrada • Pack' s

opcíonaís: Colors, Energye Gourmet
a sua escolha • Oportunidade de

morar a poucos minutos do centrol

Localização: Jaraguá Esquerdo

COO. 3093 - Imperialis
Empreendimento:

• Hall de entrada e espaço gourmet
mobiliados • Playground equipado

• Elevador· Detalhes de
revestimento porcelanizado na

fachada • Localização tranqüila e

privilegiada
Apartamentos:

• Infraestrutura para ar-conácionado
tipo spIit nos dormitórios • Tetos

rebaixados com gesso • Laminado de
madeira nos �itórios • 'Iaranda Grill

.integrada • Pack' s opcionais: CoIors,
Energy e Gourmet a sua escolha

Localização: Barra do Rio Cerro

/

3'416 - VILA NOVA - RES.
AMAiilllt;;:Excetenteapto

com suite + 2 ctos
mobiliados, sala com painel,
cozinha mobiliado, garagem.

R$195.000,00

ª2.70 :..RAU.:_�PTQ no Res.
Imigrantes C/ 96, 189m? - 2 qtos;

cozinha mobíliada.
R$130.000,OO

3417 - VILA NOVA-
REs. GRANADA (novo) .;

cl surte + 2 qtos - 2
vagas de garagem. A
partir de R$ 200 mil

3000 - CENTRO - APTO NO
ED. CARVALHO el suite + 2

qtos, R$ 190 mil

2087
. .::...BAEPENDI..=

TERRENO cl 4. 634m2 - 50
metros de frente para a Av.

Pref. Waldemar Grubba.
R$1.875.000,OO

3001 - CENTRO - RES. FLOR
DE LÓTUS (em construção) cl

1 - 2 ou 3 qtos. Valores sob
consulta. Entrega em 2011.

3004 - CENTRO - Af?TO
NO ED. VAIRA cf 2 qtos,
R$ 128 mil - Pode ser

financiado.

2125 - BARRA - TERRENO el fi.4
18.000m2 - ótimo para r .

construir uma chácara, casa de
.

campo. R$195 mil

2454 - SCHROEDEB..=
LOTES NO JARDIM

ELDORADO cl 392m2• a

'partir de R$ 52 mil- Estuda
pequeno parcelamento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ECONOMIA TODO DIA!

15% de desconto à vista

'- ....--fS'<P
10% de desconto à vista

15% de desconto à vista

:iitti
.J\.«odas

Nas compras ácima de R$ 30,00
Desconto de 13% á vista

rm Ia [er a
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

10% de desconto à vista

5% de desconto à vista

10% de desconto
linha de brinquedos à vista

�
...

Grafipel
5% de desconto à vista

• •

"zgl
lnternexus
lNGI.!s • ESPANHOl' IHTERCÃMBIO

5% de desconto

IIOOA MASCULINA

15% de desconto à vista

5% de desconto à vista em dinheiro

5% de desconto

(_ o:e, cr. d e
,/'<.,

r\V"V
15% de desconto à vista

)FUrçiJ Pita/(
Centro de Tt'raptd � E ..�"c a

1 0% de desconto

p.,.Yel
FARMAC�AS

Você sempre bem.

20% de desconto nos manipulados'
genérico e 10% de desconto no ético à vista

10% de desconto na mão-de-obra e

check-up gratuito na suspensão e freio

15% de desconto à vista

Imunizadora
��Jaraguá
��..��

12% de desconto

5% de desconto

Confira os nossos parceiros:

10 % de desconto nos

manipulados à vista

5% de desconto à vista

8% de desconto à vista

TELLES

CALCADOS

3% de desconto

:: '.'::',-:' BIJU
I

10% de desconto à vista

10% de desconto à vista
ou 5% de desconto a prazo

15% de desconto

�
CC�[1
Lanches

5% de desconto à
vista em dinheiro

8% de desconto à vista

10% de desconto à vista

BI.JOUX

1 0% de desconto à vista

13% de desconto à vista ou 5% -

de desconto a prazo em 3 vezes

5% de desconto

Clínica Geral com até 15% de desconto.

(Dependendo da forma de pagamento)

10% de desconto à vista

10% de desconto na hospedagem

10% de desconto à vista em dinheiro

M'óveis e Decoraçoes

5% de desconto à vista

.

10% de desconto à vista

10 % de desconto para adelto e

25% de desconto para teen e kid

(�k�
10% de desconto

5% de desconto

?
O

15% de desconto

(mensalidade de novos alunos)

12% de desconto a vista e no

prazo (até 5 pagamentos)

10% de desconto na mão-de-obra e

5% de desconto nas peças à vista

®-<,
.

lH"ti
I', •. •. • •

,.

EL
o

8% de desconto à vista

MÁCIA
'DEPLENA

'ARMA
--

10% de desconto à vista

o ��OUaCS@
: Drru{'s@@ffi10

5% de desconto acima
de R$ 30,00

1 0% à vista nas

molduras e álbuns

10% de desconto à vista para
troca de oléo, filtro, fluído e rad.

PE

15% de desconto à vista

5% de desconto à vista em

dinheiro

10% de desconto no Produto Laminado

E."_"IEI�lUCiG
1 0% de desconto à vista

1 0% de desconto à vista em

dinheiro

1 0% de desconto à vista em

dinheiro

1 0% de desconto

1 0% de desconto à vista

15% de desconto à vista ou

1 0% de desconto a prazo

20% de desconto nos cursos

15% de desconto à vista

5% de desconto à vista

-

5% de desconto à vista

VIDro lOCADORA I ......NTES I DECORAÇOES

7% de desconto à vista na

linha de presentes e decorações

10% de desconto nas segundas,
terças e quartas-feiras

Aproveite você também os descontos! Assine já e peça seu cartão
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CREC/2173-J

Rua João Januário Ayroso, 531. No lníclo do Jaraguá Esquerdo. Atendimento: 8h30 às 1"

Contato: 9977 - 9338 I 9977 - 9336 I 9977 - 4652 Vendas
'.

Cantata=
99514-D&87

Ref: 0864 Apartamento no Centro de
Guaramirim, 3 dorm. R$870;00.

Ref: 0872 Casa no São Luis, 2 dorm.
R$500,00.

Ref: 0497 Apartamento na Vila Nova, 3 derm
R$100D,OO

0860 Apartamento na Barra, 3 dorm.
R$600,00,

Ref: 0192 Apartamento no Amizade, 2 dcrm
R$400,00

Ref: 0754 Apartamento no Água Verde, 2
dorrn. R$580,00

Ref: 0488 Kitnet na Nova Brasilia, com 1
dorm.R$280,00.

Ref: 0863 Sala Comercial no Centro de
Guaramirim, com 300m2 R$3.500,00.

REF: 331 Apartamento na Ilha da Figueira, 1
suíte R$400,00

Ref: 0221 Apartamento na Barra do Rio
Cerro, com 1 dorm. R$480,00.

Ref: 0675 Apartamento no Centro, 3 dom, 2

vagas na garagem. R$1000,00

Ref: 0290 Apartamento na Vila Nova, 2 dorm.
R$600,00.

Ref: 0396 Apartamento na Barra, 2dorm.
R$550,00.

Ref: 0014 Apartamento no Rau, 2 dorm semi
mobiliado. R$580,00

C�sa. no Centenário, 3 dorm e demais depend
encias, terreno com 490m2• R$125.oo0,00.

Ref: 1048 Casa na Vila Lenzi, 3 dorm (1 suíte) e
demais dependências. R$215.oo0,00.

Chácara no Garibaldi com 185.000,00 m2. 160

REF: 0553 - Terreno 132.50om2 em

Schroeder - R$ 1,250.000,00;
REF: 0982 - Terreno na Vila Lenzi

R$ 130.000,00;
REF: 0696 - Terreno na Barra do Rio Cerro

312,50m2 R$ 85.000,00;

Ref: 1012 - Terreno no Jaraguá Esquerdo,
900 m2 plano. R$ 276.000,00.
Ref: 1027 - Terreno no Estrada Nova, 351

m2• R$ 57,000,00,
Ref: 0888 - Terreno na Vila Lenzi, 399 m2•

R$ 75.000,00.
Ref:1029 - Chácara no Garibaldi com

564.843,00 m2, R$ 1.100.000,00 na coluna

de Terrenos.

Réf: -1 036 Terreno nos Três Rios. do Sul, com

325m2, R$ 54,000.00
Ref: 0971 Terren.o para galpão na Figueirin�,
com 823,59m2 (17x46) por R$ 125.000,0

Ref: 1050 Terreno no Água Verde, com

..
360m2. Valor: R$182,000.00

......... �:.:r:. J

�;. .� �>,,:c�·- -.��.:...:_. -�.-��-

�,�..... 7!'.�'

• t. \ \
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CASAS
ReI. 3161 • Casa de madeira- TIla Martins· 3

dormitórios, 1 bwc, garagem, demais
dependências RS 78.000.00
ReI. 3641 • Estrada Nova Casa 3 corm. RS
90.000,00
ReI 3741 • Estrada nova· Casa 3 dormito RS
93.000.00
ReI. 3671 -Jaraguá 99· RS 96.000.00
ReI. 3691 • casa João pessoa- RS115.000,OO
ReI. 3632 • Chico de Paulo· Apto cJ elevador
otrno espaço interno á partir de RS 119.000,00
ReI. 2371 • Chico de pauta- 3 dorm .. 1 bwc, 1

vaga de garagem RS120.000,OO
Rei 3491 • Eslr. Nova • Casa Alv 3
dormlt. +suite RS120.000,00 (aceita chácara)
Rei 3761 Tifa Monos· Casa suite + 2 Dorm. 2

vagas RS 130.000,00 (financiavel)
ReI 3431 Vila lenzi • 2 Casa em alvenana (aceita
caminhão até R$ 60.000.00) RS 149,000.00
ReI. 3121 • Nereu Ramos . com 2 casas RS
150,000,00
ReI 3441 • Joao Pessoa- Casa suite + 2 dormi!.
R$150.000,OO
Ref 3591· Vila Lenzi . Casa Suite + 2 dormi!. R$
155.000,00
ReI. 3351 • Casa· Vila lenzi • 1 dormitório, bwc,
cernais dep., piscina R$160.000,00
Rei. 3162 • Tifa Martins· 170m2· 3 dormitórios,
2 bwc, 3 vagas de garagem, demais

dependencias R$160.000,OO
Rei 3711 • Agua Verde· Casa suite + 3 dormito
RS180.000,00
ReI. 1811 • Chico de Paula· Casa mista com 3
dormitórios, 2 salas, área de festas c/chur. e

piscina + 1 kitinet + area de 60m2· olicina R$
200.000,00
Ref. 831 • Vila lenzi ·5 quartos, sala, copa, bwc,
suite, chur., cozinha R$ 235.000.00
ReI. 3091· Água Verde· 3 dormitórios, 2 bwc,
garagem p/2 carros- RS 230.000,00
ReI. 281· Penha - casa alto padrão "frente p/ o

mar" R$ á consultar

APARTAMENTOS
ReI 3633 •

.. ..lançamento·· Apto 2 Dormit.

Entr.RS15.000,00 total R$ 80.000,00
ReI 3623 Agua Verde . Apto 2 dormit. R$

110.000,00
ReI 3622 Jgua Esquerdo • Atpo suite + 1 R$
118.000,00
ReI 3732 • Baependi • Apto suite + 2 dormit.

R$130,000,00
ReI. 1661 • Centro· 1 SUite, 2 dormitórios,
demais depencéncras. R$175.000.00
Rei. 2441 • Balneário Camboriú, COBERTURA,
alto padrão. 4 suites, 1 dorm., dep. de emp., 4

vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto,
piscina privativa e demais dep. R$ 1.750,000,00
(entrada de R$ 500.000.00) e saldo em 72 vezes.

TERRENO

ReI. 2471 • Ierrenn- Rau· com 413,81m2 R$

62.000,00
ReI. 775 • Jaragua Esquerdo -orox. arena- R$

95.000,00
ReI. 22 • Terreno- Vila lenzi • com 435m2. Rua

asfaltada,RS120 000,00

ReI. 3111 • terrenc- "Oomo ponto comercial" .

centro c/300m2 RS11 B.OOO.OO

ReI. 2931 • Terreno· Vila lenzi com 442m2·

130.000,00
ReI 1695 • Terreno • Schroeder • Terreno

1190m217x70 RS130.000,00
ReI. 2731 • Terreno, Água Verde· 900m2 R$
160.000,00
ReI. 3051 - Terreno - Amizade - 1620m2 RS

280000,00
ReI. 2431 • Area • Braçinho • 22.000m2 R$
280,000,00
ReI 3461 • Comercial "prox Elian· 900m2 R$
400.000,00
Rei 3501 • Tererno central 774m2 com casa RS

430.000,00
SíTIO/CHÁCARA
ReI. 1741 • Garlbaldi 7S000m2 R$ 395.000,00

Ref 3633 ':' Chico de
Paulo - Apto 2 Dormit. +

sala cf churrasq. Entrada
RS 15.000,00 + Saldo

Financ.

.....,

eh
LO
LO
N

C3
u.J
a:
(.) Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi Plantão: (47) 8413-78 4

COMPRA - VENDE ADMINISTRA

Fone/Fax: (47) 3370-0700

www.imoveisemjaragua.com.brIMOBILIÁRIA

RMANN

Ref 3821 - Nova brasilia - Apto 3
dormit prox. ao centro de

R$135.000,OO por R$128.000,OO

ReI 3701· Pedra branca- chacarra

25.000m2 c/lagoa RS 130,000,00

ReI 3881 • Chico de paulo- Casa 3 suites demais

depand. c/ piscina, Terreno 980m2 R$ 260.000,00
"troca por apartamento"

Ref 3801 - Amizade- Geminado suite + 2 dormito

R$175.000,00 (Entrada 10% saldo fianciamento)
ReI 3791 • Jaragua esquer:lo • Sobrado suite

+ 3 dormi!. + escrnorío R$ 320.000,00

ReI 3471 • Ilha da Figueira· Casa 194m2· Suite

_

2 Dormit. (prol<. Raumak) R$ 240.000,00 •

poslbilidade de parcelamento.

�.

cC
li
LU
U.
ORef 3591 Vila lenzi . Suite + 2

dormito R$ 155.000,00
Ref 83 "alto padrão" 1 suíte + 2

dormit. cl piscina - á consultar
ReI 3831 • Ilha da figueira· Casa com sala
comerêtaí em rua principal R$ 300.000,00

Ref 3711 • Agua verde - casa suite + 3
dor",;t. cl 2 vagas R$ 180.000,00

Ref 3431- Vila lenzi - 2 Casas em alvenaria
cl terreno 720m2 R$ 159.000,00

Ref 3671 - Jaragua 99 - Casa 2
dormit. + edicula R$ 96,000,00

Ref 3871- 3 rios do norte- Casa ótimo

padrao suite + 2 dormito R$ 293.000,00

Ref 2471 • Terreno Rau R$ 62.000,00

ReI. 3321 • Terrenos AMIZADE
à partir de R$ 79.500,00

ReI. 1861 • terrene- Jaraguá Esquerdo -

688m2 RS 161.000,00 (cond. fechado Azaléia)
Ref 3841 - Baependi . Terreno

1750m2 R$ 750.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ricardocimoveis@hotmail.co.m te:( (47) 8835-6617
� (47) 8841-6996.
e:( (47) 8861·-2228
� (47) 9111-11843055-0191

14 Glassimais

lRICARDO
Faça AQUI seu

financiamento bancário!

v

Rua Barão do Rio Branco "°79

COMPRA _ VENDA _ ALUGA - ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES 'DISPONIVEISs

CM 271. Baependi. Casa de alvenaria com 2 quartos,
garagem demais dep. R$165.000,00.

Cód 222 - Ilha da Figueira Casa de alvenaria com 1 suíte
+ 2 quartos, area de serviço, churrasqueira, 4 sacadas,

lareira, demais dep. RS 405.000,00.
Cód 275 Ribeirao Cavalo - Terreno com casa de
madeira, terreno com 322, 16m2 R$ 65,000,00.

. Cód 249 Barra do Rio Cerro - Casa de alvenaria com 1
Cód 240 Tres Rios da Sul· Casa de alvenaria com 2 suite + 3 quartos, 2 banheiros, garagem demais dep.

quartos, sala, cozinha demais dep. R$80.000,oo. 1 R$ 150.000,00.
__ . ._�_,_,_. �M_"'_"_,_,_._._._._,·"._,_"'_, __....._, __._ .. _ .. _ ...__ .. _.,__.__ ._ .. _ .. __ ."_..__ .. _ .. _._._. -----

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CRECI01l420

r�a����to ...

?Z6� ��� do � ��!
Rua 28 de Agosto, 728 - Guararnirim 47. 3373-1905

Aíugo sala comercial Centro de
Guaramirim com Aproximadamente

SO,00m2• Valor negociavelBom fugar
para Panificadora ou Café Colonial!

Vendo casa no Centro da cidade I

Bem localizada com bela vista!
Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro,

lavanderia e garagem. Projetada para mais
um andar' RS 165.000,00

Vendo terreno com 360,OOm', edificado
cl duas casas, uma de alvenaria C/

112,OOrn2 e uma de madeira de
9O,OOm2• Casa toda murada e ti

escritura. R$ 128.000,00 negociável

Alugo sala comercial no

Centro de Guaramirim com

aproximadamente 90,00m2.
R$ 800,00

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.
R$ 600.00

Vendo terreno com 360,00 m2
Na Ilha da Figueira, fazendo frente em

39,00m para o asfalto
RS 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RENATO Corl"etor de Imóveis
(47) 3371-8851 - 9993- 3881STEFANI CRECI 14.407

R. Leopoldo Veloso, N° 88 - Jaragua do Sul - se - stefanitb@ibest.com.br
OFERTAS

• AWGUEl: BAEPENDI • QUARTOS PARA

MOÇAS RS 300,00 AGUA/lUZ
• CENTRO: APTO NOVO SUITE, 2 QUARTOS,GAR

RS 200 MIL
• AGUA VERDE: TERRENO 320 M2 PROX UNERJ

RS 80 MIL
• AGUA VERDE: APTO NA PLANTA 2

QUARTOS,GAR. R$100 MIL
• CENTRO: TERRENO 700 M2 R$ 325 MIL
• AGUA VERDE: TERRENO 420 M2 ESC. RS 55

MIL
• CZERNIEWTZ: TERRENO 470 M2 ESCR. FlNAC.

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

Cllacrinha Fig. casa 2 quartos,
6000m2, prox.posto Behling

R$ 100 mil Pare.

I

Tereza Corretora de Imóveis - Creci 6164
Fone: 3372-3388

Vende-se apartamentos edifício Munique

Apartamentos
de2e3

quartos.

Sche
JARAGUÁ
ESQUERDO -

Casa com suite
mars 03
dormitórios, bwc
social, sala de

Jantar e estar,
cozinha,
lavanderia.
Churrasqueira,
lavabo e garagem
nos fundos.
Metragem da
casa: 193,OOm2
Metragem do
terreno:409,50m2
RS 320.000,00.

Crl!leJi "I 1 .90B www.schellercorretordeimoveis.com.br

AMIZADE - RESIDENC·IAL 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

AMIZADE - LOTEAMENTO ITACOLOMIII - Casa pronta
para morar com suíte mais dois dormitorios. bwc socíal

sala estar e jantar, cozinha lavanderia área de festas
com lavabo, garagem para dois carros. RS295.000,00.

TERRENOS
• Terreno - loteamento

Itaeolomi II R$ 87.000,00
• Terreno - loteamento Ville de

Lyon R$ 82.000,00
• Terreno - loteamento

Champs Elieses R$ 128.600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A.

Cód.0222 - Casa de alvenaria Figueira cl 3 quartos. 2 BWC.
sala, cozinha, garagem, rua asfaltada, etc ... RS 145.000,00

� FraDe seo Alves
FINANCIAMENTOS

CA' ..A
CAiXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu
.

imóvel para financiamento.

MÓVEIScorretor de 3370-6480 I 9609-0736
imoveis@franciscovende.comwww.franciscovende.com I

Cód.0223 - Casa mista
r"_"""'""'-�"""",._..,..__aSanto Antônio cf 5

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, 2 BWC,

abrigo pi automóvel,
murada, rua

asfaltada. R$
80.000,00

CM. 0220 - Casa mista
Figueira Cf 2 qtos, sala,
COZinha, 2 BWC, fogáo à
lenha, área de festas c/
churrasqueira. piso
cerâmico. vidros

..,..".,............,.,__ temperados, cozinha

���).iI mobiliada, garagem,etc ...

-......__�--"'-"'��.......- R$ 125.000,00

Cód. 0225 . Casa de Alv. cf 1 suíte + 1 dormitório. BWC. cozinha cl
azulejo, garagem p/4 carros,etc .. + 2 kitinetes c/i Quarto, BWC e

cozinha. RS 220.000,00

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

Edson Müller (47) 3372-1081 Plantão (47) 9112-1700

,. (47)3055-0007Corretor de Imóveis Rua: Domlnqos R.da Nova, 403 - sI. i e

CRECI/SC N°. 8530 Jaraguá do Sul,· SC Cep: 89251-640

www.mullercorretor.com.br

Terreno perto do Noviciado
Barra do Rio Cerro. 3000 mil

m2 água corrente, árvores
frutíferas., todo cercado.

R$ 45 Mil

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq.aq solar,

garagem 4 carros.

R$ 650 mil

Cód.2015 - Centro

Apto.(acab. gesso/ massa

cor) suíte+2qtos, bwc social,
cozinha garagem. Próx.Jus.

Federal. R 178 mil

CodA015 - Garibaldi

(Cacilda) - 3000m2 de área,
sobrado c/136m2• rancho

c/68m2, lagoa. R$ 115 mil.

ESTAMOS ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
RUA DOMINGOS R,DA NOVA. 403 - SL.01.02
PROX SIPAR E STUDIO F

Casas Bairro Ãrea/Terreno' Construção' Valor
1002 Baepeodi 300m' .-llm' 500mll
'046 SFS!itaguaçiJ 600m' fiOOm"3pa'l 450mll
1'148 Centro 532m" 1:3am' ,DOrmi
1065 Vi,aNova(2casas) 1500 • 360ml
1'166 Praia Barra do SUl aprox i O 135mll

Apartamentos local

Cód.1080 - Schroeder -

sala, cozinha, 3 qtos,
bwc, lavand., 80m2. R$

110 mil

Cód.1082 - Schroeder-
150m2, suíte+2qtos, 2

salas. despensa,
port.eletr. R$ 160mil

Terreno
13040 Centrol j)rJX Kohlba�h)

Área
3 OOOrn'" . 650, I

Vila Rau, com 1 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,

garagem. Terreno com 374m2.

R$ 80 mil

CódA016 - Rio Cerro II -

25000m2, casa c/200m2
mobiliada, rancho, lagoa,
árvores fruI. R$ 210 mil

Chacara
4041 SFSiRlbel:cl 172 ;(1)m2
4003 Pecra Branca 90 ;)()() 1T'2
4C1l5 RIO Cerro , 25 ono m"

1006 Mass RIJGI!:;avo201 OOOm'
4 1 s:. SIM JÍ' • ::-4200Oi'l'
400:: S )1'OC er '1 000

220 .

300
22'l1l'i!
lW

• IprOX Pa t,cça • 50 II
• Ri!; Gel)"'; il) 9il'"

PROJETOS E CONSTRUÇOES
Temos projetos com equpe de arquuetos e engenheiros, com grande

experiência no mercado de construções.'Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressanles e emoconas de uma construção por nossa conta.
enquanto sso vocé desfruta os sabores da VIda até a entrega das chaves.'
FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).

Projetos Estrutura-a e Arqu tetômco )

DELlAGIUSTI A

�PARA VEN'DER I COMPRÁR I ALUGAR' OU ADMINISTRAR'-SEU IM-ÓVEt!'�
VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS._ ",:,'::... ._��_",;_,

3:3(1)-1766 91.13-",1311

*Corfé:sponúnta CA.I1t.,
11AS6éS,$Q(ia habita:CiCna.

RIJA fllt<iAlDi) fn)(;l) 1M
tl:HA n.A FlOUEIR.,ú,

IlíJcàJ...,c.arr,e·!óT@.rual.C«n..br

Vende-se

C:;tJsa (!,ml �jhi'IQ:\'l'It)ri� COm

901m'l e �:erreno (";Qm

39B.,);)uQnyl � localizada no

8a�rlrl('!) ÀglJaS C:Ia, r·as· {pró,x.
�=r:esenJ. S.a�"na�.l.

Yalor R.$12,g.OUO�OO •

casa um rlh.l(!t-'i:H IrllZ)W 11

90n1:l e terreno COBl1

450� )2 foc31izada 1'1(1

B(ijnu llOl Pf,I'JiiI ,A/;JU,

ValGr R.$ 4'8.00D,UD.

CRECI-13252

Vende-se
J

_

, terreno, bairro
�...I!'!""-,,/�,���� Vila La Lau,

Rua Dona
Matilde.

432,87m2.
Jaraguá do

Sul.
R$

140.000,00

Chácara com 10.500m2. com casa de Casa com terreno de 392m2, 4 imóveis '

alvenaria, lagoa. Bairro Bom Planl - locados com renda média de R$ 1_700,00.
Corupá. R$ 90.000,00 (troca por' Bairro Ana Paula.
residéncra). Jaraguá do Sul. R$ 160.000,00

Terreno 88.200m2 (126X700).localizado Sr: I Ótima chácara de 111.500m2, farta em 1
280, km 82, ao lado dó Tureck Garten.:

I

água, preservação. 13 km do centro
Corupá. R$ 350.000,00 : de Corupá-SC. R$ 65.000,00

Fone (47)3375-2031 19153-1112/9135-4977. Rua Roberto Seidel, 1142. Corupá.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Financiamentos

CAI A
;""'_-I AIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

WS Imóveis agora com

consultoria Habltacionall--
Facilitamos seu processo
de financiamento pela

Caixa Econêmica federal. * Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

www.imobiliariaws.com.br
vendas@imobiliariaws.com.br- vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim (47) 3373-3404 I 3373-0066 Anuncias 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 Madri Ótima localização,
Aptos de 02 quartos, sala, cozinha,

banheiro, lavanderia, garagem coberta
e área de lazer.

R$ 95.000,00 (Financiável pela Caixa)

Rei 140 Vila
Freltasl
Guaramirim Casa
com 03 quartos. 2
banheiros,
garagem para 4

carros. aprox.
140m
RS98.000.00

-ReI: 198 Cenlro/Guaramirim Casa em alvenaria, com 3

quartos. sala, cozinha, 1 banheiro. lavanderia e

garagem. 118m2 de área construida e terreno com

450m2 todo murado. RS 150.000.00(P5180016.JPG)

ReI. 00136 Amizade/ Guaramirim Terreno de
com aprox 486m2 contendo 02 casas em

alvenana Casa com 121m ,3 quartos sendo 01
suite sala cozinha. banheiro lavanderia e

garagerh A outra casa fica nos fundos e possue
70m • 2 Quartos sala cozinha banhem e

lavandena Valor' RS 200 000.00 .

ReI: 154 Amizade/Guaramirlm· Casa
nova em alvenaria com 3 quartos sendo

1 suíte, sala, copa, cozinha, 1 banheiro
social e lavanderia. 80m2 de área
construfda e terreno com 360m2•

RS170.000,00

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 dependência de

empregada. R$ 310.000,00

Rel161 Sobrado, Térreo: 02 Quartos sala
COZinha, banheiro, lavanderia, 2 PISO Sala

cozinha, 02 sunes, O 1 quarto banheiro SOCial
área de festas e lavandena RS 210 000,00

ReI - 0186 Guaramirim/lmigranles - Casa em

alvenaria, com 4 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros.
lavanderia e garagem para 3 carros. casa com 200m?
de área construida. R$ 250.000,00

ReI: 196 Centro/Guaramirim . terreno
com 364m2 ótima loêalizaçao

ReI. 118 - Centrol Guaramirim Casa de alto

padrão, cf 03 quartos sendo 01 suíte master,
sala de estar e jantar, lavanderia, cozinha e closet
com móveis sob medida, área de testas, dep. de

empregada, garagem pI 02 carros, 260 m?,
ótima localização. R$ 280.000,00

- Ref: 199 Guamlranga/Guaramlrim
Terreno com 189.780,OOm! contendo
arroizeíra terras produtivas. Terreno
escnturado, RS 800.000,00 anexo

ReI: 168 Banlnal do Sul / Guaramlrim. Casa no Res. São
Francisco em construçáo, 3 quartos, sendo 1 suíte, sala. cozmha,

banheiro e lavanderia. RS 130 000,00 Frnanciável pela Caixa.

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: 00192. Casa com 02 quartos.
sala, cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem RS 70.000,00
ReI: 00193 lote no Guamiranga

de 400m2 RS 37.500,00

ReI 184 - Nova Esperança! Guaramlrim casa

em alvenaria com 3 quartos, sala. cozinha

banheiro. área de serviços e garagem 120m2
de area consmsoa e terreno de 588m2•

RS 120.000.00

ReI 182 - Beira Rio/ Guaramirim Casa de
madeira com 02 Quartos. sala, cozinha,

banheiro, lavanderia e garagem RS 55.000,00

- Ref: 197 Centro/Guaramlrlm Casa em alvenaria
com 3 Quartos. sala, cozinha, 1 banheiro.

lavanderia e garagem. 65m2• RS 65.000,00
Rei 175 Amizadel Guaramirim, Terreno

com 1054m;: sem 17,50 metros por
60,25 melros. RS 160.000,00

ReI: 0191 - Nova Esperança Casa em alvenaria com 4 Quartos, sala, cozinha 3 banheiros. lavandena
e garagem para 2 carros casa com aprox. 200m2 e terreno com 743.20m2 RS 300.000.00

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

Ref18S - Cenlro/Guaramirim sobrado com

3 Quartos sala, cozinha. 2 banheiros, área
de serviços e garagem para 2 carros. area

construida de 140mz e terreno de 184m2•
R 270.000.00

Amizade! Guaramírlm ReSidencial sao ll,;' .

lotes em Ó 'ma locaflZação e al11jl a infra·
- estrutura, ruas pavimentadas, playground e

oasseio estilo amencano. Financlave! pela
Caixa Económica .'Apartir de RS48.0oo 00

ReI. 0204 BananaVGuaramirlm . Casa nova

em alvenana com 3 quartos. saia COZInha
tavandena e banheiro RS120.000.00

financiavel pela Caixa,

-ReI: 188 Corticeira/Guaramlrim casa em

alvenaria com 3 quartos, sala. cozinha, 1 banheiro,
lavanderia e garagem. ãrea construida 100m2 e

terreno com 420m2 todo murado. RS 90.000,00

Ref 174 ' Nova Esperançêl
Guaramlrim Lote no loteamento
Oenket. 403.09 m2 RS 62.000 00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref.0113)Terreno no Amizade Área privilegiada, rua asfaltada, área
318,50m2 R$ 68.000,00 . Aceita finac. bancário cf FGTS.

Ref.0108)Casa no São Luis - Prox. a Bell"Arte, rua asfaltada, casa de alvenaria, legalizada para financ.
bancaria cf FGTS, 3 dorm, 2 bwc, área costruida 108 m2, terr. 392 m2. R$145.000,OO

Classimais o CORREIO 00 POVO • Fim de semana, 24 e 25 de abril de 2010

Oferta

Casas Novas na

Ilha da figueira,
prontas para

morar a Partir de

R$144.000,OO Ref.0115}Casa No São Luis Casa cf 1 suíte
máster com ctoset, 2 dorm, bwc, COZo sala, área
de festa. garagem p/2 carros, lavanderia, área

terr. 896m2 area da casa 135m'. R$265.000,00.
aceita financiamento bancaria com FGTS.

Rel·D24} lindo Sobrado em Guaramirim C/1 suite
rnastet 2 dorm. coz, sala de jantar e de jantar cf

gesso rebaixado, garagem pI 3 carros área de festa
mobiliada, terr. 364m2, casa 198m2 R$280.000,00,

aceita financiamento bancário com FGTS

Casas com

1 suíte, 2

dorm, COZ,
sala de
estar e

jantar, área
de serviço,
garagem.

Ref.D84}Sobrado na Vila Rau - Casa c/ 1 Ref.0118} Casa no Centro - casa Mista c/4 dorm.
SUIte com closet, 2 dormitórios, Cozinha, Sala 2 bwc. Cozinha. Sala de estar e jantar, Área de

de estar e jantar, área de serviço, garagem, serviço, varanda, garagem p/2 carros, áred do terr.
área 155 m2 R$245.000.00 aceita 832 m2 casa cl í 50 m2 RS4!j0.000,00 excelente
fmancíamento bancário com FGTS. lugar para se construir um Edifício

----�----------------------------._------------��----------��------------------- ----��-----

Ref.0105) Casa na Vila Nova Casa de alvenaria
cll Suite, 2 corrn. bwc. Cozinha. sala de estar e

jantar,área de serviço, varanda, garagem para 2
carros.área do terreno 300 m2 casa 115m2.

RS320.000,00. Aceita financiamento com FGTS.

Ref.046) Res. Maranalta - Cenlro - Apto Re1.052) Apto em Batneario Comburiu Apto cf
c/Novo 1 SUIte, 2 dormitórios. bwc. Cozinha. Rel.D100)Res. Sanlorini - Jaraguã Esquerdo - Suite, 1 dorm. bwc, Cozmha, sala, Sacada com

Sacada, Sala de estar e jantar Area de serviço. Apto na planta c/ 1 Suite. 1 dorrn, bwc. Cozinha. churrasqueira Área de serviço. Área 78m2
1 vaga de garagem. área 104 m2 RS210.000,00 Sala de estar e jantar integrada, Area de serviço. R$285.000,00, aceita financiamento com FGTS ou

r;:=======:;:;;;;:;;;==;-tr:::::::::::::::::::::::::��::::::::::::::::::::::::::;-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"tira;;;c=el::;taifli'naniiciiamieiin;toib�an3c�ãn;::·0:::c:::o:::m:::F:::GT=S=.=;"t-====:pr:ot:o:co:lo:n:O:1:25:8:/3:0:2.===�; troca por imóvel de menor valo em Jaraguá do Sul.

Ref.088)Res. Aquarela - Centro - Apto
cf 1 sUlte.2 dorrmtõnos owc, sala de

estar e jantar, cozinha, lavanderia.
sacada com churrasqueira, garagem.
Área 88.80 m1 RS175.000,OO aceita

flnanc. Bancaria com FGTS.

Re1.D79) Res.Recanto da Ilha -Ilha da Figueira -

Apto na p anta c/1 Sufle. 2 dormitórios, bwc, Coz,
Sala de estar e jantar. Sacada com crunr, Area de

serviço, elevador, 93 m2 RS169.000.00
Inca ora ao nO R- 7.39.971.

Ref.0114)Aplo no Jaraguá esquerdo Apto
mobiliado c/ 1 suite, 1 dorm. coz, bwc, sala de
estar e Jantar,sacada com churrascueíra.t vaga
de garagem, area 80m2 RS155 000.00. Aceita

financiamento bancário com FGTS.

Ref.083)Res.San Rafaet - Nova Brasilia - Apto
cf 3 dorrn, bwc Cozinha, Sala de estar e jantar.
Area de serviço, 1 vaga de garagem,74,17 m2

R$128.000,00, Aceita financ. bancaria com FGTS.

Ref.057}ApIO. Estrada Nova - Apto cl 2
dorm, sala, coz, bwc,area de serviço. 1 vaga

de estaclonamento,53m2 RS90.000.00
entrada e saldo com línanciamento bancário

no lano Minha Casa Minha Vida.

Re1.078) Res. Premier - Vila Nova - Apto
cll Suite. 1 dormitonos. bwc, Coz, Sala
de estar e jantar, Sacada com churr. Área

de serviço, elevador. Área 75,15 m2
RS155.000,00.Entrada mais parcelas com

FGTS. Incorpora ao nO R-3. 48.615.
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Ref J02165 - Aptos com 152.41m2, 1 suíte + 2

Quartos. sacada cl ehorras., 2 vagas de garagem,
demais depend., satão de festas, 2 elevadores,

Entrega prel/lsta para Dézembró 2010. Com
entrada e saldo parcelado direto com a construtora.

Ref. J02455 - Casa em alvlilnatia cl
64.20m2; terreno cf.3$5m"'! 003 quartoS:
sala de estar; cozinha; owo: quintal. Forma

de pgto: entrada e saldo liberado para
fmanciamento bancaria.

Ref. JD2559 - Residencial Aquarela
Apartamento com 03 quartos sendo

1 suíte, sacada cl Churrasqueira,
sala estar e jantar, cozinha, área

serviço, garagem.

Ref.: J02483 Ed. Prócopía. Lindo apto todo
reformado com 150m d area pnvat v 3

dorm c guarda roupa sob medid sendo 1

suíte cl closet sob medldade e hidra cozinha
sob medida piso em porcelanato, gesso

acústíco, 3 vagas de garagem agua Quente

Ret. JD2019 Residencial Paim

Spnngs terrenos com infra
estrutura completa prontos para

construir. Pagamento tacíutado em

até 60 meses.

JD2186 - Saint Morilz - Aptos novos no bairro Vila Nova, 1
suite + 2 quartos, coz. sob medida, sacda cf churras. 2 vagas
gar., elevador, salão1esta playground. Valor. R$1.200,OO.
JD2519 - Centro - Apartamentos novost Com 03 e 02 quartos,
ambos com sala, COZ., área de serv.. bwc, sacada com

churras. e gar. Valor R$680,00 (03 quartos): R$620.00 (02
quartos).
JD2515 - Água Verde - Apartamentos novos' Com 02 quartos.
sala. coz área de serv , bwc, sacada com churras. e gar. Valor
RS600,OO.
JD2557 - Ilha da Figueira - Sobrado Geminado: Pavimento

superior' 02 corm. + 01 suite + bwc SOCial Pavimento
inferior: sala de estar. coz., área de serv., churras., lavabo, gar.
Valor RS880.00.
JD2521 - Jaraguá 99 - Casa de madeira com três dorm., sala.
COZ., área de serv, bwc e gar 1.5 KM após a Malwee Malhas,
Valor RS500.00,
JD2552 - Centro - Apartamentos NOVOSI Três oorm., sala,
COZ., area de serv., bwc. sacada com churras., gar. Valor
RS680.00 + condornmlo,
JD2541- Centro - Excelente sala comercial NOVA no centro da
cidade com 30.00m- um bwc Onmo acabamento em

porcelanato, massa corrida e gesso. Fachada de vidro. Valor

R$500,00.
Jd2520 - Centro - Sala comercial NOVA com 100m2• Valor
RS900,00,
JD2553 - Nova Brasllia - Ed. Espanha: Apartamento com dois
quartos. sendo uma suue, sala. coz , área de serv., bwc
sacada com churras. Valor RS650,00.
JD2540 - Nova Brasdla - Apartamentos NOVOS!II DOIS dorm.

amplos, sala de estar e COZo Integrada area de serv., bwc. Uma

vaga de gar, Piso em porcelanato. Valor R$51 0,00.
JD2527 - Água Verde - Casa em alvenária com 03 dorm., sala,
COl., área serv., bwc. gar., portão eletrónico. Valor RS600.00.
JD2557 - Ilha da Figueira - Sobrado Geminado: Pavimento

superior: 02 dorm. + 01 sUite + bwc social Pavimento
infenor: sala de estar, COZ., área de serv, churras ,lavabo. gar.
Valor R$880,OO
JD2521 - Jaraguá 99 - Casa de madeira com trés dorm .. sala,
COZ .• área de serv., bwc e gar. 1.5 KM após a Malwee Malhas.
Valor R$500,DO.
Jd2552 - Centro - Apartamentos NOVOS! Três dorm., sala,
coz .. área de serv.. bwc, sacada com churras., gar. Valor
R$680,OO + conoorrsruo.

.

Ref. JD2559 - Resldenclal Aquarela
Apartamento com 03 quartos sendo 1

suíte, sacada cf churrasqueira, sala estar
e jantar, cozinha, area serviço, garagem.

Ribeirão Cavalo·

IDEOCAR CORRETOR
,

DE IMOVEIS

TEL. 3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

106 - Jaraguá 99 -casa de alvenaria
Com 48.00m2 e terreno com

320,OOm2.(acelta financiamento
bancário) RS 95.000,00

123 - Corupá - casa de alvenaria

com 7S,55m2 e terreno com

600,00m2 R$110.000,OO
016 - Schroeder - terreno com

537,82m2, R$ 60.000,00

022 - Ribeirão Cavalo, Geminado
novo de alvenaria com 69.40m2

RS 105.000,00

009 - Centro. casa de alvenaria com

317 .OOm2 e terreno com

900,00m2.(aceita terreno como forma de

pagamento). R$550.0DO,DO

034 - eorupa - gem nado novo de

alvenana com 78 55m e 91 64�

(valor por gemmado)RS 127.000.00

048 - Schroeder - casa com 100.00m?

e terreno com 22.955.80m (aceita casa

como forma de pgto.) RS 280.000,00

TERRENOS
003 - Santo Antomo, terreno com área de 89.268,00m2• • .. ••.•..•...•..•••.•••..••.••••.•••..•• . .• R$700.000,00
033 - Três RIOS do Norte, terreno com 325,00m2 • ••••••••••••••••. ••• .,.. ••••••••••.•••••• , .• R$52.000,00
047 - Schroeder - terreno com 360,OOm2 .. • • . •• .••••• .. RS55.000,OO
049 - Schroeder - terreno com 2.149,37m2 RS33.000,OO
051 - Braço Ríbelrao Cavalo terreno com 8.1 05.75m2... •.• .. .. .. .. • . • • RS200.000,00
076 - AmIzade, terrenos -Itacolumi " a partir de ... .... . ...• '" . . . . . . . . . . . .• ......•.. RS79.3BO.00
086 -Amzade, terreno com 505.00m2 ••••• • ••• ,... • • • • • • • • . . • . . • • RS79.350,00
088 - Jaraguá Esquerdo, terreno com 580,00m2.. • . • . •• • . • ••• ,... ••.••• •...•..• .••••• .• .•. RS65.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 420,39m2 ••• ••••.••• • .•• _. • • . . . •• •..••••• ••••.. RS132.000.50
093 - Schroeder, terreno com 62.100,00m2 • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • •• • RS 870.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,OOm .. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .. . , , .. RS250.000,00
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno c/ 375,00m2 • • , •.••..•..••••••...... RS28.000,00
156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141,34m? ,. .•. .. R$150.000,00

APARTAMENTOS
005 - Balneário Cambonú, área total 135,00m2 ....

170 - Czernlewicz - com 93,00m2 de área privativa.
. .. RS270 000,00

. , .. . RS150.000,OO

CASAS
004 - Nereu Ramos casa de alvenaria com 100,OOm? e edicula, com terreno de 360.00m2, aceita troca por Sitio... RS150.000.00
014 - Rio Cerro I - casa de madeira com 70,00m2 e terreno com 312,00m2• • ••••••••••• ,. • ••• RS70.000,00
018 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 70 DOm? e terreno com 322,00m2 ••• • • •• • •••• RS85.000,00.
020 - Trés Rios do Sul- casa de madeira com 11 O,OOm? e terreno com 420,00m2 •• ••••• •• •••.•• • ., •• RS93.000,00
028 - Ouro verde - casa de alvenana c/200.00m2 e terreno cf 329.00m2 aceita sitio .. , . . . . .. . ..•........ R$220,000,00
035 - RibeIrão Cavalo - casa de alvenaria de aprox. 68.00m? Terreno de 443,50m2 (aceita financiamento bancaria) RS 96.000,00
055 - Nereu Ramos - casa de alvenaria c/203,40m2 e terreno c 1 364.00m2• • •• • • ••• • • • •• ••••• R$285.000,00
056 - Amizade- casa de alvenana com 144,00m2 e terreno com 350,00m2 • • • •• • •• •• _ •••. • RS 280 000.00
057 - ereu Ramos - casa de alv. com 10B,00m- e edícula com 40 00m2 (aceita terreno C/ parte de pagamerto) RS170.000,00
068 Vila Lenzi, sobrado com 166.78m e terreno com 302 20m2 (aceita carro como forma de pagamento) . R$160.000,OO
087 - São Luis - casa de a venana com aprox. 120.00m2 e terreno com 453,60m2. (aceita apto de menor vaiar) . RS 170.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470 00i1l" (óurno pi IOdustrta) . . . . .. _ . • . •. .. .•.... . RS 330 000,00
117 - Nereu Ramos, casa de a1v. 89,75m2 e edicula de 40,00m Terr 360m2 (aceita carro pop. ou financ. bane.) . RS 135.000,00
129 - Ribeirão Grande do arte, casa de alv c/80,OOm2 e terreno C/ 607,50m2 . . .... . . .. . . . RS90.000,DO
131 - Nereu Ramos - casa de alv. com 1 02,00m1 e ter. com 475,00m2• (acerta apto de menor valor ou carro pop.) RS220.000,OO
136 - Rau gemmado em alvenana com 199,00ml. . .. . ...... ... .. ....•.• RS250.000,00
159 - Praia do Ervino, casa de alvenaria com 100,OOm2 e terreno com 300,00m2• •• •••...•. • •.•.••.•••• RS35 000.00
188 - Santo AflIonio - sobrado com area de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 •• .••.•.•• • .•.•••.••••. RS150.000,00
240 - João Pessoa casa de alv C; área de 119,33m2 e terreno c/513,44m2 acena financ oancano . RS150.000,00

smos
021 Schroeder, smo com casa mista e terreno com 16.007 00m2

026 - Santo AntOPIO com área de 475 650 DOm.

030 - San o Anton o c casa de ar , rancho lagoa C/ area de 75km-_ acerta movei de menor valor
038 RIO Cerro com área de 175 000 OOm2
044 - Nereu Ramos c área de 60 OOO,OOfTl< Cf casa área de festas, rancho lagoas
061 - João Pessoa, casa de alv. C/ 327 23m2 edícuía, cacnoera. agoa e terreno C/ 190.600 OOm .

163 - Guararmnm - cI casa de alvenana, area de festa pastagem lagoas ... C/ área de 126.600 00m2•

R$130.000 00
. RS400 000,00

RS 430.000,00
R 175 000,00
RSSOO.DOO.OO
RS700 000.00
RS640000.00

INVESTI ENTOS
Temos unoves a venda em Balneano Cambonu

COMPRA _ VENDE _ ALUGA _ FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA - R: Guilherme Weege, 166 - Edifício Bergamo - Centro
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3370·112219117.1122
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 27/04/1 O

IVANA
r

M O V E I sI

Apto no Centro, Res. Vancouver II,
com 1 suite. 2 quartos. bwc social,
sala de estar, sala de jantar, cozinha,
sacada com churrasqueira, área de

serviço, 2 vagas de garagem. Preço
R$263.000,OO

Ref. 1085 - Casa no Bairro Três Rios do
Sul, com 1 suíte, 2 quartos, bwc social

com armários, sala de estar cozinha com

armaríos, área de serviço, garagem para
2 carros. Preço R$275.000,OO

Ref. 3034 - Terreno no Bairro
Amizade, loteamento Champs

Elysses, com área de 360,OOm2.
Preço R$105.000,00

ReI. 1084 - Casa no Bairro Ilha da Figueira,
com 1 sune, 2 Quartos, bwc social, sala,

copa, cozinha, lavanderia. Fundos: uma casa

com 2 quartos, sala, bwc. cozinha,
lavanderia. Preço RS370.000,OO

Res. Baviera, Bairro João Pessoa, com 2

quartos, bwc sala de estar, cozinha, área de
serviço, sacada com Churrasqueira, 1 vaga de

estacionamento. Preço RS92.000,OO

Ref. 3027- Terreno no Bairro
Vila Rau, com área de

385,OOm2. Preço R$95.000,OO

ReI. 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,OOO,OO

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 festas, garagem para 2
carros. Preço R$195.000,00

ReI. 2066- Apto no Bairro Vila Nova, Res. Torre
di Luna, com 2 quartos, bwc, sala de estar,
jantar, sacada com churrasqueira, área de

serviço, cozinha, 1 vaga de garagem. Preço
R$129,OOO,OO

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,OO

Ref. 3033 - Terreno no Bairro Amizade,
loteamento Champs Elysses, com área de

425,51m2. Preço R$140,OOO,OO

Classificados de linha
Amizade, atende pelo nome de Coca. Tr.3371-
7914

.

MAQUINA DE COSTURA - Vende-se, Co
bertura industrial, Nissin, R$1.400,00. TR.
33700983

2798

OFICINA - Vende-se, Tornearia. R$46 000,00.
Tr:9953-2408 ou 9905-9850. YORKSHIRE- Vende-se filhote, macho

R$400,00. Tr:3370-2715Maquina de costura- Vende-se Overíock
SunStar semi-nova 7.500 pontos R$1.300,00
Av. Tr:3273-7163

FILHOTES - Vende-se, Collie, R$400,00. TR.
9619-8260

--

VENDE-SE
PADARIA E CONFEITARIA - Vende-se, equi
pamentos e balcões, semi novos, no bairro
Vila Nova" Tr:9652-3963.BALCÃO DE

NEGÓCIOS
FILHOTES - Vende-se, Golden Retriever. Tr.
91162350

Maquina de costura- Vende-se reta automáti
ca eletrõnica R$2.000,OO, Overíock 1.800,00,
Overlock R$500,00, Overlock R$1.000,00,
maquina de bainha R$1.500,00 e catraca
R$2.500,00. Ao adquirir todas as máquinas,
ganha uma pistola para limpas as peças,
Tr:3370-7031 após as 15h30.

Par de auto falantes - Vende-se, 6p novo

na caixa R$90,OO Alceu 3373-8633 ou

91772688FILHOTES - Vende-se, York Shire, macho
R$500,00, fêmea R$700,00, TR. 33702715Aparelho de CD- Vende-se, com USB, apartir

cfê R$249,90. TR:3370-1478
Pia- Vende-se, inox, com gabinete. Tr:3273-
5235FREEZER - Vende-se, Cõnsul, 170 Its,

R$250,00. Tr 33761403
BARRA PARALELA - Vende-se, de alumínio.
Tr:8843-2125.

'iI". .'. " ....

MARCENARIA - Vende-se, Tr. 32748679 Portão - Vende-se pequeno de ferro,
R$100,00,Freezer-Vende-se, Consul vertical em ótimo.

Tr:3370-1645 ou 9927-3158
BAU - Vende-se, de caminhão 1l,5x2,60m. de
altura, 2 portas laterais, assoalho reforçado.
R$9.000,OO. Tr:3275-3975.

Mármore- Vende-se, pedra de mármore,
1 mX1 m, R$100,OO. Tr:3376-4050 Aux. Departamento Pessoal- Hospital São

José está selecionando pessoas para atuar
como Aux. de Departamento Pessoal, interes
sados Tr:3274-5016

I

���- COMPRAS-SE'
PORTAS DE VIDRO TEMPERADO - Vende-se
1 ,40X2,0 duas folhas e outra fixa 75X2,O. TR:
3373 1900 Sergio

Frigobar- Vende-se, Eletrolux, em ótimo esta
do. Tr:3370-1645 ou 9927-3158 Mercearia- Vende-se, em pleno funcionamen

to. Tr:9112-3947
BICICLETA - Vende-se, feminina, antiga, pró
pria pi colecionador, Tr. 92116664

JAQUETA DE COURO - Vende-se, pi moto

queiro, R$150,00. n 3370-5533.
ROLLERS - Vende-se, 37/38. R$50,00. Tr.
3276-0340

Aux. Limpeza- Hospital São José está sele
cionando pessoas para atuar como aux. de

limpeza, interessados Tr:3274-5016

MESA RUSTICA - Vende-se, nova, 8 cadei
ras, centro giratório, madeira maciça e couro,
R$2.500,OO, TR. 3055-3756 à norte.

AR COND. PI CARRO - Compra-se, AC origi
nai pi Opala 75. Tr. 96523006

BICICLETA - Vende-se, masco 18 marchas,
R$120,00. TR. 33700983

ROUPAS GINÁSTICA - Vende-se, de suplexx,
cl estoque 500pc. Tr. 8849 3600 I 47 3273
-5144 (após 18hrs)

JOGOS DE VASOS SANITARIO - Vende-se.
TR. 3373-1900 SergioANTENA - Compra-se, parabólica pequena.

Tr:9194-0580 ou 3273-5183.
. BABÁ - Procura-se, pi trabalhar no horário

normal, Bairro Czerniewcz. TR, 96077945.
Botijão de gás- Vende-se botijão de gás vazio.
Tr:3373-5235 Mesa- Vende-se, tampo de vidro, 4 cadeiras.

Tr:3273-5235KIT - Vende-se, de alarme residencial instala
do. Tr:9944-5352. SORVETERIA - Vende-se, completa, maquina

de fazer sorvete, 5 freezer, mesas, geladeira,
fogão. R$38 000,00. Tr:9137-0999.

OURO - Compra-se, paga-se a vista. TR.
84484905 I 99790605

Calopsíta - Vende-se macho, motivo: família
vai morar em apto. Tr:3370-7160

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

MOENDA DE CANA - Vende-se, semi nova.

TR. 33705622LAJE FORRO - Vende-se, 39m2, R$740,00
negociavel. TR. 99370651 CristinaGaragem- Compre-se garagem no edifício Ja

raguá. Tr:3370-7160 Dulce ou Susan
CAMA - Vende-se, casal, madeira maciça,
R$150,OO. Tr. 3276-0340

MOTOR VOLVO 340- Vende-se, 95, melhor
oferta. Tr. 99380871

TANQUE LAVAR ROUPA - Vende-se, fibra, 2
cubas, R$130,00. Tr. 3276-0340LANCHONETE - Vende-se, completa no Bair

ro Baependi. Tr:9613-7754. Manutenção de computadores- Interessados
consulte-nos, faça um orçamento temos óti
mos preços, manutenção de computadores
em geral Tr:99429613

Biz-Compra-se honda biz fabricada de 2006 a

2009 pago á vista. Tr.(47)9651-8586
Celular- Vende-se, Nokia N95, 8gb, em perfei
to estado, com GPS habilrtado, funcionando
100%, R$700,OO. Tr:99750078

MOVEIS - Vende-se, apenas 1 ano de uso, pi
lOJa de roupas fem, em MDF, cores, carame

lo e branco. Balcão, caixa, balcão exposítor,
provadores, 4 araras, 2 tablados de vrtrin&, 3
manequins, painel decorativo, sofás e tape
tes. Tr:9903-9535.

TITULO SOCo ACARAI - Vende-se, mensali
dade paga até 2014, R$900,OO. Tr.33716968LANCHONETE - Vende-se, Rua Domingos

da Nova, esquina cl Marechal, montada,
completa e bem decorada. R$12.000,OO. Tr.
91951881-

DOA-SE
Torno mecãnico- Vende-se, 1500m/m comp.
Em bom estado de conservação. Util para ofi
cinas mecãnicas e auto elétricas, R$250,OO.
Tr:9618-3777

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

MARCENEIRO - Coloco portas de todos os

estilos. Reformo portas de correr, troco rol
danas e ajustes. Serviço de qualidade e preço
acesslvel. Tr:9902-8740 ou 9125-9932Lanchonete- Vende-se trailer lanchonete,

completo com chapa, cuba de aquecimento.
geladeira. pia, cadeiras e mesas e armário.
Tr:9187-9332

MÓVEIS - Vende-se, escritório, 2 mesas,1
armário 2 portas, 1 balcão, 2 cadeiras gi
ratórias, 4 cadeiras fixas, 2 cestos de lixo, 1
caixa de correspondência. Tr. 47 8443-3999
ou 3376-1996

Tv- Vende-sé 14 polegadas, cl controle,
RS100,00. Tr:3376-4050

Computador-Vende-se, tela LCD, RS9990,00.
TR:9942-9613

Revendedoras- Atenção revendedoras esta
mos contratando interessadas para atuar no

ramo do vestuário. Temos modinha femenina
e moda masculina. Interressadas Tr: 3275-
2063 ou 91942338

CACHORROS - Doa-se. adultos, pequeno
e médio porte, fêmeas e machos. Tr. 3276-
0340.

LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da Figueira, aceita
.

carro. Tr:8826-8636.
UTENCILlOS PI MERCADO - Vende-se, serra
fita pi açougue, moedor de carne, balcão de
frios e laticínios. Tr:3273-5065.

"CUBO PARA GUITARRA - Vende-se, 50W.
RS490,00, Tr:3370-5533 ou 9109-8233.Labrador-Doa-se, preto, macho, que foi en

contrado nas redondezas da R. Marechal
Deodoro da Fonseca, idade aproximada de 1
ano. Tr:9919-24'12/3371-4309

MOVEIS ANTIGOS - Vende-se, cama cf
aprox. 90 anos, mesa grande cl 11 cadeiras
acento de couro, balcão grande maciço. Tr.
30552255

LOJA - vende-se, de confecção em geral,
acerto carro ou material de construção.
Tr:8813-0934.

D-link 2640T-3 em 1 (modem adsl2, hub 4

portas e wireless) ótímo estado RS180.00.
9917-3771

VESTIDO - Vende-se, de prenda. Tr:3370-
4164 ou 8863-7665.

Bambuzal- Doa-se bosque de bambu,
Tr:3273-2347

OFICINA - Vende-se, de bicicleta, corupa.
com todo maquinário e estoque, uma ótima
freguesia, ótimo ponto comercial. Tr:3375-

LOJA DE MÓVEIS - Vende-se Tr. 99975027 YORKSHIRE - Procura-se, cor preta, peque
na. sumíu na rua Jacobi Gesser no bairro

FILHOTE - Vende-se,Yorl<. Shire, macho.
Tr:3375-2006 ou 9146-4864.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-t.>�� APARTAMENTOS

ALTO PADRÃO - Vende-se, 5 qts sendo 3 sui

tes, 2 bwc, 2 garagens,. cozinha grande, alto

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 Sul.

Tr:3372-2526/9199-3174, Alexandre, após
as 18:00.

APTO. - Precisa-se, rapaz pi dividir apto. no

Centro. TR. 33701270

Barra do Rio Cerro- Vende-se, com 02 dor

mitórios, 01 Bwc, sacada com churrasqueira,
próximo ao Posto Km7. R$120.000,00

CENTRO - Vende-se, ed. Maximum Center,
1 suite, 2qtos, gar,salão de festas, eleva

dor, 20 andar, sacada fechada com sistema

reike,que pode ser aberta totalmente qdo
Quiser, todo mobiliado com móveis sob me

dida. R$270.000,00, aceito financiamento.
Tr:3055-2094 ou 9117-8754.

CENTRO - Vende-se, Ed. Menegotti, 2

qts + dep. Empregada, bwc privativo,
R$130.000,00, aceita carro e/ou imóvel em

Jaraguá 1 Praias I Itajai. Tr. 3248-4258 ou

8401-4000

COMPRA-SE - Apto até R$95.000,00 à vista,
e preferência próximo ao Angeloni. Tr:9993-
100.

lha da Figueira- Vende-se apto no residencial
ilamar, 111 m2, suíte, 2 quartos e demais
ômodos, condominio com salão de festa e

levador.R$165.000,00. Tr:8838-3955/3055-
788

lha da Figueira- Vende-se prox. weg II,
bom 1 suite 3 quartos e demais cômodos

�$130.000,00 + finan. Aceita-se carro

�r.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 quar
to e demais dependências. Tr:3273-5233

Balneário Camboriú- Vende-se, mobiliado,
todo reformado no Centro, próximo ao Ca
mel6dromo, com 1 suíte, 3 quartos e demais
dependências.Tr: (47) 9625-0543

CASAS
Água verde- Vende-se, prox. Breítaupt, alvena
na, 138m2 R$118.00,00av. 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

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, alvenaria, 2 quartos e de
mais cômodos, R$90.000,00Tr:9183-80811
3373-0098

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, 2 suites,
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
mitório, 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.

Barra Rio Molha- Vende-se, 92,5m2, alvena
ria, com 1 suite e demais cômodos, asfalto
até a porta, R$72.000,00, aceita-se carro

popular o Mal. de Construção

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 acaba

da, R$118.000,00 avo ou R$68.000,00 +

parcelas, 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 I 33716069 - Creci 11831

Figueirinha-Vende-se, alvenaria, 2 quartos
e demais dependências. R$135.000,00,
entrada + financiamento. Tr:9183-80811
3373-009B

ITAJUBA - Vende-se, nova, alv.. Tr. 91434423

JARAGUÁ 84...: Vende-se, 385m2, 2 qtos, sala

conjugada cl a cozinha. R$50 000,00 á com

binar. Tr:3273-7195.

JARAGUÁ 99 - Vende-se, nova, alv, 120m2,
terreno esquina, murada, 2 qts + 1 sui

te, garagem dois carros, prox. a Malwee,
R$190.000,00. n 99025885

Jaraguá 99-Vende-se, de alvenaria, 105m2,
murada, terreno 15x30, prox a creche do

Ouro Verde, aceita-se casa em menor valor

em Jaraguá do Sul, Pomerode ou Maçarandu
ba. Tr: 9126-5824

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 tro

ca-se por imóvel em Jaraguá do Sul. Tr:9975-

3090 ou 3371-1243 cl César.

Rio da Luz- Vende se com 02 dormitórios,
01 Bwc, próximo a Ceval. R$90.000,00.
Tr:3370-6370 I 9965-9934

SANTO ANTONIO - Vende-se, Joinville,
alv. R$40 000,00, aceito carro no negócio.
Tr:3372-1617.

Shereoeder- Vende-se, Nova, alvenaria,
80m2, aceita-se financiamento ou carro.
Tr:3374-2023

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 suite e demais cômodos, garagem para
dois carros, por casa nos bairros Baependi ou

Vila Lalau, casa no mesmo padrão. Tr.9654-
0907

Vila Nova - Vende-se, 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

le.' 'e,cc CHÁCARAS
GARI BALDE - 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- Vende se, com 33.000,00m2,
com casa, próximo ao Comércio Furtani.

R$90.000,00 aceita carro, troca por apto ou

casa para locação. Tr:3370-6370 I 9965-

9�34

JACU-AÇU - Vende-se, 54,462,48m2, cl casa

simples de madeira, cl lagoa e energia elé

trica, R$138.000,00.Tr. 3274.8844 - CRECI/
SC 2716J

RIO CERRO II - 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.··

327520371 91184455

SANTA LUZIA - Vende-se, sitio 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

frutíferas, área propicia pi pasque e pague,
R$450.000,00. Tr. 33705603 I 99735780

TIFA AURORA - Vende-se, 30.000m2, cl
nascente e casa nova, RS65.000,00. Tr.

33722818

TIFA AURORA - Vende-se, 37.000m2, pas

tagem, plantação e riacho, R$65.000,00. Tr.

33722818
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BARRA VELHA - Vende-se, terreno no tabu
leiro, frente pi o mar, 300m2, R$150.000,00.
Tr.88146407

GROTA FUNDA -Vende-se, 140 mil m2, regu
larizado. Tr.33791119

GUARAMIRIM - Vende-se, bairro Avai,
400m2, cl escritura, R$39.800,00.
TR.91375573

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 15x30
450m2, Rua Ricardo Karssner, asfaltada.
Tr.99695540

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 450,00m2,
R$80.000,00. Tr.3370-6370 19965-9934 I
9975-2943.

Jaraguá 99-Vende-se, amplo, 704m2, lateral
da Bertha Weegue, a 3km da Malwee, cerca

do, local tranqüilo, R$85.000,00, aceita se

carro ou financiamento.

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, RS70.000,00.
Tr.3275-0560.

PiÇARRAS - Vende-se, próximo ao fórum.
Troca-se por imóvel em Jaraguá do Sul.
RS95.000,00. Tr:9975-3092.

Piçarras-Vende-se quadra Beira Mar medindo
13 x 25 = 325,00 m2, Rua Das orquídeas 3
lote, Valor RS11 0.000,00 Aceita Negociação.

R5015 - Barra Velha
70_000 ,00 de
Frente para o

Mar· Financío

Piçarras-Vende-se 3 Quadra da praia 24x24
576,()()m2 R. das Figueiras eSQ. com Pedro

R5010 - Penha 300mts da
Praia R120.000,OO

R1101 Nova· Guaramirim
- R$ 145.000,00

APTO. - RAU - Aluga-se, 2 qts, garagem,
R$470,00 mensal. Tr. 99932131 Sandra

('.', ,'" SALAS
COMERCIAISCASA - TRES RIOS DO SUL - Aluga-se, prox.

ao Mercado Larissa, alv, 68m2, 2 qts, sala cl
varanda, cozinha, bwc, área serv, si garagem,
R$530,00 mensal. TR. 8843-5751 AGROPECUÁRIA - Vende-se, Walter Mar

quardt. Tr. 3370-0370
CASA - BARRA DO SUL- Aluga-se pi tempo
rada. Tr. 3376-1553 ou 9903-0545 CENTRO - Vende-se, ponto comercial, com

mesanino, ideal para loja. Tr. 99791101
CASA - CHICO DE PAULA - Aluga-se, alv,
prox. a Menegotti. TR. 9171-7766 ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, sobrado co

merciai e residencial, com mercado completo
funcionando, 600m2• Tr:3370-4927.CASA - PIÇARRASI BARRA VELHA - Procu

ra-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

LOJA FEMININA - Vende-se, Centro de Jguá,
moda feminina, bolsas e acessórios. Tr.
99511107 I 32736762

CASA- JGUNGUARAMIRIM - Procura-se pi
alugar, 2 qts, sala, cozinha, bwc, lavanderia.
Tr. 9167-6964

Vila talau- Aluga-se galpão comercial.
Tr:9918-9996

GALPÃO - GUARAMIRIM - Aluga-se, 300m2.
Tr. 33701608

,

TERRENOS
QUARTO - BARRA DO RIO CERRO - Aluga
se, durante a semana pi moça de outra ci
dades que trabalha em Jguae região. TR.
9149-9771.

AGUA VERDE- Vende-se, prox. ao Breí

thaupt, livre de enchente, 450m2, cl escritura,
RS87.000,00 .. TR.91375573

QUITINETE - ILHA DA FIGUEIRA - Aluga-se,
nova, 1 qto, sala, COZinha, bwc, serviço, ga
ragem, murada. Preto pi solteiros ou casal si
filhos,RS400,00. TR. 3370 1821

AMIZADE - Vende-se, ou troca por casa,
60m2• Tr.33745520

Barra do Rio Cerro- Vende se com 324,002
próximo a Tritec. RS80.000,00. Tr:3370-6370
/9965-9934QUITINETE, QUARTO, APTO. - CENT��A

RIO - Aluga-se, mobiliados. TR 3370-35611
99583197

'

Três Rios do Norte -Vende-se, lindo terre
no pronto para construir, próximo a Escola
Max Schubert. 670m2 (27,48m X 24,60m)
RSRS95.000,00 Tr:88064621.

SALAS COMERCIAIS - CENTRO - Aluga-se,
Av. Pref. Waldemar Grubba. Tr 99975027

Galpão Comercial- Vila Lalau - Aluga-se (14
x 9mt) boa localização, a.c�ss.o asfa��, Pé

Barra do Rio Cerro- Vende se, com 324,00m2,
próximo a Tritec. RS80.000,00

BARRA 00 RIO CERROI PRAIAS - Troca-se,
terreno na Barra do Rio Cerro por meia água
na�. 1(.33709217 OU 9i895750
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Bencz Valor RS85.000,0 Negociaveis, roço
por terreno ou imóvel em Jguá do Sul,Tr:8402
8775

RAU - Vende-se, comercial, 507m2, fundos
do Mercado Brasão, Rua Afonso Nicoluzzi.
R$170.000,OO. Tr.99757708

SANTO ANTONIO - Vende-se, prox. ao co

légio, c/ água, luz e esgoto, rua asfaltada,
R$7.500,OO de entrada + parcelas de um

salário minimo. Tr.33716069

SCHROEDER - Vende-se, Centro Norte, es

quina, 785m2, c/ escritura, R$50.000,00.
TR.3370-4927

Sheroeder- Vende-se 421 m2, escriturado,
próximo ao Salão Bracinho, R$39.000,00,
aceita automóvel de menor valor.Tr:91740251

VilA lAlAU E ILHA DA FIGUEIRA - Procura
se, á partir de 600m2• Tr:91 01-8302.

VilA lENZI - Vende-se, 300m2, R$65 mil.
Tr.9993-3881

- CAMINHÕES
o40-Vende-se, 90, c/ baú, direção hidráulica,
alarme, travas ótimo estado R$34.900,00
Tr:33701478/99030877

MERCEDES BENZ L1214- Vende-se, 94, c/
baú, branco. Tr. 9979-6850/3371-6368

.
SCANIA Tl12H - Vende-se, 83, todo revisa
do, pneus novos. TR. 3370-7144

TRUCÃO - Vende ou troca-se, 81, Fiat, me

cânica Mercedes, R$25.000,00. Tr.99380871

vw 8150 - Vende-se, 01, c/ baú, branco. Tr.
9979-6850/ 3371-6368

-- 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. 10 dono.
R$31.000,00. Tr:3273-5233.

. ASTRA - Vende-se, 08, preto, roda 16", ipva
pago, único dono.Tr. 99294800

ASTRA - Vende-se,OO, preto, completo +

teto, R$19.500,00. Tr. 99269663

ASTRA- Vende-se, 01, Hatch, preto,
R$19.000,00 a vista e s/ troca. Tr. 3370-8307
(horário comercial)

Astra-Sedan Elegance, ano 2005, preto,
completo com Air bag duplo em ótimo estado
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, oT, LT, ótimo estado,
R$23.900,00 sem troca. TR. 33704130/
91313273

CORSA - Vende-se, 2 pts, 97, branco, ótimo
estado. Tr:9177-3927

CORSA - Vende-se, 96, Super, branco,
trava elétrica, alarme, desembaçador tra

seiro, ar quente, limpador traseiro, roda liga
leve, R$7.500,00 + llx de R$415,00. Tr.
96156811 c/ Guilherme

Corsa- modelo novo, ano 2005, R$23.000,00.
TR. 3275-3538/9931-9410

CORSA PICK UP - Vende-se, 02/03, FT, pra-

o CORREIO DO POlO . Fim de semana, 24 e 25 de abril de 2010

ta, alarme, trava, lona maritima, 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 conser

vação, 35mil km2, R$23.500,000. Tr:8406-
6419/3273-6176

Corsa-Vende-se, sedan, 99, 1.0,8v, 4p, trava,
alarme, ar quente, R$12.500,00

MERIVA - Vende-se, 03, completa,
R$5.000,00 entrada + 40x de R$956,00. Tr.
99886649

OPALA - Vende-se, comodoro 83, azul, 2 pts.
Tr:9188-2814.

S10 - Vende-se, 00, 2.2, 4x2, GNV, cab,
Simp, VE, TE, Al, lM, 4 pneus novos. Ótimo
estado. R$25.500,OO. 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/oH/VE/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 95, flex, branco, completo,
muito conservado.Tr:9197-2309 / 3275-
2245 ariane (após as 18:00 hs)

Vectra- Vende-se ano 2001, cornp. + couro,
66mil km rodados, 2.2 mpsi, 8 válvulas com

manual e nota. Tr:3376-2776

Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99 com GNV,
R$19.500,00

Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99 com GNV,
R$19.500,00 nTr:3275-3538/9931941 O

- FIAT
Corsa- Vende-se, 4p, 98, alarme, travas, ro

das de liga, AQ e som. Tr: 8404-3625

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.

�ALlO - Vende-se, 97, 4p, vidro, trava alarme,
R$11.900,00. Tr. 32753538/99319410

Pálio- Vende-se, ano 99, 4 p, com GNV.
Tr:3275-2049

Pálio- Vende-se, EoX, ano 96 modelo 97, 1.0,
branco em bom estado, R$3.000,00 de entra
da + parcelas, aceita-se de entrada.Tr:3370-
92178421-6497 Rosane ou Iracema

Palio- Vende-se, fire flex, AP branco,
pneus Michelin, doc.2011, único dono.
R$20.500,00.Tr:9652-5702

Palio- Vende-se, imperdivel 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,OO. Tr:3376-4050

TIpo- Vende-se, 95, 4p, em bom estado,
R$7.5000,00. 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
000,00 entrado E + parco Tr:9618-7945.

UNO - Vende-se, 96, 1.0, azul, R$8.500,00.
TR.33700983

UNO - Vende-se, 96, bordo, 2 portas, 2°
dona. Tr.9152-7848

UNO - Vende-se, 96, Mille EP. 2p,
R$8.800,00.Tr. 33719157

Uno- Mile Rre, 2005, branco, 2 p, com ar

cond. R$17.000,OO. Tr.9979-8040

Uno- Vende-se, 2006 2P Flex. Tr'91 01-6007

Uno- Vende-se, Smart, 1.0, 2p, travas elétri
ca, alarme, limpador e desembaçador traseí
ro. ar quente, 88.000km, RS12.500,000av,
ou via financiadora

FORD.
COURIER - Vende-se, 06, 1.6, branco,
R$22,000.00. Tr. 32731944

Courrier Vende-se, ano 2003, 1.6, branca,
ótimo estado. Tr:3275-2049

DEL REY - Vende-se, 83, verde, metálico,
bom estado. R$2300,00. Tr:8459-8773 ou

8461-3436

ESCORT GUARUJA - Vende-se, 91/92, 4 por
tas, VE, TE, AR. Tr: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 elétricos, alarme, OH, banco couro,
completa, R$22.000,00. Tr. 99419712

F-l000 - Vende-se, 93, diesel, cabine sim

ples (modelo novo) motor mwm em ótimo
estado. R$27.000,00 nego Tr:9973 5052

FIESTA - Vende-se, 00, 4 portas, azul pe
rolizado, pára-choque personalizado. R$12
500,00. Tr:8405-9689

Fiesta- hat, 1.0, 08, vermelho, único dono,
completo, sem troca, R$28.000,00. Tr:3275-
0723 ou 91132896

KA - Vende-se, 03, preto, kit esportivo, AQ,
rodas liga leve, desembaçador e limpador tra
seiro, R$14.000,00. TR. 91171176

KA - Vende-se, 08/09, semi-novo, bran
co, 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$9.500,00 s/ troca.
Tr:8405-9689.

Ka- Vende-se, ano 2001, image, ótimo es

tado, R$1.500,00 entr. Mais parcelas de
R$454,00. Tr:3273-6417

MONOEO - Vende-se, 95 teto solar, banco
elétrico, air bag duplo, ABS, top de linha.
Tr:3373-8244.

Sl 0- Vende-se, 01, diesel, aceita-se Hilux na

troca. Tr:3372-0065 ou 3372-0028

VERONA - Vende-se, 94, LX, álcool, rodas de
liga leve, pára-choque personalizado, pelícu
la. R$6.500,OO. Tr:8405-9689.

Verona- Vende-se 1.6, ano 90, bran
co, excelente estado de conservação,
R$5.800,00Tr:9918-9996

- MOTOCICLETAS

BIZ - Vende-se, 03, 100cc, sem partida elé
trica, preta, oferta, R$3.300,00. Brinde capa
cete. Tr:33702060 ou 9948-9644.

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, imperdí
vel, R$2.500,00. TR. 881'39714/91495390
Leandro

CG - Vende-se, Trtan 125 ks, prata, c/ baú,
R$2.700,00. TR. 33717317/99267616

CG-Vende-se, 88/89, toda original. Tr:9923-
1153

CVX 250 - Vende-se, 08, Twíster, licen
ciada 2009 paga, c/ alarme. 14.000 km.
R$9.500,00. Tr:8802-6399.

oAFRA - Vende-se, 09, Laser 150cc, prata,

baú glvi, c/ capa, cadeado, R$4.000,00. TR.

3055-3756/8408-9110

oAFRA - Vende-se, 09, laser, 150cc, prata,
cf bau givi, capa e cadeado, R$4.000,00 +

transf. consorcio. TR. 3055-3756 à noite.

oRAG STAR - Vende-se, 04, preta, customi
zada. Tr. 33721528/91816689

Falcon-Vende-se, 2004, preta, R$2.500,00
+ 34x298,00. Tr:3373-6708 á tarde com

Antonio

KTM 125cc- Vende-se, SX 2002, único dono,
ótimo estado. Tr:9175-6450

Moto ktm- Vende-se 25cc SX 2002. único
dono, ótimo estado. Tr. 9175-6450

MT 03 - Vende-se, 08, 660cc, 6.500km,
R$22.300,OO. TR. 3370-7144

SHAOOW - Vende-se, 600 VT, 01, 20 dono,
em ótimo estado. Tr:9993-3937

SHAOOW 600 VT - Vende-se, 01, cromada.
Tr:9993-3937.

SUNoOWN - Vende-se, Web EVO 100, 06,
preta, partida elétrica, grátis 2 capacetes pre
to. Tr:3275-31 05

Suzuki GS 500-Vende-se, 2009. Tr:3373-
0841

TORNADO - Vende-se, 04, p/ trilha, c/ doc. Tr.
92200034/33712697 Celso

TWISTER - Vende-se, 07, bordo. Tr.
33713570/88216776

Twister- Vende-se, ano 2003, vermelha,
R$5.500,000, aceita-se carro em troca

Web- Vende-se web preta unico dono. Tr.
91016007

XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada p/
trilha, R$3.500,00. Tr. 92140486

XT 600- Vende-se moto de trilha R$5.000,00.
Tr:9979-8040

XT- Vende-se, 660r, 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, c/ baú e capacete. Tr. 8443-3999 /
3376-1996

CG TITAN-Vende-se, azul metálico, 08,
km12.500, placa finall paga até janeiro 2011
R$2.000,00 + 23x R$232,00 Tr:84062931

CG-Vende-se, 600cc Hornet,06/07, 27.000
km, prata, R$26.000,00, pneus Michelin no

vos Tr:9131-5362 Luciano.

-

.OUTROS
A3- Vende-se, preto, 2003, 180 cv, tip tronic,
teto, couro, aro 17, enon, R$32.000,00. Tr:
99043438.

Aero Willis- Vende-se, ano 68, totalmente ori
ginai R$15.000,00. Tr:9979-8040.

ALFA ROMEO 164 - Vende-se, 95, impecável,
R$12.000,00. Tr. 99888137

BMW- Vende, ano 93, esportiva completa, 2p,
cor. Prata. Tr:3275-2049

BMW- Vende, ano 93, esportiva completa, 2p,
cor. Prata. Tr:3275-2049

Classe A- Vende-se 160, ano 2001
R$17.000,00. Tr:3372-1371/99228300

Honda Frt- Lx 04, completo, Tr.9973-9838

Jeep - Suzuki Samurai, 95, GNV, AC, rodas de
liga. Tr:3371-8188/9612-9779 �auricio

JEEP - Vende-se, 61, 6 cilindros, 4x4, 3 mar

chas, R$18.000,00. Tr. 99623664

JEEP - Vende-se, 61, gasolina, 4x4, reduzido,
R$18.000,OO. Tr. 33740649

Mitsubishi- Vende-se,07, l200,
APE,Out doar, chumbo, R$75.000,00.
Tr:30550024/91561228

NISSAN TIIOA - Vende-se, 08/08, 1.8, auto

mático, 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, compl, ótimo estado. R$24
500,00. Tr:8862-0017.

PICASSO - Vende-se, 04, completo,
R$29.000,00. TR. 33705622

QUADRICICLO - Vende-se, 08, Svzuki 750.
Tr. 9973-8618

TOYOTA - Vende-se ou troca-se, 04, HllUX,
3.0, turbo, 4x4, preta, gabine dupla, couro,

compl. 58.000KM. 10 dono. Tr:3376-5122.

VAN FURGAO - Vende-se, 03, Mercedes Benz

Sprinter 311 COi, 4 portas, diesel, IPVA 2009

pago, R$52.000,00. Tr. 47 8443-3999 ou

3376- 1996

I
- PEUGEOT
Pegeout 206- Conversível, ano 2003,
R$35.000,00 + financiamento Tr. 3372-1371

Pegeout 206- Vende-se, ano 2001, 16Vv,
completo menos direção, cor vermelho, 1.0,
R$16.500,OOO.Tr:9975-3940/9902-6717.

PEUGEOT 206 - Vende-se urgente, 07, SW

Flex, compl, único dono, R$25.700,00.
Tr:9918-0000

PEUGEOT 206 - Vende-se, 02, prata, AR. OH,
VE, TE, Air bag duplo, pode ser financiado.
R$18.500,00. Tr:9975-0078.

Peugeot 206 -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

Peugeot 307 - Vende-se, semi novo, 08.
Tr:9949-1515 Symone

Peugeot 207-Vende-se 1.4, 08/09, preto,
flex, 4 p.completo, rodas de liga 14, volante
com regulagem de altura banco do motoris
ta com ajuste de altura, R$36.500,00 avo ou

R$32.500,00 + 5 x 891,00.Tr:9651 9954.
Messias

Peugeot 206-Vende-se, 1.4, flex, tp de linha,
R$28.000,OO. Tr:8405-9689

- RENAUT
CLlO - Vende-se, 03, Rl, 1.0, preto, comple
to, 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, esportivo,
completo, gasolina, 50.000km, R$23.000,00.
Tr. 9902 3992

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, compl, cin
za. Tr:8433-0088.

MEGANE - Vende-se, Grantur 08, completo,
revisado com 40.000km. Tr:9186-5783.

MEGANE RETH - Vende-se, 01, 20 dono,
completo, pneus novos. Tr. 99479765

Megane- Vende-se, ano 07/08, Dynarní
que, 1.6, 16V, Flex, Completo, único dono.
R$44.000,00. Tr:9131-0179 ou 3373-7330
João Eduardo

Sandeiro- Vende-se, 09, 1.6, prata, completo,
único dono, 4p. R$31.900,00 Tr:3370-2370

SCENIC - Vende-se, 06, Privilege,
R$35.000,00. Tr. 99623664

""'-,l-" -

VOlKSWAGEN
�
l

BORA - Vende-se, 01, azul, compl, banco de

couro, com rodas tsw 18 ABS. R$26.500,00.
Tr:8405-9689.

Corsa- Vende-se, ano 94, cor preto, aro de

liga leve, R$8.500,000.Tr:3370-1161

Fusca - Vende-se fusca ano 63 em bom estado,
R$1.500,00 Tr:3371-6347.

Fusca- Vende-se, 71, em bom estado. Tr:9933-
0227

Fusca- Vende-se, ano 74, vermelho, bancos em

corvim original de fábrica,motor 1300cc, em

ótimo estado, em estilo original com anernacor
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, 1.0, 4 portas, flex, preto.
R$28.000,00 Tr:3273-5233.

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 c/ 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, SportJine, vermelho,
único dono, completo, revisado. R$50.000,00.
Tr. 88493600/4732735144 (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 Patrícia 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.

Parati- Vende-se, 89, 1.8, preta, motor novo,
único dono, impecável. Tr: 3376-5122

POlO - Vende-se, 00, ótimo estado, compl.
R$20.500,00 ou R$16.000,00 de entrada +

12x de R$652,00. Tr:3376-3978 (após 13h)

SAVEIRO - Vende-se, 00/00, G3, cinza, ótimo
estado. Tr. 33761060/91376250 c/ Maicon
pela manhã

SAVEIRO - Vende-se, 05, flex, legalizado sus

pensão 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 c/entrada piSO, USB e

bluetooth. R$33.000,00 - T: 8433-7261
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Gestão da Tecnologia
da Informa ão

Enquanto existirem pessoas
Acreditan'do que pOdem mudar o mundo
Nós daremos os recursos para que isso

aconteça.
Processo Seletivo Faculdade SENAC.

Curso Superior de Tecnologia em:

Inscrições até 27 de maio através do site

www.sc.senac.br

Faculdade SENAC Jaraguá do Sul· ótimo no seu

currículo.

Faéuldélde de Tecnologia SENAC Jaraguá do Sul

www.araisoimoveis.net

Rua Antonio Teixeira dos Santos

Jr, 41 Centro • Jaraguá do Sul

PROT. 2010.01.03.01022

PI0007 - TABULEIRO. Casa

de alvenaria com laje. 3

Dormitarias. Com móveis.

Terreno com 321,60m2•
R$170.000,OO.

PIIOl9. RES. NOVO HORIZONTE· Apto. UJCII I _ + 2qu
at1oS,solo,ctlIinho,lawonderio, !OIIJIIo ri dIK., 2 qas na

gorogem. 6· andor. RS 1.100.00. EHTREGA ABRIL DE 2010.

Pt<mJ - RES. NOVO HORIZONTE - Apro. com 1 suíte + 2 qocrt
OS.sa!a,<Ozinha,lavonderia, socada ri chur., 2 vagas na garogem.

7" andar. RS230.000,OO. ENTREGA ABRIL DE 2010.

E .

(47)3372 2819 Plantão' (47) 9911-7628-mail: contato@paraisoimoveis.net - Telefone: - .

Residencial AMARYLLlS,
ultimo andar, 1 suíte
com sacada mais 2

quartos, sacada com

churrasqueira e 1 vaga
de garagem. Área total
de 147,24 mz.

Gruta, áreas com

escritura e energia
elétrica a partir de

RS 55,000,00.
Financiamento próprio.

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 casal Minha vida.)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A sua iw.ooíiôria de
Ba(V\eário CaW\boriú.

47

CRECI1923-J Loja 1: Rua 3700, 124. - Loja 2: Av. Brasil, 2850

3361.,1414
3361.2222

desc@desc.com.br
desc2@desc.com.br

SOBRADO EM
COND. FECHADO!
3 dormitórios (1 su íte)
Sala 2 ambientes
Churrasqueira
Semi-mobiliado
2 vagas de garagem

������t������ Cond. c/ piscina e

�� Salão de festas!
R 380.000,00

ALTO PADRÃO - FRE
3 suítes (1 master), lavabo, sacada c/lareira, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, área de serv., 4 vagas privativas, área total de
288,OOm2. Edifício com piscinas, salão de festas, fitness eenter,
home cinema, e playground temático.

C tonsu e-nos.

Av. Brasil I Frente ao Big!
2 dorm. (1 suíte)
Sala 2 ambientes

Cozinha
Área de serviço

Sacada
1 Vaga privativa

R 300.000,00

1 DORMITÓRIO
NO CENTRO!

Sala
Cozinha
Bwc
Sacada

·1 vaga
Cond. em tomo

de R$140,OO
por unidade.

125.000,00

LANÇAMENTO!! !

1 por andar, 3 Suítes,
Sala 2 ambientes

integrada a sacada
e a cozinha cf chur.

área de serv., lavabo
e 2 vagas privativas.

Ed. cf salão de festas e

Piscina com deck! Consulte-nos!

NOVO - VILA REAL!

2 dormitórios, sendo 1 suíte, sala
para 2 ambientes, sacada com

churrasqueira, área de serviço e

1 vaga de garagem privativa.

Edifício com localização privilegiada,
hall de entrada decorado e fachada

. pastilhada.
A partir de

R 205.000, O

Ed. Frente ao ar,
Ap. Lateral!

3 dorm. (1 suíte) +

Dependência -1
Sala 2 ambientes ho",
Copa/Cozinha <1�:o� ""
Area de serviço "'�/itll�/,.o�
1 vaga privativa

.

R 500.000,00

Casa de 2 pavimentos.
em Cond. fechado

3 suítes (1 cf closet)
2 salas
Varanda e sacada i:!J!í';!l1

•
' �". o;J;;'

Cozinha .....1!):� �.. _?

Área de serviço '?;:t;�., .� i,bri�.
.çoj(

Churrasqueira
Vaga para até 3 carros

R 450. O ,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu imóvel está aqui ..

HABIT T

H623 Casa de madeira com 02 quartos.
Bairro Chico de Paula. R$350,OO ..

H639 Casa de madeira com 03quartos.
Bairro Estrada Nova. R$450,OO.

H636 Casa alvenaria com 01quarto.
Bairro Baependi. RS480,00.

H633 Casa de alvenaria com

02quartos. Bairro Tifa Martins -Lot.

Firenze III. R$480,00.

H642 Casa de madeira com

03quartos. Bairro Nereu Ramos
'.'

RS500.00

H641 Sobrado com 02quartos. Bairro

Czemiewicz. R$570,OO.

APTOS:

H407 Quitínete com 01 quarto. Bairro
Czemíewicz. R$300,00 (incluso agua e

luz).
H535 Apto com 02quartos. Bairro
Amizade. R$400,00 + Cond.

H403 Quitinete com 01 quarto. Bairro
Nova Brasilia. R$420,OO + Taxa de
agua.
H406 02 Quitinetes com 01 quarto.
Bairro Nova Brasília. R$420,OO + taxa
dê água cada quitinete. Y;'<

H529 Apto com 02 quartos. Bajrro Vila
talau. R$450.00 + Cond.

H538 Apto com 02quartos. Bairro Nova
Brasilia. R$500,00 + IPTU.

H536 Apto com 01suite + 02quartos.
BaírroCENTRO. R$700,00 + Gond.

H539 Apto com 03quartos. Bairro Agua
Verde. R$550,00
H540 Apto com 03quartos. Bairro
Centro. R$700,00+ Cond.

ALUGUEL COMERCIAL:

H715 Sala comercial com 56m2•
Bairro Santa Luzia, R$378,OO.
H701 Sala Comercial. Bairro Centro.
R$39O,oo + IPTU + Cond
H710 Sala comercial. Bairro nova
Brasília. R$500,00
H717 Sala comercial com 32m2 + WC.
Bairro Centro. R$670,OO + IPTU.
H707 Sala Comercial. Bairro Nova
Brasília. R$600,OO.
H700 Galpão. Bairro Chico de Paula.
RSGOO,OO.
H713 Sala comercial com 130m2. Rua
Barão do Rio Branco - Bairro Centro.
RS1.500,00.
H716 Casa comercial em alvenaria
com 05salas e demais dependencias.Bairro Centro EM GUARAMIRIM.
RS1.500,00

VENDA DE CASAS
H119 Casa de alvenaria com 100m2,
� 03quartos, 01 banheiro, cozinha,
: .copa. área de serviço e 01 vaga
Sai

garagem. Rua Mario Jabruske -

rroNereu Ramos. R$130.000,OO.
H114 Imóvel em construção com

�� Loteamento Miranda, Com
..... 1:111) de 825m2, excelente paraCOmercio.

VENDA DE TERRENOS

� Terreno com 196.913,45m2 •.

I.IGI!TD Ilha da Fiqueira.
H326 Terreno com 326,88m2 na Rua

�ante Lucas. �ot. Residencial
dasAcaclas. BalrroAmizade.

��hácara com 47.500m2, Tifa dos
...... 1OS.ValorR$ 95.000,00.

�otes de esquinas no

lZade, na fifa Schubert.

"QI,,�!I�=\ C:O".I,:,,·,�I·"."J

H203 Residencial
Hibiscus . Aptos c/ 01 e

02 dormitórios, cozinha,
sala estar/jantar, área
de serviço, 01 WC,
sacada, salão de festas,
brinquedeteca e sala

para Fitness.Rua
Feliciano Bortolini, 1397.
Bairro do Rio Cerro.

H203 Villeneuve Residence

aptos com área total de 515,12m2•
Para quem gosta de viver com

requinte e segurança,

H203 Residencial Saint

Tropez - aptos com 01.02
e 03 dormitórios, 01 ou 02

vagas de

garagens.cozinha. sala

churrasqueira a gás nos

aptos. terraço Fitness

Center, hall social
decorado, playground,
bicicletário.Rua Exp, Cabo

Harry Haldlích, Bairro

Centro.
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INVISTA JÁ NO SEU FUTURO!
,

�__.,��.,...._�,_.,

- Edifício com elevador e salão de festas

- Apartamentos de 1 ou 2 dormitórios
- Sala de estar e jantar
- Sacada com churrasqueira
- Cozinha e área de serviço
- Garagem
- Financiamento direto com a construtora

UTILIZE SEU FGTS!!!

..

SOLIDE
I: ::: � I e � l; d I Ir !'! !'l r o S

D Localização:
Av, Prefeito Waldemar Grubba

..
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Vendas Exclusivas: Execução:

Ednilson dos PASSOS
r; 'RRI r",u li I ,'''''-'' b I ( RI.U "

Apartamentos
a partir de

HII.I ,\l.lIlna I rlllllt)�" liiO s,lb ,I!) GIlrn. 47 3055 0073 / 9973'8020
J.1I�jg\l·i d, I SIII Se ('1I'11I" IllfÚI.P,I",' IS.t. IIll.hr wwwcpassos.com.br
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ARQUITETA E URBA.NISTA

Valores sujeitos a alteração.

7'

Ref 4654 - Nova Brasília - Residencial Lancaster - Area Privativa: 70.60m2 - e Area Total de 115.65m2 -

Entrega Dézembro/201 O-a partir de R$142.000,OO - OBRA INCORPORADA SOB N° 59.825

..

Apartamento
com 2
dormitórios,
bwc, sala,
cozinha,
lavanderia e

garagem -

R$400,00 +

condomínio

B-580 - Czerniewicz -

Casa Alvenaria - 3 dorm,
sala, coz, bwc, lave

garagem - R$550,OO

A-484- Apto - 3 dorrn. bwc,
saía, coz, lav, garagem -

R$600,OO + cond.

VILA LALAU

A·497 - Apto· 2 dorm, sala,
COz, lav, bwc, e garagem _

R$660,OO + cond.

B-578 - Casa Alv. - 4

dorm, 3 salas, coz, copa,
lav, 4 bwc, churr,

garagem. - R$1800,OO

Ref. C-lll - SaJa Comercial
Nova - 300m2, 2 banheiros

- de R$4000,OO por
R$3500,OO

Ref. C·106 - Corupá - Salas
Comerciais Novas no

segundo piso - Á partir de

R$600,OO

Comerciais Novas - 49m2,
1 banheiro - a Partir de

R$990,OO + cond

A·506 - Apto - 1 suite, 1 dorm,
-

sala/coz conjugada. lav. bwc e.

garagem - R$660,OO + cond.

ReI. A-472 - Apto - 02

dorm, sala, coz, owc, lav,

gar, sacada - R$600,OO

A-SOl • Apto· 2 dorm. sala.
COl, bwc, lav, garagem

RS500,OO + �nd.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imobiliária Engetec
PI ntã :

-9 19 I 412-4712
CRECI 1.105-J

. :TERRENOS'f CHÁCARAS
REF142 - Três Rio do Norte -

Terreno cf 2.500m2 cf casa

mista cf 2 quartos e demais
dep. RS 65.000,00

REF139 Ilha da Figueira -

Terreno cí 31.130,86m2.
R$ 900.000,00

REF199 - cemrc- Ed Juliana· Apto
com 1 suíte + 2 quartos, sala estari
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

REF205 • Ilha da Figueira· Sobrado 2

pisos· Térreo: 1 ambiente comercial + 2

quartos. garagem, lavanderia. sala,
copa/cozinha, bwc. 2' piso. 3 quartos.
bwc, sacada. copa/cozlnha, lavanderia.
sala Iv e jantar, garagem RS230.000,OO

REF054 - Champs Elysses • Lotes a

partir de R$106.547,50-
Loteamento nobre, residencial,

consulte opções.

REF196 • Figueira· 1 "Casa, 3 quartos, 2
salas ,2 bwcs , área de festa com

churrasqueira, garagem. 2' casa, 3
quartos, 1 bwc, sala, cozinha, garagem e

lavanderia. RS 212.000,00

REF153 • Massaranduba • üescnçao da
Pousada: 147.000m2, c/ 71agoas,

pedalinhos. campo de futebol. 2 canchas
de bocha, restaurante pi 200 pessoas,

estac pi 100 carros. pousada c/ sala de

recepção c/ preparação pi intemet 5 sufies
c/ lareira e insto pi Iv à cabo e teL, piscina e

área de festa, Mais 2 res. - A 11 c/ 1 sufie
+ 3 qtos, cozo mob .. piscina adulto e

infantil. área de festa, e a 2a cf 3 qtos, sala,
COZ .• lav. e gar.

REF1138 • Amizade· Sobrado com 2
pisos, Terreo: 2 quartos. sala,

copa/connha bwc, lavanderia. garagem.
1° piso a terminar cll suite + 1 quarto.

sala, sacada. R$ 160.000.00

REF149 • Vila Nova - Casa cf
200m2• cf suíte + 2 quartos, bwc,
sala 2 arnb., cozinha, área serviço,

garagem pi 2 carros.Terreno cf
600m2. RS 300.000,00

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. RS 55.000,00

o CORREIO 00 POVO • Fim de semama, 24 e 25 de abril de 2010

(47) 70- 9
REF184 • Casa

com 1 suíte + 2

qtos, sala de
estar, copa,

cozinha, salão
de festas, área

de serviço.
185m2 de área

construida.
Prõximo ao Cal.

Alberto Bauer.
R$ 250.000,00.

REF173 - Casa com 3 qtos,
sala 2 ambientes, copa /
cozinha, área de serviço.

R$ 92.000,00.

REF031 - Aptos
Novos - Última

unidades -1
Suite + 2 qtos,

sacada cf
Churrasqueira, 2

vagas de

garagem -

Próximo ao

Centro -

CONSULTE

REF189 • Águas Claras - Casa alv.
c/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

REF192· Vila Nova- Terreno de 542m2
plano com excelente localização. ótimo
para construção de residências de ano

padrão, clinicas entre outros.
R$220.000.00

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 REF170 - Centro - Casa de alv. cf

200 m2, cf 3 quartos e demais
dependência. Terreno cf 11 00m2.

De R$850.00,00 por R$580.000,00

REF119 - Vila Lenzi - Apto com

suíte + 2 quartos, bwc, sala,
cozinha, sacada com

churrasqueira, área de serviço e

1 vaga de garagem.
R$150.000,00

REF147 -

Amizade - Lote
cf 318,5m2 em

rua asfaltada.
mil Aceita 50% de

entrada e saldo
.

direto c/ o
.

proprietario.

REF175 • Baependi - Casa alv. cf 1
suite + 3 quartos, sala tv, sala

jantar, 2 bwcs, lavanderia, cozinha,
garagem para 2 carros. área de
festa cf chur., portão eletrõnico,

toda laje. R$ 260.000,00

REF139 - Ilha da Figueira -

Terreno com 31.130,86m2.
R$900.000,00

REFl131 .. Guaramirim - Chácara
proxima ao mercado Viapiana co

116.900 m2• R$ 820.000,00

REF203 - Vila Lalau - Terreno de
632m2 com ótima localização.

RS 170.000,00

REF1140 - Barra Velha .. Casa
madeira, com 3 quartos, copa,
cozinha, 2 bwcs, área de festa.

R$ 35.000,00

REF202 • Vila Rau - Terreno
com 747m2 e ótima

localização. R$ 140.000,00
\N\N\N.enget:ecimoveis.colTI.brRua Pe Pedro Francken, 217 I Centro I Jaraguá do Sul - SC
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CRECI1.105-J

tmobílíáría Engetec
�. Plantão:
8424:5050 I 8424-484 (47) 3 7 - 919

,

v ··nals"ecCluSiV8$

deo h
A partir de agor<lt você poder realizar o sonho de ter

Isua própria. casa, viver com mais qualidade de vida, segurança, conforto e privacidade.
,k. .

lantão de Venda

1 / 424-5050-

Grüh

aus
• I' •

irnovers
CRECI1.105-J

Fone/Fax

(47) 3373-21'35
R a 2 oe Rgosto, 1445 - Guaramirim

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

LOCAÇÃO REF 3373 - Galpão cf apróx. 2.000m2,

contituido de sala térrea cf mesanino mais 3 pavimentos.
Localização: fundos da FAM�G maiores informações

CONSULTE-NOS .

Classimais 31

e

REF908 - Centro· Guaramirim - Ed Lafin - Apto cf suíte
+ 2 quartos, bwc, sala 2 amb., cozinha, sacada cf

churrasqueira, área de serviço. garagem. R$ 170.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Châeara cl34�800mt
casa cf 03 dorm.;
ãréa de festas cf
dlurrasqueira.
Aceita terrenos e

apartamentos.

01 dorm. + suite·
terreno cI 435 50m2
Aceita propostas.

Terreno cJ 870m2;
plano;
pronto para construir.
Aceita propostas e

financia pela CAIXA.

01 dorm. + suite;
área de festas cI

churrasqueira.
Aceita propostas.
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VIEIRAS

Châtara cl40.874m':
casa cI 02 00rm.:
área de festas rJ
chunasqueira,
Aceita propostas.

02 dorm. + suite'
sacada ri churtasq

,

Aceita carros e

terrenos.

03 ItnrIIMtnn�

garagem riCIU�l-f:I
Aceita terrenos e

SCHROEDER

02 dorm. + suite;
área de festas cI
Churrasqueira.
Aceita propostas e

financia pela CAIXA

REFJl14

Terreno c1327.28fn2;
escriturado,
Aceita propostas e

financia pela CAIXA

03 dofl'nitório�r
área de festas.
Aceita propostas e

financia pela CAJXA

Chácara d 58.958.15fn2
cancha de bocha'

- -. ' ..... � , � - _-

-�,�\...-',-,,::=� I

Terfeno ti 9t.650ml
escriturado.
Aceita propostas.
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Ofertas válidas até a próxima edição deste classificado.

Fone: (47) 3275-3934
Plantão: (47) 9153-8033

Rua Domingos R. da Nova, 483 - sala 01

www.corretorajuliana.com.br
Atendimento aos sábados das 9h às 12hCREel/SC 15594 �_ '

Apartamentos prontos para morar! 1\PARTAL'\:IEl TOS PRONTOS COlI 3 QlTf\RTOS �

Agende sua visita.

RES, JULIANA • CZERNIEWlCZ

Apto 3 quartos (1 suíte), cozinha,
sala estarijantar, BWC, lavanderia,
sacada com churraqueíra, garagem.
Frente. sol da manhã. Escriturado.
Possibilidade de financiamento bancário

A partir de RS 155.000,00

ED. GERMANO· CZERNIEWICZ

Apto 3 quartos (1 suite), cozinha,
BWC sala estar{jantar, lavanderia,
churrasqueira, garagem.
Último andar, frente, sol da manhã.
114m2 de área privativa.

R$ 180.000,00

RES. GRAN RAMÁ - CENTRO

Apartamento 3 quartos (1 suite) NOVO,
cozinha, sala estar/jantar. BWC, lavanderia,
sacada com churrasqueira, garagem.
Massa corrida, preparação para climatíz.
do tipo SPLIT, acabamento em gesso.

RS 175.000,00

ED. VERONA· CZERNIEWICZ

Apartamento amplo com 2 quartos,
cozinha, sala estar/jantar, BWC,
lavanderia. garagem.
Apto térreo com terraço.

70m2 de área privativa

R$ 119.000,00

RESIDENCIAL GOMES - CENTRO

Apartamento 3 quartos (1 suíte). cozinha, BWC,
sala estar/jantar, lavanderia, garagem.
Cozinha e lavanderia mobiliadas, decoração
especial em gesso na suíte e sala com

iluminação especial.

R$ 190.000,00
. . ,

...;,'!.'\�-:; .......

� .. � .,:" ' ....
..,-� .. �

... "

EDIFiclO D'ESPANHA - JGUÁ ESQUERD'O
.

Apto 3 quartos (1 suite), cozinha. lavanderia, BWC
sala estar/jantar, garagem, sacada c/ churrasqueira.
Cozinha, lavanderia e BWCs mobiliados.
Escriturado.
Possibilidade de financiamento bancário.

R$ 180.000,00

Excelentes opções de negócio! Faça sua proposta!

RES. HEBROM - NOVA BRASILlA

Apto com 2 quartos com surte,
cozinha, sala estar/jantar, BWC, lavanderia,
sacada cf churrasqueira, garagem. Forro em

gesso, previsão pt climat. do tipo SPLlT.

Entrega: Agosto12012

1.!!!!!!!!!!�=�!!!iII...1!!lJJ
A partir de R$117.900,OO

RES. BELO ARVOREDO· AMIZADE

Aptos com 1, 2 ou 3 Quartos, cozinha,
BWC, sala estar/jantar, lavanderia,
sacada com churrasqueira, garagem.

Entrega: Novembro/2011

A partir de R$ 83.000,00

CASAS GEMINADAS - ILHA DA FIGUEIRA
Próximo ao Posto Pérola

RES. GRAND LIFE • VILA NOVA

Apto 3 quartos (1 suíte), cozinha, BWC
sala estar/jantar, lavanderia, garagem.
sacada cf churrasqueira. forro em gesso,
massa corrida, elevador, hal! de entrada
decorado.
Entrega: Março/2011

A partir de R$ 199.900,00

RESIDENCIAL CANNES - AMIZADE

Apartamento 2 Quartos, cozinha. BWC,
sala estar/jantar, lavanderia,
sacada com churrasqueira, garagem.
Apenas 3 apartamentos no Residencial.

Entrega: Agosto/2010

A partir R$ 112.000,00

• <

2 Quartos (sendo 1 suíte), cozinha, BWC, sala e,>tarljantar, lavanderia, garagem. churrasqueira.
Entrega: 1 ano.

Apenas 3 unidades, garanta já a sua!

A partir de R$ 120.000,00
Pagamento direto com construtora e possibilidade de financiamento bancário após ténnino da construção.

1 suíte + 2 quartos, sala estar{jantar e cozinha

integrados, 8WC, lavado, área externa para
, churrasqueira, garagem pI 3 carros.

Acabamento em gesso, massa corrida,
porcelanato e piso laminado.
Possibilidade de financiamento bancário.
R$ 250.000,00

CASA NOVA· AMIZADE

APARTHOTEL/MERCURE-CENTRO

Apart Hotel com 36� de área privativa
banheiro, cozinha, sacada.

RS120.000,OO

Elevador, piscina, business center. internei,
restaurante, garagem.

-

SOP ()I}S

RES. WALDEMIRO BARTEL • BAEPENDI

Apto 3 Quartos (1 suite), cozinha, BWC,
sala estar{jantar, lavanderia. garagem,
sacada com churrasqueira.
Entrega: Março/2011

A partir de R$ 130.000,00.

RES. VERTICALLI - BAEPENDI

Apartamento 3 Quartos (1 suite), cozinha,
sala estar/jantar, BWC, lavanderia.
sacada com churrasqueira, garagem.

Entrega: 1 ano

A partir de R$ 135.000,00

EDIF(CIO SHALOM - ÁGUA VERDE

Apartamento 2 Quartos, cozinha, BWC,
sala estar/jantar, lavanderia,
sacada com churrasqueira, garagem.

Entrega: 2 anos.

A partir de R$ 95.000,00

CHÁCARA COM 21.188,00m:l. RIO DA LUZ

E

IMÓVEL COMERCIAL I RESIDENCIAL
Bairro São Luis
Rua João Frazner, próximo: Urbano
- Sala comercial com aprox. 170m2
- 1 apartamento com 2 quartos
- 1 apartamento com � quartos
- 1 apartamento com 4 quartos
Aceita imóvel como parte do pgto.
R$ 520.000,00

� 3 lagoas, água corrente, galpão para animais
e equipamentos;
Casa NOVA c/142mt:1 suíte, 3 quartos. BWC,
cozinha, lavanderia, varanda.
Laje inclinada, vidro temperado nas janelas,
piso cerâmico.
R$ 297.000,00

TERRENO - AMIZADE

Loteamento Jardim das Acácias
Lote com 333.50mz = 14,50m2 x 23;'OOm2
Terreno alto, plano. com rua asfaltada.
Escriturado.

R$ 70.000,00 - Aceita proposta.

TERRENO· AMIZADE

Loteamento'Blumengarten II

Roa 11"37 - Tecla K:Todt �'

Rua asfaltada. linda vista da região.
14,OOm2 x 24,75m2 = 3<46,50m2

R$ 78.000,00

IJ
O
('
.\ - Apartamento 2 quartos, cozinha, sala estar1antar, BWC, lavanderia,
(.' sacada c/churrasqueira, garagem - Centro - R$ 640,00 + condomínio .

. 1
- Apartamento 2 quartos, cozinha, sala estar/jantar, BWC, lavanderia,

O sacada c/ churrasqueira, garagem - Rio Molha· R$ 540,00 + condomínio.

- Apartamento 3 quartos (1suíte), cozinha, sala estar�aotar, BWC, •

lavanderia. sacada com churrasqueira, garagem, Vila Nova. '
.�

.

R$ 750,00 + condomínio.

TERRENO·SANTALU�A

Com 9.000m2 sendo: 50m2 x 180m2
Contendo uma casa de madeira com 93m2,
mais área de alvenaria com 48m2.

R$ 360.000,00
Aceita proposta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ompra • Vende· lu a - A inls a

(47) 3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

Deleon 9923-6174 I Tanini - 9923 6771 I IIson 9923 9739

Centro
; 2118-'"
Residencial

.

Arezzo - Suíte:
02 Quartos.

banheiro, saia
oe e�taré

jantar, cÓtlnha. '. i,

:
. terraço t'$aQ�dã �.

;i. '

com

churrasqueira.
garagem.

'

R$ 250.1100.002096. Res,ldllneíal HEBROM,,-pmx: A'Arena -

Apartamentos c/ sú!te, 01 quartO ,!u. Q2quartils.1I 01

banheiro, e demais dependências, saeada 'p/churrasqueira, '

01 vilga de garagem,.' ParcelaÍl!ento dir.eto com a

construtora. A,paflir:d8 R$117.900,OO
,,' "

;iii"/
•

1196· Sobrado com 128,OOmz,
suíte, 2 quartos, sala, bwc,
cozinha, lavanderia, varanda

grande, garagem, terreno com

371 ,00m2 todo murado, Próx.
Zanotti RS 220.000,00

1198 - Duas casa uma de alvenaria
com 3 Quartos, outra de madeira com 2
quartos, e suas demais dependências.
terreno com 361.00m2 • RS 92.000,00

1178 - Centro - Casa central. com

uma sala comercial. e um apto. Área
total construlda 314.00m2. Rua
JOfge Lacerda. R$ 548.000,00

mande sua proposta

2104 - Moradas da Serra - Apartamento novo. -suíte, 02
.

quartos. banheiro. sala C9pa e CQzinha conjpgados,
sacada com churrasqueira. ár.ea de servçq, 01 vaga de

garapem, piscina. salão lie festa .çom fomq e..
churrasqueira, elevador. Pr,édio e/,Paisa1l1sfilo, guar,íta, play

grOllnú, R$1.58.09911lO 'l
.

2115� Apto com sUite. 02 quartos, e demais

depeodenc\<ls: área totaI102.00m2 .Porcelanato, piso
, laminado. �esso. pintura epáxí, salão de festa. 2 vagas

.

,,' garagem. R$210�OOO,OO

6138 - João Peuoa - Terreno industrial - Área de

16,OOO.ooml Dimensóes 43.00m x 370,OOm. Próx.
Retifica Fe!ippe. RS 1 E:10.000,OO

6128 -·Terreno plano, com 445,50 mi, 15,00 metros
de'trente. Pr6x Posto Salomão. RS 79.000,00

6139 • João Pessoa - Rua Manoel Francisco

da Costa. Área industrial. com 42.000,00 m2,

topografia plana, ptantaçãO de bananas. Sem

vegetação, 1 km da Agricopel. Consulte-nos

6127 - Terreno de esquina com

494,00 m2• Próx. A lullmar

embalagens., Frente pi Pref.
José Bauer de R$ 95.000,00

por R$ 80.000,00

2039 - APARTAMENTO HOVO Resid.
Aquarela - CENTRO - f/suite. 02

quartos e demais dependências, sacada
d churrasquen. RS 175.UIIO.oo

"Aceila fkIanc:lameIItG"

2
":j; '"

•

111 ��artamento com/02 gtai:to� O�
bwc s� sala com sacada �ozjoha; !�

lavanderia e garagem. R$133,008,OO.

1185 -.JlII'apá 99 - casa ínacabada com

1 quarto, bwc, copa. despensa, lavanderia,

gar.agem, varanda - Terreno com

4f2.00rnz. RS 86.909,99 Promoção da

semana: valor R$ 75.000,00

7022· Sitio com 42.500.QOm1, apl'óx.
Com i.OOO pés de banana. 21agoas,

rancho com casa, naseente no ten'eIlO.

Rua estrada Poço Dama. RS 170.000,00
oegOOaveis

zon - APARTAMENTO • HES_ Bali VIE -

CENTRO- duas.demi-&uiteS, dose. demais
dependêncías, S39da� churrasqueiradlS
300.001.00 "EAlrldamail pareelameato

com I COIISIndoIa",� 21'16.• ,Apartament9 toor02 Quartos., bWt

sociàl. -sala de jantar e estar. cezlnha, sacada

com 'Churrasqueira, garagem, R$130.ooUO

Classimais 35

LOCA AO

l-1001 - POUSADA - com 23 suites. contendo
01 apto com 02 Quartos. sala de estar. copa
ampla. lavabo, bwc social, lavanderia e coznha
mobiliada - próx. Ao posto de saúde
doCzerniewicz

l-1002 - SOBRADO - PARTE TÉRREA -

CENTRO - C/ suíte. 03 quartos, bwc social. 03
salas. cozinha, lavanderia, despensa,
churrasqueira, piscina, 01 vaga de garagem.
Rua asfaltda. toda murada. R$1.200,00
L-1 003 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - VILA
NOVA - C/ 08 salas, 02 bwc's e ótimo
estacionamento na frente. RS 1.700.00

L-1D04 - CASA DE ALVENARIA - ILHA DA
FIGUEIRA - C/ 01 quarto. sala e cozinha

conjugada, lavanderia e garagem. R$ 375-;00

L-l00S • SOBRADO - PARTE SUPERIOR -

CENTRO - C/ 03 quartos. sala de estar, sala de
jantar, 02 owc

'

s. cozinha, lavanderia.. 02
vagas de garagem. churrasqueira e sacada.
Rua asfaltda. toda murada. R$ 850,00

L-l00& - SOBRADO - TIFA MARTINS - c/04
quartos. 03 salas, copa. cozinha. 02 bwc

'

s.

lavanderia .• despensa, 02 vagas de garagem,
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 - cf 01 quarto. sala, cozinha,
bwc, lavanderia. R$ 450.00

l-2DOO - APARTAMENTO - CENTRO - cl 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada
com churrasqueira e garagem. R$ 720,00

l-2001 - APARTAMENTOS NOVOS - VILA
NOVA - cf 02 quartos. sala cf sacada C/
churrasqueira, bwc, cozhna, lavanderia e

garagem. R$ 580,00

l-2006 - QUlnNETE - VIEIRAS - C/ 01 quarto.
cozinha, bwc. RS 280.00
L-2007 - APARTAMENTO -ILHA DA AGUEIRA -

ct 03 quartos, sala com sacada e

Churrasqueira. bwc social. cozinha, lavanderia
e garagem. RS 700.00

l-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - C/
03 quartos, sala com sacada . cozinha, bwc
social. área de serviço. lavandena e garagem.
R$500.00

L-2028 - APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO -

C/ suite. 02 quartos. sala, sacada com

churrasqueira. cozinha, bwc social, lavanderia
e garagem. RS 950.00

L-203S - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA -

C/ 02 quartos, sala, cozinha, bwc. lavanderia e

garagem. Com sacada - Prédio tem salão de

festas, portão eletronico. R$ 500.00

L-3OGO - SALA COMERCIAl - CENTRO - rJ

aprox.110m2e?bwc·s.R$900,OO
L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - rJ
50m2. bwc. R$ 650.00
l-3Q03 - SAlA COMERCIAL - BAEPENDI - C/
40m2. R$ 800.00

L-3004 - SALA CO ERcw. - CENTRO - c/
aprox. 100m2. RS 890.00
L-300S - SALA COMERCIAl - BARRA DO RIO
CERRO - C/ aprox. 60m2, 01 bwc. RS 700,00
l·3014 • SALA CO ERCW. - CENTRO - Cf
280m2. RS 2.400,00
L-3015 - SAlA COMERCIAl. - CENTRO - C/
aprox.100m2,02bwc·s.R$2.500.00
l-4000 - GAlPÃO - RIO MOLHA - C/ 520M2 -

com recepção, escritório, 04 bwc s

estacionamento. murado. R$4.500,OO
'

L-4001 - GAlPÃO - AMIZADE - cf aprox.
250m2, com 02 bwc

•

s. RS 2.500.00

__.-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Incorporação:

'FENPA�
EMPREENDIMENTOS

Comercialiação:

LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698 - Fone: 47 2107-0500 - www.leier.imb.br
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Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Abril Último Lote de IPI Reduzido é uma campanha das Concessionárias Strasbourg. Familia 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-Une 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 bõnus incluso oferecido pela Concessionária Strasbourg com frete

incluso. Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 09/10, Arcondicionado, direção-hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, preço público sugerido
para venda à vista a partir de R$ 39.990,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Para maiores informações sobre o Programa Direção Livre Peugeot e Linha de utilitários para

Frotistas, consultar a Concessionária Strasbourg da sua região. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso

prévio e todas sujeitas a análise e aprovação de crédito. Estoque das Concessionárias Peugeot participantes: Peugeot 207 HB X-Line 1.4L Hex, 3 portas, pintura sólida,
ano/modelo 10/11 _ 02 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, ano/modelo.:09/10, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - 01 unidades. Peugeot 307 Sedan Presence

1.6L Flex, Air bag duplo, freios ABS, ano/modelo.:09/1 O, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - 01 unidade. Prazo de vigência da promoção de 07/04/2010 à 04/0512010 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 DA

CONCESSIONÁRIA STRASBOURG.

A PARTIR

R$39.9 PROGRAMA
DIREÇÃO LIVRE

Peugeot usa e recomendo lubrificontes TOTAL.

GR:. .'PO
STRASBOURG:

20�
Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo Rou, 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 13h. www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTION

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Venha conferir nossos serviços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul • se

Show Bar
Nesse mês no aniversário
do Show Bar,
streep tease com a

modelo Mel Andrade.

'bi idad e tradição em

d rno, que fala sua língua.

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058.

I
Chico de Paula

3273-2347 I 8853-9716

n

�ata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Rua José Emmendorfer, 932
Brasília - Jaraguá do Sul - SC
Fone: 3372.1281

www.exafaconfabilidade.srv.br

Prestamos Serviços de:
• Administração de Condomínios;
• Contabilidade Condominial;
• Elaboração de Convenção e Regimento Interno;
• Acompanhamento de Reuniões;
• Emissão de bloquetes de cobranças;
• Balancete do mês;
• Cobranças de condomínio com baixa inadimplência;
• Serviços de manutenção.

GLASSFIGADOS
o CORREIO DO POVO

VEíCULOS

Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045 � .

* Entrada Clube Atlético Baepen�

3275·0045/3275·1055

;; -

- -
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•
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Não pode esperar mais

para fazer bons negõ
cios?

Ligue já 2106.1919 e

anúncie nos classisfica
dos mais lidos da região!
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PALIO 2006 4P C. AR

I
GOLf 1.6 2002 COMPLETO J
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I
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I
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PALIO 4P 2001 C. OPCS VITRO EL_E_ J

RANGER 2007 3.0 DISEL XLS 4X4
---�

I

I I

I
I

I ·

I
,

_j ,

·Os valores são sem troca: proposta sujeito a aprovação ------------------- TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!! CONSULTE-NOS _
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3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o ClI�NTE E ESPECIAL. VENHA CONFERIR!

3

C3 EXCLUSIVO 1.6 2004,
GOL G�������, 2000,

COMPLETO, RS25,900,OO R$14,900,OO

FUSCA ITAMAR 1994,
PINTURA METALlCA

RS9.S00,00.

Carros com procedênciaTaxas comllortilhudos com o mercado Trunsparêncin nu negociação

PALIO ELX 2004,
C/OPCS RS19,900,OO

SIENA CELEBREITION 2007
DT/AQNTRE

RS 24.500.00

PALIO CELEBRECTION
2007, LDT,TR/ALlAR/C

RS21,500,OO

M
1\�l)S=.=======

DE CONFIANÇA . _ .e�iautoYeiculo$.co.....br
E CREDIBILIDADE

São mais de 60 ofertas Nós garantimos o preço

Palio Fire ELX'Flex

28.400,00
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.

Picanto Ex 1.0

30.800,00
2009. Prata, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Air Bag II
Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd Player.

slena Ell.0

35.000,00
2008, Verde. Hex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro.

2010, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direçáo Hidráulica. Vidros e

Travas Elétricas, Computador de Bordo, Desembaçador Traseiro.

Fil lXl 1_4 MT

40.800,00
2008, Prata. Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,

Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player, Freios Abs, Air Bag II.

2007, Preto, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Travas Elétricas, Alarme, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Cd Player.

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assinatura embaixo,

Garantias, Comprometimento, Responsabilidades 1: Muita Segurança. Mauro Veículos garante.

2005, Branca, Direção Hidráulica.
Protetor de Caçamba, Lona Marltima.

Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro Jaraguá do Sul SC
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FÁBRICA
flKJ8RAS1l

Liberti
www.Liberte.com.br

www.renault.com.br Rede Renault Ma s de 160 concess onánas 'lO Brasil A( osoo 055 55 'i

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

SEMINOVOS
(47) 3340-7700

ITAJAí
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145

BLUMENAU
(47) 3144-3144

��a n'ais ,morrr�çbes. consuãe sua coecessíonáoa RenaUrL 1 � Logan A,..lnentiQue 1 O 16V HI-FI< P

ADO e OIREÇAO HIDRAUUCA. P 1tura sólida à \�sta por RS 29.P9C o .... fifi roaoo �5L1he f.

36.990 CXllinanc.ado. Consu:te conecões detal!1adas de ílnal1Cl8rnerto na eoncessooar Re at..
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206CC
CORSA HATCH MAXX OH +AQ +ROOA +LT +W +PINT +OT - RIO DO SUL
FOX1.03P VE+TE+ALM+W -RIODOSUL

CORSA SEOAN CLASSIC LlFE 1.0 TE+ALM+AQ+W +PINT +OT -fTAJÁI
DOSlO 1.316v EX DH+VE+TE+ALM+AQ+LT +W+PINT +OT -RIO DO SUL

UNO MILLE EP VE+AQ+LT +OT -RIODOSUL

GOL 16 POWER OH+TE+ALM +AQ +LT +W +DT - JARAGUÁ
206 SENSAT 1.4 FLEX ALM +AQ +LT +W +OT - JONI

TRACKER 4X4 TS COMPLETO - JONI

207 ESCAPAOE 1.6 FlEX OH+AC+VE+TE+ABS+AQ+COMP+ROOA+LT +W -JONI

ClIO 50 AUT 1.0 16V DH+TE+AlM+AQ+ABG+W+OT -JONI

CORSA SOWIND TE+AQ+W+DT-JARAGUÁ
307 HATCH 1.6 PRESENCE DH+AC+VE+TE+ABS+AO+lJ +W-JONI

PALIO FIRE FLEX TE-BRUSQUE
FIESTA FLEX AQ+lI +UT -BRUSQUE
PARATI16V PLUS AQ+lJ +W+I'INT+DT -RI000SUl

CUO AUTENTIC SEOAN 1.0 VE+TE+AQ+ABG+W+PlNT +UT -ITAlA(
ASTRA SEDAN DH+AC+VE+TE+AQ+COMP+RODA+W-JARAGUÁ
VECTRA GLS 2.2 AUT DH+AC+VE+TE+AUT +AQ +RODA +W -BRUSQUE
BOXER EXECUTIVE 16L2.81.ONGA DH+AC+VE+TE +AQ +W - JONI

KA 1.0 BRUSQUE
GOL lO 16V

ANO DE R$ POR RS
2003 42.830 42.830
2007 28.200 26.200
2008 27.800 25.800.
2006 22.900 20.400
2002 27.700 25.300
1196 9.500 8.000
2009 35.000 32.500
2008 24.900 22.500
2004 45.900 42.400
2009 43.500 39.000
2007 24.400 22.400
2001 17.500 15.500
2007 40.400 36.900
2008 24.900 22.900
2007 26.300 24.300
2001 18.500 16.500
2006 23.500 21.000
2002 23.000 21000
2000 23.990 20.990
2009 95.900 91.900
1999 10.990 9.490
2000 13.990 12.400

C'

IMÓVEIS • CARROS
MOTOS

347,22 400,00 491,67
RS 60.000,00 416,67 480,00 590,00
RS 70.000,00 560,00 688,33486,11
R$ 80.000,00 555,56 640,00 786,67
RS 90.000,00 625,00 720,00 885,00
RS 100.000,00 694,44 800,00 983,33

Grupo 903 com antectpeçâc de taxa em 10 meses'O,20% 8.m e sem FR

Grupo para veíC!nlos e motos Grupo t�()fIt para veÍC!uJos
I:�.� s -2 ri ;:.:t.=WI:.. il •• � I =r..-] �� I I;J.� � -31i i1:·I=�:_.:I·. �!41 �-3 �-3 j

8"

13.617,00 X 271,36 22.695,00 X 452,26 j. 32.048,00 X 508,44 41.647,00 X 660,72 i
15.887.00 X 316.60 25.910.00 X 516.34

:;l-
35.048.00 X 556.03 46.651.00 X 740.11

�

� I
19.403,00 X 386,66 27.235,00 X 542,75

g

38.394,00 X 609,11 48.022,00 X 761,86
8

f f05 contemplações mensais 05 contemplações mensais

337-1 -O'" 53 I 9-l86-7223

Rua João Januário Ayroso, 80 • sala 03 • Jaraguá Esquerdo· E·mail: uniaosilver@netuno.com.br
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VEí(UL
(47 ) 3371-5343
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COMPRA • VE DE· TROCA • FINA

o melh�r preço é aqui!

CIA

www.omveiculos.com.br
omveiculos@netuno.com.br

CLlO CEDAM EGEUS 2006 PRATA

PROMOÇÃO DE GOL 1993 / GOL 1995 / GOL 1996 / GOL 1997 GOL 2001/ GOL 2002

Rua Angelo Schiochet, 144 -.Centro Jaraguá do Sul - SC

GOL 93 BRANCO

FORD CORIE 2007 PRATA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Baependi
elltoou IlUDUS

Rua Expedicionário João Zapella, 21 � - Centro

Jaraguá do Sul - SC
Fone: (47) 3274-0100 - www.iavel.com.br Javel

NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Palio ELX 1.004 portas Ano/Mod 10/10 pintura sólida, basíco 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
Mille Fire Economy 02 portas Ano/Mod 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 Siena El 04

portas Ano/Mod 10110 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. I Palio Fire 1.002 portas Ano/Mod

lO/lO pintura sólida, básico a partir de RS 26.900,00 à vista sem troca, ou entrada de RS 11300,00 + 72x de RS 397,00 fixas na modalidade Leasing. Total financiado RS 28.584,00·1 (ondiçóes válidas para veiculos em estoque, ou

enquanto durarem os estoques. a vista ou financiado sem troca na modalidade Leasln9. Sujeito a aprovação de crédito pelas financetras. Promoção válida até 30/0412010. Fotos meramente ilustrativas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



programação apresenta as peças Con

certo em Ri Maior (de Curitiba), O Me

nino do Dedo Verde (Itajaf), Aventuras
e ... Humor! (Jaraguá do Sul) e A Menina

e oVento (Núcleo de Teatro da Scar).
O projeto A Escola vai ao Teatro é apoiado

pela Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da

Cultura (Lei Rouanet) e conta com o patrocfnio
daWeg e apoio da Fundação CulturaL As sessões

no Centro Cultural são direcionadas a escolas da

região, mas também estão abertas ao público ge
ral aos preços especiais de R$ 5, e R$ 2,50.

O vice-presidente da Scar na área de artes cê

nicas, Gilmar Moretti, lembra que o projeto vem

sendo desenvolvido há mais de duas décadas,
contribuindo para a formação de plateias na re

giâo e oportunizando a crianças e adolescentes o

acesso aos bens culturais.
uÉ um objetivo que tem sido alcançado com

uito êxito, difundindo a arte da dramaturgia
ntre os estudantes e estimulando-os a criarem
hábito de ir a uma sala de teatro", observa. Mo
tti assegura ainda que a proposta faz com que

s estudantes saiam das salas de aula e tenham
ontato maior com o teatro, vivenciando uma

xperiência lúdica e enriquecedora.
No roteiro inicial da agenda deste ano foram

escolhidas peças voltadas para o público infantil
até o infanto-juvenil e adulto. Outra caracterís
tica do projeto é trabalhar a formação de novos

tores, por isso foi incluída uma peça montada
elo Núcleo de Teatro da Scar, tiA Menina e o

ento" dando a possibilidade ao público presti
'ar o trabalho de novos atores da região.

o CORREIO DO POVO • Sábado, 24 de abril de 2010

A Menina e o Vento, de atores da Scar, é uma fábula que fala

sobre liberdade e estará em cartaz na próxima semana

Variedades 13

F DO P EA

A Escola vai ao Teatro
Projeto da Scar aproxima os estudantes do mundo das artes

Primeira etapa do programa acontece

entre os dias 27 a 30 de abril. -

Comunid�de também _pode participar.

PROGRAMAÇÃO
• "CONCERTO EM RI MAIOR"
Faixa etária: Livre - Duração: 70 minutos

Dia: 27 de abril - terça-feira - 9h e 19h30

Sinopse: Wilson é um músico russo. É o maestro do

Concerto em Ri Maior e para ser entendido pela plateia e

executar suas obras, conta com a ajuda de seu amigo e tra

dutor, Sarrafo. Os músicos convidam todos os espectadores
a participar e influenciar no andamento do espetáculo.

• O MENINO DO DEDO VERDE

Faixa etária: de 7 até 10 anos - Duração: 50 minutos
Dia: 28 de abril - quarta-feira - 9h e 15h

Sinopse: Na cinzenta cidade de Mirapólvora mora um

menino a quem todos chamam de Tistu e dizem por todos

os cantos que ele não é como as outras crianças. Numa de

suas aulas de jardinagem ele descobriu ter um dom mais

que especial: um polegar verde capaz de fazer brotar plan
tas nos lugares mais improváveis.

• "AVENTURAS E... HUMOR!"

Faixa etária: acima de 14 anos - Duração: 70 minutos

Dias: 28, 29 e 30 de abril - quarta a sexta-feira - 19h30

Sinopse: A vida, os amores e os humores de um herói
sem nome! Maria o amava. Adorava se encontrar com ele

nos campos que circundam Albion, e esses encontros

eram quase diários. Até Maria morrer de leucemia. As

três vovozinhas (como pode alguém ter três vovozinhas?)
também o amavam. Mas ele tinha o coração despedaça
do pela morte de Maria e assim as deixou, partindo em

meio à neve e ao frio.

• A MENINA E O VENTO

Faixa etária: de 3 até 6 anos - Duração: 50 minutos

Dias: 29 e 30 de abril - quinta e sexta-feira - 15h

Sinopse: Esta é a história do encontro da menina Maria

com o Vento, quando os dois se tornam amigos - apesar
de quase ninguém acreditar nisso - e saem viajando jun
tos pelo mundo. Maria encoraja o Vento a fazer um pouco
de bagunça, porque "mundo arrumadinho é muito cha

to"! A peça fala sobre liberdade, utilizando o vento como

sua metáfora mais marcante e transforma a poética rela

ção entre uma menina e esse elemento da natureza em

uma linda fábula.

Informações pelo telefone

(47) 3275-2477 e pelo e-mail scar@scar.art.br.

-�-
_--

-,

, 10 de maioate. lentes até 31/dez/09
*para adlmp

Em 2009, muitas ações já foram realizadas. E, em 2010, vai esr ainda melhor.

Pague seu IPTU, você e sua família têm muitos benefícios a ganhar.
PREFEITURA

DE JARAGUÁ DO SUL

Construção de três pontes.
Mais de 6.000 metros de pavimentação asfáltica

e mais 6.000 metros neste ano.

Modernização da frota.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA-FEIRA

CINEMA
SEXTA-FEIRA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Alice no País das Maravilhas (l.eg)
(14h40 - sex, sab, dom, qua, qui)
(17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Chico Xavier (Dub)
(16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)
• Como Treinar o seu Dragão (Dub)
(14h30 - sex, sab, dom, qua, qui)

• Cine Breithaupt 3
• As Melhores Coisas do Mundo (Dub)
( 14h40 - sex, sab, dom, qua, qui)
(16h50, 19h, 21hl0 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h30, 17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Chico Xavier (Dub) (16h40, 19h - todos os dias)
• O Livro de EIi (Leg) (14h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

Patricia Moraes,
jornalista

Kelly Erdmann,
jornalista

Charles Zimmennann,
escritor

Os 300 de Schroeder

No
início do ano resolvi dar um jeito nos

meus livros: passei em revista os que es

tavam nas estantes, nas caixas, e também
os espalhados pela casa. Doei para os

amigos mais de 70% do meu acervo, e fiquei com

apenas 300 livros, bem ajustados na nova estante

da sala. Estão lá aqueles que provavelmente vou

reler, e também os autografados e raros. Não te

ria coragem de me desfazer de primeiras edições
de Cortázar, Sábato e Maupassant, ou de edições
autografadas por Coetzee, Amós Oz, Alan Pauls,
César Aira, Iim Dodge, Gui
lhermo Arriaga, Cees Noote

boom, dentre outros.

"Fícou louco Schroeder!
Seus livros cara!", disseram os

mais impressionáveis. Mas co-

loquei os livros para circular, ganhar novos leito
res, correr mundo! E esses trezentos me bastam, e

na medida em que vou comprando e lendo outros,
continuo a doar. Mas um dos exemplares que eu

nunca vou doar é "Ensaios" do Michel de Mon

taigne. Este sim é um livro que vale por trezentos!
Escrito no século XVI, o livro aborda três tipos
principais de inadequação: a física (sentimento de
desconforto com relação ao próprio corpo), a mo

ral (a inadequação experimentada quando somos

julgados, ao termos nossos hábitos e costumes

desaprovados) e por fim, a inadequação intelec

tual, o sentimento de que somos pouco sagazes.
O que Montaigne quis com este livro foi recriar
nossa concepção" do que é o ser humano. Para ele,
a maioria dos livros até então não refletia a verda-

deira experiência humana, deixando muitos as

pectos de fora. Montaigne quis trazer esses aspec
tos à luz e dizia que estamos cercados de modelos

equivocados, sem espaço para abarcar a natureza

da maioria de nós, e que isso faz o indivíduo odiar
a si mesmo, sempre que não se encaixa neles. É
por isso que Montaigne dedica boa parte de seu

texto a nos contar coisas comuns de seu dia a

dia, estimulando-nos a aceitar o aspecto- corri

queiro em cada um de nós. Ele nos fala de como

funciona sua digestão, e que come tão depressa
que acaba mordendo os de
dos. Banalidades, talvez, mas

que nos fazem lembrar que
a natureza humana também
tem aspectos enfadonhos. Ele
escreve: liA pior desgraça para

nós é desdenhar aquilo que somos".

Consigo vislumbrar o livro de Montaigne na

estante defronte à minha mesa. Ele está ali, com

mais duzentos e noventa e nove irmãos. E sempre
quando olho para meus 300, lembro de lias Meus

Livros", de Jorge Luis Borges: lias meus livros (que
não sabem que existo) / São uma parte de mim,
como este rosto/ De têmporas e olhos já cinzen
tos/ Que em vão vou procurando nos espelhos/
E que percorro com a minha mão côncava.! Não
sem alguma lógica amargurai Entendo que as

palavras essenciais,/ As que me exprimem, esta

rão nessas folhas/ Que não sabem quem sou, não

nas que escrevo.! Mais vale assim. As vozes desses
mortos / Dir-me-ão para sempre."

A vida segue, os livros também.

A pior desgraça para
nós é desdenhar
aquilo que somos

• Cine Mueller 2
• O livro de Eli (Leg)
(13h30, 22h - todos os dias)

• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(16h, 18h, 20h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Chico Xavier (Dub)
(14h15, 16h45, 19h15, 21h45 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(13h30, 16h, 18h30, 21h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Alice no País das Maravilhas (l.eg)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(15h - todos os dias)
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(17h10, 19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Chico Xavier (Dub)
(14hl0, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Caixa (Leg)
(14h20, 16h50, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Caçador de Recompensas (Leg)
(13h40, 16h15, 18h50, 21h20 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Beatriz fica mal-humorada por ser obriga

da por Sofia a escolher uma faculdade para
fazer. Mariana vai visitar Vitórfa/Viviane e avi
sa para ela não se aproximar de Sofia e Bea
triz. Sofia acusa Mariana de conspirar contra
Beatriz. Ricardo diz que tem a impressão de
conhecer vitória/Viviane há muito tempo.
Sandra tenta impedir Vanessa de tingir suas

roupas de preto. Jair tenta explicar o motivo
de estar pedindo esmola na rua e Jovenil o

repreende. Antônia estranha o ataque que
Pepe fez ao sobrinho. Berenice leva um bolo
para Mariana. Mariana, Luciana e Suely afir
mam que irão ajudar Filhinho a comprar um

aparelho auditivo para Etelvina. Gilmar amea

ça Viviane. Ela vai até o quarto de Daniel e é
surpreendida por Beatriz.

TEMPOS MODERNOS
Ramón é levado para o hospital. Niemann

reconduz Deodora ao posto de comandante
da segurança do Titã. Leal marca um encontro
com a senhora que disse ter notícias de Rege
ane, mas desiste de sair de casa. Gaulês se

depara com Goretti no hospital e os dois têm
uma pequena discussão. Ramón entra em

coma. Os amigos de Leal provocam uma ar

ruaça para despistar a vigilância de Niemann
e permitir que Nelinha escape. Zeca vai com

Nelinha à casa do lago e ela diz que irá levá
los até o motorista do caminhão que supos-

LANÇAMENTOS

Invasor de mentes
Luke Gibson acorda no hospital e descobre

que sua vida está à beira da destruição. Ele re

cebeu um implante de um microchip letal moni
torado por um poderoso executivo. Assombrado

por estranhas visões de um passado desconhe
cido e profundamente perturbado com o que
lhe foi reservado, sem que ele tivesse escolha,
Luke percebe que sua única chance de liberda
de é aliar-se a um grupo de hackers renegados,
antes que seja tarde demais.

temente deu carona para Regeane. Heloísa
avisa a Goretti que Bodanski foi condenado a

pagar indenizações às clientes afetadas pelo
tônico adelgador. Hélia não suporta o sofri
mento de Leal e resolve revelar que Zeca é
seu filho.

VIVER AVIDA
Ariane deixa Gabriel no cinema e passeia

pelo shopping. Rafaela corta a faixa para inau

gurar o restaurante e Dora avisa que entrou em

trabalho de parto. lngrid acusa Ariane de opor
tunista e as duas discutem. Renata mostra para
a mãe as compras que fez para a viagem a Por

tugal. Tereza e Luciana pensam nas adaptações
que precisam fazer no quarto para o casamen

to, Marcos chega e se oferece para levar Tereza
em casa. Helena comemora com Osmar a assi
natura de mais um contrato coma modelo. Silvia
conversa com Bruno e conta que ficou chocada
ao saber que ele, sem saber, beijou a irmã, Lu
ciana. Rafaela, Onofre, Matilde e Soraia veem

Garcia chegar ao berçário com Juan Carlos no

colo. Flavinho recebe um telefonema e anuncia

para todo o restaurante que nasceu o herdeiro
de Dora e Maradona.

BELA A FEIA
Não há exibição.

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

CLIG DO LEITOR

Envje sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

o líder da paz
Martin Luther King liderou uma revolução

que mudou para sempre os Estados Unidos e

se estendeu por todo o mundo, tornando-se
símbolo da luta pela igualdade e pela paz. Essa
luxuosa edição reúne os trechos mais marcantes

de seus discursos, sermões e livros, divididos em

temas como racismo, paz, fé e religião, justiça e li
berdade. Suas palavras são exemplos vivos de co

ragem e integridade - uma inspiração que reno

va nossa crença no homem e na solidariedade.
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4) ,

Chegou a hora de estre�tar os seus

,

cuias mais íntimos, nao perca a
Vln ,. '

de intensificar a oonvivencra com a
chance _,

oa amada. Dê mais atençao ao, seu In-

� entirá uma paz enorme na area em
tenor e s

que precisa.
.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Invista em suas ideias e dedique-se

a uma atividade prazerosa. Dispense
. tença-o ao lazer e ao namoro. Sua vida

mais a
.

. sequência de pensamentos e atltu-
e uma

, '
'

des. Se algo não esta saindo como deseja,

analise!

�GÊMEOS
QitY (21/5 a 20/06)

,

Procure a raiz dos problemas em vez

de tentar soluções superficiais. Hoje é um

bom dia para mudar de residência ou sair da

rotina. Mantenha maior contato com a natu

reza, isso trará novos pensamentos.

@CÃNCER(21/6 a 21/7)
A comunicação será o seu grande

trunfo hoje. Na vida a dois, estará

mais convincente e .articulado. Os amigos

podem trazer boas notícias, não despreze as

oportunidades que surgirem por parte deles.

LEÂO
(22/7 a 22/8)
Agarre as chances de fazer seu pé
de-meia, poupar nunca é demais.

No amor, a relação ganha solidez.

Mantenha suas prioridades em ordem para

poder aproveitar novas oportunidades que

possam surgir.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
As transformações na vida coti

diana vão ocorrer a seu favor. Terá

segurança para assumir compromisso. Apos
te em sua capacidade de realização, você

depende de sua persistência para conseguir.

LIBRA

i (23/9 a 22/10)
Planeje criteriosamente os seus

passos. Na paixão, ficar quieto
será a melhor estratégia. Pare de

dividir os acontecimentos sempre com as

mesmas pessoas e deixe para trás ideias
que te limitam.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Bom momento para obter o favo
recimento de outras pessoas. O

setor afetivo está com tudo em alta!
Procure ter paciência com as pessoas que te
cercam, elas precisam de carinho tanto quan
to você mesmo.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Este sábado traz boas chances de

se destacar profissionalmente. No
campo sentimental, a convivência será tudo!
A diplomacia é um tesouro a ser conquistado.
O que for belo em seu coração se fortalecerá.

CAPRICÓRNIO
(22/�2 a 20/1)
Você verá os fatos com maior luci-

dez. Ótimo dia para aprender coisas
novas. Na vida a dais, diversão! Saberá extrair
de cada coisa o seu melhor lado e de cada
momento o que ele tiver de mais importante.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Eis um dia em que terá maior
necessidade de reflexão e reco-

lhimento. Há boas chances de reatar
uma relação do passado. Seja gentil com as
Jlessoas que encontrar, a retribuição será na
mesma moeda.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Você se perceberá mais sensível às
necessidades alheias. No campo

I afetivo, é uma ótima fase para firmar

:' romance. Planeje com cuidado as mu
nças que serão necessárias na sua vida,em todos os aspectos.
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lima e Giulia Gam
começam gravação

Giulia Gam e Lima Duarte começam na semana
que vem as gravações do filme "Assalto ao Banco
Centrai;', do diretor Marcos Paulo. Os dois serão co

legas de trabalho na Polícia Federal - Giulia será
uma perita, e Lima um investigador. "A história é ba
seada no assalto que teve em Fortaleza, onde rou
baram R$ 146 milhões do Banco Central, e não foi
solucionado", antecipa a atriz.

.Marcos e Suzana
terminam namoro

Chegou ao fim o namoro de sete meses

de Marcos Pasquim e Suzana Pires. A asses

soria do ator se limitou a dizer à revista "O
Fuxico" que ele está bem. A assessoria da
atriz também não quis dar detalhes. "Sim,
eles estão separados". Antes de namorar Su

zana, Marcos viveu um romance com Luciele
Di Camargo, e tem uma filha de seis anos da

ex-mulher, a empresária Fabiana Kherlakian.

Dora tem um

passado oculto
O autor Manoel Carlos reserva muitas surpresas

.para a personagem Dora, de "Viver a Vida", nos úl�i
mos capítulos da novela - principalmente, no que diz

respeito ao passado, que ela escondeu ate agora. �e
gundo fontes da produção, Dera pode ter se e.nvo.lv�do
com o próprio tio, Onofre, anos atrá�. Ess� tena SI?O o

motivo de ela ter saído da casa da tia Matilde, �uglnd�
e já grávida de Rafaela. Se for assim, o tio sena o pai

da menina, e não o bandido Lucas.

����DlV�IR�a�-S�E���
Pedindo informação

A loira estava em uma badalada casa noturna com

algumas amigas. Depois de dançar uma boa parte d�
noite e beijar uma boa parte dos homens, �Ia res?lve Ir

b h iro mas não tem ideia de onde fica. Ate que,
ao an el , . I' d'
para sorte, um barman passa pela pista e e a une la-

tamente pergunta, no ouvido dele:

- Onde é o banheiro?
.

O barman respqnde, apressado:
- Do outro lado...

,

td d I
Então a loira sorri, se aproxima do outro OUVI o e e

e pergunta:
- Onde é o banheiro?

Na tarde de quinta-feira, 22

de abril, a família de Maurício
Manieri ganhou mais um inte

grante: Marco, o primeiro filho do
cantor com a jornalista Izabelle

Stein. O parto foi de cesariana,
em São Paulo. O bebê nasceu

com 3,400kg e medindo 52 cen

tímetros. "Quando peguei o Mar

co pela primeira vez, foi mágico.
É uma sensação que não dá para

explicar", se emociona o cantor.

Novo quadro no

Programa do Gugu
Estreia amanhã no "Programa do Gugu" o novo

quadro da temporada 2010. "Gugu Bate em Sua

Porta". Em seu blog, o apresentador contou que o

objetivo é fazer uma gincana entre famílias, com

"prêmios sensacionais" que incluem R$ 250 mil

em dinheiro. "Não é fácil levar uma estrutura tão

grande para qualquer lugar", explica Gugu, indican

do o tour que o programa deve fazer pelo país.

Planos para
o casamento

Já começaram os preparativos para o casamento

de Luciele Camargo e Denílson, que acontece no dia 30

de maio. Luciele, grávida de cinco meses, aproveitou a

estada na Europa para fazer uma pesquisa e planejar
como os 400 convidados serão recebidos. Os cantores

presentes deverão cantar alguns sucessos, e a festa

deverá ser cheia de surpresas e lembrancinhas inusita

das. A produção ainda conta com telões em leds como

os usados por Madonna na turnê "Celebration".

SUDOKU

Nasce filho
de Manieri
e Izabelle

4 7 2 3

AN IVERSARIANTES
24/4
Akino Toyama
Aline C. Muller
Anita Leithold
Astrit K. de carvalho
Bárbara S. Engelhardt
Carta A. Herber
Clara da Silva
Cleverson M. Backes
Denise A. L Henning
Dinalmar Prutska
Eliane C. Boga
Flavio F. Stinghen
Galdino Buzzi
Iraci Feustel
lraci R. Radunzki
Jacira Forbici
Jair A. da Cruz
Joao Lacerda
Kenedi de Souza
Larissa Nicocelli
Lourdes Neitzel
Maroele Erdmann
Marco A. de Oliveira
Maria C. Klein
Maria E. W. dos Santos

Miguel Vieira
• Nelson Gimenes
Odimar J. Bertoldi
Olinda Gessner
Patricia Jensen
Paulo B. Filho
Ricardo Senhorinha
Sandro Augusto
Sibele Schmidt

Solange Geise
Terezinha Plontkewlcz
Vali P. Siefert
Valter A. Wedmann
Veronica Lux Enke
William T. Krueger

L

25/4
Adriana Nietzkar
Alcides Hahn
Aldo Kanzjer
Alice M. Buttendorff
Almmo Spézia
Anderson R. Gervásio
Antoniana Ferreira
Arlindo A. xavíer
Artur Hartmann
calito Fuck
Carlos F. Gurll

Christhopher Weínfurter
Danielle H. de Paula
David Correia

Douglas L da Silva
Dulce Neujorks
Eleonora Z.Tepasse
EJoise Marongoni
EverliGeor
Everson L Popadiuk
Farandes Machado
Gustavo Da Silva
Heloisa Nort
lolanda M. 0Ifk
lolanda M. OIska

Irmgard Laube
lsabela D. de Souza
Jonas Becser

JoseArgenton
Katia Schwartz
larissa Macedo
LeoniSilva
Lia Schwartz
Marcia Fusi
Márcio guindene
Marcos V. Foppa
Mílton Natali
Osrn Muller
Rafael Gonçalves
Rafael K. Foester
Sergio R. Rossi
Thiago Baade

8 1

9

7

3

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples e viciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com número de 1

a 9 sem repetir número

em cada linha e cada col

una Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
ç S E
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Bola fora

Na
Espanha, mulher marca gol e mostra seio para comemorar

e o jogo termina em pancadaria. Cruzes! Vamos combinar,
foi uma peninha mesmo que tenha terminado em pancada
ria. Cá entre nós, pra mim esse é o tipo de coisa que deveria

virar uma prática comum nas modalidades femininas dos esportes.
Fala sério! Já pensou o time todo de vôlei levantando a blusa depois
de cada ponto em uma partida? São no mínimo 3 sets de 25 pontos
cada. Agora imagine a Seleção Brasileira feminina de futebollevan
tando a camisa. Se bem que ...não, melhor não, deixa quieto.

·É O bic O!
Fala sério! Vamos combi

nar, não tem mais coronária que
aguente! Além do trânsito de Iara
guá estar cada vez pior e os sinalei
ros sem sincronia, a cidade virou
um canteiro de obras. Junte-se a

isso, trem daqui, trem de lá e ain
da, esse calor senegalês, que teima
em não ir embora. Quem aguenta?

Quarteto .

Amanhã, mais conhecido
como domingo, David Corrêa, Iu
célio Planinschek, Igue Joesting
e Tato Branco, certamente, serão
os aniversariantes mais festejados
do dia. Eu só posso dizer uma coi
sa: parabéns e que vocês e as suas

famílias sejam plenamente felizes.
Mil vivas!

NAS RODAS
• Não ousem esquecê-la. Deise
Soares é a grande aniversariante
de hoje. Por favor, liguem! Ela vai
adorar saber que foi lembrada.

• Manoela Lima anda mais feliz

que gansa nova na lagoa. Toda
a felicidade da moça é porque
o seu amor Leandro Pessoa lhe

pediu em noivado, na quarta
feira. Aliás, com direito a jantar
íntimo e muito mais.

• Na segunda-feira quem
recebe o carinho dos amigos e

familiares pela estreia de mais
um aniversário é o empresário
Márcio Mauro Marcatto.

Jessiara Saffier
nos corredores
da London Pub

Dica de sábado
Curtir a Choperia Bier Haus.

Pérola da semana
o meu amigo Miro Maba, para não perder o costume, sempre impõe 0-

ritmo. Na quinta-feira, Miro, indignado com três amigos que não se larga
vam para nada, soltou essa: "Esse "trinteto" aí, não sei não. Tô meio descon
fiado". Ele quis dizer: "Trio" Mas como é o Miro, está tudo certo.

Casamento
Hoje às 19 horas, sobem o

altar da Comunidade Igreja da
Paz, em Schroeder, para o tradi
cional "Sim", os jovens Jordana
Salomon e Ivanio Dalton Laube.
Após a cerimônia, convidados
e parentes serão recepcionados
em grande estilo no Restaurante
Malwee.

Onde comer bem
ernjaraguá

No Restaurante Tio Patinhas.
Um dos melhores Buffet da cidade.

TE CONTEI!
• Pela rede. "Se você receber
um e-mail com arquivo anexo

. dizendo: fotos da Dilma
Rousseff nua, pelo amor de
Deus não abra. Vai que é
verdade".

• A cervejaria Kônígs Bier já
confirmou e será uma das
grandes patrocinadoras da
Feijoada do Moa, dia 21 de
agosto, no Parque Municipal
de Eventos.

• O solicitadíssimo cantor
Paulo Henrique movimenta

Feüoada
beneticente

Para movimentar a 24a Cam
panha da Visão Escolar, acontece
no dia 25 de maio, no salão da
Igreja Rainha da paz, a 3a Feijo
ada Beneficente do Lions Clube
Cidade Industrial.

��
U

P/aCetour·
Todos os destinos num só lugar!

473275.0028
www.placetour.tur.br
suzana@placetour.tur.br

Rua Francisco Rscher. 90 I AO LADO DA JAVEl

Christian Raboch
Lempek e Natascha F.
de Souza festejam hoje
um ano de muito love

"
Não subestime a

ignorância dos outros,
pois eles podem piorar

ainda mais uma situação.
UID RB SA

"

leitora tiel
A leitora fiel de hoje é a

locutora Lize Vieira.
Ela é outra querida que lê a

coluna todos os dias
para ficar por dentro das
notícias da nossa região.

hoje à noite o Estação
Armazém .

Já na Choperia Scondinho é
dia de Feijoada à Brasileira.

• O excelente cantor Jorge
Vercilo faz show no próximo
dia 19 de maio, na Scar.

• Quando se convive muito
com a mentira, ficamos

propícios a desconfiar da
realidade. (Rui Barbosa)

• Com essa, fui!

Perguntar
não ofende!

Quando os responsáveis irão
terminar as obras da rua Jorge
Lacerda? Como está, não dá.
Você desvia um buraco e atola
em outro. Em dia de chuva fica
ainda pior. Com a palavra.
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ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR E COMPARE.
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE
CITROEn

.
.'
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MA TEMPO

Estado afetado pelas chuvas
Pelo menos dez municípios de Santa Catarina sofreram perdas nos dois últimos dias

Ao menos treze mil
pessoas foram afetadas
pelas chuvas que caíram
no Estado entre quinta
feira e ontem.

Segundo
a Defesa Civil do

Estado, deste total 120

pessoas estão desabriga
das e outras 1.238 estão

desalojadas. Ontem, seis muni

cípios tiveram estragos causados

pela chuva: Santa Cecília, Caça
dor, Lebon Régis, Dona Emma,
Concórdia e Presidente Getúlio,
que sofreram perdas materiais
e humanas. Rio Negrinho, Rio
das Antas, Videira e Santa Te
rezinha ainda não tinham dado

informações oficiais à Defesa
sobre os prejuízos, mas tam

bém foram afetados.
Em Caçador, o Centro e ou

tros cinco bairros tiveram áreas

alagadas, afetando 25 residên
cias. Duas casas foram interdi
tadas em Santa Cecília devido
ao risco de deslizamento, e em

Concórdia um muro foi atingi
do com a terra que se soltou de
um morro por causa da chuva.

Na cidade de Lebon Regis, o

abastecimento de água e trans

porte foi prejudicado e tanto a

área urbana quanto a rural ti
veram trechos atingidos. Cento
e vinte pessoas estão desaloja
das, 40 ficaram sem abrigo e 30

residências foram danificadas.

Do total de pessoas
atingidas, 120 estão
desabrigadas e 1.238

estão desalojadas

De acordo com a Defesa Civil,
os temporais isolados devem vol
tarno fim de semana, com descar

gas elétricas em todas as regiões
e a volta do risco de alagamento
em pontos isolados do Estado. As

áreas próximas ao Litoral devem
sofrer mais com as fortes rajadas
de vento sul, que devem ficar entre

50km/h e 60km/h. Os moradores
devem ficar em alerta.

PREVISÃO DO TEMPO

DIVULGAÇÃO/DEFESA CIVIL

AS CHUVAS
GONT N A
A chuva continua de
forma persistente.
Temperatura amena.

Ventos de leste a

nordeste, fracos a

moderados com r(\jadas.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17°C

MÁX: 19°C

DOMINGO

MíN: 18°C

MÁX: 23°C

SEGUNDA

dMíN: 19°C

MÁX: 28°C

TERÇA

dMíN: 17°C

MÁX: 26°C

f'

FIM DE SEMANA

Sol, nuvens
.

e instabilidade
No fim de semana a nebulosi

dade continua presente em Santa

Catarina, com períodos de sol mais

prolongados do Oeste ao Planalto,
já que o Litoral ficará sob a influ
ência da circulação marítima com

condições de chuva ocasional. En
tre a noite de sábado e o domingo,
o tempo volta a ficar instável.

1:)60"
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso

Nublado

FASES DA lUA

SEVOCt VAI pAAA. ..

SE RA
Céu encoberto com

chuvas rápidas
principalmente

durante a noite. Ventos

nacos a moderados,
e temperaturas entre

13·C e 20·C.

HIO no SIU
T Â
15° 17°

CLIMA

Tempo frio
no Estado SAO .l0J10IllM

T Â
11° 13°

Nos próximos dias, o frio fica cada
vez mais constante. Hoje, a maior

parte do Estado deve registrar sensa

ção térmica mínima de 10°C. A região
central deve estar ainda mais fria, com
cerca de 5°C - a exceção é o Litoral,
com sensação mínima de 15°C.

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

21/4 028/4614

Muro foi
atingido por um

deslizamento
de terra. Há

possibilidade de
temporais no

fim de semana

LOTERIAS

QUINA
CONCURSO N° 2276

28 - 41 - 58 - 60 - 79

LOTOFÁCIL
CONCURSO N° 524

02 - 03 - 05 - 06 - 07
10-11-12-14-17
20 - 21 - 22 - 23 - 24

JOINVtll t=
T Â
18° 20°

/
I

I

I

,

BlUMFNAU
T Â "

16° 19° �
,..

t I
'<--J � I

FlOR1ANflPOI IS \ I

T Â ,_,..
17°21° "

I
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Campanha no ar
'\.

.

," DIVULGAÇÃO
S vesperas de con-

vocar os jogado
res para a Copa do
Mundo, na' África

do Sul, Dunga arrumou, um '

tempo para ganhar uma gra
ninha extra. Ele gravoue fo- '

tografou a nova campanha
da Oi. No filme criado pela'
agência NBS, o. técnico da

Seleção Brasileira de futebol

incentiva a população a usar

o hino da torcida.

Indumak
Amanhã, dia 25, comemora

47 anos uma simples oficina de

tomo, que abriu suas portas para
concretizar um sonho de empre
ender. A iniciativa deu tão certo

que hoje a oficina se transformou
em numa sólida fornecedora de

soluções em empacotamento, que
hoje conta com um parque fabril
de 4800 m2 e mais de 100 profis
sionais.Ao longo destes quase 50
anos de atuação no mercado, a

empresa soube inovar, lançando
produtos cada vez mais atualiza
dos e voltados para a produtivi-

.

dade de seus clientes. Embala o

negócio de mais de 2500 clientes
espalhados pelos quatro cantos do
Brasil e do mundo, reafirmando
a cada dia seu compromisso em

oferecer soluções na medida certa,
no melhor tempo.

Economia 19

Mudança de emprego
Uma pesquisa da consultoria Robert Half com mais de 3000 pro

fissionais de média e alta gerência em 13 países incluiu 227 entre

vistados no Brasil. Os resultados mostraram que apenas 4% estão

buscando ativamente outra colocação, mas 36% manifestaram a

disposição de trocar de emprego nos próximos seis meses caso surja
uma oferta interessante, totalizando 40%. Esta propensão coloca os

brasileiros em segundo lugar - superado apenas pelos 45% de profis
sionais franceses - na disposição em trocar de emprego.Embora seja
um reflexo da vigorosa oferta de novos empregos, esta disposição nos

cargos de chefia é muito preocupante, pois tem sérios reflexos sobre

todo o restante da equipe, criando um clima de pouco comprometi
mento com a empresa.

Mercado Regional

Lourival Kàrsten
Investimentos

na Bolívia
Além da Braskem também

as empresas Vale, OAS Ele
trobrás e Petrobrás estão es

tudando projetos de investi
mento na Bolívia no setor de

hidrocarbonetos, mineração,
hidroelétricas e infra estrutura

viária. Claro que estes projetos
só irão prosperar se houver ga
rantias do governo local de que
existirão regras estáveis para
os investimentos. Aí é que de
veria intervir nosso presidente,
a exemplo dos presidentes de
outros países, obtendo as con

dições para que os investimen

tos sejam realizados. Como

se sabe, no lado brasileiro, em

Corumbá, existem grandes re

servas de minério de ferro e

a Bolívia possui importantes
reservas de petróleo e gás que
muito pouco valem no solo e

poderiam ser utilizados para
projetos integrados de desen
volvimento. Esta região tem

condições de escoar sua pro

dução por via fluvial.

Juanna Têxtil
Amanhã completa 22 anos a Iuanna, que nasceu como

uma pequena empresa dedicada à produção de malhas para

terceiros e hoje desfruta de uma posição consolidada no mer

cado têxtil brasileiro. Parabéns para o Alcides Bertholdi pelo
sucesso de seu empreendimento.

Hidrelétrica de Belo 'Monte
Embora finalmente tenha acontecido o

leilão de concessão da hidroelétrica do rio

Xingu, nada leva a crer que daqui em diante o

processo corra um pouco mais rápido. A legis
lação brasileira permite a criação de um sem

número de entraves a qualquer empreendi
mento de maior porte e Belo Monte parece

ser um dos alvos prioritários. Enquanto al

guns países como a França obtêm a quase

totalidade de sua energia elétrica através de

usinas termonucleares, o Brasil já contava

com mais de 90% de seu abastecimento vin

do de hidroelétricas que são muito menos

perigosas, mas está perde�do esta c�ndi
ção, pois com os ent�a�es a construça� de

novas usinas hidroeletncas, somos obriga

dos a apelar para térmicas movidas a gás, óleo

e atê carvão. Isto é, estamos deixando de utili

zar uma fonte renovável para utilizar combus

tíveis não renováveis e muito poluentes. Seria

hilário se não fosse trágico.

Apartamento no início do Bairro

Jaraguá Esquerdo a 500 metros do

Centro - Edifício D'Espanha , andar

térreo, com área privativa de 71,68m2.
Contendo lsuíte + 01 quarto, demais

dependências e garagem coberta.

Valor de R$ 130.000,00
por R$110.000,00
Preço válido até 10.05.2010

CONTATO: Amantino CAETANO -

Corretor de 'móveis - CREel/Se 14237
- telefones: 9929.8265 e 3274.8844

o mercado dos pc s
Vi

Segundo estudo da FGV - Fundação Getúlio

d
argas, o Brasil terá um parque de 140 milhões .

�tc's em 2014. Não é sem motivo, pois, que
o menos uma grande empresa mundial esteja

querendo ad ..

quinr o controle da Positivo.

Responsabilidade Social
jas Sab�a Schappo anunciou na plenária do Ce

na ���ÇãO no. dia 11 de maio do debate "Etíca
tíca . Tema importante na vida de todos.

Mais voos da Gol
Está passando de quatro para seis frequências diárias na rota Na

vegantes - Guarulhos, mostrando a importância desta rota aérea.

Desta forma, a Gol ocupa um vazio no mercado, dificultando a en

trada de concorrentes na mesma rota. Ao contrário da situação mun

dial' as empresas brasileiras vivem um momento muito bom, come

morando o crescimento do mercado interno. Infelizmente, para os

passageiros, a estrutura não está acompanhando esta evolução e os

aeroportos estão se tornando cada dia mais desconfortáveis devido

à operação no limite de sua capacidade. Não faltam filas, até para o

pouso e decolagem das aeronaves.

INDICADORES

SELIC 8,75% 9.DEZEMBRO.2009

TR 0,066% 23.ABRIL.2010

CUB 987,97 ABRIL.2010

BOVESPA .. 0,18% 23.ABRIL.2010

POUPANÇA 0,5167 22.ABRIL.2D1D

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7600 1,7620 .. -0,17%

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7600 1,8600 2,33%

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8500 1,9500 0%

EURO (EM R$) 2,3500 2,3515 .. 0,28%

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2010 - ESF
o PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER, no uso das atribuições que lhe confere a lei

Orgânica do Município de Schroeder. tendo em vista a autorização legislativa para a realiza

ção de concurso público no ano corrente, consubstanciada na Lei Municipal nO. 1.751/2009

- Lei de Diretrizes Orçamentárias; e com base na Lei Complementar Municipal n.? 060/2008 e

alterações, divulga a realização do CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento de car

gos vagos na estrutura do Programa Estratégia Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde

da Família, com formação de cadastro de reserva, mediante as condições estabelecidas no

edital publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios, em 13/04/2010, na edição nO 466.

AS INSC,RIÇCES serão realizadas exclusivamente via Intemet, no síte www.schroeder.

sc.qov.br, a partir do dia 26 de abril até às 23h59m do dia 30 de abril do corrente ano, con

forme horário de Brasília.

Para os candidatos que não tiverem acesso à Intemet, a Comissão disponibilizará Postos de

Inscrição, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Paulo Jahn, 147, centro.

OS CARGOS disponíveis são para função de Médicos, Enfermeiro, Educador Fisico e Agen
tes Comunitários de Saúde, todos com carga horária de 40 horas semanais.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos de nível supe

rior e de R$ 15,00 (quinze reais) para os cargos de nível fundamental.

Maiores informações sobre o Concurso Público poderão ser obtidos no site do concurso

www.schroeder.sc.gov.br ou na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, locali

zada na Rua Paulo Jahn, 147, centro, das 7 h 30m. às 12 h e das 13h e 30m às 17 horas.

Telefone: (47) 3374 -1733.

Schroeder, 14 de abril de 2010.

FEUPE VOIGT • Prefeito Municipal
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a eFundo

Julimar Pivatto
* CORINTHIANS

Rejeitada
AChapecoense

não foi
na reunião da Associa

ção dos Clubes, mas

mandou uma carta com

três pedidos. O primeiro foi para
que o Estadual de 2011 tenha 12

equipes e, com isso, Iuventus e o

Verdão não teriam de passar pela
Segundona. O segundo foi para
os rebaixados jogarem a Divisão

Especial já em 2010. E o terceiro
foi para que a Divisão Especial
de 2011 aconteça no primeiro se

mestre. As duas primeiras foram
sumariamente rejeitadas por
unanimidade e a última deve ser

analisada. Com isso, cai por ter

ra a hipótese de virada de mesa.

Ainda bem.

CURIOSIDADES OlíMPICAS
A cena mais clássica das Olimpíadas
de Sidney, em 2000, foi protagonizada
pelo nadador Eric Moussambani, da
Guiné Equatorial. Ele nadou sozinho
uma das eliminatórias dos 100m livre,
já que os oponentes haviam queimado
a largada. Como havia aprendido a

nadar apenas seis meses antes, fechou
a prova em 1min52s72, tendo de apelar
para o nado "cachorrinho" no final,
pois estava quase se afogando.

DOIS TOQUES
Iuventus, de

Joinville, e Arsiper fazem domingo
o jogo de volta da semifinal da

Copa Norte. O primeiro jogo foi
4x1 para a Arsiper.

o jogo contra a Tupy será

apenas no dia 2 de maio, já que os

joinvilenses estão na fase nacional
dos Jogos do Sesi. O primeiro jogo
foi OXO.

DIVULGAÇÃO/AVANTEESPORTES

Sem campo
Uma pena o que está acontecendo com o laraguá Breakers.

Faltando menos de dez dias para a estreia no Campeonato Es
tadual de Futebol Americano, o time ainda não sabe onde vai
mandar as partidas. O presidente do clube, Everton Gnewuch,
disse que já coleciona várias "desculpas" de campos da região
para não receber a modalidade. Ele avisou que ainda não de
sistiu e que espera, em breve, anunciar o local. Para se ter uma

ideia, uma partida de futebol americano recebe, em média, mil

espectadores. O clube também se beneficia com isso, já que
pode lucrar com a venda de bebidas. Seria interessante que al

guém se manifestasse em favor desses meninos.

As categorias de base
do Caxias, de Joinville, fazem
amistoso neste sábado à tarde
contra o Botafogo, na Barra do
Rio Cerro.

o futsal sub-20 da Malwee/
PME joga pela rodada de abertura
do Estadual em São Bento do Sul.
O returno será nos dias 21 e 22 de
maio em Jaraguá do Sul.

As meninas do basquete
mirim foram vice-campeãs no

Festival disputado em São Bento
do Sul. O time da casa ficou
com o título.

Ao contrário da
final do returno, a decisão do
Catarinense será apitada por dois
árbitros daqui - Paulo Henrique
Bezerra e Célio Amorim.

G FU· S l

Jogopara ar

confiança na Liga
Malwee reencontra nesse sábado

algoz da final da Liga Futsal 2009

JARAGUÁ DO SUL

Vencer um jogo das
proporções de Malwee/
Cimed x Carlos Barbosa
é o que falta para o time

engrenar na competição e

se manter na liderança.

algoz da Liga Futsal2009, o trei
nador analisou a situação da

seguinte forma: "o momento é
outro. Estamos no início de uma

competição que é longa e, mes

mo com toda a qualidade que es

tes dois grupos têm, ainda preci
sam evoluir muito até chegar às
fases decisivas", avaliou.

O fixo Índio acredita que, in

dependente do adversário que
enfrentam, os três pontos têm o

mesmo valor. Já que qualquer re

sultado negativo, das duas partes,
pode facilmente ser compensado
com outros confrontos que virão.
"Fora isso tem o fato de ser um

clássico e sem dúvida isso muda o

clima da partida", descreveu.

O horário do jogo não agradou
a comissão técnica da Malwee,
que tomou algumas precauções.
O preparador físico João Romano,
durante a semana, orientou o gru
po a mudar a rotina pela manhã:
acordar mais cedo para se acostu

mar com o horário,

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Na final de 2009, Malwee, de lenísio, sentiu peso do final da temporada

CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

SÁBADO
CÉSAR JUNKES CoI. nmes P J V E o GP GC SG Apr. 9h30 . Carlos Barbosa x Malwee/

Seleção
1° Mal'weejOmed 7 3 2 1 o 12 6 6 77,7f!'1o Cimed

2° Minas 7 3 2 1 o 12 7 5 77,7f!'1o
16h . Corinthians x Praia Clube
16h • Atlântico x Macaé

A mesatenista jaraguaense,
3° Atlântico 7 3 2 1 O 5 3 2 ttie» 18h· Intelli x São Paulo

-

19h30 . Cortiana x Petrópolis4° Copagril 6 3 2 O 1 4 3 1 66,67%
Priscila Salvador, viaja segunda- 5° /lssoeva 6 3 2 O 1 7 7 O 66,67%

19h30 . cascavel x Krona

20h . Foz x Unisul

feira para o Peru, onde, junto com 6° Umuarama 5 3 1 2 O 7 5 2 55,56% 20h . Copagril x Florianópolis

Seleção Brasileira, disputa 7° Petrópolis 5 3 1 2 O 7 6 1 55,56% 20h15· /'ssr:JfNa x RCG/Garça
a o 20h15 . Umuarama x Anápolis8° São Paulo 4 2 1 1 O 4 3 1 66,67%
Sul-Americano de Tênis de Mesa. 9° Gascavel 4 3 1 1 1 7 7 O 44,44%

SEGUNDA·FEIRA

É a primeira vez que uma cata-
19h15· RCG/Garça x Corinthians

WO Foz 4 3 1 1 1 6 7 -1 44,44% TERÇA·FEIRA
- rinense conquista tal feito. Atual 11° Praiaaube 3 3 1 O 2 9 8 1 33,33% 19h15 . Petrópolis x Intelli

12° KronajJoinville 3 2 1 O 1 3 2 1 50% 19h15 . Macaé x Assoeva

campeã da Copa Brasil, a atleta 13° Rorianópolis 3 2 1 O 1 6 6 O 50%
20h· Praia Clube x Cascavel
20h . Florianópolis x Umuarama

espera trazer bons resultados. Ela 14° Anápolis 3 2 1 O 1 2 2 O 50% 20h . Foz x Copagril

foi revelada nos polos da modali -

15° Intelli 3 2 1 O 1 6 7 -1 50% 20hl0 . Anápolis x Canos Barbosa

16° Cartos Barbosa 2- 2 O 2 O 4 4 O 33,33%
2Oh15· Malwee/Cimed x Cortiana

dade em 2005 e se divide entre a
20h15· Unisul x Atlântico

lr RCG,IGarça 2 3 O 2 1 7 8 -1 22,22% 20h30 . São Paulo x Minas

mesa e os jogos de futsal. 18° Cortiana 1 3 O 1 2 5 8 -3 11,11% Legenda: P � Pontos Ganhos; J �

19° Unisul 1 3 O 1 2 10 17 -7 11,11% Jogos; V � VItórias; E � Empates; D �

20° Macaé O 3 O O 3 3 6 -3 0%
Derrotas; GP � Gols Pró; GC � Gols

Contra; SG � Saldo de Gols e A �

21° Corinthians O 2 O O 2 2 6 -4 0% Aproveitamento.

Aprova
de fogo para o

renovado elenco da
Malwee será nesse sá

bado, às9h30, na Serra
Gaúcha. Para o técnico Fernan
do Ferretti, a confiança não vem

apenas com triunfos importan
tes, mas de boas atuações. "As
vitórias começam a acontecer

como resultado natural deste
trabalho", opinou Ferretti, que
mesmo assim confessa que clás
sico motiva muito o elenco. A
Malwee vai com força máxima

para o confronto, inclusive com

o retorno de Leco e Lenísio. A

partida terá transmissão das rá
dios regionais e da SporTv.

Sobre o reencontro com o
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Somente
as Chaves D, E e F

- que possuem cinco equi
pes - não estão definidas
e isso deve começar a se'

desenhar nesse sábado, quando
acontece a penúltima' rodada.
Pela Chave D, as atenções se vol
tam para ° confronto entre Deco

rações Barrabaxo e Néki. Ambos
estão com seis pontos e o vencedor

praticamente define a vaga na pró
xima etapa. O outro jogo da chave é
entre ° lantema JJ Bordados e o vice
lider Atlético Independente. Para o

Rubro-Negro do Estrada Nova, uma

vitória ° deixa muito perto da vaga,
já que está com um jogo a menos.

Os Garotos da Vila não têm mais
chances e folgam na rodada.

Na Chave E; 'Confort Fine/Di
vipel está com 100% de aproveita
menta e faz seu último confronto

d� fase nesse sábado. Um empate
�ante do vice-líder Tigre já clas
sifica a equipe. Box 7, com um

Esporte

Jaraguá recebe Zonal de
Karatê pela segunda vez

o CORREIO DO POVO • Sábado, 24 de abril de 2010

Galácticos (preto) garantiu a classificação na rodada da última semana

ponto, precisa vencer o Rio Molha
e torcer pelo tropeço do Tigre. O
Rio Molha também tem que fazer
os seis pontos que restam para se

.

classificar, mas tem a vantagem de
fazer confronto direto com o Tigre
na última rodada. O Momfort não

joga, mas já está fora.
Ponte Preta I Conti Elétrica e

Roma fazem uma final antecipa
da na Chave E O Alvinegro do Rio

da Luz está na liderança com um

ponto a mais e joga pela última
vez nessa fase. Já o Roma tem mais
uma partida além dessa. Eletropoll
e São Luis, penúltimo e último co

locado respectivamente, precisam
vencer para manter as chances na

rodada final.
Bell Arte e Vidraçarias Vieira

se classificaram pelo Grupo A, Su

permercado BrandenburglDutra

e Galvanização Batisti no B, e Ga

lácticos e Kiferro no C.

JARAGUÁ DO SUL
Jaraguá do Sul volta a sediar

nesse sábado o Zonal Sul Sudeste
de Karatê Interestilos. A competi
ção, que aconteceu na cidade pela
primeira em 2008, deve reunir
mais de 900 caratecas na Arena.

Iaraguá do Sul foi escolhida mais
uma vez por ter apresentado urna

boa estrutura na última edição.
Segundo o organizador do

evento e coordenador da equi
pe de caratê da FME (Fundação
Municipal de Esportes), Leandro

Gambetta, caratecas da Seleção
Brasileira devem comparecer na

Arena, mas Santa Catarina é o Es

tado favorito ao título desse ano.

"A maioria das equipes encara

esse campeonato como uma

preparação para a seletiva para o

Campeonato Mundial, que acon

tecerá de 4 a 11 de julho, em São

Paulo", informou.

Quanto à equipe jaraguaen
se, os favoritos são Walério But

tner, Cleber Maurício, Jhonatan

21

VA Z

odada deve definir
ais classificados

Três chaves ainda não definiram os dois classificados
JARAGUÁ DO SUL

Com duas rodadas para
terminar a primeira fase

do Campeonato Varzeano

de Futebol - Troféu' Raul

Valdir Rodrigues os times
fazem as contas.

Tenfem, Arthur Sucisso e Otávio
Sucisso. "Nossas chances são de
medalhas. Mas o nosso objetivo é
utilizar o zonal para o Joguinhos
Abertos de Santa Catarina", dis
se Gambetta. Daivid Cavalcanti,
Igor Magalhães, Maurício Santia

go, Paulo César Ruthes e Carlos
Janssen também são jaraguaenses
que defenderão Santa Catarina
no evento. De Guararnirirn, virão
40 atletas. O Zonal começa nesse

sábado, às 9h, com as disputas do
kata equipe e individual e kurnitê

por equipe, e no domingo, ocor

rem as finais do kurnitê por equipe
e individual, também às 9h.

curso aprenda a investir na
•

data: 13 a 15 de abril
horário: 1911
local: CEJAS - Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul

Dinheiro. boleto ou até I no cartão

ARQUIVO OCP/CÉSAR JUNKES

"

Primeira edição do evento aconteceu em 2008 também na Arena Jaraguá
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CAMPEONATO PAULISTA

Dia de finai entre 'santos'
Sensação e zebra da competição se enfrentam domingo no Pacaembu

DA REDAÇÃO

Os dois melhores
colocados da primeira fase
do Campeonato Paulista
iniciam nesse domingo,
às 16h no Pacaembu, a

disputa pelo título.

O
Santos, considerado· a

sensação da temporada,
enfrentará o Santo André.
"azarão" da competição.

Mas o rótulo não é bem visto no

time do ABC Paulista. Isso por
que a equipe se consolidou no

meio do campeonato e deu mui
to trabalho, principalmente aos

clubes considerados grandes.
Mas o favoritismo do Santos

nessa final é claro e gera descon
forto por parte do elenco andre
ense. "Eles acham que vai ser teta.

Nas declarações, eles falam ·que
vai ser difícil, mas nós percebemos
que não é isso que eles pensam.
Vamos jogar e nos empenhar ao

máximo para ficar com esse títu

lo", comentou o goleiro e capitão
da equipe Júlio César.

Para tentar surpreender o fa
voritismo do Peixe, o Santo An

dré resolveu adotar a tática do
mistério. O técnico Sérgio Soa
res treinou toda a semana com

portões fechados e não revelou o

time titular.
No lado do Santos, o clima de

"oba-oba" está vetado. Robinho
não esconde a alegria de estar

perto de acrescentar o título do

Campeonato Paulista ao seu cur

rículo. O atacante procura conter

a empolgação. "Temos a melho
rar e a aprender. Se eu falar que o

nosso time é o melhor vão dizer

que somos mascarados. Até por
que não ganhamos nada ainda.
Mas temos tudo para passar para
a história como um dos melho
res times do Santos de todos os

tempos", afirmou. "Muita gente
aponta o nosso time como cam

peão, mas nós jogadores preferi
mos deixar o oba-oba para o tor

cedor", completou.

nsru

Creci. 12567f

c_ AGU

CORRETOR DE

I'

Para Robinho clima é de felicidade e prefere deixar oba-oba com o torcedor

-
Decisão em se
começa domingo

-

em Joinville

An
,

mOVE:IS

GUARAMIRIM - AVAl

Cad. 154- Coso em alvenaria 90m2
cf02 quartos, sala,cozinha, Bwc,

Varando, Garagem e lavanderia. Terreno
cf 450,00m2 Valor R$120.000,00 -

Negaci6veis, ou troço-se por ch6cara

GUARAMIRIM - AMIZADE
,

GUARAMIRIM - AMIZADE

DA REDAÇÃO
Clássico entre Norte e Capital

decide, a partir deste domingo, às 16

horas, o título do Campeonato Ca
tarinense. O Joinville, que não con

quista o título desde 2001, recebe o

atual campeão Avaí. O time do Nor
te se concentrou desde quarta-feira
em Balneário Camboriú, enquanto
o Leão da Ilha foi eliminado da Copa
do Brasil depois de um jogo dramá
tico contra o Grêmio.

O Iec sofreu para treinar. Com o

excesso de chuvas, se dividiu entre o

gramado e quadras de futebol socie

ty. O técnico Mauro Ovelha aposta
no tempo de preparação para sur

preender o Avai "Tivemos duas se

manas de tempo bom em Joinville
e conseguimos trabalhar tudo o que
queríamos", explicou.

No Avaí, a dúvida é quanto a

presença dos atacantes Sávio eVan
dinho. Os dois não devem entrar em

campo no domingo. Como está fora
da Copa do Brasil, o time deve apro
veitar a folga até o jogo em Floríanó

polis para conseguir recuperá-los. A
volta será no dia 2 de maio.

Cod.153 - Coso Misto c/90m2 c/ 3
quartos, solo, coz, bwc, Graragem,

lavanderia,churraqueira. Cf Geminados no

fundos de 14,5,50, poro 2 kitinetes cf 1

quarto cada, cozinho, bwc, lavanderia, c/ pa
drão de luz separado. Valor R$140.000,00

- Negoci6veis

GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM - NOVA ESPERANÇA

Cod. 164 - Coso em alvenaria de 100m2
cf2 quartos, sola, cozinho, Bwc, lavanderia,

garagem. Terreno cf 531,97 m2 - Valor
R$125.000,00 - Venho conferir

Cod.165 - Sobrado 227m2 cf 2 quartos,
solo, cozinho, solo, Bwc, lavanderia,
Garagem, c/ 2 Kitenetes - Terreno c/
450,00m2 - Valor R$ 150.000,00-

Negociaveis, Aceito corra até 20.000,00

Coei. 158 -Coso em alvenaria c/
2 quartos,coz,Bwc,sola, garagem,

lavanderia, + 2 Kitinetes c/l quarto
coda,bwc,sola,cozinha. Terena com

465,63m2 - Valor R$ 115.000,00-
Aceito-se proposto, aceito corro, ou

entrado de 80% e parcelas.

Associação Frutos da Brasil

VOCê sabe o que é OSCIP?

Organização Social Civil de Interesse Público -

OSCIP. Sigla pouco conhecida do povo brasileiro.
mas de muita importância, pois sendo urna OSCIP
a nossa Associação tem o reconhecimento do
Governo Federal como sendo de Interesse Público.

VISite o site qo Ministério da Justiça
a) associações civis, �

b) sem fins lucrativos,""- �

c) de direito privado, ��d) de interesse público.' T

-,

www.aftbrasil.org.br
AFTB SONHO DA CASA PROPRIA

wwww.osnicorretordeimoveis.com.br

JOGOS PELO BRASil
• CAMPEONATO GAÚCHO
• FINAL - JOGO DE IDA

DOMINGO

16h - Intemacional x Grêmio

No Gaúcho, duelo sem vantagem para

ninguém. Se houver empate em pontos,
vale saldo de gols e até gol fora de casa.

Os dois times têm desfalques importantes
para o confronto deste domingo. O Inter

não terá Fabiano Eller, suspenso, e o

Grêmio não contará com Douglas, que foi

expulso na última partida. No Colorado,
Kléber é dúvida e no Tricolor, Maylson
segue de fora.

• CAMPEONATO CATARINENSE
• FINAL-JOGO DE IDA

DOMINGO

16h - Joinvlíle x Avaí

(Avaí tem a vantagem de jogar por dois

resultados iguais)

.• CAMPEONATO PARANAENSE
• 7Q RODADA - 2a FASE

DOMINGO

15h50 - Coritiba x Cascavel

15h50 - Atlético-PR x Iraty
15h50 - Paraná x Operário
15h50 - Paranavaíx Corlnthíans-Pk

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 20,
Atlético-PR 16, Iraty 11, Paraná 10,
Operário 5, Cascavel 4, Paranavaí 4

e Corinthians-PR 1.

(Coritibajá é campeão estadual)

• CAMPEONATO PAULISTA
• FINAL - JOGO DE IDA

DOMINGO

16h - Santo André x Santos

(Santos tem a vantagem de dois

resultados iguais)

• CAMPEONATO MINEIRO
• FINAL - JOGO DE IDA

DOMINGO

16h - Ipatinga x Atlético-MG

(Atlético joga por dois resultados iguais)

• CAMPEONATO BAIANO
• FINAL - JOGO DE IDA

DOMINGO

16h - Bahia x Vitória

(Vitória joga por dois resultados iguais)

• CAMPEONATO GOIANO
• SEMIFINAL - JOGOS DE VOLTA

FINAL-JOGO DE IDA

DOMINGO

16h - Atlético-GO x Santa Helena

(Santa Helena joga por dois

resultados iguais)

• VARZEANO JARAGUÁ DO SUL
• 48 RODADA - SÁBADO
CAMPO DO FLAMENGO

13h30 - Box 7 x Rio Molha

15h15 - JJ Bordados x Atlético

Independente
CAMPO DO CAXIAS

13h30 - Ponte Preta/Conti Elét x Roma

15h15 - Dec. Barrabaxo x Néki

CAMPO DO GUARANY

13h30 - Eletropoll x São Luís

15h15 - Confort Fine/Dlvipel TS x

TIgre Mat Const.

.COPANORTE
• SEMIFINAL - JOGOS DE VOLTA

DOMINGO

15h30 - Juventus (Jlle) x Arsiper (1x4)
DOMINGO (2/5)
15h30 - Vitória x Tupy (OXO)

• CAMPEONATO SÊNIOR
• 7a RODADA

15h30 - Galácticos x Vitória (V. Lalau)
CLASSIFICAÇÃO: Noite a Fora 15, Caxias

12, Vitória 9, Galácticos 7, Grêmio

Garibaldi 7, Vila Lenzi 1 e Botafogo 1.
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A
construtora USS, de

Braço do Norte, é quem
deve fazer o reparo,
mas se as chuvas conti

nuarem a obra pode ser adiada.
A Secretaria de Desenvolvimento

Regional (SDR) diz que negocia
com a construtora responsável
para que o reparo seja feito o

mais rápido possível. O objetivo
é evitar a abertura de uma nova

licitação o que demandaria mais

tempo para resolver o problema.
uNo poder público existe mui

ta burocracia, além disso, nós ti
nhamos obras mais emergenciais"
justifica o secretário Lio Tironi,
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sobre o atraso. Ainda segundo ele,
o estrago ocasionado pela chuva
não coloca em risco a segurança
dos alunos e nem atrapalha o an-

. damento das aulas. A lateral es

querda que desabou caiu sobre o

terreno da igreja que fica ao lado
da escola. As portas das salas de
aula ficam do outro lado.

Segundo a diretora do colégio,
Inês Pradi, os 550 alunos, com faixa
etária entre seis e dezoito anos, são

disciplinados e obedecem à 'orien
tação de não passar pelo local que
está em ruínas. "Prefiro que eles
fiquem longe do local porque temo

. que a parte que sobrou de pé desa
be e cause um acidente", confessa
Inês. Outra preocupação da direção
e dos professores é que a escola seja
invadida por ladrões por estar com

o lado esquerdo totalmente aberto,
sem nenhum tipo de proteção. IIEu
moro na frente da escola e estou

sempre vigiando" pontua a diretora.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

Geral/Segurança 23

EDUGACÃ

IIConserto vai acontecer em breve"

Expectativa é que as obras de reparo aconteçam nos próximos dias, escola fica exposta sem a proteção

DELEGADO PREfERE NÃO ARRISCAR PREVISÃO PARA ABERTURA

Martim Stahl, bairro Vila Nova,
falta fazer a instalação da rede de

informática, além da chegada dos

móveis, que serão enviados de

Florianópolis, para a unidade fi
car totalmente pronta para o fun
cionamento. "Não esperávamos
que fosse demorar tanto tempo"
comenta o delegado. Com esses

atrasos Ribeiro prefere não arris

car uma nova data para a inaugu
ração. O delegado geral, Ademir

Serafim, não foi encontrado para
comentar o caso.

Morre vftima
de acidente
na BR 280

DelegaCia da Mulher ainda sem equipe
JARAGUÁ DO SUL

.

A Delegacia da Mulher conti
nua sem ter uma equipe defini
da. O delegado Uriel Ribeiro está
tentando conseguir mais dois
policiais para trabalhar na nova

unidade. IINão gosto da ideia de
.

ter uma delegacia sem plantão
para atender a comunidade"
afirma Ribeiro. Para ele, o ·ideal
seria que a estrutura contasse
com pelo menos quatro policiais
para trabalhar com plantão. Se
ISSO não for possível o horário de

atendimento vai acontecer das

8h às 19h durante a semana.

Os nomes do delegado Bruno

Effori e da escrivã Marilu Cerat

ti são os únicos confirmados até

agora. Dois policiais que se apre
sentaram na Comarca também
foram designados para a nova

delegacia. A Prefeitura ainda não

liberou os trêsJuncionários, uma

recepcionista, um psicólogo e

um assistente social, para inte

grar a equipe de trabalho.
No imóvel, localizado na rua

PIERO RAGAZZI

GUARAMIRIM
A jovem Priscila Decker será

sepultada hoje, por volta das 9h,
no cemitério de Guararnirim. Ela é
mai uma vítima fatal do trân ito in
ten o na região do Vale do Itapocu.
Priscila sofreu o acidente no último

domingo, dia 18, na BR 280. Ela pe
gou um atalho para ir à faculdade,
quando saiu a 100 metros do trevo

Guararnirirn, tentou atravessar a

pista e não viu o caminhão Merce
des Benz que vinha em sua direção.

900/0 dos acidentes na

região são causados

por falha humana.
pOLfclA RODOVIÁRIA FEDERAL

Depois de três dias em es

tado de coma, a jovem Priscila
Decker se tornou parte de uma

triste estatística. De acordo com

informações da Polícia Rodovi
ária Federal (PRF), 90% dos aci
dentes em rodovias federais são
causados por falha humana. A

imprudência e falta de atenção
são apontadas como as princi
pais causas das mortes no trânsito.

Carro de homem
desaparecído é
encontrado
JARAGUÁ DO SUL

Ontem foi realizada uma perícia
no carro gol, com placa de Blurne
nau, que foi encontrado, pela Polí
cia Militar, abandonado na quinta
feira, na rua Walter Marquardt, com

a chave na ignição. O veículo e tava

sendo usado porGeI onAguiar Ma

thioni, 37 anos, que está de apareci
do há cinco dias.

Segundo o delegado do caso,

Weydson da Silva, não existiam
marcas de luta e de arrombamento
no carro. O proprietário do automó
vel é José Carlos Mathioni, 44 anos,

morador de Blumenau e irmão do
de aparecido. De acordo com in

formações da policia, ele teria em

prestado o carro para Gelson, que é
vendedor de produtos de limpeza,
trabalhar. Desde então, a família
não teve mais notícias dele. Apolícia
continua investigando o caso.

A Polícia orienta que em caso

de desaparecimento de uma pes-
oa adulta deve er registrado Bole

tim de Ocorrência nas primeiras 24
horas. Quando o desaparecido for

criança, as primeiras horas são fun
damentais para resolver o caso.
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Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 6000

Novo Goll.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo lO/lO, cód 5UllC4 com preço promocional a vista a partir de RS27 290,00 ou financiado com entrada de RS13.645.00 (50%) + 24 prestações
mensais de RS691,45. Taxa de juros. 0,99% a.m e 12.55% a.a, Total da operação; RS30 289,82. CET para esta operação: 21,36% a.a Voyage 1.0 Total Flex. 4 portas, ano modelo 10110. cód.
5U21C4 com preço promocional à vista a partir de RS28.990,oo ou financiado com entrada de RS14.495,Oo (50%)'" 36 prestações mensais de RS517,07. Taxa de Juros: 0.99% a.m, e 12,55%
a.a. Total da operação: RS33 109,63. CET para esta operação' 18,47% a.aPOlO RS 43890.00 Consulte as condições com os vendedores. Os veiculos anunciados são ano e modelo
2010/2010. Condições válidas enquanto durarem os estoques ou até 24/04/2010
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