
Dia do Trabalhador tem

programação variada.
Sindicato' do Vestuário
sorteia poupança
de R$12 mil.

Cartório Eleitoral fica aberto hoje e

amanhã. Prazo para regularizar o título
encerra na quarta-feira.
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Recenseadores do
IBGE começam a fazer
um levantamento dos
domicílios da região.

PIERO RAGAZZI

I
TENDENTES

o Iuventus completa 44 anos de vida hoje sem saber como vai ser o futuro
do clube. Faltando cinco dias para a eleição da nova diretoria, nenhuma

chapa se inscreveu. O atual presidente, TIdo Vargas, admite a

possibilidade de continuar no cargo por mais três
meses para evitar que o clube feche as portas.

I

IPTU

Entregados
carnês foi
encerrada'
Assustados com o reajuste
do IPTU, mais de 520
contribuintes entraram com

pedido de revisão do cálculo.
Prazo vai até o próximo
dia 10. Página 9

Terceirização
deixa merenda
mais cara em se
Governo deve desembolsar
cerca de RS 70 milhões com

a alimentação dos alunos
da rede estadual este ano,
contra os RS 50 milhões

gastos no ano passado.
Página 11
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Silvia Kita
FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO
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As escolas do município
�... uando os imigrante e colonizadores se fi

xaram na região de Iaraguã, muito pouco
do que havia sido prometido pelo gover

........ no foi cumprido. Chegaram numa região
inóspita, com mata virgem a ser aberta, para
construírem suas residências, iniciarem lavouras
e criarem animais.

Também não foi diferente quanto às escolas.
Com os filhos em idade escolar e não havendo in

teresse do governo em suprir esta necessidade das

famílias estabelecidas em Iaraguã, estes se organi
zam e criaram Associações escolares e religiosas.
.Assim construíram edificações simples que ser

viam ao mesmo tempo de escola e igreja. O profes
sor era o mais letrado dentre os adultos, ou alguém
que tivesse experiência.

Notícias sobre estas escolas não são muitas,
mas denotam uma clara finalidade: saber ler, escre

ver, noções de matemática e conhecimentos gerais

Antiga Rua
Abdon

Batista, atual
Rua Marechal

Floriano
Peixoto,
tendo à

esquerda o

prédio de
Otto Wagner.

A fotoéda
década de 40.

são importantes, sempre. Cito duas:
• Em 1894 temos o surgimento da capela-escola

no Garibaldi dedicada a Santo Estevão, construída
em terras de Georg Wolf, abençoada por Frei Lucí
nio Korte em dois de maio de 1894.

• Sociedade Escolar Católica da Barra do Rio
Cerro foi fundada em setembro de 1899, inician
do as aulas em 1900 com 24 alunos O professor
era Abramo Pradi. Em 1908 recebia subvenção do

município para pagar o professor, e conseguiram
erguer um prédio para a escola.

Em 1920 já com diversas escolas rurais e esco

las particulares no centro (Escola Alemã e Colé

gio Paroquial São Luiz), é criada a Escola Federal
Rio do Serro I, tendo por professores os senhores
Carlos Hafner, Alfredo Blasé e Faustino Piazera.
(16/11/1920). O Inspetor de Ensino Municipal era

Aristides F. Rego.

(

Citamos na edição passada a edificação de Otto Wagner, que
instalou a Loja de Calçados Flora no centro do Distrito. Na foto não colocamos a

identificação. Hoje a foto mostra onde ficava a edificação mencionada.

'cassuli
wwv.. cassuii.advbr

.,.. --
....
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Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99
"

Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 47 33,71 7511 • Fax 47 32751820
�

Crescimento
das construcões

.3

No início da década de 20,
Jaraguá já demonstrava cres

cimento, sendo visualizado na

área central a construção de
casas, edificações de dois pavi
mentos, um número maior de
casas comerciais e pequenos
empreendedores.

O desenvolvimento preconi
zado com a chegada da ferrovia
estava iniciando. Hotéis, restau-

rantes, casas comerciais mai

amplas e com variedades de pro

dutos, pessoas que chegavam

para se instalar na cidade para
exercer diversos ofícios, pr�-

D' rototadores de serviços. O IS
•

exigia uma administração mas

participativa e eficiente. Ob�
públicas se mostravam necessa

rias. Nas fotos vemos a diferença

entre Iaraguá de 1909 e de 1920.
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PONTO DE VISTA

Victor Danich,
sociólogo

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA
Durval Marcatto,

presidente da Acijs
OAB de Jaraguá

do Sul
Jorge Brognoli,

economista

Nostradamus do Vale do ltapocu

"
Nunca haverá

crescimento pleno
de longo prazo

nesse país se não
houver investimento
maciço em educação

e investimentos
suficientes em

infraestrutura.

" riquezas, mas nunca, nunca mesmo, haverá
crescimento pleno de longo prazo nesse país se não houver in
vestimento maciço em educação e investimentos suficientes
em infraestrutura.

Como um Nostradamus do Vale do Itapocu, me despeço
aqui com minhas previsões. Vale ressaltar que acredito que
tudo estará melhor no futuro, se isso é alento para alguém -

apenas devemos estar atentos no meio do caminho para não
sermos pegos de surpresa. Agradeço ao Correio do Povo pela
oportunidade de escrever ao longo de mais de um ano neste

espaço, sempre com liberdade para escrever o que me dava na

telha. Agradeço também, com destaque, aos que me acompa
nharam nesse trajeto, meus caros leitores, muitos interagindo
com e-mails, outros tantos lendo fielmente a coluna. Obriga
do a todos e até uma próxima.

.
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IMAGEM DO DIA

Projeto
1/A Escola bela que eu convivo"

acontece na Escola Francisco de Paulo, no

bairro Chico de Paulo, desde fevereiro com

várias melhorias realizadas na instituição. Nos

próximos dias os estudantes do 9° ano vão pintar
o muro do pátio infantil e da casa de bonecas.

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

• telefone ( não serão publicados).

Mu
último artigo neste espaço. Gosto muito de traba

lhar e de escrever, pois concordo comVoltaire quando
le diz que o trabalho "afasta de nós três grandes ma

es: o tédio, o vício e a necessidade". Mesmo assim, por
motivos pessoais, paro por aqui. Com isso em mente, decidi fazer
esta última análise mais macro, com um olhar no longo prazo,
o que de certa forma também é quase um resumo da coletânea
de artigos que e crevi até agora. Olhando lá para frente, quatro
pontos me chamam a atenção: (i) a Europa a beira do precipício;
Iii) a China como protagonistas global; (iii) a força americana e a

retomada da economia; e (iv) o Brasil despontando como nova

potência, apesar de suas várias fragilidades.
Na Europa, apesar de todo o agito das

últimas semanas, o problema da Grécia
não é "nada". O problema verdadeiro estará

quando chegar a países maiores, com mais

representatividade na economia da zona do
Euro, como por exemplo, a Espanha. Neste

país, por exemplo, o desemprego bate a por
ta dos 20% e a crise imobiliária foi tão séria,
senão maior, que a estadunidense. Como já
coloquei aqui várias vezes, emprego é ponto
fundamental para sustentação da economia,
pois afeta toda cadeia: sem emprego não há
consumo vigoroso, sem consumo vigoroso
o empresariado não tem confiança para in
vestir mais e sem investir mais, mais desem

prego. Há um grande receio com toda a Europa e essa história
vai longe ainda. Há possibilidades de uma nova crise séria no

mundo, basta os problemas se agravarem e os bancos euro

peus serem afetados. Como a economia mundial é globaliza
da e conectada, ao atingir os bancos a crise se espalhará para
todo o mundo, com menor ou maior grau de abalo. Essa inse

gurança, esse risco, irá permanecer por alguns anos.

A China, pungente e milenar, foi a grande salvação ao lon

go da crise. Ganha espaço a cada ano e em breve será a segunda
maior economia do mundo. Enquanto evolui economicamente,
mantém o estilo autoritário e centralizado. É uma política estúpi
da e imbecil, que não promove a cidadania, ao contrário, subjuga
o cidadão comum. Com dinheiro entrando cada vez mais no bol
so dos chineses, um fato certamente marcará a história futura da

SOlUÇ-O
Quando os buracos

vão deixar de existir?
Esta é uma pergunta que me faço

todos os dias ao passar pela rua Ro

berto Ziemann no bairro Amizade. Já
faz semanas que presencio a existên

cia destes buracos. Já perdi a conta de

quantas operações tapas buracos foram
realizadas. Mas desde que este asfalto
foi feito sob o paralelepípedo nunca vi

um recapeamento da faixa por inteiro.
A grande verdade é que deveria ter uma

fiscalização por parte dos vereadores

e, estes, com a ajuda dos presidentes
da associação de bairros deveriam le
var estes "problemas" aos responsáveis
para que sejam resolvidos o mais breve

possível. Quem sabe assim os buracos

diminuam.

Juliana Batista, estudante

China: conflitos sociais!

Já nos EUA, o que mais impressiona é o próprio país, Quando
a crise começou, muitos pensaram que se alongaria por anos e

anos. Mas os EUA têm uma economia super ágil, têm as melho
res universidades do mundo e os maiores pensadores (america
nos ou não) estão lá. A América (título que de forma prepotente
roubaram do resto do continente apenas para si) sabe se reinven

tar, e sim, eles ainda são o país das oportunidades. E esse ano tem

apresentado números importantes que dão base para a recupe
ração daquela economia, sobretudo dados de emprego e consu

mo. Além disso, deixam, a nós brasileiros, uma lição.
Mais que debatido esse assunto aqui, o Brasil tem apare

cido muito na mídia nacional e internacional
como sendo a bola da vez. É toda aquela his
tória: nosso presidente é "o cara" na opinião
do Barack Obama, o país é tema de capa na

revista The Economist, temos selo de Grau
de Investimento pelas três principais agên
cias de risco internacional, a classe média
(famosa classe C) cresceu e hoje tem poder
de compra, entre tantas outras boas notícias.
Mas a lição que ainda não aprendemos é que
não somos ágeis, nem temos educação de

qualidade. Somos burocratas e pouco pro
dutivos, broncos e analfabetos. Que venham

5, 10 anos de desenvolvimento acelerado e

P R S

Ninguém para,
ninguém se conhece

São dois fones de ouvido e uma música
ensurdecedora que me fazem não escutar

o mundo e nem ele me escutar. Fico calada
mesmo tendo vontade de sair aos gritos co

locando pra fora tudo que se passa na minha

cabeça, vomitando as palavras que embru
lham meu estômago e ficam naquela parte
do cérebro ativando o sentimento de raiva

Diálogo? Só se forvirtual. De um lado falsida

de, de outro pessoas que viram objetos, sim,
porque sinceramente meus objetos têm mais

expressão. Ninguém para, ninguém fala, nin

guém se expressa, ninguém se conhece. En

tão volto a colocar meu fone de ouvido com

minhas músicas ensurdecedoras!

Karin Aline Craes, estudante de Co

municação Social - Publicidade e Propa
ganda da Fameg/U�asselvi

EMPREGO

TI e o mercado
, de trabalho

A região do Vale do ltapocu registra um

crescente número de empregos em diversos

segmentos. Este crescimento também gera de
manda para um setor de extrema importância
para o sucesso dos negócios corporativos: a

Tecnologia da Informação. A TI compreende
diversas áreas como análise e desenvolvimento
de sistemas, projeto e manutenção de redes de

computadores, entre outros. O curso superior
de tecnologia em Gestão da TI, da Faculdade
Senac Jaraguá do Sul, forma profissionais para
atuar nas organizações, utilizando os conceitos
de Govemança e Gerenciamento de Projetos de
forma articulada com as áreas de infraestrutura
e desenvolvimento de sistemas.

Sigmundo Preissler Junior, coordena
dor e orientador de TI da Faculdade Se
nac Jaraguá do Sul

FUTURO

Meu sonho,
paixão, dançar!

Dança é minha vida, meu sonho é estar

a vida toda lá no palco, até quando eu puder.
Quero futuramente poder dar aula de dança
também. Minha mãe foi uma grande incen
tivadora para eu participar do Projeto Dentro
da Dança, que hoje é a minha base. Procuro
me dedicar ao máximo. Dançar é liberdade,
emoção, sentimento. Movimentos com vá
rios estilos e velocidades. É muito importante
o apoio dos pais em relação ao futuro do seu

filho, o que ele quer ser, o que ele gosta de ver.

Agradeço a Deus, a minha família pelo apoio
e a todos por essa oportunidade maravilhosa
de conhecer a dança, de me tomar bailarina!

Larissa Kleine, estudante da Escola
Marcos Emilio Verbinnen e participante
do Grupo Especial do Projeto Dentro da

Dança
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 Política

MASSARANDUBA

Após ser impedido de usar

a tribuna livre da Câmara,
'0 suplente de vereador
Moacir Kasmirski (PMDB)
acionou a Justiça para
poder falar no plenário.

[(andado
de segurança foi

eferido pela juíza Anna
inke Suszez no mês passa

do. Assim que for intimada,
a Câmara será obrigada a permitir
que Kasrnirski use a tribuna livre na

próxima sessão ordinária.
O suplente chegou a se ma

nifestar uma vez na tribuna livre,
um espaço para a comunidade se

pronunciar na Câmara, durante
sessão no começo de maio do ano

passado. Mas, ao fazer outra inscri

ção, no dia 20 do mesmo mês, teve o

pedido negado pela Mesa Diretora.

Segundo Kasrnirski, o argumento
utilizado foi que ele não tinha com

petência técnica para falar sobre o

assunto que queria.

o CORREIO DO PO\'O • Sábado, 1 de maio de 2010

"Na primeira vez, eu critiquei os

vereadores e a administração pas
sada por causa do alvará de funcio
namento das empresas, que havia
aumentado sem fundamentação.
Depois, eu ia falar do hospital, mas

eles me censuraram", conta.

O suplente entrou na Justiça
no mês seguinte, alegando que o

regimento interno da Câmara não

permite que a Me a Diretora proíba
um cidadão de usar a tribuna livre.
"Só porque eu critiquei eles me cen

suraram. A tribuna é livre, mas nem

tanto. Fico triste porque o Legislati
vo é presidido por um vereador do
PMDB, o meu partido", desabafa.

A Câmara ainda não foi intima
da pela Justiça, mas Kasrnirski já
sabe que o vai falar na tribuna livre,
quando puder participar. Além de
tratar dos temas inscritos no ano

passado, o suplente deverá fazer
outra inscrição, para abordar o tema

tribuna 'livre. "Esse é um assunto

que precisa ser discutido na socie
dade", comenta.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Para Kasmirski, a Câmara censurou a liberdade de expressão

l- G

Tribuna L· vira caso de Justiça
Suplente de vereador ganha ação judicial para poder falar no plenário da Câmara

"

Com a rase do ilustre pensador ax Weber, a Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul quer homenagear a todos os trabalhadores

da nossa região por sua valiosa contribuição à sociedade.

"

x r

Kasmirski USOU a tribuna
para difamar, diz vereador

O secretário da Mesa Diretora, Berri conta que foi a favor de
Pier Gustavo Berri (PMDB), rebateu Kasrnirski usar a tribuna nova

ontem as acusações de Kasrnirski. mente, mas acabou concordan
Segundo ele, o Legislativo não con- do com os demais integrantes da
cedeu a palavra na segunda opor- Mesa Diretora, que optaram pela
tunidade porque na primeira o su- proibição. uÉ um dever da Presi
plente de vereador usou o espaço dência manter a ordem no plená
para acusações pessoais. rio, por isso a ação foi legal. Agora,

"Ele parou de falar do IPTU e ele vai poder falar de novo. O direi
dos alvarás, conforme havia soli- to será garantido, mas se ele voltar
citado, para ofender o ex-prefeito com ofensas, teremos que desligar
Dávio Leu (DEM), os vereadores e o microfone", avisa.
outras pessoas. A tribuna livre foi O presidente da Câmara, Inácio
criada para discutir temas da socie- Besen (pMDB), não foi encontrado
dade e não para trocar de acusações pela reportagem para comentar o

e baixaria", afirma. assunto.

Segundo Berri, direito será garantido, porém com uso apropriado

•

CÂMARA DE
VER,EADORES
DE J ARAGuA DO SUL

Desmistificando a Bolsa de Valores
Data: 12105/2010
Horário: 191 .

Local: CEJAS • C. Empresarial de Jaraguá ckJ Sul

Confirme sua presença

�educação Inscriçõe�: 3313·81118

o que diz o

regimento
Artigo 190 - A Câmara Mu

nicipal realizará, sempre na pri
meira sessão ordinária mensal,
no horário destinado ao grande
expediente, a tribuna livre, opor
tunidade em que os munícipes
e entidades representativas po
derão dispor de até 15 minutos

para discorrer sobre assuntos de
interesse do município.

(enciso) 1- O orador terá mais
15 minutos, além do tempo fixado
no caput, para responder às per
guntas dos vereadores.
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Carolina Tomaselli
A guéis garantidos

A
Prefeitura de Guaramirim vai continuar

pagando os aluguéis para as 43 famílias

atingidas pelas chuvas de novembro de
2008 pelo menos até 20 de dezembro des

te ano. Na sessão da última quinta-feira, a Câmara
autorizou a realização de despesas da ordem de R$
160 mil para manutenção do benefício.

Até o fim do ano, a administração espera que
estejam concluídas as unidades habitacionais do
Projeto Reação Habitação, do Instituto Ressoar
(foto). As casas estão sendo construídas no Bairro
Corticeira, além de outras dez que foram entregues

Mudou
A partir da próxima semana, as sessões na Câ

mara de Guaramirim vão começar uma hora mais
cedo. A resolução alterando o horário das 19 para
as 18 horas foi aprovada na última sessão. O pre
sidente da Casa, Jorge Feldmann (PP), espera que
com a mudança, requisitada pelos próprios verea

dores e a comunidade, mais pessoas compareçam
às seis reuniões mensais. Hoje o público não cos

tuma passar de 20.

pela Cohab no Bananal do Sul.
Os vereadores também aprovaram um segun

do projeto, autorizando o pagamento de parcelas
em atraso referentes ao período de 20 de dezem
bro de 2009 a 19 de janeiro de 2010. Os aluguéis
somam R$ 29.372,50. Os dois projetos foram

aprovados em turno único, porque tramitavam
em regime de urgência.

Na mesma sessão, o vereador Diogo Iunckes
(PR) apresentou um pedido de informação ao

Executivo sobre as escolas que estão desativadas
no município.

Perguntas
Comissão Processante da Câmara se reúne na

segunda-feira, às 10h30, para avaliar e comparar
os questionamentos a serem formulados aos três
acusados pela denúncia de suposta adesão irre

gular ao Refis. Os depoimentos da prefeita Cecí
lia Konell (DEM), do ex-secretário Ivo Konell e do

ex-procuradorVolmir Elói começam às 14h15. Os

advogados deles podem participar com pergun
tas aos vereadores.

Lançamento do edital de concorrência públi
ca para o gerenciamento do estacionamento ro

tativo, uma polêmica que divide opiniões, ficou
para a primeira quinzena deste mês. A partir da
data, as empresas terão 30 dias para apresentar
suas propostas, com valor máximo de R$ 120 mil.
O edital prevê a compra e implantação de 75 par
químetros, no prazo de 60 dias após definição da

empresa. O valor praticado não deve superar R$
1,50 a cada hora de permanência na vaga.

A previsão é que o estacionamento rotativo
entre em operação a partir do mês de agosto, ofe
recendo, inicialmente, 900 vagas para automó
veis e utilitários e 300 para motocicletas. Segundo
a Prefeitura, as ruas abrangidas pelo sistema, no

centro da cidade e na Praça Ângelo Piazera, são as

mesmas estipuladas no decreto de 2007. Mas e a

pesquisa de rotatividade prevista na lei do Plano
Diretor, que apontaria onde está a atual deman
da, foi feita ou não?

Desde a posse na Assembleia Legislativa, o de

putado Dieter Janssen divide seu tempo entre Flo

rianópolis e o Vale do Itapocu, até em dia de sessão.
Esta semana, visitou algumas Prefeituras da região,
por último a de Barra Velha, onde ouviu pedidos
por mais policiais militares. Ontem esteve com o

presidente da CDL, Wanderlei Passold, para tratar

das taxas cobradas nos cartões de crédito. Outro
assunto foi a questão dos impostos sobre o estoque
de mercadorias.

gen
Já na capital, o pré-candidato a deputado tem

acompanhado de perto as conversações para
alianças na sucessão do Estado, a exemplo da últi
ma quinta-feira, quando a bancada progressista se

reuniu com o presidente estadual do PDT, Manoel
Dias (foto). Com a certeza de que Ângela Amin dis
putará como cabeça de chapa, foi criada uma co

missão especial com integrantes dos dois partidos,
que até o próximo dia 30 apresentará o que pode
ser uma prévia do plano de governo.

DIVULGAÇÃO

PIERO RAGAZZI

p
Por intermédio do deputado

federal Mauro Mariani (pMDB)
junto à Casa Civil, Iaraguá do Sul foi
confirmado esta semana entre os

municípios que poderão ser con

templados pelo Programa de Ace

leração do Crescimento, o PAC 2. A

próxima etapa está agendada para
o dia 11, quando a prefeita Cecília
Konell (DEM) será convidada pela
Presidência da República a parti
cipar 'de uma videoconferência.
Na oportunidade, a prefeita deverá

comprovar, em entrevista, a impor
tância da execução das obras.

O Padre Luiz Facchini estará
na próxima segunda-feira, às 10
horas, na Corticeira, em Guara
mirim, para conversar com lide
ranças do bairro sobre a instala
ção de uma cozinha comunitária.
"Queremos começar a dar os

primeiros passos no sentido de

procurar um espaço, trabalhan
do a viabilidade de fazer o levan
tamento socioeconôrnico", co

menta o vereador Caubi Pinheiro
(PDT). A reunião vai acontecer
na casa da enfermeira Terezinha
Tenuti, a "Tere do Posto".

Tucanos se reúnem hoje na casa do secretário de Desenvolvimen
to Regional, Lio Tironi, para almoço. No cardápio, as eleições de ou

tubro. O pré-candidato Paulo Bauer deve comparecer.

Dr. Bruno Borralho Gobbat
o r t o p e d i a e T r a uma t o I o '9 i a
Cirurgia do Ombro, Cotovelo e Videlartroscopia
CRM-SC 15190

VITAL SAUDE CLÍNICA DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
Rua João Picai li, 260, Centro
Jaraguá do Sul - SC 89251-590
Tel: 47 3370-0366 / 3370-:1867
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ESCOLHA DO
NOVO PRESIDENTE

CHARGE

MTA�
Q.l�íé,
MTA�
Q.lSNíé,
MTA�
Gtl6Níé,

DOLErTOR

lembranças da
Segunda Guerra

N1
momento em que o Es

ado brasileiro ainda de

bate sobre o cumprimento
de um acordo diplomático

de extradição com a Itália, a respeito
do senhor Cesare Battisti, é oportu
no destacar que no dia 14 de abril,
completaram-se 65

anos daquela que
pode ser considerada

a maior vitória da 1 a

Divisão de Infantaria

Expedicionária nos

campos de batalha
da Itália

Montese foi o

pontapé nas dobra

diças que ajudou o

40 Corpo de Exército
norte-americano a arrombar uma

porta da linha Gêngís-Khan, a últi

ma linha defensiva germânicaFoi

a primeira grande vitória obtida ex

clusivamente pelos brasileiros, da
maneira brasileira

Surpreende constatar que a

passagem das tropas brasileiras no

norte da Itália está nítida na pai
sagem e nas pessoas da região da

Emília-Romanha. Monumento

feitos pelas municipalidades locais

de pertam emoção em quem lê os

agradecimentos pela participação
brasileira na luta pela liberdade e

pela democracia

O monumento brasileiro no

opé de Monte Castelo está no lugar
certo. Não é preciso conhecer a his

tória ou a ciência militar, para pre -

entir o campo de batalha

O monumento votivo militar

brasileiro em Pi toia é um lugar de

paz, ao lado do pequeno cemitério

que a comunidade resolveu limitar

para dar lugar aos mortos brasilei

ros que ali repousaram.
O que ficou em todos esses 10-

eais por onde passaram as tropas
brasileiras? Por que essa memória

dos brasileiros, que nem maioria

era naquela Babel de tropas aliadas?
Uma pista veio da

curiosidade de um

adido militar brasi

leiro, impressionado
com a disposição de
um italiano em ceder

o terreno para aco

lher um monumento

brasileiro.
O proprietá-

rio, percebendo a

pergunta não feita,
antecipou-lhe a resposta: "Nós não

esquecemos". Havia uma tropa que
não distribuía a comida que sobra

va nem queimava o excedente para
evitar contaminações. Ela dividia
sua comida com os habitantes e as

crianças entravam na fila antes dos
soldados. Eram os brasileiros.

Após a rendição alemã, o Brasil
declinou do oferecimento de um

setor de ocupação aliado na Áus
tria Fez bem. Das guerras, o país
ficou apenas com lembranças, e, e

andou pelo lado certo da hi tória,
muito deve à cordialidade, eu traço
culrural di tintivo.

As lembranças de guerra do
Brasil estão vivas no bom com

bate que travou na luta pela paz.
Pre erverno-la .

"

"

Sérgio Paulo Muniz Costa, historiador,
foi delegado do Brasil na Junta

Interamericana de Defesa, órgão de
assessoria da OEA (Organização dos

Estados Americanos)

mos seis meses, os empreendimentos pes
quisados apontaram para um grau de cres

cimento estimado de 67,3. As empresas de

grande porte chegaram a projetar esse cres

cimento em 69,6-pontos.
Existem grandes gargalos neste mercado

que precisam ser superados para que o cres

cimento previsto realmente
se comprove. Dois deles fo
ram apontados pelos em

preendedores na pesquisa,
o primeiro é a dificuldade
de encontrar espaços urba
nos para construir e o outro

é a dificuldade da obtenção
de crédito, principalmente,

pelas pequenas empresas. Contudo, progra
mas como o Minha Casa, Minha Vida, mantido

pelo governo federal, têm se constituído como

um indutor da expansão. Esse programa go
vernamental, segundo fontes do setor, trans

formou-se no principal meio de atração dos

interesses dos investidores.

Se o Brasil precisa gerar empregos e reduzir o

déficit habitacional, a aposta na construção civil

tem tudo para trazer bons resultados.

EDrTORIAL

Gonstrucão civil
3

DOLErTOR

A liberdade de conduzir
nosso próprio negócio

O mesmo objetivo têm os empresários, que

pagam seus impostos, geram emprego, trazem

investimentos para as cidades e contribuem

para o desenvolvimento do país; mas não têm a

liberdade nem para conduzir o próprio negócio
e estabelecer as próprias regras de relaciona

mento com seus empregados.
Eu me pergunto, por que ape

nas o comércio sofre este controle,
em que uma minoria decide quan
do podemos abrir ou fechar nos

sas empresas? Ninguém impede
outros setores de trabalhar. Os que
combatem o comércio aberto aos

domingos e feriados geralmente
não se importam de ir a restauran

tes, farmácias, hospitais, postos de

gasolina, panificadoras e outro

segmentos de comércio e serviço
nos fins de semana Há pessoa tra

balhando nestes locais também.
Num país regido por urna legi -

lação ultrapassada não causa es�-
nheza que se reservem muito 111al

obrigações do que direitos a quem trabalha e produz.
seja patrão ou empregado. Este sistema desconhece
o que é a parceria ganha-ganha e ignora o fato de �ue
patrões e empregados podem querer negociar dire

tamente entre si. Tudo para não deixar o Brasil parar.

"

"

Após a rendição
alemã, o Brasil

declinou do
oferecimento
de um setor de

ocupação aliado na

Áustria. Fez bem.

Se o Brasil precisa gerar
empregos e reduzir o

déficit habitacional, a

aposta na construção
civil tem tudo para trazer

bons resultados.

Supermercados,
lojas, shoppings
- e o comércio
em geral estão

impedidos de
abrir e atender

ao consumidor,
em cumprimento
a uma legislação

ultrapassada

Um
dos maiores geradores de postos de

trabalho sempre foi o setor da cons

trução civil. Porém, sua importância
tem aumentando significativamente

tanto na medida em que gera vagas para uma

parcela da população de baixa renda e que há

até pouco tempo não tinha muitas perspec
tivas e estava fora do processo

produtivo, tanto pela possibili
dade real de diminuir o déficit

habitacional do país.
Uma pesquisa chamada Son

dagem da Construção Civil, en

comendada pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e

pela Câmara Brasileira da Indús-

tria da Construção, indica que, em março deste

ano, o nível de atividade chegou a 55,8 pontos.
Em janeiro e em fevereiro, esses números atin

giram 53,2 pontos e 50,S pontos, respectivamen
te. De acordo com os autores do levantamento,

registra-se crescimento a cada vez que os índices

ultrapassam 50 pontos.
A pesquisa foi aplicada em 294 empre

sas do país. Numa medição para verificar as

perspectivas de crescimento para os próxi-

Luciano Hang, empresário

Um
dos desafios de ser empresário no Bra

sil é submeter-se a uma legislação que

sempre pende contra quem quer traba

lhar e produzir riquezas. Temos hoje, por

exemplo, o feriado de Iode maio. É sábado, dia em

que a grande maioria dos consumidores desse país
costuma se programar para fazer
suas compras em família.

Em quase todas as cidades
catarinenses os consumidores

encontram as portas fechadas.

Supermercados, lojas, shoppin
gs e o comércio em geral estão

impedidos de abrir e atender ao

consumidor, em cumprimento a

uma legislação ultrapassada, que
em pleno século 21 continua se

valendo de princípios e valores

que há décadas deixaram de ser

relevantes para a sociedade.

Tradição, costume , religião e a

opinião de que "sempre foi assim"
não podem conflitar com algo fun
damental nos tempos modernos,
que é a economia do país e a necessidade de se mo

vimentar urna máquina gigantesca
O Brasil evoluiu e com ele as pessoas e as relações

entre capital e trabalho. As pessoas querem, acima de

tudo, ter respeitado o seu direito de e colha Querem
poder trabalhar e escolher quando folgar. Querem
escolher quando e onde comprar.
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CENSO DE OGRÁFICO

Fique tranquilo, são
só os recenseadores

Eles transitam pela área
urbana da cidade. Param e

olham as residências e os

entorno delas com cautela.

Mas,
ao contrário do que mui

tos moradores de Jaraguá do
Sul e região podem pensar,
não representam qualquer

perigo ou prej UlZO. Pelo contrário, a

função dessas pessoas é completamen
te pacífica. Os recenseadores do IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e Es

tatística) têm como objetivo atualizar o

número de domicílios e vias de acesso

e, para isso, já estão percorrendo todas
as ruas da totalidade dos municípios
existentes no país.

Nesta primeira etapa, porém, ne

nhum deles pretende oferecer questio
nários e aguardar respostas. A fase ini
cial do Censo Demográfico 2010 prevê
somente a confirmação dos mapas fu
turamente utilizados na aplicação das

perguntas. Segundo o agente censitário

regional, Nilson de Souza, essa pré-co
leta de informações segue até meados
do mês de junho.

A partir de lo de agosto é a vez das

indagações entrarem na pauta dos fun
cionários do órgão. São cerca de 220

questões. As primeiras 180 devem ser

apresentadas a cada dez domicílios
de Iaraguá do Sul e Guaramirim. Em

Schroeder, Massaranduba e Corupá
esse intervalo cai para cinco.

COLABORAÇAO
Quem ainda desconfia da impor

tância de receber os recenseadores do
IBGE deve rever essa opinião. Confor
me Nilson de Souza, são os dados obti
dos durante o Censo Demográfico que
definem diversos repasses de verbas, -

como os das áreas de Saúde e Educa

ção e também do Fundo de Participa
ção dos Municípios.

Para tranquilizar os moradores, ele
ainda explica que todos os funcionários
estão identificados. Eles vestem colete

azul, têm crachá e boné e portam um

computador de mão para salvar as in

formações coletadas. Na segunda eta

pa do processo, caso não encontrem

ninguém nas residências, os funcioná

rios podem deixar avisos para que os

proprietários agendem a entrevista. A

pesquisa termina em 31 de outubro.

• Kelly Erdmann
ke y@ocorrei d ovo.com.b

,
Comecei na quarta-feira
e algumas pessoas já me

pararam para perguntar
o que está acontecendo.

ANDREIA RAFAELlI,
RECENSEADORA DO IBGE

"IBGE faz coleta preliminar de dados para, depois, aplicar questionários
JARAGUÁ DO SUL

PIERO RAGAZZI

Funcionários contratados pelo IBGE já percorrem todas as ruas das cidades, mas ainda não aplicam os questionários do Censo Demográfico

. PIERO RAGAZZI

DOCUMENTOS SÃO DE PESSOAS QUE NÃO VOLTARAM A AGÊNCIA

Carteiras de Trabalho se amontoam
JARAGUÁ DO SUL

Depois de um período de mo

vimentação excessiva na agência
local do Ministério do Trabalho,
uma outra situação tem incomo
dado. Se antes a população recla
mava dos atrasos na emissão das
carteiras de Trabalho, agora, elas
se amontoam no escritório à es-

pera dos donos.
.

De acordo com a chefe do
estabelecimento, Loiva Wilvert,
a partir da solicitação, os docu
mentos são liberados em um

prazo estimado de 15 dias. Os
malotes seguem daqui para Ioin
ville uma vez por semana e retor

nam logo em seguida. Nos meses

de janeiro e fevereiro a resposta
chegou a demorar mais de um

mês. Após esse período, o serviço
foi normalizado, porém, muitos
dos que fizeram o pedidó não
voltaram. "Pedimos para essas

pessoas virem até aqui", enfatiza.

De janeiro até ontem, a agência
jaraguaense do Ministério já havia
confeccionado 1,9 mil carteiras ..

1I0S trabalhadores
procuram emprego,

encontram e só depois
lembram da carteira".

LOIVA WILVERT, CHEFE
DO ESCRITÓRIO LOCAL

Segundo Loiva, para fazer a

solicitação basta ter 14 anos de
idade completos e apresentar o

CPF (Cadastro da Pessoa Física),
RG e comprovante de residên
cia. Também é exigida a entrega
do extrato do PIS (Programa de

Integração Social) emitido pela
Caixa Econômica Federal e de
urna fotografia em tamanho pe
queno. Não há custos vinculados
à emissão. A agência funciona na

rua Gumercindo da Silva, Centro,
das 8h às 16h, de segunda-feira a

sexta - feira. Atendimento diário no escritório caiu de 300 para cem
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Quem ainda tem pendências
com a Justiça Eleitoral
precisa se apressar: a

regularização precisa ser

feita dentro de cinco dias.

[J0to
é obrigatório para brasilei

os de 18 a 70 anos. Quem não
etirar o título de eleitor ou rnan

ver pendências na documen

tação após o dia 5 não poderá votar.

Com o título cancelado, a pe soa fica

impedida de fazer o CPF (Cadastro de
Pe soa Física) e passaporte. Também
não consegue participar de concur o

público, renovar matrícula em estabe
lecimento de ensino oficial e conseguir
empréstimo em instituição financei
ra federal. Os servidores públicos que
perderem o título também ficam im

pedidos de receber o salário.
Para . evitar esses problemas, os

funcionários do Cartório Eleitoral es

tão atendendo em horário estendido
desde segunda-feira. De acordo com

a chefe do Cartório Eleitoral, Simone
Malta Ladeira, cerca de 200 pessoas

Movimento
aumentou no

cartório eleitoral,
que registra
cerca de 200
atendimentos
por dia

um o

Um ho d

o-DAo
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procuram o local todos os dias para
resolver as pendências em relação ao

documento. Nos últimos três dias, a

expectativa é de que o local seja vi
sitado diariamente por 500 eleitores.
Conforme Simone, Iaraguá do Sul
tinha 98 mil eleitores até o dia Iode
abril. Corupá, que também é atendi
da no espaço, contava com 10,3 mil
eleitores na mesma época.

"Votando aqui e em

candidatos daqui, podemos
contribuir com o desenvolvimento

da nossa região"
GUIDO BRfTZKE, COORDENADOR DA CAMPANHA

A Acijs (Associação Empresarial
de Iaraguá do Sul) está fazendo uma

campanha para incentivar a mudan

ça de domicilio eleitoral. A entidade
destaca que o município tem muitos
moradores que não votam porque não
transferiram o título para a cidade. liA

atualização do domicilio é importante
porque, votando aqui e em candidatos

daqui, podemos contribuir com o de
senvolvimento da nossa região", des
tacou o coordenador da campanha,
Guido Bretzke.

d

• HORÁRIO DO PLANTÃO
1 e 2 de maio - das 14h às 18h

3 a 5 de maio - das 8h às 19h

• Os portadores de necessidades especiais que ainda
não comunicaram à Justiça Eleitoral a sua situação
especial deverão fazê-lo até dia 5;

• As inscrições para Mesário Voluntário podem ser

feitas pessoalmente na Central de Atendimento

(Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, Sala 103,
Marcatto Center), por meio do site www.tre-sc.gov.br e

pelos telefones 3371-4542 e 3275-1183.
• A segunda via do título de eleitor pode ser requerida

até o dia 23 de setembro;

•

.

I:

o

acaba na qual·ta-feira
Cartório fica aberto hoje e amanhã para confecção do título de eleitor e transferência

PIERO RAGAZZI

l,

vra q e r

c da

• DOCUMENTOS (1° TíTULO)
• Identidade
• Comprovante de residência
• Homens que completaram 18 anos até 2009

precisam levar a certidão de inscrição militar
• Para fazer o documento é preciso estar morando pelo

menos três meses em Jaraguá do Sul ou Corupá

• DOCUMENTOS

(TRANSFERÊNCIA DE DOMiCíLIO)
• Identidade
• Comprovante de residência

2
.br

CRO 6500

Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (CTBMF)
Especialista em Implantodontia - Soe. Bras. dos Cirurgiões Dentistas

Membro do Colégio Brasileiro de CTBMF
Membro da International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

a Ta
CRO 11252

Pós-graduanda em Prótese Dentária
Aperfeiçoamento em Prótese sobre Implantes

Especialista em Odontologia do Trabalho

Técnicas avançadas em Implantodontia
Estética e Reabilitação ra

ASPECTO INICIAL CASO FINALIZADO

Recessão gengIval com exposição da raiz dentária
ocasionando sensrbilídade térmica. Ausência de

dentes posteriores, drrnlnutndo a capacidade
rnasnçatórta.

Reabilitação com prótese sobre lmplant�s.
Cirurgia para recobrimento da raiz dentana
realizada juntamente com a instalação dos

implantes dentários.

CASO FINALIZADOASPECTO INICIAL

Dentes com coloração
amarelada única sessão

Rua João Marcatto, 260 (Ed. Tower Center) - Sala 306 - CEP 89251-670 - Jaraguá do sul

Tet./Fax: (47) 3055-0343 - Email: takashimaodontologia@hotmail.com
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ultímos dias para retirar
carnê ou contestarvalores
Contribuintes têm até o dia la de maio para quitar parcela do imposto
JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura concluiu ontem
a entrega dos 42 mil carnês
de IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano).
......uem não recebeu o boleto em

casa deve procurar o setor de

Tributação da Prefeitura ou im

"'�primir o documento disponível
através do site www.jaraguadosul.com.
br, já que o prazo para o pagamento do

imposto, à vista ou a prazo, encerra no

próximo dia 10. Na mesma data termina
o período para as solicitações de revisão
ou isenção. Até ontem, haviam sido re

gistradas 527 solicitações de revisão dos
valores e 251 de isenção.

É o caso do contribuinte Mareio Da

gostin, que se recusa a arcar com um

aumento de cerca de 800% no valor do
IPTU de um terreno no bairro Três Rios
do Norte. Em 2009, ele desembolsou R$
487 para quitar a dívida com a Prefeitu-

ra. Neste ano, o imposto cobrado é de

R$ 2,6 mil. "Eu solicitei a revisão porque
não vou pagar esse valor abusivo. Se não

corrigirem, entrarei na Justiça. O meu

reajuste foi diferente dos outros contri
buintes. Por que para algumas pessoas
o aumento foi de 15% e para mim 800%?
Eles não tiveram critério para essa cor

reção" reclama.
A Prefeitura justifica que a alta no

imposto se deve à atualização da planta
de valores dos imóveis, que estava defa
sada, com ultima revisão em 1993. No
caso de Márcio, o valor venal do imóvel
subiu de R$ 19,8 mil para R$ 128,3 mil.
IIMeu terreno é uma área inundável.
E a localidade não recebeu melhorias.

Impossível subir tanto", argumenta o

proprietário. Para os contribuintes que
tiveram as casas interditadas ou atingi
das por catástrofes climáticas também é
indicado que façam o pedido de reava

liação dos valores.

..
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• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

- Sul Idia
Comunlc.çao
_ .... -=

PIERO RAGAZZI

Geral 9

"
No dia 10, os bancos
estarão lotados. Não

é indicado deixar
para última hora.

TO EREI
JÚ 10 , DIRETOR

DE TRIBUTOS E

fiSCALIZAÇÃO

,

Dica é se

antecipar
O diretor de Tributos

e Fiscalização, Milton
Pereira Júnior, esclarece

que para os contribuin
tes que solicitaram re

visão, será estipulada
uma nova data de ven

cimento do IPTU. Já
para quem vai quitar a

dívida até IOde maio, a

dica é se antecipar. "No
dia 10, os bancos esta

rão lotados. Não é indi
cado deixar para última
hora", alerta.

Márcio pedirá revisão do
valor, que teve reajuste
de cerca de 800%

Programa gera consciência
Preservar o meio ambiente e manter

a cidade mais limpa e organizada. Com
esse objetivo, acontece neste fim de
semana a décima edição do programa
'Aqui eu moro, aqui eu cuido", promovi
do pela Prefeitura e Fundação Iaragua
ense de Meio Ambiente (Fujama).

Moradores dos bairros Centro, VIla
Nova, Rio Molha e Barra do Rio Molha

poderão deixar o lixo e outros materiais
como eletrodomésticos, móveis inuti

lizados, recicláveis e podas de árvores
nas calçadas, em frente às residências,
no sábado e domingo. O projeto foi

prorrogado nessas localidades em ra

zão das chuvas ocorridas na região nos

últimos dias. Entulhos de construção
e lixo domiciliar não são recolhidos. Já'

moveis, roupas, colchões, cobertores,
eletrodomésticos, telhas e tijolos em

boas condições podem ser destinados
ao programa. Neste caso, o morador

precisa agendar, pelo telefone gratuito
0800642-0156, horário para que os ca

minhões coletem as doações.
Nas nove edições já realizadas do

projeto, iniciado em junho de 2009, fo
ram coletadas 3.627 toneladas de lixo e

31 toneladas de material reciclável. Já a

limpeza dos rios Iaragua, Itapocu e Ita

pocuzinho resultou no recolhimento de
2.050 toneladas de entulho. De todos os

terrenos baldios notificados em razão
do acúmulo de lixo, 82% dos proprietá
rios providenciaram a limpeza das res

pectivas áreas.

Moradores dos
bairros Centro,
Vila Nova, Rio
Molha e Barra
do Rio Molha

poderão deixar
o lixo e outros

materiais
em frente às
residências,
no sábado e

domingo.
Programa recolhe recidáveis, eletrodomésticos e móveis
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FERI DO

Dia do Trabalhador
tem a agenda cheia
Programação tem passeio ciclístico, sorteios e olimpíadas
REGIÃO

Não bastando ser sábado,
o dia de hoje ainda
tem feriado. Por isso,
a folga, praticamente
generalizada, conduz os

trabalhadores à diversão.

Em
Corupá, por exemplo, a

atração principal é o pas
seio ciclístico organizado
pela Fundação Municipal

de Esportes. As pedaladas co

meçam às 9h30 na Praça Arthur

Müller, no Centro, e seguem até

Jogos para
suar,pensar
e festejar

Assim como os corupaen
ses, os guaramirenses tam

bém vão poder aproveitar o

feriado se movimentando.

Hoje, acontece a primeira edi

ção das Olimpíadas do Traba
lhador no Ginásio de Esportes
Rodolfo Iahn e no Estádio João
Butschardt. Os jogos come

çam às 8h.
Até ontem, o maior número

de equipes inscritas era para as

competições do vôlei de areia
de duplas femininas. As demais
modalidades são: truco, domi
nó, canastra e general, futsal e

futebol de campo.
Quem preferir ficar longe

das disputas, pode aproveitar a

festa de confraternização pre
parada para o Dia do Trabalha
dor. Além dos jogos, os espaços
terão música ao vivo.

o QUE ABRE E O QI)E
FECHA NO FERIADO

todos os integrantes do passeio
podem descansar e almoçar no ;

Seminário. A Sociedade Atirado
res vai servir um bufê ao preço

_

unitário de R$ 15. Durante o res- ;

tante do dia, haverá distribuição
de pipoca e sorvete, apresenta- !

ção de palhaços, gincana e pin
tura facial. No fim da tarde, um

baile encerra a programação.
A iniciativa conta com apoio

da Prefeitura de Corupá, do Sesi

(Serviço Social da Indústria), Bo
lachas Tati e Amizade FM.

• Kelly Erdmann
keUy@oc

PIERO RAGAZZI

de nove mil pessoas. Todos os

funcionários sindicalizados do
setor têm direito de participar
da concorrência.

Ele di putam 80 prêmios.
A lista conta com dezenas de
eletrodomésticos e também
cadernetas de poupança que
juntas somam R$ 54 mil. A

Ginásio Rodolfo Jahn é um dos palcos das Olimpíadas do Trabalhador

SINDICATO DO VESTUÁRIO CELEBRA DATA NO ESTÁDIO JOÃO MARCATTO

o CORREIO DO PO\'O • Sábado, 1 de maio de 2010

o Seminário Sagrado Coração de

Jesus. Quem quiser participar
pode oficializar a inscrição até
meia hora antes da largada. Ela
não gera custos e, ainda, dá aos

ciclistas a chance de levar algu
mas recompensas para casa.

Conforme a coordenação,
prêmios vão ser dados à empre
sa com maior número de parti
cipantes, à família mais nume

rosa e aos donos das bicicletas
consideradas exótica, enfeitada
e antiga. Para completar, os atle
tas mais idosos e jovens também

ganham brindes.

Depois de cumprir o trajeto,

Prêmio é poupança de R$ 12 mil
mais desejada é a de R$ 12 mil.
Vale lembrar que só podem
participar da promoção os

trabalhadores associados ao

Sindicato. O Festival é a prin
cipal ação das comemorações
organizadas pela entidade em

função da passagem do dia 10
de maio.

• JARAGUÁ DO SUL
• Postos de Saúde e Pama - fechados
• Biblioteca Pública - fechada
• Museu Emílio da Silva - fechado
• Samae - plantão com atendimento através do

telefone (47) 2106-9100
• Secretaria de Obras - plantão com atendimento

através do telefone (47) 3376-0536
• Coleta de lixo - não haverá
• Delegacia de Polícia Civil - atendimento normal

para confecção de BO (Boletim de Ocorrência) e investigações
• Comércio - fechado

• Shopping Breithaupt
Lojas - fechadas

Hipermercado - fechado

Farmácia - atendimento das 9h às 22h

Praça de alimentação e lazer - atendimento das 10h às 22h

Americanas - atendimento das 9h às 22h

Havan - atendimento das 12h às 21h

JARAGUÁ DO SUL
O Sindicato dos Trabalhado

res do Vestuário de Iaraguá do

Sul e Região programa para este

domingo a sétima edição do

Festival de Prêmios. O evento

começa às 8h30 e ocorre no Es

tádio João Marcatto. A estimati

va é de que ele reúna em torno

• Supermercados Breithaupt - fechados
• Supermercados Angelonl - fechados
• Supermercados Brasão - fechados

• GUARAMIRIM
• Postos de Saúde - fechados
• Águas de Guaramirim - Plantão através
do telefone 0800-6433-803.
• Secretaria de Obras - fechada
• Coleta de lixo - não haverá
• Delegacia de Polícia Civil - funciona em regime de plantão
• Comércio - fechado

.SCHROEDER
• Postos de Saúde - fechados
• Águas de Schroeder - Plantão com atendimento

através do telefone (47) 9186-9271
• Secretaria de Obras - Plantão com atendimento

através do telefone (47) 9186-9256
• Coleta de lixo - não haverá
• Delegacia de Polícia Civil - fechada. Plantão em Guaramirim.
• Comércio - fechado

• CORUPÁ
• Postos de Saúde e Pronto Atendimento - fechados
• Águas de Corupá - Plantão com atendimento
através do telefone (47) 8442-7134
• Secretaria de Obras - fechada
• Coleta de lixo - não haverá c

• Delegacia de Polícia Civil - fechada. Plantão

em Jaraguá do Sul.
• Comércio - fechado

• MASSARANDUBA
• Postos de Saúde - fêchados
• Pronto Atendimento - atendimento 24h
• Casan - Plantão com atendimento através do

telefone (47) 8403-9705 ou na Estação de Tratamento,
na lateral da rodovia SC-413
• Secretaria de Obras - não divulgado
• Coleta de lixo - não divulgado
• Delegacia de Polícia Civil - fechada. Plantão em Guaramirim
• Comércio - fechado
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TERGEIRIZA

Merenda fica mais cara
Governo do Estado acredita que ação vai melhorar processo educacional

FOTOS CÉSAR JUNKES

Inês diz que o cardápio é diversificado para os alunos do ensino fundamental e médio, que têm direito ao alimento pela empresa terceirizada

A terceirização da merenda
vai custar R$ 70 milhões por
ano ao governo. Quando as

refeições eram preparadas
nas escolas, o custo anual
era de R$ 50 milhões.

Msmo
assim, a secretaria

de Estado da Educação
onsidera a mudança

positiva. "0 maior obje
tivo é melhorar a qualidade e tirar
a merenda da responsabilidade dos
diretores. Antes gastávamos com

comida R$ 50 milhões anualmente
sem contar os gastos com utensí

lios, transporte e armazenamento

dos alimentos", afirma a diretora de

Apoio ao Estudante da secretaria,
Rogéria Diegoli.

O processo de terceirização da
merenda nas escolas estaduais da

região começou há cerca de 45 dias.
O serviço atende os cerca de 22 mil

estudantes matriculados nas 32 es

colas da rede estadual, além de três

unidades de Educação para Jovens
e Adultos são atendidos. Apenas os

alunos de um centro des a moda

lidade não têm acesso à merenda
terceirizada em Schroeder, por não

ter cozinha adequada.
Para a assessora de direção do

Colégio Alvino Tribess, a mudança
deve melhorar o processo educa

cional. "0 diretor poderá se dedicar
exclusivamente aos trabalhos peda
gógicos. Antes a compra da comida

ficava por nossa conta", afirma Na

opinião do estudante Marcos Pin

ter, 12 anos, os pratos ficaram mais
diversificados depois da terceiriza

ção. I'A comida está mais gostosa e

com cardápio mais variado", avalia.
A gerente de Educação da SDR

(Secretaria de Desenvolvimento Re

gional) de Jaraguá do Sul), Deni Ra

teke, explica que parte dos alimen
tos era encaminhada pelo Estado
e o restante deveria ser adquirido
com o recurso repassado. Em 2009,
R$ 182 mil foram gastos para adqui
rir comida não perecível.

110 maior objetivo é melhorar a

qualidade e tirar a merenda da
responsabilidade dos diretores".

ROGÉRIA DIEGOLl, DIRETORA DE
APOIO AO ESTUDANTE DA SECRETARIA

DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Os pratos de refeição do lanche e

do almoço custam, respectivamen
te, R$ 1,54 e R$ 2,10. Em Santa Ca

tarina, quatro empresas terceirizam
o serviço. Na região, a merenda é

responsabilidade da empresa Con

vida, de São Paulo. A SDR registrou,
do penodo de 22 a 31 de março, 83
mil e 286 refeições servidas, custan

do quase R$ 130 mil para a Convida
Em todo o Estado, cerca de 60%

dos 700 mil estudantes comem a

merenda terceirizada até o momen

to. A meta é atender 600 mil ãIunos
até agosto.

• Daiana Constantino
daiana@ocorreiodopovo.com.b

Deni Rateke, gerente da SDR, avalia a mudança como positiva

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE UCITAÇÃO - MODAUDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 003/10
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a constr=ção da quadra poliesportiva

coberta na EMEF José Pasqualini, em estrutura de concreto pré moldado incluindo arquibanca
da vedação em alvenaria, correspondendo área total de 875,00 m2, incluindo o fornecimento de
materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos, conforme projeto arquitetõnico. orçamento,
cronograma memorial descritivo e quantitativos anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 29/04/2010 ás 09hOOmin do dia
14/05/2010 INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 14105/2010. TIPO:
Menor Preço Unitáno. INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endere
ço Prefeitura Municipal de Corupá -Av. Getúlio Vargas. 443 e também no site Http://www.corupa.
sc.gov.br.

Visita Técnica a ser realizada no dia 10/05/2010 as 14hs.
Para retirar o Edital com os Projetos, Orçamentos e Memoriais, necessariamente o interes

sado deverá comparecer na Prefeitura de Corupá com a entrega de uma mídia CD-R para a

gravação das informações.
Horário Das 08h às 12hs e das 14h as 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Corupá 28 de Abril de 2010

LUIZ CARLOS TAMANINI - PREFEITO MUNICIPAL

Geral 11

Idosos ganham
hoje vacina
contra a gripe
SCHROEDER

Uma equipe da Secre
taria de Saúde de Schroe
der vai intensificar o tra

balho de vacinação contra

a influenza A e a gripe co

mum neste fim de semana.

Hoje, durante a reunião do

Grupo de Idosos da cida
de, profissionais da pasta
devem ficar de prontidão
para imunizar quem ainda
não se protegeu.

O encontro será rea

lizado na rua Wendelin
Reiner, na área central do

município, a partir das 13
horas. Conforme a orien

tação da enfermeira Gra
ziela Tavares, é importante
os idosos apresentarem a

carterinha de vacinação.
Até agora 70% da meta de
1.004 idosos a ser vacina
dos já tomaram o medica
mento contra os' dois tipos
de gripe. "Com os grupos
das crianças, gestantes e

pessoas com idade entre

20 e 29 anos, conseguimos
atingir a meta mínima de
95% na cidade", enfatiza.

Outras informações
pelo telefone da Secreta
ria de Saúde de Schroeder
3374-1733.

"
Com os grupos das
crianças, gestantes

e pessoas com idade
entre 20 _e 29 anos,

conseguimos atingir a

meta mínima de 95%
na cidade.

GRAZIElA TAVARES,
ENFERMEIRA

"
PIERO RAGAZZI

Idosos são foco de
campanha hoje
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Plural

eatriz Sasse
Foto e pedal

Quem aprecia fotografia e bicicleta tem uma ótima oportunidade
neste domingo. É a segunda edição do Dia do Pedal, por uma melhor

qualidade de vida e um transporte saudável e da Maratona Fotográfica,
sob a coordenação de Chan. Será das 8 às 12 horas. A promoção do

Sesc de Jaraguá promete novidades, a principal delas é uma exposição
póstuma dos melhores trabalhos capturados neste dia, sob a curadoria
e organização também do artista plástico e fotógrafo Chan. Inscrições
podem ser feitas no Sesc e a participação é gratuita. Ao lado, uma foto

da edição anterior, para ver mais acesse http://rnigre.me/zlbU

FOTOGRAFIA DIG :TAl
Já o fotógrafo Flávio Ueta comunica que estão abertas as inscrições

para o curso de Fotografia Digital, que ministrará na Unerj/PUC. A carga
horária é de 15 horas e falará sobre conceitos, história, como utilizar o

recursos da câmera, entendimento da luz, flash, entre outros. As inscri

ções podem ser feitas até o dia 4, pelo telefone 3275-8233 ou pos@unerj.
br. O horário do curso será duas sextas- feiras da 19 às 22 horas e três
sábados das 8 à 12 horas.

A empresária
e fotógrafa

Evelyn
Prodõhl

Hansen é
uma das

entrevistadas
da edição de

maio da Blush!
Ela fala sobre

preferências e

desejos.
A 10a edição

da revista

chega aos

assinantes e

às bancas na

semana que
vem etem

como temas

principais
as mãese
as noivas,

com relatos,
artigos e

entrevista.
Imperdível!

Promoção no shopping
o Shopping Center Breithaupt está com promoção para o Dia das

Mães. O participante deverá escolher um dos destinos de viagem pro
postos, Fortaleza, Porto eguro ou Buenos Aires e escrever uma frase
criativa respondendo a pergunta "Por que a sua mãe merece realizar
este sonho". A frase selecionada leva o passeio escolhido para a mamãe
com acompanhante. Os formulários e tão nas lojas do shopping, cada
um pode escrever quanta frases quiser, de de que originais. A promo
ção vai até dia 9, as 22 horas.

Via #VIDROESPElHADO via @GuileVog
Guilherme Vogel publicou na quinta-feira via Twitter, episódio cõmico, mas de pura falta de

educação, ocorrido no centro de Jaraguá. Diz ele: Pessoal, ao passarem por vitrines ou janelas
como de hotéis, que sejam espelhadas, pode haver pessoas do outro lado! O Hotel Mercure
é um caso típico. Almoce lá e assista algumas cenas bizarras. Mulheres arrumando cabelo,
homens gravatas, entre outras coisas até são comuns, mas hoje foi o dantesco! Ao meio dia
com amigos logo após o almoço, e eis que do lado de fora do estabelecimento, junto ao vidro

espelhado, um senhor abre o zíper e resolve fazer xixi. O tempo do xixi, foi o tempo de riso na

mesa e do constrangimento pela cena. Ninguém teve coragem de registrar!

4784330306
beatriz.sasse@terra.com.br
twitter .com/ beatrizsasse

flickrI beasasse
orkur Beatriz Sasse

SANDRA/DIVULGAÇÃO SESC

Para casar!
Vai até o dia 9, no segundo piso

do Shopping Center Breithaupt,
a exposição ''Agora eu caso!" São

profissionais de fotografia, vídeo,
decoração, cerimonial, mUSI

ca, trajes, bufê e doces reunidos
para esclarecer dúvidas e fazer

orçamentos sobre os serviços e a

preparação deste dia tão especial.
Horário das 10 às 22 horas.

Brechó
A Cintilante está com novida

des. Além de inaugurar nova loja no

Centro, na Rua Reinaldo Rau, abriu
na semana passada um espaço para
brechó, na loja da Ilha da Figueira.
A cliente traz as peças e a Cintilan
te deixa em consignação, assim que
vender a cliente busca seu dinheiro.
As peças serão avaliadas e devem
estar em bom estado.

E CONTRO PU uc
O Encontro de Publicidade e Propaganda Acadêmico - Eppa é uma

iniciativa dos estudantes do Bom Jesus/Ielusc, e ocorre de 5 a 8 de maio,
em Joinville. O evento é aberto a estudantes, profissionais que já atuam
no mercado e futuros profissionais, empresários e executivos interessados
em conhecer o pen amento do meio publicitário. Palestras, workshops
com a presença de convidados e almoço de integração ocorre no Prinz
Hotel. Outras informações pelo e-mail eppaZOlO@gmail.com.

Larissa Karline Karsten e Alberto Régio Gomes, que atualmente moram
em Saint Joseph, (Michigan), nos EUA, durante passeio em Urbana
(Illinois), visitando um jardim com mais de sete mil tulipas. Larissa é
filha do colunista de economia do OCP, Lourival Karsten

1
CHOPERIA SCONDIDINHO

Almoço com música ao vivo
com Paulo Henrique e feijoada.

Preço: RS 15.

MOVING UP (Schroeder)
A partir das 23, house do Top

DJ Martin lamelas (Argentina),
sertanejo universitário com Mazzo
& Gabriel e DJ Jonas L (Jaraguá).
Elas grátis até às 23h59. Ingresso
masculino RS 10 até às 23h59 e

feminino RS 10 após a meia noite.
Antecipados à venda em Schroeder:

Posto Mime, Trapp lanchonete e

Net land; em Guaramirim: Posto
Maiochi; e em Jaraguá: Smurf

lanches e Posto Mime (Weg 2).

lONDON PUS

Sertanejo universitário com Douglas
& Juliano e também Djs Edy

Amaranto (house) e Bibe Andreata
(house). Ingressos antecipados:

masculino RS15 e feminino R$10, na

Center Som (shopping) e

Posto Mime (Reinoldo).

ESTAÇÃO ARMAZÉM
A noite é de jazz com Jazzuca.

SIER HAUS CHOPERIA
MBP e bossa nova com Enéias

Raasch e Rubens Franco no

show "Onde a arte e a música se

completam. A partir das 21 horas.
Couvert artístico RS 4.

CAFÉ FAZZENDA
Noite do rock na roll, a partir das
21 horas. Entrada franca. Fica na

rua Presidente Juscelino, 144

(atrás das Borrachas Wolf).

lONDON PUS

Domingo de sertanejo universitário
com Alex & Willian. Ingressos a

RS 15 para eles e RS 5 para elas.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Teatro Bar Cena com a peça "Nus

Caminhos do Artista", com Rubens
Franco, do Grupo de Teatro Gats.

Entrada RS 10.

CONTATOS e OUTRAS OpÇÕES
LONDON • 305S-G0651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS • 3275-48661 9198-0S 15

ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br

MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058
KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584

MOVlNG UP MUSIC CLUB .885&-8389
-

SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982
LlCORERIA FULL DRINK • 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299
CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 337'· 8942

CHOPERIA SALOON· 3373-1673
MOMMA· 8479-66461 momma.combr

CARAMBAS.333-2275 carambas.combr
CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292
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DE OLHO NO
MERCADO

FIQUE POR DENTRO

A Alma
no Negócio

para uma

gesta<> posltíva

A editora Brahma Kumari lançou a

IDa edição do livro fiA Alma no 1 ego
cio", do australiano Ken O'Donnell, A
obra é baseada nas experiência do
autor, que trabalha com con ultoria.
Ele en ina o líderes a tran formar a

empre a com uma ge tão po itiva.
Para o escritor, é preci o e adaptar à
novas realidades política, econômi
cas, sociais e culturai . Para criar har
monia no trabalho, O'Donnell alerta

que são neces ária nova

forma de e colocar em prática o va

lore na empresa.

o CORREIO DO POlO • Fim de Semana, 1/2 de maio de 2010

o QUE USAR NO TRABALHO: MOCHILAS

1 o dia ca ual, as profis ionais podem
usar trajes informais, como a calça jean .

Es a peça permite o uso de mochila como

acessório.

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

DI G ITALI ZAÇÃO
ESTUDO DE ENCAIXE

PLOTAGEM DE ENCAIXE

MODELAGEM

QUALIDADE EM SOFTWARE ( PS. BR)

CONSULTORIA EM A ÁLISE DE PROCESSOS
�------------------------------------

Informações: (47) 3372-9500

www.se.senai.br
��SENA/�

A INIJÚSTRIA DO CONHECIMENTO

É deselegante usar mochila em

ambientes que exigem o uso de roupas
formais. Com camisa e calça social opte

por uma pasta.

RANKING
DE EMPREGOS

� EM ALTA
redes

banco de dados
veterinária

terap. ocupacional

marketing
informática

recursos humanos
comércio exterior

� EM BAIXA
maquinista

barbeiro
telefonista
escritu rário

/�
/'

EXPEDIENTE
Coordenadora: Patrícia Moraes

Programação Visual: Bianca C. Deretti

Textos: Agência O Globo

l
Comercialização: O Correio do Povo

(47) 2106-1919
/

'-,'-._ -----

VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL

INSTALADOR DE CALHAS 0JAGA 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
VENDEÓOR DE TINTAS (EXTERNO)
VIGILANTE
ZELADORA

VAGAS URGENTES!!!
d a sexta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17-30

Horário de atendimento: de segun a .
.

:é3 BREITHAUPT
Back RH em parceria com o Grupo Breithaupt

está 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 ELETRÓNICA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
AUXILIAR DE MOTORISTA
AUXILIAR DE LAVANDERIA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TÊXTIL
AUXILIAR DE PRODUCÃO 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 0JAGA URGENTE)
INSPETOR DE QUALIDADE
I 'STALAOOR DE ALARMES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rumo ao ensino superior
Jovens devem escolher áreas em alta e se dedicar aos estudos

PROGRAMAS
DE ESTÁGIO
Áreas que mais
contratam e média
da remuneração

ualificação é uma

das principais exi

gências do mer

cado de trabalho.
As empresas dão
ncia aos profissio

nais que apresentam no

currículo ensino superior,
cursos de idiomas e aper
feiçoamento.

A escolha da carreira
também conta pontos.

Alguns setores ofere-

cem mais chances de con

tratação, inclusive para es

tágios (veja abaixo as áreas

que mais selecionam esta

giários e a média da remu

neração).
'A graduação é um mar

co extremamente impor-
tante na vida profissio

nal. Dependendo do

cargo, é item essen

cial para admissão
ou promoção", fala
Constantino Cava-

lheiro, diretor
UJ da Catho
._

� EducaçãoUJ

� Executiva,
� unidade de
Ci
UJ
..._
a::
UJ
a::
a::
o
I.L.

z
«
UJ
-.

pregos e

estágios.

PARA SE DAR BEM
NO VESTIBULAR-

C Prepare sua mente
�

C Respire correta�ente
C Durma e alimente-se bem

O AprenNda a administrar as

pressoes

O Tenha lazer pelo menos

uma vez por semana

O Curta essa fase, não a

transforme em um

pesadelo

negócios
do Catho
Online,
portal de
classifica
dos de em-

R$ 933,30
R$ 853 R$ 870

Com o surgimento de
novas universidades, a

queda no valor das mensa

lidades e os programas que
garantem bolsas de estu

dos, o número de pessoas
com graduação aumentou
e os candidatos a uma vaga
de emprego foram surpre
endidos com mais exigên
cias.

Os cursos superiores
dão uma visão geral da

profissão, por isso, as em

presas exigem especializa
ções, que preparam os co

laboradores para uma área

específica.
De acordo com Cava

lheiro, a graduação é mui
to importante no início
da carreira, mas o inves
timento na educação não

pode parar. É o que faz Gis
Iene Mariano, de 27 anos.

Graduada em sistema de

informação, ela frequenta
aulas no cursi

nho Anglo há
quatro anos.

O objetivo é
realizar um so-

nho de infância: ser médi
ca. Essa vontade a motiva
a estudar sete horas por
dia, além das seis (horas)
dedicadas ao cursinho.

'Aprendo muito com os

meus erros. Meu descanso
é durante o sono e, aos do

mingos, quando não faço
esforço intelectual", diz a

candidata à medicina.
A fase de vestibular é

marcada por uma intensa
rotina de estudos. Para in

gressar em uma faculdade,
o estudante abre mão de
festas, passeios e noites de
sono. Os cursos pré-vesti
bulares ajudam a memori
zar o conteúdo ministrado
durante o ensino médio.
Mas o resultado depende
do aluno. "O vestibulando
deve se dedicar ao máxi

mo, fazendo exercícios de
todas as disciplinas exigi
das nos exames", destaca
Maria de Lourdes, profes
sora de literatura e análise
de textos do Curso e Co

légio Objetivo (confira ao

lado as dicas).

MARIANNA ABDO GONÇALVES

R$ 780,22
R$ 854,52

8 o R$ 766,35 R$ 783,84

6r.O ..•

()

Engenharia
.

InformáticaAdministração DireitoComunicação
úcar, social

ronte: PSicóloga Martha oauo. nutricionista Pricila Wyrgun e Pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube)

RECRUTA CANDIDATOS �� SESI
-

-

-

-

-

-

www.sesisc.org.br-link: Trabalhe Conosco

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

INSTRUTOR - INFORMATlCA 01 Até o dia 12/05. pelo site.

Jaraguá do Sul

INSTRUTOR - LlNGUA INGLESA 01 Até o dia 10/05, pelo site.

Jaraguá do Sul

MEDICO DO TRABALHO 01 Até o dia 23/05, pelo site.

Jaraguá do Sul

AUXILIAR DE COPA E COZINHA 01 Até o dia 12/05, Na Rua Walter

Jaraguá do Sul Marquardt, 835 - Barra do Rio

Molhá, ou pelo site.

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

item "Trabalhe Conosco" no site www.sesisc.org.br

R$ 607,30

R$ 522,25

Letras Pedagogia Ciências contábeis Economia

GUIDADOS GOM A

ALIMENTAÇÃO
::: O consumo de carboi

dratos fornece energia
ao cérebro

::: Evite alimentos ricos

em açúcar, que estimu

lam o organismo
::: Faça refeições regula
res com alimentos sau

dáveis

::: Consuma frutas cítri

cas, vegetais verde escu

ros e

grãos integrais
::: Alimentos calmantes

são ótimos, como chá

de ervas,

leite desnatado, suco de

maracujá e iogurte
::: Faça uma refeição
leve no dia da prova
::: Se puder, leve um leit

para se alimentar du

rante o processo seletivo

R$ 764,38 ...

Secretariado

executivo

CONTRATA
PROFESSORES INGLÊS E ESPANHOL

Envie seu currículo para: talentoccaa@netuno.com.br
Mais informações: 3275-1364

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BOAS CHA CES
DE CO TRATACÃO

3

Estágios são as apostas dos universitários para iniciar a carreira

aplicando na prática os conhecimentos adquiridos
s programas de estágio representam uma boa
oportunidade para os alunos do ensino supe
rior. Ao terminar a graduação, o jovem aumenta

as suas chances de contratação por já apresentar
experiência. O es

tágio é o primeiro contato

com o ambiente corporati
vo e as relações de trabalho
e hierárquicas.

E é uma forma de apli
car na prática os conheci
mentos adquiridos em sala
de aula.

"O estágio é um teste do caminho que o estudan
te escolheu. É uma oportunidade de ter contato com

"

a sua área de atuação", afirma Carmen Alonso, geren
te de treinamento do Núcleo Brasileiro de Estágios
(Nube). O aprendizado técnico não é a única vanta

gem. Ao concluir a graduação, o estagiário pode ser

contratado pela empresa
ou se destacar no mercado
de trabalho por ter experi
ência.

"Quem estagiou é visto
como alguém que buscou
o amadurecimento profis
sional cedo. É alguém de
atitude, com habilidades

que podem ser apresentadas durante os processos se

letivos", acredita Carmen.

o estágio é um teste do caminho que o estudante
escolheu. É uma oportunidade de ter contato com

a sua área de atuação

"

Entender bem o que se espera do
seu trabalho e superar as expectativas,
entregando resultados cada vez melhores.

Assumir a responsabilidade pelos
seus erros, encontrando e corrigindo as

falhas e evitando que voltem a ocorrer�

Contribuir, sempre que possível, para
que seus colegas e sua equipe também
consigam superar as metas estipuladas.

Atuar com companheirismo, procurar
soluções que beneficiem a todos e,
acima de tudo, a sua corporação.

Considerar a qualidade como pré
requisito. Nenhum trabalho-deve ser

entreguesem que esteja realmente bom.

Saber o que é preciso para o cargo
pretendido e desenvolver as habilidades
necessárias, sem prejudicar os outros.

I

Ser ético, respeitar, conhecer é aplicar
as normas e os valores da empresa
no seu dia a dia corporativo.

Investir na formação, realizando cursos
e buscando continuamente novos

conhecimentos culturais e profissionais.

Colaborar com a organização,
pesquisando e trazendo novas ideias.

VENDE-SE

SALÃO
DE BELEZA
Completo, alto

padrão, móveis

importadados,
recepção com

cadeiras do tipo
egg, tv plasma 42,
três lavatórios, dez

cadeiras de corte,
mezanino.

No centro de jaraguá.
Tel 9105-0430

Zelar pelo nome da empresa perante
o mercado, afinal, você faz parte dela.

CURVES

.

A maior organização mundial de fitness
procura professoras e estagiárias.

Se você é energética, motivada, extrovertida e

ama trabalhar com pessoas, envie seu CV
para jaraguadosul-sc@curves.com.br.

Oportunidade perfeita para alguém que queira
retornar ao mercado de trabalho. Período

integral ou meio período.

Luiz

Marins

Na ânsia por
mudar, você

pode arruinar
o seu sucesso

um mundo em que tudo muda com es

pantosa rapidez, nos sentimos descon

fortáveis e ansiosos quando não muda

mos. E com esta ansiedade corremos o

risco de mudar aquilo que jamais deveríamos

ter mudado.

Vejo clientes falando, com saudade, de al

gumas coisas que uma empresa tinha ou fazia

no passado e deixou de fazer. E por que parou?
Parou por quê? Muitas vezes apenas pela ansie

dade de querer mudar e pensa! que mudar por
mudar seja um valor em si. Puro engano!

Reflita sobre as razões do seu sucesso (ou

fracasso) e veja quantas coisas boas você fa

zia e hoje não faz. Com quantos detalhes você

se preocupava e agora não se preocupa mais.

Pense em como você tratava seus clientes, seus

colaboradores, seus fornecedores e até sua co

munidade. Veja de quantas coisas você parti
cipava. Lembre-se do quanto você colaborava.

Produtos, embalagens, campanhas publi
citárias são descontinuadas sem necessidade
e essa ansiedade pela mudança pode gerar
clientes pouco fiéis que igualmente mudam,

simplesmente por mudar.

Faça uma análise pessoal e veja em você quan
ta coisa mudou sem necessidade. Reúna seus co

laboradores, reviva aquela boa ideia do passado e

perca a ansiedade de mudar por mudar.
Pense nisso. Sucesso!

COMERCIAL E VENDAS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Formação 2Q Grau

Completo/Superior Incompleto.
Carteira de Habilitação.

ReSidência/Locai de Trabalho GuaramirimjSC
Enviar Curriculum Vitae. e-mail emme@brturbo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Administração ../

Pedagogia ../

Serviço Social ../

Tecnologia em Logística ../

ÚLTIMAS VAGAS

Inscreva-se já

.vestib
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ares.bw
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GRUPO

HÓRU�FAMEG Ag&lcia de� profissional Grupo UMASSElVI

Formar empreendedores:
este é um dos nossos

princípios norteadores.

Faça parte do nosso quadro
docente ou técnico administrativo.

Envie seu currículo para ne@fameg.edu.br

www.FAMEG.edu.br 47 3373·9800

Max

Ge
Carr ira de Ta ento
•

nnqer
A importância da

gestão nas empresas
Trabalho em uma empresa familiar sujeita aos humores do dono .

Tudo é resolvido na última hora, e as decisões são tomadas mais na

base do grito do que do planejamento. Porém, gosto de trabalhar

aqui e não sei explicar a razão.

Você trabalha em uma empresa que é uma grande família. Muitas organizações
usam essa imagem para motivar seus funcionários, mas a sua corporação
realmente se parece com uma família. Ela tem um patriarca, como a maioria das
famílias ainda tem. Ela é emocional, como toda família é. Nenhuma família se

reúne uma vez por ano para escrever um planejamento estratégico. Os problemas
são discutidos na hora em que aparecem, nem sempre as decisões são tomadas
com perfeito bom senso.

Diria que encontrou aí na sua empresa o ambiente que gostaria de encontrar

em uma

família. No dia em que você for trabalhar em uma organização grande e

organizada, irá perceber a diferença. Mas não pense que você é uma exceção. A

maioria das corporações brasileiras é exatamente como a sua. São famílias com

cara de empresas.

Sou aposentado e pergunto por que, há 40 anos, um pai
sustentava uma casa trabalhando sozinho e, agora, com

uma família inteira trabalhando, mal dá para equilibrar o

orçamento. Estamos ganhando proporcionalmente menos?

Não. O que mudou, nesses 40 anos, foi a percepção entre o essencial e o

luxo. Telefones e carros, que eram um luxo, se tornaram essenciais.

A mesma coisa aconteceu com os aparelhos de tevê. Há 40 anos, ninguém
se envergonhava de ir assistir TV na casa do vizinho. Hoje, 92% das famílias

brasileiras têm TV Além disso, a tecnologia também contribuiu para drenar o

orçamento familiar.

Muitas coisas que não existiam há 40 anos, hoje, parecem essenciais, como

celular, DVD, computador, videogame e acesso à internet.

Além disso, existe a moda. Há 40 anos, quase não existiam as grifes.

Eu tenho vergonha de pedir a alguém para me éliudar a arruinar
um emprego.

Vamos começar bem do começo. Da equipe do Descobrimento do Brasil,
comandada

pelo intrépido Pedro Álvares Cabral, fazia parte um escrivão, Pera Vaz de

Caminha. Ele conseguiu esse importante cargo porque ele possuía um grande
diferencial no mercado de trabalho do século 15 - sabia ler e escrever.

Encarregado de comunicar a grande façanha, ao rei de Portugal, Caminha

escreveu uma longa carta de 7.906 palavras. Mas, para os futuros trabalhadores

brasileiros, o ponto mais interessante é o último parágrafo.
Nele, Caminha solicita ao rei um favorzinho especial. Assim, no primeiro

documento

escrito em terras brasileiras, Caminha já inaugurava a grande arte de pedir
ajuda a quem podia ajudar.

�1&X GEHRI GER É CO 'SULJOR DE CARREIRA E RE PO DE SOBRE AS DÚVIDA
DOS PROFISSIO TAIS 'ESTE E PAÇO. ETAMBÉ�1 Dl PROGRA\IAS DE RÁDIO ET\.
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Bernt

Entschev
VENDA REQUER

PACIÊNCIA

Com essa história,
pude perceber a real
importância de um

vendedor e a forma
mais adequada de
fazer uma venda

Certa vez, Ronaldo, um amigo que
estimo muito, contou-me uma histó
ria que achei tão representativa que
resolvi relatá-la aqui. Tudo aconte
ceu quando ele comprava o presen
te de aniver ário de ca amento para
sua mulher. Entrou em uma joalheria
onde pretendia encontrar algo que a

encantasse, no entanto, não tinha a
mínima ideia do que eria. Ao entrar
na loja, Ronaldo foi recebido por uma'
moça jovem, bonita e elegantemente
ve tida.

Ao iniciarem o diálogo,
a moça e apre entou e lhe
encaminhou a uma me a

confortá el, onde come

çou a tentar entender o

que ele procurava naquela
loja. Ronaldo explicou que
estava fazendo 29 anos de
ca amento e que estava ali
a procura de um presente
para sua esposa. Foi então
que Juliana, com toda a

simpatia que lhe era peculiar, pergun
tou-lhe como era a sua esposa. Meu
amigo detalhou a cor de eus cabelos,
olhos, estatura e preferências de cor
e estilo. A. moça quis saber sua idade,
eus hábitos e hobbies mais comuns.

Quanto mais ele contava coisas so
bre sua vida conjugal," mais Juliana se
interessava e fazia perguntas que, a

princípio, não faziam sentido nenhum.
Aos pouquinhos, sem saber explicar
como, a moça arrancava curiosidades
a respeito de sua esposa. Quando ele
percebeu, já havia se passado cerca de
40 minutos e ainda estavam ali, senta
dos naquela mesa, tomando um café,
sem ver sequer uma peça de jóia.

Ronaldo disse à moça, então, que
gostaria de ver alguns brincos ou pul
seiras. Juliana o interpelou e disse que
gostaria de saber alguns dos presentes
que ele já havia dado a esposa. Meu
amigo não se recordou de muitos, mas

foi relatando alguns que lhe vieram a

mente. Lembrou-se de um anel que
deu certa vez e entregou num jantar
especial, a luz de velas. Outro presente
que ela gostou muito, também, foi um

carro que ele deu a ela. A diferença,
nesse caso, não foi o carro em si, que já
é um grande pre ente, mas a surpresa
que ele fez, entregando a chave dentro
de uma caixinha de jóias, escondida
num buquê de flore . Contou também
obre a viagem que fizeram à Euro

pa. oI ta e meia, Ronaldo vê o olhos
da e posa brilharem ao contar para
a amiga como ela ficou urpresa ao

encontrar a pas agen dentro de um
livro que ele deu a ela.

Juliana logo lhe chamou a atenção
para a coisa que mais a

agradaria. Ela dis e, como

se conhecesse sua esposa
há muitos anos, que o que
mais a deixaria satisfeita
seria a forma com que o

presente seria entregue.
Sem mesmo lhe mostrar

alguma peça, a moça já
idealizava a cena em que
ele entregaria o presen
te. Planejaram tudo. Os

dois ficaram algum tempo imaginando
como seria o momento ideal e a sur

presa mais inusitada que a deixaria fe
liz. Após toda a esquematização, meu

amigo poderia dar um par de chinelos
à esposa que ela ainda assim ficaria ad
mirada.

Foi assim que a vendedora deu
o "pulo do gato". Ao deixar Ronaldo
ansioso para pôr o plano em prática,
apresentou-lhe algumas opções de
jóias. Com a ajuda da própria moça,
escolheu um belo conjunto de brin
cos, pulseira e anel. O mais curioso,
é que ele imaginava comprar apenas
uma peça, mas a moça havia lhe cati
vado de tal maneira, que não parecia
fazer sentido nenhum comprar só uma
das peças.

Com essa história, pude perceber
a real importância de um vendedor e
a forma mais adequada de fazer uma
venda. Ela gastou mais de uma hora e
meia tentando entender" a presentea
da, e, em menos de 15 minutos, con-

eguiu convencer o cliente a levar três
peças ao invé de uma.

"

,

Mande sua história para coluna@debernLcom.br e siga-me no twitter@bent chev.

CONTRATA
Agente de Atendimen�o

Se você se comunica com facilidade, tem conhecimento na área
administrativa e tem jogo de cintura, venha fazer parte da equipe do CCAA.

Envie seu currícuJo para: talentoccaa@netuno.êorry.br " ..

Mais informações: 3275 ... 1364

OPORTUNIDADE
SEJA VOCÊ TAMBÉM UMA REVENDEDORA DE PRATA."'_:
Temos tudo que você precisa para aumentar sua re"iia sem
sair do seu emprego atual.
Ofer cemos ótimas comissões, mostruário em consignação,
ln estimento zero e produtos de alta qualidade.
Tire suas dúvidas, entre em
contato hoje mesmo com
nosso condutor
* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

(47) 3332-9811
(47) 9945-9408
(47) 9657-9181

Inscrições abertas para os cursos:
Contabilidade para nio Contadores
Período: 27/04 a 20/05/2010 - horárIo noturno
p,.requlstto: 16 anos completos, ensino médIo
completo ou cu....ndo.

Solldworks Avançado
Período: 15/05 a 21/08/2010 - horário sábados
matutino

Pré-requlstto: 16 anos completos, ensino médio
completo ou cursando, conhecimentos em
desenho técnico (leitura e Interpretação), curso
de Solldworks básico concluído.

Auxiliar de Recursos Humanos
Período: 04/05 a 07/12/2010 - horário sábados
matutfno

Pri-requlslto: 16 anos completos, ensino médIo
completo ou cu....ndo, conhecimentos básIcos
de Informática.

Furukawa CertHled Profeulonal - FCP
Fundamenlal
Período: 05/06 a 03/07/2010 - horárIo noturno e
sábados matuUno / vespertino
Pré-requlslto: 16 anos completos, ensino médio
completo ou cursando, conhecimentos básicos
de Informática.

re'emarketlng • GRATUITO
Período: 17/05 a 25/08/2010 - horário matutino
ou noturno.

Pré-requlslto: 16 anos completo.., ensino médio
completo ou cursando, conhecImentos básicos
de Informática e não estar com carteira de
trabalho assinada.

Técnico em Enfermagem (matutino);
Técnico em Alimentos (noturno);

-

Técnico em Segurança do Trabalho (noturno).
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO SUPERIOR

GESTÃO DA TECNOLOGIA 04 INFORMAÇÃO.
Inscrições até 27/05 através do slte WWW.sc.senac.br

QUEM FAZ SENAC TRANSFORMA SUA VIDA!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Semana do Empreendedor Individual
Evento é gratuito e acontece de segunda a sexta-feira no município

ma série de palestras
e consultorias gratui
tas contemplam os

dias 3 a 7 de maio em

Jaraguá do Sul. Isso

porque, o Sebrae (Serviço de

Apoio às Micros e Pequenas
Empresas de Santa Catarina)
promove a Semana do Em

preendedor Individual. E a

programação também se es

tende por outros municípios
catarinenses.

Conforme o analista téc
nico da agência jaraguaen
se, Marco Antônio Murara,
o objetivo se concentra em

esclarecer dúvidas e divul

gar as vantagens sobre os

benefícios de formalizar o

negócio dos empreendedo
res informais que trabalham
por conta própria e faturam
R$36 mil por ano, ou seja,
uma média de R$ 3 mil por
mês.

Para participar da Se
mana do Empreendedor
Individual, os interessados
devem se inscrever na agên
cia do Sebrae do município.
O acesso é totalmente gra
tuito. Basta ligar no telefone
(47) 3371-7843 e garantir a

vaga. Segundo Murara, os

cadastros podem ser feitos
antecipadamente ou até
mesmo durante os dias de
evento. (Confira a progra-

.

mação no box abaixo).
A sugestão para os em

preendedores informais
indica a formalização do
negócio pelo site www.por
taldoempreendedor.gov.
br. Também é só procurar a

agência do Sebrae da cidade
nesses cinco dias. Depois de
preencher o cadastro, um

documento será emitido
para comprovar a legalida
de da empresa. Com a legiti-

mação em mãos, os empre
sários vão ter os seguintes
benefícios: CNPJ (Cadastro
Nacional de Pessoa Jurí
dica) , acesso facilitado ao

crédito, direitos a aposenta
doria' licença maternidade,
auxilio doença, entre outras

vantagens previdenciárias.
A Lei Geral da Micro e

Pequena Empresa criou

condições específicas para
que o trabalhador informal
possa se legalizar na catego
ria de Empreendedor Indi
vidual sem custos. A meta é
formalizar 50 mil empreen
dedores até o fim deste ano.

Por meio do portal do em

preendedor, 9.140 empre
sários legalizaram o negócio
nos setores de comércio, in
dústria e serviços em Santa
Catarina.

DAIANA CONSTANTINO

dalanac@ocorrelodopovo.com.br

PROGRAMAÇÃO
DATA
05/05/2010
05/05/2010
05/05/2010
07/05/2010
07/05/2010
07/05/2010

LOCAL
Auditório Wizard Idiomas
Auditório Wizard Idiomas
Auditório Wizard Idiomas
Auditório Câmara Municipal
Auditório Câmara Municipal
Auditório Câmara Municipal

HORÁRIO
]9h à 20h
20 ás 21h
21 ás 22h
19h às 20h
20 às 21h
21 às 22h

CONSULTOR
Lorival Pasquali
Lo rival Pasquali
Lorival Pasquali
Cristiano Pedrolli
Cristiano Pedrolli
Cristiano Pedrolli

CÉSAR JUNCKES

Segundo analista técnico, Marco Antônio Murara, o evento tem o objetivo de
esclarecer dúvidas sobre o Empreendedor Individual

"Caos Urbano - Um retrato do Trânsito em Jaraguá do Sul"
alunos levantaram os números de
habitantes e de veículos da cidade

comparando com a realidade an

tiga e de hoje da cidade. "Nosso

principal objetivo era descobrir

porque enfrentamos, atualmente,
problemas referentes ao trânsito
e, além disto, investigar a progres
são de número de habitantes e de
veículos que aconteceu na cida
de entre os anos de 1970 a 2008",
complementa a estudante Shayla.

Os estudantes buscaram in

formações junto a Polícia Mili
tar e três autoescolas da região.
Uma entrevista foi feita com 100

moradores para apontar as de
ficiências no trânsito da cidade
e quais as melhorias que podem
ser feitas. "Estabelecemos compa
rativos entre a frota jaraguaense
com a empresa Catarinense para
que pudéssemos ter uma média

PESQUISA

de participação ·percentual entre
as mesmas. O número de aciden
tes também foi levantado. Uma
média de habitante por veículo
também foi investigada", enfatiza
a aluna.

Urnas foram distribuídas em

seis escolas do município, com o

intuito de recolher frases sobre o

trânsito. Os alunos selecionaram
25 para ser transformadas em slo

gans que depoi foram entregues
em diferentes ambientes públicos
da cidade.

(IA nos a conclu ão gira em

torno de alguns problemas iden
tificados - pas agem do trem na

parte central da cidade, falta de
educação, infraestutura viária -

que deveriam ser re olvido. Al-

.guns deste são de responsabili
dade da população e outra parcela
das entidades públicas", salienta.

Um estudo sobre o tráfego da
cidade foi apresentado na Febra
ce (Feira Brasileira de Ciência e

Engenharia), realizada na USp, na

cidade de São Paulo, no mês de

março. A pesquisa Caos Urbano -

Um retrato do Trânsito em Jaraguá
do Sul - ficou classificada entre os

246 finalistas do total de 1,2 mil
trabalhos inscritos. Este trabalho
também ganhou o primeiro lugar
na Feira Estadual de Ciências no

ano passado.
Os alunos da escola Professor

Duarte Magalhães, de Iaraguá do
Sul, Shayla T. Moretti e Jean Ro

drigo Matkevicz são os autores da

pesquisa que teve como orienta
dores os professores Elcio Paulo
Matkevicz e Rita de Cássia S. Va
nino

Segundo o educador Eleio
Paulo Matkevicz, neste estudo, os

DIVULGAÇÃO
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Pontos de venda:

mês das

e também da 10a edição da
revista da mulher inteligente!

Assinantes O CORREIO DO POVO recebem gratuitamente .

. EST' 6105

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

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.
FISCAL DE LOJA
Disponibilidade para atuar aos finais de sema
na.

FORNEIRO (A)
Vivência na função. .

IMPRESSORFLEXOGRARCO
Vivência na função.
JARDINEIRO (A)
Vivência na função.
MARCENEIRO (A)
VIVência na função.
MONTADOR
Vivência em montagem de máquinas e Imple-
mentas Agrícolas. •

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

Compactadeira.
OPERADOR (A) DE TRATAMENTO DE EFLUEN-

TES
Disponibilidade para ,atuar em horário normal.
OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVA·
DEIRA
Vivência na função.
PORTEIRO
Para atuar em Guararnrím.
RECEPCIONISTA
Desejável vvencra em atendimento e disponibi
lidade para fins de semana.
REPOSITOR (A)
Disponibilidade para atuar fins de semana.
SOLDADOR (A)
Desejável conhecimento na área.
TALHADOR (A)
Desejável conhecimento na função.
TECELÃO
Vivência na função. Para atuar em diversos
bairros.
ZELADOR (A)
Para atuar em diversos bairros.

ADMINISTRATIVAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Para atuar em Nereu Ramos.
AUXILIAR COMERCIAL
Desejável conhecimento na função. Desejável
Cnh B.
AUXILIAR CONTÁBIL
Desejável conhecimento em contas a pagar e

receber, faturamento e impostos
ANALISTA DE CUSTOS
Desejável vivência na função.
ASSISTENTE DE IMPORTACAO E EXPORTA
çÃO
Vivência em serviços de documentação adu-

aneira, montagem de RE e DI e base em In
coterms.
CONSULTOR (A) COMERCIAL
Vivência em Bancos ou empresas de Fomento
Mercantil.
COMPRADOR (A) Desejável vivência na função.
REPRESENTANTE COMERCIAL Desejável vi
vência em vendas e veículo próprio.
VENDEDOR (A) INTERNO
Desejável vivência na função. Para atuar em
diversos segmentos.

COORDENAÇÃO/TECNICAS
COORDENADOR (A) DE MARKETING
Vivência na função. Desejável curso superior
completo ou cursando.
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 MECÂNICO Desejável
conhecimento em leitura e interpretação de de
senhos técnicos e vivência na função.
GERENTE COMERCIAL
Desejável vivência no ramo têxtil com repre
sentação.
INSTALADOR TÉCNICO
Vivéncia como té,cnico ou instalador telefônico,
pabx ou alarme, cãmeras (CFTV), portões ele
trónicos, íntertones
lÍDER DE EXPEDIÇÃO/ACABAMENTO
V!vência na função, ramo têxtil.
lIDER DE USINAGEM

Vivên.cia na função. _

MECANICO DE MANUTENÇAO
Vivên.cia na função,
MECANICO DE VEICULOS
Desejável conhecimento em motor de auto
móveis, freio, suspensão, balanceamento e

geometria.
METROLOGISTA Desejável vivência na função.
Conhecimento de metrologia, calibragem dos
equipamentos, instrumentos de medição. Pos
suir curso técnico.
MODELlSTA 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 viagens.
PREPARADOR DE MÁQUINA INJETORA
Desejável vivência na função.
PROGRAMADOR DE TORNO CNC
Vivência na função.
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
Vivência na função. Conhecimento no sistema
Delphi e Java.
RETIFICADOR Desejável vivência na função.
SUPERVISOR (A) LOJA Vivência com supervi
são de pessoas. Desejável conhecimento em

. cobrança de pessoas física. Vivência na área
financeira (auditoria de caixa). _

SUPERVISOR (A) DE COSTURA EM FACÇAO
Viyência na função, para atuar em Guaramirim.
TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES
Viyência na função.
TECNICO TEXTIL Vivência na função, para a

Barra do Rio Cerro.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desejável vivência em Hardware.

JARAGUÁ DO SUL
OPERACIONAL

ALMOXARIFE
Disponibilidade para trabalhar em diversos
bairros.
ATENDENTE DE AÇOUGUE
Disponibilidade para atuar aos finais de sema
na.

ATENDENTE DE FARMÁCIA
Vivência na função.
AUXILIAR DE COZINHA
Disponibilidade para atuar aos finais de sema
na.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
Disponibilidade para atuar aos finais de sema
na.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Desejável ensino fundamental completo ou
cursando. Para atuar em diversos bairros.
AUXILIAR DE PADEIRO / PADEIRO
Disponibilidade para atuar aos finas de sema
na.

BORDADOR (A)
Desejável conhecimento na função. Para atuar
em Guaramirim.

CONTRATAÇÃO IMEDIATA
*MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

*ELETRICISTA DE MANUTENÇAO
*OPERAOOR (A) DE CALDEIRA

*OPERADOR (A) COMERCIAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vila Nova Casa de alv. cf 200 DOm? 1 soue + 2 qtos, garagem
para doís carros. área de festas. lavabo. piscma (3x5). rnt.Jrada.

9S360.OOO.00 (Aceita finane!amento baocano).
ChiCO ele Paula. Casa de alv. e/1 suite + 1 qto e demais .d�p.
teca murada. RS130.000,00 (Aceita financiamento bancário).

João Pessoa: Casa de alv. c/ 3 qtos e demias dep.
garagem, murada, terreno cf 686,OOlnz.

R$121l000,00 (Aceita terreno de menor valor).

Berta
.

...,

�
N

(.)
W
a:::
o

João Pessoa: Casa de alv. c, 90.00m2, cf 2 qtos, banheiro. 2

vagas de garagem, murada, previsão de entrega Maio/201O.
RS139.000.00 (50% de entr e saldo em até 60 vezes).

3055-0900

Av. Mal. Deodoro, 191

25

Guaramlnm' Ap. cf 2 Quartos. bwe. sala cozinha lavandena
1 garagem. salão de festas, olima localização. RS129.000.00

Vila Nova: Ap. C/92,OD m2 2 qtos e cemaís dep, 1

garagem. Ollma localização. RS130.00D 00
Vila Lenzr sooraoo de aiv e/220.00 m� 4 qtos, 3 bwe e

demais ceo.. terreno el 420.00 mZ• RS220.000,00
Centro: Terreno com 851 ,00m2• ótima localização residencial,

pronto para construn; próx. posto Behling. RS195.000.00

�
. .

. ......
-

'.
Atendemos de Se9. à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados:09J:,O�.:.�s 12�OO

PLANTÃO LOCAÇÃO 9994-5662

Cad 11001 Apartamento Barra Rio Cerro 02
dormi!ôrios Valor RS 550,00

Cad 11002

Apartamento
01 dormilôrio

Guararru
RS 370.00

Cad 11005 Apartamento Bairro Vie TaS 02
dOfm lor os RS 550 00

Cod 12005
Sala

ComercIai
cenlro 50 m2

+ 01 BWC
RS 800,00

Cod 13003 Galpão Baependi 310,26m2 (consulte-nos)
Cod 13004 Galpão Baependi 443 m2 (consulte-nos)

www.bertaimoveis.corri
•

el .CO
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGOTTI
I AM o B I L I R I

3371·0031CRECI550·J
MOBILIA

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - .Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Aptos a partir de

RS198.940,OO, com

duas vagas de garagem.
Entrega dez/2010.

Venha garantir
o seu!!!

lançamento, venha

agendar uma visita com

um de nossos corretores

Aptos a partir de
R$89.000,OO. Apenas

4 Unidades.

Ótima localização no

Centro de Jaraguá.

closed e hidra -lo 2 dor. sala de t.v c sala lant •

lav esc. COI mob, área de ser. dep .• área

festa C/ bwc, gar. pI 2 carros. terreno com

350m2 ( 14m x 25m). RS550.DOO,OO

6.094 - VILA NOVA - SOBRADO COM
526,OOM2 - 2 SUíTES. 1 DORM, 3

SALAS, COPNCOZ, LAV. JARDIM
INVERNO,CHUR. 2 GAR. - R$ 550.000,00

3dorm., 3salas coz copa. orscma escntOno. area

ser.. area festa, quadra oasquete moveis projetados
bnnquedoteca. 5vgs garagem. Agende uma vsna

6.124- VfLA LALAU· Sobrado c. tsoüe maste,
3dorm. 2salas. cozo 3BWG. area ser área de

festa. 2vgs oe garagelT' RS380.000,00

6.132 • CENTRO· casa c. 1 sune. 2 dorm , sala
estar, copa, bwc. coz .• mob .• area ser. csp. e

garagem RS350.000,OO

6.100- CZERNIEWlCZ - casa de aI. cl area de

341.90m e terreno cI área de 2.530.00m�. cll suite.
03 dO(.. 3 bwc. oep de emp. sala lantar, sala ,

copa, coz, chur., gar.p 02 carros. RS689.000,OO.

6.118 - JOÃO PESSOA - casa alv 1 suite 2
corm, sala, copa coz, lav, gar. churasq -

RS148.000,OO acerta nnanc Bancaria

6.117- VILA LENZI· CASA G/3 DOR, SALA
COZo BWC AREA SER., 2 VGS

GAR.RS130.000,00

6.114 • Centro· Casa CI 4 Dorm •

Area Serv., Sala. Coz. 3 Vgs De Gar.,
Chur.2 Bwc . RS334.000.00

6.102- RIO DA LUZ II· SITIO C 53 '8i' Olr.>

RS280,000,00
6105- R O :ERRO·TERREl'." C 3000000
C (,45 ES -O Ef ,E_· R 1.620.000.00

6067 - Jaragua esquerdo· gd pao com 6;0 OOrr
rreno com i 15 00 . RS700 O()O,OO

Glassimais 3

TERRENOS

5.923-fSTRADA NOVA: Com 322 50- RSSOJlOO.OO

6.025-TRES RIOS DO SUL Com 3OO1l' . ASSO 000.00

6017 ·GUAAAMlRIM • 300.00: • - RS 75.000.00

6.D93-AMIZADE: Com 45O.00m • RSl40.000.00

6.11o.ruBSRAO CAVALO: Com 65lan? R$770.000.00

6.112-BAEPENOI: Com 1 75()nl· RS810.000.oo

6.11J.8AEPENOf: Com 2.J.l9m • R$938.000.00

6.037-cEHTRO: CocrII.47 m • RSlOSO.OO.OO

6.107-CEHTRO: Com 1636 25m'. R$2.350.000.00

RIO DA WZ-A partir de R$48.000.00

mes RIOS DO NORTC·A partIr de RS48.000.oo

LOCAÇÃO .

Casas
BaIrro estrada neva- rua loão miguel da SI va,

51.1 . 02 CItas si. cal lav. bwc gar RS 300.00
BaIrro ilha da figueira· rua domIngos da rosa

698 • 02010s. sI coz bwc. lave gar. RS 500 00
Bairro três nos co norte -rua roo Mumclp
537 • 02 cios sa coz bwc tav e gar R
38000
Rua ri ·013 -I 1 Souza 02 qtos sal, COlo bwc e

lav RS 465 00
Bairro vila lenzi rua alonso '1agel 65 -re

Vle'la- • 73m2- 01 su.te + 02 qtos 51, Cal

bwc tav area de festa e gar RS 1 100.00
Rua cnelía norst n 307- 02 qtos, sI COZo bwc
lave espaço p carro RS 425 00
Bairro jgua 99 • rua em 10 atia augll.itc
olderburgue. 02 cíos sI. Cal bwc, lave gar RS
46500
Rua pastor harold william, lado 186 . 03 qtos
sI coz bwc lave (lar R$ 580 OG
Bairro barra rua andre VI!l\OV. sk, 78 - O"

\) COZ, 02 bwc. lave gar RS 800 O
Baitru nereu ramos- rua g6:1arO sc::1i '1 1 fi
sobrao geminado 02 qtos s cc Cal

lave garagl"lT' �S 58000
Bairro amizade - rua IOdO plen"arr "\ J

qtc sl.cop coz bwc 'es» gar ern R
70 0(, Sal r Baeo rjl.f( E:l"1ma RiJm
fj '1e r

• 1 R 4!l0 JO
Apartamentos
Ed. ChlodlnJ ( o RS 50 O
Bairro centro - r, orone p oc Go 1 S a

o IV 'i a 11?0 ed! Izabela 01 sute + (12 cto
s copa COZ O::> OI'lC Ia. gar sacada r

churraso �S 800 00 '" • 150,00 cond
-Batrro Centro -Rua Gov Jorge Lacerda n

310 -EdIl Sta Luzia -02 02qlos, sI coz.iav
sacada c churrasquena e garagelT'
RS630.00+ 60 .00Cond
Rua mal deodoro da tonseca 88 edif
lessmann 01 SUite, 01qto, si, COp'COl
bwc lave gar RS 600.00 + t. 90.00 cone
Rua preso Walter janssen, n 55 edil,
Dna nelena • 03qtos. 51, cOpICOZ, owc.íav
sacada C, cnorraseuera e gar. RS 680,00 � -

70.00 cond
Rua Iritz hasse, n 35 edil Atlanta· 02qtos. si,
coplcoz. bwc.lav. sacada r:) churrasqueira e gar
RS 750,00 ",1-70.00 cond
Bairro amizade - rua arthur enke, 231
-edtpansr • 02 qtos, si COZo bwc. lav. gar RS
460.00 + 50,00 cone.
Bairro baependi • rua írecenco barg. 251 • 01
qto, s , coz, bwc lav, gar RS 450.00
+10.00cond
Bairro vila nova- rua iose krause, 221 -edd,
Barcelona 01 sune, 020tos, sl.coz, bwc Ia
sacaoa cI crurrasq E gar , RS 800,00.00- •

10000 conn
Rua oswaldo glatz. 40 • edil Jardim das
mercedes . ozctos, Si COZo bwc, :ave gar RS
52000 + caril

-Bairro São LUIS -Bua jos nanocn 1606 . 02
qtos SI coz bwc lave gar RS 500,00

Balrrn cenlenario • rua anreoo canos male

137- 01QIO. si COI, lav. bwc e gar. RS 420,00
to 50 00 cond
Bairro barra do no cerro- rua plácido satler

n 145 - 02 qtos, s:. coz owc. lave gar. RS
550.00 T 6500 cond
Bairro jgua esquerdo- rua bahia. n0141 • 02
otos. sI, coz, bwc lave gar RS 670,00 +]-
80.00 cone
Bairro Czemlewlcz -Rua 13 de MaiO, n 590
-Edil.Mont Vermont·Ol suite. 01 quarto.
si.con cozo lav. Bwc e

!lar RS680.00+ 150,ooGond
Bairro Czernlewicz- Rua Francisco Iodt, n" 960
- 02 qtos si coz, bwc.lav e gar.RS 550.00
+,0 OOCord
Kiline!e
Rua Jose plcolli. 512- bairro estrada nova- 01
qto e coz lumo bwc. RS 250 00 T RS 30.00
cond
Rua francisco hruschka. lo e 148 -sao lulZ . 01
Ola e COI lun'o bwc R 250.00
Rua antonio pedri r 14 bairro Ilha da figueira·
01 qto. si coz, lavo E bwv. RS 350.00

Terreno:
Rua Iase eodoro nbelro - ,Iha da figueira -

3Ox6O rrt2 RS 1 000 00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• 02 quartos, de madeira R$335,OO
• 03 quartos, de alvenaria R$390,OO
• 03 quartos, NOVA de alv R$450,OO
• Casa de alv Rau R$900,OO
• Casa Nova Brasília, próx. F12 R$2.200,OO

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

APTOS NOVOS a partir R
NOVA BRASILlA

COZINHA MOBILIADA
R$ 900,00

LOCAÇÃO RESIDENCIAL
01 QUARTO:

- Ed. Manaca, Centro R$430,OO
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx. Lojão da

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

02 QUARTOS:
- Ed. Rebello, Centro R$ 600,00
- Ed. Le Petit - próx. SAMAE R$550,00
- Ed. Amaryllis (Vila Nova) R$650,OO
- Ed. Winter - Vila Lalau R$500,00
- Apto Nova Brasilia R$430,00
- Ed. Dom Emilio, com mobilia R$650,OO
- Ed. Marangoni, Vila Nova RS650,OO
- Ed. Marangoni, Vila Nova MOBILIADO RS900,OO
- Apto Vila Lalau. próx. Rodoviária RS450,OO
- Apto Ilha da Figueira, próx. Brasão RS450,OO
- Ed. Lilium(Vila Lalau - próx, Mansol) RS520,OO
- Ed. Yatil- Barra do Rio Cerro RS550,OO .

- Ed. Ferreti(Centro - próx.Centro Vida) R$560,00
.

- Apto Schroeder - Centro R$600,OO
- Ed. Platanus - Centro, cl cozinha mob. RS630,OO
- Ed. Monte Carla - Centro RS720,OO
- Ed. Renoir - Ilha da Figueira RS1.600.00
03 QUARTOS:
- Ed. Bartel(Vila Lalau, próx. rodoviária) RS620,OO
- Ed. Astral - Ilha da Figueira, após Brasão

RS630,00
- Ed. Chiodini, Centro RS 750,00

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

- 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, cf mobilia R$1.000,00
- Ed. Isabella - Centro, próx. Verdureira Raquel

R$780,00
-Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$880,00
-Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$1.100,OO
- 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
- 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,OO
- Casa alv Rodovia SC 413 R$580,00
- Sobrado alv Barra, próx. Parque Malwee

RS830,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00
- Casa alv Estrada Nova RS480,00
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos

RS1.200,OO
- Casa alv Vila Lenzi. com piscina �S2.500,00
- Casa alv alto padrão, centro RS3.100.00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000 00
Casas Rio da Luz, próx. SEARA:

LOCA ÃO COMERCIAL

SALAS COMERCIAIS
- Ed. Menegotti Sala cf 40m2 R$500,OO
- Sala cml Centro - Rua preso Epitácio Pessoa, em

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

GALPÕES
- Galpão alv Rau, c/70m2 R$1.400,00
- Galpão Rua Waldemar Grubba R$ 2.000,00
TERRENOS PARA LOCAÇÃO
- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da

prefeitura.
R$300,00 cada.

- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cf
aerox asonr. R$380,OO

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

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

2.200m2 R$1.200,00 e R$1.400,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.f
VENDA ALUGA ADMINISTRA

www.parcimoveis.com.br

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

Glassimais· 5

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

Shopping Breithaupt - sala 206

APARTAMENTOS

�

CASAS-----·

, RESIDENCIAl- !-ÃPA�tÃMiHfÕ-NÕVO
REAL PARQUE':

n...II"""'I,,,,!i',�_ '

Ref.' 1023 - Edif. Figueira - Ilha
da Figueira Apto cf 1 suíte, 2

quartos, sacada cf churrasq., 2

vagas de gar., ótimo pacrao de
acabamento. R$190 .000,00.

Aceita financiamento bancário.

ReI. 1022 -Ilha da Figueira - Ed.
Claud Monet - Apto amplo com suíte
+ 3 quartos, demais dep., sacada

com churrasqueira, garagem.
R$170.000,OO. Aceita

linanciamento bancário.

ReI. 1007 - Centro - Edif. Dianthus -

Apto amplo com suíte cl hidra + 3
, quartos, 3 banheiros. sala de estar, sala

de jantar, cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira. lavanderia, salão de

festas, piscina. R$290.000_:9Q:__

: Rel.1017 -Ilha da Figueira - Edil. Renoir
, - Aptaramento duplex c/2 suites, 3

: banheiros, sacada cl churrasqueira e
,

demais dep., 2 garagens. RS310.000.00.
,

Aceita linanciamento oancàno.

--

ReI. 007 - Amizade - Casa cl suíte master + 2

quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozinha
mobiliada, depósito, despensa, escritório,

lavanderia, 2 vagas garagem. R$45i1.000,00.

RESIDENCIAL

NOVO HORIZONTE

ReI. 1006 - Vila Lenzi - - Apto c/
suíte + 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, sacada c/ chur., 2 vagas
garagem. A partir R$220.000,OO.

Entrega em ab.ril/2010

Ref. 1002 - Amizade - Apto cl sute + 2 quartos, banheiro, garagem, moveis sob
medíoa na cozinha. RS190 000,00. Acerta financiamento bancário.

ReI. 1035 - Centro - Edil. Samt Tropez
Cobertura com surte + 2 quartos, 4

banheiros, com ambientes amplos e

intertigados (cozinha. sala de estar /
copa) terraço cl deck com banheira Spa,
ampla área de festas. Box PI depósito na ,

garagem, 3 vagas garagem.
RS598.000,OO.

ReI. 1009 - Nova Brasília -

Edif. Mathedi II - Apto cf 3

quartos, banheiro, salas estar

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

Aceita financtamento
bancário.

Ref, 1000 - Amizade - Ed.
Amizade - com 3 Quartos e

cemars oep. - R$105.000,OO
Aceita financiamento bancário.

Ref. 1018 - Barra do Rio Molha -

Ed. Santa Catanna - apartamento
amplo com suite cf sacada + 2

qtos e demais dep. -

R$190.000,00 Aceita
financiamento bancário.

ReI. 026 - Centenário - Casa com 3 quartos, 1

banheiro, 2 garagens, churrasqueira, terreno com

392m2• R$220.000,OO. Aceita financiamento
bancário.

ReI. 010 - Rau - Casa c/ surte + 2 quartos,
sala de estar/jantar. cozmha, área de serv,

churrasqueira, garagem pi 2 carros, tubulação
para agua quente. R$270.000,OO.

Ref 042 - Água Verde - Casa com suHe c/ closet
+ 2 quartos, 3 banheiros. moves sob rnecda na

cozinha. no escntóno e no closet, sala de estar, sala
de jantar, área de serviço, garagem PI 2 carros.

R$280.000,OO. Aceita finanCIamento bancário.

- Ref. 005 - Figueira - Sobrado com suite com

closet + 2 qtos, bwc social, sala de estar e jantar.
lavado, cozinha mobiliada, área de festas e 2

garagens. Acabamento de primeira linha -

RS400.000,OO (Aceita financiamento bancário)

Ref. 004 - Schroeder - Casa nova com 2

quartos, bwc, sala I cozinha, lavanderia.

R$115.000,00. Aceita fmanciamento bancano.

ReI. 002 - Trés Rios do Sul- Casa c/ suüe + 2

Quartos. 2 banheiros. cozmna, sala área de

serviço. garagem p 2 carros Excelente

localização RS220.000,OO.

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

lenha, garagem pI 2 carros. RS150.000,OO.
Aceita financiamento bancario.

ReI. 012 - Tifa Martins - casa c/4 quartos. 2
banneíros. divIdIda em duas moradas separadas

RS120000.00.

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.

Ref. 2010 - Vila Lenzi - Terreno cf4.585,OOm2,
cf casa aprox. 150,OOm2 R$500.000!00

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

Terrenos com Financiamento Bancário

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

PróXimo a DellAno. RS500.000,00.

da Fonseca.

Ref. 2006 - Guaramirim Resid. Malibu - Terreno com 361,77m2 R$48.000,OO

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

Ref. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles 11- Terreno cf 450m2. RS11 0.000,00.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931

Rua CeI. A-ocópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs as 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

•

TERRENO: Loteamento Boulevart
prox. ao Champagnat - Lote cf

3.060m2• R 700.000,00 - 50%
de entrada e saldo parcelado

:a;.-��;e;--

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

RS 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.
RS 700.000,00

Cód. 610 - Nova Braslha - Sobrado d
alto padrão, semi mobl .ado com

4DO DOm sendo 04 surtes 03 salas.
área de festas e dernais dep

RS790.000,OO estuda propostas

COO. 2802 - Anizade - Sobrado a.m 300.00"-1<
sem rnotnado. senOO 01 suíte. 02 dowu de

,anta: e tv vabo. 02 vagas na gar, demais
depend. Exceerrte área de festas cem pr;ona.

RS530.000,OO acéta financ.bancário

Coo. 2252 . Czerniewicz Sobrado
com 03 moradas, sendo 350.00m·
de área construída em terreno de

450 OOm' RS330.000,OO - Aceita
casa até RS150.000,OO

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 l lavanderia de

madeira.
Valor: R$60.000,OO -

analisa propostas.

• Casa na Vila lenzi. com 2 quartos e

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

• Apto no bairro Baependi, prox. a

Rodoviária - Residencial Winter, com 2

quartos e demais dependo Aluguel
RS550,00 + cond

VENDA:
Terreno com galpão em alvenaria e 02

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

190.000,00 (Analisa propostas)

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

R$150.000,OO aceita casa em Tubarão!

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

Centro. Ótimo para prédio.

Cód. 2756 - Vila lalau • Casa em alvenaria semi nova
com 155 OOm2 sendo 01 suíte. 02 dorm 5, lavabo. 02

vagas na gar e demais cep Possue aouecimento solar
e ficam os móveis sob medida da COZinha e banhe.ros
O terreno tem 360.00m· R$295.000,OO - aceita

financ. bancário

Cód. 3452 - Guaramirim $;brado c/ 291,OOm2 de área
construída. sendo 01 suíte master 03 dorm.s, 03 salas.

lavabo, cozinha mobiliada, demais dep. 04 vagas na

gar., piscina e aquecimento solar. Terreno c/ 720.00m2.
RS450.000,OO - aceita apto c/ parte do pgto

Cód. 2356 - Nova
Brasília Casa em

alvenaria com

110.DOm· de área

construida
,quartos s "a.
cozinha

tavandena,
banheiro, gar e

depôstto
:.t' RS120.000,OO

aceita fmanc.
bancário

Cód. 1759-
Centro Flat duplex
com 103.00m1 de
área total, sendo,
cozinha, sala.
lavabo, suíte com

hidra e 01 vaga na

gar. MobJliado e

locado para
hóspedes do Hotel.
RS120.000,OO
estuda propostas,

...._�����acejta apto e
� terreno.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 24 e 25 de março de 2010 Classimais 7

CORRETOR DE IMÓVEIS

Cód: 109 - CASA ALVENARIA NOVA, Lot.

Corupa, Bairro Chico de Paulo, com 70
m2. 3 quartos sendo 1 suite

R$120.000,OO.

Plantão: 9135-8601

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

Cód. 244 - TERRENO com

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

Cód 205 - TERRENO, Bairro

Após o Amizade, com

25.000m2. R$ 86.000,00.

Cód 155 - CASA GEMINADA
NOVA, Lot. Firenze, Bairro Chico
de Paulo, com 57m2, 2 Quartos.

R$ 110.000,00. Entrega Maio
2010. Legalizada para

Financiamento.

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

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

Cód 211 - TERRENO,
Bairro Chico de Paulo,

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

�,�����fV'\(\)�

BarraSul
A imobiliária da Barra

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

prox. Dalila Textil. Terreno com

520m2• R$155.000,00.

Cód: 101 - CASA ALVENARIA, Bairro
Estrada Nova, com 140m2, 4

dormitarias, 2 vagas de garagem,
Terreno com 405m2. R$ 140.000,00

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

dormitórios. RS 95.000,00.

barrasul@netuno.com.br

LOCAÇÃO:

• ILHA DA FIGUEIRA: Ouitinete com 45m . 2
dormrtonos, próximo Igrela Nossa Senhora

parecida. RS 350.00 .

• ILHA DA FIGUEIRA. Ouit '1eti com "i5m 2
dormitcnos prox, Metalnox. RS 315.00 .

• APARTAMENTO, Ed. Vila Nova, 2 quartos. sala
cozmha. banheiro garagem RS 550.00 + cond

50,00.

Ref. - 312 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv c/laje
114 ,75m2 (geminada) averbada terreno c/186m2(12x15,50),

aotos. sala, copa, coz.BWC,lavanderia, garagem toda

murada, Rua Henrique Re chow s/n - R 100.000,00-
aceita carro no negocIo

Ref. - 401 - VILA NOVA - RESIDENCIAL NOR NDIA SJíte + eto
e SI.; e + 2qtos c/sacada e churrasqueira garagem protoco ado no

Registro de ímõvels sob n 117 002 Rua Arthur Gumz os ap os de 1

suite � 1 ato a par < de R$140 000 00 e os de 1 St;,!... e + 2qtos a

partir de RS 150.000 00.

Ref. - 406 - TIFA MARTINS - ANA PAULA 111- casa

alv.ct1aje 192 27m, terreno c 350m todo murado, porto de
ferro não eletrõmco, 3 qtos. sala. copa .• coz,2 bwc. lavand 2

garagens depõsíto, Rua Adenor Horongozo. 587 -

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

Rei - 396 - BARRA 00 RIO CERRO - casa 311. C/laJe SOm- averbada
.erreoo C/395 SOm7 3c:ros sa a COZ e c pa n egraaas. bwc lavandena,

garagem murada Rua Vldal aestrl-Loteamento Residencial
Trenlino· RS 175.000.00

ReI. - 389 - BARRA DO RIO CERRO -casa aIv nova cI 62m2 C/laje e

ove terreno c/777 78m 14.90x51 60) murado 3010s sala copa coz
2bwc escntono avandena garagem e nos fundos edícula cf15 ti

1 ato s a coz bwc área de servço lavand com area de estas e

churrasq Ira loca Ideal para duas félI11J IaS n 80 RS 260 .000 00.

• APARTAMENTO. Ilha da Figueira, Prox. Ilha
Bela, 2 Quartos, sara. cozinha, banheiro garagem

R$500.00.

BARRA 00 RIO CERRO - Terreno cf 477m' (13.58 x

35,13) lot. Girolla, Rua Camilo AndreaHa - RS

60.000,00
REF.-162-V. NOVA - terreno com 6.991, 13m2 (29
x128), RS 450.000,00.
Ref. - 329 - BARRA DO RIO CERRO -terreno cf

544m2(16x34), R$ 75.000,00.
Ref. - 391 - BARRA 00 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 - RS 250.000,00

Ref. - 393
VILA NOVA - apto
c 80 90m2 c 2
qtos sendo um

su te sala
cozínteçraoas lav
andena.sacada
C/churrasqueira,
garagem, Rua
Antonio Francisco
Diemonn. n° 146 -

Ed. Caliandra -

RS 125.000,00 -

aceita terreno
como parte de

pagamento.

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

47 3275.9500
Plantão 9658·6786'o
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Empreendimentos Imobiliários Ltda. 5
VENDA ALUGA ADMINISTRA

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

• ReI. 1040 - Nova
Brasllia - Ed.

Moradas da Serra -

Apto com suite + 2
ctos e demais dep ..

garagem. Prédio com

piscina saíão de
festas C/ fomo a lenha

- RS 158.000.00

• Ref. 1028-
Nova Brasília -

Ed. Sunllower-

Apto com suíte +

1 qto e demais
dep., garagem.
R$ 158.000,00

(Aceita
financiamento

bancário)

CASAS- .c�.-----------.-

ReI. 025 - Ilha da Figueira - Sobrado cl suíte cl closet + 2 quartos, 4 banheiros, churrasqueira, 2 garagens. R$380.000,00.

• Ref. 018-
Czerniewicz - Casa

com 3 quartos, bwc e

demais dep. -

Excelente localização,
próximo ao centro -

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

- Ref. 046 - João
Pessoa - Sobrado
com suíte + 3

quartos,2
garagens. terreno
com 343 m2-
RS 190.000,00
(Aceita
financiamento
bancário)

- Ref. 011 -

Nova Brasília -

Casa alvenaria'
Cf suíte + 2

quartos e

demais dep,
terreno com

405 m2-
RS 230.000,00

(Aceita
financiamento

bancário)

- ReI. 001 - Jaragua Esquerdo - Casa com sUíte

+ 2 Quartos e demais ceo .. terreno com 502 m2 -

RS 280.000.00 (Aceita línanciamenlo bancário)

- Ref. 034 - Ribeirão Cavalo - Casa
a1venaOcl c/ 3 quartos e demars dep.
terreno com 570� - RS110.000.00

- Ret. 1019-

�
Centro - Ed.

... Maximum Center
- Apto COIil suite
+ 2 qtos e demais

• .dep, garagem .

localização
central. ao lado do

colégiO Divina
Providência - com

moveis sob
projetados sob
medida em todos
os ambientes -

. R$270.000,OO
(Aceita
financiamento
bancaria)

- Ref. 1035 - Cenlro
- Edifício Saínt

Tropez - Cobertura

ouplex com suite + 2

Quartos, 4 banheiros,
com ambientes

amplos e interligados
(COZinha. sala de estar

I copa). terraço com

espaço para banheira

Spa. ampla area de
festas. box P.'
depósitos na

garagem. Box para
depósito no térreo e 3

vagas de garagem.

.

,.
I

- ReI. 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 cl
1 quarto e

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

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nova Braslha: Casa de alv c/ 400.00 m2, 1 surte + 2 qtos, piscina e demais cep., terreno ci 1 250.00 m2 RS915 000.00

Joào Pessoa: Casa de alv CI 90.00m2, c/2 qtos, banheiro, 2

vagas de garagem. murada, previsão de entrega Maio/201O.
RS139.000,00 (50% de entr e saldo em até 60 vezes).

Rio da Luz: Terreno com 412.50m2 (12.5x33).
pronto para construir, próx. a Seara. R$42.000.00

2 Glassimais
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m ó V e 5

3055-0900

Av. Mal. Deodoro, 191

25

Guaramlrrm' Ao. CI 2 Quartos, bwc. sala. cozma avandena
1 garagem. salão de testas, onma localização. RS129.000.00

VIla Nova' Ap. CI 92 00 m . 2 qtos e demais dep. 1

garagem. osma localizaç o. $130.000 00
Vila Lenzr: scoraco de alv. c/220.00 m2 4 qtos, 3 bwc e

emas cep., terreno c/420,00 m2 RS220.000,OO
Centro: Terreno com 851 ,OOm2, ótima localização residencial,

pronto para construir, próx. posto Behling. R$195.000,OO

r Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos sãafadcfs;ó�kórà�::t��hO, .

-

,,' "'" . � -

-

PLANTÃO LOCAÇÃO 9994-5662

Cad 11002

Apartamento
01 dormitaria

Guaram!
RS 370.00

Coei 12005
Sala

Cad 10008 Casa 03 dormitorios
Schroeder RS 400.00

Cad 11005 Apartamento Ba no Vieiras 02
dormllórlos RS 550.00

Comerciai
centro 50 m2

+ 018WC
RS 800.00

Cad 13003 Galpão Baependi 310,26m2 (consulte-nos)
Cad 13004 Galpão Baependi 443 m2 (consulte-nos)

www.bertaimoveis.com.be
•

a
•

IS.C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGOTTI
I AM o I L IB R I

3371-0031. CRECt 550-J
IMOBILIA

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

JARAGLJA TO\ lER: RE . B[RTHA rLA T •

EUlVlA

Venha garantir
o seu!!!

Aptos à partir de
R$198.940,OO, com

duas vagas de garagem.
Entrega dez/2010.

Aptos a partir de
R$89.000,OO. Apenas

4 Unidades.

,

Otima localização no

Centro de Jaraguá.

Lançamento, venha

agendar uma visita com

um de nossos corretores

6.077- AMIZADE: Terreno com 420.00m<
RS65000.00

6.104 - BARRA-TERRENO COM AREA 367 20
M2. RS65.000,00

6.122- TRES RIOS DO NORTE- TERRENO C
21.270.1l0M2, + 1 GALPAO E CASA DE

MADEIRA RS525.000,OD
6.095- AGUA VERDE: Terreno com 465.00m2•

RS90 000 00
6.123- ILHA DA FIGUEIRA: Terreno com

544.60m2 RS310.000,OO

6.102· RIO OAlUZ II· 5.- 3C '53 TOO.

RS280.000.00
6 105- R O CERRO·TeRRa.:> C 3000000
C CASA ESTII_O ENXAI,.4L ' RS1 620.000.00

Glassimais
TERRENOS

5.923-fSTRADA NOVA: Com 322.50· R$5O.000.00

6.025-TRÊS RIOS 00 SUl: COO1300Tf - ASSO.OOO,OO

6017-GUARAMlRIM . 360.(XJ!'.1- - RS 75.000.00

6.093-AMIZADE: C0fIl450,lXlm?· RS140.000.00

6.11!HUBEJRÁO CAVALO: Com 65l<m' R$770.000.00

6.112-BAEPENOI: Com 1.75Qm2· RS810.000,OO

6.113-8AEPENOl:Com 2 349m' - R$938.000.00

6J137.aNTRO: Com 1.474m - RS1.050.00.00

6.107-CENTRO: Com 1.636 251TY. RS2.350.000.00

RIO DA W1-A par1Ir oe RS48.oo0,OO

'IREs RIOS DO NORTE·A partir de RS48.000,OO

LOCAÇÃO .

Casas:
Bairro estrada nova - rua joào miguel da SI a,
514 - 02 ctos, 51, COZo lav., owc, gar. RS 300.00
Bairro ilha da figueira - rua dommgos da rosa

698 - 02Qtos. si COZo OVlC, lave (lar. RS 500 00
Bairro três rios do norte -rua rod MUOlCIP
537 - 02 qtos sal. COI, bwc. lave gar. RS
380 Dr,
Rua ri ·013 -lo . Souza 02 qtos. sal, COZo bwc e

lav RS 465 OI)
Bairro vila lenzi - rua atonso nagel.65 -rf d
lJiena- 173m2 - 01 suite + 02 qtos 51, cal

bwc lav. area de festa e gar RS i.1 00.00
Rua oneua norst, f1 307· 02 qtos 51. COZo bwc
lave espaço p carro. RS 425 O
Bairro jgua 99 - rua ermlio alto augusto
olderburgue, 02 qtos, 51 COZ, bwc, la ... e gar. RS
465.00
Rua pastor harold william, lado 186 - 03 qtos
51. COZ, bwc. lave gar. RS 580 00
Bairro barra - rua andre vltkowskl, 78 ' 03
qtos. S,. cozo 02 bwc lave gar. RS 800 OU
Bairro nereu ramos - rua genaro sarn n .11 li

sobrado gemmado - 02 qtos, sí.cop COZ bw
lave garagem R$ :180.00
8airro amizade - rua ioao perrnann r !lO
qtos S, cOJ; COZ IlHC. lave garagel1' RS
78000 Bawo Baependi -Rua trrma xumn •

Barte '1 171 - 1:1$ <1500 De
Apartamentos'
Ed. ChlOdlO1 ce Ir R$ 750 O
Bairro centre, rua coroaet proc Garres d
otvcna 1320 - edf ízanela O' sate + 02 Qt05
SI, copa COl 02 tJ>'IC I'v gOll e sacada Co
cmn rasq RS 800 OU -t /' 150,00 cosd

. Bairro Centro -Rua Gov. �orge Lacerda n

310 -Edil Sta. LUZia ·02 02qtos, si coz.lav
sacada c { Churrasqueira e garagem.
RS63000+60.00Cond
Rua mal deodoro da tonseca 88 ed r
Lessmann - 01 suae 01qto, si, cop/COZ.
bwc.lave gar. RS 600,00 +/- 90.00 cond
Rua preso Walter janssen, n·55 edif.
Dna.helena - 03qlos. 51. coP/COZ, bwc.lav
sacada cl churrasqueira e gar RS 680,00 + -

70,00 cord.
Rua frilz hasse, n' 35 edi!. Atlanta - 02qtos. 51,
cop/coz. bwc.lav. sacada c/ churrasqueira e gar.
R$ 750,00 +1- 7000 cond
Bairro amizade - rua arlhur enke. 231
-edtpansí - 02 qtos, 51. COZo bwc, lav, gar RS
460.00 + 50,00 cone.
Bairro baependi - rua tredenco barg, 251 - 01
qto. st, coz bwc lav, gar RS 450.00
+ 1 O.OOcond.
Bairm vila nova - rua Jose krause, 221 -edn,
Barcelona 01 suite. 02Qlos. sl.coz, bwc. íav
saeaoa c cnurrasq, E gar . RS 800.00.00-'·
100.00 cond,
Rua oswaldo glatz 40· edi!. Jardim das
mercedes - 02qtos, sl.coz bwc, lave gar RS
520.00 + cond.

-Bairro São LUiS -Rua íose nartoch, 1606 - 02
qtos S ,COZ bwc, lave gar. RS 500.00

Bairro centenario - rua alfredo canos rnaer

13,. . 01qto 51, COZo lav bwc e gar R$ 420,CO
+ 50.00 cone
Bairro barra do no cerro - rua plácida sa er

n 145· 02 qtos, 51, coz, owc, lave gar. RS
550.00 + 65.00 cond
Bairro jguâ esquerdo - rua bahla, n"141 - 02
qtos. 51, coz, bwc, lave gar. RS 670,00 +l-
80.00 cond
Bairro Czernlewícz -Rua 13 de MaiO, n 590

·-Edil.Mont Vermont -01 suite. 01 quarto,
st.con'ccz.tav Bwc e

garRS680,OO+ 150.00Cond.
Bairro CzerOlewicz- Rua Francisco Iodt, n" 960
- 02 qtos, st coz, bwc lave garRS 550,00
't'70,OOCond
Kítinele
Rua jose plcolli, 512- oamn estrada nova - 01
qto e coz iunto. bwc. RS 250 00 + RS 30.00
cond
Rua lrancisco hruschka, lote 148 -são unz - 01
qto e cozjento owc. RS 250 00
Rua antonio pedo, n 14 bairro ilha da figueira -

01 oto .sl coz, :av. E bwv RS 350.00

Terreno:
Rua Jose meoeoro ribeiro - Ilha da figueira -

3Ox60 11'2 R 1 000 00

Sala comercial:
Centro· 0[6xlf1':0 angelorn antigo - rua mar a

frutloso ' sa a.. 2" e 3 andar sala 14- 33m -

RS 340 O
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·IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

LOCAÇÃO RESIDENCIAL
'

01 QUARTO:
- Ed. Manacá, Centro R$430,OO
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx. Lojão da

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

02 QUARTOS:
- Ed. Rebello, Centro RS 600,00
- Ed. Le Petit - próx. SAMAE R$550.00
- Ed. Amaryllis (Vila Nova) RS650,00
- Ed. Winter - Vila Lalau R$500.00
- Apto Nova Brasilia RS430.00
- Ed. Dom Emilio, com mobilia RS650,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova RS650,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova MOBILIADO R$900,00
- Apto Vila Lalau, próx. Rodoviária RS450.00
- Apto Ilha da Figueira, próx. Brasão R$450,00
- Ed. Lilium(Vila Lalau - próx. Marisol) RS520,00
- Ed. Yatíl- Barra do Rio Cerro RS550,00
- Ed. Ferreti(Centro - próx.Centro Vida) RS560,00
- Apto Schroeder - Centro RS600,00
- Ed. Platanus - Centro, cf cozinha mob. RS630,00
- Ed. Monte Carla - Centro RS720,OO
- Ed. Renoir - Ilha da Figueira RS1.600.00
03 QUARTOS:
- Ed. Bartel(Vila Lalau, próx. rodoviária) RS620,00
- Ed. Astral - Ilha da Figueira. após Brasão

P'S630,00
- Ed. Chiodini, Centro RS 750,00

APTOS NOVOS a partir R$ 880,00
NOVA BRASILlA

COZINHA MOBILIADA
R$ 900,00

- Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$600,00
- Ed. Vitória Régia - Vila Lalau R$600,00
- Ed. Suellen(Amizade - próx. Canarinho) R$680,OO
- Ed. Amaryllis, Vila Nova, cf mobilia R$1.000,00
- Ed. Isabella - Centro, próx. Verdureira Raquel

R$780,00
-Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$880,00
-Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$1.100,OO
- 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
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,00

CASAS:
- Casa alv Três Rios do Sul - 3 qrtos RS480,OO
- Casa alv Barra do Rio Cerro R$810,00
- Casa alv Ilha da Figueira R$580.00
- Casa alv Rodovia SC 413 RS580.00
- Sobrado alv Barra, próx, Parque Malwee

RS830,OO
- Casa alv Centro, alto padrão RS4.300,00
- Casa alv Estrada Nova RS480,OO
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos

R$1.200,00
- Casa alv Vila Lenzi, com piscina RS2.500,OO
- Casa alv alto padrão, centro RS3 100,00
- Casa comercial alv ampla, Centro RS4.000,00
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 Brasília, próx. F12 R$2.?00,OO

LOCA ÃO COMERCIAL

SALAS COMERCIAIS
- Ed. Menegotti Sala cf 40m2 R$500,00
- Sala cml Centro - Rua preso Epitácio Pessoa, em

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

GALPÕES
- Galpão alv Rau, cf 70m2 R$1.400,OO
- Galpão Rua Waldemar Grubba R$ 2.000,00
TERRENOS PARA LOCAÇÃO
- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da

prefeitura.
R$300,00 cada.

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

- 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,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda. �
VENDA ALUGA ADMINISTRA

www.parcimoveis.com.br

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

Glassimais 5

47 3275.9500
Plantão 9658-6786

ReI. 1035 - Centro - Edif. Samt Tropez
Cobertura com suite + 2 quartos, 4

banheiros, com ambientes amplos e

interligados (cozinha, sala de estar /
copa) terraço cl deck com banheira Spa,
ampla area de festas, Box pi deposito na

garagem, 3 vagas garagem.
RS598.000,00.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

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

demais dep. - R$1 05.000,00
Aceíta financiamento bancário.

ReI. 012 - Tlfa Martins· casa c14 quartos. 2
banheiros. dividida em duas moradias separadas.

RS120 000 00.

APARTAMENTOS

ReI. 1007 - centro- Edif. Dianthus -

Apto amplo com suite cl hidra + 3
quartos, 3 banheiros. sala de estar, sala

de jantar, cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, lavanderia, salão de

festas', piscina. R$290.000,00.

ReI. 1022 - Ilha da Figueira - Ed.
Claud Monet . Apto amplo com suãe
+ 3 quartos, demais dep., sacada

com churrasqueira, garagem.
R$170.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

Rel.1 017 - Ilha da Figueira - Edlf. Renoir
- Aptaramento duplex cf 2 sunes, 3

banheiros, sacada cl churrasqueira e I

demais dep., 2 garagens RS310.000,00. I

Aceita Jinanciarnento bancáno,

Ref. 1009 - Nova Brasília -

Edit. Mathedi II - Apto cf 3

Quartos, banheiro, salas estar

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

Aceita financiamento
bancário.

Ve'ndas 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

RESIDENCIAL

NOVO HORIZONTE

ReI. 1006 - Vila Lenzi - - Apto c/
suíte + 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, sacada c/ chur., 2 vagas
garagem. A partir R$220.000,OO.

Entrega em abril/201 O

ReI. 1002 - Amizade - Apto cl smte + 2 quartos, banheiro, garagem, moveis sob
medida na cozinha, RS190 000,00. Aceita ünancramento bancário

ReI. 008 - Jaraguã 84 - Casa com 3 Quartos,
banheiro lavanderia, churrasqueira, fogao a

lenha, garagem Pt 2 carros. RS150.000,OO.
Aceita financiamento banca rio.

ReI. 004 - Schroeder - Casa nova com 2

Quartos bwc, sala / cozinha, lavanderia.
R$115 000,00. Aceita fmandamento bancáno.

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

Quartos. 2 banheiros. cozinha. sala area de

serviço. garagem p 2 carros. Excelente

íocalzação R$220.000,OO.

Ref. 1018 - Barra do Rio Molha -

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

qtos e demais dep. -

R$190.000,00 Aceita
financiamento bancário.

CASAS-----·

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

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

mobiliada, churrasqueira, 2

garagens. R$295.000,OO.

Terrenos com Financiamento Bancário

Ref. 3003 - Centro - Galpão
de 301 ,OOm2. R$400.000,OO.

Ref. 2010 - Vila Lenzi - Terreno c/4.585,OOm2,
cf casa aprox. 150,OOm2 RS500.000,00

Ref. 2006 - Guaramirim Resld. Malibu - Terreno com 361 ,77m2 RS48.000,OO

Ref. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2. RS85.000,OO.

Ref. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles II - Terreno Cf 450m2• RS11 0.000,00.

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

Próximo a DellAno. R$500.000,00.

da Fonseca.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

-APARTAMiNTO NOVO

Ref. 1023 - Edif. Figueira - Ilha
da Figueira Apto cf 1 suíte, 2

quartos, sacada cf churrasq., 2

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

Aceita financiamento bancário.

ReI. 007 - Amizade - Casa cl suite master + 2

quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozinha
mobiliada, depósito, despensa, escritório,

lavanderia, 2 vagas garagem. RS450.000,OO.

ReI. 026 - Centenário - Casa com 3 quartos, 1

banheiro, 2 garagens, churrasqueira, terreno com

392m2• RS220.000,OO. Aceita financiamento
bancário.

• ReI. 005 - Figueira - Sobrado com sufte com

closet + 2 qtos, bwc social, sala de estar e jantar.
lavado, cozinha mobiliada, área de festas e 2

garagens. Acabamento de primeira linha -

R$400.000,OO (Aceita financiamento bancário)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

iIfWII����__�_ �__

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

R$ 125.000,00

TERRENO: Loteamento Boulevart,
próx. ao Champagnat - Lote cf

3.060m2. R$ 700.000,00 - 50%
de entrada e saldo parcelado

Cód. 1186 -

Casa (sobrado)
no bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart. com

250m2. Tem 4

quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2

vagas na gar.
RS 700.000,00

Cód. 610 - Nova Braslha - Sobrado d
alto pad<ão sem. mobilado com

400 OOm s ndo 04 suítes 03 salas.
area de festas e demais dep

RS790.000,OO estuda propostas

Cód. 2802 - Arrilade - Sobrado com 300 ron'
.

SM1I mobiliado, sendo 01 suite. 02 dorm s, sala de
}éIntar e tv,lavabo. 02 vagas na gar.. demais

depend Excelente área de festas com psooa
RS530.00J.OO ac8ta fmnc.bancário

Coo. 2252 - Czemiewicz Sobrado
com 03 moradias, sendo 350,OOm�
de área construída em terreno de

450,OOm1. RS330.000,OO - Aceita
casa até RS150.000,OO

Cód, 1965 - Barra do RIO Cerro - Casa em alvenana com

264 OOm' de area construlda. sendo 01 suíte, 02 dorfT'.s gar
para 04 carros + ed cela com quarto sa 3 cozinha

banherro e d ma s d p Terreno COM 590 DOm

RS255.000,OO - ace ta financ. bancano

Terreno com

casa de madeira
próximo a

Prefeitura sito a

Rua Ana Zacko.
R 100.000,00

,l:OCAÇÃO:
. �

• Casa na Vila lenzi, com 2 Quartos e

demais dependencias. Esta sendo feito
muro e garagem! Aluguel: RS 550,00

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.

• Apto no bairro Baependi, prox a

Rodoviaria - Residencial Winter, com 2

quartos e demais dependo Aluguel
RS550,OO + cond

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

Centro. Otímo para prédio.

Coo. 3452 - Guaramirim Sobrado c/ 291 OOm2 de área
construída, sendo 01 suíte master, 03 dorrn.s, 03 salas,

lavabo, cozinha mobiliada, demais dep. 04 vagas na

gar., piscina e aquedmento solar. Terreno c/ 720,OOmc
RS450.000,OO - aceita apto c/ parte do pgto

Cód. 1759 -

Centro Flat duplex
com 103.00m1 oe

área total, sendo.
cozinha. sala.
lavabo, su.te com

hidro e 01 vaga r"

gar Mobiliado e

locado para
hóspedes do Hotel
RS120.000,OO
estuda propostas.
aceita apto e

terreno.

VENDA:
Terreno com galpão em alvenaria e 02

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

190.000,00 (Analisa propostas)

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

R$150.000,OO aceita casa em Tubarão!

Coo. 2756 - Vila lalau - Casa em alvenaria sem, nova
com 155.00m' sendo 01 suíte, 02 dorm s. lavabo. 02

vagas na gar e demas dep Possue aquecimento solar
e ficam os moveis sob medida da cozmha e banheiros
O terreno tem 360,OOm2 RS295.000,OO - aceita

financ. bancário

Braslha Casa em

alvenaria com

110,OOm- de área
construlda
3quartos sala.
cozinha
tavandería.
banheiro, gar e

depósito
RS120.000,OO
aceita financ.
bancáno

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Incorporação: Comercialização:

FENPAR LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

EMPREENDIMENTOS

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698 - Fone: 47 2107-0500 - www.leier.imb.br
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CORRETOR DE IMÓVEIS

CRLCI4lJ31>

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

337 -2357 www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.brR.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207

Cód. 244 - TERRENO com

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

Gód 205 - TERRENO, Bairro

Após o Amizade, com

25.000m2. R$ 86.000,00.

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

2010. Legalizada para
Financiamento.

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

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

Cód 211 - TERRENO,
Bairro Chico de Paulo,

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

�,\��CO
-e
BarraSul
A imobiliária da Barra

Gód: 143. - CASA MISTA, Bairro São

Luiz, com 105 m2, 3 dormitarias,
prox. Dalila Textil. Terreno com

520m2• R$155.000,00.

Cód; 101 - CASA ALVENARIA, Bairro
Estrada Nova, com 140m2, 4

dormitarias, 2 vagas de garagem,
Terreno com 405m2• R$140.000,00

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

dormitórios. R$ 95.000,00.

Ret. - 372 - BARRA DO RIO CERRO - casa alvo c/laje
114,75m2 (geminada) averbada terreno c/186m2(12x15,50),

3qtos, sala. copa. coz.BWC,Iavanderia. garagem, toda

murada, Rua Henrique Heichow, sin° - R$ 100.000,00-
aceita carro no neçócío

Ref. - 401 - VILA NOVA - RESIDENCIAL NORMANDIA, suíte + teto
e suüe + 2qtos, e/sacaca e Churrasqueira garagem protocolado no

Registro de Imovels sob n° 177 002. Rua Arthur Gumz os ap os ele 1

sune + 1 qto a partir de RS 140.000,00 e os de 1 SUite e -t- 2qtos a

partir de RS 150.000,00.

barrasul@netuno.com.br

ReI. - 406 - TIFA MARTINS - ANA PAULA III - casa

alv.c/laje 192 27m2, terreno C/350m todo murado porto de

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

garagens depósi o. Rua Adenor Horongozo 587-

RS188.900,OO - aceita terreno como parte de pagamento
em São Luis ou Barra preferencialmente.

ReI. - 396 - BARRA DO RIO CERRO - casa C/laje 80 averbada

terreno c/395,50m' 3qtos. sala coz e copa ln egradas. bwc lavanderia

garagem, murada Rua VídaI Maestri -loteamento Residencial
Trenlino· RS 175.000.00

LOCAÇÃO:

• ILHA DA FIGUEIRA: Quitlnete com 45m , 2
dorrmtonos proximo Igrela Nossa sennora

Aparecida. RS 350,00.

• ILHA DA FIGUEIRA, üuínnen com 5m t
dormltorlos prox, Metalnox. RS 315,00 .

• APARTAMENTO, Ed. Vila '�ova, 2 Quartos. sala.
cozinha banheiro garagem AS 550.00 + cond

50,00.

• APARTAMENTO, Ilha da Figueira Prox. Ilha
Bela, 2 Quartos, sala, cozinha. banneiro garagem

R$500,00.

BARRA 00 RIO CERRO - Terreno cf 477m2 (13,58 x

35,13) lot. Girolla. Rua Camilo Andreatta - RS

60.000,00
REF.-162-V. NOVA - terreno com 6.991 13m2 (29
x128), R$ 450.000,00.
ReI. - 329 - BARRA 00 RIO CERRO -terreno c

544m2(16x34), R$ 75.000,00.
Ref. - 391 - BARRA 00 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

Ref. - 393
VILA NOVA - apto
C/80 90m2 C/2
q os sendo um

sune safa
COZo ntegradas lav
andena,sacada
c/ChurrasqueIra,
garagem, Rua
Antonio Francisco
Diemonn, n° 146 -

Ed. aliandra -

R 125.000,00-
aceita terreno
como parte de
pagamento.
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786

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

• ReI. 1040 - Nova
Brasllia - Ed.

Moradas da Serra -

Apto com suíte + 2
qtos e demais dep

garagem. Prédio com

pscma salão de
festas C/ fomo a :enha

- RS 158.000.00

• Ref. 1028-
Nova Brasilia -

Ed. Sunflower-

Apto com suíte +

1 qto e demais

dep., garagem.
RS 158.000.00

(Aceita
financiamento

bancário)

CASAS·

Ref. 025 - Ilha da Figueira - Sobrado cl suíte cl closet + 2 quartos, 4 banheiros, churrasqueira, 2 garagens. RS380.000,00.

- Ref. 018-
Czerniewicz - Casa

com 3 quartos, bwc e

demais dep. -

Excelente localização.
próximo ao centro -

Terreno com 314,00
m2 - RS155.000,OO

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

bancário)

• Rei. 001 - Jaragua Esquerdo - Casa com sUJle

+ 2 quartos e delTlélls dep • terreno COIfl 502 m2 -

RS 280.000.00 (Acel!a financiamento bancário)

• Rei. 034 - Ribeirão Cavalo - Casa
alvenana c/ 3 quartos e demi!ls dep
tL'Teno com 57Om� RS 110.000,00

• Ref. 011 -

Nova Brasilla -

Casa alvenaria
cf suíte + 2

ouartos e

demais dep,
terreno com

405 m2-
RS 230.000,00 ,�::tt:!�===��(Aceita r-
financiamenlo

bancário) �---------�- .....J

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

• ReI. 1019-

�
Centro - Ed.

. Maxlmum Center
- Apto COIil surte
+ 2 qtos e demais

. dep. garagem .

Localização
central, ao lado do

colegio DiVina
Providéncia - com

moveis sob
projetados sob
medida em todos
os ambientes -

R$270.000,00
(Aceita
linanciamento
bancaria)

• ReI. 1035 - Centro
- Ediflcio Samt

Tropel - Cobertura

duplex com suite I- 2

Quartos. 4 banheiros.
COM ambientes

amplos e interligados
(cozinha. sala de estar

I copa). terraço com

espaço para banheira

Spa. ampla área de

festas, box p,'
depÓSITOs na

garagem. Box para
depósito no térreo e 3

vagas de garagem.

- Ref. 003-
Schroeder - Casa
alvenaria com

suite + 2 quartos
e demais cep,
terreno com 478
m2- R$
150.000,00
(Aceita
financiamento
bancário)

- Ref. 035-
Ribeirão Cav�lo -

Casa alvenaria cl
1 quarto e

demais dep .•

terreno com 725

""""�""''' \�iTlqm m2 - RS
110.000.00

�����----�--�---�����

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão
aos Sábados

até às 12hs.

2107-0500

Amizade

Belíssimo Terreno no Bairro Amizade- Área Total: 526m2
Rua: Anoieta Mathias Enke, próximo ao salão Amizade.

Barra do Rio Cerro Barra do Rio CerroBaependi

Centro Czerniewicz

Ed Gram Ramá, com 2 dom. (1suíte C/closet) opçao
mais um eorm, no closet, sala estarl jantar. cozinha.
lavanderia. bwc. sacada c/churrasqueira, 1 vaga' de
garagem. Infra-estrutura para spUt nos 3 quartos,
massa correlda. vldor temperado, acabamentos em

gesso e granito, edifício com interfones 8 senha.

ótimo terreno com área de 457 50 m2• contendo uma casa
com 1 quarto, sala Jantar, cozinha e bwc

Ed MunIque 2 dorm. 1 suite Banheiro SOCIal sala, COZinha.
area de Sll'VlÇo. sacada C/chunasq. 2 elevadores •

preparaçao. para spIit area privativa de 82m2 área total de
115 67rft'1 apto 306 saIIoifestas. espaço gourmet, PISCina
� saJajogo$.Entmga Dezembrode2010

I Ilha da FiqueiraCzerniewicz Ribeirão Gustavo

li1dO fIalptUdmoao centro med 86,nrrfl. frenlepaq�
sof clt manhI. 1 vaga ele g;ngetQ. AtmárioS EmbuIIdo6 na •

Cozinha. Sala. Quó)s e &WC + Geladeira DupIex CO(W
+fogIo EmbuIido EIéIrico 2 Bocas + Exaustor + EsIanIe
�.

éamo terreno medindo 2.S67.5Oml! na Rodovia se 301.
�emff_lioteIEfiana.

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

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

IGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107 . 1865

....
J:)

c;
'"

�
5

Empreendimentos Imobiliários atendin:-ento@megaempreendimentos.com

APTO
BELVEDERE

ALTO PADRÃo
(NOVO

CENTRO)
Apartamento com wa

privativa de 160m •

contendo 3 surtes

(sendo 1 master d hidro).
3 vagas de garagem.

Edificlo conta com

Espaco Gourmet. Piscma,
espaco para academia. 2

apartamentos por andar
e localizacão privilegiada

no Centro da cidade.
Consulte·nos!

CASA-CENTRO
Localizada prox. a empresa Duas Rodas
(rua tranquila sem salda). Terreno com

área de 1.290m2 A casa contém 1 suite
c/ closet. 2 dormitOrios, 3 ambientes
de salas, 3 banheiros, cozinha. área

de servico, depósito, dependo de

empregada, ampla área de festas
integrada a piscma, sistema de alarme, 2
vagas de garagem e portão eletrônico.

Consulte-nos!

Terreno Água Verde -

Lindo terreno residencial, lotea
mento asfaltado, rua sem saída,
pronto para construir. Área de
450m2. RS 85.000,00 (Aceita
financiamento bancário e carro

até 35 mil como parte
de pagamento).

SOBRADO-JGUÁESQUERDO
Excelente sobrado proxirno ao centro. contendo
1 suíte cI sacada. 2 quartos, sala de estar, sala
de jantar, sala Intima. banheiro social. cozinha
-nobíüaua, ampla área de festas c/ churrasqueira
e espaco p/ piscina, 3 vagas de garagem, portão
eletrônico. Rua sem saida e linda vista da cidade.
Terreno com area de 440m' e area construida
de 255m'. R$ 365.000,00 (aceita apto de
menor valor e Financ. Bancário)

Edifício
Schiochet
Localizado ao lado

do Angeloni, o

prédio possui salão

de festas, piscina,
2 elevadores e

ótima locallzacáo.

Apartamento no �
andar, frente, sendo

120m2 de área

privativa, contendo 2

suítes, 1 dormitório,
sala de estar/jantar,
sacada, cozinha sob

medida integrada,
área de ssrvico e 1

vaga de garagem.
R$185.000,00

TERRENO NOBRE NO
BAIRRO AMIZADE

Ideal para Edifício Residencial e Casa
de Alto Padrão. Excelente imóvel de
esquina. localizado na Rua 13 de Maio.
Pronto para construir, com área de 577m2 .

R$185.000,00 (Aceita Permuta no loca!).

TERRE O I DUSTRIAL
NA BR 280 - APROX.

40.000M2 - PRÓXI O AO
PAVILHÃO DE EVENTOS

DEGUARA RI o

EDIF. BARCELONA - VILA NOVA (APARTAMENTO
NOVO· 2 VAGAS DE GARAGE )

Edif:cio conta com salão de festas, 4 pavimentos. medidores de água
indIViduais e ótima localização. Apartamento contem 1 SUite, 2 quartos,

sacada com churrasqueira, sala de estar/jantar. banheiro social, cozinha
Integrada. área de servico e 2 vagas de garagem. R$165.000,00

(Aceita Financiamento Bancário)

':�p
•

'l-z.
_", '.�. ':.; :" .

. I"eNDIDO! ;

�_...,.,..
' ..

EDIF.SANTA
CATARINA

(prÓx. ao Posto Mime· Vila Nova)
Apartamento com área privativa de

95rrt', contendo 1 suíte, 2 dormitórios,
sacada cI churrasqueira, banheiro

social, sala em dois ambientes,
cozinha, área de serviço e 1 vaga de
garagem. Piso em madeira, gesso
em todos os ambientes, cozinha

gourmet iluminacão indireta, mobília
sob medida em todo apartamento.
Apartamento diferenciado, todo
modificado, mobiliado com alto

padrão e bom gosto!
Consulte-nos!

- Vi (próx. a O
lmovel com área de 17CJm1. contendo 2
dormitórios. sala de estar com lareira.

copa e cozinha banheJl'O social. área de
servco, área de festas cI churrasqueira,
garagem pnvativa e portão eíetrônoo.

Ouartos. eozinha e area de servico
mobiliados. RS 220.000,00.

õ �.:Õ

EDIFfaO UUUM -IDEAL PARA ORAR
OU NVESnR· R$ OO.OOO,oo.Localizado

na Rua Albert Santos Dumont. bairro Vila
Lalau (prox. a Weg II e Mansol). Apartamento

conterdo 2 quartos. sala de estarrjélntar,
banheiro SOCIal, COZInha. área de serviço

e 1 vaga de garagem. Llberado para
Flll8flCÍaITlE!Io Bancário!

Terre O ResO e clal- Centro
OPORTUNIDADE!

Localizado em área nobre no centro
da cidade, próximo ao Angeloni, com

área de 430m2. R$ 200.000,00

TERRENO CO ERCIAL -

BAEPENDI-IN\lESTI ENTO
Localizado estrategicamente em frente ao novo

HIPERMERCADO de Jaraguá do Sul!
Excelente imóvel com área de 7.240m2, sendo

130,00 metros de frente. Localizado a Rua Max
Wilhelm, distante 200 metros do Centro. Uberado
para Empreendimento Comercial e;ou Residencial

(Predial até 12 pavimentos). Consulte-nos!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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
OSMARI 9981-1�22 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:

www.vivend�imovéis.com

R$300.000,OO REF 2564 - casa alv. 127m'.
Terreno 451m'.

R$245.000,OO REF 2776 - casa alv. 129m'.
Terreno 369m'.R$290.000,OO REF 2850 - casa alv. 150m'. Terreno 334m'.

JOÃO PESSOA

�
, �_. --- _" - ��..-

VILA NOVA

,qoREF449-f1renzi-casaalv.03c1orm,a1!;
1Nk, lâ\iaf\d, garagem. Murada aJIII_
ÇQ��er.l de segurança.

.... ;1..000;00 RfiF462. - Vila Lénzi =casa alv. 01_
Qt (lorl'll, 02 gar., I'Ill.Uô1da ç/ portIlo efetr6nIca.

L�OOREF 472 -Jaraguá Esquerdo. casa"
l '�.,gaç

R$700,00 REF 475 � Vila Nova - casa •

(l0nn.,gar.. •

·.�'OO REF 479 - �mle\Vlcz • casa em.
.sUite,02 dorm, gar,

,

t· Mf.MPMERCIAL:
--------4 ��;OO �Ef418 -Centro -sala comeRiII

mazanioo, cf aproximadamente 170rtr e 1&

��OO�EF4lS-âemiewia-saIa t'OIIlIII:iII
··apt'Ql(imad�ente � e bwc .

. R$1.1OO,OO REF431hCérItro -sala comeltiahlD"
' •.f;d, Rutti Staun .ç/aproxlmQ(lamente 5()nZe_

'$500,00. REF458-emmiewla-casacomenlll
aI\!. ti aptQXiroadamente 140m', e bwc.

l RS1.SOO,OO. REf 459 - Cl!ntro - sala comerdi
aproximadamente 8Om�, e bwc. '

R$@O,ooRIiF463-8atra do �io Molha . sala'"
ertial cf aproximadamente 35m', e bwc.

. $10,00 REF 4(i3 - Centro -sala corneItiII

l'aproximadamente 32m2, bWc, e�
R$8OO,w ftEF 474 - sala comercial sito no Ed�

I Centér -sala comeroal cf aproximadamente-
, ébwc

!�.
! RSl.500.000 RS' 4n - Vila RatI- galpãoc/-e
! madamenté 200,OOrrr, terreno cf 4lnn1, 02-

I'I1!Uado. .......L
,

R$4.3QO 00 REf 427 - Vila RaIA • galpão cI-
1 madam�te aoDrn', contendo 02 salaS pra ..

i critórloe02bwc. ._---.....100
___--I RS770,oo REF450!.firenzi-galpãocl iIjII-'-

mente 7Om1 cf 30m� de toldo.
c/ .........

_---____

.

R$4.800,oo REF 456 - São l.1Iís - gillpão ...-

madamente67Onf. .........

:.
R$4.56O,00 ftEF 227 - Vila Nova - ��i:;.
madamente 522m>, ti pátio de apru<l"""":':::=

r 3.000,OOrn', contendo sala para escritótiOe()411111C
l

I �=� REF 392 - Vila Rau- terreno cI�
madamente a.646m2

Ig6S��'����
R$48.000,oo -loteamento 0uWe

I
RS 51.000,00 - LoteamentoJardim Eldorado
RS 52.000,00 -loteamento Paineras

R$ 90.000,00 - Loteamento Munique

I R$1OS.OOO,OO- RtF 3322':'Amizade, QlamP5 EIII5

I �Terreno 360nr.

I
R$100.000,00- REF 3269- Ilha da Figueíra-Ter'

rena 450m2.
R$13O.ooo,oo- REf 3280-Vila Nova -Terreno

390m2•
R$ 377.000,00' Rff 3328 - Amizade- TefIU10

200JmZ. remnoRS 61.000,00 - REF 3331- Estrada NOVa-

381,85m'.
R$ 85.000,00· REF 3335 - Vila l.enZJ - TefIU10

443m2•
RS 96,000,00 - REF 3336 - Jaraguá EsQUeIrlo - Ter

reno 338nr. 75tfI
R$ 96,000,00· REF 3338 - Ar'rúZ3de . Terreoo 3

RS115.ooo,OO-REF 334O-V"ua Lafau· TerrefIO

329m'.
RSlO5.ooo,OO - REf 3340 - Vila laIau • TerrefIO

329m',
__--lrirn-

RS1SO.ooo,00 - REF 4031-.IaCtJ 1>l;,U' UWI"'--··

Terreno S4.462,48m'.
R$10s..000,oo - REF 3324 - AMiZADE - 0\afIlIJS

EJyssees36Om'. _....n

R$74.000,OO. REF 3342 - BARAA 00 RIO u:rv--

terreoo 462m'.
R$140.000,oo _ REF 3344 -OfIClJ oE PAUlA -12('

reno879,2Sm'
R$8S.000,oo- REF 334S-ÁGUA VERDE-tI!fI1!I'O
3� ti

R$118.000,OO REF 2787 - casa

geminada alv. 76m'.

TRES RIOS DO SUL

REF 1212 - Ed. Mont Blanc • apto 180,55m'.
R$250.000,OO

R$240.000,OO REF 1250 - Res. Matheus - apto
uOm'.

Mercedes - apto S4m'.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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imovers a e a (4�!N��? !;�o!00
CRECI 2405-J PLANTA0 AOS DOMINGOS E FERIADOS

www.imoveisplaneta.com.brlimoveis@imoveisplaneta.com.br

VENDAS

COO 511 - Loteamento Boulevard. sobrado
geminado, 138,75m2. suite + 2 dormrtónos,
hall de entrada. sala Intima. 3 sacadas. jardim
de inverno. garagem para 2 carros

COO 439 - casa alto padrão no Ctlampagnat, 3
suites c/ móveis embutidos. sala em 3 ambtentes.
lavabo. cozinha e área de serviço mobiliadas, área
de festas com JlISCUléI, garagem 2 carros.

CENTRO BARRA RIO CERRO

COO-324 - Casa com 3 dormrtónos, 1 bwc,
duas vagas de garagem. sala, COZinha.
área de serviço (pode ser financiado). R$
165.000,00

COO-SOl - pronrno ao Terminal Rodovláno,
sobrado e casa comercial, excelente para
investidor.

CENTRO

COO-339 - Excelente Imóvel comercral, pronto
para locação. Em frente ao termirral, 3 salas
térreas. 2" andar apto C/ampla varanda. Estacio-

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 edicula
com churrasqueira. R$180.DOO,OO.

VILA LENZI

COO 550 - TERRENO COM AREA DE
1.653.350M2 De esquna na pnncipal Exp.
Amo Carlos ferreira - Vila tenzí

COO-489 Ótima oportunidade! Lote
cornercral com 569.53mZ de esquina.
R$105.000,OO

C00-499 - De R 188.0 0.00 por
RSl79 600,DO Excelente sobrado geminado.
com 1 suite mais 2 dormitórios, com 2 vagas
de garagem. área com churrasqueira, lavabo e

depósito, espera para split.
VILA LENZI

Coei 2n - Casa com sala comercial na
frente Ampla , suite • 02 dorm, piscina
+ salão de festas.

BAEPENDI

COD-347 - Casa de alvenana cl suite mais
4 dormitórios, duas salas, copa-cozinha,
área de serviço e duas vagas de garagem.
PoSSUI área de festas el ehur. e depósito.
R$480.000;OO

AMIZADE

COD-190 - Condomímo fechado Moradas da
Vila, Sobrado, 3 quartos, 2 banheiros, mura

do. portão eletrônico. acesso de pedestre e

área de festas. R$149.000,OO

ILHA DA FIGUEIRA

Rtsidnrcill( T'âssia Fernanda

Cod 552- Aptos com 70 rW , 2 quartos, sendo 1 suite, - ótima localizaçáo - R$145.000,OO ENTREGA JUN/201 O

CENTRO / �OVA BRASíLIA BARRA DO RIO CERRO

COD-5Q4 - Terreno comercial com área de
301m2, frente para a rua Ângelo Rubinl. pró

XImo ao Supermercado Brazão. R$l50.000,OO

COO 513 - Apto Todo Mobiliado. Excelente! Ao
Lado Do Supermercado tenn, Posto. Locadora
Padana. Lojas.

Coei 261 - Apartamento com suite + 1
dormitório. 2 vagas de garagem. churrasqueira

na sacada, apto. 101

COO-202 - Prédio C/ptSClIla, espaço gourmeV
fiIness. pIaygroI.rId, eIeY SOCiaVseMÇO. por
t30 e portero eIêIrOnico_ Stite + 2 dormiIó
nos, sacada c/cI1urras(JJeira 2 vgs garagem.
R$205.000,IIO. EJfTHEGA ABRIlJ201 O.

COD-91 - Terreno com 820m2, excelente para
empreendimento Residencial. R$149.000,OO
à vista.

COO 437-
OPORTUNIDADE IMPERDíVEL

Casa mista em excelente localizaçao, terreno
347m2, casa 83.0rnZ - R$98.000,OO

• RESIDENCIAIS
• CASAS

CENTRO - SoIJaOO COO! SLiIe + 2 OOm�ios, bwc..sala, co-

Zifi!,- garagem. -

R$950,OO
CENTRO - casa COO! SI.íIe + 3 cb II� lOS, bwc, 2 salas.
cozma. despenSa. � jíI1frn, gcragem pera 2 CéITOS.

$2.100.00

• APARTAMENTOS
• Coo-430 - CENTRO - TOOO MOBIUAOO - ex

celente apartamento com sala, 2 (JS1Ds, banheiro,

cozinha,lavanderia, garagem. Aluguel R$1.100,OO.
COO-S7S. VILA NOVA - EO. MARANGONI. Exce
lente apartamento, sala com sacada, 2 quartos.
banheiro social. cozinha planejada, área de servi-

�,banheiro empregada, garagem. RS750.00.

• COMERCIAIS
• SALAS COMERCIAIS
• COO 414 - VILA LENZI - Salas co

merciais, frente de rua, 45m2 com ba-
..

LOCAÇÃO
nheiro, R$380,OO cada.
• MARCATTO CENTER - Excelentes
salas para locação de 47m2 a 308m2,
Consulte-nos !
• COO 413 - CENTRO - Em frene éK) Ter
ninai Rodoviário. Excelente sala canerca
com aproximadamente 100112, WT1 sala
anexa e bar11eiro. Possibiidade de anexar

ao aluguel estaOOnamento e depósito. Te
nos 3 salas - R$2.800,OO (cada) .

• COO 404 - CENTRO - próxino TER
MINAl. RODOVIÁRIO. ExceIenIe irri>veI
comercial com aprôxinadamente 4OOn2
cIvkIOOs em 6 salas com 3 bameios,
alllIa VcI3Ilda na fret1e e oos fu1dos,
cozma e despensa Possibiidade anexar

éK) akJ(JJeI estacionamento para apr0xima
damente 20 carros no 1ocaI_ R$4.500,OO.

• TERRENOS
• COO 415 - BARRA DO RIO CER
RO - Terreno 612m2 de esquina,
R$1.400,OO.
• CENTRO - próximo ao BESC,
800m2- valor R$1.1 00,00.
• GALPÃO
• GALPÃO NO CENTRO - Rua Márina
Frutuoso, 300m2 - R$1.500,OO.

7
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EM CADA UMA DAS TORRIS:
• I iall de entrada e e:;paço gourmet

mobiliados
• Playground equipado

• Elevador
• Detalh . de revestimento porcelanlzado na

fachada

ArAR fA\.I F. 'TOS:

• Infraestrutura para ar-condicionado tipo
split nos dormitórios

• Tetos rebaixados com gesso
• Larrunad madeira n dormitório ..

• Varanda Crill integrada
• Pa k s opcionais: Colors, Energy e Courmet

a sua escolha

Localização: Jaraguá Esqu irdo

A partir de R$129.000,OO
Entrega Junhoj2012

<:
"
�
u

ARQUITETA E URBANISTA.

•.Hall de entrada e espaço gounnet mobiliados
• Playground equipado

• Elevador
• Detalhes de revestimento porcelanizado na fachada

• Localização tranqüila e privilegiada
APARTAMENTOS;

• Infraestrutura para ar-condicionado tipo splít nos dormitórios
• Tetos rebaixados com gesso

• Laminado de madeira nos dormitórios
• Varanda Crill integrada

• Packs opcionais; Colors, Energy e Gourmet a sua escolha

Localização: Barra do Rio Cerro

A partir de R$119.900,OO
'

Entrega Maioj2012

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ARQUITETA URBANISTA

2

2

Czerniewicz
Suíte + 02 dorm

a partir de R 159.000.00

Entrega Abril/20 13

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CZERNIEWICZ I VILA INOVA
I

10 Classimais

Rei 4681 - Ed Ouatro Ilhas - Apto cJ
151,61 m� - suite - 2 dorm - vaga gar -

sacada CI churr, 2 vagas de gar.
- RS256.000,OO

AMIZADE

o CORREIO DO POlO • Fim de semama, 1 e 2 de maio de 2010

Rei 4742 - Vila Nova - Resid Momse
Apto cÍ 97,07111- suite - dorm - sala

coz - gar - RS160.000,OO

Ref 4685 - Resid Mont Vermont - Apto
cf 95,00m2. suite - 2 dorm - •

eslar�anlar - sacada cl churr - C/
elevador - piscina e área de festas -

apto mobiliado - R$284.000,OO

Rei 4806 - Vila Nova - Edificio Alberto

Marangoni - Apto cf 79.00m2 - 02 dorm -

sala c; 02 ambientes - 2 bwc - sacada -

área festas -licam moveis sob medida -

salão de festas - R$158.000,00

Rei 4769 - Centro - Ed Ruth Braun
Apto cf 124,75ml- suite - dorm
sacada cf churr - vaga gar - coz e

bwc mobiliados -Iumimnas e gesso
- RS275.000.00

Ref 6632 - Casa Alv cl 286.69m2
- suíte - 04 dorm - 02 sacadas -

3 bwc - área festas - gar pi 03
carros - R$380.000,OO

Ref 6647 - Casa Alv c/133 00m2
- 03 dorm - bwc - coz - edícola cf
02 dorm - não pode ser financiado

- R$159.000,OO
,

SCHROEDER ; . VILA RAU

Ref 6590 - Casa Alv cf 114.00m2
- suite - 2 dorm - estar/Jantar -

churr - gar - massa corrida -

roda teto em gesso - luminárias -

janelas em blindex - esquadrias
em aluminio - R$178.000,OO

Ref 6618 - Casa Alv e/l11 ,00m2
- 2 dorm - sala estar/jantar -

copa/coz - edeoía CI dorm - bwc
e lav - RS95.000,OO

Ref 6552 - Ilha da Figueira -

Casa A1v C/ 250,OOm2 - 3 SUites
- escrit - 03 salas - área festas

- písclna - 2 bwc - gar pI 02
carros - ficam móveis embUtidos
- aceIta imóvel de menor valor -

RS360.000,OO

Ref 6592 - Cenlro - Schroeder -

Casa Alv em construção CI
75.00mz - 3 dorm - bwc social

sala -coz - RS139.000,OO

Ref 6611 - Casa Alv cl
375.00m2 - suite cf cíoset - 3

dorm - sara estar/jantar - gar pI
07 carros - área festas - dep

empregada - demais
dependências - RS320.000,OO

RIO CERRO

Ref 6598 - Vila Rau - Sobrado cf
21 0.OOm2 - 2 suites - 2 dorm -

piscina - área festas C/ bwc - 2

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

Ref 6542 - Casa Alv cf 130,00m2
- suíte - 2 dorm - estar/jantar -

área festas - 02 vagas gar -

massa corrida - gesso - janela
blindex - RS198.000,OO

ReI 6605 - Casa alv c/240 OOm]!
- 2 suhes - dorm - área festas -

gar p/ 02 carros - R$263.000,OO

Ref 6551 - Guaramirim - 02
casas geminadas c/59.25m2
cada - 03 dorm - bwc - sala

estar/jantar - gar -

RS115.000,OO cada

ReI 6527 - Casa Alv ei 118.00m2
03 dorm - gar -area de festas

R$168.000,OO

Ref 4812 - Czerniewlcz - Resíd
Athenas - suíte - 2 dorm - sala

estar/jantar - sacada el churr-

gar pI 02 carros - salão de festas
- R$225.000,OO

Ref 6615 -Ilha da Figueira - Casa
Alv cl 330,00m2 - suite cl closet-

02 dorm 01 cl sacada - área
festas cl bwc - deck de madeira -

piscina - R$565.000,OO

AMIZADE CENTRO

ReI 6619 - Casa Alv el 170,00m2
- suite - 02 dorm - sala

estar/jantar - garagem - toda
mobiliada - ótíma localização -

RS270.000,OO

Aef 6612 - Casa Alv c/230.00m2
- suite cf eloset - 02 dorm - 2
bwe - área festas - gar pI 02
carros - aceita 02 terrenos na

negociação -R$270.000,OO

Rei 6521 - Vila Rau - Casa AJv rl

224.00m: - surte - 2 dorm - copa'coz
toda mobiliada - bwc c! banheIra e t",,"rO

- gar pi 02 carros - aceita apto de MeOOr

valor - RS310.000,OO

Ref 6620 - Schroeder -

Sossego - Casa Alv cl
156,00m2 - suite - 2 dorm
- sala estar/jantar --dep

gar pI 02 carros -

RS159.000,OO

Ref 6639 - Vila lenzi - Casa Alv c:

25B.00ml - suíte máster cf sacada - 3
dorm 01 cl sacada - sala TV Ci sacada
- 2 bwc - área festas - R$340.000.00

Rei 6638 - Amizade - casa AJv ri

155.00mz - suíte cf closel - 2 dor

esiarÍjanlar - churr - gar p. 02 caros -

moveis sob medida - RS330.000.00

Ref 6645 - Casa Atv cf
150.00m2 - sune - 02 dorm

sala estar - área de churr - coz

mobiliada - RS160.000,OO·

Ref 6372 - Casa Alv el 143.50m2
- suíte - 2 dorm - gar p/ 02 carros

- RS259.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

Financie pela Caixal Entre em

tonlalo para maiores detalhesJ

Ref.121-
casa sta, 2
Q os CL aI

depe d s

t com 78 ,2
$150.000,00
- M150. 07.

esquina com área
de 383 27m -

Reg. Imoveis MI
21.971.

IMOBILIÁRIA
®

COMPRA

INTERIMÓVEIS VENDE

ALUGA

(47) 3371-2117 Plantão 8404-849819183-2333

Rua João Picolli, 104 I Centro I Jaraguá do sul/se LANÇAMENTO
EDIFlclO ERNESTO KROGEL

Apartamentos 2 dormitórios,
sala de estar e jantar, cozinha,

área de serviço, banheiro,
sacada com churrasqueira

e vaga de garagem.
Área total 86 rn'.

Excelente localização
Av. Mal. Castelo Branco
Centro de SchorederlSC

Consulte as condições
especiais para compra.

M VEIS PARA LOCAÇ.AO
.> Apart. 1 oomut., sala, COZ. área serv., bwc sacada e

garagem Vila ova Próx Fórtlm Aluguel: RS 450,00
.> Apart. 01 dormi. sa a, coz., área serv, bwc, sacada
cJ cburrasq eíra e garagem. ReSld. das'Tul pas
Centro. Aluguel. RS 490 00
-> Apa(t 'novo 02 domlltónos sala. cozinha, área seN.

ban elTO sacada e garagem. Três RIOS do Sul

Aluguet. R 520.00
.> Apart 03 dormi • sala, coz area se bwc,
sacada e garagem. Ed. Vi ona Rêg'a - Vila lalau .

.Aluguel. R 550,00
.> Apart. 03 oormt, (1 suíte), sala coz., area serv,
bwc sccal, sacada Cf cburrasq e garagem. Resid.
P oerux- Centro. Alugue RS 900,00
-> Sala come caí área 45 m2 Rua Pres EpiláClO
Pessoa 1465· Ce tro Alugue RS 550 00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3711
7

vendas@chaleímobílíaría.com,br
ua Reínoldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá

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

Apartamento TIPO 01 com suíte e dois

dormitórios, bwc social, sala de

estar/jantar, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e uma vaga de

garagem, com áreas estimadas de

135,09m2 total e 87,66m2 privativo-
R$ 2 .202 36 - (Entrada negociável mais

parcelas).

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
estimadas de 119,29m2 total e 76,06m2
privativo - R$113.207,16 - (Entrada
negociável mais parcelas).

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

Apartamento TIPO com Suíte e

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
RS129.000,OO - (Entrada
negociável mais parcelas).

Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José

Marangoni, Viia Nova.

Apartamentos TIPO 01 com suíte e dois

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

churrasqueira e duas vagas de garagem, com

áreas estlrnadas de 153,63m2 total e 98,50m2
privativo - R$130.179,72 - (Entrada negociável
mais parcelas).

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 estimadas de 120,95m2
total e 75,OOm2 privativo - $.102.723,72-
(Entrada negociável mais parcelas).

ENTREGA EM 20101

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

Apartamento TIPO 01 com Suíte, cozinha, área de serviço,
estar/jantar e uma vaga de garagem (segunda vaga opcional),

com áreas estimadas de 75m2 total e 40,75m2 privativo ':.

R$87. - (Entrada negociável mais parcelas).

Apartamento TIPO 02 com Suíte, cozinha, área de serviço,
estar/jantar e uma vaga de garagem (segunda vaga opcional),

com áreas estimadas de 69m2 total e 36,90m2 privativo -

R$81.000 - (Entrada negociável mais parcelas).

Rua 181- Emil Burow esquina com a Rua 459-
�

Severino Schiochet, Centro.

Apartamento TIPO com Suíte Master, closet e

varanda; dois dormitórios; home-theater com

varanda; lavabo; hall social; salas de estar e jantar;
cozinha e área de serviço; sacada com churrasqueira

e duas vagas de estacionamento, com áreas
estimadas de 270,OOm2 total e 149,OOm2 privativo
R$26 .1

- (Entrada negociável mais parcelas).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3372-0555
PLANTA0

BETV 9156-7700 IIRIO 9979-6750IMOBILIARIA

::�.···;'·'VV"'i\Ál.rhó·,r.adàbra.si'I.:çQ·m j

• ,:
'. '. Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1384, Centro -Jaraguádo sul/se

ESSA É PRÁ VOCÊI
APARTAMENTOS NOVOS

DE 2 DORMITÓRIOS,
ENTREGA AGOSTO/201 O

VALOR: R$ 85.500,00
ENTRADA: 1.500,00
SALDO PELA CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL
EM ATÉ 30 ANOS PELO PLANO
"MINHA CASA, MINHA VIDA".

p anejamos para
sua vida

* obra com estágio
adiantado ao

VENHA CONFERIR
E SAIA DO ALUGUEL!EDIFlcIO-

MontBlanc

Ref 052 - Rua Domingos da Nova -

Ed Jacó Emmendoerfer - apto mobi
liado cf 1 suíte, 2 dorm. 2 bwe, sala.

eoz., Dep. Empreg., Área serviço,
garagem 2 carros. R$ 1.000,00

REF 051 - Rua Eugenio Bertoldi -

aptos novos ef2 dorm., R$ 700,00
livre de eond .. Água e gás e apto cf

1 dorm, R$ 540,00

REF 050 - Casa madeira el 4

dorm., Sala, eoz. c/ fogão a lenha,
lavand., Bwe. Garagem. R$ 600,00

REF 049 - Rua marechal deodoro
da fonseea - sala comercial

100m2• R$ 3.000,00

REF 042 - Rua ãngelo sehio
chet - sala comercial c/170m2•

R$ 2.400,00
REF 023 - Aptos novos cf 3

dorm. R$ 800,00

.

AMIZADE - VENDE .",

Promoção (validade 1 0/05/201 O)
Ref 329 - Ed Orion - apto 2

dorm, sala, cozinha, lavanderia,
bwe, sacada cf churrasqueira,

garagem. De R$155.000,OO Por
R$ 148.000,00. E ainda, na compra

deste apto ganhe um notebook.

Ref 350 - Rua Jose Theodoro
Ribeiro - terreno 16.000M2, frente

cf 50m. RS 1.900.000,00

Ref 340 - Rua sem saída e

asfaltada - terreno ef340 m2.
R$ 96.000,00

Ref 396 - Rua Proc. Gomes de
Oliveira - Terreno 2.393,33m2,

frente com 33m. R$ 1.850.000,00
Ref 332 - Rua Emilia Horburg
terreno c/450m2, R$180.000,00

Ref 330 - Rua Alberto Spézía -

terreno 393,25m2. R$135.000,00

Ref 371 - sobrado alv - suíte, 4

dorm, sacada, área festa cf ehur

rasq., Bwe. Garagem 3 carros.

RS 343.000,00

Ref 334 - sobrado alv - suíte
mobiliado c/ closet, 2 dorm,

bwc, lavabo, piscina, garagem 2
carros. R$ 720.000,00

Ref 426 - sobrado alv - suíte, 3

dorm, piscina, garagem 3 carros.

R$ 370.000,00

Ref 397 - Ed Mathedi I - apto 3
dorm., Bwc, sala, coz., Área serv.,
Garagem 2 carros. RS 119.000,00

Ref 348 - sobrado novo alv -

suíte, 2 dorm, sala estar/lantar
R$ 180.000,00

Ref 339 - sobrado novo alv - suíte
cf closet e sacada, 2 dorm, lavabo,
bwc, área serviço. R$ 245.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamento na VHa Nova,
Residencial Samt Moniz, 3 dorm (1

suíte) e demais dependências
R$320.000,OO

Apartamento no Rau, Ed. Bruna
Manana, 1 dorm e demais

cepenoêncras,

R$90.000,OO

Casa na Barra. 4 dorm (1 surte) e

demais dependências.

R$240.000,OO

R$520.000,OO

Apartamento no Centro,
Residencial Arezzo, com 3 dorm (1

surte) e demais dependências.

R$320.000,OO. (Negociável)

Apartamento no Centro. Ed

Tullpa. semi mobiliado, 2 dorm (1
suite com closet).

R$320.000,OO
-�--,,-

371-6600

Apartamento semi
mobiliado no Rau, 1 dorm.

R$480,OO

Plantão: 9977-9338 e 9934-0687
VENDA LOCAÇÃO

Para ver estes e muitos outros NEGÓCIOS acesse:

'N'N'N.imobiliariabeta.com.br

Apartamento na Ilha
da Figueira, 1 dorm.

R$420,OO

10 anos

Casa no Czemíewícz, 3 dorm (1
sulte)-e dernals dependências

(Liberada para financiamento)

R$250.000,OO

Casa na Barra do Rio Cerro, 3 dorm
(1 suite) e demais dependências.

R$185.000,OO

Apartamento na Vila
Nova, 2 dorm.

R$620,OO

Casa na Barra do Rio Cerro, 3 dorm
(1 suíte) e demais dependências

R$198.000,OO R$320.000,OO

Apartamento na Vila Nova,
3 dorm (1 suíte).

R$1.200,OO

Apartamento no Agua
Verde, 2 dorm.

R$580,OO (Negociável)

Apartamento semi
mobiliado no Rau, 1 dorm.

R$480,OO

Casa no Czernrewrcz, 3 dorm (1
suite) e demais dependências.

Casa no Jaraguá Esquerdo, 3 dorm
e demais dependências

R$400.000,OO

Apartamento no

Centro, 2 dorm.

R$1.200,OO

R$180.000,OO

TER

R$480,00

Casa na Ilha da Flguelra 3 dorm (1
suíte) e demais dependências

Flat no Centro, 1 dorm.

Ref: 0824 Ref: 0888 Ref: 0971

Terreno no Rau, com Terreno na Vila Lenzi, Terreno na Figueirinha,
área total de 558.50m2• com 399m2• lote 01, com 823,59m2•

R$130,OOO.OO (negociável) R$75.000,OO R$125.000,OO

Ref; 0982 Ref: 1012 Ref: 1013

Terreno na Vila Lenzi. Terreno no Jaraguá Terreno em Corupá, com

Esquerdo. com 900m2• 1100 rn".

R$135.000,OO R$276,OOO.OO (Terrenorwaoo� R$115,OOO.OO

Ref: 1025 Ref: 1045 Ref: 1050

Terreno na Ilha da Figueira, Terreno no Amizade, com Terreno no Agua Verde.
com 1820,OOm2. 800m2• com 360m2•

R$130,OOO.OO R$110,OOO.OO R$182,OOO.OO

Ref: 0553

Terreno em Schoroeder,
com 132.500,00 m2•

R$1.250.000,OO

Ref: 0696

Terreno na Barra do Rio
Cerro com 312.50m2

R$90.000,OO

Ref: 0795

Terreno no Agua Verde.
com 450m2

R$130,OOO.OO

Rua João Januário Ayroso, 531 (início do bairro Jaraguá Esquerdo) • Atendimento: 8h30 as 12h /13h30 as 18h I Sábados 8h30 as 12h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA - VENDE - ADMINISTRA

Fone/Fax: (47) 3370-0700
IMOBILIÁRIA

MA
-:.

a,
LI')
LI')
N hii.i:��
&3 t�_:;I
tI:
Ü

www.imoveisemjaragua.com.br
Plantão: {47 8413-78 4Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

Ref 3891 - Vila lenzi - Apart. 2

dormit., bwc social, 1 vaga, sala
jantar/estar R$ 119.000,00

ReI 1675 - Vila Lalau - Aptos (faça sua

reserva) A partir de R$ 89.000,00

Ref 3821 - Nova brasilia - Apto 3
dormit. prox. ao centro de

R$135.000,OO por R$128.000,00Ref. 3652 - Vila Lenzi - Apto
Suite + Dormit. R$105.834,00

Ref. 1831 - Chico de Paula, 4 darm., 2 bwc, 2 vagas de

garagem, área 3506m2• R$ 260.000,00
Ref. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão 'interno

Inacabado" rox recr. Mansol R$450.000 00

ReI 3701- Pedra branca - chacarra

25.000m2 c/lagoa RS 130.000,00

ReI 3881 - Chico de paulo - Casa 3 suites demais

depand. r) piscina, Terreno 980m2 R$ 260.000,00
"troca por apartamento·

ReI 3801 - Amizade - Geminado suite + 2 dormito
R$175.000,00 (Entrada 10% saldo Ilanclamento)

ReI 3791 - Jlragua esquerdo - Sobrado suite
+ 3 dormH. + escritorlo R$ 320.000,00

-..

�
lU
U-
O

Raf 3471 • lIIIa di Figueira- Casa 194m2 - Sulte

_

2 DoImit. (prox. Raumak) R$ 240.000,00 • ReI 3a31 • Ilha da figueira - Casa com sala
, poáIIIIIdacIe de parcetamento. comercial em rua principal R$ 300.000,00

�--�----------------------------�

ReI 83 "alto padrão· 1 suIte + 2
dormito c/ piscina - á consultar

ReI 3591 Vila Lenzl - Suite + 2
dormito R$155.000,00

ReI 3431- Vila letIzi - 2 Casas em alvenaria
C/ terreno 720m2 R$159.000,OO

Ref 3711 • Agua ",rele - casa suite + 3
dormil r./ 2 ngas RS 180.000,00

ReI 3871- 3 rios do norte - Casa ótimo
padrao suite + 2 dormit. R$ 293.000,00

Ref 3671 . Jaragua 99 - Casa 2
donnit + edlcula RS 96.000,00

ReI 2471 - Terreno Rau R$ 62.000,00

ReI. 3321 . Terrenos AMIZADE
à partir de R$ 79.500,00 _

Ref. 1861 . Ierrene - Jaraguá Esquerda -

688m2 RS 161.00000 (cond. fechado Azaléia)
Ref 3841 - Baependi - Terreno

1750m2 R$ 750.000,00

Classimais 15

CASAS
ReI. 3161 • casa de madelra- Tda Martins - 3
cormuónos 1 b '/C garagem, demais

cepend netas RS 78 000 00
ReI. 3641 - Estrada Nova Casa 3 dorm R
9000000
Ref 3741 • Estrada nova - Casa 3 dornut RS
93000.00
ReI. 3671 - Jaraguá 99 • RS 96 000;00
Ret.3691 - casa Joio pessoa - RS 15 000.00
ReI. 3632 • Chico de Paulo - Apto C/ elevador
ónmo espaço rntemo a partir de RS 119.000.00
ReI. 2371 • Chico de paula - 3 dorm. 1 bwc, 1

vaga de garagem R 120 000,00
ReI 3491 • Estr. Nova - Casa Alv. 3
dorrnít -r surte RS 120 000 00 (aceita chácara)
ReI 3761 nta Monos - Casa suite + 2 Dorrn. 2

vagas RS 130 000.00 (financlavel)
Raf 3431 Vila Lenzl· 2 Casa em alvenaria (acerta
caminhão até RS 60.000,00) RS 149.000.00
Ref. 3121 • Nereu Ramos - com 2 casas RS
150.000,00
Rel3441 • JOIO Pessoa - Casa surte + 2 dormir
RS 150.000.00
Raf 3591- Vila Lenzi - Casa Suite + 2 dormito RS
155.000.00
Raf.3351 • tasa • ViII Lenzl· 1 dormitório. bwc.
demais dep .• piSCina R$160.000.00
Raf. 3162 - TIfa Martins - 170m2 - 3 dormitOrios.
2 bwc. 3 vagas de garagem, demais
dependencias R$160.000.00
Raf 3711 • Apa Verde - Casa suite + 3 doonit.
R$18O.000,oo
Raf. 1811 • Chico de Paula - Casa mista com 3
dormitórios, 2 salas, área de lestas c/chur. e

piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficrna RS
200000,00
Raf_ 831 • Vila Lenzl- 5 quartos, sala. copa. bwc,
suite. chur.. cozinha RS 235.000.00
ReI. 3091· Água Verde - 3 dormitórios, 2 bwc ..

garagem p/2carros - RS230 000,00
ReI. 281· Penha - casa ano padrão ·frente pi o

mar" RS á consultar

APARTAMEtfmS
ReI 3633 • -Lançamento- Apto 2 DoImit

Entr.RS15.000,00 total RS 80 000.00
Raf 3623 AGua Verde - Apto 2 dormito RS

110.000,00
Ref 3622 Jgua Esquerdo - AipO suite + 1 RS
118000,00
Re' 3732 • B8ependl- Apto suite + 2 dorrrut

RS130.000.00
ReI. 1661 • Centro - 1 suite, 2 dormitónos,
demais dependências. RS 175000.00
ReI. 2441 - Balneário Camboriri, COBERTURA.
alto padrão, 4 suites. 1 corm., dep de emp .• 4

vagas de garagem + espaço p/jet skl e 1 moto.

piscina pnvativa e dernaís dep. RS 1.750.000.00
(entrada de R$ 500.000 00) e saldo em 72 vezes.

TERRENO

ReI. 2471 • Terreno - Rau· com 413.81m2 RS
62.00000

ReI. 775 • Jaragua Esquerdo -prox. arena - RS

95.000,00
Rei. 22 • Terreno· Vila Lenzl • com 435m2. Rua

asfaltada, RS120.000 00

Raf. 3111 • Terreno· 'Otimo ponte comerciar -

centro cf300m2 RS118.000.00

Rei. 2931 - Terreno • VUa LenzI com 442m2 -

130.000.00
Rei 1695 • Terreno· Scbroeder - Terreno
1190m217x70 RS130.000 00

Raf. 2731 - Terreno, Água Verde - 900m2 RS

160.000,00
Raf. 3051 - Terreno - Amizade -162Om2 RS
280000,00
Raf. 2431 - Arei - Braçlnho • 22 000m2 RS

280.000,00
Re' 3461 • Comercial 'prox Elran' 900m2 RS

400000,00
Raf 3581 - TetenIO central 774m2 com casa RS
430.000.00
sfno I CHÁCARA
Ref.1741·GdIaNI75OOOm2RS395.000,oo

ReI 3633 - Chico de
Paulo - Apto 2 Dormit. +

sala cf churrasq. Entrada
RS 15.000,00 + Saldo

Financ.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



16 Classimais

iR CA
•

I
,

om

Cód 271. Baependl. Casa de alvenaria com 2 quartos,
garagem demais dep. R$165.000,OO.

o CORREIO DO POlO . Fim de semana, 1 e 2 de maio de 2010

ricardocimoveis@gmail.com
www.ricardoimoveisjs.com.br

3055-0191
o (47) 8808-5378

te:( (47) 8835-6617
� (47) 9639-4751
e:( (47) 8861 �2228
� (47) 9111-1184 financiamento bancário!

Rua Barão do Rio Branco n0700 - Centro (ao lado do Angeloni) .. Jaraguá do Sul

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

o

Cód 278 Sao luiz • casa de alvenaria com 1 surte master +

3 quartos. 3 banheiros, 2 vagas de garagem. churrasqueira.
hldromassagem. demais dep. R$380.000,OO.

v e
•

I S

I Cód 246 Guaramirim • Casa de alvenana c/3 donnitorios.

I, 2 banheiros. Garagem, copa, cozinha, demais dep. Cód 252 Centro. Terreno cl casa 333,20m2 R$155.000,OO.
I

.

RS21S.000,OO. =-4--_:'::'::'::::':::::"::���::::":::::'::��::':':::::"'_ _J_-------_:_------t-------:-=============I------:-�-:-:�=------j
LOCAÇÃO

Vila Rau • Casa de alvenaria com 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro.demais dep. R$280,OO.
Aguas Claras· Casa de alvenaria com 1 sutte + 2 quartos, sala.
cozinha, banheiro. garagem, demais dep. R$550,OO.
Três rios do sul- Casa de alvenaria com 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, garagem R$480,OO. I

Três Rios do Sul- Casa de alvenaria com 3 quartos, sala/cozinha I

conjulgados, garagem, lavanderia. R$495,OO. i
Baependi . Apartamento 2 quartos. saJa, cozinha, i.oanheiro, Ilavanderia, garagem nao coberta. R$420,OO.
Vila Lalau . Apartamento 2 quartos saJa, cozinha, banheiro,
lavanderia, churrasqueira, garagem PI 1 carro. R$575,OO cf Agua I

sala. cozinha churrasqueira demais dep. R$175.000,00. e IUL

Cód 275 Rlbelrao Cavalo· Terreno com casa de
madeira. terreno com 322, 16m2 R$6S 000,00.

Cód 240 Ires Rios do Sul· Casa de alvenaria com 2

quartos, sala, cozinha demais dep. R$80.000,00.

Cód 285 Vila Lalau Casa de alvenaria com 4 quartos,
2 banheiros, churrasqueira, satao de festas, garagem

_d���� dep. terre�� �o�456m2, .!!!2BO.OOO,�. _

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEI�

CRECI 011420

Alugo sala comeroal Centro de
Guaraminm com Aproximadamente

80,OOm2• Valor negooavet Bom lugar
para Panrflcadora ou Café Colon aI!

Alugo sala comercial no

Centro de Guaramirim com

aproximadamente so.oo»-:
RS 800,00

Alugo casa de madetra no 6a.lrro Aval,
com 2 quartos, sala, cozmha, banheiro,

lavanderia e garagem, RS 450,00

Alugo apartamento no bairro Avaí
com 02 quartos. saia/cozinha,
b nheíro, lavandena. garagem.

RS 420,00

Alugo
apartamento

r-ovo no bairro
Amizade com

02 quartos,
sala coz,"!> ,

banheiro,
I vandena,
s da cc:n

cht.rrasqu a e

01 vaga de

garagem Água,
luz, gás,

independente
RS 60000

Nugo casa mrsta no Balrro Guamiranga
com 02 quartos. sala coz nha. banheiro,

lavanderia. RS 330,00

Vendo casa 110 Centro da CIdade!
Bem localtzada com bela vístat

Com 02 quartos, sala, COZinha, banhetro,
lavanderia e garagem Projetada para mais

um andarl RS 165.000,00

Vendo terreno com. 360 00 m

Na Ilha da FIgueIra, fazendo frente em

39.oom para o asfalto
RS 75.000.00

Ref 1001 • Avai· Com fies quartos,
copa, cozmha, banheiro, Iavandena e

garagem. Com aprox. 123,00 m2• Toda
legalizada RS 173.000,00 negooável

rw� --;;(���to ...

7ló� ��� do � ��!
Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim 47. 3373-1905

vendo t rreno com 360.00ml, edificado
C/ duas casas. uma de alvenaria C/

112,OOf11l e uma de madeira de
9O,OOml. Casa toda murada e C/

escritura RS 128.000,00 negociável
Aluga-se Kibnete com 2 quartos,

sala/cozinha, banheiro, lavanderia,
R$ 420,00

Vendo casa no Barro Cortrceira Próximo do colégio/Com 02 quartos. sala e
cozinha conjugado. banheiro, lavanderia e garagem. RS 65.000,00

Sobrado C/ aprox 260 00m Duas casas

mdependentes. com 03 quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.

RS 200..000,00 negociável

Sítio com área de 12.015 60m2 terreno
todo plaino, edificado com umá casa de

alvenaria de aproximadamente
100.00m2, um rancho, 2 lagoas com

peixe RS 170.000,00

•

Alugo casa no bairro chico de paula
com 2 quartos. sala/cozinha, banheiro,

lavanderia. garagem, R$ 550.00
(negocíável) .

Vendo apartamentos próximo a adag.
Com 2 quartos, sala, cozinha, Banheiro.
lavanderia, 01 vaga de garagem, área

de festas. RS 138.000.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RENATO Corretor de Imóveis

DELL
PRADI
IMÓVEIS

---_

VENDAS
(47)3370-8211
(47)3370-8099

(47) 3371-8851 - 9993- 3881STEFANI CRECI 14.407
R. Leopoldo Veloso, N° 88 - Jaragua do Sul - se - stefanitb@ibest.com.br

OFERTAS
• Aluguel: Baependi - dormitórios 2 pessoas

RS300,OO agua/luz
• Centro: apto novo suite, 2 quartos,gar R 200

mil
• Agua Verde: terreno 320 m2 prox uneq RSBO

mI!
• Agua Verde: apto novo 2 quartos. RS95 mil

ent Pare.
• Centro: terreno 700 m2 RS325 mIl
• Agua verde: terreno 420 m2 esc RS55 mIl
• Czernlewtz: terreno 470 m2 escr. Rnac RS75

mIl
• Vila nova: terreno 2300 m2 frente de 30 m

RS110 mIl
• Vila lenzi: terreno 350 m2 RS80 mil

escnturado
• Barra velha: casa alvenana - troca Imóvel jguã
• Agua verde: casa alvenana 3 quartos RS145

mIl
• Molha: terreno 250.000 m2, RS95 mil

Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

RESIDENCIAL JARDIM DAS BROMÉLIAS
Localizado no Bairro: Borra - próx. Supermercado

Breithaupt terrenos com 459m2, com asfalto, ligaçóo
de energia, telefonia e tv o cabo com caixas

individuais subterrôneos. Tratamento de esgoto e toda
infra-estruturo paro construir, Valores a partir de RS

85.000,00. Consulte-nos!

Tereza Corretora de Imóveis - Creci 6164
. Fone: 3372-3388

LOTEAMENTO
JUNTO AO PRADII

Casa com 2 Quartos, sala e cozinha integrada, bwc, área de serviço,
garagem coberta e toda murada. Prox. Salão 25 de julho. Este valor

esta incluido: terreno + casa + todo a documentação pi
financiamento na Coixa Econômico Federal. Valor: Consulte-nos! .

Vende-se apartamentos edifício Munique

Apartamentos
de 2e 3

quartos.
LOTEAMENTO

PRADII FINANCIAMENTOS: • AQUISiÇÃO DE

TERRENO +

CONsmuçÃO
• LOTEAMENTO

PRÓPRIO
• CASAS PRONTAS

2 quartos, solo e cozinho integrado, bwc, oreo de serviço,
garagem coberto prox. Solõo 25 de julho este valor esta

inclui do: terreno + cosa + todo o documentaçõo pi
Financiamento na Caixa Econômico Federal.

Valor: ccnsulte- nos!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

e-maíí: autpradi@netuno.com.br-

www.schellercorretordeimoveis.com.brICrect 11.906

-

JARAGUA
ESQUERDO -

Casa com surte
mais 03
dormrtórios. bwc
SOCial, sala de
jantar e estar.
cozinha,
lavanderia
ChurrasquelTa.
lavabo e garagem
nos tundas.
Metragem da
casa: 193.00m2
Metragem do
terreno 409.50m2
RS 320.000.00.

AMIZADE - RESIDENCIAL JULIANA

Apartamento nO 403 - 4° andar - R$ 152.000,00
Apartamento nO 303 - 3° andar MOBILIADO -

R$170.000,OO
Aptos com suíte + 2 dorm., sala, cozinha lavanderia,

bwc social, sacada cf churrasqueira e 1 vaga de
garagem.

PRONTOS PARA MORAR.

----------------�---�-----
TERRE OS

• Terreno - loteamento
Itacolomi II R$ 87.000,00

• Terreno - loteamento Ville de

lyon R$ 82.000,00
• Terreno - loteamento

Champs Elieses RS 128.600,00
AMIZADE - LOTEAMENTO ITACOLOr. III - Casa proota

para morar com sune MélIS dOIS dorm."onos, bwc sOCIa

sa:a estar e jantar. coznna Ia 1anderia área de festas
com lavabo, garagem para dOIS carros RS295.000.0o.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ives
FINANCIAMENTOS

CAI.A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facflitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

�Franc sco
corretor de
www.franciscovende.com

3370-6480 I 9609-0736
imoveis@franciscovende.comI

Cód.0223 - Casa mista
����••�""""""'Santo Antônio c/ 5 II

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, 2 BWC,

abrigo pI automóvel,
murada, rua

asfaltada. RS
80.000,00

Cod. 0220 - Casa mista

Figueira c/2 qtos, sala,
cozinha, 2 BWC, fogão à
lenha, área de festas Cf

cnurrasqueira, piso
cerâmico vidros

:--':;;;�=- temperados. cozinha
...� mobiliada, garagem,etc ...

-....----"'........."'--"-... RS 125,000,00

Cód.0222 - Casa de alvenaria Figueira c/3 quartos, 2 BWC.
sala, cozinha garagem. rua asfaltada, etc .•. RS 145.000,00

Cód. 0225 - Casa de A1v. c/ 1 surte + 1 dormrtono, BWC, cozinha C/
azulelo. garagem pi 4 carros.etc ... + 2 kitmetes cf 1 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) 3055-0007 . .

Corretor de lmóveis Rua' Dominoos R.da Nova, 403 - sl1 e

C RE C I/SC . 30 Jaraguá do Sul - SC Cep: 89251-640
p tullercorretor.com.br

Terreno perto do Noviclado
Barra do Rio Cerro. 3000 mil

m2 agua corrente, arvores
frutíferas., todo cercado

R$45 Mil

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

suites(hidr)+3 qtos. 2 bwc, copa,
sala Iv, s estar, churrasq,aq solar

garagem 4 carros.

R$ 650 mil

Cód.2015 - Centro

Apto.(acab. gesso! massa

cor) sufte+2qtos, bwc social,
cozinha garagem. Próx.Jus.

Federal. R 178 mil

Cod.4015 - Garibaldi

(Caci da) - 3000m2 de área,
sobrado c/136m2, rancho

c!68m2, lagoa R$115 mil.

ESTAMOS ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
RUA DO I GOS R.DA NOVA 03 - S O 02
PROX.SIPAR E STUDlO F

Casas BaIrro
1002 B-epe'1dl

SCSIltaguaÇ!.
Ccrn

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
Apartamentos Local

Área
3JOOm 650CódA016 - Rio Cerro 11-

25000m2, casa rJ200m2
mobiliada, rancho, lagoa,
árvores frut, R$ 210 mil

Vila Rau, com 1 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,

garagem. Terreno com 374m2•

R$ 80 mil

PROJETOS E CO STRUÇOES
Temos proletos com eq pe de arq!J1tetos e eoge !l€ os com grande

expeoênda no mercado de consIrlIçôes."Oetxe odas as preocupações e os

desgastes estressanles e BIIIOCIOi\8IS de uma COfIStruçào por nossa conta

e'lOuanto ISSO você desfruta os sabores da 'Ilda ate a entrega das chaves

FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH)

Projetos E rui a 5 e Arqu u'

Vende-se

C;;,)::il (;:. m 'll';'4.:lllül" ia corr

90m;; € terreno (mm

398..00fn2" localizada no

8�írrtJt Ãgu.rJS Clar(:l�: {p róx.
Res,er\'. Sarnal<l ..

Valor RS, 2.0. . O.

e

a r $

COMPRA, VENDE, ALUGA
E ADMINISTRA SEU IMOVEI.

CRECI-13252

Vende-se
terreno, bairro

Vila La Lau,
Rua Dona
Matilde.

432,87m2.
Jaraguá do

Sul.
R$

140.000,00

Chácara com 10.500m2. com casa de
alvenaria, lagoa Bairro Bom Plant -

Corupá. RS 90.000,00 (troca por
restdêncra),

Casa com terreno de 392m2, 4 imóveis
locados com renda média de RS 1 .700,00.
BaírroAna Paula.
Jaraguá do Sul. RS 160 000,00

Terreno 88.200m2 (126X700) localizado Sr
280, km 82, ao lado do Tureck Garten.
Corupá. R$ 350.000,00

.

Ótima chácara de 111.500m2, farta em

água, preservação. 13 km do centro
de Corupá-SC. R$ 65.000,00

Fone (47}3375-2031/9153-1112/9135-4977. Rua Roberto Seidel, 1142. Corupá.
- -

-
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Financiamentos

CA
--,CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito Junto a CAIXA

WS Imóveis agora com

consultoria Habitacio!,al!
---

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 3373-00 6 AnúncIOS 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.

RS 95.000,00 (Financiável peta Caixa)

Ref 140 Vila
FrertaS!
Guaramlnm. Casa
com 03 quartos 2
banheiros.
garagem para 4

carros prox
140m
RS9B 000.00

-ReI: 198 Cenlro/Guaramirim Casa em alvenana com 3

quartos. sala COZInha. 1 banhe roo lavanderia e

garag m 11 Bm de área constru da e terreno com

450m todo murado RS150.000.00(P5180016.JPG)

Ret. 00136 Amizade! Guaramlrlm Terreno de
com apro 86m • contendo 02 casas em

enaria Casa com 121 m 3 quartos sendo 01
sui! sala COZInha banh ro lavandena e

garagem A utra c fica nos fundos e possu
70m 2 quarto sala cozmha banhe ro e

lavand na Valor AS 200 000.00

ReI: 154 Amizade/Guaramirim - Casa
nova em aivenana com 3 quartos sendo
1 surte, sala. copa. cozinha, 1 banheiro

social e lavanderia BOm'- de area

construida e terreno com 360m1.
R$170.000.00

Rel173 • Centro / Guaramirirm. Casa com 03

quartos. sendo 2 suites, 2 s las de estar.
COZinha. área de semço, varanda, lavanderia,

garagem para 2 carros e dependência de
empregada. RS 310 000 00

Rel161 Sobrado. Térreo: 02 quartos sala
COZinha, banh roo lavandena 2 PISO Sala

co nna. 02 suites. 01 quarto banhelro SOCIal.
area de festas e vandena RS 210 000 00

ReI· 0186 Guaramirim/lmigrantes - Casa em

alvenaria. com 4 quartos, sala. cozinha, 2 banheiros.
lavanderia e garagem para 3 carros. casa com 200m2
de área construida. RS 250.000,00

ReI: 196 Centro/Guaramlrlm - terreno
com 364m2 Ótima loca IZ3çaO

ReI. 118 • Centro! Guaramirim Casa de alto

padrão. c! 03 quartos sendo 01 suite master.
sala de estar e fantar. lavanderia COZinha e closet
com moveis sob medida. area de testas, dep. de

empregada. garagem pi 02 carros. 260 ml•
ótima localização RS 280.000.00

- Ref: 199 Gumlraaga/Guaramlrim
Terreno com 189.7BO,OOm'- contendo

arroizelra, terras produtivas Terreno
escriturado RS 800.000 00 aReIO

ReI: 161 Banall.1 do Sul 1 GuaramlrIm. Casa no Res São
Francisco em consírução, 3 quartos. sendo 1 su[te. sala. cozlnha

banheiro e lavanderia. RS 130.000 00 Ftnanclável pela CéIIX3.

ReI: 00192 . Casa com 02 quartos.
sala. cozinha banheiro. lavanderia e

garagem RS 70.000.00

Rel 0008 Casa geminada nova com 2 quartos
sala. copa cozinha 1 banheiro Iav e gar. casa

toda murada. RS 110.000.00 Entreoa prenta.
Ref: 00193 lote no Guamiranga

de 400m2 RS 37.500,00

Rei 184 • Nova Esperançai Guaramirim casa

em alvenaria com 3 quartOS sala. COZinha
banheiro. área de servços e garagem. 12Ofn1

de área construlda e erreno de 588m2.
RS 20.000.00

ReI 182 • Beira Rio! Guaraminm Casa de
madeira com 02 quartos sala. COZinha.

banheiro. lavanderia e garagem RS 55 000.00

- ReI: 197 CeIItro/Guaramirim Casa em alvenana
com 3 quartos, sala. COZInha 1 banhClfo.

lavanderia e garagem. 65m2 RS 65.000,00
ReI 175 Amizade! Guaramirim. Terreno

com 1054m • sem 17 50 metros por
60.25 metros. AS 160.000.00

Rei: 0191 • Nova EsperalIÇI casa em alvenaria com 4 Quartos sala. cozinI'.a 3 banhetrOS.lavandelia
e garagem para 2 carros. casa com aprox. 200m e terreno com 743 20m2 RS 300 000 00

Rel179 Vila Amizade Guaramirím Terreno

contendo 02 casas Casa 01 02 cuar os sala

cozmna, banheiro lavanderia e ga:agem Casa
02 03 quartos sala cozinha. banheiro

la anceoa e área oe festas. RS 20 000 00

ReI 185 • Centro/Guaramirim do com

3 Quartos sata. cozinha. 2 baJ nelfos área
de serviços e ga.'llgefn para 2 carros área
constr da de 140rrJ2 e terreno de 184m2

RS 270.000 00

·Ref: 188 Corticeira:Guaramlrim casa em

alvenana com 3 Quartos. sala. conona, 1 banne.ro,
tavanoena e garagem. area construída 100m2 e

terreno com 420m2 todo murado. RS 90.000,00

ReI 114 - Nova Esperança
Guaraminm.lote no totearne o

er. 403 09 m2 R 62.000.00
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Ref.0119) Res. Torre de luna - Apto cf 2 dorm, bwc, Coz, Sala de
estar e jantar integrados, Sacada com churrasqueira, Área de serviço,

área de 61,25 m2 R$129.000,OO, aceita fine bancário cf FGTS.

Ref.0108)Casa no São Luis - Prox. a Bell"Arte, rua asfàltada, casa de alvenaria, legalizada para financ.
bancaria cf FGTS, 3 dorm, 2 bwc, área costruida 108 m2, terr. 392 m2. R$145.000,00
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ReI· 061 )easa na Vila Rau - casa cll SUIte
2 dormrtonos. sala de estar e jantar cozo

bwc tavandena, churs. Area 155m�, Terreno
47882m RS 295.000 DO, aceita
financiamento bancano com FGTS.

Re1.Ol09) Casa no Amizade loteamento

Champagnat Casa el1 Su,te, 3 dorm, bwc, Cozinha,
Sala de estar e Jantar, Area de servtço, edicuía com 4

peças área útil120 mê R$295.000.00. Aceita
fInanCIamento bancário cI FGTS

Ref.052) Apto em Balneário Comburill Apto cl
Suite, 1 dorm, bwc. Cozinha, sala. Sacada com

churrasqueira Área de serviço. Área 78m2
RS285.000.00, aceita financiamento com FGTS ou
troca por Imóvel de menor valo em Jaraguá do Sul.

Ref.047) Res. Maranatta - Centro Apto Novo
cf 2 dormitórios, bwc, Cozinha, Sala de estar
e jantar, Área de serviço, 1 vaga de garagem,

área 60 m2, R$135 000,00 aceita
financiamento bancáno com FGTS.

Ref.083)Res.San Ralael- Nova Brasilia - Apto
el3 dorm, bwc Cozinha, Sala de estar e jantar,
Area de serviço. 1 vaga de garagem.74,17 m2

RS128.000,OO. Aceita financ. bancaria com FGTS.

Ref.057)Apto. Estrada Nova - Apto cf 2
dorm, sala, COI, bwc.àrea de serviço, 1 vaga

de estacionamento.53m2 RS90.000,OD
entrada e saldo com flnanciamento bancáno

no plano Minha Casa Minha Vida

Ref.078) Res. Premier - Vila Nova - Apto
Cí 1 Suite, 1 dormitorios, bwc: Coz, Sala
de estar e jantar. Sacada com churr, Area

de serviço, elevador. Área 75,15 m2
RS155.000,DO.Entrada mais parcelas com

FGTS. Incorporação nO R-3. 48.615.

Ref.0113) Terreno no Amizade Area

privilegiada. rua asfaltada, area 318 5()mZ
RS68.000.00 Aceita ãnac banCário cf FGTS.

Ref.095) Terreno no 101. Malitu- Bairro Ilha da
FIgueira Area de 361 ITr- R$45,ODO,OO. AVísta

Ref.031) Terreno em ereu Ramos Terreno
ptano no centro de Nereu Ramos área de

1 056m2 R$l65 OOO,DO

Rel064) Terreno em Nereu Ramos De
esquma área de 315.62 m RS60.DOO,DO.

Entrada de RS10.000.00 e saldo eI fmanc. ci
construção> Minha Casa Minha Vida."

Re1.055) Terreno Tres Rios do Sul De escuna
CI area de 325 ml RS60.00D.OO. Entrada de

RS10.000,00 e saldo cl ünanc r.: construção
plano "Mmha Casa Mmha \lida"

Ref.012D) Terreno Em Três Rios do Sul
Terreno plano com 300m2, RS48 000,00

somente a vista.
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Ref. JD2165 . Aptos com 152.410"1' , 1 SUite + 2

uartos sacada cf cnurras., 2 vagas de garagem,
d ma ceoend, salao de festas. 2 elevacores,

Entrega prevista para Dezembro 2010. Com
trad e saldo parcelado direto com a construtora.

Firenze I

Ref. JD2584 . Casa em alvenaria com

84 00m2 de area construída, terreno com

350.00m2• Nao aceita financiamento
bancáno. R$100.000,OO.
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JD2186 • Saint MorilZ - Aptos novos no banro Vila Nova. 1
suite + 2 Quartos. COZo sob medida, sacda C/ churras .. 2 vagas
gar elevador, salao festa, playground. Valor. RS1 200.00.
JD2519 - Centro - Apartamentos novos! Com 03 e 02 Quartos.
ambos com sala. coz., área de serv.• bwc. sacada com

churras. e gar. Valor RS680.00 (03 Quartos); RS620,OO (02
Quartos).
JD2515 - Agua Verde - Apartamentos novos! Com 02 Quartos.
sala COZ., área de serv., bwc, sacada com churras, e gar Valor
RS600.00
J02557 - Ilha da Figueira - Sobrado Geminado: Pavimento
supenor: 02 dorm. + 01 suite + bwc social Pavimento
Inferior: sala de estar. coz.. área de serv., churras., lavabo. gar.
Valor R$880.OQ.
JD2521 • Jaragua 99 - Casa de madeira com três dorm .• sala.
COZ•• área de serv, bwc e gar. 1 5 KM após a Malwee Malhas.
Valor RSSOO.OO.
J02552 - Centro - Apartamentos NOVOS I Irás dorm, sala.
COZ •• área de serv, bwc. sacada com cnurras .. gar. Valor
RS680.DO + condommio.
JD2541 - Centro - Excelente sala comercial NOVA no centro da
cidade com 30.00rnz, um bwc. ótimo acabamerto em

porcelanato. massa corrida e gesso. Fachada de vidro. Valor
RSSOO.OO.
Jd2520 • Centro - Sala comerciai NOVA com 100m2 Valor .

RS900.00
JD2553 - Nova Brasllia - Ed. Espanha· Apartamento com dois
Quartos. sendo uma suite, sala. COZ •• área de serv.. bwc.
sacada com churras. Valor RS650,00
J02540 - Nova Brasilia - Apartamentos NOVOSI!! Dois dorm.
amplos, sala de estar e Cal. integrada, area de serv., bwc. Uma

vaga de gar. Piso em porcelanato. Valor RS51 0.00.
J02527 - Agua Verde - Casa em alvenária com 03 dorm .saía,
COZ., area serv, bwc, gar., portão eletràmco Valor: RS600,OO
JD2557 - Ilha da figueira - Sobrado Geminado: Pavimento
superior' 02 dorm. + 01 sune + bwc social Pavimento
infenor: sala de estar. COZ., área de serv.. churras., lavabo, gar.
Valor RSS80.DO.
JD2521 - Jaragua 99 - Casa de madeira com três dorm .. sala.
coz , area de serv., bwc e gar. 1.5 KM após a Malwee Malhas.
Valor RSSOO,OQ,
Jd2552 - Centro - Apartamentos NOVOS! Três dorm., sala,
COZ., área de serv, bwc, sacada com cnurras.. gar. Vaiar
R$680.00 + condominio.

Ref. JD2559 - Restdencial Aquarela -

Apartamento com 03 quartos sendo 1
suíte, sacada cf churrasqueira sala estar
e Jantar, COZinha, área serviço garagem.

Ref JD2473 Casa em alv., cf 260m
area const., sala estar, sala jantar, sala TV,

escrrto 10 COZ., prema c area f ta cf bwc e

churrasq , area serv co despensa, deposito
salao de Jogos. Aceita tmoveí de menor valor.

OCA

Centro Centro
.

Jaraguá Esquerdo

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

TEL.3370-6624 I 9102-5299 www.dearimoveis.com.br

R$117.000,OO R$82.500,OO.

Ref. JD2598 Restdeneial Gardênia
Apartamento com aprox. 130.00m ,03

dormltõnos sendo 1 surte, cozinha, ampla
sala cf sacada. área serviço Cf sacada dep

empreg., garagem. R$117.000,OO.

Ret.: JD2483 Ed. Prócopla, Lindo apto odo
reformado com 150 de a ea pnvatíva 3

dorm c guarda roupa sob medida sendo 1
suite c ciose sob medidade e moro cozinha

sob medida, piso em porcetanato gesso
acusuco 3 vagas de garagem gua quente

Ref. JD2019 Bairro. Jaraguá Esquerdo
Residencial Paim Spllngs, terrenos com

Infraestrutura completa, prontos para
construir últimas unrdades.

017 - Nova Brasilia - casa de alvenaria
com 160,OOm2 mais edicula com

3S,OOm'. (aceita apartamento de menor

valor) RS 265.000,00

106 - Jaraguá 99 --casa de alvenaria
com 4B,00m1 e terreno com

320,OOm2 (aceita financiamento
bancaria) RS 95.000,00

016 - Schroeder - terreno com

537,82mz. RS 60.000,00

123 - Corupá - casa de alvenaria
com 75.55m2 e terreno com

600,OOm2 RS110.000,OO
115-Vila Nova terreno com 372 97m

R 140.000.00

022 - Ribeirão Cavalo, Geminado 009 - Centro, casa de alvenaria com

novo de alvenana com 69 40m2 317,OOrw e terreno com

RS 105 000 00' 9OO.00m1.(ace ta terreno como forma de
.

• pagamento). RS550.000.00

136 - Rau, geminado em 2 venana

com 199.00m2 RS250000,00

TERRENOS·
003 - Santo Antonio, terreno com área de B9.26B,OOm2••••
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325.00m� .•.

047 - Schroeder - terreno com 360,00m2 •..•.•...

049 - Schroeder - terreno com 2.149 37m2•
051 - Braço Ribelráo Cavalo terreno com B.l05.75m2
076 - Amizade, terrenos -Itacoluml " a partir de
086 -Amizade, terreno com 505,OOm2 •• .

088 - Jaraguá Esquerdo, terreno com 580,00m1 . .

089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 420,39m2 .,.

093 - Schroeder, terreno com 62.100,OOffi2 .•.••...•.

099 - Corupá, terreno com 2.200,00m .

127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno r:) 375,00m1 .

156 - ChicO de Paulo. terreno com 1.141,34m2•••••••

.................................... R$700.000.00
. • . . . .. ......•..•.•.. . •.•....•.•..... R$52.000,OO

. . . • . • . . . • . . • •. . •.•..•....•...•...•. RSS5.000,00

. . • • . • . . .. . . . . • • . . . • • . . . • . •. . RS33 000,00
. . . RS200.000,OO
. •. . R$79.3BO.00

... RS79.350.00
• RS65.000,OO

.• RS132 000.50
RS 870.000.00

. .. . .. RS250.000.00
.. .. .. .. • . RS28 000,00

.. RS150.000,00

APARTAMENTOS
170 - Czerniewícz - com 93,OOm2 de area pnvativa •.••••. ...•... RS150.000,00

CASAS
004 - Nereu Ramos casa de alvenaria com 100,00m2 e ecícuía. com terreno de 360,OOm2, aceita troca por smo. . RS150000.00
018 - Nereu Ramos - casa de a1venana com 70 OOm2 e terreno com 322 OOml RS85 000.00.
020 - Trés Rios do Sul- casa de madeira com 11 0,00m2 e terreno com 420,OOm1 • • • • • . •• ••••••••••••••• RS93.000 00
028 - Ouro Verde - casa de a1venana c/200,OOm2 e terreno r:) 329.00m2 ace ta sítio .•.•.••......• RS220 000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alvenaria de aprox 68,OOm2. Terreno de 443,50m" (aceita financiamento bancário) RS 96.000,00
055 - Nereu Ramos - casa de alvenaria c/203,4Om2 e terreno cl i .364,eOm2. .. •.•.•....... ... RS285 000,00
056 - AI"llZade- casa de alvenaria com 144,OOm2 e terreno com 350,00m2 • ... .,. ... • . •. . RS 280.000,00
057 - Nereu Ramos - casa de alv. com 1 08,00m2 e edícula com 40 00f112 (aceíta terreno c/ parte de pagamento) RS170.000,OO
087 - São Luis - casa de a1venana com aprox 120,OOm2 e terreno COfTl 453 60m2. (acerta apto de menor valor) . RS 170 000,00
109 Nereu Ramos, área de 11.470 00m2 (ótimo pi mdústría) .. •. .••. RS 330 000,00
117 - ereu Ramos, casa de alv. 89.75m2 e éd cuIa de 40,OOrnZ. Terr. 360m2 (aceta carro pop ou fman bane) RS 135.000,00
129 - Ribeirão C'CInde do orte, casa de alv, Cf 80,00m2 e terreno rJ 607 50f112 . • •..•• • .•... RS90 000 00
131 - Nereu Ramos - casa de alv com 102.00m2 e er. com 475 00m2. (acerta apto de menor valor ou carro pop) RS220 000,00
159 - Praia do Ervino, casa de alvenana com 100 00m2 e terreno com 300 OQm2 .•....•.•.•.•. .. ..•. . RS35.000 00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,OOW e terreno com 2 033.45m2 •••• • • • • • • • • •• •• • •• •• RS 150.000,00
240 - João Pessoa casa o a1v. cI área de 119.33m2 e terreno Cf 513 44f112 aceita financ. bancário . . ..•...... RS150.000,OO

SITIOS
021 Schroeder, SIlO com casa msta e terreno com 16 007 OQm2 .

026 - Santo Anta o com área de 475 65O,OOfTl'"
030 - Santo AJ1 o o c, casa de a rancho, lagoa r:) area de 175 000 OOw acena imóvel de mer.or va ar

038 - R o Cerro com área de 175 000.()()m2
044 - ereu Ramos Cf area de 6O.000,OOffi2 c. casa área de fes as rancho lagoas ..

048 Schroed < - casa C 100 DOm e erreno com 22 955 SOm (aceita casa como forma de pgto I
061 - :>ão Pessoa casa de aJv ct327.23rn2, edrcula cachoetra, lagoa e terreno c/ 190 600 OOrn2
163 Guaram nm - rJ casa de enaaa area de festa, pastagem lagoas. c área de 126 6OO,OOm2•

RS130.000,OO
· RS400 000,00

RS 430 000,00
· RS175 000 00

RSSOOOOOOO
t1S 280 000 00
RS70000000
RS64000000

lNVEsnrm: rres
Temos movas a venda em Ba nearío Cambonu
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I

mifugado. Tr:3276 - 4603/9911 - 7667 Karta.

1221
Rua Gui herme Dane e 161 - Sala 05 - Centro a Esqultl3 com a Rua Ma '00 Frutuoso

I

CEP 892.51-460 � Jaraguá do sul-se

.i anaimoveis.com.br I ivana@ivanaimoveis.com.br
ot.ert:iS ,'ãli&s ate a d:ra de 04.'D5'1 O

ReI. 303 • I erreno no ea rro

Amizade. Ioteamen o Champs
Iysses. com área de 360,OOm2.

Preço RS1D5_DOO.OO

Labrador - Doa - se. preto, macho, que foi
encontrado nas redondezas da A. Marechal

Deçdoro da Fonseca, idade aproximada de 1
an . Tr:9919 - 2412/3371 - 4309

Telhas e madeiras - Doa - se telhas e madeira
mento retirar no local. TR:3273 - 5233

-

VENDE-SE

Aparelho de CD - Vende - se, com USB. apartir
de RS249,90. TR:3370 -1478

BARRA PARALELA - Vende - se, de aluminio.
Tr:8843 - 2125.

BAU - Vende - se, de caminhão 8,5x2.60m.
de altura, 2 portas laterais. assoalho reforçado.
RS9 000,00. Tr:3275 - 3975.

BICICLETA - Vende - se, feminina, antiga, pró
pria pI colecionador. Tr. 92116664

BICICLETA - Vende - se, masco 18 marchas,
RS120,OO. TR. 33700983

Calopsita - Vende - se macho, motivo: familia
vai morar em apto. Tr:3370 - 7160

CAMA - Vende - se. casal, madeira maciça,
RS150.00. Tr. 3276 - 0340

Celular - Vende - se, Nokia N95, 8gb, em per
feito estado, com GPS habilitado, funcionando
100%, RS700.00. Tr:99750078

COMPUTADOR - Vende - se, pI trabalhos
gráficos. completo, Quad Core 2.5Ghz, 2Gb,
H0400Gb. placa profissional �V1dia, Quadro
FX570, R 2.300.00 TA. 99786795 Raquel

Computador - Vende - se, tela LCD

ReI. 2069· A,ulftaménlos no Bairro
Jarsguâ Esquert a, Res. Oeretti, tom 2

quartos bwc, sala de estar. sacada CO'

e urrasquel a, cozi ha, área de serviço, '1

vaga de estactooamento. Preço: Apar de
R.$ 111,000.00

ReI. 3033 • le reno o Sair o AmIZade.
otearnen o Champs E sses. com ii ea e

425,51w_ Preço R$140.0DO,OO

Ret. 3021·1'eneno no Bairro
Vila Rau, com área de

385,00 2. Preço R$95.0DO.OO

Classificados de linha

BALCÃO DE
NEGÓCIOS

- COMPRAS-SE
-

ANTENA - Compra - se, parabólica pequena.
Tr: 9194 - 0580 ou 3273 - 5183.

AR COND. P/ CARRO - Compra - se, AC Origi
nai pI Opala 75. Tr. 96523006

Biz - Compra - se honda biz fabricada de 2006
a 2009 pago á vista. Tr.(47)9651 - 8586

Garagem - Compre - se garagem no edifício
Jaraguá. Tr:3370 - 7160 Dulce ou Susan

OURO - Compra - se, paga - se a vista. TA.
84484905/99790605

DOA-SE

Bambuzal - Doa - se bosque de bambu, Tr:
3273 - 2347

CACHORROS - Doa - se, adultos, pequeno
e médio porte, fêmeas e machos. Tr. 3276 -

0340.

Filhote de gato - Doa - se, sem raça defimda
macho. 2 meses aoroxímadamente. ia desver-

R$9990,00. TR:9942 - 9613

CUBO PARA GUITARRA - Vende - se, 50W.
R$490,OO. Tr:3370 - 5533 ou 9109 - 8233.

O - link 2640T - 3 em 1 (modem adsl2, hub
4 portàs e wireless) ótimo estado R$180.00.
9917 - 3771

FILHOTE - Vende - se,York Shire, macho
Tr:3375 - 2006 ou 9146 - 4864.

FILHOTES - Vende - se, Collie, R$400,00. TA.
9619 - 8260

FILHOTES - Vende - se, Golden Retriever. Ir,
91162350

FILHOTES - Vende - se, York Shire, macho
RS350,OO TA. 33702715

FREEZER - Vende - se, Cõnsul, 170 115.
RS250,00. Tr 33761403

JAQUETA DE COURO - Vende - se, pI moto

queiro, RS150,OO. Tr. 3370 - 5533.

JOGOS DE VASOS SANITARIO - Vende - se

TR. 3373 - 1900 Sergio

KIT - Vende - se. de alarme residencial instala
do. Tr9944 - 5352.

LAJE FORRO - Vende - se, 39m2, RS740,00
negociavel. TR. 99370651 Cristina

LANCHONETE - Vende - se, completa no Bairro
Baependi. Tr:9613 - 7754.

LANCHONETE - Vende - se, Rua Domingos da
Nova, esquina cf Marechal, montada. completa
e bem decorada. RS12.000,OO. Tr. 91951881

Lanchonete - Vende - se trailer lanchonete.
completo com chapa, cuba de aquecimento.
geladeira, pia, cadeiras e mesas e armário.
Tr:9187 - 9332

LAVAÇÃO - Vende - se, Ilha da Figueira. aceita
carro. Tr:8826 - 8836.

LOJA - vende - se, de confecção em ge
rai, aceito carro ou matenal de construção.
Tr:8813 - 0934.

LOJA DE MÓVEIS - Vende - se. Tr. 99975027

Maquina de café expresso - Vende - se Tr:
3372 - 2823

MAQUINA DE COSTURA - Vende - se, Co
bertura industrial, Nissin, R$1.400,OO. TA.
33700983

Maquina de costura - Vende - se Overíock
sunstsr semi - nova 7.500 pontos R$1.300,OO
Av. Tr'3273 - 7163

Maquina de costura - Vende - se reta automá
tica eletrônica R$2.000,OO, Overtocx 1.800,00,
Overlock RS500,00, Overíock R$1.000,00,
maquina de bainha RS1.500,OO e catraca
R$2.500,00. Ao adquirir todas as máquinas,
ganha uma pistola para limpas as peças.
Tr:3370 - 7031 após as 15h30.

Maquina para sorvete expresso - Vende - se,
seminovas, Tr: 9632 - 3925

MARCENARIA - Vende - se, Ir. 32748679

Mármore - Vende - se, pedra de mármore,
1 mXl m, R$l 00,00. Tr:3376 - 4050

Mercearia - Vende - se, em pleno funcionamen
to. Tr:9112 - 3947

Mesa Digital- Vende - se, Wacom Bamboo Fun,
com 4 pontas, caneta + mouse, praticamente
zero. RS500,OO. Tr: (47) 8405 - 4561 Marcio.

MESA RUSTICA - Vende - se, nova, 8 cadei
ras. centro giratório, madeira maciça e couro,
RS2.500,OO. TA. 3055 - 3756 à noite.

MOENDA DE CANA - Vende - se, semi nova.
TA. 33705622

MOTOR VOLVO 340-- Vende - se, 95, melhor
oferta. Tr. 99380871

MOVEIS - Vende - se, apenas 1 ano de uso.
pt loja de roupas fem., em MDF, cores. cara

melo e branco. Balcão, caixa, balcão.expositor,
provadores 4 araras, 2 tablados de vitrine, 3
manequins, painel decorativo, sofás e tapetes.
Tr:9903 - 9535

MÓVEIS - Vende - se. escritório, 2 mesas,l
armário. 2 portas, 1 balcão, 2 cadeiras girató
nas, 4 cadeiras fixas. 2 cestos de rIXO, 1 caixa
de correspondencia Tr. 47 8.143 - 3999 ou
3376 -1996

MOVEIS ANTIGOS - Vende - se, cama cf aprox.
90 anos, mesa grande cf 11 caceras acento

de couro, balcão grande maciço. Tr. 30552255

Móveis de cozinha - Vende - se, botijão de gós,
pia com gbinete, mesa com tampo de vidro e 4
cadeiras. Tr:3273 - 5233

OFICINA - Vende - se, de bicicleta, corupa,
com todo maquinário e estoque, uma ótima fre
guesia, ótimo ponto comercial. Tr:3375 - 2798

OFICINA - Vende - se, Tornearia. R$46 000,00.
Tr:9953 - 2408 ou 9905 - 9850.

Ordenhadeira - Vende - se, canalizada, com ca

pacidade para 8 vacas por vez marca westsala
Tr: 3376 - 0405

PADARIA E CONFEITARIA - Vende - se, equipa
mentos e balcões, semi novos, no bairro Vila
Nova,. Tr:9652 - 3963.

Par de auto falantes - Vende - se, 6p novo
na caixa R$90,OO Alceu 3373 - 8633 ou

91772688

Ponto comercial e instalação - Vende - se para
de lanchonete, sorveteria ou café, av Angelo
Rubini, Barra do rio cerro. TR: 3372 - 2823

Portão - Vende - se pequeno de ferro,
R$100,OO.

PORTAS DE VIDRO TEMPERADO - Vende'- se,
l,40X2,O duas folhas e outra fixa 75X2,0. TR.
3373 1900 Sergio

ROLLERS - Vende - se, 37/38. R$50,00. Tr.
3276 - 0340

ROUPAS GINÁSTICA - Vende - se, de suplexx,
cl estoque 500pc. Tr. 8849 3600 / 47 3273 -

5144 (após 18hrs)

Som automotivo - Vende - se 2 subwol
fer Tomahawlk 15" + Caixa MDF 18mm
RS650,OO 1 Módulo Roadstar Digital 120m)
por RS450.00.Tr: (47) 914U 0222 Alan

SORVETERIA - Vende - se. completa, maquina
de fazer sorvete, 5 freezer, mesas, geladeira,
fogão. RS38 000,00. Tr:9137 - 0999.

Tanque de expanção - Vende - se, com capa
cidade para 10001 de leite, marca westsala Tr:
3376 - 0405

TANQUE LAVAR ROUPA - Vende - se, fibra, 2
cubas. RS130.00. Tr. 3276 - 0340

TITULO SOCo ACARAI - Vende - se, mensali-

dade paga até 2014, R$900,OO. Tr.33716968

Torno mecãnico - Vende - se, 1500m/m comp.
Em bom estado de conservação. Util para ofi
cinas mecânicas e auto elétricas. R$250,00.
Tr:9618 - 3777

Tv - Vende - se 14 polegadas, cl controle,
R$100,00. Tr:3376 - 4050

UTENCILlOS P/ MERCADO - Vende - se, serra

fita pi açougue, moedor de carne, balcão de
frios e laticínios. Tr:3273 - 5065.

VESTIDO - Vende - se, de prenda. Tr:3370 -

4164 ou 8863 -7665.

YORKSHIRE - Procura - se, cor preta, pequena,
sumiu na rua Jacobi Gesser no bairro Amizade,
atende pelo nome de Coca. Tr.3371 - 7914

Videogame -Vende - se, Gamecube 2 con

troles, 20 jogos, cartao memoria R$250,OO.
9917 - 3771

YORKSHIRE - Vende - se filhote, macho
R$400,OO. Tr: 3370 - 2715

Aux. Departamento Pessoal - Hospital São
José está selecionando pessoas para atuar
como Aux. de Departamento Pessoal, interes
sados Tr: 3274 - 5016

Aux. Limpeza - Hospital São José está selecio
nando pessoas para atuar como aux. de limpe
za, interessados Tr: 3274 - 5016

BABÁ - Procura - se, pi trabalhar no horário
normal, Bairro Czerniewcz. TR. 96077945.

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

Manutenção de computadores - Interessados
consulte - nos. faça um orçamento temos óti
mos preços, manutenção de computadores em

geral Tr: 99429613
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9974-1915

BAIRRO CEtlTROJlESTE SCHROEDER
• em alvenor o aeob � ge <o Iq,05 bw( selo tOI alto de
ser. 76m2 e I o �40 DOO oe
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TEMOS IMÓVEIS EM JOINVILLE E REGIÃO
ESTAMOS CADASTRANDO SEU IMOVEl EM JARAGUA 00 SUL E REGIAD

MARCENEIRO - Coloco portas de todos os es

tilos. Reformo portas de correr, troco roldana�
e ajustes Serviço de qualidade e preço acessi

vel Tr: 9902 - 8740 ou 9125 - 9932

Mecânico - Precisa - se de pessoa com experi
ência com solda oxigênio e mecânica automo

liva Tr.3376 - 5122

REVENDEDORAS - Atenção, temos algo dife

rente e especial p/ você aumentar sua renda.

TR.32752063/91942338

Transporte - Ofereço, Fiorino para prestação
de serviço, transportes em geral para todo o

Brasil. Tr:8433 - 8233/8452 - 2923

. 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, c/ garagem.
r:3276 - 3321.

pto centro - precisa - se de rapazes para divi
dir apto mobiliado em Jaraguá do Sul. Tr:3372
- 2526/9199 - 3174, Alexandre, após as 18:00.

O. - Precisa - se, rapaz pi dividir apto. no

ntro.TR.33701270

alneário Camboriú - Vende - se, mobiliado,
odo reformado no Centro, próximo ao Ca
elódromo, com 1 sute, 3 quartos e demais
pendências.Tr: (47) 9625 - 0543

arra do Rio Cerro - Vende - se, com 02 dor
itórios, 01 Bwc, sacada com churrasqueira,

róximo ao Posto Km7. R$120.000,00

ENTRO - Vende - se, ed. Maximum Center,
suite, 2qtos, gar.,salão de festas, elevador, 2'

ar, sacada fechada com sistema reike.que
e ser aberta totalmente qdo quiser, todo
biliado com móveis sob medida. R$270

000,00, aceito financiamento. Tr:3055 - 2094
9117 - 8754.

ENTRO - Vende - se, Ed. Men�gotti, 2 qts +
. Empregada, bwc privativo, R$130.000,00,
ita carro e/ou imóvel em Jaraguá I Praias I

jai. Tr. 3248 - 4258 ou 8401 - 4000
-

OMPRA - SE - Apto até R$95.000,00 à vista,
preferência próximo ao Angeloni. Tr:9993 -

100.

ORUPÃ - Centro - Vende - se, novo c/
quartos, sala e cozinha conjugadas, 01

c, lavanderia. varanda e garagem.Valor
95.000,00 aceita veículos como parte do

io.Tr: 32748844/99298265 CRECI N0
4237.

da Figueira - Vende - se apto no residen
H amar, 111 m2, suite, 2 quartos e demais

s, condomínio com salâo de festa e
ador.R 165.000,00. Tr:8838 - 3955/3055

0788

da Figueira - Vende - se prox. weg II,
1 suite 3 quartos e demais cômodos

130.000,00+ finan. Aceita - se carro
.9137 - 5573

MJBA - Vende - se, 2 qts, mobiliado,
120.000,00. Tr. 33707881 I 33761315 I

c/ Leonel

Jaraguá Esquerdo -Vende - se, prox. a Ma
dri no edificio D'Espanha, andar térreo, com
área privativa de 71,68m2. Contendo 1 suite
+ 01 quarto, 01 vaga de garagem coberta e
demais dependências .Valor R$110.000,00.
Tr:32748844/99298265 CRECI N° 14 237.

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 suite, 2
quartos e demais cômodos, prox. ao CAIC,
R$145.000,00. Tr:3376 - 0389.

Vila Raw -. Aluga - se, prox a Unerj, com 1
quarto e demais dependências. Tr:3273 - 5233

::.: CASAS

AMIZADE - Vende - se, alvenaria, área de
200m2, semi - mobiliada, terr. 450m2, libera
da pi financiamento bancário. Prox, ao posto
novo. Tr:8843 - 5751.

Amizade -Vende - se em Guaramirim, com 03
dormitórios, 01 Bwc, próximo ao Germinado
WS. R$135.000,00. Tr: 3370 - 6370

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 alvena
ria, com 3 quartos e demais como cômodos,
R$110.000,00. TR:9183 - 8081.

Sheroeder - Vende - se, alvenaria, 2 quartos
e demais cômodos, R$90.000,00Tr:9183 -

8081/3373 - 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, edicula, próximo a o campo
Bota Fogo. R$155.000,00

BARRA DO SUL - Troca - se, por chácara ou

terr. em Jaraguá. Tr:8824 - 1107.

Barra Rio Molha - Vende - se, 92,5m2, alvena

ria, com 1 suite e demais cômodos, astano até
a porta, R$72.000,00, aceita - se carro popular
o Mal. de Construção

CENTRO - Vende - se, alv., R$l17 .000,00.
Aceita - se troca pi terreno. TR. 91375573
Creci 11831

Centro - Vende - se, prox a WEG I, 800m do

centro, grande de alvenaria, semi acabada,
R$118.000,00 avo ou R$68.000,00 + parce
las, aceita - se carro. Tr: 9903 - 1131 ou 3371
- 6069

Ervino: Casa de madeira 800mts distante da

praia. Tr:3371 - 6605a noite com Sir1ey

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,

RS150.000,00. Aceita casa de menor valor. Tr.

91375573 I 33716069 - Creci 11831

Rgueirinha - Vende - se, alvenaria, 2 quartos e

demais dependências. R$135.000,00, entrada
+ financiamento. Tr.9183 - 8081/ 3373 - 0098

ITAJUBA - Vende - se, nova, alv.. Tr. 91434423

JARAGUÁ 84 - Vende - se, 385m2, 2 qtos, sala
conjugada cl a cozinha. R$50 000,00 ii combi
nar. Tr:3273 - 7195.

JARAGUÁ 99 - Vende - se, nova, alv.,
120m2, terreno esquina, murada, 2 qts + 1
suite, garagem dois carros, prox. a Malwee,
R$190.000,00. Tr. 99025885

Jaraguá 99 - Vende - se, de alvenaria, 105m2,
murada, terreno 15x30, prox a creche do Ouro
Verde, aceita - se casa em menor valor em Ja
raguá do Sul, Pomerode ou Maçaranduba. Tr:
9126 - 5824

João Pessoa - Vende - se 2 casa de alvena
ria, prox. a creche,com escritura, creci 11831,
R$67.000,00 Tr:9137 - 5573.

NOVA BRASILlA - Vende - se, terreno c/
740m2, casa cl 240m2, 1 suite, 3 qts, 2 bwc,
piscina, área de festa. RS550.000,00. 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.

PiÇARRAS - Vende - se, 120 m2, R$70.000,00.
Tr. 3275 - 0560.

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 parce
las 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 Mar1i

Vila Rau - Vende - se, alvenaria, próx. UNERJ,
107m2, 3 quartos, Terr.14x30 - R$155.000 -

Tr::9918 - 9996/3372 - 0777

. CHÁCARAS

GARIBALDE - Vende - se, 41 000m2, 3 lago
as, 1 rancho, com pastagem, toda cercada, á

70m., do asfalto. RS125 000,00. aceito terr. no

negocio. Tr:3055 - 8262.

Garibaldi - Vende se. com 33.ooo,00m2,
com casa, próximo ao Comércio Furlani.

RS90.000,OO aceita carro, troca por apto ou

casa para locação. Tr:3370 - 6370 / 9965 -

9934

JACU - AÇU - Vende - se, 54.462,48m2, cl

casa simples de madeira. cf lagoa e energia
elétrica., RSl38.000,oo.Tr. 3274.8844 - CRE

CI;SC 2716.1

Ribeirã Grande - Vend - se, 13.87()mZ, Umpo
e plano, proxZ3 vale das pedras R$90.000,OO

www.imovelsjaragua.com.br

R1084 - 160m2 +

piscina -

Guaramirim -

R$215.000,OO

R1101 Nova - Guaramirim
- RS 145.000,00

"UM NOVO CONCUTO UlllolOVfIS PARA JARAGUÀ DO SUL f REGIÃO·

R5015 - Barra Velha
70.000 ,00 de
Frente para o

Mar - Financio

Glassimais

sem befeítuna R43371 - 6069

RIO CERRO II - Vende - se, 50 000 m2, lagoa
de peixe, cachoeira. RS120 000,00. Tr:3376 -

0726.

SANTA LUZIA - Vende ou troca - se, 21.800m2,
água corrente, palmeiras,bananal, lagoa. Tr.
32752037/91184455

SANTA LUZIA - Vende - se, smo 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 - 267719116 - 9841

SITIO - Vende - se. 120.000m2, c/ arvores

frutrferas, área propicia pi pasque e pague,
R$450.000,00. Tr. 33705603/99735780

TIFA AURORA - Vende - se, 30.000m2, cl nas

cente e casa nova. RS65.000,00. Tr. 33722818

TIFA AURORA - Vende - se, 37.oo0m2, pas
tagem, plantação e riacho, R$65.000.00. Tr.
33722818

. LOCAÇÕES
APTO. - RAU - Aluga - se, 2 qts, garagem,
R 470,00 mensal. Tr. 99932131 Sandra

CASA - TRES RIOS DO SUL - Aluga - se, prox.
ao ercado Lanssa. a1v., 68m2, 2 qts, sala c/
varanda, cozinha, bwc, área serv., SI garagem,
R 530.00 mensal. R. 8843 - 5751

CASA - BARRA 00 SUL - Aluga - se pi tempo
rada.Tr. 3376 - 1553 ou 9903 - 0545

CASA - CHICO DE PAULA - Aluga - se, a1v.,
prox. a Menegotti. TR. 9171 - n6ó

CASA - PIÇARRAS! BARRA VElHA - Procura -

se pr alugar, dia 24 a 3. Tr. 91812725

R5010 - Penha 300mts da
Praia R120.000,OO

CASA - TRES RIOS DO SUL - Aluga - se, Rua
Alwin Koch, 130m2, garagem, 3 qts, RS550,00
mensal. TR 3370 - 1447 Romeu

CASA - JGUNGUARAMIRIM - Procura - se pi
alugar, 2 qts, sala, cozinha, bwc, lavanderia. Tr.
9167 - 6964

GALPÃO - GUARAMIRIM - Aluga - se, 300m2•
Tr. 33701608

Galpáo Comercial- Vila Lalau - Aluga - se (14 x

9mt) boa localização, acesso asfalto, Pé direito
alto, pI fins comerciais. industriais. cf Habite -

se - RS800,00 - 9918 - 9996

QUARTO - BARRA DO RIO CERRO - Aluga -

se, durante a semana pI moça de outra cida
des que trabalha em Jguae região. TR. 9149
- 9771.

QUITINETE - ILHA DA RGUEIRA - - Aluga - se,
nova. 1 qto, sala, cozinha, bwc, serviço, ga
ragem, murada. Pret. pI solteiros ou casal si
filhos.RS400.00. TR. 3370 1821

QUITINETE, QUARTO, APTO. - CENTENARIO
- Aluga - se, mobiliados. TR. 3370 - 3561/
99583197

SALAS COMERCIAIS - CENTRO - Aluga - se,
Av. Pref. Waldemar Grubba. Tr 99975027

. SALAS
COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende - se, Walter arquar
di. Ir. 3370 - 0370

CE TRO - Vende - se, ponto comercial, com

mesanino, Ideal para loja. Tr. 99791101

Centro - Vende - se galpáo, creci 11831,
138m2, pro ao centro, RS68.ooo,oo e +2OX de
RS2.500,00. Tr:33

IlHA DA RGUEIRA - Vende - se, sobrado co

merciai e residencial, com mercado completo

25

hellanQ®lmOVeISlaraoua.coITI.br

R1112 - Nova
- Jaragua 99 -

R$130.000,OO
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CONSULTORIA
HABITACIONAL

Emprásttmo Pessoal poro.
Aposentados e PensIonislos

F 'lC1onórIos PúblIcos
Fl6lCiOn6tlos dos EIT'p1EtSOS

Conveniados
ConsullorlO polO:

AQUbIÇóc 00 Imóvel p.onto

Aq..isiç00 de Too no Coru!ruçào
Con5truçào e l?elo:-mo

DespochanIe iITIoMólO
COnsó�

funcionando, 600m2. Tr: 3370 - 4927.

LOJA FEMININA - Vende - se, Centro de
Jguá, moda femintna, bolsas e acessórios. Tr.
99511107 I 32736762

Vila Lalau - Aluga - se galpão comercial. Tr:
9918 - 9996

TERRENOS

AGUA VERDE - Vende - se, prox, ao Brei
maupt, livre de enchente, 450m2, cf escritura.
RS87.000,00 .. TR91375573

AMIZADE - Vende - se, ou troca por casa,
60m2• Tr33745520

Amizade -Vende - se, possuindo 318,5m2, em

rua asfaltada e com escritura. Aceita finan
ciamento bancário. Valor RS75.000,00.Fone
32748844/99298265 CRECI N° 14 237

Barra do Rio Cerro - Vende se com 324,002
próximo a Tritec. R 80.000,00. Tr: 3370 -

6370/9965 - 9934

Três RIOS do Norte - Vende - se. lindo terre
no pronto para construir, prõxímo a Escola
Max Schubert. 670m2 (27,48m X 24.60m)
R RS95.ooo,00 Tr: 88064621.

Barra do Rio Cerro - Vende se, com 324,oom2,
próxJmo a Tritet R 80.000.00

Barra do Rio Cerro - Vende - se, com

420,00m2, prÓXImo ao Ferro Velho Usa Peças.
R 92.000,00. Tr: 3370 - 6370

Barra do Rio Cerro - Vende - se. com

599.88m2, prÓXImo a Buzmaq. RS115.ooo.oo.
Tr: 3370 - 6370

BARRA DO RIO CERRaI PRAIAS - li - se,
terreno na Barra do Rio Cerro por mela água na

praia. Tr.33709217 OU 99895750
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Glassimais
BARRA VELHA - Vende - se, terreno no tabu
leiro, frente p o mar, 300m2, RS150.000,OO.
Tr.88146407

CRECI N° 14 237.Tr 32748844/99298265

Firenzzi - Vende - se 14m2x28m? com escri
tura, legalizado, RS65.000,O, aceito entrada
+financiamento. Tr:3371 - 6069

GRaTA FUNDA -Vende - se, 140 mil m2, regu
larizado. Tr.33791119

ILHA DA FIGUEIRA - Vende - se, 15x30 =

450m2, Rua Ricardo Karssner, asfaltada.
Tr.99695540

ILHA DA FIGUEIRA - Vende - se 450 00m2
RS80.000.00. Tr.3370 - 6370 /9965 - 9934 i
9975 - 2943.

Ilha da Figueira - Vende - se com área de
751,25m2 Contendo: uma sala comercial com

321,13m2 e uma Casa mista com 143m2.Óti
mo para instalação comercial. Aceita imóvel de
menor valor. R$450.000,OO.Fone

Jaraguá 99 - Vende - se, amplo, 704m2, lateral
da Bertha Weegue, a 3km da Malwee, cercado,
local tranqüilo, R$85.000,00, aceitase carro ou

financiamneto

JGUNSCHROEDER - Compra - se, acima de
3.000m2. Tr.33714008/88026635

João Pessoa - Vende - se localizado na Rua
Manoel Francisco da Costa, com área de 472
m2• Ir 3374 - 5934/9138 - 4176 após as 15
horas.

MASSARANDUBA - Vende - se, 10.000m2• Tr:
3379 -1119.

NAVEGANTES - Compra - se. Tr: 3275 - 3736.

PiÇARRAS - Vende - se, 120 m2, R$70.000,OO.
Tr.3275 - 0560.

PiÇARRAS - Vende - se, próximo ao fórum.
Troca - se por imóvel em Jaraguá do Sul.
R$95.000,OO. Tr: 9975 - 3092.

Piçarras - Vende - se Quadra Beira Mar medin
do 13 x 25 = 325,00 m2, Rua Das orquídeas
310te, Valor RSll 0.000,00 Aceita Negociação.
Tr: 8402 8775

Piçarras - Vende - se 3 Quadra da praia 24x24
576,OOm2 R das Figueiras eSQ. com Pedro
Bencz Valor RS85.000,0 Negoclavels, roço
por terreno ou imóvel em Jguá do Sul.Ir: 8402
8775

RAU - Vende - se, comercial, 507m2, fundos
do Mercado Brasão, Rua Afonso Nicoluzzi.
R$170.000,00. Tr.99757708

SANTO ANTONIO - Vende - se, prox. ao co

légio, c/ água, luz e esgoto, rua asfaltada,
R$7.500,OO de entrada + parcelas de um salá
rio minimo. Tr.33716069

SCHROEDER - Vende - se, Centro Norte,
esquina, 785m2, c/ escritura, R$50.000,OO.
TR.3370 - 4927

Sheroeder - Vende - se 421 m2, escriturado,
próximo ao Salão Bracinho, RS39.000,OO,
aceita automóvel de menor valor.Tr: 91740251

Três Rios do Norte - Vende - se, com 1 900m2
.Pronto para construir ou desmembramento
em 04 lotes, projeto pronto, esgoto hidráulico
já instalado. Valor R$148.000,OO. CRECI N° 14
237 Tr: 32748844/99298265

VILA LALAU E ILHA DA FIGUEIRA - Procura -

se, a partir de 600m2• Tr: 9101 - 8302.

VILA LENZI - Vende - se, 300m2, RS65 mil.
Tr.9993 - 3881

Vila Rau - Vende - se, 16x95, com galpão de
12x12 semi acabado, prox ao mercado Larissa,
RS195.000,OO. Tr:3371 - 1515/9905 - 2064
Dalton

CAMINHÕES
040 - Vende - se, 90, cf baú, drecào hidráuli-

ca, alarme, travas õnmo estado RS34.900,OO
Tr:33701478/99030877

MERCEDES BENZ L1214 - Vende - se, 94, cf
bau, branco. Tr. 9979 - 6850/3371 - 6368

SCANIA T112H - Vende - se, 83, todo revisado,
pneus novos. TA. 3370 - 7144

TRUCÃO - Vende ou troca - se, 81. Fiat, me

cãnica Mercedes, RS25.000,00. Tr.99380871

vw 8150 - Vende - se, 01, cl baú, branco. Tr.
9979 - 6850/3371 - 6368

- MOTOCICLETAS

BIZ - Vende - se, 03, 1 OOcc, sem partida elétri
ca, preta, oferta, R$3.300,OO. Brinde capacete.
Tr:33702060 ou 9948 - 9644.

Biz - Vende - se, prata,09, 125, 4.500km, assu

mir 39 prestaçoes de R$233,00e, pago a meta
de 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,OO. TR. 88139714/ 91495390
Leandro

CG - Vende - se, Trtan 125 ks, prata, c/ baú,
R$2.700,OO. TR. 33717317/ 99267616

CG TITAN - Vende - se, azul metálico, 08,
km12.500, placa finall paga até janeiro 2011
RS2.000,OO + 23x RS232,OO Tr:84062931

CG - Vende - se, 600cc Hornet,06/07, 27.000
km, prata, R$26.000,OO, pneus Michelin novos
Tr: 9131 - �362 Luciano.

CG - Vende - se, 88/89, toda oríçmal, Tr:9923
- 1153

CVX 250 - Vende - se, 08, Twister, licenciada
2009 paga, c/ alarme. 14.000 km. R$9.500,OO.
Tr:8802 - 6399,

DAFRA - Vende - se, 09, Laser 150cc, prata,
baú givi, c/ capa, cadeado, R$4.000,OO. TR.
3055 - 3756/8408 - 9110

DAFRA - Vende - se, 09, Laser, 150cc, prata,
c/ bau givi, capa e cadeado, R$4.000,OO +

transt consorcio. TR. 3055 - 3756 á noite.
f'

DRAG STAR - Vende - se, 04, preta, customi
zada. Tr. 33721528/91816689

Falcon - Vende - se, 2004, preta, R$2.500,OO
+ 34x298,OO. 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

SHADOW - Vende - se, 600 vr. 01, � dono,
em ótimo estado. Tr:9993 - 3937

SHADOW 600 VT - Vende - se, 01, cromada.
Tr:9993 - 3937.

SUNDOWN - Vende - se, Web EVa 100, 06,
preta, partida elétnca. grátis 2 capacetes prelo.
Tr:3275 - 3105

Suzuki GS 500 - Vende - se, 2009. Tr: 3373
- 0841

TORNADO - Vende - se, 04, pl tnlha, cf doc. Tr.
92200034/33712697 Celso

TWlSTER - Vende - se, 07, bordo. Tr.
33713570/88216776

Twister - Vende - se, ano 2003, vermelha,
RS5.500,OOO, aceita - se carro em troca

Web - Vende - se web preta unico dono. Tr.
91016007

XR 250 - Vende - se, 04, tomado, equipada pi
tnlha, R$3.500,00. Tr. 92140486

XT 600 - Vende - se moto de trilha RSS.OOO,OO.
Tr:9979 - 8040
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XT - Vende - se, 660r, preta, 08, COr:1 cana

Bagageiro, RS25.000,OO. Tr3055 - 0024 9156
-1228

XT660 - Vende - se, ano 05, R 1800,00.
Tr"9979 - 8040

VBR 125 -,Vende - se, 06, Vamaha,14 000 km,
vermelha. cf baú e capacete. Tr 8443 - 3999
/3376 - 1996

- CHEVROLET

ASTRA - Vende - se. 05. Hatch Elegance, 4

portas, 2.0 tlex, preto. AR, OH. VE. TE, AL.
Tr:8823 - 8479.

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. Hatch Elegance. 4 portas,
2005. 2.0 nex preto. completo + película.
RS31.000.00 negociável. Tr: 8823 - 8479 após
18:00 hs

ASTRA - Vende - se. 01, Hatch. preto,
RS19.000.00 a vista e sI troca. Tr. 3370 - 8307
(horário comercial)

Astra - Sedan Elegance, ano 2005. preto.
completo com Air bag duplo em ótimo estado
RS34.900,00. Tr:3376 -1435/9942 - 9613

CELTA - Troca - se. 04, Super. 4p. Troco por
Focus, 05 a 07. Tr. 33717538

CORSA - Vende - se, 06. Hatch. Max, 1.0,
8v, 4p, prata, AC, DT, LT. ótimo estado,
R$23.900,00 sem troca. TR. 337041301
91313273

CORSA - Vende - se, 2 PIS. 97, branco, ótimo
estado. Tr:9177 - 3927

CORSA - Vende - se. 96. Super, branco, tra
va elétrica, alarme, desembaçador traseiro,
ar Quente. limpador traseiro. roda liga leve,
RS7.500.00 + 11 x de R$415.00. Tr. 96156811
cl GUilherme

Corsa - modelo novo, ano 2005, R$23.000,00.
TR. 32.75 - 3538/9931 - 9410

CORSA PICK UP - Vende - se, 02/03, FT,
prata, alarme, trava. lona mantima. xenon e

suspensão legalizada,R$4 000,00 + parcelas.
TR.91551154 manha

Corsa - Vende - se ano 2008, preto, 4p. com Ar
e travas, uma dono ótimo estado de conserva

ção, 35mil km2, R$23.500,000. Tr:8406 - 6419_
/3273 - 6176

Corsa - Vende - se, 4p, 98, alarme, travas, ro

das de liga, AO e som. Tr 8404 - 3325

Corsa - Vende - se, sedan, 99, 1.0,8v. 4p, trava,
alarme, ar Quente, RS12.500.00

MERIVA - Vende - se,. 03, completa,
RS5.000.00 entrada + 40x de RS956,OO. Tr.
99886649

OPALA - Vende - se, comodoro 83, azul, 2 pts.
Tr:9188 - 2814.

S10 - Vende - se, 00, 2.2, 4x2, GNV, cab,
Simp, VE, TE, AL, LM, 4 pneus novos. Ótimo
estado. RS25.500,00. Tr:9967 - 9864.

S10 - Vende - se, 00, diesel, ABS, AC, OH,
prata. TR. 99239345

S - 10 - Vende - se, 04/04, turbo diesel inter
culer, cabo Simples. AC/DHIVE/TE e sistema de
rastreamento. RS39.000,00. Tr:9107 - 6932.

S10 - vende - se, complete, com GNV,
RS25.000,OO. Tr:3370 - 8633

. Vectra - Vende - se 95, nexo branco, completo,
muito conservado.Tr:9197 - 2309 I 3275 -

2245 ariane (após as 18:00 hs)

Vectra - Vende - se ano 2001, comp. + couro,
66mil km rodados, 2.2 mpsi, 8 válvulas com

manual e nota. Tr:3376 - 2776

Vectra - gls, 2.2 completo, ano 99 com GNV,
RS19.500,00

Vectra - gls. 2'2 completo, ano 99 com GNV,
RS19.500,00 nTr:3275 - 3538/99319410

FIAT

Corsa - Vende - se, Max, ano 2007, 4 p,
completo. único dono, R$25.000,OO. Tr:8404
- 3325

PALIO - Vende - se, 99, 4 portas, branco, cprn
pl Tr:9618 - 7945.

Fiorino - Vende - se. fire, 1.3, 04, GS, Tr:8452
- 2923

PALIO - Vende - se, 97, 4p, vidro, trava alarme,
RS11.900,OO. Tr. 32753538/99319410

PáliO - Vende - se, ano 99, 4 p, com GNV.
Tr:3275 - 2049

Pálio - Vende - se, EDX, ano 96 modelo 97,1.0,
branco em bom estado, R$3.000,00 de 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,fire, AO, limpador e de

sembaçador traseiro, vidro e trava elétrica,
vermelho, 4 p, ano 2009, R$25.500,00 ou

R$12.000,OO - parcelas de R$435,00 aceita
se carro de menor valor.Tr:3379 - 0249/9161
- 1461/3379 - 5435

Tipo - Vende - se ano 95 em bom estado,
R$7.500,OO. Tr:3376 - 4050

Tipo - Vende - se, 95, 4p, em bom estado,
RS7.5000,OO. Tr:3376 - 4050

Tipo - Vende - se, ano 95, vermelho, 4p, aceito
moto na negociação. Tr:8807 - 3457

UNO - Vende - se, 4 portas, compt R$4
000,00 entrado E + parco Tr:9618 - 7945.

UNO - Vende - se, 96, 1.0, azul, R$8.500,OO.
TR.33700983

UNO - Vende - se, 96, bordo, 2 portas, 2° dona.
Tr:9152 - 7848

UNO - Vende - se, 96, Mille EP. 2p, R$8.800,OO.
Tr.33719157

Uno - Mile Fire, 2005, 2 p, com ar - cond.
RS15.000.00. Tr:9979 - 8040

Uno - Vende - se, 2006 2P Flex. Tr:91 01 - 6007

Uno - Vende - se, Smart, 1.0, 2p, travas elétn
ca, alarme, limpador e desembaçador traseiro,
ar Quente. 88.000km, R$12.500,000av, ou via
financiadora

'-

FORD

COURIER - Vende - se, 06, 1.6, branco,
RS22.000.00. Tr. 32731944

Courrier Vende - se, ano 2003, 1.6, branca,
ótimo estado. Tr: 3275 - 2049

DEL REY - Vende - se, 83, verde, metálico,
bom estado. RS2300,00. Tr: 8459 - 8773 ou
8461 - 3436

Del Rey - Vende - se, 89, em perfeito estado,
documentação em dia, dourado. Tr"3370 -

3110

ESCORT GUARWA - 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 - 1000 - Vende - se, 86. turtmada vidros e
trava elétricos. alarme, OH, banco couro, com

pleta. RS22.000,OO Tr.99419712

F - 1000 - Vende - se, 9�, diesel, cabine sim
ples (modelo novo) motor mwm em ótimo es
tado. RS27.000,OO nego Tr: 99735052

RESTA - Vende - se, 00, 4 portas, azul pe-

ronzado, para - choque personalizado. RS12
500,00. n: 8405 - 9689

Fiesta - hat, 1 O, 08, vermelho, UOlCO dono

completo, sem troca. RS28.000,00. Tr:3275 -

0723 ou 91132896

KA - Vende - se, 03, preto, kit esportivo, AQ,
rodas liga leve, desembaçador e limpador tra

seiro, RS14.000.00. TR. 91171176

KA - Vende - se, 08/09, semi - novo, branco,
9.000 km, AR, TE, AL. RS25 000,00. Tr: 9135
- 8601

KA - Vende - se, 98, prata, pára - choque per
sonalizado, TE, AL R$9.500,00 sI troca. Tr:
8405 - 9689.

Ka - Vende - se, ano 2001, if!1age, ótimo

estado, RS1.500,OO entro Mais parcelas de

R$454,00. Tr:3273 - 6417

MONDEO - Vende - se, 95 teto solar, banco

elétrico, air bag duplo, ABS, top de linha. Tr:
3373 - 8244.

S10 - Vende - se, 01, dizer, aceita - se Hilux na

troca. Tr: 3372 - 0665

S10 - Vende - se, 05, a diesel, 4x4, 2 portas.
Tr:3275 - 0697

VERONA - Vende - se, 94, LX, álcool, rodas de

liga leve, pára - choque personalizado, película.
R$6.500,00. Tr: 8405 - 9689.

Verona - Vende - se 1.6, ano 90, branco, ex

celente estado de conservação, R$5.800,00Tr:
9918 - 9996

OUTROS

Aero Willis - Vende - se, ano 68, totalmente
onglOal, carro para colecionador R$15.000,OO.
Tr: 9979 - 8040.

ALFA ROMEO 164 - Vende - se, 95, impecável,
RS12.000,00. 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
RS17.000,OO. Tr: 3372 -1371/99228300

Honda Fit - Lx 04, completo, Tr: 9973 - 9838

Jeep - Suzuki Samural, 95, GNV, AC, rodas de
liga. Tr:3371 - 8188/9612 - 9779 Mauricio

JEEP - Vende - se, 61, 6 cilindros, 4x4, 3 mar

chas, R$18.000,OO. Tr.99623664

JEEP - Vende - se, 61, gasolina, 4>.4, reduzido,
RS18.000,OO. Tr. 33740649

Mitsubishi - Vende - se,07, L200,
APE,Out . doar, chumbo, RS75.000,00.Tr:
30550024/91561228

NISSAN Til DA - Vende - se, 08/08, 1.8, auto
mático, completo, único dono. TR. 88023118

PAJERO SPORT - Vende - se, 02, disel, 2.8,
completa 4x4, RS48.000,00. Tr. 91151154

PICASSO - Vende - se, 02, exclusive, AR,
banco de couro, compl, ótimo estado. RS24
500,00 Tr: 8862 - 0017.

PICASSO - Vende - se, 04, completo,
RS29.000,OO. TR. 33705622

QUADRICICLO - Vende - se, 08, Suzuki 750.
Tr. 9973 - 8618

TOVOTA - Vll.nde - se ou troca - se, 04, HILUX,
3.0, turbo, 4x4, preta, gabine dupla, couro,
compl. 58.000KM. 1· dono. Tr: 3376 - 5122.

VAN FURGAO - Vende - se, 03, Mercedes Benz
Sprinter 311 COi. 4 portas, diesel, IPVA 2009
pago, RS52.000,OO. Tr. 47 8443 - 3999 ou
3376 - 1996

= PEUGEOT

Pegeout 206 - Conversível, ano 2003,
R$35.000,00 + financiamento Tr. 3372 -1371

PEGEOUT 307 - Vende - se, semi novo, 08. Ir
9949 -1515 Symone

Pegout 206 - Vende - se, ano 2001, 16Vv,
completo menos direção, cor vermelho, 1.0,
RS16.500,000.Tr: 9975 - 3940/9902 - 6717.

PEUGEOT 206 - Vende - se urgente, 07, SW
Flex, compl, único dono, RS25.700,00. 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 206 - Vende - se, 1.4, flex., tp de linha,
R$28.000,00. Tr:8405 - 9689

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 307 - Vende - se, 07, Griff, comple
te. TR. 9969 - 3914/3372 - 3008 Kauê

�

- 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,OO.
Tr. 9902 3992

Clio - Vende - se, Hatch, 1.6, 2001, Bco, 4
Portas, completo R$13.990,OO, aceito fiancia
menta, 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, 2° dono,
completo, pneus novos. Tr. 99479765

Megane - Vende - se, ano 07108, Dynami
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,OO Tr:3370 - 2370

SCENIC - Vende .- se, 06, Privilege,
R$35.000,00. Tr. 99623664

VOlKSWAGEN

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, RS8.500,000.Tr:3370 - 1161

Fusca - Vende - se fusca ano 63 em bom esta

do, RS1.500,00 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 Elriginal com alter
nadar e película, RS7.500,000.Tr:8809 - 6382
Jader

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GUARAMIRIM - AVAl GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM . RIO BRANCO

Cod.153 - Coso Misto c/90m2 �.·i�. '" ..

cl 3 quartos, solo, coz, bwc, Gra- tfIf<.
-

.• - '"

rogem, lavanderia,churraqueira. Cod. 158 -Coso em alvenaria c/
CI Geminados no.�ndos de 2 quartos,coz,Bwc,solo, garagem,
14,5,50, poro 2 kitinetes cl lavanderia, + 2 Kitinetes c/1 quarto

1 quarto cada, cozinho, bwc, cada,bwc,sola,cozinho. Tereno com

lavanderia, c/ padrão de luz 465,63m2 - Valor R$ 115.000,00-
separado. Valor R$140.000,00 - Aceito-se proposto, aceito corro, ou

Negociáveis entrado de 80% e parcelas.

Cod. 154- Coso em

alvenaria 90m2 cl02 quartos,
sala,cozinha, Bwc, Varando,

Garagem e lavanderia.
Terreno c/ 450,00m2

Valor R$120.000,00 -

Negociáveis, ou troço-se por
chócoro

Cod.159 - Terreno 416,71 m?
Escriturado, plano pronto poro

construir, c/luz no ruo.

Valor R$ 40.000,00- Entrado de
50% e restante pode ser parcelado.

GUARAMIRIM - AMIZADE
I

GUARAMIRIM - �OVA ESPERANÇA

Associação Frutos da Brasil

Você sabe o que é OSCIP?

Organizaçao Social CÍVII de Interesse Publico -

OSCIP Sigla pouco conhecida do povo brasileiro,
mas de multa impor1áncia. pois sendo uma OSCIP
a nossa Associaçao tem o recomectrnento do
Governo FeOer.lJ como sendo de Interesse Púbico.

VISite o site do MlOisténo da Justiça
a) associações civis, �
b) sem fins lucrativos. � �

c) de direito privado, f..f'"d) de interesse público.

AF I Br:'rCod.165 - Sobrado 227m2 cl 2 quartos,
solo, cozinho, solo, Bwc, lavanderia,
Garagem, cl 2 Kitenetes - Terreno cl
450,00m? - Valor R$ 150.000,00-

Negociaveis, Aceito corro até 20.000,00

Cad. 164 - Coso em alvenaria de 100m?
c/2 quartos, solo, cozinho, Bwc, lavanderia,

garagem. Terreno cl 531,97 m2 - Valor
R$125.000,00 - Venho conferir

www.oftbrosil.org.br
AFTB SONHO DA CASA PROPRIA

.

www.osnicorrelordeimoveis.com.br

. 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.

Residencial AMARYlLlS,
ultimo andar, 1 sUite
com sacada mais 2

quartos, sacada com

churrasqueira e 1 vaga
de garagem. Area total
de 147,24 m2.

Terreno na R� Gustavo
Barroso com 414,90 m2

(14,00 x 29 61)
loteamento Plcolll, local

tranquilo proxrmo a UNERJ
RS 55.000.00

escntura e energia
elétrica a partrr de

R$ 55.000,00,

Fusca - Vende • se, ano 71, ótimo estado.
Tr:9933 - 0227

até 2011, RS8.000,00. Tr:3371 - 6069 PARATI- Vende - se, 97, 1.8, 2 portas. Tr:9973
- 9749.

GOL - Vende - se, 03, Special, alcool,
R$14.500,OO. Tr.33719157

Gal - Vende - se, ano 99, MI, RS5.000,00 de
entrada + parcelas R$400,00 Parati - Vende - se. 89, 1.8. preta. motor novo.

unico dono, impecável. Tr: 3376 - 5122

GOL - Vende - se, 09, 1.0,4 portas, flex, preto.
R$28.000,00 Tr:3273 - 5233.

Gol - Vende - se, Gti, completo. branco.
Tr:9933 - 0227 pala - Vende - se, 00, ótimo estado, compl.

R$20.500,00 ou RS16.000,00 de entrada +

12x de RS652,00. Tr:3376 - 3978 (após 13h)
GOL - Vende - se, 94, 1 O. RS8.800,00.
Tr:9962 - 3664

GOLF - Vende - se, 06, 2.0, automático, prata,
22.500krn. Tr.9981 - 9777

SAVEIRO - Vende - se, 00/00, G3, cinza, ótimo
estado. Ir, 33761060 I 91376250 cl Maicon

pela manhãGOL - Vende - se, 95, 1.0, azul, ótimo estado,
R$7.000.00. TA. 3376.2533

GOlF - Vende - se, 09, 1.6, Sportline, ver

melho, único dono, completo, revisado.
RS50.000,00. Tr. 88493600 147 3273 5144

(após 18hrs) SAVEIRO - Vende - se, 05, flex, legalizado sus

pensão e xenon • Tr. 99231153GOL - Vende - se, 96, Plus, 1.0, 59.000krn,
branco, única dona. RS11.500,00. TR. 9975
-1177

GOLF - Vende - se, 95, GTI, RS12.000,00. TR.
33716968 SAVEIRO - Vende - se, 99, bola. 1.6.

R$15.000,00. TR. 33716968

Gol - Vende - se. GIII 1.0 8v 2001, 4 portas,
Cinza (Graffiti), básico. Aro 13 de liga +CO
player RS14.000.00 -Tr: 9615 - 3238 Ronaldo.

Gol - Vende - se, 92/93, gasolina, 1.0,
R$7.500,00 avo Tr:8831 - 8122 Patricia ou Edir. SAVEIRO SUN - Vende - se, 01, 1.8, prata, OH.

TR.99239345

GOL - Vende - se, special 02, 2pts. ótimo esta
do. Tr:9188 - 2814 c/ Antonio

Gol - Vende - se, GTI, 2.0, completo. branco.
Tr9933 - 0227 Voyage - Vende - se 1.0. ano 2009, cinza.

completo, cllmobilízador eletrônico, Volante
multifuncional, alarme,MP3 e/entrada piSO,
USB e bluetooth. RS33.000.00 - T: 8433 - 7261Gol - Vende - se, 95, modelo bola, emplacado

KOMBI FURGÃO - Vende - se, 07, branco, flex,
cl GNV. Tr. 9979 - 6850 I 3371 - 6368

www.araisoimoveis.net

Rua Anlonio Teixeira dos sanlos

Jr, 41 Centro • Jaraguá do Sul

IM6vE IS PROT,2010.01.03.01022.

E-mail: contoto@poroisoimoveis.net - Telefone: (47)3372-2819 Plantõo: (47) 9911-7628

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
I i

rYónJlrã ó mais HóPó IanÇâ11ltmtó
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ReI: 2397 - Res deoclal Santa Catarina - Barra do RIo
Molha - Apartamento todo mo lado com 1 suite c/

sacaea, 2 dormitórios bwc SOCIal sala de estar e

sacada gourme com cturra5que.ra cozmha, área de

semço. 1 vaga de garagem R$300.000,DO

ReI: 2388 - - AmIZade - lot ChampagnaJ -

Apartamento com 1 su e mooffiada com sacada e

banhe ra de h dro -massagem 2 dormitOrios sala de
estar e jantar b SOCIal cozinha mobl da, área de

servço. 2 vagas de gara em (urna atrás da outra)
RS24t1.DOO.OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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107,5.::_AMIZADE - CASAALV,
cf suite + 2 qtos. RS239 mil

1072 - CHAMPAGNI\T
SOBtlADO el 290m2 - suíte + 2

qtos. R$500 mil

1403 - VILA lENZI- CASA
ALV. ct 140m� - 3 qtos, 2
15wc's te r no c 'f450m�.

R$255mi!

E O
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�

Õ
'"
a

:E.

� 300º-=-�ENTRO-= APTO NO
� ED. CARVALHO c/ suite + 2
S qtos. R$190 mil
Õ

• 1073 - AMIZADE - �_s�
D� MADEIRA cf 3 ctos,

terreno c/ 327m2• R$95 mil

13:t4 - SÃO LuíS - CASA DE
ALV. e/120,08m2 - Suite +

1 qto. Terreno e/1g8,65m2•
R$130.000,OO

1000 - CASA CENTRAl
cf 230m2 (todos os quartos

cl sacada). R$480mil

1404 - VILA LENZI
- CASA A LV. cf
80m2 - 2 qtos.

R$88mil

1008 - CENTRO - CAS� cl
suite + 3 qtos, piscina. terreno
cl 1320m2 - ótima localização.

R$795 mil

1025..:..CASA CENTRAL.- cf
300m2 - seüe master + 2

qtos, área de festas c! piscina
- Churrasqueira - Quadra
pOliesportiva. RS540 mil

CÔO. 3107 • GracIDs

Em cada uma das torres:
• Hall de entrada e espaÇQ gourmet
mobiliados • Ptayground eqUipado

• ElevadO( • Detalhes de
revestimerto porcelanizado na

tachada
Apartamentos:

• Infraestrutura para ar-condlclOlléldo
'00 spfl1 nos dormitórios' Tetos

rebaixados com gesso • Laminado
de madeira nos dormílónos •

varanda Gn Ilntfgrada • Pack s

opcionais: ColOl'S. Energy e Gourmet
a sua escolha • Oportunidade de

morar a poucos nlnutos do centro!

Locaraação:JaraguaEsQUarrlo

COO. 3093 . Imperíalis

Empreendimento:
• Hall de entrada e espaço gourmet
mobiliados • Playground equipado

• Elevador • Detalhes de
revestimento porcetanizado na

fachada • Locauzaçao tranqüila e

privilegiada
ApartamentDs:

• lr'IfnIcstruIl. Jm ar-cooócionado
.

� oos dormi!tlOOs • Tetos
rebalxados com gesso • Lmnado de
lTlêÓ!Í3 nos doon!láios • Varnnda GrIl
in!egada • Pack's opci(ms: CoIors.

Eneryy e Gourmet a sua escoIla
Localização: Barra do Rio Cerro

3001 - CENTRO -·RES. non
DE LÓTUS (em construção) C/

1 - 2 ou 3 qtos. Valores sob
consulta. Entrega em 2011.

3004 - CENTRO - APTO
NO ED. VAlRA C/ 2 qtos.
R$128 mil- Pode ser

financiado.

1102 - BARRA - CASA ALV. cl
suite + 2 qtos, ampla área de
festas. Terreno el l87,50m2.

R$385 mil

1081 - RES. VERSALHES
CASA AlV, cf 250m2, terreno ci

3795m2. Espaço para horta,
pomar, quadra de esportes, área

de festas com piscina. Local
Aprazível.

1056 - ÁGUA VERDE -

SOBRADO MOBILIADO cl
430m2 - terreno cl
1328m2• R$500 mil

1185 - FIGUEt�A -

SOBRADOS GEMINADOS cl
aprox�170m2 - suite + 2 qtos.

Valores sob consulta.

1306 - PRÓX. PREFEITURA
SoBRÃÕÕSEMI·MOBllIADO c/

suite + 4 qtos, area de festas com

piscina - terreno c/1400m2• Linda
vista da cidade. R$485 mil

1082 - AMIZADE - SOBRADO
c/180m? - suite master + 2

qtos. R$320 mil - Estuda
propostas envolvendo apto de

bom padrão no negócio.

341 �z1.ILA NOVA.::- RES.
Ar.,ARYlIjS.=..Excelente apto

com suite + 2 qtos
mobilíados, sala com painel,
cozinba mobiliado, garagem.

Rj.195,OOO,ºO

T

3270 - RAU - APTO no Ras.
Imigrantes c/ 96, 189m2 - 2 qtos,

cozinha mobiliada.
�130.000.00

211_2...:_ESTM,DA NOV� -

TERRENO cf 483m2•
R$60.aOO,oo

1223 - JGUÁ ESQUERDO -

CASA MISTA - terreno de

esquina. R$150 mil

1192 - FIGUEIRA - CASA ALV.
cl 300m2 - suíte + 2 qtos,

terreno e/1 OOOm2. R$280 mil

1103 - BARRA RIO CERRO -

CASA DE ALV. cl 192m2 - Suíte
+ 2 qtos, 2 garagens. Terreno

cf 372m2. R$270.000,OO

1085 - AMIZADE -

SOBRADOS GEMINADOS -

cada um cl suíte + 2 qtos.
R$175 mil cada sobrado

2125 - BARRA - TERRENO cf
18.000m2 - ótimo para

construir uma chácara, casa de
campo. R$195 mil

3412 - VILA NOVA - APTO
RES. JARDIM DAS

M.E.8C.EP.�.S.. cl 60m2 - 2 qtos,
1 garagem. R$99.000,00

1160 - CZNERNIEWICZ -

SOBRADO (rua sem saída)
cl 160m2 - terreno cl

730m2• R$480 mil

3417 - VILA NOVA-
RE�..!....GRAflADA (novo)

el suíte + 2 qtos - 2

vagas de garagem. A

partir de R$200 mil

2454 - SCHROEDER -

LOTES NO JARDIM
ELDORADO cl 392m2 - a

partir de RS52 mil- Estuda
pequeno parcelamento

E

2087 - BAEPEJiOl..=
TERREtIO c/ 4.634m2 - 50
metros de frente para a Av.

Pref. Waldemar Grubba.
RS1.875.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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H623 Casa de madeira com 02 quartos.
Bairro Chico de Paula. R$350,OO

H639 Casa de madeira com 03quartos.
Bairro Estrada Nova. R$450,00.

H636 Casa alvenana com 01quarto.
Bairro Baependi. RS480.00.

H633 Casa de alvenaria com

02quartos. Bairro Tifa Martins - Lot.

Firenze III. R$480,OO.

H642 Casa de madeira com

03quartos. Bairro Nereu Ramos.

RS500.00

H641 Sobrado com 02quartos. Bairro

Czerniewicz. R$570,OO.

APTOS:

H407 Quitinete com 01 quarto. Bairro
Czemiewicz. R$300,OO (incluso agua e

luz).
H535 Apto com 02quartos. Bairro
Amizade. R$400,OO + Cond.

H403 Quitinete com 01 quarto. Bairro
Nova Brasilia. R$420,00 + Taxa de

água.
H406 02 Quitinetes com 01 quarto.
Bairro Nova Brasilia. R$420,00 t taxa
de água cada quitinete.

529 Apto com 02 quartos. Bairro Vila
laIau. R$450.00 + Cond.

H538 Apto com 02quartos. Bairro Nova
Brasília. R$500,00 + IPTU.

H536 Apto com 01suite + 02quartos.
Bairro CENTRO. RS700,00 + Cond.

H539 Apto com 03quartos. Bairro Água
Verde. R$550,00
H540 Apto com 03quartos. Bairro
Centro. R$700,OO+ Cond.

ALUGUEL COMERCIAL:

H715 Sala comercial com 56m2•
Bairro Santa Luzia. R$378,OO.
H701 Sala Comercial. Bairro Centro.
R$390,OO + IPTU + Cond

H710 Sala comercial. Bairro nova

Brasilia. R$500,OO
H717 Sala comercial com 32m2 + WC.
Bairro Centro. R$670,OO+ IPTU.

H707 Sala Comercial. Bairro Nova
Brasilia R$600,00,
H700 Galpão. Bairro Chico de Paula.
R$600,OO.
H713 Sala comercial com 130m2• Rua
Barão do Rio Branco - Bairro Centro.
R$1.500,00.
H716 Casa comercial em alvenaria
com 05salas e demais dependencias.
Bairro Centro EM GUARAMIRIM.
RS1.500,OO

VENDA DE CASAS
H119 Casa de alvenaria com 100m2,
com 03quartos, 01 banheiro, cozinha,
sala, copa, área de serviço e 01 vaga
de garagem. Rua Mario Jabruske -

Bairro Nereu Ramos. RS130.000,00.
H114 Imóvel em construção com
300m2• Loteamento Miranda, Com
terreno de 825m2, excelente para
comercio.

VENDA DE TERRENOS

H3.29 Terreno com 196.913.45m2•
Bairro C1ha da Fiqueira.
H326 Terreno com 326,88m2 na Rua
Despachante Lucas. Lot. Residencial
Jardim das Acácias. BairroAmizade.
H324 Chácara com 47.500m2• Tifa dos
Monos.ValorR$ 95.00000.

Seu imóvel está aqui.
.

HA

"o., .-. '" •

H203 Residencial
Hibiscus - Aptos cl 01 e

02 dormitórios, cozinha,
sala estar/jantar, área
de serviço. 01WC,
sacada, salão de festas,
brinquedoteca e sala
para Fitness.Rua
Feliciano Bortolini,1397.
Bairro do Rio Cerro.

H203 Villeneuve Residence

aptos com área total de 515, 12m2•
Para quem gosta de viver com

requinte e segurança. H325 Terreno com 326m' loteamento Jardim
das Acaaas Rua asfaltada no Batrro Amtzade

RS69.000.00· Tota mente legalizado

H116 casa Nova com 60 m'· 02 quartos, 01
banhe roo No centro de Schroeder lota mente

legalizada. aceIta terreno no negÓCIO' RS115 000 00

H318 Terreno com 357 DOm' no loteamento
Grutzmacher Valor RS75 000 00

H203 Residencial Saint

Tropez - aptos com 01.02
e 03 dormitonos, 01 ou 02

vagas de

garagens,cozinha, sala

churrasqueira a gas nos

aptos, terraço Fltness

Center, ha[J SOCial
decorado, playground,
bicidetário.Rua Exp Cabo

Harry Haldhch. Bairro
Centro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INVISTAJÁ

.

_ 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!!!

o CORREIO DO PO\U . Fim de semama, 1 e 2 de maio de 2010

Loca ização:
Av. Prefeito Waldemar Grubba

o SEU FUTURO!
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..J ,!:' '".·{J\'í'-i",r</�)U)! wwwcpassos.corn.br
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Vila Nova
amplos

apartamentos
com

3 quartos
(1 suite)

2 vagas de

garagem
ampla

sacada cI
churrasqueira

A partir de
RS198.000,OO

ILHA DA FIGUEIRA· Casa em

alvenaria de 150m' em um terreno de
860m' (frente p/2 ruas). Área de festas
com churrasqueira em granito.
Cozinha embutida em mármore, 2q,
2WC rnobibados. Rua calma.
R$190.000,OO

emiewicz
ma

..
1 suite com closet + 1 quarto,

SOCIal, sala. cozinha mobiliada,
anderia, sacada com churrasqueira,

vaga de garagem.Acabamento em
celanato + gesso na sala

Barra do.Rio Cerro
ótimos investimentos.
Apartamentos de 87m'.

1 Suíte + 2 Quartos.
Sacadas c/churrasqueira

1 Vaga de Garagem.
R$ 140.000,00

Barra do RIO Cerro - 2 quartos com ou sem

sacada, sa a de estar{jantar, cozinha.
wc social, área de serviço, vaga de garagem.
Ótima linha de acabamento.

a Martins
asa com 3 quartos, sala com 2

bientes, cozinha, lavanderia, lavabo
garagem para 2 carros. Valor
$170.000,00. Area construída de 140m2

Czemiewicz -

Bélissimo FiaI no

Sainl Sebastian
.

TODO mobiliado
com hidromassa

gemi mezanino e

todos os confortos
de um fíat.

R$135.000,OO

CORRESPONDENTEBANCÁJUO

Encaminhe DE GRAÇA
o financiamento

que desejar, aqui!

yAt'il..rmóveis

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o CORREIO DO povo· Fim de semama, 1 e 2 de maio de 2010

Imobtlíáría Engetec
Plantão:

4 7-9319 8412-4712

VENHA NOS �C::ONHECER!!

CRECI1.105·J

" TERRENOS E CHÁCARAS
REF142 - Três Rio do Norte -

Terreno c/ 2.500m2 c/ casa

mista c/ 2 quartos e demais
deo. RS 65.000,00

REF139 Ilha da Figueira -

Terreno C/ 31.130,86m2•
.
R$ 900.000,00

- lotes no São Luiz, próximo
ao Arroz Urbano. a partir de

RS 60.500,00.

REF204 - Estrada
Nova - Apto com 2

quartos, sala,
cozinha, área de

serviço, bwc, 1 vaga
de garagem.
R$87.000,00

REF054 • Champs Elysses - lotes a

partir de R$ 106.547.50-
Loteamento nobre. residencial.

consulte opções.

(47) 17 -

REF184 - Casa
com 1 suíte + 2

qtos. sala de
estar. copa.

cozinha. salão
de festas. área

de serviço.
185m2 de área

construida.
Próximo ao Cal.

Alberto Bauer.
RS 250.000.00.

REF199 - Centro - Ed Juliana - Apto
com 1 surte + 2 quartos. sala estarl
Jantar, bwc, cozinha. área de serviço, 1

vaga de garagem. R$190.000.00
(aceita Imõvel de menor vaiar)

REF031 - Aptos
Novos - Ultima

unídades -1
Suite + 2 qtos.

sacada cf
churrasqueíra. 2

vagas de

garagem -

Próximo ao

Centro -

CONSULTE

REF205 . Ilha da Figueira· Sobrado 2

piSOS - Térreo: 1 ambiente comercial + 2
quartos. garagem. lavanderia. sala

copa/cozinha, bwc. 2' piso 3 Quartos.
bwc. sacada. copa'coznna. lavandena.
sala IV e jantar. garagem RS230.000.00

REF173 - Casa com 3 qtos,
sala 2 ambientes, copa /
cozinha, área de serviço.

R$ 92.000.00.

REF196 - Figueira - l'Casa, 3 quartos, 2
salas .2 bwcs • area de festa com

churrasqueira. garagem. 2' casa. 3

Quartos. 1 bwc. sala. cozinha. garagem e

lavanderia. RS 212.000.00

REF194 - Czerniewicz - Terreno com

700 m2, na rua do Pama, ótimo para
construção de edifícios. clinicas

etc ... R$ 400.000.00

REF189 - Águas Claras - Casa alv.
c/2 Quartos, sala. cozinha, bwc,

garagem. R$ 50.000,00

REF1138 • AmiZade - Sobrado com 2

pisos. Terreo: 2 Quartos. sala,
cooacozona, bwc. lavanderia. garagem.
1· piso a terminar .cl1 suite + 1 quarto.

sala, sacada RS 160.000.00

REF113 • Vila Rau ·Ed. le Petrt - Apto com

2 quartos, bwc, sala cl sacada. cozinha
com móveis sob medida. área de serviço,

área de festa. garagem RS120,000,OO

REF197 - Três
Rios do Norte -

Sobrado em

alvenaria com. 5

Quartos. sala de
Iv. bwc. Parte
superior: sala,
cozinha. copa. 1

Quarto. lavanderia,
garagem para 2 REF195 - Czernlewicz - Casa alv. cf 1

suite + 2 Quartos. sala 3 amb .. cozinha.
copa. escritório. dispensa, garagem pi 2

carros. averbada. RS 300.000,00

REF170 • Centro - Casa de alv. cf
200 m2• c/3 quartos e demais

dependência. Terreno cl 11 OOm2.
De RS850.00,OO por R$580.000,00

REF153 - Massaranduba - Deserção da
Pousada: 147000m? cl7lagoas.

pedalinhos, campo de futebol. 2 canchas
de bocha restaurante p/200 pessoas,
estac p/1 00 carros. pousada c/ sala de

,. recepção C/ preparação pi Internet, 5 suites
cf lareíra e Inst IJI IV a cabo e lei. piscina e

area de festa Maís 2 res. - A 1 i cf 1 suíte
+ 3 Qtos. COZo mob .• piscina aduHo e

infantil. área de festa, e a 21 c/ 3 qtos, sala.
Cal. lav. e gar.

REF191 - Czerniewicz -

Residencial Itatiaia - Apto
com 1 suíte + 2 quartos,

sala estar/jantar. bwc,
cozlnha, sacada com

churrasqueira, portão
eletrônico, central de gás,

1 vaga de garagem.
R$185.000.00

REF149 - Vila Nova· Casa cf
200m2. cf suite + 2 Quartos. bwc.
sala 2 amb., cozinha. área serviço.

garagem pi 2 carros.Terreno cf
600m2• R$ 300.000,00

REF119 • Vila Lenzi - Apto com

suíte + 2 quartos, bwc, sala,
cozinha. sacada com

Churrasqueira, área de serviço e

1 vaga de garagem.
R$150.000,OO

REF147 -

Amizade - Lote
cf 318,5m2 em

rua asfaltada.
Aceita 50% de
entrada e saldo
direto cf o

proprietario.
�------�----�--------�----

REF175 - Baependi - Casa alv. c/i
suite + 3 Quartos, sala Iv. sala

Jantar. 2 bwcs. lavanderia. cozinha.
garagem para 2 carros. área de
festa cf chur., portão eletrônico.

toda laje. RS 260.000,00

REF139 - Ilha da Figueira -

Terreno com 31.130,86m2•
R$900.000.00

REFl131 - Guaramirim - Chácara

proxima ao mercado Via iana com

116.900 m2• RS 820.000,00

REF200 - Ribeirão Grande - 2 Casas
mistas, 10 casa com 117m2 contendo 3

quartos, 2 bwcs, sala, cozinha. 2° casa

com 66m2 contendo, 2 quartos, bwc,
sala e cozinha. R$ 55.000,00

V h -C1

REF202 - Vila Rau - Terreno
com 747m2 e ótima

localização. R$ 140.000,00

e·r , co uartos, copa,
cozinha, 2 b (S, área de festa.

RS 35.000,00

REF203 - Vila lalau - Terreno de
632m2 com ótima localização.

R$ 170.000,00

Rua Pe Pedro Francken, 217 I Centro I Jaraguá do Sul - se r
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imobiliária Engetec
P antão:

424-5050 I 84 4-4848 1(47)CRECI1.105.J

I
Rua Pe Pedro Francken, 2171 Centro I Jaraguá do Sul SC

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

CRECI1.1OW

Fone/Fax
(47) 3373-2135 •

Rua 28 de Agosto 1445" Guar mirim

LOCAÇÃO REF 3373 - Galpão cf apróx. 2.000m2,

contituido de sala térrea cf mesanino mais 3 pavimentos.
Localização: fundos da FAMEG maiores informaçóes

CONSULTE-NOS

Classimais 35

VI mb

REF908 - Centro - Guaramirim - Ed Lafin - Apto cf suíte
+ 2 quartos, bwc, sala 2 amb., cozinha, sacada cf

churrasqueira área de serviço, garagem. R 110.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CENTRO CHICO DE PAULA

02 dorm. + surte
cf banheíra e closet;
área de festas ci
churrasqueira.
Aceita propostas e

. financia pela CAIXA.

02 dorm. + suíte;
área de festas cf
churrasqueira.
Aceita propostas e

financia pela CAIXA.

Terreno cf 420m2;
plano.
Aceita propostas e

financia pela CAIXA.

02 dorm. + suíte;
sacada c/ churrasq.
Aceita propostas e

financia pela CAIXA.

Chácara cl86.000m2;
casa cf 05 dorm.;
65.000m2 de pastagem.

, Aceita propostas.

Terreno cf 420m2;
escriturado.
Aceita propostas e

financia pela CAIXA.

02 dorm. + suíte'
sacada cf churrasq.
Aceita propostas.

churrasqueira,
Possui uma' sala comercial
Aceita propostas e

financia pela CAIXA

Chácara c/15.000m2;
casa c/ 03 dorm.

lagoa.
Aceita propostas.

02 dorm. + suíte,
área de festas cf

churrasqueira;
piscina.
Aceita propostas.

Terreno cf 870m2,
pronto para construir.
Aceita propostas e

financia pela CAIXA.

Chácara c/15 hectares,
casa CI 02 dorm moblhada
Aceita propostas.

-_
-
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ResldenclalO'Espanha
Jaraguá Esquerdo
Aptos 3 quartos (1 suite),
demais dependências.
95m2 pnvabvos,
COZInha, lavanderia e 8WCs
mobiliados
Escriturado.

Residencial Gran Ramá
Centro

Apto 3 quartos (1 suite),
sala estar/jantar. cozinha,

"
. .::,........:.-.......'l8WC. lavand., garagem,

sacada com churrasq.
93m2 privativo. Novo!
Escriturado.

Por R$ 170.000,00

'�-_--J CASA 3 Quartos
AMIZADE

Casa com 3 quartos
(1 suíte-cem croset), BWC
sala ampla, lavabo, cozinha,
lavanderia. área de churrasq a"".-::s;:,.

garnge� 3 carros.

Aptos com 2 quartos.
sala estar/jantar, cozinha,
BWC, lavanderia, garagem,
sacada com Churrasqueira.

R$ 250 000,00
Entrega: Agosto/2010.

___�-.E.J"'"
A partir de R$ 112.000,00

Terreno 9.000m2
Santa Luz.ia

Residencial Toulon
Jaraguá Esquerdo

Aptos cl2 quartos (1 suíté),
demai� dependências
Aprox. 68m2 de área privativa.

Te-reno com

50,OOm2 X 180,OOm2
com casa mista

R$ 360 000 00

Entrega: Agosto/2012.

Entrada + parcela +

iiiiit;.;.:..::::�l.:��� financiamento ao final obra.

Escnturado.
Aceita imóvel.

Sítio com água corrente
Rio da Luz

CASA COM 3 QUARTOS
Vila Lalau
Próximo à Falej.

SitiO contendo' 1 casa nova

de alvenana 150m2 + lagoas,
an mais, água corrente It::-:-::--�=-==---l--'"'-
Área' 22 000 00m2

3 Quartos (sendo 1suíte),
cozinha, sala, BWC,
lavanderia,
área externa coberta.
100m'.R$ 297 000,00

Aceita proposta.

NO O-VI REAL!

V. Brasil I Frente ao Big!
2 ....... ,"'n...

Ed. Frente ao ar,
Ap_ lateral!

Consutt&.nos!

R$ .30:0.ooo.DO

Condomínio residencial localizado no

bairro Ribeirão Cavalo - Aptos de
55,21 m2 com 2 quartos, sala e

cozinha integrada,
bwc e lavanderia.1 DOR lTÓRIO

O CENTROI

R$8S.S00,OO Entrada negociável e saldo financiado pela caixa.

(Programa Minha casa, Minha vida.)
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Deleon 9923-6174 I 1; 99239739I ti, o v E I S
ii
a:
o

i" felí� A'tJWfI tflM/'H«ím

Vila Lenzl Vila Rau
-

Residencial
Arezzo - Sulte,

02 quartos.
banheiro, sala

de estar a

jantar, cozinha,
terraço, sacada

com

churrasqueira,
garagem. • ...,__ w,

R$250.000,OO

1196· Sobrado com 128.00m2,
suite, 2 Quartos, sala, bwc,
cozinha, lavanderia, varanda

grande, garagem. terreno com

371.00m2 todo murado, Prõx.
Zanotti R$220.000,OO

1198 • Duas casa uma de alvenana
com 3 quartos, outra de mad a com 2
quartos, e suas damal dependências
terreno com 361,OOm .flS92.000,OO

2115· Apto com suite, 02 quartos. e demais
ndêooas, �rea 10tal1 02 ooml Porcetanato,

plsolainlnado. gesso, pintura epóxi, salão de
íesta, 2 v�gas garagem. R$210.000,OO

VUa Rau

6139 - João Pessoa - Rua Manoel Francisco da Costa. Área industnal. com 42;000,00 m2,

topografia plana, plantação de bananas. Sem vegetação, 1 km da Agncopel. Consulte-nos

': -Ref:·61'35.B�irrb Ne��u' Ramós Terreno Industrial, frente pI SR 280 próx. ao 1 trevo

,

.
de Nereu, com área.de 6.�0:4,00m2, tendo 22,OOm, de frente Valor RS245.000,00

.
.. , \.'" .

�

.

.

�"'
...;:' ...

�,
.

-

Coru a
---

LOCA AO

L-lOOl - POUSADA - com 23 suites. contendo 01
apto com 02 quartos. sala de estar. cop ampla,
lavabo bwc SOCIal, lavandena e ceznna mobiliada
- prox. Ao posto de saude doCzerrueVIIC2.

L-l002 - SOBRADO - PARTE TERREA - CENTRO
C/ surte 03 quartos. bwc SOCial. 03 salas cozíma,
lavanderia. despensa, churrasqueira prsema, 01

vaga de garagem. Rua asfaltda. toda murada.
R$1.200,OO

L-l003 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - VILA
NOVA - cf 08 salas 02 bwc's e ótimo
estacíonarnenío na frente. RS1.700 00

L-l004 - CASA DE ALVENARIA - ILHA DA
FIGUEIRA - Cf 01 quarto, sala e COZinha conjugada.
lavanderiaegaragem RS375.00

L-tOOS - SOBRADO - PARTE SUPERIOR - CENTRO
- cI 03 quartos. sala de estar. sala de jantar. 02
bwc: s. cozínha.lavandena., 02 vagas de garagem,
churrasqueira e sacada. Rua asfallda. toda
murada. RS850,OO

L-l006 - SOBRADO - TIFA MARTINS - Cf 04

quartos, 03 salas, copa. cozmna. 02 bwc s.

lavanderia., despensa, 02 vagas de garagem,
churrasqueira, sacada. Rua asfaltada, toda
murada.

L-l007 - OTIMO PONTO COMERCIAl NO CENTRO
- CASA DE ALVENARIA. RS2 000,00

L-t031 - CASA DE ALVENARIA NOVA -

SCHROEDER • ci 01 quarto, sala, COZinha, bwc,
lavandena, RS4S0.00

L-2000 - APARTAMENTO - CENTRO - C/ 02

Quartos, sala, COZinha, ánea de semço, sacada
com churrasqueira e garagem. RS720,OO
L-2001 - APARTAMENTOS NOVOS - VILA NOVA
Cf 02 quartos, sala C/ sacada c! churrasquellCl
bwc. COZinha. lavanderia e garagem R 580 00

L-2006 • QUITINm - VIEIRAS· -c. 01 Quarto.
cozíma, bwc RS280 00

L-2007 - APARTAMENTO -ILHA DA FIGUEIRA - c/
03 quartos sala com sacada e churrasquelra.bwc
social, cozinha, lavandena e garaQem. R 700,00

L-200S - APARTAMENTO - AGUA VEROE • Cf 03

quar os, sala com sacada. cozmha. b te SOCIal,
area de semço íavanderia e garagem R$SOO.OO

L-2015 - APARTAMENTO - CZERNIEWICl - Com
02 Quartos, sala, cozmha, área de semçc Ot bwc
01 vaga de garag m RS55000

L·2017 - APARTAMENTO· CENTRO - Com 01
quarto sía cozmha área de Serviço RS400 00

L·202S - APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO cI
suite 02 Quartos sala. sacada com churrasqueIra
cozmna, bwc SOCIal. lavandena e garagem
R 950.00

L-203S - APARTAMENTO· CHICO OE PAULA - C/
02 Qt.artos sala cozmna, bwc lavandena e

garagem. Com sacada - Prédio tem s o de festas
portão e o co R$500 00

l-3000 - SALA COr. ERCIAl· CENTRO - C/ aprox
110m2e2b c sR 90000

L-3002 - SALA CO ERCIAl- CENTRO - c/ 50m2
bwc RS650,OO

l-3004 • SALA CO
l00m2.R 890.00

L-300S • SALA COMERCIAL - BARRA 00 R O
CERRO - Cf aprox 6Om2. 01 b c RS700 00

L·3Dl O - SALA CO ERCIAl TERREA - CEl' TRO •

Com tl0m2ebws-R$l.400 00

L-3014 - SALA CO ERCIAl - CENTRO - Ci
280m2. R$2_ 00 00

l·3015 - SALA CO ERCIAL- CENTRO - a apro
100m2,02b c s RS2.500.00

l·3016 - SALA CO ERCIAl TERRO - CENTRO-
Com 50m2.
RS67000

L 000 - GAlPÃO - sAo LUIZ • Com aprox
670 2m. mesa ao com COZlOha e bwc

00.00

l-4001 - GAlP
-

O - AMIZADE - Co aprox. 250m2.
com02bwc s RS2_500.00 -
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FENPAR
EMPREENDfMENTOS LEIER

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698 - Fone: 47 2107-0500 - www.leier.imb.br
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AUTOMECÂNICA
DA BARRA :LTDA.

ow8ar
Nesse mês no aniversário
do Shaw Bar,
streep tease com a

modelo Mel Andrade.

Aberto de Segurda a Sexta.
Horárío: Das 191:1 as 04h
Rua Joaqulrr ÇranClsco de Paula. 1058.
ChiCO de Paula

3273·2347 I 8853·9716

o CORREIO DO POlO • Fim de semana, 1 e 2 dernaío de 2010

Venha conferir nossos servieo«!
(047) 3376 02 1

ua Ângelo Rubi i 900
Barra do I lo .Cer o .. Jaraguá do Sul .. se

�xata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Rua José Emmendorfer, 932
Brasília - Jaraguá do Sul - se
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.

I •

VEíCULOS

Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045
* Entrada Clube Atlético Baependi

-
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CORSA SEDAM 2004 C. OPCS

. .

.. .( ....

.

� . ASTRÁ 2008�4f/�ÕMPLETÓ"· -<.:
_.

",:_' .. ,�.;;' ;:�!"_'J' . ..!'; .y.".-'�-'," '.' :

CG 150 2008

CORSA 'MAGOM 1998 OPCS + DH VIDRO ElÊT.

CUO 4P 2000 OPCS

COURrER 1.6 2002

GOL G1ll1.0 2000 COMPLETO

KA Gl 2007 OPCS PALIO 4P 2001 C. OPCS VITRO ELE

PALIO 2006 4P C. AR RANGER 2007 3.0 DrSEL XLS 4X4

FrESTA 4P 2003 C. AR �tj"o 1.8 8;:, �portas 2004 c�mpre1o

ESCORT Gl1994 GOL 2P 1999 8V \'feTRA GlS 1994 COMPLETO

·Os ;alores são sem troca. proposta sujeito a ap�ovação •
------------------- TEMOS MUITO MAIS OP OES!!! CONSULTE-NOS

.

__ �� .:..;._.;._..:.? .'
-

. .
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Tod credi i ida e
•

m J n er o, qu Rua Walter arquardt, 2670
•

XSARA PICASSO EX 2005
AT/COMPlETA
R$30.900,OO

CORSA SEDAN JOV 2005
DT/AQ/VTR/U.DNO

RS23.500,OO

UNO SMART 2P 2001
C/OPCS R$10.900,0020]0

Mais e 90 anos informando você.
Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência no negociação

Uende·se mOTO
�

Ni�", ZX-bR.
600CC - 23000 KM

RNO MODELO 99
VRLOR R$23.000,OO

TRRTRR FONE 9621-0200

GOL SPECIAL 2000
C/OPCS/ RlL

R$13.500,OO

COROLA XEI AT 200S
COMPLETO

RS3S.500,OO

CORSA SEDAN CLASSIC 2003
DT/AQ/VTRE RS17.500,OO

Nós garantimos o preço

2009. Prata. Ar-condicionado. Direção Hidráulica, Vidros. Travas e

Espelhos Elétricos, Rodas de L1ga-l ve, Faróis de Neblma, Air Bag II,
LImpador e DesembaçadorTraserro, Cd Player.

Palio Fire ELX Flex

28.400,00
2002. Prata, GasolinaiGNV, Ar-condicionado, Direção Hidráulica.
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de LIga-leve, Freios ABS. Cd Player, Bancos em

Couro.

2008, Verde. Flex. Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro. S' EI10

35.00000
2010. Prata, Flex. Ar-condícronaoo, Direção Hidráulica, Vidros e

Tra as Elétricas, Computador de Bordo. Desembaçador Traseiro.

Fit LXl '1 _4 MT

40-800,00
i

2007. Pre o. Flex Ar-condicionado, Direção Hídráu íca
Travas Elétricas, Alarme. Umpador e Desembaçador
Traseiro, Co Player.2008. Prata. Rex. Ar-condicionado. Direção Hidraulica. Vidros,

Travas e Espelhos Eletricos. Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player, Freios Aos, Air Bag II. 2005. Branca. Direção Hidráulica.

Pro etor de Caçamba Lona Marítima.

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assinatura embaixo.

Garantias, Comprometimento, Responsabilidades. e Muita Segurança. w1auro veicu os garante Rua Angelo Schiocne 80 I Centro Jaragua do Sul SC
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,. ...........

BELISSIMA

ECONOMIA TODO DIA!

15% de desconto à vista

10% de desconto à vista

15% de desconto à vista

Nas compras ácima de R$ 30,00
Desconto de 13% á vista

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
10% de desconto à vista

5% de desconto à vista

10% de desconto
linha de brinquedos à vista

lnternexus

RAVELL

MOOA MASCUL'NA

,15% de desconto a vista

5% de desconto à vista em dinheiro

5% de desconto

15% de desconto à vista

)Forçã Vilã/(
li 'Lól

Confira os nossos parceiros:
,J Caraguá Auto Elite
" Uma reTação de confiança

4732746000

5% de desconto à vista em peças,
acessórios e mão-de-obra.

1 O % de desconto nos

manipulados à vista

5% de desconto à vista

8% de desconto à vista

C A L C A o o s

3% de desconto

P'MENTA BIJU

10% de desconto à vista

10% de desconto à vista
ou 5% de desconto a prazo

15% de desconto

�
CDmIlfbJ®rrrnflm

L a n·c h e s
5% de desconto à
vista em dinheiro

8% de desconto a vista

�
eceituário

F'A elA MAG TItA1
7)2r1st11M

10% de desconto à vista

BI..JOUX

10% de desconto à vista

-,,'
7i)l

-

,-7�.'"
L----J t{.7I1U,'?:-fU-UA//_'

- �,/
;. <:f'cc;"fi" i...r

13% de desconto à vista ou 5%
de desconto a prazo em 3 vezes

5% de desconto

ORTOOONTIA E IMPLANTES
3275-3756 ·3374-0433

Clímca Geral com até 15% de desconto.

(Dependendo da forma de pagamento)

10% de desconto à vista

10% de desconto na hospedagem

Self,service de Perfumes

���
10% de desconto à vista em dinheiro

I�E�A":DOJ
Vá / , Derora-t;·õe .

5% de desconto à vista

FaIcao
1 0% de desconto à vista

5
ri o

10 % de desconto para adulto e

25% de desconto para teen e kid

'�Jt.�
10% de desconto

5% de desconto

15% de desconto
(mensalidade de novos alunos)

M<
M A 1-< E N J I

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

Lkeu 1>. Vtl>.
10% de desconto

H o M E

8% de desconto à vista

15% de desconto à vista

5% de desconto à vista em

dinheiro

1 0% de desconto à vista em

dinheiro

RESTAURANTE E LANCHONm

10% de desconto à vista em

dinheiro

10% de desconto

10% de desconto à vista

15% de desconto à vista ou

10% de desconto a prazo

� invest mentº�
20% de desconto nos cursos

WStrutura
15% de desconto à vista

5% de desconto à vista

t-shirt
5% de desconto à vista

V10EO LOCADORA I PRESENTES I DECORAÇÓES

7% de desconto à vista na

linha de presentes e decorações

10% de desconto nas segundas,
terças e quartas-feiras

10% de desconto

20% de desconto nos manipuladoS
genérico e 10% de desconto no ético à vista

f'

10% de desconto na mão-de-obra e

check-up gratuito na suspensão e freio

�
� �i'�.'Sle Com a\eq

15% de desconto à vista

CD'" rarfd
L ík>

Cn� ..��o
10% de desconto

Imunizadora
Jaraguá

........ -}!� � ,-�

12% de desconto

5% de desconto

RMÁCIA
SAÚDE PLENA

• (.c7) 3372 -001.

IItIaftloeDONGwTW.

! Ligue'3055-7575

10% de desconto à vista

1 O % de desconto

5% de desconto acima
de R$ 30,00

1 0% à vista nas

molduras e álbuns

1 0% de desconto à vista para
troca de oléo. fittro fluído e rad.

__ DIVI�EL
10% de desconto no Produto Laminado

Iif TE�!}T_..,_11UfLAD
10% de desconto à vista
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JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-D000

ITAJAr
(47) 3341-3341Liberte SEMINOVOS

(47) 3340-7700
JOINVILLE

(47) 3145-3145
BLUMENAU

(47) 3144-3144

www_liberte_com.br
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VEIcULO:
206CC
CORSA HATCH MAXX DH+AQ+RODA+LJ +W+PlNT +DT -RJODOSUL
FOX 1.0 3P VE+TE+ALM+W -RIO DO SUL
CORSA SEDAN CLASSIC L1FE 1.0 TE+ALM +AQ +W +PINT +OT -ITAJÁ!
DOBLO 1.3 16v EX DH+VE+TE+ALM+AO +LT +W +PlNT +DT -RJODOSUL
UNO MILLE EP VE +MJ. +LJ +DT - RIO DO SUL
GOL 1.6 POWER DH+TE+ALM+AQ+LJ +W +DT -JARAGUÁ
206 SENSAT 1.4 FlEX ALM +AQ -u +W +DT - JONI

TRACKER 4X4 T8 COMPlETO - JONI
207 ESCAPADE 1.6 FlEX DH+AC+VE+TE+ABS+AQ+COMP+RODA+lJ +W -JONI
CUO SD AUT 1.0 16V OH+TE+ALM't"AQ+ABG+W+DT -JONI

CORSASDWIND TE+M+W+DT-JARAGUA
307 HATCH 1.6 PRESENCE OH+AC+VE+TE+ABS+AQ+lJ +W-JQN1

PALIO FIRE FlEX TE-BRUSQUE
FIESTA FlEX AO+LJ+DT-BRUSQUE
PARATl16V PlUS AO+lT +W+P1NT +DT -RIOOOSUl

CUO AUTENTlC SEDAN 1.0 VE+TE +AQ +ABG +W +PINT +DT -!TAJAf
ASTRA SEDAN OH+AC+VE+TE+AQ+COMP+ROOA+W-JARAGUÁ
VECTRA GlS 2.2 AUT OH+AC+VE+TE+AUT +AQ+RODA+W-BRUSQUE
BOXER EXECUTlVE 16 l2.8 LONGA OH+AC+VE+TE+AQ+W-JONl
KA 1.0 BRUSQUE
GOL 1.016V

ANO DE R$ POR R$
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 21.000
2000 23.990 20.990
2009 95.900 91.900
1999 10.990 9.490
2000 13.990 12.400

IMÓVEIS • CARROS
MOTOS

• .rHI.Ó"'" IE •.S

Grupo ao3 com antecipação do taJla om 10 m.... :O.2O% JI.m e um FR

Grupo para vt.>íf'ulos c motos Grupo t�t para veículos
(3;) #I.]' a·);.v:-tl .• ,!J I �'"J �...., � ..t4:;;.;&.A;�j=#jL.:·...] ..'__i.,;:;·....14;::..o--IIIIIIL<:���"""""""'-'=""::...a....:�

{
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���������f
19.403,00 X 386,66 27.235,00 X 542,75

g

05 contemplações mensais

337'"1-8'"153 I 9186-7223
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COMPRA • VENDE • TROCA • FINANCIA

o melhor preço é aqull

ASTRA 2001 CINZA

www.omveiculos.com.br
omveiculos@netuno.com.br

GOL CU 1.6 1996 BRANCO PAUO 1.3 ANO 2005 COMPlETO

PROMOÇÃO DE GOL 1993/ GOL 1995 / GOL 199 / GOL 1997 GOL 2001/ GOL 002

Rua Angelo Schlochet, 144 - Centro Jaraguá do Sul - se

CLlO CEDAM EGEUS 2006 PRATA

GOL 93 BRANCO

ESCORT ZETEC 1997 AZUL

FORD CORIE 2007 PRATA
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É MAIS CARRO PELO SEU DINHEIRO.
ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR E COMPARE.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
CITROEn

1 _ Preços à VISta. não lIldaem fnote. seguro e opOonaiI., sem troca. váIiWs_ 31.os1010, para GIlllmO 1.4 GlX 10111. GIroen e41\atdi 1.6 GlX AeJ 101lO, G:troên e' Hatdt 10 GlX Aex 1Qfl0, GIroén e4 PalIas 10 GU meQnico 10110. 2 _ CDC lUfaado pelo 8anm PSA _ entrada clt 55% e �o em 24X mm taxa 0,49%.
l( RS 828,00. CIdra a CR da �!!1llll\i! de 00S5aS loja5. 3 _ Gtroéo O ee4 ilaIdl2 anos de garanIliI sendo 1 pela CitrQên do 8tasil e 1 pela te Monde. Citroen e4 Palas 3 anos de� pela Gtroen do lIrasi, crilrmt (I)f'It3ID Sn.ldo enlI'e die!l!! e�.Imagens� ItJStratiotas.

I
L_
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Cerca de dez mil pessoas devem

passar pelo Parque de Eventos
de Massaranduba nos dois
últimos dias de festa.

Agrande
atração da noite deste sá

bado será o shaw nacional com o

grupo Tchê Garotos. "É um grupo
que o público da região já conhe

ce, mas que sempre é muito bem recebido",
afirma um dos organizadores do evento, Fa

biano Spezia.
Durante todo o fim de semana haverá

também exposições de orquídeas e de artes,
feira agroindustrial, artesanato, exposição de
indústria e comércio. Outro destaque da festa
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é a diversificada praça de alimentação. "Te
mos um restaurante com comida típica, com

pratos alemães, e, claro, muito arroz. Para

quem prefere outras coisas, ainda temos uma

infinidade de outras opções", complementa.
No sábado, urna das grandes atrações des

tinada para toda a família é o tradicional des
tile de máquinas agrícolas, juntamente com o

Passeio Ciclístico, a partir das 9h30. Já na ma

nhã de domingo, acontece o destile festivo da
Fecarroz pela rua 11 de novembro, onde mais
de 1500 pessoas devem participar. "O de file
será muito bonito. Todos o anos as pe oa

prestigiam de perto as tradições da cidade e

também da festa em forma de de file"

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

•

nonua
. ,.""

ows, exposiçoes e
12a Fecarroz continua com ampla programação nesse fim de semana

ARQUIVO OCP

Desfile festivo
da Fecarroz
deve reunir
mais de 1500

participantes

PROGRAMAÇÃOSERVIÇO
O QUÊ: 123 Fecarroz

QUANDO: Até domingo
ONDE: Parque de Eventos Massaranduba

QUANTO: Sábado e domingo até 12h - gratuito
Sábado das 12h às 17h - R$ 5

A partir das 17h, o valor do ingresso é o do sho - R$ 30 (na nora)
Domingo - a partir das 12h - R$ 5

• 23h30 Shaw Tchê Garotos
• 1h30 Banda usicamn

• SÁBADO (1/5)
• 9h30 Desüle- 3 o Passe o Ocr co

• Uh30 usícaí Eder & Ja e

• 13h Grupo Folclórico !tal aru D Con
• 13h30 Apresentação unos do Curso de ltahano da Rede uruopal
• 14h30 usleal Patrímôn o

• 16h Eder & Adnano
• 17h30 Apresentação Cu ural Grupo de Da ça Laços de

Tradição e Grupo Folclónco BergJa d de Corupá
• 19h30 Banda Arco Bra51

• DO I GO (2/5)
• 9 30 Desfi e FestIVO
• l1h30 Banda Jess Ban Elite de Corupá
• 13h30 Banda uniepal Prof. João ui er

• 15h30 Apresentação Cul ural Grupo Fo clonco de Barra Velha
• 15h30 VertICal Speed: Salto de Paraq edas
• 16h Apresentação Boi de Mama0 de Ba ra elha
• 16h30 Apresentação Danças Folclóncas lrnemacones G Bach
• 17h resentação de músicas po o esas com Gu herme Hafemann

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA
-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

CINEMA
Patrícia Moraes,

jornalista
Kelly Erdmann,

jornalista

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Homem de Ferro 2 (l.eg) (14h - sex, sab, dom,

qua, qui) (16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Alice no País das Maravilhas (Leg)
(14h40, 17h, 19h10, 21h20 - todos os dias).

• Cine Breithaupt 3
• Chico Xavier (Dub) (16h40 - todos os dias)
• As Melhores Coisas do Mundo (Dub)
(19h, 21h10 - todos os dias)
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(14h - todos os dias)

JOINVILLE

Charles Zimmennann,
escritor

Uma certa felicidade

Meu
filho nasceu no último dia 19 de sapeca) com ele e com a Deborah no hospital,

abril. Eis a ficha: Três quilos e meio. dei o primeiro banho etc ... E lembro de cada

Quarenta e nove centímetros. Henri- instante, com tanta precisão, que parece que
que Barros Schroeder . minha vida toda foi um sonho, e aqueles poucos

A primeira coisa que percebi, alguns minutos momentos, a realidade. E aquela frase que ouvi

depois de sua chegada, é que senti uma felicidade inúmeras vezes, quando minha esposa ainda

diferente, diferente de todos os tipos de felicidade carregava um barrigão, fez sentido: "Sua vida vai

que já sentira. E uma pergunta me cercou: "como mudar". Pois é, mudou mesmo.

pudevivertantotemposemessefiguraaf?".Clássi-· Espero ser um pai como foi o do escritor
ca pergunta de pai de primeira viagem. Carlos Heitor Cony, com um formidável apetite

Há alguns anos nem imaginava que um dia se- de viver. Apetite que se manifestava nas manei
ras de reinventar a vida com

muito bom-humor, mesmo

em momentos difíceis. (Dêem
uma olhada em "Quase-me

mória", romance de Cony que
explora seu contato com o

pai). Nem quando Cony este

ve no Seminário houve sepa
ração e ausência. O pai dava

um jeito de aparecer, sempre inesperadamente,
no meio de cerimônias públicas para entregar
ao menino Cony um sanduíche de presunto, um

prato com deliciosa comida de botequim.
No livro, os pequenos gestos do pai ganham

dimensão de grande aventura e poesia: separar
papéis de seda de várias cores, fazer balões, soltar
balões, recolher o balão que volta à casa em que foi
construído. Cruzando os céus e o tempo, os balões
são o símbolo da mais forte e definitiva relação en

tre dois homens: pai e filho.
Mas ao invés dos balões de ar, quero usar os

balões dos diálogos, para dizer sempre: Henri-

ria pai, agora você, meu amor,
está aí, vivo, leve e solto... A vida
te faz engolir tudo que diz mes

mo, é a roda viva do Chico Buar

que C'a gente quer ter voz ativa.
no nosso destino mandar, mas

eis que chega a roda viva, e car

rega o destino pra lá") mesmo.

Enquanto digito essas pou-
cas linhas, você está aqui, do lado do papai, no

carrinho, tentando cravar a boca numa coberta.
Eu nem sei como te fazer feliz, corno retribuir a

felicidade que me destes, mas prometo que vou

tentar... Até recorro ao Carlos Drummond de An
drade: "Como fazer feliz meu filho?/Não há re

ceitas para tal. /Iodo o saber, todo o meu brilho /
de vaidoso intelectual/vacila ante a interrogação/
gravada em mim, impressa no ar. t"

No dia 19 cumpri todo o programa do roteiro

"pai contemporâneo": acompanhei minha espo
sa na cirurgia, carreguei o bebê nos braços para
mostrar aos familiares, passei a primeira noite

(em claro, babando e pulando a cada ruído do

• Cine Cidade 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h30. 17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Homem de Ferro 2 (Dub)
(14h, 16h30. 19h, 21h30 - todos os dias)

E aquela frase que
• Cine Mueller 1
• Homem de Ferro 2 (teg)
'14h15. 16h45. 19h15. 22h - todos os dias)ouvi inúmeras vezes,

quando minha esposa
ainda carregava um

barrigão, fez sentido:
"Sua vida vai mudar"

• Cine Mueller 2
• Chico Xavier (Dub)
(17h. 21h45 - todos os dias)

• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h45, 19h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(13h30, 16h, 18h30, 21h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Homem de Ferro 2 (Leg)
(14h20, 16h50, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Chico Xavier (Dub)
(13h40, 16h10, 18h50, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Alice no País das Maravilhas (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Caixa (Leg) (19h30 - todos os dias)
• Caçador de Recompensas (Leg)
(13h50, 16h20, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Homem de Ferro 2 (Dub)
(14h10, 16h40, 19h10. 21h40 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
viviane se preocupa com Ricardo. Sofia

avisa à Beatriz que teve uma ideia. Gilmar pede
para mandarem a polícia até a mansão. Hilda
fica chocada ao descobrir que Berenice já sabia
da notícia. Gilmar e Ezequiel tentam dispersar
a multidão que está na porta da casa. Beatriz e

Sofia falam com um repórter, sendo observadas

por Gilmar. Ricardo e Vicente tentam desmentir
a história para oútro repórter. Viviane torce para
que Gilmar fracasse em seu plano. Beatriz e

Sofia comemoram a conversa que tiveram com

o repórter. Mariana reclama de Judite para Lu
ciana. Guilherme e Judite falam com os filhos e,
em seguida, ela desliga o celular do marido sem

que ele perceba.

que, eu te amo.

TEMPOS MODERNOS
lolanda chega ao apartamento de Leal

e quando ouve a discussão dele com Hélia,
resolve ir embora. Leal afirma que não vai ao

casamento do filho e Hélia não se conforma.
Deodora busca informações sobre o seu pas
sado e se surpreende ao descobrir uma repor
tagem antiga sobre Leal e Niemann. Leal pro
cura lolanda e a professora tenta convencê-lo
a ir ao casamento de Zeca. Portinha critica
Nara e Renato fica surpreso com o que ouve.

Renato e Portinha levam Zeca ao Pizzaredo
para uma despedida de solteiro. Nelinha de
cide dormir na casa do pai e fica intrigada ao

LANÇAMENTOS

Segredos de uma estrela
É difícil imaginar que, depois de tantas

décadas, ainda haja revelações sobre a vida
de Marilyn Monroe, um dos maiores ícones
de nosso tempo. Para remexer na história
polêmica da atriz, um documento até então
não revelado, no qual o FBI detalha o affair
entre Marilyn e os irmãos Kennedy, é anali
sado pelo autor. Ele destrincha os boatos e

intrigas que envolveram a vida de Monroe ao

mesmo tempo em que traduz a sensibilidade
e desespero da jovem estrela.

CLIC DO LEITOR

Abraços Partidos
Em um acidente, Mateo Blanco perde a vi

são e sua amada, Lena. Ele passa a sobreviver
com ideia de que Mateo Blanco morreu ao lado
de sua paixão e troca sua identidade para Harry
Gaine, um escritor. Ele se envolve em um tur

bilhão de sentimentos explosivos e candentes,
da fatalidade e abuso de poder à traição. Uma
história emocionante e terrível cuja imagem
mais expressiva é a foto de dois amantes abra

çados, esfacelada em mil pedaços.

saber que Leal não está no apartamento. Leal
vai à despedida de solteiro de Zeca e diz que
tem algo para lhe dar. Zeca acompanha o pai
até o Titã e acaba adormecendo por lá. Nara
acorda no meio da noite e se desespera ao ver

que o noivo não voltou para casa

VIVER AVIDA
Carlos conta para Malu que quase se

envolveu com Betina e ela fica chocada. Mi

guel fica feliz ao ver Ellen e Ricardo juntos e

os intima a ir à festa na casa amarela. Jorge
comenta com Ariane que ainda não está pre
parado para encarar Luciana e Miguel juntos.
Coisa Ruim leva um violão para Benê, mas ele
fica envergonhado de tocar na frente de To
mie e Yolanda. Garcia convida Edite para visi
tar Dora e Juan Carlos. Marcos chega em sua

casa em Búzios e encontra Dora com Juan
Carlos. Ela obriga Marcos a ver Juan Carlos.
Flavinho e Ivete ensaiam um número de dan

ça para apresentarem no restaurante. Soraia
se insinua para Garcia, que a repreende. In

grld fica irritada ao descobrir que Jorge não
dormiu em casa. Suzana reclama da presença
de Paixão na reunião e Jorge fica indignado.

BELA'A FEIA
Não há exibição.

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

Quem está fazendo pose é o simpático
Boxer Bruci! O dic é do leitor Edvino Rux.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)

.

Não deixe que a apatia ou a falta

de motivação tome conta do seu

I Nos assuntos afetivos, suas expec-
astra .

·d AI- d. adem não ser atendi as. em e
tatlvas p . . _

cuidar do corpo, você precisa aliviar o acu-

mulo de energia.

TOURO
(21/4 a 20/5) .

Tenha cuidado com certas pro

messas. Nos assuntos afetivos, não

vérn trocar o certo pelo duvidoso. Que tal
con

t.pouco de isolamento na hora que es rver
um

_

tenso? Ouça sua intuição e acertara em sua

conduta.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Tente não alimentar o espírito de

competição. No amor, há uma ten

dência a buscar a sua liberdade e a rompi
mentos. As energias do dia podem lhe causar

um certo grau de estresse. Evite conflitos.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Embora seja um dia de folga, pode

ter pendências a resolver. O romance

deixa a desejar e a distância pode ser um

obstáculo. Você está com força total para

mostrar sua competência em tudo que fizer.

LEÃo

8(22/7 a 22/8)
Hoje você corre o risco de se per
mitir demais. Não convém criar ex

pectativas. A dois, uma sensação de

frustração pode marcar a noite. Tenha sem

pre uma meta, isso te motivará em todas as

áreas da vida.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Há certo conflito entre os seus an

seios e o que os outros esperam.
Vai querer se libertar de tudo. A dois, vença o

comodismo. É importante que seja otimista e

exalte sua fé na vida para ter garra.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Terá certa dificuldade para se con

centrar, já que há uma tendência à
dispersão. No romance, só prometa o

que possa cumprir. Mergulhe mais profunda
mente em seus sentimentos. Alguns valores
precisam mudar.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Atenção com o exagero nos gastos.
No campo afetivo, deve conter o de-

sejo de se aventurar: menos é mais.
Desenvolva o desapego. Você adora fugir de'
tudo, mas se amarra a alguns conceitos e

pessoas.

9SAGITÁRIO(22/11 a 21/12)
Cuide para não se precipitar. Nos

assuntos do coração, as relações
desgastadas pedem atenção. A Lua pode
adicionar um tempero amargo ao seu dia.
Siga seu coração, mas com uma dose extra
de paCiência.

e- CAPRiCÓRNIO
(22/12 a 20/1)
É melhor escutar mais e falar menos.

Tenha paciência para não se desenten
der com pessoas queridas. Organize-se para
poder realizar tudo o que lhe dá prazer, além de
trabalhar com garra e sucesso.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Há risco de ser enganado. Cuidado

com amigos e ideias extravagantes.Não deixe que o ciúme abale você. Encontre
o equilíbrio entre sua vida privada e as questões que requerem seu esforço no trabalho.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Este é um momento que estimula a
sua liberdade pessoal. No amor, o

desejO por algumas mudanças podetrazer Incentivos. Ser perfeccionista só
�e acabar com você, lembre-se de que
nmguém é perfeito.
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Suzana Vieira
será cantora

Suzana Vieira está fazendo aulas de can

to e querendo entrar no mundo da música. O
primeiro trabalho dela será em Portugal, com

a estreia na trilha sonora lusitana de "Se
nhora do Destino", novela de Aguinaldo Silva
que foi reprisada recentemente no país. No

segundo semestre do ano, ela terá uma série
só para ela, intitulada "Lara com Z", com a

presença de colegas de "Cinquentinha".

Bonner encerra

perfil no Twitter
William Bonner encerrou sua conta no Twitter,

após uma sequência de mensagens agradecendo
aos mais de 516 mil fãs que o seguem pelo cari

nho recebido. O apresentador do "Jornal Nacional"
disse que não havia motivos para "teorias da cons

piração", já que a Rede Globo não via probl�ma no

uso que Bonner fazia do rnícroblog. O motivo real

seria uma hérnia de disco diagnosticada em 2007,

problema que agora precisa ser tratado.

Giovanna
Antonelli terá
duas meninas

ANIVERSARIANTES
i/5
Adelar Bígator
Alex Spíeckest
alidor lueders
Ana J. Aroski
Arlete Franzner
Betína Ehlert
Christian Krawulski
Mareio R. Rocha
Edinte Marconeiui
Guilherme Venturi
Guiomar Voltolini
Gustavo Bertoldi
Hiolanda Panstein
Inajara G. Baier
Jéssica Negherbon
João C. Bugmann
João L O. Junior
Joelmir D. Freiberguer
Jonatan R. Poemer
José Beneing
José Beníng
Marciaue Drews
Maria de F. Kanzler
Maria de L. Baher
Maria S. Hupner
Marilene Bassani
Mário do Nascimento
Milton Pradi
Odair J. Torizani
Ozório Kanzler
Regina Steinert
Rosane Schiwr
Roseni S. Molar
Rubens W. de Freitas
Silvio A. Ponstein
Valdir Kopp

2/5
Alexandre da S. Correa
Jaqueline Schimanski
Nelson Kreutzfeld
Odacir W. Berthi
Sandro L Francesci
Rudiberto Muller
Luiz C. Giesler
Gustavo Hensechel
Maria C. Franzoi
Elmar Rueckert
Rodrigo Wopsch
Eduardo G. Ror da Silva
Irene L Wilke
ldflio dos Santos
Jair R. Steinmacher
Roberto Kniess
Safete Moretti
idfiio dos Santos
Jackson L KopsCh
Juliano J. leitempergher
Maiara Lennert
Evanir H. Heinert
Guilhenne Muller

Jaqueline Schimanski
Vanessa DalcanaHi
Jeferson L dos Santos
VoIney J. Zimmermann
André J. Terme
lsabela P. Bening
Valdecir Goldacker
Julia K. Laurindo
Larissa G. Konell
Arlete AnacIeto
TlSIane dos S. I-U&I-c:tn�nn
Suellen L Georg
Jonathan R.Georg
Fe ipe B. Klussoski

Geisy Arruda
lança sua grife

A estudante Geisy Arruda resolveu escolher mo
delos diferentes para o lançamento da grife que
leva seu nome. O evento, que aconteceu na noite
de quinta-feira, em São Paulo, surpreendeu a pla
teia por ter toda a famflia de Geisy desfilando trajes
cor-de-rosa. Os modelos já estarão disponíveis para
venda na segunda-feira, 3 de maio, no site da loira e
em pontos como a "25 de Março".

DIVIRTA-SE
Cachorro esperto

Dois amigos estavam sentados em um bar c?n
versando, quando começam a relembrar os antigos
animais de estimação:
_ Olha compadre, eu tinha um cachor.ro.que.era
uma coisa, viu! Ele sabia bem como dístinguír uma

. ,

,
pessoa boa de um mau-carater.
_ Sério? Poxa, que incrível. .. Mas o que aconteceu

com esse cachorro, afinal?
..

I
_ Olha, chegou uma hora que eu prec�sel vender.

O bicho não parava de latir quando eu chegava em

casa e me mordeu mais de 20 vezes!

Giovanna Antonelli já sabe a

cor do enxoval que deve comprar:
ela acabou de descobrir que os fi
lhos gêmeos que espera são duas
menininhas. A atriz, que namora

com o diretor Leonardo Nogueira
e interpreta a personagem Dora,
de "Viver aVida", já é mãe de Pie

tro, de quatro anos, fruto do ca

samento com Murilo Benício. Ela
anunciou a descoberta à farnilía e

amigos, e está muito feliz.

Daniela: grávida
e foto de calcinha

Daniela Sarahyba resolveu fazer um ensaio fo

tográfico nada conservador. Grávida de quatro me

ses, ela vai mostrar a barriga na seção "Striptease",
da "RG Vogue" de maio - na foto, a modelo está só
de calcinha e com os braços protegendo a parte de
cima. Daniela, que em 2005 participou da novela

"Belíssima", é casada com o empresário Wolff Kla
bin e está esperando uma menina.

Luciana perdoa
Helena e Bruno

Luciana, de "Viver a Vida", vai surpreender com

a escolha de seus padrinhos de casamento. Depois
de discutir com Helena por não aceitar o namoro dela
com o fotógrafo Bruno, a ex-modelo vai perdoar a mo

rena e chamará o casal para padrinhos de seu casa

mento. Ao receber mal a notícia do namoro, Luciana

pede conselho à irmã, Isabel. Depois, anuncia a esco

lha, e quem mais vai ficar chocado é Marcos que não

superou o fato de ter sid� trocado por Bruno.
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quadrado de 3x3.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Festa do champanhe

Com
mil novidades. Assim será a 3a Festa do Champanhe, dia 25

de maio, no Estação Armazém. Além da presença da DJ Paola
Petit de Curitiba, do show dos famosos coiffeur Cali, Amauri
e Lola, haverá também, desfile de moda e o menu elaborado

pela pizzaria Domini e da Estação, que será supimpa. O evento tem o

apoio da Imobiliária Jardim, Studio FM, O Correio do Povo e da Stras

bourg Peugeot. A realização é da revista Nossa e do site Moa Gonçal
ves. Os convites já estão venda.

Dia do sim
Sobem hoje o altar da Cape

la do Noviciado para tradicional
"Sim", Juliana Horongoso e Ricar
do Demarchi. Após a cerimônia
convidados e parentes serão re

cepcionados em grande estilo no

Restaurante Malwee.

Tati Debatin estreia idade
nova bem neste sábado

Novo apê
O empresário João Batista e

sua esposa a advogada Priscila
Zanina Gomes, já estão ultiman
do os detalhes do novo apê no

edifício Berta Klan, onde será o

novo endereço do casal.

Dica de sábado
Hoje, no feriado de Iode

maio, quem quiser tomar aquele
café esperto, a Pão Brasil na Mar
catto Center, na Marechal, dos

amigos Carlinhos e Nice Bastos
estará aberto.

João e leonir Corrêa
na entrega do prêmio

regional Master para a

Marmoraria JS

Especial
Hoje é o aniversário do juiz de

direito, Dr Márcio Renê Rocha. Um

amigo, uma pessoa especial, que,
certamente merece ser cumpri
mentado intensamente. Parabéns!
O meu desejo é que sejas plena
mente feliz. Seu fã, seu amigo.

Dizem as comadres que um

jovem bem nascido da urbe teria
marcado o seu casamento para
dezembro de 2011: coitada da

moça, né não? Vamos combinar?
Nessa nem Paula do Tico entraria.

Juliana Horongoso e Ricardo
Demarchi os noivos mais
festejados de hoje

. NAS RODAS
• O afilhado Arthur Piccoli dos
Santos, destaque jovem em nossa

sociedade, que é com certeza

o grande aniversariante de

segunda, dia 3, vai comemorar

a data especial com uma bela
festa hoje à noite, no mezanino
do London Pub, ao som da dupla
sertaneja Douglas & Juliano. Vai
ser bom demais! Parabéns garoto
e milhões de felicidades.

• Já está no ar o novo site do

restaurante japonês Kantan. Quer
conferir? Então acesse www.

kantan.com.br. Pode navegar à
vontade. A abertura é show. I!
• Hoje quem também bate as taças
e faz tim tim é o comandante da
Polícia Militar de Jaraguá, Rogério
Luiz Kumhlen. Mil vivas!

• Movimentado pelas minhas
amigas Xuxa e Marlise, hoje na

parte externa do Restaurante
Típico Malwee, tem happy
hour. O site Moa Gonçalves vai
fazer a cobertura. Vai perder?• Por que será que a Bárbara

Ricken anda rindo à toa,
ultimamente? Melissa Gaspareto,

certamente, será a

aniversariante mais festejada
de hoje. Tim tim!

A�
U

P/aCetour

• Dia 15 de maio, na sede do
Círculo Italiano de Iaraguã,
acontece a tão esperada

Todos os destinos num so lugar'

47 3275.0028
www.placetour.tur.br
suzana@placetour.tur.br

Rua Francisco Fischer, 90 I AO LADO DA JAVEL

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Cachaçaria Água Doce.
Todo dia uma novidade.

"
Se as pessoas acreditam

em si mesmas, é
impressionante o que elas

conseguem realizar.
SAMWAlON

"

Quem será?
o bem lançado Eduardo

Werninghaus anda abalando
o coração de uma moça pela

cidade, quem será a felizarda?

Bronze
O jovem empresário Daniel

Behnke, da Estação Armazém,
conquistou recentemente a me

dalha de bronze, em Floripa, no

Campeonato Sul- Brasileiro de Iiu
Iitsu, Se meta com ele ... !

feijoada do CCV- Centro de

Valorização a Vida e Gavi -

Grupo de Apoio a Vida.

O figuraço AdilsonMaas recebe
hoje os cumprimentos pela idade
nova. Parabéns, amigo!

• Lio Tíroní, Secretário de
Desenvolvimento Regional.
está ensaiando a volta para a

presidência do Iuventus. Quem
viver verá!

Com essa, fui!

Apagaremos a velinha com

P om çã e Pij as

para as amães.

Venha conferir.
Temos o

melhor preço.

Rua Barão do Rio Branco,
n° 41 - Centro

ao lado da Speed preSS
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Patrocínio Apolo

••
UNIVIUE

�ESTRUTURA
TOTVS Bradesco

HOSPITAL
DONA
HELENA

Apoio Oficiai Apolo d MieS.. PromoçAo ComuniCaÇAo Organização ReallZaçAo e

da FllIra Organtzação

'hlor � -f�_- soluções � OPERA
MIf;.� ...... ,..,_,_

.....--- '"I:;::

FUNTUR1SMO Secretarta delsfatlllle Turismo.
ClllbIrIl Esporte
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PRÉ-ElEI S

PT quer PSDB investigado
Acusação é de que o partido estaria tentando desqualificar Dilma

BRASíLIA

lideranças petistas
anunciaram ontem no

Twitler (microblog) que o

partido entrará com uma

representação contra
o PSD8 por disputas na

internet.

Opedido
de investigação do

PT seria entregue ontem ao

Ministério Público Eleito
ral. Os petistas questionam

o registro de domínios na internet
de páginas que podem ser usadas

para desqualificar o partido e sua

pré-candidata à Presidência, Dil
ma Rousseff. A disputa entre ela e

o candidato do PSDB, José Serra,
movimenta os sites e comunida
des mantidos por simpatizantes
dos pré-candidatos há meses.

A acusação é de que os tucanos

estão cometendo um crime eleito
ral ao manter, institucionalmente,
sites que tem por objetivo desqua
lificar a ex-ministra da Casa Civil.

A base da reclamação são as in

formações colhidas pelo deputa
do federal Brizola Neto (PDT-RJ),
afirmando que o registro dos sites
"Gente que Mente" e "petralhas.
corn.br" foi feito no nome de um

dos coordenadores da campanha
de Serra, Eduardo Graeff.

O "petralhas.com.br" está ina
tivo. O "Gente que Mente" traz a

informação de que foi criado pelo
PSDB e foca supostas mentiras
ditas por Dilma e por petistas. Na
sessão "pinoquioteca", por exem

pIo, podem ser encontrados co

mentários como "Lula anunciou a

recuperação das rodovias federais,
mas fez apenas uma operação ta

pa - buraco".
Ainda esta semana, Graeff ha

via respondido às acusações ne

gando sua participação nos boatos
contra o PT, e afirmou que a ideia
de registrar o domínio "petralhas"
foi inspirada no livro 110 País dos

Petralhas', do jornalista Reinaldo
Azevedo. Quanto ao "Gente que
Mente", o coordenador afirmou

que o objetivo é desmentir boatos
sobre o próprio PSDB. PT acusa o PMDB de desqualificar Dilma em benefício de José Serra

PREVISÃO DO TEMPO

DIVULGA ÃO

�
CANOINHAS
...
90 210

� �
JOACABA

CHAPECÓ ...

'Y •
10° 22°

11 ° 22°
A

SOL COM
NUVENS
Tempo firme com

predomínio de sol
entre algumas nuvens.

Temperatura em elevação.
Vento de sudeste,
fraco a moderado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

�MíN: 15°C

MAx: 26°C

DOMINGO

�MíN: 15°C

MAx: 26°C

SEGUNDA

�MíN: 16°C

MAx: 26°C

TERÇA
�MíN: 20°C

MAx: 24°C

FRIO

Temperaturas
uniformes

Hoje, a previsão da sensação
térmica é uniforme em todo o

Estado, com temperaturas entre
100e e 20°C. Entre São Joaquim,
Lages e Urubici a sensação deve
ser um pouco menor, com tem

peraturas entre 5C e 10°C. No

Vale do Itapocu, sensação tér
mica mínima de 15°C.

FASES DA lUA

RIO no SI!
'Y •
9° 24°

TEMPO SECO

Sem chuva no

fim de semana
As· chuvas só devem voltar ao Sul do

Brasil na semana que vem. O maior acu

mulado está previsto para terça-feira,
principalmente na região Oeste de Santa
Catarina. Na quarta-feira, chuvas fracas se

concentram no extremo-Norte do Estado,
com acumulados de até 11 mm.

\

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

27/5

Déficit é de R$ 216
mi no setor público

As contas do setor público
apresentaram em março um défi
cit primário (sem· considerar o pa
gamento de juros da dívida) de R$
216 milhões, o pior resultado desde
o início da série, em 2002. Trata-se
também do primeiro saldo nega
tivo primário desde setembro de
2009, quando o setor público apre
sentou um déficit de R$ 5,763 bi
lhões. Com o resultado, o superávit
acumulado no primeiro trimestre
caiu para R$16,827 bilhões, o equi
valente a 2,11% do PIB. O resultado
negativo de março foi puxado pelo
déficit de R$ 3,912 bilhões das con

tas do governo central, que reúne o

Tesouro Nacional, Banco Central e

o INSS. Os governos regionais apre
sentaram em março um superávit
primário de R$ 3,342 bilhões.

LOTERIAS
QUINA

CONCURSO N° 2282

44 - 57 - 71 - 76 - 79

LOTOFÁCIL
CONCURSO N° 526

01 - 02 - 04 - 07 - 08
09 - 1 O - 11 - 12 r: 14
15 - 16 - 19 - 24 - 25

/
JOINVtllE
...
18° 24°

.I
I

{:f
JARAGUA DO SUL

T"
15°26°

�

I

/

BUIMENAU
T •
16° 26°

...,
, � I

•

SE VOCt VAI pAAA··

SÃO
lUDGERO
Céu claro. com

sol l1urante � o

dia. pela manha, a

previsão é de 14°C.

com possibilidade
de chegar aOS 26"C

durante a tarde.

1""'1
lO�IANÓPOllS \ I

'Y • '"
170 25° �

I
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Gatos & Atos

D
estac.� o aniv�rsário da Gatos e Atos,
que ja conquistou um espaço muito

importante no mercado de moda bra

sileiro. A primeira vez que encontrei

um de seus produtos foi em Canela, na Ser

ra Gaúcha. Era na época uma empresa com

poucos anos de vida e hoje completa 28 anos

de sucesso e está espalhada por todo país. Na

foto, a loja da marca em Balneário Camboriú.

Desemprego na

Espanha chega a 20%
o Instituto Nacional de Estatística (INE) da

Espanha confirmou que a taxa de desemprego
no primeiro trimestre chegou a 20,05%, o que

equivale a 4,6 milhões de desocupados. O per
centual é maior do que o apontado pela Euros

tat, a agência estatística da União Europeia, que
calculou em 19,1%. Desde janeiro de 2008, o nú

mero de pessoas que não encontram uma opor
tunidade aumentou 11,45%. E a cara do desem

prego na Espanha é jovem: quatro de cada dez

pessoas com menos de 25 anos estão sem traba

lho, o dobro do registrado em 2009. Entre os jo
vens de 16 a 19 anos, a taxa de desemprego beira

os 60%. Pela primeira vez, o número de mulheres

desocupadas superou os dois milhões.

Suaempresa
é amada?

Esta foto é de uma cidade situada na mar

gem do lago Michigan onde reside uma parte
dos funcionários damatriz daWhirlpool situ
ada em uma cidade vizinha A placa é outro

destaque, pois através delas a municipalida
de se comunica com a comunidade, trocan

do constantemente mensagens.

1

:';'WE SUPPORT' '

'� HARBOR
�

WH'8�Pº2�i . S�Q�!�",,:, ..
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Mercado Regional

Lourival Kaisten

Economia 19

Voando na índia
O governo indiano está colo

cando em curso um plano para
ampliar a comunicação com os

diversos pontos de seu território e

para isto planeja ampliar sua frota
de aviões de 25 a 50 lugares, de 400

aviões atualmente para 2.000 em

2020. Hoje 90 milhões de passagei
ros viajam anualmente pela Índia,
mas isto é muito pouco para quem
tem 1 bilhão de habitante . Claro

que a Embraer já e tá atuando for
temente neste mercado.

Mime e Elian
Completa amanhã - 2/5 -13 anos de existência o

braço de distribuição de combustíveis do grupo Mime.

Destaca-se por suas instalações de grande porte em

Guaramirim e em Iaraguá bem como pelo volume

de combustíveis comercializado. Também amanhã,

completa 32 anos de existência a Tâschner Ind. Têxtil,

que não só firmou seu lugar no mercado de malhas

como também em outras atividades. Explorando um

segmento específico de mercado, é uma das empr as

têxteis mais antigas do município.

No limite
O piloto da Sol Paragliders, Heman Pitocco, voando

com Supersonic ultrapassou mais uma vez o límit

ímagínaveís do mundo da acrobacia 1 o fim de ema

na 17-18 de abril realízou, pela primeira vez no mundo,

sequências de InfinityTumbling com pararnotor. Con

fira as fotos das manobras radicais no ite da Sol.

Primeiro
de maio

assa homenagem a todos o

trabalhadores que constroem o

progresso de nossa terra, incluin
do também os empresários que
muitas vezes são (ou foram) o úni

co trabalhador de suas empresas.
Parabéns a todos que se dedicam à
tarefa de ganhar o pão de cada dia,
e também aos que ajudam outras

pessoas a conquistá-lo.

Floriani 30 anos
Há 30 anos, Paulo Ademir

Floriani abria em parceria com

sua esposa uma pequena ofici
na de manutenção de máquinas
de escrever e de calcular, ocu

pando uma sala de 9 m2. Isto foi
em 104.80. Logo depois passou a

comercializar alguns acessórios

e depois móveis de escritório,
contratando o primeiro funcio
nário. Em 1984 a expansão dos

negócios levou a construção -

ao lado da sala de 9m2 - de uma

sede própria que foi posterior
mente ampliada. Atuando desde
1988 sob a razão social de Floria
ni Equipamentos para Escritório

Ltda., a empre a tornou-se uma

referência na região no segmento
de móvei para e critório. Para

bén pela grande conquista.

Mercado do algodão
Se �s pn�?os dos fios de algodão - matéria prima de muitas empresas

da regiao - ja eram uma grande preocupação por cau a do aumento de

n:ai de 60% em um ano, a decisão da Índia de suspender a exporta
çao do produto para privilegiar a indú tria local complica ainda mais a

situação. A afra brasileira erá colhida em poucos dia , mas não deve

rá fazer muita diferença, pois já está praticamente toda comprometida
com contratos de exportação, em pluma. Assim, vamos exportar nossa

matéria prima e depoi importar os fios ou os produtos acabados.

INDICADORES

9,5% 28.ABHIL.2010

0,090% 30.ABRIL.2010

987,97 ABRIL.2010

BOVESPA -0,66% 30.ABRIL.2010

POUPANÇA 0,5192 30.ABRIL.2D10

CÂMBIO COMPRA VENDA
.

VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM H$) 1,7360 1,7380 .. 0,35%

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6400 1,7800 '" -2,96%

DÓLAR PARALELO (EM H$) 1,8500 1,9500 0%

EURO (EM R$) 2,3101 2,3140 .. 0,92%

Alerta
Compartilho o alerta postado pela

TBCS Investimentos em seu site: "Há duas

semanas, alertamos para os problemas da

euforia. Não somos profetas, e poderíamos
e ainda podemos errar, mas o cenário está

muito turbulento. Os problemas da dívida

soberana na Europa ainda assombram o

mercado e Espanha e Portugal são muito

maiores que a Grécia. O forte desempre
go assusta porque problemas econômicos

não se resolvem com uma simples injeção
de dinheiro. Não é óleo que falta no motor,

é motor mesmo que está faltando. Imagi
nem o caso em que o mercado passe a des

confiar dos países europeus com muita in

tensidade: mercado cobrará mais juros nos

empréstimos e situação se deteriorará".
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CURIOSIDADES DAS SElECOESlinha de Fundo

J limar Pivatto

Copa do Mundo

Estamos
no mês que antecede a Copa do Mundo da África do Sul. E da

remos atenção especial a ela nesta coluna. As curiosidades serão ape
nas referentes as equipes participantes em 2010. E a cada dia vamos

analisar uma das Seleções. Para começar, os anfitriões. Será a terceira

participação da equipe, agora treinada pelo brasileiro Carlos Alberto Parreira.
O time caiu em uma chave complicada e não vem demonstrando futebol que
possa, pelo menos, passar da primeira fase. O principal nome é o atacante

McCarthy; 29 anos, atualmente no Blackburn (Inglaterra). Quem sabe, os Ba
fana Bafana possam contar com o apoio das arquibancadas, e das ensurdece
doras vuvuzelas, para sonharem.com voos mais altos no Mundial.

A África do Sul foi suspensa das atividades da

Fifa em 1958, por causa do Apartheid. Somente em 1992

a confederação pôde retornar às competiçôes oficiais e o

primeiro jogo foi uma vitória por 1xO sobre Camarões.

o Atlético desistiu
Como tinha sido anunciado, o Atlético de Ibirama entregou

ontem, à FCF, pedido de afastamento por um ano do futebol pro
fissional. Com isso, desiste da disputa da Copa Santa Catarina e,

se cumprir o que está no regulamento, o Hermann Aichinger vol

taria daqui a dois anos na Divisão de Acesso, ou seja, a Terceirona.

O Atlético estava no Grupo B da Copinha, ao lado de Figueiren
se, Imbituba, Joinville e Chapecoense. Agora será que o Iuventus
toma o mesmo caminho? Até ontem, segundo o BID da CBF, o Tri

color não tinha um time completo com condições de jogar.

Decisões
Vou aproveitar o fim de

semana de decisões para
exercitar meus palpites. O

que não está muito difícil,
cá entre nós. Acredito em ze

bra apenas em Minas Gerais,
onde o Galo perde o título

para o Ipatinga. Nos outros

estaduais, quem venceu o

primeiro jogo deve levantar

o caneco. Situação mais fá
cil para Avaí e Grêmio, que
tem dois gols de vantagem.
O Santos deve ser o campeão
paulista, mas terá muito tra

balho. Falando em Santos e

Grêmio, vejo os dois (junto
com o Cruzeiro), como prin
cipais destaques neste início
de temporada.

DOIS TOQUES

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0. 0'0 •••
-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ESCO •A abertura do Troféu
Murillo Barreto de Azevedo
será na segunda-feira, às 9
horas, no ginásio do Sesi. Mais
de 500 crianças participam do
evento.

-Ern novo

julgamento das confusões
no clássico entre Avaí e

Figueirense, nada de

penas se,veras.

pUNrçA • O Avaí perdeu
o mando de jogo e terá de
enfrentar o Iuventus, dia 9
de maio pela Capinha, em

outro campo.

P 12A. Ou seja, mais uma vez

o tribunal deu uma sentença
branda demais. Choveu tanto

objeto naquele campo que
um mando de campo é
muito pouco.

DECISÃO • Hoje tem a grande
final da Superliga Masculina.
A Cimed/Malwee enfrenta
o Montes Claros em ginásio
neutro, às 9h30.

ElO • Diego Souza não jogou
nada, foi vaiado e não gostou.
Diego tem de aprender que se

dá resposta dentro do campo.
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• Veja ínais de.esporte nos blogs Arquibancada e Firula de Salto Alto, nifsite'www;ocorreioitopovo�éom�br
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Vitória decide
título em casa

no domíngo
Auriverde do Rio da Luz precisa
vencer para conquistar o troféu
JARAGUÁ DO SUL

Chegou a hora da decisão
na 7ª Copa Norte de
Futebol Amador.

guraram a vaga ao empatarem
em 2x2 com o Iuventus, jogan
do em ]oinville. Como havia
vencido a partida de ida por
4xl, a equipe do Planalto Norte
ficou com a vaga.

No 240 Campeonato Iara
guaense de Futebol Sênior será

definido, neste sábado, o últi
mo classificado. Noite a Fora,
Caxias e Vitória já estão garan
tidos, enquanto Galácticos e

Grêmio Garibaldi brigam gol a

gol pela última vaga.
O Tricolor do Garibaldi preci

sa vencer o Vitória que se garan
te. Já o Galácticos tem de ganhar
do Caxias e torcer contra o Grê
mio. Só que ambos enfrentam
dois times que brigam para ter

minar em uma melhor posição
na tabela, o que dá vantagem na

fase do mata-mata.

Vitória
e Tupy, de Ioin

ville, se enfrentam
neste domingo, às

ISh30, no Estádio

Hugo Koehn, no Bairro Rio da
Luz. Quem vencer, conquista o

título, já que o jogo de ida ter

minou OxO. Um novo empate
sem gols leva a decisão para os

pênaltis e outro resultado igual
com gols dá o título para os

joinvilenses.
A atual campeã Arsiper, de

São Bento do Sul, assiste de

camarote a definição de seu

adversário na final. No último

domingo os sãobentenses asse-

(Í
�.-

Vitória chegou na final depois de eliminar o Corinthians de São Chico

G

Futebol americano
Começa neste fim de sema

na o Campeonato Catarinense
de Futebol Americano. E nesse

ano a região terá duas equipes.
O Iaraguã Breakers fará a estreia
em casa, contra o Timbó Rhi
nos. A partida acontece às 14

horas deste sábado, no campo
do Acaraí. Já o Corupá Buffalos,
estreante e que está no mesmo

grupo, vai até Ioinville no do

mingo, onde enfrenta o Gladia
torso A partida será às 15 horas
na recreativa da Tigre, no bairro
Anita Garibaldi.

Quer ganhar
Envie sua lista para o e-mail

julimar@ocorreiodopovo.com.br
ou entregue na recepção do

Jornal O Correio do Povo

(Avenida Waldemar Grubba,
1400) até às 12h,(meio-dia}
de 10 de maio de 2010.

Participe!!!

uma camisa oficial da

Seleção Brasileira?

o resultado sairá na edição do dia 12 de maio.

n (:01:1:1]0 1)0 PU'O
-Caso duas ou mais pessoas tenham o mesmo número de acerto, levará a camisa quem mandou primeiro. Apoio: Maluta CalçadOS e Esportes

J

Se você fosse o técnico da

seleção brasileira de futebol
quem você çonvocaria? Monte
sua escalação e concorra a

camisa oficial da seleção. Dia
11 será divulgada a escalação
oficial, ganha quem tiver o

maior número de acertos.

,
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_....ois times estão com a mis

ão mais fácil. Em Santa Ca

atina, oAvaífez3xl no Ioin
..�

.

e no jogo de ida e agora,
em casa, pode até perder por dois

gols de diferença (mais detalhes no

texto ao lado). Mesma situação do

Grêmio, que ganhou do Internacio

nal por 2xO, em pleno Beira-Rio.
Em Porto Alegre, o Grêmio, além

da motivação natural da vantagem,
chega animado depois da boa vitó

ria por 3x2 diante do Fluminense,
na Copa do Brasil. Já o Internacional
vem de duas derrotas seguidas e vê
seu treinador, Jorge Fossati, pressío
nado de novo. Perder o título para
o maior rival e cair na libertadores

pode custar o cargo do treinador. A
dúvida é o zagueiro Sorondo. Como

gol fora de casa vale como critério
de desempate, o Colorado precisará
ganhar de pelo menos 3xl em pleno
Olímpico. A última vez que conse

guiu isso foi em 2004, pelo Campe
onato Brasileiro.

No Paulista, o Santos pode até
perder por um gol para o Santo
André. Neymar, com problema no

olho esquerdo, ainda é dúvida, mas

Dorival Júnior fez questão de dizer

o CORREIO DO POYO • Sábado, 1 de maio de 2010

Gre-Nal promete pegar foto neste domingo; tricolores venceram a primeira partida por 2xO no Beira-Rio

que conta com ele. Rodrigo Mancha
deve ser a novidade no time, no lu

gar do suspenso Wesley.
O Galo Mineiro também pode

perder por até um gol de diferença e

quer espantar a zebra Ipatinga para
longe. O Alvinegro vem de grande
atuação na Copa do Brasil, especial
mente de dois jogadores. O atacante

Diego Tardelli marcou os três gols da
vitória por 3x2 no Santos e o goleiro
Aranha fez grandes defesas, deixan
do as críticas bem longe da meta

atleticana.

Sávio e Vandinho fora da final
As duas maiore e trela

do Avaí não devem di pu
tar a final do Campeonato
Catarinense, neste domin

go contra o Ioinville. Ainda
se recuperando de le ão,
eles devem er poupado
e só voltariam a jogar no

Campeonato Brasileiro. O
técnico Péricles Chamusca

terá a volta de Zé Carlo ,

Rafael, Marcinho Guerreiro
e Batista, que e tavam us

penso. O Iec também tem

problema com contu õe .

Rafael Te er e Paulinho
Dias ainda ão dúvida.
Com is o, o jovem Daniel
deve ganhar uma vaga en

tre os titulares.

u��.serão OS campeões?
Sete dos pnncipais estaduais terão disputas decisivas neste domingo
DA REDAÇÃO
São Paulo, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Minas Gerais,
GoiáS e Ceará conhecerão
OOmingo os respectivos
mmpeõeS estaduais.

_-

Esporte
JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO GAÚCHO
• JOGO DE VOLTA

DOMI GO

16h - Grêmio x Inter (2x0)
(Grêmio pode perder por um gol de

diferença. Se terminar 2x0 para o Inter.

decisão será nos pênaltis. Gol fora de casa

vale como cntério de desempate)

• CAMPEONATO CATARINENSE
• JOGO DE VOLTA

DOMINGO

16h - Avaí x Joinville (3xl)
(Avaí pode perder por até dois gols de

diferença)

• CAMPEONATO PAUUSTA
• JOGO DE VOLTA

DOMINGO

16h - Santos x Santo André (3x2)
(Santos pode perder por até um gol de

diferença)

• CAMPEONATO MINEIRO
• JOGO DE VOLTA

DOMINGO

16h - Atlético-MG x lpatinga (3x2)
(Atlético pode perder por até um gol de

diferença)

• CAMPEONATO BAIANO
• JOGO DE VOLTA DOMINGO

16h - Vitória x Bahia (lxO)
(Vitória pode perder por até um gol de

diferença)

• CAMPEONATO GOIANO
• FINAL-JOGO DE VOLTA

DOMINGO

16h - Santa Helena x Atlético-GO (Ox4)
(Atlético pode perder por até três gols de

diferença. Se perder por quatro, o Santa

Helena é o campeão)

• CAMPEONATO PERNAMBUCANO
• FINAL - JOGO DE IDA

DOMINGO

16h - Náunco x Sport

• CAMPEONATO CEARENSE
• FINAL - JOGO DE VOLTA
DOMINGO

16h - Ceará x Fortaleza (Oxl)
(Fortaleza joga pelo empate. Se o Ceará

vencer, por qualquer placar. a decisão vai

para os pênaltis)

21

PREFEITURA
DE JARAGUÁ DO SUL

, 10 de maioate. lentes até 31/dezJ09
"'Para adlmp

Construção de três pontes.
Mais de 6.000 metros de pavimentação asfáltica

e mais 6.000 metros neste ano.

Modernização da frota.

_-

s
•

a

55

Em 2009, muitas ações já foram realizadas. E. em 2010. "ai ser ainda melhor.

Pague seu IPTU, você e sua família têm muitos benefícios a ganhar.
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P ESIDÊ G A

Sucessão ainda é
incógnita no [uve
Ildo Vargas admite que pode permanecer como interino
JARAGUÁ DO SUL

O Juventus completa 44
anos de vida nesse sábado
e o presente Que o clube
deseja ganhar é um novo

.

presidente.

Faltando
cinco dias para a

eleição da nova diretoria
nenhuma chapa se ins
creveu e as consequências

... disso podem não ser nada agra
dáveis. Ildo Vargas já adiantou que
pretende entregar o cargo na quar
ta - feira. Mas, para colocar o time

Três nomes

surgem nos

bastidores
Até agora ninguém se mani

festou oficialmente. Mas novos

nomes borbulham nos bastidores
do João Marcatto. O Jornal O Cor
reio do Povo conversou com esses

'possíveis candidatos', IIJ.as todos
eles negaram qualquer possibili
dade de assumir.

O atual diretor de marketing,
Almir Omellas, disse que nunca es

boçou nenhuma vontade. "0 que
existe é que participei nessa gestão",
afirmou. Lia Tironi, que ajudouati
vamente na reativação do clube,
também negou envolvimento. "Eu

já fui presidente do time e não pre
tendo ser mais", enfatizou.

O diretor-presidente da Dipil
Indústria Química, Alberto Cor

reia, foi outro nome levantado. Por
meio de sua secretária disse que
"está envolvido com suas empresas
e assumir essa responsabilidade
está fora dos planos".

disputar a Copinha e não precisar
ficar sem disputar competições
por dois anos, Vargas admite ficar
de interino por uns três meses até

aparecer alguém. "Mas está difícil
de achar candidato", afirmou.

Caso nenhuma chapa se can

didate, o procedimento, segundo
o presidente do conselho, Eduardo

Werninghaus, é eleger um presiden
te que pode ser um dos integrantes
do grupo ou qualquer pessoa inte
ressada. "Não tem nada definido,
mas espero que tenha alguma
reviravolta no dia 5", explicou.

A opinião do conselheiro é que
tanto esforço da diretoria para

continuar com futebol não pode
ser um desperdício. "Estamos
tentando buscar nomes, alter

nativas, o problema é que o pre
sidente precisa se dedicar muito.
Não adianta aparecer no clube
uma vez por semana", acredita

Quando questionado se assu

miria o time, Werninghaus disse

que não tem tempo disponível para
assumir a responsabilidade. "Eu
acredito que vai ter candidato,
que tudo pode ser decidido aos

49 do segundo tempo", brincou.

• GenieI Rodrigues
gerieI@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Werninghaus espera que, até o dia 5, as coisas se resolvam no time

Vargas quer disputar a Gopinha
Para não deixar o clube

fora das competições profis
sionais por dois anos (punição
pela desistência), Vargas diz

estar. em contato para mon

tar um time até semana que
vem. Mas, para isso, ele pre
cisa de patrocinador. "Temos

três campeonatos pela frente

(Juvenil, Juniores e Capinha) e

não temos dinheiro para parti
cipar de nenhum", confessou.
O presidente ainda acredita
em uma virada de mesa, ou seja,
que o Estadual de 2011 será com

12 equipes. "Vamos esperar o

arbitral que acontecerá em ou

tubro ou novembro, porque é
vontade da federação e do pre
sidente (da Associação de Clu-

bes) que tenham 12 times. Não

queremos deixar o Iuventus de
.

\

fora", afirmou.
A estreia do Moleque 'Iravesso

na Copa Santa Catarina é no do

mingo, 9 de maio, contra o Avaí,
fora de casa Nas categorias de
base, o primeiro jogo está marca

do para 15 de maio, contra o Me

tropolitano, em Blumenau.

PIERO RAGAUI

Valdin está recuperado de lesão e espera um jogo difícil em SP

Malwee/Gimed quer manter
a liderança em São Paulo

JARAGUÁ DO SUUORLÂNDlA (SP)
Na última terça-feira, uma

apresentação memorável. Trei
no na quarta e quinta embarque
para uma viagem de 15 horas
até Orlândia, no interior de São
Paulo. É lá que a Malwee/Cimed
tenta manter a liderança da

Liga Futsal 2010. Contra a In

telli, neste sábado às 18 horas,
Fernando Ferretti não poderá
contar com Tiago, Falcão, Chico
e Lenísio, todos poupados. Por
outro lado, terá a volta do ala
Valdin, recuperado de lesão.

'Acho importante dividir o

grupo, porque é uma viagem
muito desgastante. Sabemos que
quem vestir a camisa da Malwee
vai se doar 100% para o jogo",
disse Valdin. Sobre o adversário,
o ala espera um confronto difí
cil. "Conheço alguns jogadores
como o Maicky e o Caio. E lá é

sempre difícil de jogar, por causa

da torcida e porque o time sem

pre chega entre os oito primeiros,
tem tradição", completou.

"0 importante é que nossa

equipe está muito bem
fisicamente e issO vem

fazendo a diferença".
MARCÃO, AUXILIAR TÉCNICO

o auxiliar técnico Marcos

Moraes, o Marcão, acredita que
a Malwee vive o melhor momen

to na Liga. "O importante é que
nossa equipe está muito bem
fisicamente e isso vem fazen
do a diferença. Se mantermos

essa estratégia, podemos chegar
ainda mais fortes na fase final",
acredita. A equipe embarca para
Iaraguá do Sul logo depois da

partida, já que terça-feira enfren
ta o Minas naArena.

LIGA FUTSAl
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

CoI. TImes P J V E o
PRÓXIMOS JOGOS

GP GC SG Apr. SÁBADO
1° MalweejCimed 115 3 2 o 24 9 15 73,33% Uh - Minas x Petrópolis

2° Atlântico 105 3 1 1 10
16h - Corinthians x Macaé

10 O 66,67% 18h - Intelli x Malwee/Cimed
3° Florianópolis 9 4 3 O 1 15 8- 7 75% 18h - Unisul x Copagril
4° Minas 8 4 2 2 O 13 8 5 66,67%

19h - RCGjGarça x Praia Ciube

19h - Atlântico x KronajJoinville
5° Petrópolis 8 5 2 2 1 12 10 2 53,33"A> 19h - Carlos BarbOSa x

6° Foz FtJtsaI 8 5 2 2 1 12 11 1 53,33"A>
Florianópolis
19h30 - Cortiana x Anápolis

7° Umuarama 8 5 2 2 1 12 12 O 53,33% 21h - Umuarama x cascavel

8° Gopagril 7
-

5 2 1 2 6 8 -2 46,67% SEGUNDA-fEIRA
90 � 7 5 2 1 2 9 12 -3 46,67% 19h15 - Petrópolis x São Paulo

10° Corinthians
- -

6 4 2 O 2 11 8 3 50%
- TERÇA-FEIRA

11° Krona/JoirNille 6 3 2 O 1 6 4 2 66,67% 18h15 - Macaé x Umuarama

12° PraiaCiube
-

-- 20h - Krona x AssoeW
6 5 2 O 3 14 16 -2 40% 20h - Florianópolis x Cortiana

13° Intelli 6 4 2 O 2 9 11 -2 50% 20h - Copagril x Atlântico

14° canos BartJosa 6 4 1 3 O 12 6 6 50%
20h - Cascavel x caros BartJoSCl

20h15 _ Malwee/Cirned x Minas

15° São Paulo 5 4 1 2 1 6 6 O 41,67% 20h15 - Unisul x Corinthians

16° Cascavel
- - - 20h15 - Anápolis x Intelli

4 5 1 1 3 12 15 -3 26,67%
1r Unisul 4 5

-

Legenda: P = Pontos, J = JogOS.1 1 3 18 23 -5 26,67%-

-

V = Vrtórias, E = Empates, D =

18° Cortiana 4 5 1 1 3 10 21 -11 26,67% Derrotas, GP = Gols Pró, GC =

19° Macaé
-

- - - --

Gols Contra, SG = Saldo de Gols3 5 1 O 4 8 10 -2 20%
-

-

e A = Aproveitamento20° Anápolis 3 4 1 O 3 4 12 .g 25%
21° RCG/Garça

-
- -

3 5 O 3 2 10 13 -3 2O'A>
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Camila, Cícero Drietrich. Ta ex

ta- feira pa ada, o Dragão Ávila,
de propriedade do vereador lo é
Osório de Ávila, o Zé da Farmá
cia, também voltou a funcionar
normalmente.

rAs farmácias foram fechadas
no dia Iode abril, durante opera
ção da PF (Polícia Federal) contra

a venda ilegal de remédios. A PF
acusa os comerciantes de contra

bando, tráfico de drogas e crime
contra a saúde pública. Se forem
condenados, a pena pode ser de
cinco a dez ano por tráfico, um

a quatro anos por contrabando e

de dez a 15 anos por crime contra

a saúde pública.
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Drogaria Calçadão reabre após
ficar fechada por quase 30 dias

UPA começou a ser construída em 2008 e custou R$ 2,18 milhões

E BARRA VELHA

Situação do
presídio não
deve mudar
Nova unidade deve dar preferência
aos presos removidos de Joinville
JARAGUÁ DO SUL Se a preferência pelos presos

de Ioinville realmente se confirmar

A abertura da UPA
(Unidade Prisional
Avançada) de Barra Velha
vinha sendo anunciada
como uma alternativa para
reduzir a superlotação no
Presídio Regional.

nos próximos meses, a nova uni

dade pouco deve aliviar a situação
em Jaraguá do Sul. Questionado
sobre a distribuição das vagas da
UPA pela região, o diretor do Deap
(Departamento de Administração
Prisional), Adécio Welter, descon

versou. 'Ainda não temos nada de
finido sobre isso", afirmou.

P ?rém, às vésperas da

mauguração do com

plexo, marcada para
acontecer na segunda

feira, a promessa repetida di
versas vezes pelo governo do
Estado ainda é uma dúvida

�'Acredito que parte das �agas
e�a destinada aos detentos de

Jomville", prevê o chefe de se

g�rança do Presídio Regional,
ldn:i �ndreatta. Segundo ele,

a. pnondade se justificaria em
\ lr!ude da localização da nova

umdade qu
' .. ,.

. ,'. e e mais proxlma ao

mUlllClplO vizinho. Além disso

part: �o detentos que estão n�
Pr� IdlO Regional de Ioinville
\ ela de Barra Velha.

--

IIAcredito que parte das

vagas será destinada aos

detentos de Joinville".
SIDNEI ANDREATTA, CHEFE DE

SEGURANÇA DO PRESrDIO REGIONAL

Há cerca de 30 dias, o ex-dire
tor interino do Deap, Alexandre

Brum, garantiu que a inaugura
ção das UPAs de Barra Velha e

São Francisco do Sul - esta últi

ma prevista para acontecer em

maio - aliviaria a ituação da

unidade de Jaraguá do Sul. Em

Barra Velha, a situação também
é preocupante. A cadeia pública
da cidade funciona provi oria

mente na delegacia e tem capa
cidade para apenas ei pre os,

mas abri a 16 detentos.

"
Ainda não temos

nada definido
sobre isso.

ADÉCIO WElTER,
DIRETOR DO DEAP

"

Transferência
de presos

De de que a juíza Eliane
Luiz determinou a transfe
rência de presos condenados

para penitenciárias, no final de
fevereiro, pelo menos 30 de
tento de Iaraguã do Sul foram
levados para outras unidades

prisionais. Nesta semana, mais
cinco foram transferidos para
a penitenciária de São Pedro
de Alcântara, em Florianópo
lis. Porém, o Deap nega que
as remoções estão ocorrendo .

para cumprir a ordem judicial.
Hoje, o complexo com capaci
dade para 76 detentos abriga
mais de 300. Cerca de 200 pre
sos já foram julgados e deve
riam estar em penitenciárias.

ARQUrvoOCP

Presídio abriga 300 detentos

JARAGUÁ DO SUL
Depoi de qua e 30 dia in

terditada, a Drogaria Calçadão
foi reaberta na quarta-feira. A

liberação da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária)
aconteceu depois que a proprie
tária, Camila Pradela, realizou as

mudanças exigidas pelo órgão,
como melhorias no armazena

mento dos remédios controlados.
liA reabertura aconteceu por

que as duas agências (Vigilância
Sanitária do município e Estadu
al) concordaram que o estabele
cimento estava dentro de todas
as normas estabelecidas pela
Anvisa", comenta o advogado de

PIERO RAGAZZI

Drogaria voltou a funcionar na quarta-feira, após liberação da Anvisa

Atto número de acidentes
surpreende os bombeiros

JARAGuÁ DO SUL berados.
Em 12 hora, 14 pes oa

ficaram feridas em oito aci
dentes no trân ito de Iaraguá
do Sul. Segundo os Bombei
ros Voluntários, os números

registrados entre a noite de

quinta-feira até o início da tar

de de ontem se a emelham
a e tatística normalmente
constatada em dia de feriado

prolongado. e e períodos,
a corporação chega a atender
dez acidente diário. Em dia
normai a média é de cinco
ocorrência em 12 hora.

O regi tro da ocorrência

começou a aumentar por volta
da 20h de quinta-feira. e e

horário, um carro e perdeu
e bat u em UOl po te na rua

Bernardo Dornbu eh, bair
ro Baep ndi. motori ta

a carona foram levado ao

Ho pitaI ão José com feri
mento lev .

e já foram li-

A partir das 4h15 aconte

ceram três acidentes com,
em média, 20 minutos de

diferença. Todas as vítimas
eram motociclistas, mas

ninguém ficou gravemente
ferido.

De acordo com

levantamento da Policia
Militar, 92% cios acidentes

registrados no munidpio são
causados por falha humana.

De acordo a Polícia Mi-
litar, 92% do acidente
r gi trado no município
ão cau ado por falha hu

mana, a maioria dele por
falta de atenção. pena
8% da o orrência eriam
motivada por outro fato
r ,COJno falha mecânica,
defeito na pi ta ou probl -

ma na sinalização.
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Av. Getúlio Vargas, 45
33708023

Av. Marechal Deodoro, 301

Calçadão • 3275 2910

Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas. ano modelo 10/10, cód. 5U11C4, com preço promocional a vis1a a partir de RS27.290,O� ou financiado com entrada de R$13.645,OO (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.Consulte as condições com os vendedores. Os veicules

anunciados são ano e modelo 2010/2010 Condições válidas enquanto durarem os estoques ou até 01/0512010.

Grupo u o Er o anos d Cf' dibilidad . 1ANCOYOUCSWN2N

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
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casa de alvenaria cI
2dorms.+1suite, semímobiliada

R$ 200.000,00

casa de alvenaria cI 3dorms, 2

vagas garagem
R$145.000,OO

50017-Barra Rio Cerro - apto 2dorms. 1

garagem, s/ condomínio - R$415,OO
50018-Barra Rio Cerro - apto 2dorms, 1

garagem, sI condorninlo - R$415,OO
50020-Vila Nova - apto 2dorms+ 1suite, 2gar, sae.

cfehurr. pise.,área festa colet,elev. - R$1.280,OO
50001-Vila Nova - Duplex cl2dorms +1suite cf

closet, 3 gar, sacada cI churr, piscina privativa,
amplo salão festas. privativo,piscina colet, salão
de festas coletivo, elevador - R$2.500,OO

50022-Amizada (Jaraguá) - apto 2dorms, 1

garagem. cf churrasqueira - R$550,OO
50023-Vila Lalau - galpão 108m2, c/escritorio
10m2, murado e cercado - R$800,OO
50025/26/27128-Barra Rio Cerro - apto NOVO

2dorms,1 garagem, cf churras. - R$630,OO
50030-Jaraguá 84 - casa mista 2dorms. R$550,00

V
E
N
D
E

V
E
N
D
E

VENDA - CHÁCARAS/síTIOS

V
E
N
D
E

V
E
N
D
E

V
E
N
O
E

1144-Caixa D'água-Guaramirim - 242.800m2 cf
casa alven., cf lagoa peixe, arrozeira e mata

R$750.000,OO
1152-Barra Rio Cerro-Jaraguá Sul - 125.000m2 cf

casas alvenaria, piscina, murada e cf mala
R$1.300.000,00

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

R$450.000,OO
1215-Rio da Luz-Jaraguá do Sul- 225 000m2 el

40% pastagem, mata nativa e água corrente

R$230.000,00 (aceita permuta)
1008-Garibaldi-Jaraguá Sul- 134.213m2 cf casa,

aprox. 70.000m2 mata nativa, cf 3 nascentes

R$120.000,OO
1248-Ribeirão Grande-Jaraguá do Sul - 3388m2, cf

2 lagoas, energia elétrica, cercada

R$80.000,00
1251-Barra do Rio Cerro-Jaraguá Sul - 20.000m2
Terreno 1 eonstru ão de chácara R 86.400 00

1224 - Jaraguá Esquerdo
casa alvenaria cl2dorms.+1suite cI

banheira.
R$295.000,OO (Iib. Fínanc.)

1250· Amizade

Sobrado cI 3dorms,semi-mobiliado,
CI muros

R$250.000,00

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

R$145.000,OO (lib. Fínanc)

casa de alvenaria cl2dorms+1suíte
R$125.000,OO (!ib. Financ.)

1227 - Ilha da Figueira
2dorms.+1 suíte. sacada cI churr ..

R$169.000,Oo
Incorporação nO R3-48615

1216 - Vila Nova

apartamento cl2dorms.
R$SS.OOO,OO

1122 - Nereu Ramos

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

R$145.000,00 (líb. Financ.)

1243· Jaraguá Esquerdo
casa de madeira cI 3dorms., em

terrendo de 660m2
R$160.000,OO
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1217 • Nova Brasília

Apto c/ 3dorms. serrumobiltado.c/
hidrômetro individual

R$130.000,00 (líb. Financ.)

1139 • Centro

Flat no Hotel Mercure
R$100.000,OO

1011-Barra Rio Cerro-Jaraguá dCl Sul R$10.000,00
de entrada e parcelas a partir de R$5S0,OO

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

1190-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$SO.OOO,OO

��"'_W...11193/1194-RiO da Luz II-Jaraguá do Sul R$3S.000,00
1211-São Luís-Jaraguá do Sul R$95.000,00

1221-Sanlo Antônio-Jaraguá do Sul R$75.000,OO

1231-Braço do Sul-Schroeder RS42.000,00
1237-Rlbeirão Cavalo-Jaraguá do Sul R$40.000,OO

��������������������������������������
123S=Ribewão Cavalo-Jaraguá do Sul R$21.500,OO

1241-Guaniranga-Guaramirim R$70.000,00
1245-Rio Cerro II-Jaraguá do Sul R$63.000,OO
B0007-Rio Branco-Guaraminm R$55.000,00

S0015/80016-Água Verde-Jaragua Sul R$117.000,OO

S0017/S0018-Água Verde-Jaraguá Sul R$117.000,OO
1247-lIha da Figueira-Jaraguá do Sul R$40.000,OO

1252-Rau-Jaraguá do Sul R$53.000,OO
1254-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$100.000,OO
1256-Rlbeirão Cavalo-Jaraguá do Sul R$S3.000,OO

S0024-Água Verde-Jaraguá do Sul R$160.000,OO

apto cl2dorms.+1suile, 2 vagas
garagem. 2 elevadores

R$2S0.000,OO

Casa alvenana cf 2dorms +1 suite
semi-mobiliada cI banheira

R$330.000,OO

casa de alvenaria cI 3dorms. em

rua sem saída
R$120.000,OO
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AQUI

80021 • Champagnat
Casa de alvenaria. 2 pisos, c/ 2doms+ 1 suíte mobiliada cI closet e

banheira pI 2 pessoas bwc lavabo,sala estar mobiliada sala Jantar,
rebaixo em gesso, COZinha semí-rnotnüada, aquecrmento a gás,

mesanino. piscina dependêncra de empregada, lavanderia equipada c/
moveis e 2 tanques, Jardim finalizado

R 720.000,00

Consultoria habitacional
pI aquisição de terreno e construção
p/ aquisição de imóvel pronto
pj construção e reforma
p/ con rcios

Despachante imobiliário
Empréstimo Pessoal

pI aposentados e pensionistas
pI funcionários públicos
pI funcionários de empresas conveniadas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




