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o Correio do Povo agora também é o mais completo
Portal de otícias do Vale do ltapocu, trazendo as

informações em tempo real, com muito mais conteúdo,
interatividade, agilidade e dinamismo para você.
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Vinda de pessoas de outras cidades impulsiona locações e vendas de casas e

apartamentos. Prova do "boom' que vive o setor imobiliário em Jaraguá do Sul são
os números da Secretaria de-Planejamento, Em 2005, o setor emitiu 472 alvarás de
Habite-se (certidão que autoriza o imóvel recém-construído a ser ocupado). No

ano passado, esse número quase dobrou, chegando a 937 alvarás expedidos.
PIERO RAGAZZI

Quem procura uma casa para alugartem ainda mais dificuldade para fechar negócio com rapidez

•

Tudo O que você

procura para a

Mamãe está aqui.

Campanha
será focada
nos partidos
Depois de contribuir para o

crescimento do eleitorado,
Acijs cobra dos partidos
para que não seja lançado
um número excessivo de
candidatos. Página 10

FAMEG

(47) 3373-9800

Segunda-feira
é dia de quitar
o seu imposto
Quem escolher a opção à
vista pode ter desconto de
até 300tÓ. Dia lOtambém
termina o prazo para
pedidos de revisão do valor
do IPTU. Página 7
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PONTO DE VISTA

V'lCtor Danich,
sociólogo

OAB de Jaraguá
do Sul

Durval Marcatto,
presidente da Adjs

Jorge Brognolí,
economista

Bicicleta e o

transporte do futuro

Em países
desenvolvidos
como a Suécia,
cerca de 10%
das viagens
são feitas de
bicicleta e

quase 40%

apé

..... cheiro de tinta era forte; minhas mãos de
menino apertavam o breque no guidão
prateado da minha bicicleta nova. A sen

..... sação era de alegria incontida; a bicicle
ta era verde e vinha com uma bombinha para o

caso de o pneu precisar ser enchido. Hoje, relem
brando o dia em que ganhei aquele presente, a

felicidade que senti me remete ao "sim" da mi
nha primeira namorada, quando ela pedi em na

moro". Primeira bicicleta, primeira namorada ...

quanta emoção!
Mas por que aqui, parado no trânsito de São

Paulo, num dia chuvoso, me lembrei
da minha primeira bicicleta? Talvez

por dois motivos: primeiro, lembrar
um sonho de menino: segundo, sa

ber que no futuro a bicicleta será o

meio de locomoção mais comum.

Em 2005, mais de 150 milhões de
bicicletas foram vendidas no mun

do, contra cerca de 60 milhões de
carros. A venda de bicicletas tem

aumentado porque estes veículos
oferecem mobilidade fácil a milha
res de pessoas, melhoram a saúde,
aliviam

.

os congestionamentos e

não poluem o ar. Além disso, uma

bicicleta cu ta 200 vezes menos

que um carro e reduz a área que é preciso pavi
mentar. Em movimento, seis bicicletas ocupam
o espaço de um carro. Num estacionamento para
carros cabem 20 bicicletas.

O maior desafio dos grandes centros urbanos
como São Paulo é a falta de espaço nas ruas. Os
dois principai corredores exclusivos para bici
cletas na cidade estão hoje em terrenos do. me

trô - a ciclovia da marginal do Pinheiros, ou da

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM), e a ciclovia Caminho Verde, na Radial

Leste. Em todo o município são apenas 35,S qui
lômetros de ciclovias. Na região de maior trânsi
to da cidade, no limite das marginais, com raras

exceções, não há lugares seguros para os ciclistas
circularem.

Apesar de tudo, o número de deslocamentos
.'

diários de bicicletas tem aumentando significa
tivamente em São Paulo. Em 1997, equivalia a

apenas 54% (54 mil viagens diárias) do número
de viagens diárias de táxis (91 mil). Nos dez anos

seguintes, houve um salto. Em 2007, já passava a

ser 87% (148 mil), superior aos des
locamentos de táxis (79 mil).

Temos de implementar políti
cas de viabilidade a novos meios
de transporte, como a bicicleta. Em

países desenvolvidos como a Sué
cia, cerca de 10% das viagens são
feitas de bicicleta e quase 40% a pé.
Só em aproximadamente dos per
cursos utiliza-se o automóvel, sem

contar, é claro, com o viés de uma

vida mais saudável, combatendo
não só o trânsito, mas também o

sedentarismo.
Trânsito, congestionamento, gran

des centros e muita espera nas ruas

durante a lenta caminhada dos au-

"

"
tomóveis nos fazem pensar nas soluções mais

simples da vida, nos remete a saudade da antiga
bicicleta, da primeira e descomplicada namora

da e a tantas outras coisas. A imagem da antiga
bicicleta verde, em função de tudo que é verde,
acabará sendo a futura forma de se deslocar, tal
vez com mais poesia, diariamente, com o vento

no rosto, nos unindo então aos sonhos do pas
sado, à vontade de andar de bicicleta pelas ruas

da cidade.

SERViÇO

I -O
Sábado Cidadão

Dia das Mães
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IMAGEM DO DIA

PRECISA-SE
,

DE ALGUEM,
)ARA CUIDAR
DE PORCOS.

os
alunos da Escola Euclides da Cunha

emocionaram as servidoras públicas da
SDR (Secretaria de Desenvolvimento

Regional) com a apresentação da peça de teatro
"Amor de Pais", baseada na parábola do "Filho
Pródigo", em homenagem ao Dia das Mães.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrlqatórto mformar nome completo, profissão, 'CPF e

• telefone (. não serão pubücados).

NSC IÇÕES
Processo Seletivo

encerra dia 10

GRA ITO

VIVa Mais será
amanhã no parque

o Viva Mais no Parque Malwee tem

mais uma edição amanhã, junto a Cruz
Ecumênica do parque. As atividades gra
tuitas de Yoga, Tai Chi Chuan, Pilates e

massagem em cadeira especial iniciam
as 9h. Em caso de chuva, as atividades se

rão realizadas no Ginásio de Esportes do

Parque Malwee. O evento é uma parceria
entre a Unirned Jaraguá do Sul, Centro de
Bem Estar e Yoga lnti Liceu da Vida e Par

que Malwee.

TOR ElO

Dominó é atração
no shopping

Os jogadores de dominó de Iaraguá
do Sul e região têm a oportunidade de

participar de um torneio no dia 29 de
maio, às IOh30. O evento acontece no

Shopping Center Breithaupt e distribui
rá R$ 6 mil em premiação em dinheiro,
troféus e medalhas. A inscrição pode ser

feita na administração do shopping e

custa R$ 60 por dupla. Podem participar
duplas formadas por homens, mulheres
ou mistas.

o Sábado Cidadão, em Guaramirim,
acontece hoje em frente ao Ginásio de Es

portes Prefeito Rodolfo Iahn. A edição do
evento em maio, entre as 14h e 18h, terá
várias atrações, como apresentações ar

tísticas e culturais com música ao vivo, te

atro, dança no palco principal, urna tenda
destinada as mamãe J com massagem,
maquíagem, manicure, pedicure, e corte

de cabelo. Haverá ainda distribuição de

doces, pipoca, suco e sanduíche natural.

Encerra segunda-feira, dia 10, o pra
zo de inscrição do Processo Seletivo

para admissão de pessoal em caráter

temporário, para atender a Secretaria
de Saúde de Guaramirim. As vagas dis

poníveis são para médico clínico geral,
médico pediatra, médico - ESF, odon

tólogo, farmacêutico, nutricionista,
assistente social e psicólogo. O edital

completo está disponível no site www.

guaramirim.sc.gov.br.
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FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Farmácia Nova de Roberto M.Horst

21

Farmacêuticos, médicos, parteiras
G

eorg Hor t havia

abert.o
a Pharmacia Estrella

em 1907, tendo mais tarde por auxiliar pra
ticante, Ricardo Grünwaldt. Em 1921 é seu

filho, Roberto Mauricio Horst, quem abre a

Pharmacia ova, na casa de José Emmendõrfer,
Em 1916 Oscar Hromatika também abria sua

farmácia. Como ele foi assassinado alguns anos de
poi ,Roberto Horst solicitou ao Governo do Estado
a continuidade dos trabalhos deste farmacêutico,
agora com a Pharmacia Iova,

Os anúncios no jornal deste ano se reportam as

consultas realizadas pelo Dr. Torberto Bachmann.
Estas eram realizadas na Pharmacia Estrella, pois
não havia posto médico, enfermaria ou hospital no

Distrito de Iaraguá.
Este atendimento de médicos, com consultas nas

farmácias do Distrito era um procedimento comum

naquela época. Muitos erão os médicos que irão

passar pelo Distrito, realizando consultas em farmá
cias e até mesmo em hotéis, como é o ca o do Dr.
Gelas Filho que atendia neste ano no Hotel Central.
Outros médicos: Abdon Batista, Plácido Gomes.

Com dias fixos para consultas, os médicos en

contravam vários problemas e dificuldades para
atender aos seus pacientes. Alguns atendimentos
necessitavam de cuidados especiais e até mesmo

internamento em hospital, sendo que eram leva
dos para a sede do município, em Joinville.

Quanto aos partos, na ausência de médicos fixos,
temos as parteiras que realizavam este atendimento.
Anunciava no jornal deste ano de 1921 a parteira A

Knopka, mas temos informações que existiam várias

pelo Distrito. Algumas com certa notoriedade nas lo
calidades mais distantes do centro do Distrito.

e to

Anúncio
no Jornal
O Correio

do Povo de
janeiro de

1921.Dr.
Norberto

Bachmann
em Jaraguá

��...• � ..��------

r. Bachmann's
j. 1� -ec/I.· �"de

)onner t g in er Apoth
.

J

·�cassuli
www!.-.Jssull adv.br

Além da defesa de seus direitos, a

evolução de seus negócios jurídicas.

Cassuli'Advogados Associados OAB/se 397/99

Rua Donaldo Gehring. 135 • Fone 47 3371 7511 - Fax 47 32751820

Você já ouviu falar em

Lombrigueira Minancora?
Ou Emulsão de Scott, Lodeal
e Elexir de Nogueira?
Estes eram alguns dos
remédios anunciados
pelos farmacêuticos e

fabricantes no jornal O
Correio do Povo de 1921.
Prometiam curar.desde
verminoses até fraqueza,
falta de apetite,
problemas sanguíneos
e feridas.

192 : 10.1 O HABITA TES
o Censo de Jaraguá do ano

de 1921 constam 10.160 habi
tantes, sendo que somente no

primeiro trimestre deste ano

nasceram 113 crianças e falece
ram 14 pessoas. E também foram
realizados 25 casamentos.

No Distrito havia grande
produção: com 3.622 vacas
eram produzidos 141Alllitros
de leite, 105.999 kg de mantei-

ga e 8560 kg de queijo. Além

disso, eram produzidos mel de

abelha, feijão, arroz, farinha de

mandioca, 69000 pés de bana

nas, 35735 kg de café e 10821 de

laranjas. Estes dados surgiam
na imprensa escrita para enfati
zar a necessidade de emancipa
ção do Distrito. Seu desenvolvi
mento econômico, para aquela
época, era muito bom.

Rua Abdon Batista, atual Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, no início da década de 20
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Prefeitura fará convênio com Ministério das Cidades para beneficiar a Secretaria de Obras
CÉSAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL demar Po amai (DE 1) explica
que a compra tem o objetivo de
renovar e ampliar o maquinário
da ecr taria dObra . "Retroe! -

cavad ira , por exemplo, temo

ap na dua e ão muito antiga . A

compra de uma terceira erá fun
damental para m lhoria na obra
da cidade", afirma.

pesar d aprovar o proj to

na Câmara, a bancada do PT fez
ob ervaçõe . O v reador Franci -

co AIv (PT) e pera que o no o

equipamento ejam utilizado
em bairro que recebem pou a

atenção da Pr feitura. ''A comu

nidade do bairro Boa Vi la e

Água Iara r clamam da falta de

patrolamento e macadamiza 'ão.
É preci o uma maior atenção ne -

a regiõe ", afirma.
Já o vereador Ju tino da Luz (PT)

I mbra qu a Câmara apro ou a

propo ta por unanimidad por en

tender é que pr ci o mai obra da
Pref itura uma m nor dependên
cia d empresa tere irizada .

A Câmara de Vereadores
aprovou por unanimidade
projeto do Executivo que
prevê a aberhJra de crédito
de R$ 3 milhões para
compra de maquinários.

Data: 12105/2010
Horário: 19h
local: CEJAS - C. Empresarial de Jaragl'á do Sul
Confirme sua presença

o que a Prefeitura
deve adquirir

recur o virão do programa
Pró Via I do 1ini tério da

idad , qu financiará o va

...... ior solicitado p la Pref itura
do B1 D (Banco acionaI
nvolvimento Social). má

quina ficarão à di po i ão da
cretaria de Obra Urbani mo.

A Pref itura d e enviar a doeu
fi ntação para parti ipar do pro
grama em". Apó a oficialização
do convênio, erá ab rto um dital

para compra das máquinas para
dep i o r cur o rem r pa a-o

do. financiamento rá pago em

54 pare la ,com juro d 4% ao ano.

prim ira prestação virá ei me

apó a lib ração da verba.
O líder do governo na Câmara,

EQUIPAMENTO PREÇO ESTIMADO
.......................................................................

• 1 Retroescavadeira 4x4,
com cabine + ar R$ 250 mil
• 1 Escavadeira hidráulica
22 toneladas R$ 530 mil
• 1 Motoniveladora
• 14 toneladas com cabine R$ 560 mil
• 1 Carregadeira com cabine R$ 335 mil
• 1 Britador R$ 1.1 mílhão
• 1 Caminhão toco 4x2 R$ 155 mil

................................................................... � ...

TOTAL: R$ 2,93 MILHÕES
Fonte: Secretaria de Obras e Urbanismo

Francisco Alves quer
maior atenção em bairros
como Boa Vista

• Giovanni Ramos
9 ova n @ corre o opovo.com.br

Câmara aprova doação de
ônibus pela Canarinho

JARAGuÁ DO SUL

ãe
a camí hada, a

E odo o u

e 01 e.

ua FORÇ me u ten a.

e to ,a tua TER UR
c-

da Luz (PT) mostrou preocupação
com a idade do veículo. liA doação
é apenas para uso no projeto da

Educação. Se ele for usado para
transporte comum de passageiros,
nós vamos denunciar", afirmou.

O veículo está avaliado em

R$ 18 mil e, segundo a Secretaria
de Administração, será transfor
mado em um laboratório móvel
com 18 computadores, para o

programa Caminhos do Saber,

que pretende oferecer cursos de

informática nos bairros. O Exe

cutivo espera adaptar o ônibu

para o projeto em até 90 dias.

A Prefeitura está autorizada a

receber um ônibus de 1978 da
empresa Canarinho, que será uti
lizado em um programa de inclu
são digital. O projeto que permite
a doação foi aprovado na Câmara
de Vereadores por unanimidade
na sessão de quinta-feira.

O líder do governo, Adernar
Possamai (DEM), fez a defesa no

plenário. Segundo ele, a doação do
ônibus permitirá que a Prefeitura
desenvolva um novo projeto edu
cacional na área de tecnologia com
menor custo. Já o vereador Justino

Adernar
Possamai (DEM)

apresentou o

projeto para 1-':-'''''''-

o ônibus na

Câmara .........._
:::ii:lii,..
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ca roll na@ocorrelodopovo.com.br

FONE 47 3370-1023
www..grupol.t..ciD.br Carolina Tomaselli

ovsnento

Diretoria
da AUTC (Asso

ciação dos Usuários do

Transporte Coletivo de

Iaraguá do Sul e Região)
estará no centro da cidade du
rante esta manhã coletando as

sinaturas para o abaixo assinado

por melhorias do transporte co

letivo. Esta será a terceira vez que
a AUTC vai às ruas em busca de
adesão a proposta de ingressar
com uma ação civil pública soli
citando a imediata suspensão dos
efeitos dos decretos 6.703/2009,
que institui a bilhetagem eletrô
nica, e 7.065/2010, que reajusta a

tarifa do transporte coletivo.

o presidente da AUTC, Má
rio Pappen, adianta que a ação
será entregue no Fórum na se

gunda-feira, com as assinaturas
anexadas. Antes do protocolo,
está prevista uma manifestação
pública em frente a Prefeitura.

a oportunidade, será entregue
a prefeita Cecília Konell (DEM)
uma cópia da ação.

Segundo Pappen, a associa

ção repudia a política adotada

pelas sucessivas administrações
em relação ao sistema de trans

porte coletivo, que privilegia o

monopólio em detrimento da

qualidade do serviço prestado.
CÉSAR JUNKES

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

VITAL SAUDE CÚNlCA DE
ESPECIAUDADES MÉDICAS
Rua João Picolli, 260, Centro
Jaraguá do ser- SC 89251-590
Tel: 47 3370-0366 I 3370-1867

"O Amor de mãe oode ser tradUZido em uma

palaVra: doação. Falar desse sem:imentO é
erreender que ele é a mais completa

forma de amor:'

CÉSAR JUNKES

Espero que os 11 vereadores
estejam aqui na terça-feira.

JUSTINO DA LUZ (PT" DANDO A ENTENDER QUE PODE fALTAR
AlGU�M NA VOTAÇAo DA EMENDA A LEI ORGANICA

Fiscalizando
Vereador Diogo Junckes (PR) teve aprovado mais

um pedido de informação ao Executivo esta semana

Ele requer informações sobre a arrecadação de Guara
mirim nesses primeiros meses do ano. Disse que pes
quisou na internet, mas não encontrou. Iunckes tam
bém aguarda resposta sobre pedido de informação
requerendo um relatório com os nomes dos alunos

que estão sendo beneficiados com bolsa de estudo.

É lei
o benefício é previsto na lei municipal 2350, de

2 de maio de 2001. Ela permite ao município dis

ponibilizar 6% dos 25% dos recursos do orçamen
to destinados à Educação. "Se é lei é preciso que se

cumpra. Precisamos saber se está se aproveitando
estes recursos para melhorar a qualidade de vida
dos jovens", declarou, reforçando uma das bandei
ras do antecessor, Marcos Mannes (PSDB).

e po ta
A Diretoria de Comunicação da Prefeitura

de Iaraguá anda tão eficiente que já está até res

pondendo a reclamação de vereador. Aconte
ceu com Jaime egherbon (PMDB), que pediu
ampliação de vagas no estacionamento da Pre
feitura. Disse que há reclamações de munícipes
de que as vagas são ocupadas pelos próprios
servidores. A assessoria de imprensa informou

que os funcionários estacionam seus carros na

rua Adolf Puttjer ou no estacionamento perto
do campo de futebol.

Campanha
o craque Falcão ilustrou mais uma cam

panha da Prefeitura de Jaraguá do Sul, desta
vez sobre a vacinação da gripe A. O jogador foi
também garoto-propaganda do Refis. A con

tratação foi questionada pelos vereadores em

um pedido de informações sobre o Programa
de Recuperação Fiscal. Querem o valor discri
minado gasto com a publicidade e pedem do
cumentos comprobatórios da licitação, ou sua

dispensa, além dos empenhos do pagamento.
As informações devem ser enviadas este mês.
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CHARGE

I O CORREIO FAZ NIVER
I E DÁ UM NOVO SITE PRA VOCÊ!

DO LEITOR

Para quem não
conheceu Carmen

de core que hoje temo di poní
veis no mercado.

Junca mai veremo aquela
mulher andando em uma cal

çada com elegância de rainha
e com o orri o de eterna me-

nina. eu olho
brilhavam quando
era convidada para
ajudar qualquer
entidade, ela e ta

va empre à frente

para e doar. evera

quando neces ária
e meiga para dizer
um não, e que com

o olhos dizendo

1
araguá do uI perdeu np úl
timo dia 11 de fevereiro uma

da mulhere mai ilu tres

de no a cidade. Dona Car
mem Piazera Breithaupt ao no

deixar, levou con igo o símbolo
de mulher bata
lhadora, hone ta e

exemplar que até
no último dia
deixou ua marca

única em tudo que
fazia e falava, ela foi
em medir e forço,

hora ou tempo, eja
01 ou chuva. Uma

mulher que gostava
de e doar, ensinar
tudo o que abía fazer, fo e no

dia a dia como empr ária ou

dona de casa, como profe sora

de trabalho manuai (borda
do ), milhare de veze en inou
como pegar uma agulha e bor
dar magi tralmente, o mai lin
do ri co , de tudo o que fazi e

nem podia imaginar de de a

criação do de nho o pa ar

para o pap I e por fim no t
.

o.

flore a ruta a pa' ag n

tud i o par ciam pintura ela
abia muito bem combinar o

ton me mo não tendo a gama

"
Seus olhos

brilhavam quando
era convidada para

ajudar qualquer
entidade, ela

estava sempre à
frente para se doar

"
sim, jarnaí ouvi

dela uma palavra rude ela era

uma me tra em elegância. Que
bom e toda a copiassem.

unca p n ei que ela iria tão

cedo. as t nho certeza que D u

a le ou ara um b I lugar, nun

ca que erei eu en inamento .

conh ci quando eu tinha un

quinze ano atrá do balcão tra

balhando e atend ndo a todo ,

rnpr com um orri o coi a

que não mo no dia de hoj .

au ade qu rida Carm m.

A/aor Paoletto, amigo e cabeleireiro

e acabar com a impunidade dos agressores. Um
problema sério em todo país é o tráfico de ani
mais e até mesmo de plantas. Outra questão que
ainda precisa ser revista e unificada diz respeito
aos animais de circo. Hoje, cada Estado tem a

sua legislação. Iaraguá do Sul, por exemplo, tem

uma lei própria proibindo a prática.
Ainda é necessário unifi

car a fiscalização diante da
denúncia de excessos, como

o de bater nos animais para
adestrar. Isso tudo sem falar
nos casos em que muitas pes
soas se somam para gerar so

frimentos nos animais, como

ocorre em Santa Catarina,
onde o Ministério Público tem uma histórica
luta contra a Farra do Boi. E ainda a puxada de

cavalo, que há um mês acabou em pancadaria
na vizinha Pomerode.

A situação só não é mais grave devido ao

trabalho de pessoas voluntárias que lutam pelo
fim dos maus-tratos dos animais, este é o caso

da Ajapra (Associação Jaraguaense Protetora dos

Animais), que tenta plantar uma semente de

consciência em toda sociedade.

EDITORIAL

aus-tratos
contra os animais

A situação só não é mais

grave devido ao trabalho
de pessoas voluntárias
que lutam pelo fim dos

maus-tratos dos animais,
este é o caso da Ajapra

Apena
para quem maltrata os ani�ai�

pode se tornar mais rigorosa no pais. Iá
está tramitando na Câmara dos Depu
tados um projeto de lei, de autoria do

deputado federal Capitão Assunção (PSB.-ES), ?
qual aumenta as sanções para quem pratica cn

mes contra a fauna do país. Atualmente, a pena

lização para esse tipo de condu
ta é de detenção, de três meses

a um ano, e multa. Pelo projeto
em análise, a punição passa
a ser reclusão, de dois anos e

meio a quatro anos, e multa.
A lei em vigência é extrema

mente branda com os trans-

gressores. E não tem consegui-
. / .

do auxiliar no combate a este tipo de prática
ainda tão comum. A própria detenção indica

que o criminoso nunca ficará efetivamente pre-
o, poi e e regime começa no semiaberto evo

luindo para o aberto. Com a nova proposta, o

regime de reclusão começa pelo regime fechado,
com real prisão do condenado, evoluindo depois
para o regime emiaberto e aberto.

A alteração na lei é uma medida que tem o

objetivo de aumentar a proteção à fauna e à flora

DO LEITOR

ão tem preço ...

As empresas
estão ávidas por

talentos. Seja
ético, pró-ativo,
empreendedor

A
pós a di sipação da última crise que
percorreu o mundo, colocando em che

que modelo de gestão tanto públicas
quanto privadas, antes extramente Só

lido , ínque tionávei e vitorioso , agora profun
da reflexõ e mudança dão o tom dos discursos
de chefe de e tado e CEO's (ChiefExecutive Offi
cer) de orand corporaçõe com

atuação mundial.
Corte em bônus, redução

de pe oal, quebra de organo
grama , revi ão de portifólio de

produtos, e tagnação dos inves
timento , interferência do go
vernos, tudo em nome do equi
líbrio financeiro mundial.

este momento, é que apa
rece o fator fundamental e deter
minante para a virada do jogo. Todas as decisões
adotada ó terão eu efeito e suce so, se o fator
humano e tiv r apto e preparado para carregar
o fardo da retomada do cre cimento.

Eggon João da ilva, um do fundadores de
uma da maiores empre as do país, não se cansa
de enaltecer a importância do ser humano. Fra

e como: "Pe oa motivadas são a base do êxi
to". -

"

cri e empre e tiveram aí. São elas que
no oferecem o desafios. Pois é nas dificuldades

que surgem as grandes oportunidades". - IINão é

só com recursos financeiros que se implemen
tam investimentos, mas, antes, com a vontade
de fazer, a certeza de que somos capazes, o do

mínio da tecnologia e o ardor da juventude".
Caro leitor, que agora tem a oportunidade

de refletir sobre estas poucas palavras, tenha a

certeza que és um privilegiado,
você faz parte de um seleto gru

po formador de opinião, o qual
certamente tem acesso a um dos

maiores bens que uma pessoa
pode ter: conhecimento.

Aproveite, use esta poderosa
ferramenta para crescer, melho

rar, prosperar. As empres�s e�-
, , tão ávidas por talentos. Seja en-

co, pró-ativo, empreendedor. O

mercado esbanja oportunidades para quem es�ábem preparado. Qualifique-se. Estude, estu .e
muito. Atualize-se. O mundo gira numa velocí
dade nunca vista antes. Uma verdade absoluta

hoje, amanhã poderá torna-se obsoleta.
. alLembre-se: um cidadão, um profissIOO

bem preparado não tem preço. Tem Valor. ..

"

Dijalmir da Rocha, professor especiaf�!��coordenador de cursos na Anhanguera
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Uma
JARAGUÁ DO SUL

Os 91 anos comemorados
pelo O Correio do Povo na

próxima segunda-feira, 10,
não representam apenas
uma data no calendário.
Simbolizam a traíetõrla de
um veículo de comunicação
que há mais de nove

décadas cumpre a missão
de priorizar a informação
de qualidade.

Ao
completar mai um ano

de vida. O P vive uma

nova etapa. partir de

ioj 1 o 1 itore t m a

di po íção um novo it com foco
na int ratividad e na pr tação
d rviço .

Outro grande pa o dado e te

ano foi a elaboração do novo pro
j to gráfico, lançado no dia 5 d .

março. J s modifícaçõ indu m

o aum nto do número de pági
na e o melhor aproveitam nto do

layout e do mat riaI fotográfico,
garantindo lima cobertura mai

ampla do Vale do Itapo u e ofere
cendo rnai espaço para informa

çõ de intere e da comunidade,
"O no o proj to gráfico tá

fundamentado em p qui a a. ro

fundadas obre as tendência do

jornalismo impr o nacional e

internacional. A repercu ão das

-

o ORREIO DO POlO • Sábado, 8 de maio de 2010

novidad implantada! foi bastante

po itiva", afirma o diretor do O P,
T I on Luiz Pereira . e também

d taca outro dif ren iai do jornal
como: texto dinâmico e objetiv ,

facilidad d leitura, foto bem pro
duzida ,página com vi ual atrativo

e qualidad da írnpre ão,

A conv ivência e o bom relacio
namento iom a comunidade rn

pr foram características do O .or

r io do Pov o qu ,ao longo d cu

91 ano, mpr valorizou o jorna
li mo local atrav de reportagen
qu bu cam a verdad m prejuízo
da imparcialidade.

II <volllÍmo e bu cama me

lhoria e inovaçõe cmpr. I o'

re ultado do trabalho qua cen

tenário d nvolvido por ta rn

p a, que conta com profi sionai

comp tent e comprometido.
mo líde na 11 gião e com todas
a inovaçõ queremo reafirmar

ainda mai e ta po ição" afirma a

ditora-ch [I ,Patricia 110ra .

• Daiane Zanghelini
da @ocorr o ovo.com.br

_.c...-

Ao longo dos anos,
a transformação do

layout do OCP

DIRETOR�PRESIDENTE DO OCP

• Venâncio da Silva Porto (De 1919 até 1922)
• Artur Müller (De 1923 a 1936 e de 1947 a 1957)
• Waldemar Grubba (FOI gerente comercial do O

Correio do Povo e sócio-proprietário juntamente com

Artur Müller, Leopoldo Reiner, Mario Tavares da Cunha

Mello e Paulino Pedri.)

• Honorato Iornetin (De 1937 a 1947)
• Eugênio Victor Schm6ckel (Foi diretor do jornal por
46 anos, de 1958 a 2004)
• Yvonne Alice Schm6ckel (Com a morte de Eugênio
Schmõckel, a filha Yvonne Alice Schm6ckel assumiu a

direção do jornal, onde permaneceu até 2007)
• Iter Jan en Neto (Desde 2008)

-
--

, 10demaioated.mPlentes até 31/dez/09
*Para a I

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

A determinação em contribuir
para o desenvolvimento do Vale
do Itapocu sempre pontuou o tra
balho desenvolvido pelo O Correio
do Povo, que evoluiu à medida que
acompanhava a história da região.

Um dos fatos que marcaram

a história do OCP aconteceu em

abril de 1994. Foi quando o jornal
foi às ruas pela primeira vez com

capa e contracapa- em cores, no

75° aniversário de sua fundação.
Na época, ainda eram usadas má

quinas de escrever. A revelação
de filmes se fazia num laborató
rio improvisado e os textos e fotos
eram montados em páginas de

cartolina, posteriormente fotogra
fadas por inteiro.

"Até a década de 90, todo o pro
cesso de produção do jornal era fei

to manualmente. A partir de 2000

começaram a surgir novas tecno

logias que permitiam fazer mais

jornais em menos tempo, além de

melhorar a qualidade", relembra o

fotógrafo César Iunkes, que traba

lha há 18 anos no OCP. Em 2004.

a modernização do parque gráfico
possibilitou o aumento da tiragem
e do número de edições, quando
a circulação passou de três para
cinco vezes por semana. Em 2007,

OCP passou a circular no forma

to tablóide, seguindo a tendência
mundial do jornalismo impresso.

PREFEITURA
DE JARAGUA DO SUL

Reforma de oito postos de saúde.
Contratação de 19 médicos.

6.364 crianças e 8.504 idosos
vacinados nas campanhas contra a gripe.
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,

os artidos
tida", a alia o coordenador.

TO entanto, a empreitada por re

pr entação política e tá apena no

início. A finalidade da egunda etapa da

campanha é con cientizar o líderes d

partido obre a nece idade de lançar
um número de candidato compatível
com a den idade eleitoral do municí

pio e região. "Se os partido teimarem
em manter um número grande de can

didato I o papel da Acijs como entidad
termina", avisa.

IIA campanha criou consciência
da população para votar em

candidatos da região".
GUIDO BRETZKE

Com ba e no diagnó rico do coor

denador, a po ibilidade de eleg r de

putado tadual e federal p la região está
amarrada ao número de pretendent
Para a ÍI ra tadual, Guido ug re, no

máximo, cinco candidatos. Já a di puta
a deputado federal d ve ter ap nas doi

rep entantes." Tão exist po ibilida
de d apoiarmo candidato porqu vai
contra o tatuto da cij ", menda.

• Dai na Consta0 -no
dal�mac@ vO.com.

,

lias políticos estão cientes de que a população cobra menor número de candidatos", diz Bretzke

E PRE RIO ESTEVE FRE TE DO CO SELHO eOMUNIT RIO PE ITENelARIO POR 11 ANOS

Segundo Guido Bretzke, maior número de eleitores é prova de conscientização
JARAGUÁ DO SUL

A primeira etapa da campanha
da Acüs (Associação
Empresarial de Jaraguá do
Sul) serviu para aumentar a
quantidade de votantes nas

próximas eleições.

DIVULGAÇÃO/FLÁVIO UETA

Projeto Âncora
era uma das
principais iniciativas
coordenadas por

ilton Zen

UEra vai deixar uma lacuna
enorme no trabalho de

recuperação dos presos".
IVO RO CHI, EX-DIRETOR DO PRESrOIO REGIONAL

Casas popul�es
do Caixa d' Agua
recebem pintura
GUARAMIRIM

Dez das 40 residências popula
res, com 38 metros quadrados, no

bairro Caixa d' Água, em Guarami
rim, receberam a pintura completa.
O restante das moradias deve estar

pronta em duas semanas, conforme
a previsão da secretária de Desen

volvimento Social e Habitação, [ani
ne Bylaardt.

A empresa vencedora Chico Ser

viços de Pintura é a responsável pelo
serviço - que custou aos cofres públi
cos R$ 25 mil. Também foram investi
dos R$ 15 mil na compra de tinta

Outro avanço nas obras das 40

casas populares é a abertura da li

citação para a mão de obra da par
te elétrica. A empresa Franci co

Elétrica, de Guaramirim, assume a

empreitada No entanto, ainda falta

comprar o material necessário. Ao

todo, o governo municipal investirá
nos acabamentos das residências
R$ 150 mil- aprovados pela Câmara

de Vereadores. A estimativa é entre

gar os lares no mês de julho.

coordenador da campanha,
Guido Bretzke, anuncia o pro
gre 'o de um cenário político

...... eleitoral con ciente. Para ele,
a iniciativa para motivar a tran ferên
cia do domicílio eleitoral foi po itiva.
"

os o trabalho atingiu u primeiro
objetivo alcançando a quantidade de
eleitores com aumento proporcional
da eleição pa ada", anali a.

Para comprovar a condição ati fa
tória, o Cartório Eleitoral regi tra, atra

vés de um pré-levantam nto, a orna

de 101 mil e 500 votantes no muni ípio
- número próximo do e timado pela

cij durante a campanha. O da lo

repre entam um aum nto d 7% no

número de p oa apta a votar no

último doi ano. Em 2008, 95.391 ci
dadão po uíarn o documento. II

po
pulação mostrou que e tá comprome-

Comunidade
lamenta morte

e itton Zen
JARAGUÁ DO SUL

pre id nte do Con elho Co
munitário Penitenciário de Iaraguá
do Sul, ilton Roque Zen, morreu

ontem ao 61 anos. Ele, que também
era empre ário do ramo de infor
mática, deixou e po a e trê filho.
O corpo erá cremado em Lajeado
(R ), sua cidade natal, onde realiza
va tratamento contra o câncer.

Zen foi presidente do Con elho
Penitenciário por II ano e também
exerceu funçõe na diretoria da ci

j (A ocíação Empresarial de ]ara
guá do ul). Entre a vária inicia
ti a coordenada por Zen na área
de egurança pública e tá o Projeto
�

ncora, programa implantado em

1998 que vi a a re ocialização do
detento · Era uma pe oa hone ta

e dedicada. ai dei ar uma lacuna
enorme no trabalho de recuperação
do pre o

" lamentou o ex-diretor
do Pre ídio Regional h o Ronchi.
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ECI

tanab ave
Vinda de imigrantes impulsiona locações e vendas de imóveis na cidade

FOTOS PIERO RAGAZZI

Setor imobiliário, principalmente de locação, é aquecido com a vinda de trabalhadores para a região. Número de construções em crescimento

JARAGUÁ DO SUL

Quem deseja comprar
ou alugar um imóvel em

Jaraguá do Sul precisa
enfrentar uma verdadeira
maratona.

_,

Eo
qu vive a auxiliar de e -

critório, Graci le !füIler,
22 ano . A jovem e o ma

rido vieram há doi ano

do Rio rande do ul m bu ca

de oportunidade de trabalho.
IiEI já tinha um empr go aqui.
E eu em dez dia encontrei um",
relembra. O ca a] pr cura um

imóvel para locação no bairro
Vila ova, Iaraguá

'

querdo ou

ão Luí . "Onde eu moro é muito
úmido. Quero um apartarnen
to de mTI ou doi quarto, perto
do meu trabalho e que cu te em

tomo de R$ 550. a e tá difícil de

encontrar", comenta.

Graciele já perdeu a conta de

quantas imobiliárias procurou
e omente nesta emana vi itou
12 imó ei . O preço do apar
tamentos di ponívei giram em

tomo de R 700. "Queremo alu

gar no bairro e o preço tão
como o do Centro. Juntando com

o condomínio, que geralmente é
alto, fica muito caro", acre centa.

De acordo com o diretor de

locação da ociação da Imo
biliárias de Iaraguá do uI, Julia
no Girolla, a procura por imóveis

para locação é grande tanto no

Centro quanto no bairros. 'Apar
tamento vazio têm. Ma tem que
pe qui ar. Ca a já é mai difícil de
encontrar", compara. egundo ele,
é po ível alugar um apartamento
com doi quarto no Centro de Ja
raguá a partir de R$ 560. Imóveis
com trê quarto obem para R$
700. Quando e trata de bairro o

valor pode cair em até 20%, d -

pendendo da localização. "Me mo

a im o imóvel no bairro têm
valorizado muito. Quem é de fora
até prefere morar no bairro por
que quer vi er perto da ernpr a

onde trabalha. . 90% da pe oa

que bu cam imóvel para locação
ão p oa de fora que vieram

trabalhar aqui", tima.

1I0S imóveis no bairros têm
valorizado muito. Quem é
de fora até prefere morar

nos bairros porque quer
viver perto da empresa

que trabalha".

Quem bu ca urna ala para in -

talar o próprio negócio também
terá de ' bater perna". Segundo Gi
rolla, e paço comerciai ituados
em área centrai do município
ão o mai procurados. 'J\s ala

novas quando ficam prontas, já
po suem filas de e pera para alu

gar", comenta.

ALVARÁS DE HABITE-SE EXPEDIDOS

(Jaraguá do Sul)

2005
• Residenciais: 375
• Comerciais: 65
• Comerciais/Residenciais: 22
• Industriais: 6
• Outros: 4
Total: 472

2009
• Residenciais: 686
• Comerciais: 153
• Comerciais/Residenciais: 46
• Industriais: 39
• Outros: 13
Total: 937

Geral 11

MÉDIA DE PREÇO DOS ALUGUÉIS
Jaraguá do Sul
• Apartamento (dois quartos/Centro):
• Apartamento (dois quartos/ bairros):

R$ 560

R$450

Crédito fácil
também gera
novas vendas

o etor imobiliário também
comemora o bom momento que
vive em relação a venda de ca

sas, terrenos, e principalmente
apartamentos. De acordo com

Girolla, exi tem poucos apar
tamento prontos para morar

disponívei para compra na

cidade. "Tem muita coisa em

construção. Geralmente, quan
do o prédio fica pronto, ele já
está todo vendido", analisa.

Segundo o especialista, é
uma boa opção comprar um

imóvel na planta, ou seja, em

fase de construção, seja para
morar ou para inve timento.

"Iaraguã é cercada por morros

e rios. Então, cada vez mais as

áreas disponíveis para constru

ção são poucas. A oferta chega a

ser menor que a procura. Então
os terrenos tendem a valorizar.
É uma valorização gradual, de
ano para ano", comenta.

Entre os imóveis mais procu
rados estão os que e enquadram
no Programa do Governo Fede
ral em parceria com a Prefeitura,
Minha Casa MinhaVida, que de
vem cu tar até R$ 80 mil. Aparta
mento de doi quartos em áreas
centrai ou no início dos bairros
também são requi itado e co -

tumam cu tar entre R$ 130 mil e

R$ 250 mil. "O mercado cre ceu.

facilidade de crédito, a oferta de
financiamento pelo � banco , e o

cimento da cidade têm gera
do a demanda", ju tifica.

"
A facilidade de crédito,

a oferta de financiamentos
pelos bancos, e o

crescimento da cidade
têm gerado essa demanda.

JULIANO GIROLLA, DIRETO
DE LOCAÇAO O ASSOClAÇAO DAS
I OBILI RIAS DE JARAGUÃ DO SUL

,

Girolla: "o mercado cresceu"

FLORIANÓPOLIS
• Apartamento (dois quartos / Centro):
• Apartamento (dois quartos/bairros):

R$ 900 a R$ 1,2 mil

R$ 800 a R$ 1 mil

Mais de 900 alvarás são emitidos
Prova do "boorn" que vive o setor imobiliário em Jaraguá do

Sul são os números da Secretaria de Planejamento do municí
pio. Em 2005, o setor emitiu 472 alvarás de Habne-se (certidão
que autoriza o imóvel recém-construído a ser ocupado), sendo
375 residenciais. No ano passado, esse número quase dobrou,
chegando a 937 alvarás expedidos, sendo 686 residenciais.
Até o final de 2009, a Prefeitura registrava 55.19B unidades
de imóveis, incluindo residenciais, comerciais e industriais. De
acordo com os profissionais do setor, o período pós-enchente
e pôs-crise econômica mundial, no final de 200B foi crftico. As
vendas de imóveis, nessa época chegaram a cair em até 50%.
Por outro lado despertou consciência nos consumidores. Hoje,
as pessoas estão mais atentas a documentação dos imóveis e

as recomendações da Defesa Civil sobre as áreas de risco.
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478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitte r. co mi beatrizsasse

Ibeasasse
or]; Beatriz Sasseea izSasse

DIVULGAÇÃO

Entrevista Estado Deploráve
A banda Estado Deplorável e tá na e trada de de 2006. Foi formada

a partir da ideia d trê amigo .frequentadore do Curupira Rock
Club, em tocar por diver ão. A paixão pelo rock e encarregou do

r to. "O nom r trata a vi ão que tínhamo da ociedade na época.
lnf lizmente e a vi ão p rmanec a me ma, ou até pior", contam o

integrante. formação atual é com I mael Ti I (guitarra evocai ),
Rafael Ro á (baixo), João Augu to Furlani (guitarra) e Diego Ro á

(bateria). E todo têm outra ocupaçõ al m da mú ica. Rafael tá
trabalhando na Iova Zelândia, no ramo agrícola, I mael é funcionário

público municipal em Iaraguã, Di go trabalha m uma empr a têxtil
de chro der e João trabalha no comércio em Jaraguá.

)\ influência da banda ão o elho punk rock brasileiro, inglê e

norte americano, de de o touro de 1977 ao "r urgimento" em 1994.
Ouvem também banda clá ica de rock como 10torhead, CID e

pultura. Cada int grante tem um go to mu ical b m di tinto, ma o

quatro compartilham o go to por banda pun . A � tado ploráv I

hoj to a" tre tpunk", om letra politizada (toda autorai ) evocai

marcado, ndo que o om e id ntifica muito 0111 banda como Ino

cente, ólera ou até me mo o ial Di tortion.
P rguntado acham que tem lugar pra todo mundo no m rcado

e rn Iaraguá é difícil faz r nui ica, 1 dizem: "Lugar tem imo Ma
vi er d mú ica autoral aqui na r gião eu acredito não r po ível. Há
muita banda I gai atuando na cena do nort catarinen (podería-
1110 itar a Fly- como a precur ora), acr ditamo qu o rock na r -

gião mpr t rá bon repr ntant. O que não podemo é cruzar o

braço e e p rar pelo outro ".

s

Ilde Maio

30de M{rO

Da esquerda para a direita: João Augusto, Ezequiel de Lima (suplente do
Rafael Rosá que está na Nova Zelândia), Ismael Niels e Diego Rosá

"Ordem e Progresso" é o novo álbum
tualm nt a . tado Deplorável gravou o primeiro álbum de es

túdio, intitulado "Ord m e Progre so", através do Fundo Municipal de
Cultura. álbum I vou quatro meses para ficar pronto e deve ser lan

çado em br v . Inicialmente erá vendido em shows e lojas especiali
zada m rock. banda também já possui material para um segundo
trabalho, ma que de e ficar apena para 2011. A ideia este ano é gravar
um videoclipe com uma das faixa do di co atual e voltar a fazer shows

pela região. O ndereço virtual para a galera ouvir o som é www.mys
pa e.comle tadodeploravel. Para a região fica o recado: "Seja você, ou

não rá ningu 'm.Vo ê é o per onagem principal de sua vida, portan
to, cuide para que não e torne apenas mais um coadjuvante".

DIVULGAÇÃO

o

Mostra de humor
Foram 62 in critos e 33 selecionados para o

10 alão de Humor Gráfico de Se, que abriu dia
28, no 1u eu Enulio da Silva. Os primeiros lu
gafe faturaram R$ 450, mais medalhas, troféus
e cert.ificado a todos os selecionados. Paralela
ocorre a o tra do Convidados de Honra, com

�o�e �acionai como Custódio, Eduardo Bap
u ta_o, �Ilmar .B�rbosa e Paulo Kielwagen. A pro
duçao e de Cnstma Pretti.

O eleclonados de Jaraguá e Guararnirim
para o alão de Humor Gráfico foram: na Cate
goria "Caricatura", 1enção Honrosa para Ricar
do Lewerenz; na categoria HQ, Menção Honrosa
para Fé e 20 lugar para Fernando César Bastos
(chargi ta do jornal O Correio do Povo). Fernan
do também conquistou a Menção Honrosa na

categoria "Charge" ao lado de Chocolartes.

Fernando César Bastos e Cristina Pretti no 10 Salão
de Humor Gráfico de SC, no Museu Emílio da Silva

CURUPIRA ROCK ClUS (Guaramirim)
Milícia do Metal XI. Show com as

bandas Worms Attack (black death
metal), de Balneário Carnboríú,
Abissad (black metal), de São'

Francisco do Sul; Unholy Horde
(black metal) de Jaraguá; e Southern
War Front (war metal), de Erechim/
RS. Entrada somente no local R$10.

MOINHO DISCO
Rockfella - house'n roll-live, é o que

rola a partir das 23 horas com o DJ
Maycon Schramm e o músico Japa

Kikuchi. No warm-up DJ Igor Lima e a

dupla lançamento do Circuito Country
Universitário Pedro Henrique &

Octávio. Ingressos antecipados RS 10
feminino e RS 15 masculino no Posto
Mime (matriz), Smurf's Lanches, lojas
Strutura e Requinte, e com alunos do

terceirão do Bonja.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Dezenome hostess convidam para

festa com sertanejo universitário de
Douglas & Juliano, mais DJ Alan.
Elas pagam RS 10 e eles R$ 15.

SIER HAUS CHOPERIA
Enéias Raasch e Rubens Franco

apresentam "Onde a arte e a música
se completam". Show de MPB e

bossa nova. Couvert artístico R$ 4.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Acústico com Tiago Wickmann

(violão e voz), a partir das 20 horas.
Couvert artístico de R$ 3.

LONDONPUS
Balada com DJ Handerson (BC).

SEMINÁRIO SAGRADO CORAÇÃO
DE JESUS (Corupá)

Delicioso café colonial será servido
em homenagem ao Dia das Mães das

14h30 às 18h30. Bufê será por qinlo.

KANTAN SUSHI LOUNGE
Festival de Sushi e jantar especial em

comemoração ao Dia das Mães.

LONDON PUS

Sertanejo universitário com

a dupla Ander & Fael.

dia
ESTAÇÃO ARMAZÉM

"Teatro - Bar - Cena" com

apresentação da peça "Nus Caminhos
do Artista", com Rubens Franco, do

Grupo de Teatro Gats. Entrada R$10.

CONTATOS e OUTRAS OpÇÕES
LONDON • 3055-00651 londonjaragua.com.br

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estaeaoarmazer1l
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.combr

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

MOVlNG UP MUSIC CLUB • 8856-8389
SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9981

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299
CACHAÇARIA AGUA DOCE· 3371-8942

CHOPERIA SALOON • 3373-1673
CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292

MOINHO· 9973-38661 moinhodiSCo.combr
SEMINARIO CORupA· 3375-1194.
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Líder é o responsável pelo
clima no ambiente de trabalho.
E a produtividade depende de

uma boa attnosfera · Páginas3

SANDRA AYVAD, espe
em RH: clima organiza
interfere na carreira

MóduJo

PESSOAL o
* GRATIS

Madulo

INFORMATICA
- Windows
- Word
- Excel
- Power Point
- Anti-vfrus
- Compactador de Arquivos
- Internet

Curso de
MONTAGEM MANUTENÇAO
de Computadores

Conceitos Administrativos

Noções de Matemática
Faturamento e Financeiro
Estoque e Compras
Finanças Pessoais

Departamento Pessoal

Cadastro, Crédito e Cobrança

Formação de Valores

Marketing Pessoal

Formação de líderes o�

Relações Interpessoais
Formação de Equipes
Comunicação e Expressão
Atendimento ao Cliente

Negociação e Vendas
ou o tage de Comp !adores será gratu o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DE OLHO O
ERCADO

FIQUE POR DENTRO

o QUE USAR O RABAlHO: VES 10 S
RANKING
DE EMPREGOS

CERTO

A publicação
..

uperdica de 1 e

tworking para a ua Vida Pe s aI e Pro
fi ional", publicada pela Editora a

raiva, é um guia prático de como criar
e manter uma boa rede de contato .

O autor lo é ugu to Minarelli, e pe
ciali ta em orientação para a carreira,
apre enta 60 dica para quem preten
de não apenas arranjar um emprego,
mas fazer novo amigos. Com lin

guagem objetiva, ele explica qual é o

comportamento mai indicado para
situaçõe comuns do dia a dia corpo
rativo.

Vestido são bastante elegantes. Acerta

quem opta por modelos de cortes reto e

com comprimento na altura dos joelhos.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SENAI
Desenvolva as competências que o mercado exige.

....,

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

+ EM ALTA
nutrição
rádio e tv
hotelaria

reI. internacionais

letras
arquiteturas
informática

·administração

� EM BAIXA
moda

análise adm.
terceiro setor

telecomunicações

EXPEDIENTE
ão é indicado usar vestidos curtos

no trabalho. É deselegante mostrar as

pernas. Deixe para vesti-los nos fins de
semana.

Coordenadora: Patrícia Moraes

Programação Visual: Bianca C. Deretti

Textos: Agência O Globo

Comercialização: O Correio do Povo

(47) 2106-1919

/

d a sexta-feira das 8:00 as 11:30 e das 13:30 as 17'30
Horárío de atendimento'. de segun a .

VAGAS URGENTES!!!

VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL

AÇOUGUEIRO
ANALISTA DE TI
A ALISTA DE FATURAMENTO
ANALISTA OE IMPORTAÇÃO
ANALISTA DE PROCESSOS
ATENDENTE DE AÇOUGUE
ATENDENTE DE PADARIA
AUXILIAR DE COBRANÇA
AUXILIAR DE CAIXA
AUXILIAR DE ESTAMPARIA
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO ELETRÔNICA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
AUXILIAR DE MOTORISTA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TÊXTIL
AUXILIAR DE PRODUÇÃO METALÚRGICO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR PATRIMONIAL
CONFERENTE
CONFEITEIRO (A)
CONSULTOR DE VENDAS
CONTI UO
COSTUREIRA
COZI HEIRO (A)
CRO O ETRISTA
ELETRICISTA
ELETRICISTA DE MA UTENÇÃO INDUSTRIAL
E CA ADOR
E GE �EIRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL
ESTAGIARIO (A) DE PSICOLOGIA
ESTOQUISTA

JARDINEIRO
GERENTE OPERACIONAL (VAGA URGENTE)
INSPETOR DE QUALIDADE
INSTALADOR DE ALARMES
INSTALADOR DE CALHAS 01AGA URGENTE)
MARCENEIRO
MODELlSTA
MOTOBOY
MOTORISTA
OPERADOR DE LOGISTICA (ALMOXARIFE)
OPERADOR DE LOGISTICA (EXPEDiÇÃO)
OPERADOR INDUSTRIAL
OPERADOR CENTRAL DE MONITORAMENTO

,

OPERADOR DE CAIXA
ORÇAMENTISTA METALURGICO
PADEIRO
PROFESSOR DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE

COMPUTADORES
PROJETISTA ELÉTRICO
REPOSITOR (A) PARA MERCADO
SECRETÁRIA
SERVENTE DE LIMPEZA
TELEVENDAS
TÉCNICO TÊXTIL
VENDEDOR DE CELULARES
VENDEDOR DE LOJA
VENOEDOR DE LUMINÁRIAS
VENDEDOR DE TINTAS (EXTERNO)
VIGILANTE
ZELADORA

NOVO ENDEREÇO," Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836 - Centro·(antigaJlJf�rasil).
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ni, diretora executiva da

Human Capital, empresa
de consultoria em gestão
e tratégica de recur os hu

mano (RH).
Uma da' ferramentas

utilizada para medir o ní

vel de atisfação do cola
boradore é a pe squisa de
clima. Para andra Ayyad,
e pecialista em admini -

tração de RH, o retorno

com a realização de se es

tudo vale a pena.
" 1elhora a motivação,

o de empenho da lideran

ça e até mesmo a comuni

cação entre a pe soas fica
mai ágil", acredita Sandra,
que vai lançar ne te ano o

pre idente, executivo e

diretore ,ma também o

ge tore , que lidam dire

tamente com o funcio

nário . Para aperfeiçoar o

ambiente de trabalho, al

gumas empre as já inve -

tem em pe qui a de clima

organizacional e treina

mento de chefe .

I o porque, cada ez

mai ,a organizaçõe perce
bem o quanto o profi io

nai ão importantes para o

uce o no negócio .

"De dua década para
cá, aumentou- e a percep

ção de que as pe oa são

um diferencial competiti
vo", de taca elma Pa chi-

GESTÃO DO CLI A A E PRES

Produtividade depende da boa relação entre chefe e subordinados

e motivação, bai
xa criatividade e

insati fação. Es a

são alguma con

sequência que um

ambiente de trabalho ruim

pode cau ar nos funcioná
rios. O clima organizacio
nal é avaliado por diver o

fatores, entre ele o humor
do chefe, o reconhecimen

to do colaborador por uma

tarefa ou projeto bem exe

cutado e até mesmo o con

forto da cadeira.

E, afinal, quem é o re -

ponsável por manter uma

boa atmo fera na corpo
ração? Em primeiro lugar,
o líder - não apena o

CO SEQUÊNCIAS DE UM AMBIENTE DE TRABALHO RUIM

::: Desmotivação
::: Baixa criatividade
::: Insatisfação

::: Faltas em excesso

::: Queda na produtividade
::: Pouco comprometimento

livro "O que é clima orga
nizacional", pela Editora

Brasiliense.
Para Cecília Lapertosa,

consultora de desenvolvi

mento e gestão de pes oas

da con ultoria Across, as

empre as que se preocu

pam em manter um bom

ambiente de trabalho e

pen am no bem-estar e na

qualidade de vida da equi
pe ão aquelas que querem
er a melhore do merca

do. "Diante do resultado da

pe qui a de clima é po sí

vel traçar planos de moti

vação da carreira."

NATHÁLlA BRAGA

Democrático
::: Respeita o próximo e acredita

no funcionário

O QUE FAlER:

O colaborador deve aproveitar
o espaço conquistado para

se especializar e tentar

crescer profissionalmente

COMO MELHORAR AS RELAÇÕES NA CORPORAÇÃO � .....

::: Ser transparente com os funcionários

::: Delegar tarefas
::: Valorizar e respeitar pessoas

::: Reconhecer um trabalho bem feito

::: Ouvir ideias
::: Fazer pesquisa de clima organlzacional

Autoritário
::: Bom líder para quem é imaturo

profissionalmente. É ele quem
dá a última palavra

O QUE FAZER:

O funcionário deve aprender
com esse chefe

Burnout (nfvel mais alto de estresse) atinge
30% da população economicamente ativa.

Foram entrevistados mil profissionais de

25 a 60 anos. de Porto Alegre e São Paulo.

Confira os dados dos estressados (30%):
94% se sentem incapacitados para

trabalhar
89% praticam o chamado presenteísrno
(estão presentes no trabalho. mas não

conseguem realizar as tarefas)
4"" sofrem de depressão

Font . In·em.ulonal stress ManaII:emtnt

Assooa'lOI1 no Btasil (tsma·6I!)

o
-:

O

SI TOMAS DE ESTRESSE ALEGADOS

PELOS FUNCIONÁRIOS:
9� exaustão

I � irritabilidade

� falta de concentração
74'Mt dificuldade de relacionamento

no ambiente profissional

SAIBA MAIS

Qualidade de vida

Além de prejudicar o desempenho do profissional na

empresa, um clima pesado e tenso pode refletir ne

gativamente na qualidade de vida. "O ambiente or

ganizacional afeta dramaticamente a saúde das pe -

soas, principalmente, quando o funcionário já está

com problemas pessoais", ressalta Ana Maria Rossi,

presidente da International Stress Management As

sociation (lsma-BR), associação internacional que
estuda o estresse e as suas formas de prevenção.
Os fatores que influenciam no clima de uma organi
zação podem ser físicos e emocionais. "Computado
res obsoletos, cadeiras inapropriadas e outras coisas

contam para o colaborador tanto quanto o compor

tamento do chefe", compara Ana Maria.

Para ela, o ideal é um ambiente de trabalho no qual
haja transparência: "É fundamental haver comuni

cação."

r--I
--

"
"'O
:a",

CJ
�'"
I>

Liberal
::: Pouco delega ou não comanda

o ambiente de trabalho

OQUEFAlER:
O funcionário que tem

maturidade e experiência
deve procurar ser Hder

Torne-se um vendedor

O CORREIO DO POVO
Contato: joel@ocorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ÃOC
Líder deve cumprir a agenda, não deixar as pessoas perderem o

foco e apresentar um plano de ação
,

fundamental ao

profi ional ab r

participar de uma

r união de negócio .

E é dever do líder
organizá-Ia e conduzi-Ia
com eficácia. Alguns erro

pod m prejudicar a carrei
ra, entre le eh gar atra a

do, at nder o celular, não
e preparar para a pauta

do encontro, e quec r d
documentar a resoluçõe

açõe combinada, não
e tabel cer re pon ávei
nem prazo para cada pro
j to e permitir qu a reu

nião aia do foco.
O primeiro it m que

preci a er a aliado I

o as unto a ser d batido
requer uma reunião ou

pod � r re olvido atravé
do tel fone ou até m mo

por email.

,
Nada substitui o

contato humano, mas

a sensação de estar ç'

em um encontro que
não parece produtivo

também não é
estimulante para o

ambiente de trabalho

"
ii [ada ub titui o conta

to humano, ma a sen ação
de e tar em um encontro

que não parece produtivo
também não é e timulant
para o ambiente de traba
lho", explica Antonio Luiz

ende d lmeida Júnior,

diretor do e critório Dale
Carnegie Trainning.

egundo ele, que atua

em lima organização mun

dial de oluçõ corpo
rativa em comuni ação,
liderança, relaçõe inter
pe oai e v nda, cabe
ao líder ou re pon ável
por um projeto organizar
a reunião. "Ela pod er

agendada por telefone ou

e-mail, depende da cultu-

ra da corporação. É inte
re ante que eja marcada
com antecedência de trê a

quatro dia ". Para a unto

emergencrais, a olução
é promov r um encontro

no "calor do momento",
conforme o e peciali ta.
"

e e ca o, o profi ionaI
dev decidir onde a ua

pre ença é mai impor
tante, pe ando trê fatore :

a relação com o a unto a NANY lUllO KIMIZUKA

er di cutido, o impacto de
ua atuação e o objetivos

da empre a", diz.
De acordo com o di

retor, toda reunião deve
ter um líder ou facilitador
para garantir um bom re-

ultado. : es encial que ele
cumpra a agenda, não dei
xe a pe oa perderem o

foco e apre ente um plano
de ação.

Luiz

Marins

üínco segredos para
o sucesso pessoal e

profissional

Se
você quiser ter sucesso na sua vida pes

soal e profissional, pense nestes cinco pe
quenos segredos, simples e muito eficazes:
1. Faça checklist com prioridade de tudo o

que tiver por fazer.
Tenha em mãos, o tempo todo, um checklist,
uma relação das coisas que você deve fazer e

coloque sempre essa lista em ordem de prio
ridade, deixando bem claro a você o que seja
"essencial", "importante" e "acidental". Faça pri
meiro, o essencial e deixe o acidental para quan
do sobrar tempo. Não perca tempo com coisas
acidentais.
2. Tenha foco. Muito foco!
Não se desvie do foco nas coisas essenciais, na

quilo que você deve fazer em primeiro lugar e

saiba exatamente o que fazer em seguida, isto é,
o que seja importante. As pessoas fracassam por
falta de foco.
3. Faça na hora. Não deixe para depois.
Faça imediatamente ao se lembrar. Não deixe

para depois. Lembrou, faça. Se não puder fazer,
faça alguma coisa concreta que não deixe você
se esquecer. Não confie que se lembrará mais
tarde.
4. Utilize a técnica do "queijo suíço".
Vá fazendo "buracos" nas tarefas maiores. Vá
comendo as grandes tarefas em pedaços. Se não

puder fazer tudo, faça uma parte hoje, outra
amanhã até que a tarefa toda esteja pronta.
5. Disciplina. Discipline-se em função de seu

foco.
Para conseguir realizar os quatro segredos an

teriores, você tem que ter muita disciplina. Dis
cipline-se em função do seu foco. Não se deixe
enganar por ladrões de tempo e atenção. Man
tenha -se no foco.
Pense nisso. Experimente. Sucesso!

VE
-

DE-SE SALAO DE BELEZA RECRUTA CANDIDATOS
-
-

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.
lei 9105-0430

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

ORIENTADOR'DE ATMDADES FISICAS

Jaraguâ do Sul

INS=T=RU:-"T---O-R---EDUCAÇAO ORR'iÇr.iAuMÃiE'iiNiTTAMRõ"iIAA-t------;;0:-71---{-.-A-c-t-,-é-o-di-a""""19::-":':/0::-::5-,p-e-:--Io-s-::ite=-.-
Jaraguâ do Sul

-IN�S=TR�U-T-O-R--SEGURANÇA�N�O�TRA�B�A�LUHOn-r---�0:-71---{-.-A-t-é-o-di-a-19-/0�5-,p-e-;--lo-s-:-;:it-e.--
Jaraguá do Sul

----- -

Função* e Cidade

-

-

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

Item "Trabalhe Conosco no site www.sesísc.orq.br

,

Prazo e local de Inscrições
IN° de Vagas

Até o dia 30/05, pelo site.
,

01
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Formação de qualidade que o

mercado reconhece!
./' Ensino Superior que acelera seu crescimento profissional.
./' Livros com até 80% de desconto .

./' Professores com prática de mercado.

./' Biblioteca e laboratórios modernos.

ICAD S T o7
"v;:Ilnrpc: rlpnpnrlpnrln rln rJJ�n nrAC:AnrJ;:I1 ou I=An

Estresse no trabalho
e nas telas do cinema

O estresse causado por fatores ligados
ao trabalho é um terna tão atual que foi

projetado para as telas do cinema, recen

temente, no filme "Amor em escalas" (Up
in the Air), com o ator George Clooney.

o papel de Ryan Bingham, ele vive um

executivo especializado em redução de

pessoal que se vê estressado com a pos
sibilidade de perder o próprio emprego.
E sa relação medo de demissão X e tre e

é algo que não diz respeito omente a urna

realidade norte-americana.
Os executivos bra ileiros alcançam o

segundo lugar no ranking dos mai estre -

sado do mundo, perdendo somente para
os líderes do Japão. Pesquisa realizada

pela International Stress Management no

Brasil (I ma-BR), representação bra ileira
da entidade norte-americana que realiza

pe quisas e estudos na área de e tres e e

qualidade de vida, da qual ou pre idente
no país desde 2000, revela que o egundo
maior estressor entre os no sos executivo
é, ju tamente, o medo de ser demitido.·

Esse excesso de tensão no universo

corporativo pa ou a er algo tão comum

na nossa sociedade, que mai do que uma

ameaça à qualidade de vida e bom desem

penho, ele e tornou uma ameaça à pró
pria vida do profi ionai. Paralelamente
ao medo de perder o emprego, o Bra il
vive a polêmica da lei que propõe ét: redu

ção da jornada de trabalho para 40 hora .

Em meio ao embate entre empre á
rio e centrai indicai, a di cu ão obre
o terna e tá na Câmara. O empre ariado

propõe urna compen ação fi calou tri

butária e alega que a redução e uma mu

dança de lei cau arão um impacto forte
na economia, gerando de emprego e re

ce ão.
Vale lembrar que exi te uma lacuna

entre a legi lação e a realidade do no o

mercado de trabalho. Do me mo modo

que uma lei como e a pode gerar demi -

õe , o número de hora trabalhada vem

aumentando vertigino amente.

O e peciali ta acreditam que o gran
de de afio do novo éculo é tentar reduzir
o alto nívei de e tre e e admini trar,
com maior eficiência, a quantidade de ho
ra trabalhada pelo colaboradore.

A MARIA ROS I É PRESIDENfE DA INTERNATIO AL SfRESS AGEM O BRASIL

O MA-BR), ENTIDADE QUE REALIZA PESQUI DE ESTRESSE E QUAUDADE DEVIDA.

Max

Gehringer
É essencial conhecer as

regras do mercado

Em minha opinião, o mundo corporativo é perverso e cruel •

Ou, em outra palavras, você tem muita qualidades e pouco
reconhecimento e a culpa é de um sistema injusto. O mundo corporativo
não é uma exten ão da religião, que nos ensina a amar o próximo como a

nó me mo . Também não é uma continuidade da escola, que nos ensinou

que qualquer problema tem uma só resposta, correta e racional. E também
não é uma continuidade da família, em que o amor recíproco upera as

dificuldade . Por enquanto, empre a ainda são dirigidas por entidade
conhecida como ere humano. Pes oa que têm valores e princípio ,

a im como você, ma que ão paga para tomar deci õe que vão beneficiar
uma organização. E a pe oas têm doi objetivo. Primeiro, proteger o

intere e da empre a. egundo, proteger eus próprio interesse. ão há

perver idade nem crueldade ni o. ão apenas a regras do jogo. Regras
que, muita veze, podem parecer inju ta . O mercado não e tá contra

você. E tá a eu fa or, de de que entenda a regra.

Pelo fato de eu ser perfeccionista, sou criticada por meus

colegas de trabalho •..

Vou tentar explicar a razõe. Pe oa perfeccioni ta encontram difi
culdade para e adaptar ao ambiente de uma empre a, em que todos de

pendem de todo para que um trabalho aia bem feito. Para um legítimo
perfeccionista, o trabalho nunca e tá bom. em o dele nem o do colegas.
O perfeccionista não gosta de compartilhar tarefas porque não acredita

no outro . Ele tem uma baixíssima tolerância a crítica e is o influi em seu

relacionamento com o chefe e seu colega de trabalho. Ma o pior me mo

é que o perfeccioni ta, por natureza, é mai preocupado com os detalhes
do que com o resultado final de uma tarefa. E i o acaba atra ando o traba
lho de todo mundo.

Saf de uma empll'OCHll na qual trabalhei cinco anos. Foi uma sarda
amigável e contente em meu novo emprego. Só que meu

ex-chefe, que me elogiava, nao atende minhas ligaç(jes nem

me e-mai que fiz algo erradoP

ão, não fez. Geralmente, ex-chefe go tam de citar bon e emplo .

ó que e e não é o eu ca o. ocê é um pé imo e emplo. Que men agem
eu e -chefe pa aria para o ubordinado dele, e ele fica e repetindo:

.,

ejam o caso do fulano. Pediu a conta, e tá ganhando mai do que
ganha a aqui tem um cargo melhor, e e tá feliz da

.

da". I o eria um

incenti o para que outra pe oa também pen a em em air. O bon
e emplo me mo ão o de funcionário que aíram e quebraram a cara.

E e ão muito comen ado . É uma maneira ubliminar de dizer: "não
arri que. Fique cono co qui ocê e tá protegido. Lá fora é uma el a". e

ele faz i o é porque ocê deu certo.

GEH
DO PROA

UlTOR DE CARREIRAS E RESPO DE SOBRE DÚVlD
..rr..........

ESPAço, E BÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E Tv.
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Be n

tsc ev

Uma da qualidade comportarnen
tai mai admirada no mercado de
trabalho é a proatividad . E não é para
m no. e pararmo para pen ar, com o

mundo tão orrido m que vivemo,
não no adiantarmo e criarmo ideia

para re olver o probleminha que apa
recem, alguém, certam nte, fará i o e

receberá o mérito dis o no no o lugar.
Paula, porém, era uma moça que parecia
não entender i o.

A moça trabalhava em uma agência
de publicidade, onde lidava diariamente
com cliente e fornecedo
re do mai di er o tipo.
Po uía excelente de en-

UGAR
ou, imple mente, uma onver a franca
com eu uperiore, á fim de lhe dizer

que trabalhar "dobrando" cli nte não

era o qu la queria para o re to da vida.
A moça, porém, re pond u a amiga de

forma urta e gro a: o imples fato d

ter um alário que paga se uas conta

no fim do rnê já era o ba tante e ela não

entia a mínima ontade de mudar i o.

Paula ficou de sa forma por quase
quatro ano . Colaboradore entravam,
eram promovido , saíam, formavam- e,

faziam curso de aperfeiçoamento e a

moça, imple mente, con

tinuava da me ma forma

que havia entrado ali. Até

que um dia (finalmente),
com o cre cimento da em

pre a, o diretor optaram
por criar uma área de AC.

Porém, ao contrário do que
muita gente imaginava, a

moça equer foi cogitada
para trabalhar lá. eu u-

periores a con ideraram
acomodada demai para gerir aquela
equipe, e colocá-la como atendente seria

dar um pas o atrás na carreira da moça,
o que, definitivamente, não era oca o.

Meno de eis me e depois da cria

ção do SAC, Paula já não era tão útil a

empre a. eu verdadeiro trabalho, o de

suporte a área de criação, nunca fora
executado com real eficiência e ela só

Iera mantida na empre a pela facilidade
em atender as reclamações dos clientes.

Agora que existia uma área especial
mente montada para i so, ela havia se

tornado dispensável. E adivinha o que
aconteceu? O mai óbvio! Foi demitida
em dó nem piedad ,poi eu serviço

já não eram tão relevante para a ernpre-
a. E, o que é pior o comodi mo da moça

não ó a empurrou para fora da empre a,

como fez eu nível de empregabilidade
permanecer lá embaixo em chance de
con eguir uma r colocação rápida e a

ti fatória.

o comodismo da
"

moça não só a

empurrou para fora
da empresa, como

fez seu nível de
I' empregabilidade

permanecer lá
embaixo

voltura para interagir com

e a pe oa, o que cau-

ava admiração por pai te

de eu uperiore. 'le di

ziam, in lu íve, que quan
do o "pepino" era grande,
era melhor pa ar a ligação
para Paula, pai, com eu

jeitinho per uasivo, certa-

. mente ela acalmaria a pe
lado da linha.

Talvez eja por i o que a moça aca

bou e quecendo o real e copo de eu tra

balho. Ela, que entrou na ernpre a para
dar uporte a área de criação, depois de

algum tempo ficou conhecida por essa

facilidade em driblar a insati fação de
clientes. Com isso, seu verdadeiro traba
lho não era executado, já que ela ocupa
va todo o seu tempo re oIvendo proble
minhas de outros setores.

Certa vez, quando já se pa avam de
dois anos que a moça e tava na empresa
sem nenhum cre cimento na hierarquia
ou no alário, uma colega lhe que tio

nau obre o de enrolar de ua carreira

dentro daquela empre a. ua amiga u

geriu que ela fize e algo. Poderia er um

cu o de aperfeiçoamento de criação ou

então um plano d criação de uma nova

área d C, já qu a empre a não tinha,
e pela qual Paula eria a re po á\ el,

oa do outro

and ua hi tória para coJun m com br e I a-rn no 1\ ntt

"

Vendedores
Operadores de Caixa

Seguranças
Promotores
(cartão Havan)

(salário mais benefícios)

Interessados devem enviar o curriculum atróves do e-mail

rhjaragua@havan.com.br ou deixe na recepção da loja Havan.

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

sair do seu emprego atual.
Oferecemos ótimas comissões, mostruário em consignação,
investimento zero e produtos de alta qualidade.

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

Tire suas dúvidas, entre em

contato hoje mesmo com

nosso condutor
* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO SUPERIOR
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Inscrições até 27/05 através do slte www.sc.senac.br
Data do seletivo: 05/06/2010 - sábado a tarde

QUEM FAZ SENAC TRANSFORMA SUA VIDA!
INFORME..sE SOBRE OS CURSOS TÉCNICOS.

• Técnico em Enfennagem - Início 19/07 (matutino);
• Técnico em Alimentos - Início 26/07 (noturno);

• Técnico em Segurança do Trabalho - Início 26/07 (noturno).

• Telemaric:etlng - GRATUITO
Período: 17/05 o 25/08/2010 - horório
matutino ou vespertino
Pré-requisito: 16 anos completos, ensino
médio completo ou cursando,
conhecimentos básicos de Informático e

não estar com carteiro de trabalho
assinado.

Pré-requisito: 16 anos completos, ensino
médio completo ou cursando,
conhecimentos em desenho técnico
(leitura e interpretação), curso de
Solidworks bósico conclufdo.

• Furukawa Certified Professlonal -

FCP Fundamental
Periodo: 05/06 o 03/07/2010 - horório
noturno e sábados matutino / vespertino
Pré-requisito: 1 6 anos completos, ensino
médio completo ou cursando,
conhecimentos básicos de Informático.

• Auxiliar de Recursos Humanos
Período: 25/05/20100 25/01/2010-
horério noturno
Período: 19/0/20100 16/04/2011-
horário sábados matutino
Pré-requisito: 16 anos completos, ensine
módio completo ou cursando,
conhecimentos bósicos de Informático.

• Linguagem e P,'ogramação JAVA
Período: 03/07/2010 o 26/03/2010 -

horário Sábados vespertino (aulas
quinzenalmente)
Pré-requisito: 1 6 anos completos, ensino
médio completo, conhecimentos basicos
de Informótico e programação basica.

--------

• Solidworics Avançado
Penodo: 15/05 021/08/2010 - horário
sóbados matutino

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Guaramirim, moda vanguarda" em agosto
Estimativa é reunir dois mil esttidantes, profissionais e empresários da área

FOTOS PlERO RAGAZZl

" Guaramirim, moda

vanguarda". Este é
o nome do evento

que promete reu

nir um público de

dois mil interessados entre

acadêmicos, profissionais
e empresários da área. A

data está confirmada para
10 e 12 de agosto. Paralelo

acontecerá o primeiro Se

minário de Música Eletrô

nica.

Todos os estudantes
matriculados no último
semestre têm a chance
de participar do evento.
Uma seleção vai eleger
dez nomes para exibir as

suas propostas de traba
lho durante o "Guaramí
rim, moda e vanguarda".
A comissão julgadora vai
premiar o melhor projeto
acadêmico. O classificado
vai expor a sua idéia con-

ereta em uma mostra em

São Paulo. O evento deve
acontecer duas veze por
ano.

Conforme o prefeito de
ilson Bylaardt, "O Gua

ramirim, moda e vanguar
da vai guiar a tendências
nesta área e mostrar que
cidade pode acolher even

tos de grande porte, assim
como pode criar grandes
eventos". "Temos o produ
to em casa e de boa quali
dade, apenas precisamos
mostrar isso para o merca

do", enfatiza.
Em seguida o diretor do

grupo Fameg Uniasselvi,
Gonter Bartel, emenda: "o

município e a região pre
cisam de ação e iniciativa.
O acadêmico quer fazer,
"colocar a mão na massa"
e não ficar apenas na te

oria". Reforça esta ideia o

coordenador do curso de
Moda da Unerjl PUC, Nel
son Netto. "Este é o mo

mento de inovação para a

região, aonde as universi-

PESQUISA

Alunos desenvolvem
projeto de lei

Um grupo de estu

dantes do ensino médio
do Colégio Evangélico
laraguá participará do
Parlamento Jovem 2010,
nos dias 23 e 24 de junho.
Com a seleção garantida
neste programa, eles vão
ter a chance de apresen
tar um projeto de lei para
a Câmara dos Deputa
dos, em Brasília. O objeti
vo principal consiste em

desenvolver a consciên
cia política e a liderança
entre os alunos.

A aluna Shayla Ta
lita Moretti explica que
o tema eleito pelo gru
po foi o meio ambiente.
"

os a proposição está
relacionada ao conheci
mento da fauna e flora
catarinense. Visa utilizar
materiais impressos pelo
estado, como materiais
escolares e uniformes,
para divulgar imagens e

informações sobre a fau
na e flora das diferentes
regiões do nosso estado,
com o intuito de preser
var".

Continua a estudan
te reforçando a ideia do

projeto e defende que to

dos os estudantes da rede
estadual vão ser benefi
ciados com a proposta.
"Foi um debate entre os

alunos e os professores.
Tivemos a ideia de utili
zar o material (cadernos
e livros) distribuído pelo
Estado como um meio de
difundir as espécies exis
tentes em Santa Catari

na.", complementa.
Para seguir esse

exemplo, os responsáveis
pelas unidades de ensino

pública e privada devem

garantir a inscrição dos
estudantes no seguinte
endereço das páginas
virtuais da internet wvv\v.

alesc.sc.gov.brIescola.
Essa é a quarta edição

do programa idealizado

pela Câmara Federal de

Deputados e implanta
do em parceria com o

Conselho Nacional de
Secretários de Estado da

Educação e secretarias
estaduais de Educação.

Prefeitura de Guaramirim promove "Guaramirim, moda vanguarda"
dades vão poder apresen
tar de forma verdadeira
seus criadores de moda ao

mercado catarinense e na-

cional".
A Fameg tem três tur

mas de Design com habili
tação em Moda, totalízan-

do 75 alunos. Já a Unerjl
PUC contabiliza 140 estu

dantes de Moda. No Estado,
o número soma seis mil.

Empresa nacional de grande porte com mais de 37 anos

no segmento em que atua, sendo uma das mais

tradicionais e conceituadas no mercado automotivo,
seleciona profissionais para as seguintes vagas:

Engenheiro de Processos
Com disponibilidade para residir em São Bento do Sul - SC

•

Especialista em Automação
Industrial e Robótica

Especialista em

Imagens da flora catarinense devem ser publicadas
nos cadernos distribuídos pelo Estado, segundo
projeto do Colégio Evangélico Jaraguá
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Exame de

BRUSQUE
ASSEVIM

INSCRiÇÃO E PROVA PELO SITE ATÉ 21/05

C LHA HORA, DIA e LOCAL PAR R AUZAR SUA PROVA.

INDAIAL
UNIASSELVI

ELVI
FAMEG

,

TIMBO
UNIASSEt.:VI

CURSO SUPERIOR TRADICIONAL

Administração - Finanças I Administração - Marketing
Administração - Recursos Humanos I Direito

Engenharia de Produção I Psicologia

BLUMENAU
FAMEBLU

GUARAMIRIM
FAMEG

RIO DO SUL
FAMESUL

ICPG
PÓS-GRADUAÇÃO

. E

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

OPERACIONAL

ALMOXARIFE Disponibilidade para
trabalhar em dIVersos bairros.
ATENDENTE DE FARMÁCIA Vivência
na função.
AUXILIAR DE COZINHA Disponibi
lidade para atuar aos finais de se

mana.

AUXILIAR DE ALMOXARIFAOO De
sejável curso de empilhadetra.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO Desejável
vlvêncla na função. Para atuar no

bairro Agua Verde.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO Dis
ponibi!ídade para atuar aos finais de
semana.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Desejável
ensino fundamental completo ou cur

sando. Para atuar em diversos bairros.
AUXILIAR DE PADEIRO I PADEIRO
Disponibilidade para atuar aos finas
de semana.
BORDADOR (A) Desejável conhe
cimento na função. Para atuar em

Guararnirim.
CAIXA Disponíbí!ídade para atuar
aos finais de semana.

CHAPEIRO (A) Disponibilidade para
atua aos fi ais de semana.

COSTUREIRA (O) VIVência na fun
ção. Para atuar em d versos barros.
ENCANADOR (A) Deseja el vivência
na função

ESTAMPADOR (A) Vivência na fun
ção. Para atuar em Guaraminm.
EXPEDIDOR (A) Vivência na fun

ção. Desejável conhecimento em

informática.
FISCAL IDE lOJA Disponib! idade
para atuar aos finais de semana

FORNEIRO (A) Vivência �a função.
IMPRESSOR FlEXOGRAFICO Vi
vência na função.
JARDINEIRO (A) VIVência na fun

ção.
MARCENEIRO (A) Vivência na fun

ção.
MONTADOR VIVência em montagem
de máquinas e Implementos Agríco
las.
OPERADOR (A) IDE MÁQUINA 0-

ções em Rama, Calandra, Hidroabri
dor e Compactadeira.
OPERADOR DE ÁaUINA RETRO-
ESCAVADEIRA VIVência na função.
PORTEIRO Para atuar em Guarami
rim.
RECEPCIONISTA Desejável vivência
em atendimen o e disponibilidade
para fins de semana.

REPOSITOR (A) Disponibilidade
para atuar fins de semana.

SOLDADOR (A) Desejavel conheci
mento na área
TALHADOR (A) Desejá el conheci
men o � função.
TECELAO VIVência na fu ção Para
atuar em d' rersos bairros.

ZELADOR (A) Para atuar em dIVer
sos bairros.

ADMINISTRATIVAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Para
atuar em Nereu Ramos.
AUXILIAR ADMINISTRTIVO Vivên
cia na função com elaboração de
relatórios, obtenção de licenças
ambientais, protocolo de documen
tação junto a órgãos específicos
entre outros. Cursando ou completo
superior em Engenharia Ambiental.
AUXILIAR COMERCIAL Desejável
conhecimento na função. Desejável
Cnh B.
AUXILIAR CONTABIL VIVência na

função com emissão de relatórios,
razão, diário, ba ancete (DCTF, DA
COM, D!PJ) entre outros.
ANALISTA DE CUSTOS Desejável
vivência na função.
ASSISTENTE DE IMPORTACAO E
EXPORTAÇÃO VIVência em servi
ços de documentação aduaneira,
montagem de RE e DI e base em

Incoterms.
CONSULTOR COMERCIAL VIVência
em Bancos ou empresas de fomen
to ercantil.
COMPRADOR (A) Desejável vivência
na função.
REPRESENTANTE COMERCIAL De
sejá el vivência em vendas e veículo
próprio.

www.grupometa.com
VENDEDOR (A) INTERNO Desejável
vivência na função. Para atuar em

diversos segmentos.

COORDENAÇÃO/TECNICAS
COORDENADOR (A) DE MARKE
TING Vivência na função. Desejável
curso superior completo ou cursan
do.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Vivência na função. Desejável curso
Técnico na área e NR 10.
ENGENHEIRO ELÉTRICO / PROJE
TISTA Desejável formação acadê
mica na área e disponibilidade para
viagens.
FRESADOR / TORNEIRO MECÃ
NICO Desejável conhecimento em
leitura e interpretação de desenhos
técnicos e vivência na função.
GERENTE COMERCiAl Desejável
vivência no ramo têxtil com repre
sentação.
INSTALADOR TÉCNICO Vivência
como técnico ou instalador tele
fônico, pabx ou alarme, câmeras
(CF1V), portôes eletrônicos, inter
fones.
LíDER DE EXPEDiÇÃO/ACABAMEN
TO VIVência na função, ramo têxtil.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO Vi
vência na função.
MECÂNICO DE VEíCULOS Desejãvel
conhecimento em motor de auto
móveis, freio, suspensão, balance-

amento e geometria.
METROLOGISTA Desejável vivência
na função. Conhecimento de metro

logia, calibragem dos equipamentos,
instrumentos de medição. Possuir
curso técnico.
PROJETISTA ELÉTRICO Desejável
vivência em Programação de CLP's,
!HM's e Superfisórios. Disponibili
dade de viagens.
PREPARADOR DE MÁQUINA INJE
TORA Desejável vivência na função.
PROGRAMADOR DE TORNO CNC
Vivência na função.
PROGRAMADOR DE COMPUTA
DOR Vivência na função. Conheci
mento no sistema Delphi e Java.
RETIFICADOR Desejável vivência
na função.
SUPERVISOR (A) LOJA Vivência
com supervisão de pessoas. De- .

sejável conhecimento em cobrança
de pessoas física. Vivência na área
financeira (audIToria de caixa).
SUPERVISOR (A) DE COSTURA EM

FACÇÃO Vivência na função, para
atuar em Guaramirim.
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES
VIVênCia na função.
TÉCNICO TEXTIL
Vivência na função, para a Barra do
Rio.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desejável vivência como técnico em

Hardware.

CONTRATAÇÃO IMEDIATA

*EDUCADORES

COM LICENCIATURA NAS ÁREAS:
- PORTUGUÊS

- MATEMÁTICA
- CIÊNCIAS SOCIAIS (HISTÓRIA OU

GEOGRAFIA)
- CIÊNCIAS NATURAIS (BIOLOGIA,

FíSICA OU QUíMICA)
- INGLÊS

*ASSISTENTES SOCIAIS

*PEOAGOGOS (AS)

TODAS AS VAGAS PARA HORÁRIO
NOTURNO, ESCOLA ESTADUAL.

ÓTIMA REMUNERAÇÃO.

ATENÇÃO
No dia 12 de Maio, Quarta-feira a partir
das 13:30hs a Meta RH estará com sua

equipe na SOCIedade Botafogo, para o

preenchmeno de fichas.
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João Pessoa: Casa de alv. cl 3 qtos e demlas dep.
garagem, murada, terreno cf 686,OOm2.

R$120.000,00 (Aceita terreno de menor vaiar).Chico de Paula Casa de alv. cf 1 suite + 1 qto e demais dep.
toda Murada. RS130.000.00 (Aceita financiamento bancano)

Tlfa M rtTi1S1 sao LUIS. Casa de aJv c/ 150,OOm2 c/ 3 qtos, 2

salas, díspensa. 2 vagas de garagem barl'elro, murada I toda

reformada. RS159.000.00 (Ace ta f,"areiamento bancário),
Centro Sobrado de , cf 232 00ITl' Co 6 qtos 2 b !lhe ros

garagem. murada. o IOt ação re doe'. R 599.000 00
Chico de Paula! Centro: Terreno com 1.343,00m2, (32,5 x

45,5), ótima localização restdencial, R$299.000,00

Guarammm' Ap. cf 2 qU2rtOs, bwc, a cozinha, lavanderta
1 garag m, 'o de festas. ótima locaIIzaçao R 129.000.00

Vi a ova Ap. C/ 92,00 rW 2 cios e demaIS dep. 1

garag , :ma !ocaIIzaçao RSl30.000 00
Lenzi: Sobrado de a1v, cf 220,00 m2• 4 qtos, 3 bwc e

demaIS dep., terreno cf 420,00 ml• RS220 000.00
Centro: Terreno com 851 ,00m2, ótima localização residencial.

pronto para construir, próx. posto Behling. RS195.000,OO

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

�-�-

www.bertimoveis.coww .bertaimo el com
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&.'1� CAVAlO; Com 65Im RS77IIOI,lIO

&.11Z.UEPEJIJt Com • RSI1DJ11111O

1113-UEPB11t: Com 2.34lm' -II$I3Ia.110

UI7�Com 147 -RS1"".IIO

1.117� Com 1 636.2S1ti RSZ.35II1IIO.1IO

fIO DA UIZ-A pn de RSCI_,III

118 IIDS 00 NOfITE.A..de RS4UOII,lI8

,

A

MENEGOTTI
oI M B I L I R I A

3371-0031
CRECI550-J

IMOBILIA

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro
LOCAÇAO

Casas:
Bairro estrada Il0'l1 - rua joão rruguel da Silva.
514 - 02 qtos si COI Iav b gar RS 300 00
bllTo lUla di figuelrl - rua domingos da rosa

698 - 02qtos sI coz bwc Ia e gar R 500 00
BIimI trts rios do norte -rua rod MUOlClpal
537 - 02 qtos sal coz bwc !av e gar R
38000
RUI ri -013 -lo Souza 02 etos sal COl. bwc e

av R 46500
BaimJ "Ma lem - rua afonso oagel 65 -resid

Viena- 73m2 - 01 une + 02 qtos si COZ

bwc lav área de festa e gar RS 1 100 00
Rua ooélia hors 11' 307 • 02 qtos coz bwc
!ave espaço p, carro. RS 425 00
BaimJ Ilua 99 - rua el11llio alto augusto
olderburgue. 02 qtos, 51 coz bwc. tav e gar RS
465,00
RUI pulor harold william lado 186 - 03 qtos,
51. coz bwc íav e gar. RS 580 00
Blitro barra - rua aodre vitkOws 78 - 03

qtos si, coz, 02 bwc !av e gar RS 800 00
Bairro ntreu ramos - rua geoaro saro o 118
sobrado geminado - 02 qtos sl.cop coz, bwc
Iav e garagem RS 580,00
Bllm amizade - rua toão permann n 50 - 03

qtos sI,cop,' coz, bwc. !av e garagem RS
780 00 Bairro Baependl -Rua Emma Rumpez
Bartel. o 171 - RS 4.500 00

Apartamentos:
Ed, CNodInl Centro RS 750,00
BaImJ centro - rua coronel proc Gomes de

oliveira 1320 - edf Izlbela O 1 suite + 02 qtos
si copa/coz 02 bwc tav gar.e sacada c/
churrasq, RS 800.00 + - 150,00 cond

-Bairro Centro -Rua Gov Jorge Lacerda, n

310 -Edil SIa LUZIa -02 02qtos stcozíav
sacada C: churrasquelf3 e garagem
RS630,00+60 OOCood
Rua IDII decldero da looseca 88 edil
Lessmann - 01 suite 01 qto. 51, copIcoz.
bwc lave gar RS 600.00 +1- 90 00 cond.
Rua prII. WllCer IHIIIII, 0"55 edif
Doa helena - O3qtos, si coPlcOI bwc 'av
sacada c/ Churrasqueua e gar RS 680 00 +/-
7000cond
Rd triz huN. n 35 edIf. AIIanta - 02Qtos, si.
copIcOI bwc Iav sacada c/ churrasqueIra e gar.
RS 750,00 - 7000 cond
Blltro amizade - rua arthur enke 231
-edf pansl - 02 qtos 51 coz bwc lav ar RS
460.00 + 50 00 cond
Bairro baependl . rua Iredenco barg 251 - 01

qto si coz. bwc Iav gar AS 450 00
1000cond

Bairro viii lIova rua iose ause, 221 --edil
Ba celona 01 UIIe 02q o si coz bwc av

sacada CI churrasq E gar RS 800 00 00-
10000 cond
Ro 0IWIfd0 glatz 40 - ed Jard m das
mer des - 02Qtos coz. bwc gar RS
52000 cond

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Aptos à partir de
R$198.940,00, com

duas vagas de garagem.
Entrega del/2010.

Venha garantir Ótima localização no

O seu!!! Centro de Jaraguá.

Aptos a partir de
R 89.000,00. Apenas

4 Unidades.

Lançamento, venha

agendar uma visHa com

um de nossos corretores

CIOS8d e hidro 2 dor sala de lY CI sala jant
!av esc coz mob área de ser. dei> ãrea

festa CI bwc gar PI 2 carros terreno com

350m (14m x 25m) R$55I,ooa.OO

-Bairro Ue LUIS -Rua 10 é nartoch 1606 - 02

Qtos si coz bwc lave gar A 500 00

Bairro� • rua aHredo canos marer

137·01Q1O si coz lav bwc e gar R 2000
5000cond

8a1m barra do rio cerro - rua pi tidO sa

n 145 - 02 qtOS si coz bwc lave gar RS
550 00 65 00 cond
BIino jguá .....,-do - rua b n 4 - 02

qtos si co bwc Iav e gar: RS 670 00 -

8000cond
BaIrro Czeminicz -Rua 13 de MaIO n 590
-&IH lIDaI VInII8aI ..() 1 suite O 1 quartO
si � coz. lav Bwc e

gar R$680 00 150 OOCond
Bairro CzemiewIcz- Rua Fcanclsco Todt. 960

02 qtos coz b av e gar RS 550 00
7000cond

KItiMte
Rua jose picoIIJ 512

ecoz

cond
Rua frIndIco sch lote 1 8 lua - 01

qtO e coz runto bwc RS 250 00
Roa lIII8aio peOO n 14 bairro d figueIf3-
O qto coz Iav E bwv R 350 00

TerrMI
RuI ""1tleodOro ribetm - da a -

3Ox6O RS 000 00

6.102- RIO DA WZ N- smo 53 87

RS28CI,aoo.DO
6.115- RI() CERRO-TERRENO G.i30 000

c CASA ESTlO E - RS1.I2I.IOIt"

&.135 - SiI frIKiIce IIISIII

com área 28 000m RSl ---,10

3

522m2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• 03 quartos, NOVA de alv R$450,00
• Casa de alv Rau R$900,00
• Casa Nova Brasília, próx. F12 R$2.200,OO

·IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
- -

www.-Seculus.n·.et.
imobiliarias'eculus@netuno:com·:br. .

LOCAÇÃO

APTOS NOVOS a partir R
OVA BRASILlA

COZINHA MOS LlADA
R 900,00

01 QUARTO:
- Ed. Prímula, Vila Nova RS 480,00
- Apto Dona Antonia(Nova srasua - próx. Lojão da

Vila} R$450,OO cl condomímo
- Ed. Florença (Centro) MOBILIADO RS650,00

- Ed. Chiodini, Centro RS 750,00
- Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) RS600,OO
- Ed. Vitória Régia - Vila Lalau R$600,00
- Ed Suellen(Amizade - prox, Canarinho)

RS680,00
- Ed. Isabella - Centro, prox Verdureira Raquel

RS780,OO
-Ed. ovo Horizonte APTO NOVO R$1.100,OO
- Ed. Isabella - Centro, cl cozo mobiliada RS830,OO
- Ed Rgueira - Ilha da Flgueir RS850,OO
- Ed. Barcelona - APTO NOVO, Vila Nova RS900,OO
- Ed Novo Honzonte APTO NOVO RS880,00
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,OO

CAS S:
- Casa alv Ilha da Figueira RS580,00
- Casa alv Rodovia SC 413 R$580,00
- Sobrado alv Barra, próx. Parque Malwee

RS830,00
- 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, cen ro RS3.100,OO
- Casa comercial alv ampla, Centro RS4.000,OO
Casas Rio da luz, próx. SEARA:
• 02 quartos, de madeira RS335,OO
• 03 quartos, de alvenaria RS390,OO

LOCA ÃO COMERCIAL

SALAS COMERCIAIS
- Ed. Mentgotti Sala c/40m2 RS500,OO
- Sala cml Centro - Rua preso Epitácio Pessoa, em

cima VIACRED RS480,OO
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,00
- Casa comercial alv ampla, Centro RS4.000,OO
- Ed. Market Place, sala mobiliada RS650,OO
- Sala cml alv Nova Brasília 85m2 RS 880,00

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

prefeitura.
RS300,00 cada.

- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cl
aprox.350m2. RS380,OO

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

RS1.000,00
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) cl 1.807m2 e

2.200m2 RS1.200,00 e RS1.400,00.

LOCA AO RESIDENCIAL
'

02 QUARTOS:
- Ed. Rebello, Centro RS 600,00
- Ed. Le Petit - próx. SAMAE R$550,OO
- Ed. Amaryllis (Vila Nova) RS650,00
- Ed. Winter - Vila Lalau R$500,OO
- Apto Nova Brasilia R$430,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasília R$ 650,00
- Ed. Dom Emílio, Nova Brasília RS 650,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova RS650,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova MOBILIADO RS900,OO
- Apto Vila Lalau, próx. Rodoviária RS450,OO
- Apto Ilha da Figueira, próx. Brasão RS450,OO
- Ed. Ulium(Vila Lalau - próx. Marisol) R�520,OO
- Ed. Yatll- Barra do Rio Cerro R 550,00
- Ed. Ferreti(Centro - próx.Centro Vida) R$560,00
- Ap o Schroeder - Centro R 600,00
- Ed. Platanus - Centro, cl cozinha mob. R 630,00
- Ed. onte Cano - Centro RS720,OO
- Ed. Renoir -Ilha da Rgueira RS1.600,OO
03 QUARTOS:
- Ed. Bartel(Vila Lalau, próx. rodoviária) RS620,OO
- Ed. Astral- Ilha da Figueira, após Brasão

R 630,00

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

APARTAMENTOS

�

CASAS--·

-

RESIDENCIAL
REAL PARQUE

ReI. 1007 - Centro· Edil. Dianthus -

Apto amplo com suite cl hidro + 3
Quartos, 3 banheiros. sala de estar, sala

de Jantar. cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira. lavanderia, saíão de

festas, piscina. R$290.000.00

ReI 007 - Amizade - Casa cl surte master + 2
quartos. 3 banheiros, Churrasqueira. Cozinha

mobiliada, depósito. despensa. escmono,
lavanderia. 2 vagas garagem. RS450.000,OO.

• ReI. 005 - Figueira - Sobrado com suite com

cose + 2 qtos, bwc social, sala de estar e Jantar.
lavado cozmna moblHada, área de festas e 2

garagens Acabamento de primeira linha -

RS.OO.OOO.OO (Aceita financiamento bancáno)

Ref. 1023 - Edif. figueira - Ilha
da Figueira Apto c/1 suíte, 2

quartos, sacada C/ churrasq., 2
vagas de gar., ótimo padrão de
acabamento. R$190 .000,00.

Aceita financiamento bancário.

www.parcimoveis.com.br

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

RE IDE CIAL

NOVO HORlZONTE

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

Apartamento NOVO

Ref. 026 - Centenário -

Casa com 3 quartos, 1
banheiro, 2 garagens,

churrasqueira, terreno com

392m2. R$220.000,OO.
Aceita financiamento

bancário.

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

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

com churrasqueira. garagem.
RS170.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

Rel.1 017 -Ilha da Figueira - Edil. Renolr
- Aptaramento duplex c/ 2 su . 3

banheiros, sacada c/ churrasq e ra e

demats cep., 2 garagens R 310.000.00
Aceita Imanclamen1o.bancano

Ref. 004 - Schroeder - Casa nova com 2

quartos, bwc. sala I cozinha. lavanderia
RSl15 000.00. Aceita tmanciamento bancano

Glassimais 5

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

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref. 1035 - Centro - Edil. SaIf11 Tropez
Cobertura com SU e + 2 quartos, 4

banheiros. com amb entes amplos e

Interligados (cozrnha. sala de es 'I
copa), terraço c/ deck com banheira Spa.
ampla área de festas. Box depósl o na

garagem. 3 vagas garagem.
RS598 000,00.

ReI. 1009 - Nova Brasília -

Edif. Mathedi " - Apto cf 3
quartos, banheiro, salas estar
/ jantar. cozinha, lavanderia,

garagem. R$115.000,OO.
Aceita tinanciarnento

bancário.

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

demas dep. - RS105.000,00
Aceita tínaneiamento bancário.

Ref. 1018 - Barra do Rio Molha -

Ed. Santa Catanna - apartamento
amplo com su te cl sacada + 2

qtos e demais dep. -

RS190.000,OO Aceita
financiamento bancario.

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.

Terrenos com Financiamento Bancário

ReI. 2010 - Vila lenzi - Terreno c/4.585,OOm2, 1---------------- .,
cl casa aprox. 150.00m2 R 500.000,00

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

Próximo a DellAno. as 500.000,00.

da Fonseca.

Ref. 2006 - Guaramirim Resid. Malibu - Terreno com 361,77m2 RS55.000,OO

ReI. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2• R$85.000.00.

ReI. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles 11- Terreno c/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 2()h

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.5

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

Rua CeI. F1"ocópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário de Atendimento: 8hs as 12hs e 13h30min as 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

TERRENO: Loteamento Boulevart,
próx. ao Champagnat - Lote cf

3.060m2. R 700.000,00 - 50%
de entrada e saldo parcelada

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

R 125.000,00

Cód. 1186 -

Casa (sobrado)
no bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart, com

250m2. Tem 4

quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2

vagas na gar.
R 700.000,00

Terreno com

casa de madeira

próximo a

Prefeitura sito a

Rua Ana Zacko.
R 100.000,00

Terreno com casa no

bairro Santa Luzia, com

483m2.
2 quartos, sala e

cozinha conjugados, 1

bwc, lavanderia de
madeira.

Valor: R$60.000,OO -

analisa propostas.

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

R$150.000,OO aceita casa em Tubarão!

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

Centro. Ótimo para prédio.

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

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

• Apto no bairro Baependi, próx. a

Rodoviária - Residencial Winter, com 2

Quartos e demais dependo Aluguel
RS550,00 + cond

Cód. 3452 • Guaramirim Sobrado C/ 291,OOrrl' de area

constr.Jlda, sendo 01 suae riaster 03 dorm.s, 03 salzs,
íavabo, coznha mooaada, demais dep. 04 vagas ra

gar • pisona e aqueornento solar Terreno C/ 120.00rnJ
RS450.000,OO • aceita apto cl parte do pgto

Cód. 1759·
Centro F'lt d lp! X

com ·03 OOI"'! d
área tO'al. se do,
cozlrl1a sala
lavabo, soJlte CO:T'

hrdro e 01 vaga �.l

gar. Mob,llado e

locado para
hóspedes do Hotel

R5110.000,OO
estuda propostas,
acerta apto e

terreno

VENDA:
Terreno com galpao em alvenaria e 02

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

190.000 00 (Analisa propostas)

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

w .parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br

Plantão: 9135-8601

..

R.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207

• ILHA DA FIGUEIRA:
Quitmete com 45m2, 2
dormitorios proximo Igreja
Nossa Senhora Aparecida.
R 350,00.

Cód 205-

TERRENO, Bairro

Após o Amizade,
com 25.000m2•

R$86.000,OO.

• ILHA DA FIGUEIRA Quitineti
com 45m2, 2 dormitórios,
prox, Metalnox. RS315,00.

�,\��<o
'\,��'\,'\
BarraSul
A imobiliária da Barra

arra ul@ne u o. O .b

ReI. - 372 - BARRA DO RIO CERRO - casa a v c/Iale
7 (geminada) averbada terreno c 186m (12x15.50)

3 os sa a copa coz BWC lavanderia garagem oda
da r{ua HennqiJe Re cnow n· r{$ 100 000 00 -

ace Ia carro no negócIo

• APARTAMENTO, Ed. Vila
Nova, 2 quartos, sala, cozmha
banheiro garagem R$550,OO
+ cond 50,00.

• APARTAMENTO, Ilha da

Figueira, Prox. Ilha Bela, 2

quartos, sala, cozinha,
banheiro garagem RS500,00.

BARRA DO RIO CERRO - Terreno c 77m2 (13.58 x

35 13) lot Glrolla, Rua Camilo AndreaUa - RS

60.000,00
REF.-162-V. OVA - terreno com 6.991 13m2 (29
x 28 R 450 000 00

Ref. - 329 - BARRA DO RIO CERRO -terreno c

5 m 16x3 ) R 75000.00
Ref. - 391 - BARRA DO RIO CERRO - terreno c/

963 30m 2 70 39) R 75 000,00
Ref. - 397 - BARRA DO RIO CERRO - erreno com

2 170m2 Rua Clara Hanemann Re Idencial

Dell'Pradi - RS 250.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786o
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Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5
VENDA ALUGA ADMINISTRA

www.parcimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

• ReI. 1035 - Centro
- EdiflClo SaInt

Tropez - Cobertura
dupl com suite + 2
Quartos 4 banheiros.

comamb s

amplos e mterllgados
(cozmha, sala de estar

cop ) terraço com

espaço para banhcrra
Spa, ampla área de

testas, box pi
depóSl os na

garag m. Box para
deposito no térreo e 3

vagas de garagem

• Ref. 1028-
Nova Brasilia
Ed. Sunflower-

Apto com suite +

1 qto e demais
dep.• garagem.
RS 158.000.00

(Aceita
financiamento

bancário)

• ReI. 1019-
,

�
Centro - Ed .

: Maximum Center
- Apto com suíte
+ 2 qtos e demais

• oep. garagem
localização
central, ao lado do

colégio Divina
Providência - com

moveis sob
projetados SOb
medida em todos
os ambientes -

R$270.DOO,OO
(Aceita
financiamento
bancária)

Ref. 2000 - Amizade - Terreno de 382,20m2 com 15metros de frente

para Rua Roberto Ziermann. Excelente localização. R$150.000,00.

Ref. 025 - Ilha da Figueira - Sobrado cl suíte cl closet + 2 quartos, 4 banheiros, churrasqueira, 2 garagens. RS380.000,OO.

- Ref. 018-
'Czernie icz • Casa

com 3 quartos, bwc e

demais dep. -

.

Excelente localização.
próximo ao centro -

Terreno com 314.00
m2 - R 155.000 00

- Ref. 035-
Ribeirão Cavalo -

Casa alvenaria cl
1 quarto e

demais dep .•

terreno com 725
m2-RS
110.000,00

- Ret. 034 -

•

io C - casa
c/3 quart s dema!s

reoo com 571)m1- RS 110.000,00

- Ref. 011 -

Nova Brasilia -

Casa a renana
C/sUí e + 2

qsartos e

demais dep.
te renocom

405 m2-
RS 230.000 00

{Ate ta
financiamento

bancário)

-,
M
,..
cc
..

Vendas e ocação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um erário diferenciado

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785c

.
II'

mobiliários Ltda. 5
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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negócio
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Plantão
aos Sábados

até às 12hs.

2107-0500

tim

Ilha da Fi ueira

Residencial Jardim AmérIca. Apto. 301 Frente Excelente
oportunfdade no BairrO Ilha da Figueu'a. apto com 2 qtJartos
bwc, sala estar. tv. lamar. sacada com churrasquetra portão
etetroruco satao de festas pia)' graund 1 vaoa de oaraoem
50% entrada + parceIameoto Acerta propostas

LEIER
Amizade

Bellsslmo Terreno no BatrrO AmIzade· Area Total. 526m2
Rua Annleta Mathlas Enke. próximo ao salão Amizade

Interessados enviarcurricul
ou diretamente na Rua Mã

Barra do Rio Cerro

Excelente casa nova com 140m2, contendo 3 Quartos. 2
bwC's. sala. cozinha. garagem, churrasqueira, porta e taneta
blindex. terreno medindo 320m2.

Excelente oportunidade. Apartamento Jardim Europa, próxima
a Rodoviária' apt 302 2° andar, bloco Dinamarca, sala e

cozmna conjugada, 2 quartos ,banheiro sQcial, área de
serviço. sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem, Area
total 57m2 Entregaagostode2010.

teMo 1 sufté, 2 dormitórloS.lMc
d!ll'Ía. .ctlôrrasqueira. 1 vaoa di
�terfet1O próxImo ao centro.

Centro

Ed MUnique. 2 corrn 1 5U te • Banheuo SOCIal, sala, cozona,
área de semço, sacada Ci cnurrasq.. 2 elevadores •

preparação para splrt .area pnvabva de 82m' área total de
115 67ffi1 apto 306 • salM/festas , espaço gourmet piscína
adultoflflfantH, sala lOgos Entrega Oezembro de 201 O

Lindo Rat próximo ao centro med. 86. 77m2, Frente para Soar,
sol da manhá, 1 vaga de garagem, Armários Embutidos na
COZinha, Sala, Quartos e BWC + Geladeira Ouplex consut
+Fogão Embutido Elétrico 2 Bocas + Exaustor + Estante
Móvel.

Vila Nova

ResidepciaI �w Ljfe • Terre�o �e 400m2 • Infra.�::
completa, prõntQpara constnlll', flberaao para Manc

Ultimasuniáalies.

ÓtIma loca Ilação Rua Dona Antorua Nova Braslla
1 e, 2 dormrtóóos 3 garagens Acella Imóveis na

neooctaçao

ótima Oportunidade para morar bem! Apartamento no BaírroVda Nova, sol da manha, contendo 2 Quartos, sendo um comsacada, bwc. sala de estar e Jantar; cozinha. área de serviço evaga de garagem. O apartamento possui piso laminado demacera nos Quartos e cerâmica nas dernaís dependencias.
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4 Glassimais o ORRFJO DO IJO'O • Fim de semama, 8 e 9 de maio de 2010

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)

Centro - Jaraguá do Sul - SC

G E: 3372. 616
Plantão: 47 9107.1865
tendimento@megaernpreendimentos_corn

EDIF. BARCELONA - VILA NOVA

( PTO NOVO· 2 VAGAS DE GARAGEM)
fdlfic o conta com salão de festas, 4 pavimentos, medidores

d água 'ldivlduas e otima locatízacào. Apartamento contém
1 suite. :;.> quartos, sacada COf'1 churrasqueira, sala de estarl

pntar, banheiro social, cozinha integrada, área de

se-vice e 2 vagas de garagem. R$165.000,OO
(Aceita Financiamento Bancário)

EDIF.SANTA
CATARINA

(prox. ao Posto M me • Vila Nova}
o CorT' area prrvatlVa de

95m contendo 1 su e 2 donn tonos,
ri ctuT'asquelra banheiro
salaem (lois anblentes.

COZJnha. area de servco e 1 vaga de
garagem P;so em made ra gesso
et'l todos os õ1Tlbcentes. COZInha

gourme Mlnacão Indireta. mobilia
sob medida em todo apartamento.

Apartamento d erenoaclo. todo
modl do. rroti. aoo coo- alto

padrão e bom gostai
Consulte-nos!

Localizada prox. a empresa Duas Rodas
(rua tranquila sem salda). Terreno com

ea de 1290m A casa cont m 1 su te
cJ closet. 2 oormnonos, 3 arnbie tes
de sa as, 3 banh os. COZI ha, ár a

de servico, depósi o. dependo de

empregada. ampla área d festas
r tegr d a prscma, SIS ema de alarme,

2 as d garagem e portão ele rônico.
Consult -no !

EOIFfcIo UUUM· 10000PARA MORAR
OU IHVEST1R • RS 100.000,00. Localizado

na Rua Albert Santos Dumont, bairro Vila
Lalau (prox. a Weg " e Marisol). Apartamento

contendo 2 quartos. sala de estar/lantar,
banheiro social. cozinha, área de servico

e 1 vaga de garagem. Uberado para
Rnanciamento Bancário!

APTO
BELVEDERE

ALTO PADRÃo
(NOVO

CENTRO)
Apartamento com área

privativa de 160m2,
contendo 3 suítes

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

Edifício conta com

Espaco Gourmet, Piscina,
espaco para academia, 2

apartamentos por andar
e localização privilegiada

no Centro da cidade.
Consulte-nos!

Terreno Residencial
CENTRO - OPORTUNIDADE!

Localizado em área nobre no centro
da cidade, próximo ao Angeloni, com

área de 430m2• R$195.000,OO

TERRENO COMERCIAL·
BAEPENDI·INVESTIMENTO
Localizado estrategicamente

em frente ao novo HIPERMERCADO
de Jaraguá do Sul!

Excelente imóvel com área de 7.240m-,
sendo 130 metros de frente. Localizado na

Rua Max Wilhelm, distante 200 metros do
Centro. Liberado para Empreendimento

Comercial e; ou Residencial (Predial
até 12 pavimentos) Consulte-nos!

Terreno Água Verde •

Lindo terreno residencial, lotea

mento asfaltado, rua sem saída,

pronto para construir. Área de

450m2. R$ 85.000,00 (Aceita
financiamento bancário e carro

até 35 mil como parte
de pagamento).

II

EC 'CIO P OCÓPIO" CE RO
Apartamento localizado na Rua Procópio Gomes de

Oliveira - Próx a Verdureira da Raquel. Contendo área
privativa de 110m2, sendo 1 suíte, 2 dormitórios, ampla

sala de estar I jantar, sacada, banheiro social, cozinha
sob medida, área de ?€rvico com sacada, depósito

e 2.vagas de garagem (lateral): Obs. Sol da manhã; 3
pavrnentos; frente; piso laminado; quarto, banheiros e
cozinha com móveis sob medida R$ 230.000 00 _

Uberado para Financiamento Bancário
'
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1173 -Ilha da Figueira
apto cl1dorm.+)au1te, cI

hldrOmetro individual
R$145.OOO,OO

1239 - Amizade (Guaramlrlm)
casa de atvenaria cI 3dorms, 2

vagas garagem
R$145.ooo,OO

casa de alvenaria, cI 3dorms. cozinha cI
fogão a lenha, 2 vagas garagem

R$250.ooo,00

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

R$ 200.000,00

V
E
N
O
E

VENDA - CHÁCARAS/sITIOS
1008-Garibaldi-Jaraguá Sul- 134.213rn2 cI casa,

aprox. 70.000rn2 mata nativa, cl3 nascentes
R$120.000,OO

1144-Caixa O'água-Guaraminm - 242.800m2 cJ
casa alven., cJ lagoa peixe, arrozeira e rnsta

RS750.000,OO
1152-Barra Rio Cerro-Jaraguá Sul - 125.000m2 cJ

casas alvenaria, piscina, murada e cJ mata

R$1.300.000,OO
1184-Jaraguá 99-Jaraguá Sul- 20.030m2 cJ 2

casas alvenaria, 1 lagoa e um galpAo
R$450.000,OO

1215-Rio da Luz-Jaraguá do Sul- 225.000rn2 cJ
40% pastagem, mata nativa e água corrente

RS230.000,OO (açelta permuta)
1248-RibeirAo Grande-Jaraguá do Sul- 3388m2,

2 lagoas. energia elétrica, cercada
R$80.000,OO

1251-8arra Rio Cerro-Jaraguá Sul- 20.000m2
R$86.400,OO

1259-Figueirlnha-Guaramirlm - 13.000m2, c/
topografia regular, água corrente

R$100.DOO 00

1250 - Amizade
Sobrado cl3donns,seml-moblllado,

clmuros
R$250.ooo,OO

V
E
N
O
E

1243 - JarIIg'" Esquerdo
casa de madeira cl3dorms., em

terrendo de 66Qm2
RS1eo.aoo,OO

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

R$1S9.ooo,OO
Inc:orpor.çao nO R�15 VENDA-TERRENOS

80002 - Jareg'" Esquerdo
apto cl2d0rm8 +1suite, mobiliado

R$1S8.OOO,OO

1249 - Estrada Nova
Casa de alvenaria cl2doms.

R$l5.000,OO

1011-Barra Rio Cerro-Jaragu6 do Sul R$10.000,oo
de entr8dII e pen:e'" • partir de R$580,OO

1138-Jaraguá 99-Jaraguá do Sul R$4I.OOO,OO
111O-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$8O.DOO,oo

11t311114-RIO da Luz II-Jaraguá do Sul R$38.ooo,oo
1211-510 Lula-Jaragué do Sul R$95.ooo,00

1221-88nto AntOnlo-Jaraguá do Sul R$75.ooo,OO

1231-8raço do Sul-Sc:hroeder R$42.OOO,OO
1231-Rlbeir1o CavaJo-Jaragué do Sul R$21.500,OO

12<11-Guanlranga-Guaramlrim R$70.DOO,OO
12415-Rio Cerro II-Jaraguá do Sul R$83.000,OO

12<17-11he da Figuelra-Jaragué do Sul R$40.ooo,OO

1252-Rau-Jaragué do Sul R$95.000,QO
125&-8ana Rio Cerro-Jaragué do Sul R$100.OOO,OO
125S-RlbeIrIo Cavalo-Jaragué do Sul R$53.ooo,OO
126O-Nova Brasilia-Jaragué do Sul R$1.200.ooo,OO

1OOO7-Rio Branco-Guaramirlm R$55.000,OO

8001518OO11-Água Verde-Jaragué Sul R$117.OOO,OO

8001718OO11-Água Verde-Jaragué Sul R$117.OOO,OO

80024-Ãgua Verde-Jaraguá do Sul

8OO25-Jaraguá 99-Jaraguá do Sul

1139 - Centro
Flat no Hotel Mercure

R$100.ooo,00

1217 - Nova 8....lIIa

Apto cI 3dorms. sernlmobillado,cI
hidrOmetro Individual

R$130.000,OO (1Ib. Flnanc.)

I·I�·IJ.JI T/'.

I r-l ( 1 V f 1 c)

AQUI

5
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VIVENDA
COMPRA
VENDE
ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

(reei 2354-3J

PLANTÃO DE VENDAS
OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com
1,--1_1<"

-�

.�- .. --'!t

I M O V 'E I s,,�
- .. ,:;;r,-

, I

-

.. _-·�"iIi,y t

. �

-. . '.. -,
.

Rua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

R$118.000,OO REF 2787 -casa

gemInada Iv. 76m1•

cwdo:
R$l..SOO,ooo REf 477 - VIla RIU -

"aproJ(imadamente 200,aom1, telTllllO
02 bWc:, murado.
a$4300,OO REF 427 - VIla RIU -

aproximadilmente 8OOml, contendo

I para escritório e 02 bwc.
-------1 R$17O,OO �F 450- Firenzi - galplo c/

. tnadamente 70ml c/3Orrf de toIdtl.

r----::--------- I R$4.()O()jOO REf 4S6 - São LuIs -

aproximadamertte 670m2•

!TQ8ENQ;
í . R$1.000,OO �F 392 - Vila RIU -

: ! aprO>limadamente 3.646mz

R$21S.000,oo REF U66 - Ed Bela VISt3 - apto
80.5(im2. Apto todo mobiliado.

-------------------------

R$85.000,OO REF U74 - 't:d. Natália Schiochet
--

- apto 59.69m2• R$110.000,oo REF 1275 - Res. Jardim das
--:--__.,------_:�=::.::..:---_L Mercedes - apto 54m2,

--'- --JAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Glassimais

www.imoveisplaneta.com.brlimoveis@imoveisplaneta.com.br
VENDAS

Cad 552- Aptos com 70 rW. 2 quartos. sendo 1 sulte.
ótima locaflZação - R$145.000;OO ENTREGA JUNJ201 O

CENTRO
-

CENTRO -

CoeI 265 - Rua sem salda bem tr.InQliIo. 1

. 2 dom11ôr1os, 3 barreros. 2 vagas de gmgem,
Cozitla saa estar e area e:xieIT1a I hnlos
toosInIda

COO 291 - Cozmha sob medida; Exce ente
casa para climca. ponto comerclal;Sulte +

02 dormítOnos

COO 301 - TERRENO - Casa com 1 ano de uso
Nova. 02 dormitórios. Sala de estar. jantar. ban
cada na churrasQueira. CozJIlha m da. area
de seMÇO e ros

COO. 463 - Ed. Garden Aowers. apto C/
ótlrllO acabamento. p so porcelana o, gesso.
serrl mobiliado. com COZinha. área de serviço.
banhe os e sacada. Préd o com sauna. home
thea er. academia. sala de logos. pscna e

amp o salao de festas. 2 vagas de garagem
mais depõs to. RS36o.ooo,OO

COD-248 - CHICO DE PAULO - CASA NOVA,
exce ente acabamento, com 3 dorm tO os e

2 banheiros. sala de estar e Jarr� COZInha e
la ranclena. garagem para 2 carros e ed cuia
com churrasqueira R$180 000,00.

VILALENZI
- -- - - - -

VILA NOVA

coo 340 - Apto Suíte + 02 dormitó
nos. Sol da manhã. Bem iluminado e

ventilado; Apto 401 - 3° andar. Predio
Novo. Financlãvel

CENTRO

coo 21 - 1 + 2 Q!OS. sala em 2
jar1ar e estar. copaeozma,lavabo. área de seM

ço, sacada C/ ctura.sQooira e 02 vagas de gara-
gem. Iem 3(J.IeCineftO á gás.

CENmo I NOVA BRASiuA

Cad 261 - Apar1amen'.o com + 1
dorrMóno 2 vagas de garagem. churrasQueira

na sacada. apt.o 101.

VILA LENZI

COO 511 - Loteamento Boulevard, sobrado
geminado. 138,75m2. suíte + 2 dormitOnos.
hafl de entrada, sala intJma. 3 sacadas. jardim

. de inverno, garagem para 2 carros.

COO 493 - RESIDEI CIAL PORTO SEGURO
Apartamento semi moo ado. sala. 3 quartos
(sendo 1 suite), sacada com churrasqueira

COO 439 - Casa alto padrao no � 3
S1.ites ri l'l'lÓ\'eiS emIXJ!íIos. sala em 3 arnlllerdes.
lavabo. COZJnlla e área de seMjO 1TlOIXliadas. ama
de festas com J)SCI13. garagem 2 carros.

BARRA RIO CERRO

COD-324 - Casa com 3 dormitOnos. 1 bwc
duas vagas de garagem. sala. cozinha, área de
semço (pode ser ünancaco). R$165.0oo.00

BARRA DO RIO CERRO

COO-504 • Terreno comercial com área de 301m2. freme para a rua ÂIY,jeIo Ru 1'11,
prOximo ao Supermercado Brazao. R$l5{).OOO,OO

COD-489 Ótima opo n dad! Lote
comeraal com 569.53m2 de esquma
RS105.ooo,00

-.-..._.-...0
2 quartos, bwc social, cozinha
planejada, área de serviços, banheiro
empregada, garagem. RS750,OO

biliadas, área de festas com piscina,
garagem para 2 carros. R$2.300,OO.
Vila Lenzi - Excelente sobrado, no

vin o sala, 3 quartos, banheiro social
lavabo, jarcfm, 'nvemo, cozinha e área de

serviços conjugadas, garagem. R 750,00

• RESIDENCIAIS
• CASAS
CENTRO - Casa com suite + 3 do
ténos, bwc, 2 salas cozinha, despensa,
lavande 'a, iardim, garagem para 2 carros.

S2.100,00
COD-579 - AMIZADE. CHAMPAGNAT,
Casa alto padrão, 3 suítes com móveis
embutidos, sala em 3 ambientes, la

vabo, cozinha e área de serviços mo-

C00-499 - De R$188 000,0
R$17 ,. ExceJen!e sobrado gemmado.
com 1 suite mas 2 dormitOrIos. com 2 vagas
de garagem. área com churrasqueira. lavabo e

depOsíto. espera para split

AMIZADE

COO 517 - Casa em alvenaria, suite +
01 dorm. Edícula com salão de festas
e mais 1 quarto. Piscina. Duas vagas
de garagem

REF 503 - Linda casa. 01 sulte. 02 quartos.
sala de estar I jantar I cozmha Integrados
paredes com textura, teto com gesso e

lIurrunaçao. lavabo, banh iro social

AMIZADE

Cad 184 - exce ente eadrao de res d n
cia, localização privl glada, rua sem

salda. u calmo e com ótima vista.

VILA LENZI

'na! Rodoviário. Excelente sala comercial
com aproximadamente 1 (){)m2, com sala
anexa e banheiro. Poss'b' idade de anexar

ao aluguel estacionamento e depósito. Te
rnos 3 salas - RS2.800,OO (cada).
• COO 404 - CENTRO - próximo TER-

INAI. RODOVIÁRIO. Excelente imóvel
comercial com aprtOOmadamente 40Qm2
divi<fdos em 6 salas com 3 banheiros,
ampla varanda na frente e nos fundos,

• COMERCIAIS
• SALAS COMERCIAIS
• ARCAno CENTíER - Excele es

salas para locação de 47m2 a 308m2,
ConsuHe-nos !
• COO 413 - CENTRO - Em frente ao Ter-

• APARTAMENTOS
COO 575 - VILA NOVA - Excelente
apartamento, sala com sacada,

COD·ll17 - Sobrado
220m2 + 2

•

m de festas.
2 vagas de garagem. 0Iin0 acabame o

à vista.

cozinha e despensa. Possibi dade anexar

ao aluguel estaconamsm para aproxima
damente 20 carros no local. RS4.500,OO.
• TERRENOS
• COO 415 - BARRA DO RIO CER
RO - Terreno 612m2 de esquina,
RS1.400,OO.
• GALPÃO NO CENTRO - Rua Marina
Frutuoso. 300m2 - R 1.500,00.

7
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EM CADA UMA DAS TORRES:
• HaU de entrada e espaço gourmet

mobiliados
• Playground equipado

• Elevador
• Detalhes de reve timento porcelanizado

na fa hada

APARTA MEl TOS:
• Infrae trutura para ar-condicionado tipo

split nos dormitório
• Teto rebaixado com ge o

• Laminado de madeira no dormitórios
• Varanda Grill integrada

• Packs opcionais: Colors, Energy e

Gourmet a sua e colha

Localização: JaraguA squerdo

A partir de R$129.000,OO
Entrega Junho/2012

EMPREENDIMENTO:
• Hall de entrada e espaço gourmet mobiliados

• Playground equipado
• Elevador

• Detalhes de revestimento porcelanizado na fachada
• Localização tranqüila e privilegiada

APARTAMENTOS:
• Infraestrutura para ar-condicionado tipo split nos dormitórios

• Tetos rebaixados com gesso
• Laminado de madeira nos dormitórios

• Varanda GriU integrada
• Pack"s opcionais: Colors, Energy e Gourmet a sua escolha

Localização: Barra do Rio Cerro

A partir de R$119.900,OO
________E_n_tr__e..::..sga_�_ai�L�º_!�_._.__--
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ARQUITCTA E U••AN••TA

Cz rrn v -icz

uite + 02 d rm

a partir d
R 159.000,00

bril/20 I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 Glassimais oco o DO POlO • Fim de semama, 8 e 9 de maio de 2010

CZERNIEWICZ I CENTRO i CENTRO

Rei 4769 - Centro - Ed Rutl Braun
Apto c/ 124 75m2- suite - dorm -

sacada c/ chUrr - vaga oar - coz e

:c mob lados -Iulnínânas e gesso
- R$275.000,OO

Re14783 - RESIDENCIAL GAMAUEL - 02
a gar - dorm - a par r de R 135 000.00 - Area

gal. PrIvativa: 72.1 DrW - Arca To 111.01 m

Entrega M 0/2013

, ÃMIZAOÊ;:, i. SCHROEDER VILA IRAU

Ref 4718 - RESIDENCIAL GNEIPEL
- 02 dorm - a partir de

R$115.000,OO - Area Privativa:
71.00m2 - Area Total: 98,46m2 -

Entrega Agosto/201 O

ReI 4685 - Resid Monl Vermont _ �
c/ 95,00m2 • suíte - 2 dorm

estarqastar - sacada cJ Churr - Co
elevador - piscina e área de festas _

apto mobiliado· RS284 000,011

Ref 6632 - Casa Alv cf 286.69m2
- suite - 04 dorm - 02 sacadas -

3 bwc - área festas - gar pi 03
carros - R$380.000,OO

Ref 6647 - Casa AIv c/133.00m2
- 03 dorm - bwc - coz - edicola c/
02 dorm - não pode ser financíado

- R$159.000,OO

A_MIZA __ .��.; .]�: NEREU RAMOS
.

RIO CERRO ,"

ReI 6626 - Sobrado de Alv ri 263.53m2 -

su e ri closet e sacada - 2 dorm - lareira -

estar/in1lmO - 02 vagas gar - RS65tl.DOO.OO

Ref 6598 - Vila Rau - Sobrado cI
210.00m2 - 2 suites - 2 dorm
p scina - área festas cI bwc - 2

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

NEREU RA�OS

ReI 6590 - Casa PJv c/ 114.00m2
- sufte - 2 dorm - estar/jantar -

churr - gar - massa corrida -

roda teto em gesso -luminárias -

janelas em blindex - esquadrias
em aJum nio - R$178.000,00

ReI 6609 - Casa de PJv c/
164.20m2 - su e - 2 dorm - gar

PI 02 carros - R$330.000,OO

JARAGUA"
.

SANTO ANTONIO

ReI 6618 - Casa PJv c/ 111.00m2
- 2 dorm - sala estarljantar -

COpa/COI - ecficola cI dorm - b ' c

e lav - RS95.000,OO

ReI 6552 -Ilha da F g eira
casa cl250,OO - 3 su es
- escn - 03 salas - area festas

- p scma - 2 b c - gar p1 02
carros - ficam mó eis em ut dos
- acena unóve de menor va ar

R 360.000,00

Ref 6645 - Casa PJv c

15000 -s p-02dorm-
sala estar - area de churr - COl.

mob da - RS160.000,otI

CZERNIEWICZ "NOVA BRAS lUA
.

-'! VILA NOVA

Ref 4817 - lia o a
Ed' ic o Po to Belo - 02 dorm

- gar - sacada -

R 155.000,00

ReI 6542 - Casa Alv c/130,OOm2
- surte - 2 dorm - estar/jantar -

área festas - 02 vagas gar -

massa corrida - gesso - janela
blindex - RS198.000,OO

Ref 6551 - Guaramirím - 02
casas geminadas C/59.25m2
cada - 03 dorm - bwc - sala

es1ar{jantar - gar -

R$125.000,OO cada

ReI 6615 -Ilha da Figueira - Casa
.

Alv cl 330.00m2 - suíte c/ closet -

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

piscina - R$565.000,OO

ReI 4812 - Czemiewicz - ResId
Athenas - sune - 2 dorm - sala

estar/jantar - sacada cl chUrr -

gar pI 02 carros - salão de festaS
- R$225.000,OO

Ref 6619 - Casa Alv c/ 170,00m2
• sul e - 02 dorm - sala

estar{Jantar - garagem - toda
mobiliada - ótima íocaãzaçãn -

R$270.000,OO

Ref 6612 - Casa Alv c/230.00m2
- suíte cl closet - 02 dorm - 2
bwc - área festas - gar p/ 02
carros - aceita 02 terrenos na

negociação -R$270.000,OO

ReI 6521 - Vila Rau - Casa Alv CJ

224.00mLsurte-2 onn-�C(IZ
toda mobiliada - bwc c! barJ1efa e

_ gar Pi 02 carros - aceita apto ele

valor - R$310.000 00

Ref 6620 - Schroeder -

Sossego - Casa Alv cf
156,OOm2 - sufte - 2 dorm
- sala estar/jantar - dep -

gar pI 02 carros -

R 159.000,00

Ref 4811 - Amlz.ade - Resíd
Amizade - apto cf 58.35m2 - 2
dorm - sala estar/jantar - área
serviço - gar - RS115.000,OO

-Ref 2243 - Terreno com.453
RS160.000.00

ReI 6640 - Casa A1v cf 113 06m2
, surte - 2 doem - estar/antar - gar

• ficam todos os moveis -

R$208.0DO,OO
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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02 aparta
• 01 aPf!lrta

02 coberturas lex
• 01 ou O�vag&\ degaragem
• Salso de festas COtA ,espaço gourmet

PIscina com deck externo

Entrada social com paisagismo e porteiro eletrônico
Hall de entrada com porcelanatto e decorado

Elevador
• Hidrômetro Individual

Infr�trutura para ar condicionado tipo ·spllt·
Infra-estrutura para sistemas de internet, TV à cabo e TV coletiva

Central de gás
Central de lixo seletivo

01sutte ..... •

02 dormitórios •

Ampla sacada gnU •

Ambientes SOCiais Integrados com piso de porcelantto •

01 ou 02 vagas de _regem •

Infra.estrutura para ar condlClOfl8do tipo -split· •

.

Medidor Individuai de égua e gás •

Acabamento especial em gesso •

Entrada �I com paisagismo e porteiro eletrônico
• Hall de entrada decorado
• Amplo salão de festas com espaço gourmet
• Piscina de pastilha com deck de madeira

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372- 657

vendas@chaleimobiliaria.com.br
Rua Reinaldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul

12 Classimais

,

. r

� ---_.����
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 -

128202, - (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 - - (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 -

$129.000,00 - (Entrada
negociável mais parcelas).

Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José
Marangoni, Vila 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

áre�s estimadas de 153,63m2 total e 98.50m2
privativo - 130.179,72 - (Entrada negociável
mais parcelas).

Apartamentos riPo 02 com dois dormitórios, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha. área de

I serviço, sacada com churrasqueira e duas vagas
de garagem, com áreas estimadas de 120,95m2
total e 75,OOm2 privativo - R$ 02.723 72-
(Entrada negociável mais parcelas).

Construção
pelo Sistema

de Condomínio
Fechado a

Preço de Custo
- Não é

Incorporação!

ENTREGA EM 20101

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, n° 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-
- (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-
- (Entrada negociável mais parcelas).

Rua 181- Emil Burow esquina com a Rua 459-

Severino Schiochet, Centro.

Apartamento TIPO com Suíte Master, cíoset e

varanda; dois dormitórios; home-theater com

varanda; lavabo' hall social' salas de estar e jantar.
. �" "8cozinha e area de serviço; sacada com churrasquel
e duas vagas de estacionamento, com áreas

estimadas de 270,OOm2 total e 149,OOm2 privatiVO
R$·266.751,90 - (Entrada negociável mais parcelas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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\anta'móvel na p

OPORTU 'CAOE-

R &.p. Antômo Cario F �ra

Rua João Januário Ayroso, 531 (início do bairro Jaraguá Esquerdo) • Atendimento: 8h30 as 12h / 13h30 as 18h / Sábados 8h30 as 12h

10 anos

7) 3371-6600
Plantão: 8864-4021 e 9934-Q687

VENDA LOCAÇAO

Para ver estes e muitos outros NEGÓCIOS acesse:

'N'N'N. imobil iariabeta.co",.br

\d ParceladoEntrada e sa o

dendo ser
diretamente, po

usado FGTS após a

conclusão da obra.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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w.ricardoimoveisjs.com.br

30 5-
Rua Barão o Branco "°700 - Centro (ao lado do Angeloni)

COMPRA _ VENDA _ ALUGA - ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

q: -�
II
I

•

v e

o (47) 8808-5378
1<C (47) 8835-6617
� (47) 9639-4751
<C (47) 8861-2228
� (47) 9111-1184

Faça AQUI seu

financiamento bancário!
- Jaraguá

LOCAÇÃO
Vila Rau - Casa de alvenaria com 2 Quartos, sala,
cozinha, banheiro,demais dep. R$280,OO.

Três Rios do Sul - Casa de alvenaria com 3
quartos, sala/cozinha conjulgados, garagem,
lavanderia. R$495,OO.

Vila Lalau - Apartamento 2 quartos sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, churrasqueira, garagem p/ 1
carro. R$575,OO cf Agua e luz.

Cód 275 RibetrsD Cavala - Terreno com casa de
mad ira, terreno com 322,16ml RS65.000,00.

Cod 240 Tres Rios do Sul - Casa de alvenaria com 2

quartos, sala, COZinha demais dep. R$80.000,OO.

Cál! 285 Vila Lalau Casa de alvenaria com 4 quartos.
2 banheiros, churrasqueira, salao de festas, garagem

L demais dep;_terreno com 456m2• RS280.000,OO.

1/�� --;(���to ...

7ló� ��� do � ��I
Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim 47. 3373-1905

o 1\ L CA!( ,

V, do terreno co 360,OOm, edificado
duas casas, LIma de a1verc,na C/

11l,()()m! e u d de madeira de
90 00rr- toda murada e c/
nb... a RS 128.000,00 negociável

Aluga-se Kitinete com 2 quartos,
sala/cozinha, banheiro, lavanderia,

R$ 420,00

V, ndo CM no 8aJrro Corticeira Próximo do colégio. Com 02 quartos, sala e
cozmha conjugado, banhe o, lavanderia e garagem RS 65.000,00

Sítio com área de 12.015 60m2 terrenotodo plaino� edificado com umá casa de
alvenana de aproximadamente

100,OOm2• um rancho, 2 lagoas com
petxe RS 170.000,00

•

•
I

Alugo casa no bairro chico de paula
com 2 quartos, sala/cozinha, banheiro

lavanderia, garagem, RS 550,00
(negociável).

Vendo apartamentos próximo
Com 2 quartos, sala, cozln'ra, B .,

lavanderia, 01 vaga de garagem,
de festas. RS 138.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDAS
(47)3370-8211
(47)3370-8099I ó V E s

Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

RESIDENCIAL JARDIM DAS BROMÉLIAS
localizado no Bairro: Barro: prõx. Supermercado

Breithoupt terrenos com 459m2, com asfalto, ligação
de energia, telefonia e tv o cabo com caixas

individuais subterrôneos. Tratamento de esgoto e todo
infra-estruturo paro construir. Valores a partir de RS

85.000,00. Consulte-nos!

LOTEAMENTO
JUNTO AO PRADII

Coso com '1 quartos, solo e cozinho integrado, bwc, area de serviço,
garagem coberto e todo murada. Prol. Salão 25 de julho. Este valor

esta Incluido: terreno coso + toda o documentaçóo pi
financiamento no Colxa Econômico federal Valor Consulte·nos!

LOTEAMENTO
PRADII

• AQUISIÇAO DE

TERRENO +

CONSTRUÇAO
• LOTEAMENTO

PRÓPRIO

2 quartos, solo e cozinha integrado, bwc, area de serviço,
garagem coberta prox. Salão 25 de julho este valor esta

incluido: terreno + casa + toda a documentação pi
Finonciamento na Caixa Econômica Federal.

Valor: consulte- nos! e-maít autpradi@netuno.com.br

Classimais 17

---------------------------------���

RENATO
I CREC114.407

orr tor ti mó i
(47) 3371-8851 - 9993- 3881

R. Leopoldo Veloso, N° 88 - Jaragua do Sul - se - stefanitb@lbest.com.br
OFERTAS

Orío 2 pess

R 200

RSSO

Terreno na Rua Gustavo
Barroso com 414,90 m2
(14,00 x 29,67)
loteamento Picolli, local

tranquilo próximo a UNERJ.
RS 55.000,00.

www.schellercorretordeimoveis.com.brC,..,CI 1 1 . S06

Residencial AMARYlllS,
ultimo andar, 1 surte r.ii:i':::::::J!&::i:i:::::Z:C�.......

Gruta, áreas com com sacada mais 2
escntura e energia quartos. sacada com

elétrica a partir de churrasquetra e 1 vaga
RS 55.000,00 rw 1If1 de garagem. Área total

["�••M.J.IIIM] de 147,24 m2.

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.

TERRENOS
• Terreno - loteamento

Itacolomi II R$ 87.000 00

• Terreno - loteamento Ville de

lyon R$ 82.000,00
• Terreno - loteamento

Champs Elieses R 128.600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FINANCIAMENTOS

CAI.A
CAIXA ECO Õ�, ICA FEDERAL
FaCI tamos seu crédito jurno a

CAIXA. Re ulanzamos seu

ÓVEIS 3370-6480 I 96Õ;�õ7i6
www.franciscovende.comlimoveis@franciscovende.com

I es
corretor de

I

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

Edson
o.

I (47) 3372-1081 Plantão (47) 9112-1700
U �r. (47) 3055-0007

Corretor de moveis Rua: Domincos R.da Nova 403 - 511 e

CRECI/SC N°. 8530 J ragu cIoSul-SCCep 8 251-640
.mullercorretor.com.br .

Terreno perto do Noviciado
Barra do Rio Cerro. 3000 mil

mZ água corrente árvores
frutíferas, Iodo cercado.

R 45Mil

Cód.1049 - Nava BrasUia - 2
sul es(hldr)+3 q'LDS, 2 bwc, copa,
sala Iv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

RS 650 mil

Cod 4015 - Ganba di

(CaCllda) - 3000ntl de área,
sobrado c/136m2, rancho

c/68m2, lagoa R 115 mil.

ESTAMOS ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
G D OV 40 • lO 2

P. R E TUDOF

Cód.1080 - Schroeder
sala, cozinha, 3 qtos,

bwc, lavand., 80m2 R
110 mil

local

Vi a Rau. com 1 quarto, sala,
cozinha, b c, Ia anderia

garagem. Terreno com 374ntl
R 80 mil

-

Cód.4016 - RIo Cerro 11-
2SOOOntl. casa c/200m2

mob iada, rancho, lagoa.
árvores fruto R 210 mil

u01.com. rh.1Cil..COrr�

e- e

ee

or $ 6.

COMPRA. VENDE. ALUGA
E ADMINISTRA SEU IMÓVEL

CRECI-13252

Terrenó 2.680m2• com galpão 319m2, casa:
mista, frente pi duas ruas. Corupá-SC.
R$185.000,OO I!

Ideal para Reflorestamento

Terreno 88.200m2 (126X700) localizado
Sr 280, km 82, ao lado do Tureck Garten.
Corupá. R$ 350.000,00

Chácara de aproximadamente 20.000m�dco:edois mil pés de eucalipto com I arte
aproximada de 6 anos, lago. nascente. to

_ água corrente. Corupá - SC. RS 50.000,00
Fone (47)3375-2031 /9153-1112/9t35-4977. Rua Roberto Seidel, 1142. Corupá.__.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO 00 PO • Fim de semana, 8 e 9 de maio de 2010

7
<O
tJ")
tJ")
N

zs
UJ
a:
u

www.imobiliariaws.com.br

vendas@imobiliariaws.com.br- vendas1 @imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
---

Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

(47) 3373·3404 I 3373·0066

ReI: 154 AlniDcle/GtllnmDl - Casa
nova em alYenana com 3 quartos sendO

1 suite, sala, copa, cozinha 1 banheiro
social e lavanderia 8QmZ de área
construIda e terreno com 36()m2.

R$170.000.oe

RIt. 11•• CeIIIreI GunIIIIrIm Casa de alio
padrIo c/ 03 quartos sendo 01 suIe maste(

sala de estar e jafb lavanderia CóZínha e cIoset
com móYeis sob medida área de fesIas dep de

empregada, garagem Pi 02 canos, 260 m1.
ótima locaIIzaçAo RS 280 000 00

Ref 140 VIla Freitas! Guaramirim.
Casa com 03 quartos, 2 banheiros,

garagem para 4 carros , aprox.
140m2 R$98._,1O

ReI·01..�·casaem
alvenaria. com 4 quartos, sala, cozinha. 2 bInheiros,
lavanderia e garagem para 3 carros casa com 20Qml
de área consIruIda RS 250.000 00

ReI: 11112 . casa com 02 cpa1Da,
sala. co.ziI1ha bII1heiro lmndIria e

garagem R$ 70••_

.... ,•• BeIra Rb' 6uIrantinc.. de
mIdIia COIW02 qun,s,_....

bInIIIW. IMIIdIria • QIII'IIIIIII .. 55 000 00

...,,73· CIIn/8Iw........ c.. com 03
quartos ... 21U1111. 2 SItas de"

C02inha. nade'" vnnda. ....1dIIII.
garagem ....2 CInGI,...ldIIfcIIdI

........... 310000.00

.l1li: 117 c........
com3'"_eGIInIII. ''''''''
................85at'_ .........

.... 14·11M _.1ÇtIaa.i.�.. CIII

......... CIIIII3 _cazIIm,
....... ... dI 1211m'
dl_CIIIMNdIellmliO dl588Iii'

"120.000.00

Classimais 19

_--t AIXA ECONOMICA FEDERAL
Fadllamos seu créd to JUnto a CAIXA

* Casas Prontas
'* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

AnUflClOS com validade de 5 das após a Y8ICUIaçào

ReI 001. AlrlbàtI a...ntirtaI Teneno de
com aprox. 486rnZ contendo 02 casas em

aI!ierwiI Casa com 121 3 quartos sendo 01
sub sala cozinha baMelro 1avnIerta.

garagem. A outra casa fica nos fundos possue
7� 2 quaI10S sala cozinha. banheiro •

....... YaIor. RS 200 000 00

_c.a ....... navacom2__
_ CGIII. adIha. 1 bIIihIIIo pr. CIII
.... 1IU'IdL 11 .....

u."IIC11a
em ..... com 4 quartos, sala.
cozinha, 3 "''1eiro$ lavanderia.
gngem .-a 2 carros casa com

lPfOIt 200m2 .1ImInD com

743,20m2. RS 300 000 00

""174 ...... (SfII.-ça
........ lde
DedIer, 403 09

RIt 1.............. terreno
com 384mZ clima locaIIzaçao

..... .. ...

__ com02 01 ....
_cazIIN, .

...... c.. R$140.000.00

...,115·� socndocom
. 3 quar1O$ sala COlInha. 2 na

de seMços e oanoem para 2 carros area
,.nftdln_ de 1 e terreno de 184m1

RS27000000
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Rua: Leopo o Janssen, 465

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ref.0121 )Casa em Corupa Bairro Seminário Casa pré-moldada cf 2
dorm, 1 bwc, coz, sala,lavanderia, garagem, área do terreno 530 m2
casa com 64,50 m2• R$108.000,OO. Legalizada para financ cf FGTS.

Ref.057)Apto. Estrada Nova - Apto cf 2 dorm, sala, coz, bwc,área de serviço, 1 vaga de estacionamento,
53m2 R$90.000,OO entrada e saldo com financiamento bancário no plano Minha Casa Minha Vida.

72 Glassimais o CORREIO DO POlO . Fim de semana, 8 e 9 de maio de 2010

Ref.052) Apto em Balneârio Comburiu Apto C/
Sufte, 1 cerm, bwc, Cozinha, sala. Sacada com

churrasqueira, Area de serv ço. Área 78m2
R 285.000.00. aceita fmanclamento com FGTS ou
troca por ImÓ'.'el de menor valo em Jaraguá do Sul.

Res.085)Ed. Espanha - Jaragua Esquerdo· Apto
Cf 1 suíte, 1 dorm, bwc. Cozinha, Sacada com

churr, Sala de estar e rantar . Área de serviço. Area
84,43 m2 A$128.000,OO, acerta ünanoarnento

bancãrio com FGTS.

RetOO2)Res .. Aspen • Vila Nova· Aptos c/ 1

suite, 2 dorm, bwc, sa a de estar e lamar, coz.

sacada com churt 2 vagas de garagem. 100m2,
AS179 000.00 entrada mais parcelas direto c/

construtor. Última unidade.

TERRENOS
Entrada de RSl 0.000.00 e saldo c/ fmanc. rJ

consnuçào> nIla Casa '003 Vida:

Rel.0120)Terreno Em Três Rios do Sul
Terreno plano com 3Q0m2, RS48.000,OO

somente a 0513

Ref.089)Terreno o Loteamento Selra Rio -

Três Rios do Sul - Plano crtimo pa'3
constru o com 337ffi' RS75 000 00. aceita

de fmanclamento bancàno
Rel005)Terreno no Amizade - AI a

.gUlda. rua asfaltada. area 318 5a:n:
RS75 000.00 ace C3lTO de '11E-:of \'2lor
Imane IMncáno � er!nlda I11JIS pare "

Rel.0125)Terreno Illt VilIe O' W1

Re1.(26)Teneno no sao lu s - Ter'ello para
COi! ução COM 354 M'- Rsas 000 00
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Firenze I

,.·,,",,-.,·_.02584 Casa em alvenaria com

_�rt2 de á ea construfda terreno com

00m Não aceita financiamento
bancário R$l00 000 00.

JD2186 • Saint Morítz • Aptos novos no balrro Vila 1
suite + 2 quartos. coz. SOb medida. sacca CI cnurras.• 2 vagas
gar elevador saião I playgroond Vaklr RSl 200.00.
J02519· Centro· Apartamentos novos' Com 03 e 02 QUartos.
ambos com sala COL. área de serv bwc sacada com

churras e gar Valor RS680 00 (03 QUartos). RS62000 (02
quartos)
JD2515 • Agua Verde· Apartamento novos' Com 02 quartos

COI área de serv bwc sacada com ctlurras e gar Valor
R$600.00
J02557 Uha da flgue a • Sobrado G do P:>\IInv>ntn

supenor 02 domt 01 su � b c sOCIal Pa o
Inferior sala de estar COl • área de serv ciumas. lavabo g;!!
Va orRS880,OO
JD2521 • Jar guá 99 • Casa de madeira com três dorm sala
COl area de serv . bwc e gar 1 5 f1 após a Malwee Ma1has
Valor RSSOO.OO
JD2552 • Centro • Apartamentos OVOS' Três dorm sala
coz área de serv bwc. sacada com cIlurras,. gar. Valor
R$68O 00 + condomlmo
JD2541 • Centro • Excelente SéIl3 cOI'lerClal NOVA no centro da
cidade com 3O.00m' um bwc ótimo acabamen o em

porceIanato. massa comda e gesso Fachada de VIdro Valor
R$500,OO.
Jd2520 • Centro • Saa comefClal OVA com 100m Valor
RS90000
JD2553· Nova BrasüJél • Ed. Espanha· Apartam "to com dOlS
quartos sendo urna se e sala coz área de serv, bwc
sacada com churras Valor RS650 00
J02540· Nova BrasllJa· Apartamentos OVOSII1 nos dorm
amplos. sa a de estar e COl. ,ntegrada área de serv., bwc. Uma
vaga d gar. PIso em porcelana!o. Valor RS51 O 00
JD2527 • Agua Verde· Casa em aivenâria com 03 dorm., sala,
COL. área serv bwc, gar. portão trOmco Valor RS600.00
J02557 • 1!I\a da Figu ra- Sobrado GemInado PaVImento
superloc 02 dorm + 01 su + bwc social Pavimento
lnfel1Or: sala de estar. coz • área de serv., churras lavabo. gar.
Valor RS880.00
JD2521 • Jaragua 99 • Casa de madeua com três dom! • sa a.
COI • área de serv., bwc e gar 1 5 KM após a Matwee M�as
Valor RSSOO,OO
Jd2562 • Centro • Apartamentos NOVOS' Tm dorm .• sala.
coz., área de serv, bwc. sacada com churras, gar. V; ar

R$68O.00 +- condomlruo

IDEOCAR CORRETOR
,

DE IMOVEIS

TEL. 3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

106 - Jarag'lá 99 -casa de alvenana
com B.OOrri e terreno com

320,1XJrnZ (aceita financiamento
,

..bancarto) RS 95.000.00

123 - Corupá - casa de enaria
com 75.55m2 e terreno com 115-VUa Nova com 372 97111'-

6OO,00m2 RSll0.000.00 R$140.ooo,OO
016 - Schroeder - terreno com

537,82Jn2. RS 60..000,00

022 - Ribeirão Cavalo Geminado 009 - centro, casa de alvenaria com

O O da alvenana com 69 40m2 317 OD.-n-' e 00 com
,

900 llOm" (acela erreno COO'Jl I 'ma de
RS 105.000,00 pagamento) RS550.000,00

136 - FIa ,gemInai2o em a enana
com 199 ()(Jm! R$25 .000,00

TERREIOS
003 -.Santo Antonio, terreno com área de 89.268.00m2
033 - Três Rios do Norte. terreno com 325 oornz
037 -Santo AntontO, terreno com 93.532,54m2 . • .. ..

047 - Schroeder - terreno com 360 00m2 .. . ..

049 - Schroeder - rreno com 2.149 37m2. . .•

051 - Braço R,be.-ao Cavalo I rr no con 8.105 75m2.
076 - Amtzade enos -jtacoerm II a pa de..
086 -Amizade. terreno com 505,0Qm2
088 - Jaraguâ Esquerdo terreno com 580 ()()mo'
089 - AmiZade terreno CHAMPS ElYSEE com 420 39m2
093 - Schroeder, terreno com 62.100 ()()m2 •• • • •

099 - Corupâ, rena com 2 200,OOm .

127 - Rlb rão Grande do orte terreno C/ 375,OOl1l"
156 - ChicO de Paulo. rreno com 1 141 ,3411l"

R$700.ooo 00
· RS52 000,00
· RS 470 000,00
RS55000,oo

· RS33.000.00
• RS200 000,00

RS79.380.00
R 79.350.00
RS65 000,00
RS132ooo5O
RS 870 000,00
RS250.000,00

· RS28.000 00
· RS150.000,OO

APARTAMENTOS
170 - Czern cz - com 93,()()m2 de área prtvativa . ...• RS150 000 00

a com 100 00 e e cu com rreno de 360.00m .ac lia troca por s tiO R 15000000
RS85 000,00.
RS93 000.00
R 220000,00

aceita tamento bancáno) R 96 000.00
R 140000 00
R 28500000
R 28000000

o RS170000 00
17000000
33000000

(ac carro pop ou fi c bane J 135 000 00

RS3000000
RS4OOooo00

3000000
17500000

RSSOOOOO 00
2 00000

R 70000000
RS64000000

COMPRA - V�NDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA - R: Guilherme Weege, 166 - Edifício largamo - Centro
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3370.112219 7· 1 2
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimoveis.com.br
Oter tas válidas até a data de 11/05/10

A
s

,

ov

Ref. 3034 - Terreno no Bairro
Amizade, loteamento Champs

Elysses, com área de 360,OOm2•
Preço RS105.000,00

ReI. 1087· Sobrado no Bairro Vila Nova, com'

Piso mleror· sala comercial com 100.00m�.
Piso Supenor- 1 suite, 3 Quartos, bwc social.
COZInha, churrasqueira, lavanderia. piscina,

garagem. Preço RS530.000.00

Res. Bav era Bairro Jo30 Pessoa, com 2
Quartos bwc, sa a de estar, cozinha. á ea d

serviço, sacada com churrasqueira 1 vaga de
estacionamento Preço RS92.000,OO

Ref. 1081- Casa no Centro, com 1

suu , 2 quartos bw social sala de
estar, s la de jantar cozinha mobiliada.

área de serviço, dependencla de
empregada. despensa, área de festas,

piscina aquecida, garagem. Preço
R$650.000,OO

Ref 1088 - Casa no Bairro Vila Lenzl, com 1 suíte, 2

Quartos, 2 bwcs, escritório, sala de estar. sala de tv,
cozmha sob medida. área de serviço. área de festas.
garagem para 4 carros. prsctna, Preço RS340.000,OO

ReI. 3033 - Terreno no Bairro Amizade,
loteamento Champs Elysses, com área de

425,51m2• Preço RS140.000,OO

. Classificados de linha
Maq, de MARCENARIA - Vende-se,
Tr. 8844-5501

MAQUINA DE COSTURA - Vende
-se, Cobertura industrial, Nissin,
R$1.400,00. TR. 33700983

FILHOTES - Vende-se, Collie,
R$400,00. TR. 9619-8260

FILHOTES - Vende-se, Golden Re
triever. Tr. 91162350

FILHOTES - Vende-se, York Shire,
macho RS350,OO TR. 33702715

fREEZER - Vende-se, Cônsul, 170
Its, R$250,OO. Tr 33761403

JAQUETA DE COURO - Vende-se,
pi motoqueiro, RS150,OO. Tr. 3370-
5533.

JOGOS DE VASOS SANITARIO -

Vende-se. TR. 3373-1900 Sergio

KIT - Vende-se, de alarme residen
ciallnstalado. Tr:9944-5352.

LAJE FORRO - Vende-se, 39m2,
R$740,OO negociável. TR.
99370651 Cristina

LANCHO ETE - Vende-se, com

pleta no Bairro Baependi. Tr:9613-
7754.

MOVEIS - Vende-se, apenas 1 ano
de uso, pi loja de roupas fem, em

MDF, cores, caramelo e branco.
Balcão, caixa, balcão expositor,
provadores, 4 araras, 2 tablados de
vitrine, 3 manequins, painel decora
tivo, sofás e tapetes. Tr:9903-9535.

MÓVEIS - Vende-se, escritório, 2
mesas,1 armário, 2 portas, 1 bal
cão, 2 cadeiras giratórias, 4 cadei
ras fixas, 2 cestos de lixo, 1 caixa de
correspondência. Tr. 47 8443-3999
ou 3376-1996

MOVEIS ANTIGOS - Vende-se,
cama cl aprox. 90 anos, mesa

grande cl 11 cadeiras acento de
couro, balcão grande maciço. Tr.
30552255

-

DOA-SE
R$9.000,00. Tr:3275-3975.

. BALCÃO DE '

NEGÓCIOS
BICICLETA - Vende-se, feminina,
antiga, própria pI colecionador. Tr.
92116664

Maquina de costura- Vende-se
Overlock SunStar semi-nova 7.500
pontos R$1.300,00 Av. Tr:3273-
7163f' Bambuzal- Doa-se bosque de bam

bu, Tr:3273-2347

CACHORROS - Doa-se, adultos,
pequeno e médio porte, fêmeas e
machos. Tr. 3276-0340.

BICICLETA - Vende-se, masco 18
marchas, RS120,OO. TR 33700983

Maquina de costura- Vende-se reta
automática eletrônica R$2.000 00
Overlock 1.800,00, Overiock
R$500,OO, Overlock R$1.000,OO,
maquina de bainha R$1.500,OO e
catraca RS2.500,OO. Ao adquirir
todas as máquinas, ganha uma pis
tola para limpas as peças. Tr:3370-
7031 após as 15h30.

CAMA - Vende-se, casal, madeira
maciça, R$150,OO. Te 3276-0340

Celular- Vende-se, Nokla N95,
8gb, em perfeito estado, com GPS
habilitado, funcionando 100%,
R$700,OO. Tr99750078

COMPUTADOR - Vende-se, pI tra
balhos gráficos, completo, Quad
Core 2.5Ghz, 2Gb, HD400Gb, placa
profissional vldía, Quadro FX570,
RS2.300,00. TR. 9978 6795 Raquel

Computador-Vende-se, tela LCD,
RS9990,OO. TR:9942-9613

CUBO PARA GUITARRA - Vende-se,
50W. RS490,00. Tr:3370-5533 ou
9109-8233.

Filhote de gato- Doa-se, sem raça
definida, macho, 2 meses aproxi
madamente, já desvermifugado.
Tr3276-46D3/9911-7667 Karla.

- COMPRAS-SE
Móveis de cozinha- Vende-se, boti
jão de gós, pia com gbinete, mesa
com tampo de vidro e 4 cadeiras.
Tr:3273-5233

Labrador-Doa-se, preto, macho,
que foi encontrado nas redondezas
da R. Marechal Deodoro da Fon
seca, idade aproximada de 1 ano.

Tr:9919-2412J3371-4309

Mármore- Vende-se, pedra de már
more, 1 mX1 m, R$l 00,00. Tr:3376-
4050

ANTENA - Compra-se, parabólica
pequena. Tr:9194-0580 ou 3273-
5183.

AR COND. PI CARRO - Compra
-se, AC original pI Opala 75. Tr.
96523006

Mercearia- Vende-se, em pleno fun
cionamento. Tr:9112-3947

Mesa Digital- Vende-se, Wacom
Bamboo Fun, com 4 pontas, ca
neta + mouse, praticamente zero.

RS500,00. Tr:(47) 8405-4561 Már
cio.

OFICINA - Vende-se, de bicicleta,
corupa, com todo maquinário e es

toque, uma ótima freguesia, ótimo
ponto comercial. Tr:3375-2798

OFICINA - Vende-se, Tornearia.
RS46 000,00. Tr:9953-2408 ou
9905-9850.

Telhas e madeiras- Doa-se telhas
e madeiramento retirar no local.
TR:3273-5233 LANCHO IETE - Vende-se, Rua Do

mingos da ova, esquina C/ Mare
chal, montada, completa e bem de
corada. R$12.000,00. Tr. 91951881

Biz-Compra-se honda biz fabrica
da de 2006 a 2009 pago á vista.
Tr.(47)9651-8586 -

VENDE-SE D-lin 2640T-3 em 1 (modem
adsl2, hub 4 portas e wireless) óti
mo estado RS180.00. 9917-3771

Estabãzaoor- Vende-se, RS50,00
e de brinde um mouse óptico.
Tr:3370-7160 Dulce ou Susan

Fábnca de Salgadinhos- ende-se,
fabnca de salgadinhos de milho,
queijo, pizza, cebola, bacon, bata
ta ondulada amendoim. Entrada

690 mensais. Otimo egocío.
Tr:3644-40 5

�ESA RÚSTICA - Vende-se nova
8 cadeiras, centro giratório �adeirà

.
'

maciça e couro, RS2.500,OO. TR.
3055-3756 à noite.

Cabelo -Compro cabelo, pago a vis
ta. Tr:8814-1696

Lanchonete- Vende-se naíler lan
chonete, completo com chapa,
cuba de aquecimento, geladeira,
pia, cadeiras e mesas e armário.
Tr:9187-9332

LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da Fi
gueira, aceita carro. Tr.8826-8636.

LOJA - vende-se, de confecção em

geral, aceito carro ou material de
construção. Tr:8813-0934.

LOJA DE MÓVEIS - Vende-se. Tr.
99975027

Ordenhadeira- Vende-se, canaliza
da, com capacidade para 8 vacas

por vez marca westsala Tr:3376-
0405

PADARIA E CONFEITARIA - Vende
-se, equipamentos e balcões.
semi novos, no bairro Vila Nova.
Tr:9652-3963.

Som automotivo - Vende -se 2
sub • alter Tomaha [ 15" + Cai
xa DF 18mm, RS650,OO 1 ó
dulo Roadstar Digitai 12000 por
RS450,OO Tr:(47) 9140 0222 Alan

Aparelho de CD- Vende-se, .

com USB, apa ír de R 249,90.
IR'3370-1478

BARRA PARALELA - Vende-se, de
alum'nlo Tr:8843-2125.

BAÚ - Vende-se, de caminhão
8,5x2 60m. de a ura 2 por
tas laterais, assoalho reforçado.

Garagem- Compre-se garagem no

edifício Jaraguá. Tr:3370-7160 Dul
ce ou Susan Me . � .' nde-se, 3m de compri

me "em de altura com 2 ca
valetes e 2 bancos.Tr:3370-6652
Alta r

OURO - Compra-se, paga-se a vis
ta. TR. 84484905/99790605

Modulo Boss- Vende-se, watz,
RS250,OO. Tr:9175-2300

MOENDA DE CANA - Vende-se,
semi nova. TR.33705622

MOTOR VOLVO 340- Vende-se, 95,
melhor oferta. R 99380871

_.
�:. P,RECISA-SE

, . ,

Par de auto falantes - Vende-se, 6p
novo na caixa RS90,00 Alceu 3373-
8633 ou 91772688

Pincher- vende-se, fêmea, adulta.
Tr:3375-2006 9146-4864

ALHOTE - Vende-se York Shire,
macho. Tr:3375-2006 ou 9146-
4864.Esteira Ergométrica- ugo esteira,

estou procurando para a ugar por 3
meses .Tr:9976-49 2 arei

Loja de presen es e utensüíos- Ven
de-se, ótimo ponto comerciai, Via
Lenzi. Tr:9175-1200

Portão - Vende-se pequeno de fer
ro, RS100,QO .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TEMO IMáms UI.IOIHIW E REGIÃO
ESTAMOS CADASTRANDO SEU IMOVEL EM JARAGUA DO SUL E REGaAO

PORTAS DE VIDRO TEMPERADO -

Vende-se, 1,40X2,O duas folhas e

outra fixa 75X2,O. TR. 3373 1900

Sergio

ROLLERS - Vende-se, 37/38.
R$50,OO. Tr. 3276-0340

ROUPAS GINÁSTICA - Vende-se, de

suplexx, c/ estoque 500pc. Tr. 8849
3600/473273-5144�pós18h�)

SORVETERIA - Vende-se, completa, -

maquina de fazer sorvete, 5 free

zer.mesas. geladeira, fogão. R$38
000,00. Tr:9137 -0999.

Tanque de expanção- Vende-se,
com capacidade para 10001 de leite,
marca westsala Tr:3376-0405

TANQUE LAVAR ROUPA - Vende

-se, fibra, 2 cubas, R$130,OO. Tr.
3276-0340

TITULO SOCo ACARAI - Vende
-se, mensalidade paga até 2014,
R$900,OO. Tr.33716968

Torno rnecaruco- Vende-se,
1500m/m comp. Em bom estado de

conservação. Util para oficinas me

cãnicas e auto elétricas, R$250,OO.
Tr:9618-3777

Tv- Vende-se 14 polegadas, c/ con

trole, R$100,00. Tr:3376-4050

UTENSíLIOS P/ MERCADO - Vende
-se, serra fita p/ açougue, moedor
de carne, balcão de frios e laticínios.
Tr:3273-5065.

VESTIDO - Vende-se, de prenda.
Tr:3370-4164 ou 8863-7665.

YORKSHIRE - Procura-se, cor pre
ta, pequena, sumiu na rua Jacobi
Gesser no bairro Amizade, atende
pelo nome de Coca. Tr.3371-7914

Videogame - Vende-se, Gamecube
2 controles, 20 jogos, cartao me

moria R$250,OO. 9917-3771

YORKSHIRE- Vende-se filhote, ma

cho R$400,OO. Tr:3370-2715

XORKSHIRE Vende-se, lindo filhote,
femea, avo R$750,OO.Tr:9182-2268

Aux. de eletricista- Procura-se vaga
de Aux. de eletricista indutrial, con
tém c�rso de especialização,. ou

para ajudante de carga e descarga.
Tr.3372-3712

Manutenção de computadores- In
teressados consulte-nos, faça um

orçamento temos ótimos preços,
manutenção de computadores em
geral Tr:99429613

REVENDEDORAS - Atenção, temos

algo diferente e especial p/ você au

mentar sua renda. TR. 32752063/
91942338

Transporte- Ofereço Fiorino para
prestação de serviço, transpor
tes em geral para todo o Brasil.
Tr:8433-8233/8452-2923

APARTAMENTOS

ALTO PADRÃO - Vende-se, 5 qts
sendo 3 suites, 2 bwc, 2 garagens,
cozinha grande, alto pradrão. TR.
91866262

AMIZADE - Vende-se, 3 qtos. c/ ga
ragem. Tr:3276-3321.

Apto centro - precisa-se de moça
para dividir aluguel. Tr:8424-3720

Apto centro - precisa-se de rapazes
para dividir apto mobiliado em Ja

raguá do Sul. Tr:3372-2526/9199-
3174, Alexandre, após as 18:00.

APTO. - Precisa-se, rapaz p/ dividir
apto. no Centro. TR. 33701270

Balneário Camboriú- Vende-se, mo

biliado, todo reformado no Centro,
próximo ao Camelódromo, com 1
suíte, 3 quartos e demais depen
dências.Tr:(47) 9625-0543

Barra do Rio Cerro- Vende-se, com

02 dormitórios, 01 Bwc, sacada
com churrasqueira, próximo ao

Posto Km7. R$120.000,OO

CENTRO - Vende-se, ed. Maximum
Center, 1 suite, 2qtos, gar,salão de

festas, elevador, 2° andar, sacada
fechada com sistema reike,que
pode ser aberta totalmente qdo
quiser, todo mobiliado com móveis
sob medida. R$270 .000,00, acei
to financiamento. Tr:3055-2094 ou

9117-8754.

CENTRO - Vende-se, Ed. Menegotti,
2 qts + dep. Empregada, bwc pri
vativo, R$130.000,00, aceita carro

e/ou imóvel em Jaraguá / Praias /
Itajaí. Tr. 3248-4258 ou 8401-4000

COMPRA-SE Apto até

R$95.000,OO à vista, de preferên
cia próximo ao Angeloni. Tr:9993-
4100.

CORUPÁ - Centro- Vende-se, novo

cl 03 quartos, sala e cozinha conju
gadas, 01 bwc, lavanderia, varand.a
e garagem.Valor RS95.000,OO acei

ta veículos como parte do negócio.
Tr:32748844/99298265 CRECI N°

14237.

Ilha da Figueira- Vende-se apto no

residencial Hilamar, 111 m2, suí

te, 2 quartos e demais cômodos,
condomínio com salão de festa e

elevador.R$165.000,OO. Tr:8838-
3955/3055-0788

Ilha da Figueira- Vende-se prox. weg
II, com 1 suite 3 quartos e demais
cômodos R$130.000,OO+ finan.
Aceita-se carro Tr.9137 -5573

ITAJUBA - Vende-se, 2 qts, mobi
liado, R$120.000,OO. Tr. 33707881
/33761315/99056588 cl Leonel

Jaraguá Esquerdo -vence-se, prox.
a Madri no edifício D'Espanha,
andar térreo, com área privati
va de 71,68m2. Contendo 1 suíte
+ 01 quarto, 01 vaga de gara
gem coberta e demais depen
dências .Valor R$110.000,OO.
Tr:32748844/99298265 CRECI N°
14237.

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende-se,
165,34 m2, heliporto, 2 vagas gara
gem. R$600.000,OO. Tr:8408-8157
ou 8408-8159.

São Luis- Vende-se, 70m2 com 1
suíte, 2 quartos e demais cômo
dos, prox. ao CAIC, R$145.000,00.
Tr:3376-0389.

Vila Raw- Aluga-se, prox a Unerj,
com 1 quarto e demais dependên
cias. Tr:3273-5233

CASAS
Jaraguá 84- Vende-se, Alvenaria, 3

quartos, sala cozinha, cw, garagem
para 2 carros aceita-se apartam
neto em troca até R$Tr:9147-0188
apartir da 15 horas

AMIZADE - Vende-se, alvenaria,
área de 200m2, semi-mobiliada,
terr. 450m2, liberada pI financia
mento bancário. Prox, ao posto
novo. Tr:8843-5751.

Amizade -Vende-se em Guara
mirim, com 03 dormltórtos, 01
Bwc, próximo ao Germinado' WS.
R$135.000,00. Tr:3370-6370

Amizade -Vende-se, Prox. Posto
Rudinick - R$180.000,OO.Tr:3275-
1594/8843-5751

Ana Paula- Vende-se casa com 3

aptos em anexo, R$140.000,OO.
Tr:9137-5573

ARMAÇÃO/PENHA - Vende-se,
130 m2 fica a 200 metros da praia.
Tr:9953-5627

Bananal do Sul- Vende-se, nova de
alvenaria, com 3 quartos e demais
como cômodos, R 110.000,00.
TR.9183-8081.

Sheroeder-Vende-se, alvenaria,
2 quartos e demais cômodos,
RS90.000,OOTr:9183-8081/ 3373-
0098

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
2 suítes, 1 master, cozinha planeja
da, lav, sacada, gar, área construída

200m2, terr. 400 m2• Tr:9609-5924.

Barra do Rio Cerro- Vende-se, com

01 dormítóno, 01 Bwc, edícula,
próximo a o campo Bota Fogo.
RS155.000,OO

BARRA 00 SUL - Troca-se, por
chácara ou terr. em Jaraguá.
1r:8824-11 07.

Barra Rio Cerro- Vende-se, 110m2,
com laje, escriturada, R$150.00,OO,
bem localizada, livre de enchentes.
Tr:3376-3173 99346491

CENTRO Vende-se, alv,
R$117.000,00. Aceita-se troca pI
terreno. TR. 91375573 Creci 11831

Centro- Vende-se, prox a WEG I,
800m do centro, grande de alvena
ria, semi acabada, R$118.000,OO
avo ou R$68.000,00 + parcelas,
aceita-se carro. Tr:9903-1131 ou

3371-6069

Ervino: Casa de madeira 800mts
distante da praia. Tr:3371-6605a
noite com Sirley

Erwino:-Vende-se casa om 2 quar
tos. Tr. 91016007

ESTRADA NOVA - Vende-se, prox.
a Unerj, alv, laje, 4 qts, 2 bwc, ga
ragem 3 carros, R$150.000,OO.
Aceita casa de menor valor. Tr.
91375573 / 33716069 - Creci
11831

Figueirinha-Vende-se, alvenaria, 2
quartos e demais dependências.
R$135.000,OO, entrada + financia
mento. Tr:9183-8081/ 3373-0098

Ilha da Figueira- alvenaria, 150m2,
5 peças, cozinha planejada, 2 WC,
garagem para 2 carros, terreno com

960m2 ( frente para 2 ruas), poden
do ser desmembrado posteriormen
te. Tr:3371-1634 fotos pelo vs33@
bol.corn.br

ITAJUBA - Vende-se, nova, alv. Tr.
91434423

JARAGUÁ 84 - Vende-se, 385m2, 2
qtos, sala conjugada el a cozinha.
R$50 000,00 á combinar. 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,OO. Tr.
99025885

NOVA BRASILlA - Vende-se, ter
reno c/740m2, casa c/240m2, 1
suite, 3 qts, 2 bwc, piscina, área de
festa. R$550.000,OO. Tr. 91696342

PiÇARRAS - Vende-se, prox ao

fórum, ou troca-se por imóvel em

Jaraguá do Sul: Tr:9975-3090 ou

3371-1243 cf César.

PiÇARRAS -vende-se, 120 m2,
R$70.000,OO. 1r. 3275-0560.

Rio da luz- Vende se com 02 dor
mitórios, 01 Bwc, próximo a ce
vaI. R 90.000,00. Tr:3370-6370 /
9965-9934

SANTO A TONIO - Vende-se, Joín
ville, alv. R$40 000,00, aceno carro

no negóciO. 1r:3372-1617.

Scheroeder- Vende-se, nova, 60m2,
2 quar os, sala cozinha e banheiro,
R 115.00,00. TR:9136-0049

Shereoeder- Vende-se, ova, alve
naria 80m2, aceita-se financiamen
to ou carro. 1r:3374-2023

TRES RIO DO SUL - Vende-se, prox.
ao Mercado Larissa, aIv, semi nova,
68m2, terreno C/ 332,50m2, mura

do, R$50.000,OO + 72 parcelas de

RS1.000,OO. TR. 8843-5751

Troca-se-casa no bairro amizade
semi nova, com suíte e demais cô
modos, garagem para dois carros,
por casa nos bairros Baependi ou

Vila Lalau, casa no mesmo padrão.
Tr.9654-0907

Vila Nova - Vende-se, excelente lo
calização, R$140.000,OO. Tr:8428-
7826/9909-5514

VILA NOVA - Vende-se, Rua Uno
Sbardelatti, ótima localização,
R$140.000,OO. TR. 842878261
99095514 Ademir ou Marli

Vila Rau- Vende-se, alvenaria,
próx. UNERJ, 107m2, 3 quar
tos, Terr.14x30-R$155.000-
-Tr::9918-9996/3372-0777

CHÁCARAS
GARI BALDE - Vende-se, 41 000m2,
3 lagoas, 1 rancho, com pastagem,
toda cercada, á 70m, do asfalto.
R$125 000,00. aceito terr. no nego
cio. Tr:3055-8262.

Garibaldi- Vende se, com

33.000,OOm2, com casa, próximo
ao Comércio Furlani. R$90.000,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, cl lagoa e energia elétri
ca, R$138,000,00.Tr. 3274.8844 -

CRECIISC 2716J

Ribeirã Grande- Vend-se, 13.870m2,
limpo e plano, prox23 vale das pe
dras R$90.000,OO sem befeituria
R43371-6069

RIO CERRO " - Vende-se, 50 000
m2, lagoa de peixe, cachoeira.
R$120 000,00. Tr:3376-0726.

SANTA LUZIA - Vende ou troca
-se, 21.800m2, água corrente,
palmeiras,bananal, lagoa. Tr.
32752037/91184455

SANTA LUZIA - Vende-se, sftio
cl 375.000,OOm2, grota funda.
Tr:3370-2855.

SCHROEDER - Vende ou troca-se,
chácara no Rancho Bom, terreno
70.674m2, 2 casas, 3 lagoas, po
mar. Troca por casa em Jguá do Sul.
TR. 9148-2677/9116-9841

SITIO - Vende-se, 120.000m2, c/
arvores frutíferas, área propicia p/
pasque e pague, RS450.000,OO. Tr.
33705603/99735780

· LOCAÇÕES
APTO. - RAU - Aluga-se, 2 qts,
garagem, R$470,00 mensal. Tr.
99932131 Sandra

CASA - TRES RIOS DO SUl- Aluga
-se, prox. ao Mercado larissa, alv
68m2, 2 qts, sala c/ varanda, co

zinha, b c, área serv, si garagem,
R 53000 mensal. TR. 8843-5751

CASA - BARRA 00 SUL- Aluga-se
pi temporada.Tr. 3376-1553 ou

9903-0545

CASA - CHICO DE PAULA - Aluga
-se, aIv, prox. a Menegotti. TR.
9171-7766

Classimais 25

CASA - PIÇARRASI BARRA VELHA
- Procura-se p a ugar, dia 24 a 3.
Tr.91812725

CASA - TRES RIOS DO SUL -

Aluga-se, Rua A1win Koch, 130m2,
garagem, 3 qts RS550,OO mensal.
TR. 3370-1447 Romeu

CASA- Aluga-se em Tres Rios
do Sul - prox. mercado Larissa.
Tr:3275-1594 / 8843-5751

CASA- JGUNGUARAMIRIM - Pro
cura-se p/ alugar, 2 qts, sala, cozi
nha, bwc, lavanderia. Tr. 9167 -6964

GALPÃO - GUARAMIRIM - Aluga
-se, 300m2• Tr. 33701608

Galpão Comercial- Vila Lalau -

Aluga-se (14 x 9mt) boa localiza
ção, acesso asfalto, Pé direito alto,
pI fins comerciais, industriais, cl
Habite-se - R$800,00 - 9918-9996

Jaraguá 84- Aluga-se, alvenari, 2
quartos, sala e cozinha conjugada,
R$300,00 mensais. Tr:9147-0188
apartir da 15 horas

QUARTO - BARRA DO RIO CERRO
- Aluga-se, durante a semana pI
moça de outra cidades que trabalha
em Jguae região. TR. 9149-9771.

QUITINETE, QUARTO, APTO. - CEN
TENARIO - Aluga-se, mobiliados.
TR. 3370-3561/ 99583197

SALAS COMERCIAIS - CENTRO -

Aluga-se, Av. Pref. Waldemar Grub
ba. Tr99975027

SALAS
COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende-se, Wal
ter Marquardt. Tr. 3370-0370

CENTRO - Vende-se, ponto comer

ciai, com mesanino, ideal para loja.
Tr. 99791101

Centro- Vende-se galpão, cre

ci 11831, 138m2, pro ao cen

tro, R$68.000,OO e +20x de
R$2.500,OO. Tr:33

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, so

brado comercial e residencial, com

mercado completo funcionando,
600m�. Tr:3370-4927.

LOJA FEMININA - Vende-se, Cen
tro de Jguá, moda feminina, bol
sas e acessórios. Tr. 99511107 /
32736762

Vila taíau- Aluga-se galpão comer

ciaI. Tr:9918-9996

TERRENOS
AGUA VERDE- Vende-se, prox.
ao Breíthaupt, livre de enchente,
450m2, c/ escritura, R$87.000,OO.
1R.91375573

AMIZADE - Vende-se, ou troca por
casa, 60m2• Tr.33745520

Amizade -Vende-se, possuindo
318,5m2, em rua asfaltada e com
escrttura. Aceita financiamento
bancário. Valor R 75.000,00.Fone
32748844/99298265 CRECI ° 14
237

Barra do Rio Cerro- Vende se

com 324,0Q2 próximo a Tritec.
R 80.000,00. Tr:3370-6370 /
9965-9934

Três Rios do Norte -Vende-se.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AS Classimais
lindo terreno pronto para cons

truir, proximo a Escola Max Schu
bert, 670m2 (27,48m X 24,60m)
RSR$95.000,OO Tr:88064621.

Barra do Rio Cerro- Vende se,
com 324,OOm2, próximo a Tritec.
RS80.000,00

Barra do Rio Cerro- Vende-se, com

420,00m2, próximo ao Ferro Velho
Usa Peças. RS92.000,OO. Tr:3370-
6370

Barra do Rio Cerro- Vende-se,
com 02 dormitórios, 01 Bwc, sa
cada com churrasqueira, próximo
ao posto Km7. RS120.000,OO.
Tr:3370-6370 19965-9934

Ilha da Figueira- Vende se, com

448,OOm2, próximo a Associação
Jipe Clube. R$86.000,00. Tr:3370-
6370 19965-9934

Barra do Rio Cerro- Vende-se, com

599,88m2, próximo a Buzrnaq,
R$115.000,OO. Tr:3370-6370

BARRA DO RIO CERROI PRAIAS
- Troca-se, terreno na Barra do
Rio Cerro por meia água na praia.
Tr.33709217 OU 99895750

BARRA VELHA - Vende-se, terreno
no tabuleíro, frente pIo mar, 300m2,
R$150.000,OO. Tr.88146407

Casa em Barra Velha - Vende-se,
573,OOm2 possuindo casa com área
de 195,OOm2 á 50m da praia. Valor
R$270.000,OO aceita como parte
do pagamento, apartamento na

região. Fone 32748844/99298265
CRECI N° 14 237

Firenzzi- Vende-se 14m2x28m2 com

escritura, legalizada, R$65.000,O,
aceito entrada + financiamento.
Tr:3371-6069

GRaTA FUNDA -Vende-se.37.500
mil m2,R$115.00,OO negociaveis
aceitasse carro. Tr.33791119

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
15x30 = 450m2, Rua Ricardo Kars
sner, asfaltada. Tr.99695540

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
450,OOm2, R$80.000,OO. Tr.3370-
6370/9965-9934/9975-2943.

Ilha da Figueira- Vende-se com
área de 751,25m2 Contendo: uma
sala comercial com 321,13m2
e umaCasa mista com 143m2.
Ótímo para instalação de super
mercado ou similar. Aceita imóvel
de menor valor como parte do
pagamento. R$450.000,OO.Fone
32748844/99298265 CRECI N° 14
237.

JGUNSCHROEDER - Compra-se,
acima de 3.000m2• Tr.33714008 I
88026635

João Pessoa- Vende-se localizado
na Rua Manoel Francisco da Cos
ta, com área de 472 m2. Tr:3374-
5934/9138-4176 após as 15 horas.

Loteamento Duwe-Vende-se, a par
tir de 325,OOm2, água encanada,
esgoto, próximo a Ceval, Valor a

partir R$48.000,OO. Tr:3370-6370
, 9965-9934

MASSARANDUBA - Vende-se,
10.000m2• Tr:3379-1119.

Compra-se.NAVEGANTES
Tr:3275-3736.

PiÇARRAS - Vende-se, 120 m2,
RS70.000,OO. Tr.3275-0560.

PiÇARRAS - Vende-se, próximo
ao fórum. Troca-se por imóvel
em Jaraguá do Sul. R 95.000,00.

Tr9975-3092.

Piçarras-Vende-se quadra Beira Mar
medindo 13 x 25 = 325,00 m2,
Rua Das orqutdeas 3 lote, Valor
RS110.000,OO Aceita Negociação.
Tr:8402 8775

Piçarras-Vende-se 3 quadra da
praia 24x24 576,OOm2 R. das Fi
gueiras eSQ. com Pedro Bencz Va
lor RS85.000,O Negociaveis, roço
por terreno ou imóvel em Jguá do
Sul,Tr:84028775

RAU - Vende-se, comercial, 507m2,
fundos do Mercado Brasão, Rua
Afonso Nicoluzzi. R$170.000,OO.
Tr.99757708

Rio da Luz- Vende-se prox. a Seara,
400m2, R$28.500,OO.Tr:3371-6069

SANTO ANTONIO - Vende-se, prox.
ao COlégio, c/ água, luz e esgoto,
rua asfaltada, RS7.500,OO de entra
da + parcelas de um salário míni
mo. Tr.33716069

SCHROEDER - Vende-se, Centro
Norte, esquina, 785m2, c/ escritura,
R$50.000,OO. TR.3370-4927

Sheroeder- Vende-se 421 m2, escri
turado, próximo ao Salão Bracinho,
R$39.000,OO, aceita automóvel de
menor valor.Tr:91740251

Três Rios do Norte - Vende-se,
1.900m2 .Pronto para construir
prédio ou casa em condomínio ou

desmembramento em 04 lotes,
projeto pronto, esgoto hidráulico
já instalado. Valor R$148.000,OO.
Fone 32.748844/99298265 CRECI
N° 14 237

VILA LALAU E ILHA DA FIGUEIRA
- Procura-se, á partir de 600m2•
Tr:9101-8302.

VILA LENZI - Vende-se, 300m2,
R$65 mil. Tr.9993-3881

Vila Rau- Vende-se, 16x95, com gal
pão de 12x12 semi acabado, prox
ao mercado Larissa, R$1 95.000,00.
Tr,3371-1515/9905-2064 Dalton

- CAMINHÕES�
�

D40-Vende-se, 90, cl baú, di
reção hidráulica, alarme, tra
vas ótimo estado R$34.900,OO
Tr:33701478/99030877

MERCEDES BENZ L 1214- Vende
-se, 94, cl baú, branco. Tr. 9979-
6850/3371-6368

SCANIA Tl12H - Vende-se, 83,
todo revisado, pneus novos. TR.
3370-7144

TRUCÁO - Vende ou troca-se,
81, Flat, mecânica Mercedes,
RS25.000,OO. Tr.99380871

WI 8150 - Vende-se, 01, cl baú,
branco. Tr. 9979-6850/3371-6368

-�� MOTOCICLETAS

BIZ - Vende-se, 03, 100cc, sem

partida elétrica, preta, oferta,

o onuu () DO P \0 . Fim de semana, 8 e 9 de maio de 2010

R$3.300,OO. Brinde capacete
Tr:33702060 ou 9948-9644.

Blz-Vende-se, prata,09, 125,
4.500km, assumir 39 prestaçoes de
R$233,OOe, pago a metade da tran
ferencia. tr:99n-8375/8402-6411
ou 3373-2356 com ZeneTelles

CB500- Vende-se, 00, alarme, luz
branca, pneus novos. Tr:3370-0479

CG - Vende-se, 01, Titan 125, com

pleta, doc. 10 pago, prata, pneus
novos, imperdível, R$2.500,OO. TR.
88139714/91495390 Leandro

CG - Vende-se, Titan 125 ks, prata,
cl baú, R$2.700,OO. TR. 337173171
99267616

CG TITAN-Vende-se, azul metálico,
08, km12.500, placa final 1 paga
até janeiro 2011 R$2.000,OO + 23x
R$232,OO Tr:84062931

CG- Vende-se 150cc, 04/05,
R$3.500,OO. Tr:9189-9589 Giovani

CG- Vende-se, titan, 96,
R$1.600,OO.Tr:3376-3345

CG-Vende-se, 600cc Hornet,06/07,
27.000 km, prata, R$26.000,OO,
pneus Michelin novos Tr:9131-
5362 Luciano.

CG-Vende-se, 88/89, toda original.
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, cf capa,
cadeado, R$4.000,00. TR. 3055-
3756/8408-9110

DAFRA - Vende-se, 09, Laser,
150cc, prata, c/ bau givi, capa e

cadeado, R$4.000,OO + transf
consorcio. TR. 3055-3756 à noite.

DRAG STAR - Vende-se, 04, pre
ta, customizada. Tr. 33721528 I
91816689

Falcon-Vende-se, 2004, pre
ta, R$2.500,Oo + 34X298,OO.
Tr:3273-6708 á tarde com Antonio

KTM 125cc- Vende-se, SX 2002,
único dono, ónmo estado. Tr:9175-
6450

Moto ktm- Vende-se 25cc SX 2002.
único dono, ónmo estado. Tr. 9175-
6450

MT 03 - Vende-se, 08, 660cc,
6.500km, R$22 300,00 TR. 3370-
7144

SHADOW - Vende-se, 600 VT, Dl,
2° dono. em ótimo estado. Tr:9993-
3937

SHADOW 600 VT - Vende-se, 01,
cromada. Tr:9993-3937.

SU DOW - Vende-se, Web EVa
100, 06, preta, partida elétrica, grá
tis 2 capacetes preto. Tr:3275-31 05

Suzuki GS SOo-Vende-se, 2009.
Tr:3373-0841

TOR ADO - Vende-se, 04, pI trilha,
cl doc. Tr. 922000341 33712697
Celso

lWISTER - Vende-se, 07, bordo. Tr.
33713570/88216776

Twister- Vende-se, ano 2003, ver

melha, RS5.500,000, aceita-se car
ro em troca

Veb- Vende-se eb preta unico

dono. Tr. 91016007

XR 250 - Vende-se, 04, tornado,
equípaoa pI trilha, R$3.500,OO. Tr.
92140486

XT 600- Vende-se moto de trilha
RS5.000,OO. Tr9979-8040

XT- Vende-se, 660r, preta, 08, com

caixa Bagageiro. R$25.000,OO.
Tr:3055-0024/9156-1228

XT660- Vende-se. ano 05.
RS18.000,OO. Tr:9979-8040

YBR 125 - Vende-se, 06, Ya
maha,14.000 km, vermelha, c/ baú
e capacete. Tr. 8443-3999 I 3376-
1996

- CHEVROlET

ASTRA - Vende-se, 05, Hatch Ele
gance, 4 portas, 2.0 flex, 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,OO. Tr.
99269663

Astra -Vende-se, Hatch Elegance, 4
portas, 2005, 2.0 flex, preto, com

pleto + película, R$31.000,00 ne

gociável. Tr:8823-8479 após 18:00
hs

ASTRA- Vende-se. Dl, Hatch, preto,
R$19.000,00 a vista e s/ troca. Tr.
3370-8307 (horário comercial)

Astra-Sedan Elegance, ano 2005,
preto, completo com Air bag duplo
em ótimo estado R$34.900,OO.
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,
ónmo estado, R$23.900,OO sem
troca. TR. 33704130/91313273

CORSA - Vende-se, 2 pts, 97, bran
co, ótimo estado. Tr:9177-3927

CORSA - Vende-se, 96, Super,
branco, trava elétrica, alarme, de
sembaçador traseiro, ar .quente,
limpador traseiro, roda liga leve,
R$7.500.00 + 11 x de RS415,OO.
Tr. 96156811 cl Guilherme

Corsa- modelo novo, ano

2005, R$23.000,OO. TR. 3275-
3538/9931-9410

CORSA PICK UP - Vende-se,
02/03, FT, prata, alarme. trava,
lona marítima, xenon e suspensão
legalizada,R$4.000,OO + parcelas.
TR.91551154 manha

Corsa- Vende-se 1.6, sedan, AC.
ereção hidráulica, vidro elétrico.
travas elétricas e alarme.Tr:9144-
0121 Ricardo

Corsa- Vende-se, Max, ano

2007, 4 p, completo, único dono.
R$25.000.00. Tr:8404-3325

<

Corsa-Vende-se, sedan, 99, 1.0,8v,
4p, trava, alarme, ar quente,
R$12.500,OO

MERIVA - Vende-se, 03, comple
ta, 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, Símp VE, TE, AL, LM, 4 pneus
novos. Onrno estado. R$25.500,00.
Tr:9967-9864.

S10 - Vende-se, 00, diesel, ABS,
AC, OH, prata. TR. 99239345

S-10 - Vende-se, 04/04, turbo die
sel interculer, cabo Simples, AC/DH/
VErfE e sistema de rastreamento.
RS39.000,OO. Tr:91 07 -6932.

S10- vende-se, complete, com

GNV, RS25.000,OO. Tr:3370-8633

Vectra- Vende-se 95, flex, bran
co, 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
rnpsi, 8 válvulas com manual e

nota. Tr:3376-2776

Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99
com GNV, R$19.500,OO

Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99
com GNV, R$19.500,OO nTr:3275-
3538/99319410

- FIAT
Palio- Vende-se, fire flex, AR branco,
pneus Michelin, doc.2011, único
dono.R$20.500,00.Tr:9652-5702

Palio - Vende-se, 97, 4p, vidro,
trava alarme, R$11.900,OO. Tr.
327535381 99319410

Palio- Vende-se,fire, AO, limpador e

desembaçador traseiro, vidro e tra
va elétrica, vermelho, 4 p, ano 2009,
R$25.500,00 ou R$12.000,OO
+parcelas de R$435,OO, aceita-se
carro de menor valor.Tr:3379-0249
19161-1461/3379-5435

Siena- Vende-se, 00, direção hi
dráulica, vidro elétrico e trava elétri
ca, acena-se Parati de menor valor.
Tr 3375-2006 91464864

Tipo- Vende-se ano 95 em bom es

tado, R$7.500,OO. Tr:3376-4050

Tipo- Vende-se, 95, 4p, em bom es

tado, R$7.5000,00. Tr:3376-4050

TIpo- Vende-se, ano 95,' vermelho,
4p, aceito moto na negociação
Tr:8807-3457

UNO - Vende-se, 4 portas, com

pI. RS4 000,00 entrado E + parco
Tr:9618-7945.

UNO - Vende-se, 96, bordo, 2 por
tas. 2° dona. Tr:9152-7848

UNO - Vende-se, 96, Mille Ep, 2p,
RS8.800,OO.Tr. 33719157

Uno- Mile Fire, 2005, 2 p, com ar
-cond. RS17.000,00. Tr:9979-8040

Palio - Vende-se, 99, 4 portas,
branco, Cp"1pl Tr:9618-7945.

,

Pálio- verce-se, ano 99, 4 p, com
GNV. Tr:3275-2049

Uno- Vende-se, 2006 2P Flex.
Tr:9101-6007

Pálio- Vende-se, EDX, ano 96
modelo 97, 1.0. branco em bom
estado, RS3.000,00 de entrada
+ parcelas, aceita-se de entrada.
Tr:3370-92178421-6497 Rosane
ou Iracema

UNO - Vende-se, 96, 1.0, azul,
R$8.500,00. TR. 33700983

STltO- Vende-se, 2004, preto, com

pleto, CBB/RLUGNV. R$30.000,00.
Tr: 3376-0017 (manhã ou noite)
9652-4404 (manhã) .

FORD
COURIER - Vende-se, 06, 1.6, bran
co, R$22,000.00. Tr. 32731944

Courrier Vende-se, ano 2003, 1.6,
branca, ótimo estado. Tr:3275-
2049

DEL REY - Vende-se, 83, verde,
metálico, bom estado. R$2300,OO.
Tr:8459-8773 ou 8461-3436

Del Rey- Vende-se, 89, em perfeito
estado, documentação em dia, dou
rado. Tr:3370-311 O

ESCORT GUARUJA - Vende
-se, 91/92, 4 portas, VE, TE, AR.
Tr:3372-0416.

Escort- Vende-se, GL, ano 89, 1.6,
com som, R$4.900,OO. Tr:9177-
2300

F-l000 - Vende-se, 86, turbina
da, vidros e trava elétricos, alar
me, OH, banco couro, completa,
R$22.000,00. Tr. 99419712

F-1000 - Vende-se, 93, diesel,
cabine simples (modelo novo)
motor mwm em ótimo estado.
R$27.000,OO nego Tr:9973 5052

FIESTA - Vende-se, 00, 4 pôrtas,
azul perolízado, pára-choque per
sonalizado. R$12 500,00. Tr:8405-
9689

Fiesta- hat, 1.0, 08, vermelho,
único dono, completo, sem troca,
R$28.000,00. Tr:3275-0723 ou

91132896

Fiorino Furgão- Vende-se, 08/08,
revisado, com GNV, semi Nov, ofer
ta a vista sem troca, R$24.000,OO.
Tr:8831-8989 Vilmar

KA - Vende-se, 03, preto, kit es

portivo, AO, rodas liga leve, de
sembaçador e limpador traseiro,
R$14.000.0o. TR. 91171176

KA - Vende-se, 08/09, semi-novo,
branco, 9.000 km, AR, TE, AL.
R$25 000,00. Tr:9135-8601.

Ka- Vende-se, 98, prata, 27 parce
las pagas, aceito carro maior para
assumir prestações. Tr:9147 -0188
apartir da 15 horas

KA - Vende-se. 98, prata, pára
-choque personalizado, TE, AL.
RS9.500,OO s! troca. Tr:8405-9689.

Ka- Vende-se, ano 2001, image, ón
mo estado, RS1.500,OO entro Mil! �

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.

S 10- 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 per
sonalizado, película. RS6.500,00.
Tr:8405-9689.

Verona- Vende-se 1.6, ano 90, bran-
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co, excelente estado de conserva

ção, R$5.800,OOTr:9918-9996

u.- OUTROS

Aero Willis- Vende-se, ano 68, total

mente original, carro para colecio

nador R$15.000,OO. Tr:9979-8040.

ALFA ROMEO 164 - Vende-se,
95, impecável, R$12.000,00. Tr.

99888137

BMW- Vende, ano 93, esportiva com

pleta. 2p, cor.Prata. Tr:3275-2049

BMW- Vende, ano 93, esportiva com

pleta, 2p, cor.Prata. Tr:3275-2049

Classe A- Vende-se 160, ano

2001 R$17.000,00 . Tr:3372-
1371/99228300

JEEP - Vende-se, 61, 6 cilindros,
4x4, 3 marchas, R$18.000,00. Tr.
99623664

JEEP - Vende-se, 61, gasolina,
4x4, reduzido, R$18.000,00. Tr.
33740649

Mitsubishi- Vende-se,07,
L200, APE,Out doar,
chumbo, R$75.000,00.
Tr:30550024/91561228

Mitsubshi- Vende-se
l200,Gl,DIESEl, Cabine estendida,
Comp, AC, OH, TE, R$29.000,00.
Tr:9144-0121

PAJERO SPORT - Vende-se,
02, disel, 2.8, completa, 4x4,
R$48.000,00. Tr. 91151154

PICASSO - Vende-se, 02, exclusive,
AR, banco de couro, compl, ótimo
estado. R$24 500,00 . Tr:8862-0017.

PICASSO - Vende-se, 04, comple
to, R$29.000,00. TR. 33705622
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PEGEOUT 307 - Vende-se, semi
novo, 08. Tr:9949-1515 Symone

Peugeot 207 -Vende-se 1.4, 08/09,
preto, flex, 4 p.completo, rodas de
liga 14, volante com regulagem de
altura banco do motorista com ajus
te de altura, R$36.500,00 avo ou
R$32.500,00 + 5 x 891 ,00.Tr:9651
9954 . Messias

Peugeot 206-Vende-se, 1.4, flex,
tp de linha, R$28.000,00. Tr:8405-
9689

,

RENAUT
CLlO - Vende-se, 03, Rl, 1.0, preto,
completo, air bag duplo, ótimo es

tado, 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, pra
ta, esportivo, completo, gasolina,
50.000km, R$23.000,00. Tr. 9902
3992

Clio- Vende-se, Hatch, 1.6,
2001, Bco, 4 Portas, completo
R$13.990,00, aceito fianciamento,
Tr:3371-0034 Diógenes

MEGANE - Vende-se, 01, sedan,
compl, cinza. Tr:8433-0088.

MEGANE - Vende-se, Grantur 08,
completo, revisado com 40.000km.
Tr:9186-5783.

MEGANE RETH - Vende-se, 01, 20
dono, completo, pneus novos. Tr.
99479765

Megane- Vende-se, ano 07/08, Dy
namique, 1.6, 16V, Flex, Completo,
único dono. R$44.000,00. Tr:9131-
0179 ou 3373-7330 João Eduardo

GOL - Vende-se, 09, 1.0,4 portas. fIex,
preto. R$28.000,OO Tr.3273-5233.

GOL - Vende-se, 94, 1.0.
R$8.800,00. Tr:9962-3664.

GOL - Vende-se, 95, 1.0, azul,
ótimo estado, R$7.000,00. TR.
3376.2533

GOL - Vende-se, 96, Plus, 1.0,
59.000km, branco, única dona,
R$11.500,00. TR. 9975-1177

Gol - Vende-se, GIII 1.0 8v 2001, 4
portas, Cinza (Graffiti), básico. Aro
13 de liga +CD player R$14.000,00
- Tr:9615-3238 Ronaldo.

GOL - Vende-se, special 02, 2pts, óti·
mo estado. Tr:9188-2814 cf Antonio

Gol- Vende-se, 95, modelo bola,
emplacado até 2011, R$8.000,00.
Tr:3371-6069

Gal -Vende-se, ano 99, MI,
R$5.000,00 de entrada +parcelas
R$400,00

Gol- Vende-se, Gti, completo, bran
co. Tr:9933-0227

GOlF - Vende-se, 06, 2.0, auto
mático, prata, 22.500km. Tr. 9981-
9777

GOLF - Vende-se, 09, 1.6, Sportli
ne, vermelho, único dono, comple
to, revisado. R$50.000,00. Tr. 8849
3600/4732735144 (após 18hrs)

GOlF - Vende-se, 95, GTI,
R$12.000,00. TR. 33716968

Gol-Vende-se, 92/93, gasolina, 1.0,
R$7.500,00 avo Tr:8831-8122 Patri
cia ou Edir.

Gol-Vende-se, GTI, 2.0, completo,
branco. Tr:9933-0227

KOMBI FURGÃO - Vende-se, 07,
branco, flex, cf GNV. Tr. 9979-6850
f 3371-6368

QUADRICICLO - Vende-se, 08, Su- SCENIC - Vende-se, 06, Privilege, PARATI - Vende-se, 97, 1.8, 2 por-
zuki 750. Tr. 9973-8618 R$35.000,OO. Tr. 99623664 tas. Tr:9973-9749.

TOYOTA - Vende-se ou troca-se, 04,
HllUX, 3.0, turbo, 4x4, preta, gabine
dupla, couro, cornpl. 58.000KM. 10
dono. Tr:3376-5122.

VAN FURGAO - Vende-se 03
Mercedes Benz Sprinter 311' COi:
4 portas, diesel, IPVA 2009 pago,
RS52.000,00. Tr. 47 8443-3999 ou
3376- 1996

I PEUGEOT
Pegeout 206- Conversível, ano
2003, R$35.000,OO + financia
mento Tr. 3372-1371

Pegam 206- Vende-se, ano 2001,
16Vv, completo menos direção,
cor vermelho, 1.0, R$16.500,000.
Tr:9975-3940/9902-6717.

PEUGEOT 206 - Vende-se urgente,
07, SW Flex, compl, único dono,
R 25.700,00. Tr:9918-0000

PEUGEOT 206 - Vende-se, 02, pra-
.

ta AR. OH, VE, TE, Air bag duplo,
! pode ser financiado. RS18.500,00.
: Tr:9975-0078.
I

Peugeot 206 -1.0 16v COMPLETO,
preto, 02/02, 4 portas, ótimo esta
do, R 17 mIl, 8456-0258 VilSON.

PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff,
complete. TR. 9969-3914 / 3372-
3008 Kauê

Scenic- Vende-se Privilege, 2.0,
04, AC,DH, Computador de Bordo,
Trava, VE, alarme, Banco de Couro,
automática, preta.Tr:9144-0121 Ri
cardo

- 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 pre
to, aro de liga leve, R$8.500,OOO.
Tr:3370-1161

Fusca - Vende-se fusca ano 63 em bom

estado, R$1.500,OO Tr.3371-6347.

Fusca- Vende-se, 71, em bom esta
do. Tr:9933-0227

Fusca- Vende-se, 76, aceita-se
moto em troca. Tr:3376-1338

Fusca- Vende-se, ano 74, verme

lho, bancos em corvim original de

fábrica,motor 1300cc, em ótimo
estado, em estilo original com al
ternador e película, RS7.500,OOO.
Tr:8809-6382 Jader

Fusca-Vende-se, ano 71, ótimo es

tado. Tr:9933-0227

GOL - Vende-se, 03 Special, aleo

oi, RS14.500 00. Tr.33719157

PARATI- Vende-se 2001, branca,
completa, RlUGNV. R$21.000,OO.
Tr: 3376-0017 (manhã ou noite)
9652-4404 (manhã)

Parati- Vende-se, 89, G ll.8, prets,
motor novo, único dono, impecável,
Tr:3376-5122

POlO - Vende-se, 00, ótimo es

tado, compl. R$20.500,OO ou

R$16.000,OO de entrada + 12x de
R$652,00. Tr.3376-3978 (após 13h)

SAVEIRO - Vende-se, ao/ao, G3,
cinza, ótimo estado. Tr. 33761060
/91376250 c/ Maicon pela manhã

SAVEIRO - Vende-se, 05, flex, le

galizado suspensão e xenon • Tr.
99231153

SAVEIRO - Vende-se, 99, bola, 1.6,
R$15.000,OO. TA. 33716968

SAVEIRO SUN - Vende-se, 01, 1.8,
prata, OH. TR. 99239345

SAVEIRO- Vende-se 1998, bran
co per1., comp eta (- OH), RL
G V com vistoria legalIZada.
R 16.000,00. Tr: 3376-0017 (ma
nhã ou no' e) 9652-4404

Voyage -Vende-se 1.0, ano 2009,
cinza, comple o, C/Imobilizador
eletrOnico, Volante multifuncional,
a arme, P3 C/entrada pISO, USB e

blue ooth. R 33.000,00 - T: 8433-
7261

•

Crecl.12567f

,
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CORRETOR DE

(47) 3373.1343 - 9923.4221
--� �-

GUARAMIRIM . AVAl GUARAMIRIM - M-.'IZADE

Coo. 154· Coso em

alvenaria 90m2 c/02 quartos,
solo ,cozinho, Bwc, Varando,

Garagem e lavanderia.
Terreno c/ 450,oom2

Valor RS 120.000,00-
Negoci6veis, ou troço-se por

c.hócoro

Cod.I68 - Coso olvenoria c/
COO.153 - Coso Misto c/90m2 4 querlas,1 c/dose,c/ sufle e

c/ 3 quartos, solo, coz, bwc, Gro- hidromossogem, solo grande,c/
rogem,lavanderio,churroqueiro. Bwc.Cozinho,com oql-.imento de

Cf Geminodos � fundos de 6guo o gós,e!bem os Bwcs,Comora
14,5,50, poro 2 kíhnetes c/ de seguronço,e cerm EIétri<XJ,Óreo de

1 quarto codo, cozinho, bwc, serviço� Garagem, Varando.
lavanderia, c/ podrõo de luz Tem!no 570m2 Valor 11$235.000,00

seporOOo. Valor RS 140 000,00 - - Aceito negocioçõo rei. Apartamento
Negoci6veis em Guoramirim ou Joroguó

Cod.159· Terreno 416,71m2-
Escriturodo, plano pronto pora

ccnstrvir, c/Iuz no NO,

Valor RS 40,000,00· Entrodo de
50% e restante pode $Cf' pora!lodo.

GUARAf;lIRIM . AMIZADE GUARAl."RltJ. . ��OVA ESPERAN(A GUARAJ\�IRlt,' AVAl

CoeI. 164 - Coso m olv nono de 100m2
c/2 quartos, solo, cozinho, Bwc, lavondeno,

gorog m. Terreno c/ 531,97 m' - Valor
RS 125.000,00 - V nho conf rir

COO.165 - Sobrado 227m' c/ 2 quartos,
solo, cozinho, solo, Bwc, lovond rio,
Gorog m, c/ 2 ti n es - li rreno c/
450,OOm' - Valor RS 150.000,00-

Negociov is, Ac. ilo corro ot 20000,00

Coo. 150 - Coso olv norio 95m2,c/ 3
qocrtos.cepc/ccnnhc.bwc, Garagem, +

Sobrado 60m2-tijolo maciço ovisto,no 2c>piso
c/ churrosqueiro,bolcõo de pio em m6rmore,

[on lo d vidro li rreno 380m2 Valor
RS160.ooo,oo Ac. 'lo proposto,como

I rr no, Cominhon m bom stodo, como

port de pogom nlo.

www.osnicorrelordeimoveis.com.br

R a Anto io Teixeira dos $a tos

Jr, 41 Centro • Jaraguá do Sul
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. Financie Ipela Caixal EntrEI éril '

contate para maiores deialhesi :

Lo e Guaramirim
- Residencial
Maloo, lote
esquina com area

de 363 27m�
Reg. lrnéveis MI
21.971.

COMPRA

INTERIMÓVEIS VENDE

INTi!RMEOIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

CRECI 914 J ALUGA

(47) 3371-2117 Plantão 8404-84981 9183-2333

Rua João Picolli, 1041 Centro I Jaraguá do sul/se

Apartamentos 2 dormitórios,
sala de estar e jantar, cozinha,

área de serviço, banheiro,
sacada com churrasqueira

e vaga de garagem.
Área total 86 m'.

VENDE: RAU Apartamento contendo 2 dormitórios,
sala, cozinha área de serviço, ban ro social,

sacada e garagem Ed Bruna ariana
Próx. U. ERJ RS 110.000,00

Excelente localização
Av. Mal. Castelo Branco
Centro de SchorederlSCVENDE: CZERNIEWlCZ Flal duplex

(semi mo íado), possul suite master, sala, COZInha,
lavabo e vaga galagem. Saint Sebastian fia.

Defronte SCAR RS 140.000,00
Consulte as condições
especiais para compra.

IMÕYEIS PARA LOCAÇÃQ
-> Apart 1 dOrrT\lt.. sala, COZ., área serv., bwc e

garagem. Rua Reinoldo Rau - Centro - Ed. Gioconda.
Aluguel' R 450,00
.> Apart 1 demit., sa a, COZ., ãrea serv., bwc, sacada
cJ churrasqueira e garagem. Resid. das Tuíípas
Centro. Aluguel. RS 490,00
.> Aparl novo. 2 dormitórios, sala. COZinha área serv,
ba ira sacada e garagem. Três Rios do Sul.

uguel' R 520,00
.> Casas em alvenaria. 2 dormã., sa a, coz , área de
serv., bwc e garagem. Barm Amizade. Alugue! a partir
deRS55O.00
.> Ga pão comercia!liodustnal cJ área 1.247,00 m2.
Rua WaI er Marquardt - Ba rro Barra RIO Molha
.> Sala comeraal, á ea 45 m2 Rua Pres. Epllácro
Pessoa, 1465 - Centro. Aluguel R 550,00
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1015 - AMIZAj)E - CASA AlV, -

c/ surte + 2 qtos RS239 mil

1403 - VILA lENZI- CASA
ALV. cf140m2 - 3 qtos, 2
bwc

.

s terreno c/450m2•
R 255mil

o

'8.
:t;

a
E
-e
...

Co

a

õ
'"
a

�
1
....
a
1:

Õ

1073 - AMIZADE - CASA
DE MADEIRA r:/ 3 qtos,

terreno r:/ 327m2. RS95 mil

1404 - VILA LENZI
- CASA A LV. cl
80m2 - 2 qtos.

R$88mil

1102 - BARRA - CASA Al.V. cl
suíte + 2 qtos, ampla área de
festas. Terreno c/787,50m2•

R 385 mil

1334 - SÃO luis· CASA DE
ALV. c/ 120,08m2 - Suite +

1 qto. Terreno c/ 198,65m2•
RS130.000,OO

1000 - CASA CENTRAL - cl
230m2 (todos os quartos c/

sacada). R$480mil
Aceita troca por outros

{mOveis

1008 - CENTRO - CASA c/
suite + 3 qtos, piscina, terreno
c/ 1320m2 - ótima localização.

R$795 mil

1025 - ASA ENTRAL - cl
300m2 - SUite mas lar + 2

ctos, área de festas C/ piscina
- churrasque ra - quadra
poJ'esportrva. R 540 mil

1081 - RES. VERSALHES
CASA ALV. c/ 250m1, terreno C/

3795m2. Espaço para horta,
pomar quadra de esportes, área

de festas com p scina. local
Apraztvel.

1056 - ÁGUA VERDE -

SOBRADO MOBILIADO c/
430m2 - terreno cI
1328m2• R 500 mil

CÓO. 3107 • Gracilis

Em cada uma das torres:
• HaD de entrada e espaço l)OlJrll'I(!,
mo dos • Pfaygroond eq: o

• Elevallor • de
pon:

fachada
Aparta

esIrUtlJra para ar-coróciOnado
nos dorInitMls • Tetos

n>hlo,,� com gesso • Laninado
de madeir3 nos dorrrilórlos •

nela G 1Iltegrada. Pac s

opdooais Com. Erevy e Gourmet
a sua escoIla • Oportunidade de

morar a POUCOS lTÍIlI!OS do
1.ocalizaçAo: Jara ui Esqu

1306 - PROX._PREFEITURA
SOBRADO SEMI-MOBILIADO c/

sUite + 4 qtos. área de festas com

piscina - terreno C/ 1400m2• Linda
vista da cidade. R 485 mil

c/180m2 - suíte master + 2
qtos. RS320 mil- Estuda

propostas envolvendo apto de
bom padrão no negócio.

CÔO. 3093 • Im ria! s

3004 - CENTRO - APTO
NO ED VAlRA Cf 2 Q OS.

,R 128 I - Pode ser

ünancaoo.

3416 - VILA NOVA - RES.
AMARYlLlS - Excelente apto

comsute + 2q os

mobiliados, sala com painel,
cozinha mob lado, garagem.

R 5 O 000

g,23 - JGUÁ ESQUERDO -

CASA,MISTA - terreno de

esquina. R$150 mil

1192 - FIGUEIRA -: CASA AlV.
c/300m2 - suite + 2 qtos.

terreno e/1 OOOm2• R$280 mil

1103 - BARRA RIO CERRO -

CASA DE ALV. c/192m2 - SUije
+ 2 qtos, 2 garagens. Terreno

c/372m2.lt$2rO.OOO,OO

1085 - AMIZADE -

SOBRADOS GEMINADOS -

cada um cl suíte + 2 qtos.
RS175 mil cada sobrado

2125 - BARRA - TERR�N�rJ
18 OOOm - ótimo para

cons wr una chácara. casa de
ca po R 195 mil

3412..:..VI� NOVA - APTO
RES. JARDIM Q�S

MERCEDES c! 60m2 - 2 qtos,
1 garagem. R$99.000,OO

1160 - CZNERNIEWICZ
SOBRADO (rua sem saída)

c/160m2 - terreno c/
730m2. R$480 mil

3417 - VILA NOVA -

RES.GRANADA novo -

cf suite + 2 qtos - 2

vagas de garagem A

partir de R$200 mil

2454 - SCHROEDER -

LOTES NO JAADI n
LDORADO c/ 392m? - a

partir de R 52 mil - Estllda
pequeno parcelamento
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Se

H623 Casa de madeira com 02

quartos. Bairro Chico de Paula.
R$350,OO
H636 Casa alvenaria com 01quarto.
Bairro Baependi. R$450,OO.

H633 Casa de alvenaria com

02quartos. Bairro Tiía Martins - Lot,

Flrenze iiI. R$480,OO.

H642 Casa de madeira com

03quartos. Bairro Nereu Ramos.
RS500,OO

H641 Sobrado com 02quartos. Bairro
Czemie cz. RS570.00.

APTOS:

H407 Ouitinete com 01 quarto. Bairro,
CzemleWlcz. R$300,OO (incluso agua
e luz).
H535 Apto com 02quartos. Bairro
Amizade. R$400,OO + Cond.

H403 Ouitinete com 01 quarto. Bairro
Nova Brasilia. RS420,00 + Taxa de
água.
H406 02 QUltinetes com 01 quarto.
Bairro Nova Brasília. R$420,OO + taxa
de água cada quitinete.
H529 Apto com 02 quartos. Bairro Vila
Lalau. R$4SO.00+ Cond.

H538 Apto com 02quartos. Bairro
Nova Brastlia. R$500.00 + IPTU.

H536 Apto com 01suite + 02quartos.
Bairro CENTRO. R$700,OO + Cond.

H539 Apto com 03quartos. Bairro
Agua Verde. RS550,OO
H54() Apto com 03quartos. Bairro
Centro. RS700,OO+ Cond.

ALUGUEL COMERCIAL:

H715 Sala cornercal com 56m2•
Bairro Santa Luzia. R$378,OO.
H701 Sala Comercial. Bairro Centro.
RS390,00 + IPTU + Cond

H7i0 Sala comercial. Bairro nova
Bras! ia R SOO,OO
H7i7 Sala comercial com 32w + WC.
Barrro Centro. RS670,OO + IPTU.

H707 Sala Comercial. Bairro Nova
Brasí Ia R 600.00.
H700 Galpão. Bairro Chico de Paula.
R$60000.
H713 Sala comercial com 130w. Rua
Barão do RIO Branco - Bairro Centro.
R$1 500 00

H716 Casa comercial em alvenaria
com 05salas e demais dependencias.
Ba rro Centro EM GUARAMIRIM.
RS150000

VENDA DE CASAS
H119 Casa de alvenaria com 100m2,
co 03quartos. 01 banheiro. cozmha.
sa copa área de serviço e 01 vagade gara e Rua Mario Jabrus e -

Ba o ereu Ramos R 130 000 00
H114 IMOVel em construção com

loteamen randa, Com
terre de 825m2, excelente para
come

VENDA DE TERRENOS

H329 erre o com 196.91345m2•
Saí o da FIQue ra.

H326 erre com 326.88m2 na Rua
Oespachan'e lucas lol Res denoa!
Jard dasAcácas. BarrroAsruzade.
H324 Chácara com 47.500w. Tna dos

ValOr 95 000 00.

lotes de esquinas no

Amizade na rifa Schubert.

. ,

mo

,.111\0.' e e Ir uc. ••

H203 Residencial
Hibiscus • Aptos cI 01
02 dormitórios, cozinha,
sala estarâantar, área
de serviço, 01WC.
sacada. salão de festas
brinquedoteca e sala

para Fitness.Rua
Feliciano Bortohnl,1397.

. Bairro do RIO Cerro.

•• c ••• 0 • ,.., " ••

H203 Villeneuve Residence

aptos com área total de 515,12ml•
Para quem gosta de viver com

requinte e segurança.

H203 Residencial Sa nt

Tropez - ap os com 01.02
e 03 dormt 6rios O ou 02

agasde
garagens coz ha sara

churrasq e a a gas nos

ap os erraço F ess

Ce te, ha soca

decorado playground
bladetãno.R a Exp Cabo
Ha Ha d eh Barrro
Cen
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..if80tJre saIIo de festas

1ou2donnit6rios

Execução:
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Czerruewlcz
97 mI

..
1 suite com closet + 1 quarto.

wc SOCial. sala. cozinha mobiliada
lavanderia. sacada com churrasq�eira
1 vaga de garagem.Acabamento em

•

JlOfCelanato + gesso na sala

Barra do Rio Cerro
Ótimos investimentos.

Apartamentos de 87m'.
1 Suite + 2 Quartos.

Sacadas c/churrasqueira
1 Vaga de Garagem.

RS 145.000,00
em.

t

-

Czemiey,icz •

Bé�ssimo Fiai no

Saint Sebastian
TODO mobiliado
com hidromassa·

gem! mezanino e

todos os confortos
de um fiai
RS135.000.00

CO�POND�BAN�O

Encaminhe DE GRAÇA
o financiamento

que desejar, aqui!

y..t'il mó"';.
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nçamento • Aptos
com 02 quartos,
a adacom

churrasqueira, sala,
cozinha, área de

serviço, vaga de

garagem. Entrega
aio /20 12 . Saldo

corrigido pelo CUBo
Entrada + parcelas de

R$ 300,00 por mês.

REF188 - Vila lalau - Papelana com

xcelente estoque de produtos.
macunas equpamentos em geral
venoa da papelar a Ven a conten

conosco'

REF119 - Vila Lenzi - Apto com

suíte + 2 Quartos, bwc, sala,
cozinha, sacada com

churrasqueira, área de serviço e

1 vaga de garagem.
R 150.00000

REFH 38 - Izatf - Sobrado com 2
pisos. Terroo. 2 quartos. sa

copa/cozmha. b lavandena. gamgem.
10 pso á te • C/ 1 suite + 1 quarto.

sala, sacada. R$160.oo0,OO

peno . Fim de semama, 8 e 9 de maio de 2010

P
7- 3 2- 7 ( 7)

,(

Apts° 102 - 202 - 302 - 402
fi) tn2

REF162 - Centro - Casa cl suíte
+ 2 Quartos, bwc, 3 salas,

escritório, garagem pi 2 carros.

R 390.000,00

REF031 - Aptos Novos - Última
unidades - 1 Suíte + 2 qtos,
sacada cf churrasqueira, 2

vagas de garagem - Próximo ao

Centro - CONSULTE

REF195 - Czern eWlcz - casa al� c 1
suue 2 Quartos sala 3 amo ,

COZI na, COpJ escntóno, dispensa
garagem p 2 carro • averbada

R 300.000,00

REF170 - Centro - Casa de alv. cl
200 m2, c/3 quartos e demais

dependência. Terreno c/11 OOml.
De R 850.00,00 por

R 600.000,00

REF209 • Vila Lenzl • 2 casas

com quarto, sala, cozinha, bwc.
Acena carro e caminhão no

negócio. R 160.000,00

REF180 • Vila Rau • Casa alv. el
3 quartos, sala, cozinha, 2

bwcs, lavanderia, garagem p/2
carros. R$110.000,OO

REF175 - Baependi • Casa alv. c/l
sufte + 3 quartos, sala tv, sala

jantar. 2 bwcs, lavanderia, cozinha,
garagem para 2 carros, área de
festa c/ chur., portão eletrônico,

toda laje. R 260.000,00

REF153 • Massaranduba • Descrição da
Pousada: 147.000rn2, C/ 7lagoas.

pedalinhos, campo de futebol, 2 canchas de
bocha. restaurante p/200 pessoas. estac pi
100 carros, pousada C/ sala de recepção c/
preparação PI internet. 5 SUítes c/tareíra e

Inst pi tv à cabo e tel., piscina e área de
festa. Mais 2 res. - A 11 cll suíte + 3 qtos.
COl. rnob., pisCina adultQ e Infantil, área de
festa, e a 2a c/ 3 qtos. sala. coz., lav. e gar.

REF139 - Ilha da Figueira -

Terreno com 31.130,86m2•
R 900.000,00

REF147 - Amizade - Lote cl
318,5m2 em rua asfaltada.
Acena 50% de entrada e saldo
direto cIo proprietario.

REF149 - Vila ova - Casa C/
200m2, c/ su e + 2 Quartos. b c,
sala 2 amb •• COZI a, área serviço,

garagem p 2 carros.Terreno c

600m2 R 300.000 00

REF113 - a Rau -Ed. Le Petit - Apto
com 2 Quartos. b c, sa a C/ sacada,

cozmha com moveis sob medida, área
de se ço, área de esta, garagem.

R$120.000,OO

REF203 - Vila Lalau - Terreno de
632m2 com ótima localização.

R .170.000,00

REF202 - Vila Rau - Terreno
com 747m2 e ótima

localização. R 140.000,00Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,
Geminado c/
02 dorm. + suíte;
Em construção.
Aceita propostas.

03 dormitórios;
terreno cf 447,20m2;
Aceita propostas.

Terreno c/ 42Qm2
plano
Aceita propostas e

finanaa pela CAI

02 dorm. + suíte;
Aceita propostas e

financia pela CAIXA.
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• Compra
·Ven e

·Aval·a

·Aluga

·A ministra
• Casa
• Lote
• Apartamento
• Chácara.

Rua Exp. João Zapella, 88
Centro - Jaraguã do Sul

Ref.368.3 - Terreno no Amizade. Resi
dencial Champs Elyseé com 425,51 m1•

R 145.000,00.

Ref. 282.2 - Casa em Schroeder
com I suíte + 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia e garagem.

R 120.000,00.

Ref. 209.1 - Casa no São Luiz com

I suíte com closet + 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia e garagem.

R 265.000,00.

Ref. 365.1 - Terreno na Ilha
da Figueira com 374,50m2•

R$85.000,OO.

Ref. 179.1 - Casa em Três Rios
do Sul com suíte com closet,
+ 2 quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia,garagem para 2 carros

e área de festas. R 190.000,00.

Ref. I 3.9 - Casa em Con
strução no Água Verde com I
suíte + 2 quartos, sa a, cozin
ha bwc, lavanderia e garagem.

R 320.000,00.

Ref. 213.2 - Casa em Schroeder com 3
quartos, cozinha mobTada,2 bwc,

lavand ria e garagem. 170.000 00.

.368.2 - Terreno no ízade.
esid Champs Elyseé com

360,OOrnl. 115,000,00.
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/'

Resld nelal Grand LHe· Vila Nova
3 quartos (1 SUite), 114m% pnv Entr
Mar 2011 A partir de RS 199900 00

Res. Shatom • Agua Verd
2 quartos Entrega Ago 2012

A parur d R 100 000,00

A sua iJlV\obliária de
Bal eârio CamboY'iú

7

3700 12<4 •1 2 Av,8 ,2850

Res, Waldemiro Bartel - Baepondi Ras. Hebrom • Nova Brasflia

3 quartos (1 suite). churrasq sacada. 2 ou 3 Q (1 surte) . Entrega:
Entrega: Mar11 - R 130-135.000,00 Ago 2012. A parttr de RS 129900,00

Residencial Juliana - Czenlewicz
3 quartos (1 suite), 83 ou 95m2

. RS 155.000,00 a 169 000,00

Residencial Germaí iO • Czemlewicz
3 Q (1 surte). 114mZ prív,

Frente. Escnt. R$ 180 000,00

R$8S.S00,OO Entrada neqociável e saldo financiado pela caixa.

(Programa Minha casa, Minha vida.)

Re Id n ai Gomes· Centro
3 quartos (1 suíte), 95m2 pnv
Sem rnobiüads RS 190 000,00

Condomínio residencial localizado no

bairro Ribeirão Cavalo - Aptos de
55,21 m2 com 2 quartos, sala e

cozinha integrada,
bwc e lavanderia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ompra - e de - u a - dmi istra

(47) 3055 007
PLANTÃO DE VENDAS

Deleon 9923-6174 I Tanini - 9923 6771 I IIson 9923 9739

Centro
2118 -

Residencial
Areno - Suíte.

02 Quartos,
banheiro. sala

de estar e

jantar. cozinha.
terraço. sacada

com ;:z;I�.;:J;::"'::::
churrasqueira,

garagem.
R$250.000,OO

, COIII121J1Qm1 cam_
2 urtos. cozrN. bwc ...

nuadI. PRIL"�AIInCI ,c"'-
....._ -

Jaraguá 99

1201 • CASA RESIDENCIAL· Com 02
quartos, sala. cozinha, área de semço •

Residencial Jardim das Rores • R$I4,.....

1119·CAIA_·c/
195m2 • Com 02 qudJI,_

coziIha. na de serwIço.
RS_."

1111· Apto com suite. 02 quartos, e demais
"'IId6nc:las. área 10lal1 02.00ffi2 .Porcelanalo,
.Iaminado. gesso, pintura epóxi, salão de

1IsIII, 2 vagas garagem. R$210.000,OO

6139 - João Pessoa - Rua Manoel
Francisco da Costa. Área industrial.

com 42.000,00 m2, topografia
plana. plantação de bananas. Sem

vegetação, 1 km da Agricopel.
ConsuHe·nos

Vila Nova

2120 - Apartamento com 02 quartos. bWC.

sala de jantar e estar conjugadOS, cozinha.

lavanderia. garagem. Aprox. 9O.()()m1, próximo
a Igreja Rainha da Paz. R$165.000,OO

LOCA AO
L·1111 • POUUDA· com 23 suIeS, conIIIndo 01
., com 02�, sala de estar, copa ....
1Mbo. bwc lIOdII. lIvInderI3 e tOZInhIlIIOIIIIdI •

pIÔl. AIJ POI1D de saúde doCZImIewIcz
L·'.· ..... I'MYE 1'ÚIREA • CBmIO •

cf suIe. 03 quartos, bwc social, 03 saQs, cozinha,
lavanderia. despensa, c:IVrasqueR, piscN, 01
vaga de lIhOIf'Il Rua asfiIIda, bIa nuJdI
RS1200,00
L·'•• CAIA lIMA FIIII c:o.RCWI • VILA

IIOVA • c/ 08 salas. 02 bWc's e {6no
estacionar'IIno na trenIe. RS1.700.00
L-'" • CAIA DE Al.VBWU • lUlA DA
fI&UEIRA • c/ 01 quarto. sala e coziIha aqugada.
lMnderia e �. R$375,00
L·1_ • lOIRADO - PARTt SUPERIOR • CSfTRO
- c/ 03 quartos, sala de estar. sala de jInIar, 02
bwc s. cozinha lavanderia, 02 vagas de gngem
ctumqueira e sacada. Rua astallda. Ioda nuada
RS850,00
L·'. ·IOIRADO - TIFA lIARms - C/ 04
quar1DS,03 salas. copa, cozinha, 02 !)wc·s.
Imnderia. despensa. 02 vagas de garagem,
c:tumquen, sacada. Rua asfaltada. IOda ltUIda
L·1tI7 • m.o POIITO COMERCIAL NO C8ITRO
• CASA DE ALVENARIA, RS2.000.oo
L-ZItI • APMTAIEIfTOIIIMJI· VU NOVA •

c/ 02 quar1DS, sala c/ sacada c/ cturasqueira.
bwc, cozinha, Imnderia e gaqgem. R$58O,OO
L·z.3 • APMTAIEITO • VU LAUU - c/ 01
de + 01 CII*1O. sala. cozinha, trea de seMço.
vaga de garagem, RS 550,00 - MAo TEM
CONDOMINIO •

L__ • QIITIETE • VIEIRAS· c/ 01 CJ*1D.
c:ozInha. bwc RS280.00
L·� • APMTAImfTO ·IUIA DA fI8UBRA • cJ
03 qun,s, sala com sacadI e dUTIIquei'I. !)wc
soàII. c:ozInha.lamderia e garagem RS700.oo
...- • AI'MTUEITO • Á8UAw. . c/ 03
qud)S.... com sacada ,COliN. bwc..
trea de 18Mço, lMnderIa e garagem RS500 00
...-. ANIITMmmI· AaUA.,.. . c/ 03
.,..,.... cozi1ha, aro de WYIço, sacada. 01
vaga de gngem RS 580.00
L.... • AI'MTUEITO - CBmIO· CM.ÇADAo -

C/ 03 quwtos, uIa. cozfnha trea de'" 02
bwc's. sacada. 01 vaga de gngem RS 700.00
L...Z·..........., - CBmIO· c/02
quRI,.. cozi1ha, na de snço. sacada
com CIUrIIqueh. 01 VIQI de gngem AS
550.00
L·_I·.........,.,· cm"'lCZ - Com
02 � $III. COZIIIha, na de SIMço 01 bwc.
01 VIP de OIAQIA'I R$55O 00
L.... • ............ • C8fTR0. c/02
qud)S. sala. CGZiMa. na de.nço. SICIda
com� 01 VIP di gngem. RS
51000
.....1·.........., - CEIIIM· Com01
QUnI CGZiMa. .. de senIÇo RS400 00
L •�. ca1'IIO. c/02
�, sala. cozinha, .. de.nço. 02 bwc'I
.... 01 VIp de pagem. RS 650 00
.......�. ca1'IIO - C/ 01 ..... +
02 __ .,. da118IIIbIIneIs. CGZiMa. ...
dlsnço com� 01 VIQI de
gngn RS aoo 00
..._ • .......,. .... ca1'IIO. c/
.... 02__ .. sacada com�.
CGZInIII, bwc IOdII,IMndIrD • gaqgem
RS85O.oo
L__ ClICO. NUlA-c/
02 COZIN. bwc lImdIrta e

gngem. c- - PridIo 111m saIIo di ....
par1Io""'" RS500 00
...... UU (GIII 1111. • CBI1IO • c/ ...
110m2 • 2_ a. RIIOO.OI)
..._. UU CiD IIEICIAL • CBI1IO - c/ 5Om2.
- RSI5O,oo
L.... • UU ca IEftCIIL· CBI1IO. C/...
1CDn2. .... 00
..... ·UUClIIIRC1II.·_DO.
a.. c/ .... 1IOm2. 01 _ RS700 00
WIt•. ULA CiDllEJII:IIl T..a. CIIIIII·
ConIll0m2 ...... RS1 400 OI)
Wltt • UU C II E CML· CBIM - cf 28Om2.
__ oe
WltI·UUCl E �"'·CBI1IO·cf...
100a12. 02_ .. RI2 SOO OI)
WI1I. CI EilJIL_· .... -

c. .... 5G1a2.
�
L-.-. . .... UIZ - eo....,..
l18II2M.__QIIII c:az-.e .1Me.
RS4_.oo
..... .........--.C/.- 250112.
cam02_a.RSUODOO
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rg Jaragua do Sul (47) 3274- 900
R. Reinoldo Raul 414

Itajaí '47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

De Segunda a Sexta das 8h as 19h Sábados dos 9h às 13h.
PEUCEOT

www.strosbourg.com.br MOTION & EMOTlON
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AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.
Venha conferir nossos ser"; os!

(047) 3376-0251
Rua Angelo Rubini 900

Barra do Rio cerro- Jaraguá do Sul- SC

o Ba
Nesse mês no aniversário
do ShowBar,
streep tease com a

modelo Mel Andrade.

o comUJo no I'O\U • Fim de semana, 8 e 9 de maio de 2010

Tr: 3376-0017
(manhã ou noite)

9652-4404 (manhã)

Prestamos Serviços de:
• Administração de Condom nlos:
• Contabilidade Condominial:
• Elaboraçao de Convenção e Regimento Interno:
• Acompanhamento de Reuniões:
• Emissao de bloquetes de cobranças:
• Balancete do mês:
• Cobranças de condomín o com baixa Inadimplência:
• Serviços de manutenção.

EXATA CONTABILIDADE LIDA.

Rua José Emmendorfer, 932
BrasOia - Jaraguó do Sul - se
Fone: 3372.1281

www.exatacontabllldade.srv.br

Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045
ir Entrada Clube Atlético Baependi

3275·0045/3275·1055

-os valores são sem troca. proposta sujeito a aprovação ------------------- TEMOS MUITO MAIS OP OES!!! CONSULTE-NOS _

o
>

CII 150 2 8

...

Q.
o

s

E
C>

...

...
•
.t:
o

o ee $A EDAII 200 C. OPCS

CU04PZ OPCS

COURJEJI 1.5 2112

GOL G1II1.0 2000 COMPLETO

KA GL 2007 OPCS

PALIO 2006 4P C. AR

UCORTGlU54 GOL 2P 1999 8V

GOLF 1.6 2002 COMPLETO

PALIO 4P 2001 C. OPCS VITRO ELÉ

RANGER 2007 3.0 DISEL ILS 414

VECTRA GLS 1994 CO PLETO
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TO:
Apartamento no início do Bairro

Jaraguá Esquerdo a 500 metros do
Centro - Edifício D'Espanha , andar

térreo, com área privativa de 71,68m2•
Contendo 1suíte + 01 quarto, demais

dependências e garagem coberta.

Valor de R$ 130.000,00
por R$110.000,00
Preço válido até 15.05.2010

CONTATO: Amantino CAETANO -

Corretor de Imóveis - CREel/Se 14231
- telefones: 9929.8265 e 3274.8844

Toda credibilidade e tradição em

um jornal moderno, que fala sua língua.

o (OIUU�O 1)0 I�no

7,'919.2010
Mais de 90 anos informando você.

VIAGEM FOZ DO

IGUAÇU E
PARAGUAI

UNO SMART 2P 2001

C/OPCS RS10.900,00

DATA:11/06/2010
VOLTA: 13/06/2010
VALOR: .$250.00 (por
Ipessoa)
INCLUI: Ônibus, Hotel,
Visita as Cataratas, Visita
Panorâmica a Hidrelétrica
de Itaipu, Visita ao Parque
das Aves.
CONTATO: 3371-2971

9121-7790
(Emerson)

Taxas compartilhados com o mercado

o KM, Bege Savannah. Flex, Attracti e 5. Evolution 1, Ar

condionado. DIreção Hldráu ica, Vidros. Travas e Espelhos
Elétricos. Cd Player Mp3, Computador de Bordo. Faróis de

Neblina, Rodas de Uga-Ieve, ümpadcr e Desembaçador
Traseiro.

Fielder Xei 1.8 Ar

51.800,00
2007, Preto Ar-(;ondiciOnado. Oireçio Hidráu ea

Travas Elétricas arme. Umpador e Desembaçadof
Traseiro Cd Player

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assinatura embaixo

Garantias, Comprometimento. Responsabilidades e MuHa Segurança. a ro e cu os gara te

2008, Preta. fiex. Ar·condicionado, Direção Hld Vidros. Tra as

e Espelhos Elétricos, Cd Player. Freios Abs, Alr Bag I, Câmb o

Automático. FaróIS de Neb ína, Bancos em Couro.

3370-7500
Rua Walter Marquardt. 2670

I

XSARA PICASSO EX 2005
AT/COMPLETA
RS30.900,OO

CORSA SEDAN JOY 200!
DT/ADNTRIU.DNO

RS23.!500.00

Carros com procedencio
I

Irunsparencio na negocioçoo

GOL SPECIAL 2000
CIO RU
1$13.500.00

COROLA XEI AT 2006
COMPLETO

RI36.!OO.00

Nós garantimos o preço

g e e n20

39.800,00

2005 Branca Oireçao Hidráulica
Protetor de Caçamba Lona Marfllma.
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É MAIS CARRO PELO SEU DINHEIRO.
ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR E COMPARE.

CRÉATIVE TECH OlOGIE
CITROEn
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VEreULO: orno AIS: ANO DE RS POR R$
GOl 1.6 POWER OH t VE TE AO fW t Dl 2004 25.100 23.900
(LlO PRIV 1.616V COMPLETO 2005 26.800 15.700
GOL 1.6 POWER OH TE ALM AO LTW DT 2009 35500 3 .800
2061.4 2P AO+LT+OT 2008 25.600 14. 00
206 SW 1.4 PRESE C OH+AC tVE TE-t-AO+LT+W 2005 16.800 25 500
CORSASO 1.8 OH-tAC+TE+AlM+AO+W 2004 27300 26.800
CORSA SO PREMIU OHfACtVE+ TE AO+RODAS+W 2008 32.900 31 800
307 PRESENCf 1.6 COMPLETO 2009 49.900 49.000
FIESTA SO 1.0 BASICO 2009 30.900 29.500
CORSA 50 ClASS 1.6 OH+AC+TE+ALM+AO+ 2005 2 .900 23.700

.

2061.4 5ENSAT 2P AO+LT Dr 2008 25.500 24.400
ASTRASEOAN OH AC VE TE AO COMP RODA W 2002 2 .900 24.500
206 SENS 14 AOtLT or 2008 25.900 25.000
PAUO 1.0 16V OH+AC+VE+TE+AQ+LT+W 1996 13.500 12.800
PARATll.6 CITY DH+AC+TE+AO+LT+W 2005 29.500 28.500
SIENA ELX FlEX DH+VE+IE+ALM+AO+W+OT 2009 34.300 33.000
206 PRESENC 1.4 OH+AC+VE+TE+AO+LT +VV 2008 28.500 27.900
Fil LXL OH+AC+VE+TE+ALM AUT AO LT+W 2004 30.800 29.600
MEGANEGI OYN 2.0 COMPLETO 2007 46.800 45.000
PALIO F1RE 1.0 BASICO 2004 20.900 19.200
SCENIC RXE 2 o DH+AC+VE TE+ALM BCO+AQ+LT+ABG+COMP 2001 24.600 24.000
CORSA SO WIND TEAOWOI 2001 18.900 18.000

STRASBOURG

-
ASTRA SO

mMPLETO
2002

206 SE SATION 1.4
2PORTAS

AQ+OT +LT
2008

COMPLETO
2009

CORSA SO CLASS

SPIRIT1.-6
COMPLETO

TE+AQ+W+OT
2001

•

. �
� '�RuiJó'ão ·Januário ,Ayroso, 80,· sala 03 • Jaràguá ESquerdo � E-mail: uniaosilver@netuno.com.br

"'" : �:.f.-i!:__;c� ':.k� ��� .

ó

7"1-8"1 S3 I 9186-7223

MEGANEGRANTUR
DVN. 2.0 AUT

COMPLETO
2007

FOX 1.62 PORTAS
DH+AC+VEf-TE
+ALM+AO+LT

2004

BÁSICO
2009

I �
• f.' I I

•
t

•
t I f I, I

BÁSICO
2004

OH+AC+VE TE+ALM
+AQ+RODA+LT

2002

SIENA FIRE FLEX
OH+AC+VE+TE+

ALM+AQ+W
2009

SPACEFOX
DH+AC+VE+IE+ALM

+BCO+AQ+RODA+LT+VV

2007
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o melhor preço é aq II o

ASTRA 2001 CINZA
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Rua Expedicionório João Zapella, 214 - Centro
Jaraguá do Sul - se

Fone: (47) 3274-0100 - www.iaveI.com.br

-

Javel
NEGÓCiO BOM DE VERDADE

'Punlo 1.4 bôsíco somenle com itens de série, plntutO sólida a partir de RS 38 940,00 iii visIo sem tnx:o, ou com entrada de RS IS 000,00, molS 72 vezes de RS 587,00 atol nal do eículo RS 57.264,00) financiado no.modolidodede Ieosing. A JAVEl reservo-se O dlre· O de ComgJr possf1I'8IS erros gr6ficos O crédiIo esIó SUíeiIO iii oprovoç6o de ficha codostral pera'lfe Instituições f nance res. Ofertos vólidas até o dlO 17/05nO 10, ou enquanto durarem os estoques
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eabertura
de desconto
em todos os

medicamentos

TELE ENTREGA
GRATUITA

(47) 3372-1322

o
I karsten@neluno.com.br

ARGI38 ANOS
o dia 8 de maio de 1972 nascia uma

pequena montadora de carrocerias
metálicas na cidade. a época era um

equipamento ainda pouco conheci
do, pois a absoluta maioria das carrocerias
eram abertas. Os anos foram passando e a

empresa se tornou uma referência não só no

mercado regional como no mercado nacio-

na] e até marco g ográfi o, poi a maiona

da pe oa ab ond fica lia pont da rgi".
Fabricando div r o mod lo padrao d ar-

roceria para carga a arga fria, rgi
também produz arro a -

im como oficina , at tã

in taladas em carroceria qu I \ am a ua mar

ca. Parabén pelo 38 ano duo.

Cervejas em alta
AblnBev anunciou lucro maior que o es

perado no primeiro trimestre deste ano. Os
melhore resultados vieram do Brasil onde
domina dois terços do mercado. Com a

Copa de Mundo, as vendas deverão ser ain
da maiores, mas os lucros devem ser conti
do pelo aumento nos custos do marketing.

DIVULGAÇÃO
�-

Exim Brasil

.Inscrições para cursos gratuitos
o IF- C de jaraguã e tá com in cri õ ab rta ar o

dia 23 para o exame ela. íf
_

at6rio pa�a o cur o up ri�r
de Tecnolo{!Ía em Fabn açao am a. amb In tao

sendo ofertado diver o cur o té ni o a im om o

cur o uperior de lícenciatura
_

m Ff ica. Todo gratuito .

BB no setor
de seguros

Vale conclui

negociações
VI 011-

ni mo U ontrola a ariaçõ
d pr ço n m r ado d ta

forma prov a um r aju t au

tomáti o.

DIGADORES

SELlC 95% 28 ABRIL 2010

TR 0,076% 7 MAIO 2010

CUB 99013 MAIO 2010

BOVESPA -086% 7 MAIO 2010

POUPANÇA 05214 7 MAIO 2010

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR

DÓLAR COMERCIAL (EM RS) 1 8490 18510

1,9800

20500

23530

0%

581%

DIJ6

0,42%

DÓLAR TURISMO (EM R$)

n(JLAB PARALELO B

EU O (EM R$)

18200

19000

23519
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CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

Luiz Carlos Amorim
Escritor e editor

Patrióa Moraes,
jomafrsta

GINEMA
SEXTA-FEIRA JARAGUÁ DO SUL

• Brerthaup 1
• Homem de Ferro 2 (leg)
(14h. 16h30. 19h. 21h30 - todos os dias)

-

KeltyErdmann.
jomaJista

Charles Zimmermann,
esaitor

Conhecer' ma mulher
• Breithaup 2
• Alice no PaIS das Maravilhas (Leg)
(14h40. 17h. 19hi0. 2ih20 - todos os dias)

Para as mães
A mãe dele morreu há doi dia, e ua filha,

ua prim ira filha, Joana (o me mo nome de ua

falecida mãe), na ceu há pouca hora. ua lá
grima eram diferente : nem alegria, nem tri -

teza, 6 vazio. O choro é a e cada da alma. O
olho f chado da mãe, o olho da filha brilhan
do. A carne con umida pela carne. A carne que
na ce da carne. O primeiro choro da filha, o úl
timo da mã .

Uma conver a que teve há qua e um ano

atrá ainda ecoava em ua cabeça: a mãe, com
a palmas da mão uada, e com um choro
contido, enga gado, lhe di e qu teriam que
lutar, e muito, poi havia algo dentro dela:
dor. E na noite que ele oube, tudo fi ou

mudo, tão irreal. Onde e tava D u naque
]e dia? E nada mai do que
el ouvia ou via parecia t r

n tido, um pe adelo em

data d vencimento. Ainda
na ge tação, Roberta, ua e -

po a, não tranhou a apatia
diante de ua barriga, pai e

ela carr gava a vida no ven

tre, a mãe dele carregava a

morte: E empr, numa batalha p icol6gica, a

morte v nce, poi é uma imagem muito mai
forte, mai fácil de definir, é au ência. De vez
em quando aía um beijinho na barriguinha,
um carinho, ma g ralm nt ele fica a com o
olho fixo em algum ponto, e divaga 'a. Era o

pa ado qu o torturava.
mãe dele criou o filho azinha, o pai

mandou quando el tinha m no de trê ano .

ão aguentou o tran o - di ( '�� a para
a nora, - Tão é fácil criar e educar U' o, i o

im que é coi a de macho, mulher é muito mai
macho do que hom m, agu nta o rran o.

Roberta div rtia com o com ntário da
ogra, ma r conh cia lá no fund um re Il

timento, do abandono, do de ca o, e acredita 'a

qu Joana pa ou a evitar o homen, ma d di
cou abnegadam nt eu dia ao filho.

Roberta também oub r mulher-macho, e

também agu ntou o tranco, poi no primeiro
três me e da pequ na Joana, ele e mo trava
muito di tante, chorando pelo canto, empre

que tionando o mundo, o porquê do ofrirnen
to, o porquê da dor... Foram tempo amargo .

1a ela empre se apegava numa cena, para
uportar a di tância do marido, apegava na

imagem dele, lendo em voz alta e chorando, uma

po ia de amor do Pablo eruda. oi com e

pequeno how qu ele a pediu m ca amento, e
ela viu no olho d le uma ino ência tão grande,
um poço de virtude , qu 6 pôde agrad cer por
achar alguém a im, tão de colado do real, do
grot co em que a maioria do homen e tavam
atolado.

Ela qui naquel dia colocá-lo no eu colo, e

prom ter a el qu uidaria dele, pai de alguma
forma, aqu le homenzarrão ra uma criança,
como todo o hom não, pai qu cem de
cr cer.

• Bre thaupt 3
• Caçador de Recompensas (Leg)
(14h40. 16h50 - sab. dom. seg ter. qua, qui)
(19h. 2ihl0 - todos os das)

JOINV1llE
• Cidade 1
• Alice no Pa' das aravi has (Dub)
(14h30. i7h. 19hi0. 21h20 - todos os dias)

• Cidade 2
• Homem de Ferro 2 (Dub)
(14h. 16h30. 19h. 21h30 - todos os dias)

• Cme ueller 1
• Homem de Ferro 2 (Leg)
(14h15, i6h45. i9h15. 22h - todos o dias)

• Cine Mueller 2
• Missão Quase Impossível (Dub)
(14h30. 17h. i9h30. 21h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h. i6h30. 19h. 21h30 - todos os dias)

BlUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(13h30. i6h.18h30. 2ih - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Homem de Ferro 2 (l.eg)
(14h20. 16h50. i9h20. 2ih50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Chico Xavier (Dub)
(13h40, i6hi0. 18h50. 2ih20 - todos os dias)

• Cine 'eumarkt 4
• Alice no País das Maravilhas (Leg)
(14h. i6h30. i9h. 2ih30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Missão Quase Impossível (Dub)

(13h50. i6h20. i9h30. 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Homem de Ferro 2 (Dub)
(14hl0. i6h40. i9hi0. 21h40 - todos os dias)

Enquanto a coi a não e

r olviam, ela e pelhava na

Joana mã , para criar a Joana
filha, e via na ogra o e p lho
id aI, um caminho já trilhado.
Já que não podia e pelhar
na pr6pria mãe, que falecera
muito jovem, nem na av6,
que embora tive lhe criado,

o fez como qua e uma obrigação, a ogra e tor
nou ua referência.

Quando Joana, d poi do terceiro mê , pa -

ou a interagir um pouco mai I ele reagiu, e a la
múria começou a ceder e paço ao orri o .

A P quena levantava a cabeça e ombro ,

mexia o braço efu ivamente e levantava a

perna , e claram nte r conh cia o pai. Certa
noite, Rob rta o ncontrou chorando no quarto
da pequena, ma d ta v z era de al gria.

Rob rta o abraçou e teve a c rt za de ter

cumprido eu papel, o de âncora, d porto e

guro. 1a prin ipalm nte t e a c rt za de que
aqu I qu tava ali na ua fr me havia ofrido
uma rn tamorfo e, naquela noite d ixou de er

apena um garoto in eguro, para tornar um

pai. Já ele, enquanto chorava, pen ava o quanto
era grato a mulh r da ua vida: a ma qu o

du ou, a po a que o tran formou num ho
m m e a p qu na, qu lhe duo entido d pa
ternidade. E enquanto oluça 'a I mbrava- e do
orri o contagiante da mã .

ESCRITO NAS ESTRELAS
Vitória/Viviane e Ricardo ficam perturba,

dos ao ficarem muito próximos um do outro.
Ele a convence de acompanhá-lo até a man
são e a observa admirado. O médico pede
para a moça voltar a trabalhar em sua casa
e ela aceita. Mund nha confessa seu interes
se por Filhinho. VIVlane reage ao ver Breno à
mesa e volta para a cozinha. Sofia e Beatriz
fazem intriga de GlImar e Vitória!Viviane para
Jane. Vanessa responde um questionário em
uma revista e comenta com Sandra. Clara
pede para Mariana convencer Dalva a deixá
Ia brincar com Tadeu. Madame Gilda discute
com Zenilda antes de Leninha e Mundinha
chegarem. Viviane se assusta ao ver Gilmar.
Daniel reage horronzado ao descobnr que Be
atriz será a mãe de seu filho.

TEMPOS MODERNOS
leal fica lisonjeado com a atitude de Zeca

e recebe o fi ho de braços abertos. lolanda de
clara seu amor por Leal e Gore ti surta. Túlio
avisa Jannis que já resolveu o que fará com
a bolsa de estudos e ela fica muito triste.

ara chega ao Titã e destrata lzadora e Ti to.
Faustaço e Zuppo levam Zeca a uma quadra
de futebol para que ele possa fazer parte da
turma. Porunno e pulsa Deoclora. mas fica
perturbado com o oeuo que ela lhe deu. eh
nha fala para R na o que o ama. Tertuhana se

NOVELAS
surpreende ao ver Goretti seguindo as ordens
de lolanda. Ditta e Bárbara se comovem com
o estado de Ramón e buscam apolo uma na
outra. Katrina vê Led e Dodô juntos e fica com
ciúmes. Leal e Zeca conversam animados so
bre futebol. Hélia e Maureen se desentendem
na escola de dança. Leal e totanoa se beijam.

VIVER A VIDA
Sandrínha e Benê voltam para a favela.

Miguel dança com Luciana na margem do Rio
Sena. Ariane repreende Ellen pela maneira
como ela trata Ricardo. Luciana faz uma de
claração que deixa Miguel comovido. Soraia
diz a Dora que acredita que Garcia esteja
desconfiado que Juan Carlos não seja seu
filho. Onofre ouve a conversa entre Soraia e
Matilde sobre a paternidade de Juan Carlos.
Regina sugere que Felipe e Renata se casem.

Miguel faz uma surpresa para Luciana. que
fica deslumbrada. Tereza vai ao encontro de
Marcos no quarto de tuctana e o surpreende.
Tereza encontra Marcos, triste, no quarto de
Luciana. Os dois conversam sobre o passado
e ela tenta disfarçar seu desconforto quando
ele se aproxima. Benê sai arrumado de casa
para procurar um emprego e os bandidos o
observam descendo o morro.

BELA A FEIA
ão há exrbição.

(O resumo dos capí ulos é de responsabilidade das emissoras).

GUG DO LEITOR

Não é fácil criar e educar
um filho, isso sim que é

coisa de macho, mulher é
muito mais macho do que
homem, aguenta o tranco.

LA ÇA E TO

Mo FREEMAN Chnstop e AL H.MACY

Um Gr·me Nada Perfeito
esta dive ida comédia, o crime perfeito está

se tornando um desastre perfeito. Charles, Roger
e George são seguranças exemplares de um valio
so acervo de arte. Ias. quando recebem a no ícia
de que as suas obras ta oritas estão sendo en ia
das para outro museu, bolam um plano mirabo
lante para recuperar os quadros. Tudo corre bem
até que um erro coloca estes inexperientes bandi
dos em uma fuga pra lá de atrapalhada. mostran
do que nunca é tarde para se divertir.

a quarta-feira, 28
de abril, desapareceu
nas proximidades do

Sa ão Amizade (bairro
de mesmo nome) um

pood e macho que
atende pelo nome

de Floki. Quem tiver
a guma informação

pode entrar em

contato com Leda •

da Silva pelo telefone
(47) 3371-8274 ou

(47) 8453-0532.
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HORÓSCOPO
ÁRIES

_",,,,-,,pu 20/3 a 20/4}
O dia está sujeito a alguns con

tratempos. o campo sentimental,

tenha receio de usar o mistério como

tátJCB de apro imação. Há �m t�mpo certo

para raClocmar e outro para Intuir. Ouça sua

ução.

TOURO
(21/4 a 20/5)
O dia prevê alguns problemas fi-

nanceiros, mas em compensação

você pode ter muitas alegrias n:sta noite. A

cumplicidade é marcante. Voce tem garra,

mas saiba medir suas palavras ao mostrar

suas Ideias.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)

A dois, não tenha medo de usar

um certo mistério como tática de aproxi

mação, é hora de surpreender! Movimen

te o seu dia. abra espaço para conhecer

pessoas novas e aumente seu círculo de

amlZadesl

CÃNCER
(21/6 a 21/7) .

em tudo vai acontecer do jeito que

você deseja, mas mantenha o pensa

mentO positivo. Afaste as brigas da paixão! Boas

chanCeS de ganhos, só que o dinheiro pode en

trar I'áciJ e sair mais fácil ainda.

LEÃo
(22/7 a 22/8)
Escolhas imprudentes podem tra-

zer prejuízo ao trabalho. A atração
física desempenhará papel fundamental.

Analise se não anda sobrecarregado. Pas

sar momentos relaxantes poderão acalmar

soa alma.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
A sensação de não ser devida-

mente valorizado pode afetar sua

autoesuma. Conheça novas pessoas e abra

os horizontes. Se alguém precisar do seu

aUXllO, atenda com alegria e disposição.
�ude o próximo.

LIBRA
Ihotl'lfdl (23/9 a 22/10)

Noite ideal para fortalecer a vida

amorosa, aproveite! As relações es

táveIS terão apolo extra do céu. Aproveite o

bom humor para ser mais direto e ter ob

jetIVIdade em suas conquistas e relações.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
CUidado com a inconstãncia. O

período da noite traz boas vibra

çoes para este dia, favorecendo o relacio
namento. Precisa aprender a batalhar pe
las mudanças. Não tenha medo das novas

SItUações que surgem na sua vida.

SAGITÁRIO
.� (22/11 a 21/12)

Cuidado com a interferência da
famnia. Influências são promissoras

para quem trabalha em casa. No amor, dê
maIS atenção a quem ama. A preparação
é uma fase importante. Planeje seus pró

mos passos.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

Sua autoestima pode estar em
baIXa por conta da sua carência. A noite
promete ser conVidativa e o diálogo favore
cerá a união. Sua sensibilidade está forte.
CUIdado para não se ater ao que é negativo.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Vença o desejo de gastar com

co sas supérfluas. As relações mais
sólidas estão protegidas. Este dia pode ser
todo seu: saiba administrar suas dúvidas e
não se de' e levar por elas a todo momento.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Seja gentil e faça uso de certas deli-

cadezas. É hora de se abrir ao diálogo
e estI ar o entendimento. A sensação de
laJe há uma tarefa a ser cumprida e de que
1ern COodIÇÕes de fazê-la preenche seu dia.
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A atriz Sthefany Brito continua em Milão com a
-

'

mae Sandra. Segundo o advogado Ricardo Brajter-
man, a presença de Sandra é para ajudar a filha
moralmente e financeiramente. Ela só ficou saben
do do pedido de separação litigiosa movida pelo ex
dias depois, e estava sozinha e sem ter como se
manter. O advogado afirma que ele tirou até mesmo
a internet e o celular da atriz.

Bárbara paz
sem gravaçõe

Segundo a coluna "Retratos da Vida", do
jornal "Extra", a atriz Bárbara Paz precisou
ser afastada das gravações das últimas ce

nas de sua personagem, Renata, em "Viver
a Vida". O motivo é a saúde, já que ela apre
sentou sintomas de gripe suína na manhã
da terça-feira. Após se submeter a exames,
descobriu-se que era apenas uma gripe forte,
mas ela ainda não voltou a gravar.

Luana e Feli e

teriam terminado
Mais um capítulo no romance íô-iô de Luana

Piovani e Felipe Simão: o casal pode ter terminado

mais uma vez. Os dois estão juntos desde 2008,

pouco depois de a atriz terminar o relacionamento

com Dado Dolabella. Em entrevista a "Contigo" a

atriz afirmou que os dois nunca terminaram de ver

dade. "Um nunca comunicou ao outro que terminou

nem que voltou", explica.

DIVIRTA-SE

Fada feminista

ba Ramalho:
câncer no seio

Walter Negão, autor da próxima novela da seis, "Girassol", já havia negociado um

"plano B" com Juliana Paes para o caso da protagonista engravidar no meio da tra

ma. O que o autor não esperava é que a gravidez acontecesse antes de começarem
as filmagens. Segundo o jornal "O Dia", Walter já escalou outra atriz para o papel, já
que em julho, quando começam as gravações, Juliana já estará com uma barrigui
nha de três meses. Cléo Pires deve substituir Juliana.

ANIVERSARIANTES
8/5
Adnel G de Moraes

Amanda D. de Souza
Ana C Andrade

Daniel Mu ler

DeISe M Zapella
Edelcio J. MiChalack

Erica Gruber

Irene dos S RlStau

Ivo Bonatti

lzanna vaUer

Janete A. Martins
Jordana L.ange
Rafaef F. Krueger
Renilda MeIdoIa

RoIf A. zehnder

Ronaldo Rubin

Rosane C F.r Oatsochio

Solange ValIer

9/5
Q!tso O Aennann

Daene PahoIski
Elsina lenz

Evoníta C. dos Santos

Mma R de 0Weira
Joao P. da Rocha
MariIei O ,ta,enso

MicheIe C. \feioso

Neusa C. dos Santos
Ref l8tD Sctukowski

a o deixa ex
sem internet

Um casal comemorava as bodas de prata e seus

60 anos de idade. De repente aparece uma fada:

_ Como prêmio por terem sido um casal exemplar,

cada um pode fazer um pedido!
_ Quero fazer uma viagem ao redor do mundo com

meu marido! - pediu a mulher.

Depois, o marido diz:
.

_ Não posso desperdiçar. Desculpe, benzinho. mas

eu quero uma mulher trinta anos mais jovem que eu.

A fada faz um circulo com a varinha e ... zap. O homem

ficou com 90 anos.

Durante um e ame de rotina.
a cantora Elba Ramalho, de 59
anos descobriu um câncer no

seio esquerdo em estágio inicial.
A cirurgia já foi feita para a reti
rada do nódulo de 5 milímetros,
e a cantora passa bem. Ela nâo
deve fazer quimioterapia, ape
nas o tratamento radioterápico.
Em um comunicado oficial feito
ontem, Elba afirmou que já vol
tou à agenda de shows.

Juliana perde o

papel na novela

ova músíca de
Claudia Leitte

Claudia Leitte revelou ontem no Twitter
o nome de sua próxima música de trabalho:
Famosa . A revelaçao foi feita durante uma

brincadeira de charadas com os fãs no micro

blog. Ela deu dicas como: 'Amo' é parte da

palavra-chave, gente". Antes de revelar o ver

dadeiro nome, ela se divertiu com respostas
dos fãs como "Pamonha". "A música fala da
história de uma personagem que criei. Gravei
com um gringo. Nos próximos dias vocês irão

conhecê-Ia", adiantou.

SUDOKU

7 2 8

2 6 9 5

4 1 6

3 6 2 7

6 8 3

5 7 1

8 3

4 7 8 9

5 9 8

SOBRE o JOGO

O

5-
::)
.....

s ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



16 Social o (:()RlU�IO no I'()\O • Sábado, 8 de maio de 2010

moagoncalves@netuno.com.br

çaves
ede.com

turma que adora fuçar, bi bilhotar e inventar na int rnet acaba
d lançar na red um e-mail e perto ond oca amento é comparado
a um programa de computador. Digamo qu ria mai ou m no

a im: "Prezado t
'

cnico, há um ano e m ia troquei o programa noiva
1.0 p lo e po a 1.0 e v rifiquei que o programa grau um aplicativo
in prado chamado b be.exe, que o upa muito e paço no BD. Por
outro lado, o e po a 1.0 autoin tala em todo o outro programa
e é carregado automaticamente a im que eu abro qualquer aplicati
vo". E de c a zombaria!

Nelson
Pereira,

a esposa
Rosilene e a

filha Paula
curtem

temporada
de férias

nos Estados
Unidos

NAS RODAS
• Beta Taranto que aniv r ariou
na quinta-feira, ganhou coro de

parabén ,naquele eu etilo b m

privé de ser, no Falcão porto 1 a

proa do comando, a gaJ ra toda
do futebol ociery
• O meu amigo ilvino Lei r, o

popular "Bríc" do tempo ido ,

e tá mai feliz que gan o novo na

lagoa. O motivo é a elas ificação
do u 1engão na [ ibertadore . O
homem não fala em outra coi a.

• arquit ta Carine Piocoli
Marcatto também já garantiu o

eu convite e é pr ença garantida
na F ta do Champanhe, dia 25 de
maio, no Estação Armazém.

Fofocódr,omo
Fala ério! Tem um conhe

cido jaraguaen e, que anda na

maior o tentação depoi que
chegou da última viagem pela
Europa. O "bonit6n" e inteli

gente prof ional que tem um

go to apuradí simo, curtiu de
mais uma auna turca e anda
recomendando ao amigo que
conheçam essa maravilha. Re

laxa e faz sonhar. Então tá!

,Dica Ide domingo
Levar a ua mãe para curtir a

delícia do R taurant Kantan,
Pen ando bem a situação na

Grécia ainda é pior do que no

I:� (que ão Jorge. Pelo meno o

.orintiann ó quebraram o que
viam p la frent na aída do Pa
caembu. Ião é?

• Ontem foi comemorado o

Dia do Oftamologi ta.Dica de sábado
Curtir a com moraçõ de

ano da Cachaçaria Água D e.
turma da D carpi o

amanh ceu na xta-feira
num hororô daqu le .

equipe d fut aI da loja,
comandada peJo Rodrigo
Fr iberg r, I vou na quinta
f ira noite, um cho olate d
) 5' da Im biliáría Jardim.

o

• Domingo quem bat a taça
e faz tim tím o m u amarada

1ar o Ale andre Beltramini.
Parabén .amigo' O m u d jo
é qu eja plenament fi liz.

Hoje o grupo DetonAx
'

faz
h w ao lad da Biblioteca

Pública, em comemoração ao

Fi as de Jó
Hoje, a partir da llh30min,

todo mundo e tá convidado para
participar no pavilhão chut
zenfe t, da tradicional macar

ronada beneficente Filha de
16. Evento importante qu vale a

pena er pr tigiado.

TOdos os cesunos num 50 lugar'

473275.0028

o boa gente Mauri (ani ao lado de sua esposa
Joelma, recepcionam amigos hoje a noite, na bela
casa do casal, para comemorar a sua idade nova

-

Ariana festejou seu

níver na quinta-feira,
no Estação Armazém.

É fácil amar os que estão
longe. Mas nem sempre

é fácil amar os que
vivem ao nosso lado.

Leitor fiel
Leitor fiel de hoje é

o grande Nelson Hard, o

Timbó, da Imobiliária Jardim.
Ele é outro amigo que lê a

coluna todos os dias.

Dia da Mães. Boa pedida!

• Tânia Dantas é a grande
aniv r ariante d domingo.
Igualment Valéria Pa eto.

Felicidade mil.

Amanhã tem almoço
e pecial no ayró, em

hom nagem ao Dia da

• Hoje é dia de feijoada
,

Brasil ira, ·na Choperia
condidinho.

e tudante de jornali mo

Tiffani Loui e do anta, é a

ani er ariante mai fe tejada
de hoje. Parabén .

• Com e a, fui!

Amanhã o casal gente boa
Theobaldo e Bemadetti Ewald
fi teja com aJmoço, o 60 ano de
ca amento, ocorrido no dia eis de
maio. O encontro reunirá filho ,

noras, neto e bi neto . Mil viva !
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o ORREIO ,O 1)0\0 • Sábado, 8 de maio de 2010 Publicidade

Rua Roberto Ziemann, 201
FORmlGORI Czerniewicz • Jaraguá do Sul
I N F O R M A T I C A www.formigari.com.brI3371-0034
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De 8 a 12/maio, você compra
seu pacote vo n o TAP

com preços reduzidos e paga
em 8x se juros e sem en r a.

Pa ls
A partir de:

2.077 REAIS
0+8xsemjuros 259R IS

Hotel I bis la

Preço pI l/nov té 101 ez

Lisboa
A partir de:

2.174 REAIS
0+8xsem ju s de 271 REAIS'
H Olissippo Marq és de Sá

Pr� pI 16/set até lO/dez

Paco esdeS

fé
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"
Não tem

sensação
melhor do que
amar os filhos
e ser amada

por eles.
JANETE PEDROTTI

Como muito bem diz o ditado popular: mãe é aquela que cria e dá amor "
J R GU' DO SUL
" ãe é a de coração",

diz João Paulo Pedrotti
Tafner, de 16 anos. O
garoto foi adotado ainda
bebê r ·rJanete aría
Pedrotti. Hoje ele tem mais
uma "rmã, também adota a

pela famflia Juliana está
com 15 anos e pensa da
mesma maneira

o começo do ca amen

to, Ian te vitou a po -

ibilidad d ter filho .

Depoi de algun ano,
ela o marido começaram a

pen ar na ideia. Durante cinco
ano ,ele tentaram e não con-

eguiram. Já um pouco de a

nimada, Janete e ta Ta pr te

a faz r in emínação artificial,
quando teve a po ibilidad de
adotar um bebê.

• •

as uma criança
na vida de Janete

A bióloga e tava na li ta de
e pera para adoção há mai ou

meno um ano quando ou

be qu João Paulo e tava em

Ioaçaba aguardando por uma

família. Emocionada e pre t

a realizar o anho de er mae,

Ianete não p n ou dua veze

e foi bu cá-lo. 'Quando h ga
mo lá, ele abriu o olbinho
nó no olhamo. Eu enti qu
ele também m acolh u. Foi
uma emoção uma felicidad
muito grand ", r I mbra.

Quando eh garam em Iara
guá do ui com João Paulo no

braço , a urpr a foi grande
para todo o amigo e familia
re .

" Tão contamo para nin

guém 'ante, I 6 ouberam

quando a gente chegou com

el. a todo mundo apoiou e

deu a maior força, como el
aído de mim", xplica.

D poi d oito m com o prim iro
filho, lan t d J briu qu uma menina,

ém nascida, tava no ho pi I P pe
rando por uma família. f come {' qu
é, qui cor r para bu 'i-la I ma

hora." uberno que ha ria um ca aI d
Curitiba na no a fr -nte, ma, el d-
i ti m, ela poderia fi ar c n

dia guinte, ligu i uma d Z IR para
o Con lho Iutela para aber n tfcia . L
e maravilho o pr nt foi olocad

por Deu na minha família', conu .

Q and Juliana h gou oi uma c rre

ria total. inguém tinha comprado b rço
nem roupinhas para menina. a, amor

nunca altou. "O prim iro b -rço dela oi
uma junção d doi afá e alguma co

berta . D pai a gent foi dividindo a

cama entre o doi e eu corri para com

prar alguma cai a. inguém acreditou

que eu já tinha mai uma filha"

Enquanto a crianças cresciam, a mãe

mpre deixou claro que o doi eram ado
tado . Ela optou p la \T rdade, para que não
ofressem no futuro. • hoje colhe o fruto

d amor. João Paulo e Juliana afirmam

que não têm vontade d conhecer a mãe

biológica. E Ianete diz plenamente reali
zada." u muito feliz. eu pud teria

adotado outras crianças tam êm, Pois não

tem sensação melhor do que amaro filho
e ser amada por el ", en

.

la com a sab -

do ria presente no coração de quem é mã

Janete vai
comemorar o

Dia das Mães
com Juliana e

João Paulo

FOTOS PIERO RAGAlZJ

JURCELEI SE DEDICA AOS SEUS LU OS, E QUA TO PLANEJ TER O PRÓPR O FILHO

pouco pro esso a,
Jure I i li re inha da il a t m

3 ano ainda não r alizou o a

nho de r ma . lona vida r l,
p rqu na profi ão la é mã todo

dia e de muita riança. Jurcelei
prof ra no Centro Municipal

de Educacional Infantil Ro a aria
Donini e cuida de aproximadamen
te doze crianças, entre ei m

um ano, enquanto a verdadeira
mamãe trabalham.

vida de prof! ra d b rçário
é como er uma mã d brincadeira,
o que é I vado muito a ério, Ela
alimentam o pequeno trocam

fralda, colocam para dormir, e

principalmente, dão muito amor
e carinho. "Eu empre digo que eu

já me into um pouco mãe. El
ão meu filho d coração. Cuido

d a crianças como e fo em

minha , pai o pai dela esperam
i o da prof ora, que ela tenha
Ii p nsabilidade com el ", explica.

Enquanto conver ava com

a reportagem do O Correio do

Povo, Iurcelei não de cuidou um

egundo equer da criança.
I braçava um, b íjava outro, pre
parou comidinha, balançou car

rinho [i z brinead ira .

L a rotina da prof ora do
c ntro infanti é pare ida com a

da mamae, é inevitável que o

ntimento de carinho aflorem.
II ado qu tão aqui ão amado

pela gente. Tão tem como não e

apegar a e a fofuras, Quando
ele faltam a gente já quer aber
o que aconteceu. Quer ver então

quando pa am para a outra

turma a gente fica morrendo de
audade I me mo abendo que

vai ver todo dia I.
E o grande anho d Iurcelei

tá próximo de e tomar realidade.
Ela pretende ficar grávida I o ano

que vem. 'Quero ter um casal de

gêmeo . É o meu anho. ó não tive
antes p rque quero ca ar primeiro,
ter minha ca a para depoi ter fi
lho ", garante.

mpouc

Jurcelei garante: não há como conviver todos
os dias com os pequenos e não se apegar a eles
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ve
té 2011, Brasil deve ter 15 mil Farmácias Populares

A (j1X) mses das eleições,
o fJMI1ll quer turbinar o

pqrarm socmI campeão da
...afiJItOn��. da população: o

Famíil Popular.

a

A
meta é chegar, até de
zembro, a 15 mil pon
tos credenciados para a

venda de medicamen

to mais baratos. No ano passa
do, havia no país 10.790 farmá

cia . A im, o número representa
um aumento de 39% em relação
a 2009. Para a rápida expansão
do programa líder em provação,

Saúde é a

maior entre
preocupações

Mesmo que a lista de medica
mentos com desconto seja menor

nas farmácias conveniadas do que
na rede própria, o sistema caiu
no gosto da população. Em uma

pesqui a sobre programas sociais
encomendada pelo governo fede
ral, o Farmácia Popular apresen
tou um de empenho superior até
m mo do Bolsa-Família.

Do entrevistados, 73% consi
deraram o programa ótimo/bom.
Em egundo lugar, vieram as es

las técnicas federais, com 71,8%
e avaliação positiva. Além da

boa aceitação, a pesquisa ainda
revelou que a saúde é a maior

preocupação da população, o

que torna o programa um po
tencial investimento eleitoral.
tualmente, a maior parte da

rede conveniada concentra-se
no udeste e no Sul do país.

segundo pesquisa encomendada
pelo Planalto, o sistema foi "de -

burocratizado".

respon ável por anali ar a regu
laridade fi cal, orno certidõ

negativa de débito, enquanto o

ministério deve che ar o papéis
relacionado a área sanitária.

Com a mudança, a fannácia

pa sará a er tratada como um -

tab lecimento comercial comum.

liA CEF e tá apta a faz r toda a

checag rn'; def nd o diretor do
Departamento d A i tência Far
ma êutica do !Jini térío da úde,
lo é Miguel do la cimento Júnior.
O inv timento tamb m é para in
cluir doi m dicam nto: inva
tatina in ulina, o que d v cu tar

R 4,6 milhõ ao governo,

O prazo para o processo de
aprovação de farmácias pas ou

de quatro meses para 45 dias -

para que isso fósse pos ível, o

Ministério da Saúde não vai mai
participar da análise da docu
mentação dos estabelecimento
interessados em participar do
programa. Do começo ao fim,
o processo será conduzido pela
Caixa Econômica Federal.

Atualmente, o método é i
multâneo, no que diz respeito à

inscrição e à avaliação. A Caixa é

Pesquisa mostra que 73% consideram o programa social ótimo ou bom

Torne-se um vendedor
\

O CORREIO DO POVO
.

,

Contato: joel@Ocorreiodopovo.com.br

.

Não-alimentícios foram impulsionados por remédios (4,6%)

acionai 19

Inflação oficial tem m ·or
alta para abril em 5 anos

RIO DE JANEIRO
inflação d 0,57% apura

da p lo IBGE m abril repr -

ntou a maior alta no índi

para me e de abril de d
2005 (O 87%), egundo de ta

cou a coordenadora d índic
d pr ço do in tituto, Eulina

un do anto. Já a alta d
1,45 ó apurada no grupo do
alim nto no mê foi a rnaí r,

para m d abril, d d
2001 (l,80 o).

gundo Eulina, ap ar da
d a I ração no r aju t

m r lação a março 0,55%),
o alim nto continuam c .111

"alta g n ralizada", provo a

da obr tudo por f ito do

probl ma limáti o na la
voura . j n ir a abril, o

alim nto a umulam alta d
5,1 ,b m up rior ao pri
m ir quadrim tr d no

p ad (1, 7 ).

A maior parte do alimen
to acelerou o reaju t de

março para abril e a de a

celeraçõ s ficaram cone n

trada em poucos produto ,

como tomate, leite e açúcar.

Alimentos continuam
com alta principalmente

por efeito dos
problemas climáticos

principal impa to d alta
ne grupo foi dado pelo 1 it

pa t urizado, qu ubiu 7,43%
r pr ntou a maior contri

buição individual (0,08 ponto
pore ntual) para o IP do
rnê (0,57 ó).Já o grupo do
não alimentí i aum ntou

0,31 ó m abril, ant 0,22 Ó
m março, impul ionado 0-

br tudo p I r aju t do
io (,6 ), autom v I
) \ tu rio (1,28 ó).

Reativação da elebrás
vai estimular com etição

o

mp
i anã

tíva priv da não t nha
d atuar, Para a próxim
n d d

a ini 'a
ndi

-

ma

reuni-

d 111 b para

CONCURSO N° 2287

14 - 21 - 69 - 70 - 79

F
CO CURSO ° 528

02 - 03 - 04 - 06 - 07
08 - 10 - 11 - 12 - 15
19 - 21 - 23 - 24 - 25
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DOIS TOQUESCURIOSIDADES
D S SELEÇÕES JU • A torcida do Marcílio

Dias prometeu entrar na

lu tiça ca o a Chapecoen e eja
beneficiada com a desistência do
Atlético de Ibirama.

A Nigéria é a única seleção africana Que
passou duas vezes da primeira fase da Copa

do Mundo, em 1994 e 1998. Em ambas, foi
elim nada nas oitavas-de-final.

ESt MO· 'egundo a Fúria
Marcilista, a organizada do clube,
i o fere o Estatuto do Torcedor. A
notícia foi divulgada ontem pelo
Diário do Litoral, de Itajaí.

Automobilismo
e te fim de emana tem rnai uma etapa do Campeonato

Catarinen e de elocidad na Terra, agora em Ioaçaba. O pi
loto da região confirmaram pre ença e vão atrá da liderança
na re p ctiva categoria. a arca A, Thiago Rau i e Dir
ceu Rau i o upam o egundo e terceiro lugares, re pectiva
mente. la B, Thoma chwartz é o vi e-líder. Ale andro Co-

lho/ qu não foi b 111 na prim ira etapa, e pera melhor orte

na tock Car Omega.

• e definirem que
a Divi ão Principal de 2011 terá
me mo 12 time e não haverá
rebaí ramento, outro torcedo
prometem fazer o me mo.

• O torcedore da

Chapecoen e tão do lado do
clube e querem permanecer na

aga do Atlético. Ele defendem
que o time de Ibirama é que tem

de er punido.

Brasileirão
Com ça hoje aquele que é

o mai di putado campeonato
d fut boI do mundo. Espa
nha/ Itália e Inglaterra podem
ter mais poder aqui itivo e a

maior: e trela / mas em ne

nhum outro lugar do mundo
tanta equipe entram como

favorita para brigar pelo tí
tulo. Trê time eu vejo mai

adiantado, que começaram

melhor a temporada - Cruzei
ro, anta e Grêmio (não ne

ce ariamente ne a ordem).
Todo ainda têm compromis-
o por outra competições,

ma chegam, pelo meno até

agora, como forte candidatos.
E o intere ante do pontos
corrido é que novos nomes

urgem a cada emana. Vai ser

UITIa boa disputa.

igéria
em chance de brigar pela egunda vaga no grupo, mas não deve ir
muito longe. Ape ar de ter terminado a Eliminatórias de forma invic
ta/ a igéria empatou demai e con eguiu a vaga no último jogo, em

um gol dramático no final do egundo tempo. Além di o, é um tím

que não teve uma renovação ad quada d de o último MW1diaI que di putou,
em 2002. O volante do Chel a, John Obi Mikel (foto) é a maior e trela do time,
ao lado do atacante Obinna (não tem nada a ver com o jogador do Galo). O

jovem Martin e o v terano Kanu podem ajudar nos momento deci ivo .

ESTREIA • Hoje entra no ar o ite
novo do Jornal O Correio do
Povo c, consequentemente, o

blog remodelados do pes oal do
e porte.

DA· O meu manterá
o m mo nome e agora, com

a facilidade e praticidade para
postar, as atualizações serão mai

frequente . Aguardo você .

: • Veja mais do esporte nos blogs Arquibancada e Firula de Salto Alto, no site \vww�ocorreiodopovo.com.br

BODAS DE DIAMANTE
COMEMORAM DIA 06/05/10 Hyundai com câmbio automático

grátis é só no DIMAS.

THEOBALDO E BERNADETTI EWALD R /\

"0 valor das coisas não está no tempo que
elas duram, mas na intensidade

com que elas acontecem. Por isso existem
momentos inesquecíveis, coisas

inexplicáveis e pessoas incomparáveis:'

Sã o os votos dos

Filhos, Noras, Genro, etos e Bisnetos.
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o
egunda-feira, partida será em casa contra Petrópolis

JARAGUÁ DO SUL

l.íter isolada da Uga, a

Malwee/Cimed está em

Bebedouro (SP), onde pega
o São Paulo, com objetivo de

se distanciar na liderança.

S mpoupara
alweeen

Para
isso, a comissão téc

nica da equipe resolveu

adiar a estratégia de pou

par jogadores e vai com

lodo o craques que tem à dis

po íção para o jogo desse sába

do, a 20h30, no interior paulista.
O auxiliar técnico, Marcos Mora

e , o Marcão, explica a decisão:

Ma ideia original é fazer o reve

zamento, mas nesse momento a

Reencontro
com Vander
não preocupa

Sobre o reencontro da Malwee
mm Vander Carioca - jogador que
havia sido anunciado pela equipe
no início do ano, mas que optou em

ficar no Rio de Janeiro, por motivos

pessoais - Marcão garantiu que não
existe clima de vingança e a única

detenninação é neutralizar as joga
das dele, que na visão de Marcão é
wn excelente atleta.

Amigo pessoal de Vander, Fal
cão também está preocupado com

o jogador dentro das quatro linhas.
MEle (Vander) não foi culpado pela
ituação, isso já passou, ele é um

amigo. Enfrentá-lo é muito difícil,
e vamos marcar o Vander jogador
o que aconteceu é passado. Nin
guém tem mágoa, até pela pessoa
que ele é", resumiu.

Falcão está confirmado
para os próximos dois

jogos do time

e ...

gente precisa de ponto . Quere
mos manter a vantagem".

A proposta de dar confiança
aos jogadores mai novo per
manece, mas será colocada em

prática em jogo e tratégico .

"São duas situações: e a gent
não colocar os garotos para jogar
eles não vão adquirir confiança,
mas perder um jogo por falta d
experiência também é prejudi
cial para a equipe ne e mom 11-

to", esclarece Marcão.

Depois de enfrentar o ão

Paulo, na segunda-feira, 10, à
19h15, a Malwee tem uma pa
rada dura contra o Petrópoli
na Arena Jaraguá. Marcão com

para as duas equipes e prevê o

principais desafio que o tim

terá p Ia frente. "O ão Paulo

campo to por uma garotada da

capital qu foi para o int rior.
É um trabalho novo para n

gr nar pr i a de r ultad .

a vitória nã urg motim
com ça a fi' ar rn id nti ad .

Em ontrap rtida o P trópoli I

ai m d qualidad t

tidad d jogador .

pr prado p ra h ar long
na Li ali, mparou.

Iw

qu p ra

Bnmo
dido I

m.

SERViÇO
O Quê: MaJwee x Petrópolis. Quando: segunda-feira, 10, 19h15.
local: Arena Jaraguá Ingressos: R$15 (inferior) R$10 (superior) e R 5 (meia!
seperíor)' Postos de Vendas: Falcão Sports Girolla Imóveis e Postos Mime.

p quena, ma com um d

icação, força, ren
' nci •

m i corajo a que um h rói.

Pa

Varz an OH-

m i . Alviverde está invicto no certame

o re u do sa rã n edição do dia 12 de aio.

U fUHltlJU no PO\O
-� - --'-- -----

Penúttima rodada
do Varzeano será
em três campos
JARAGUÁ DO SUL

A P núltima rodada do Carn

p anato Varz ano de Fut boi -

Troféu Raul aldir Rodrigu I qu
foi tran f rida por au a da chu

va, d ve finalm nt acont er

n ábado. rupo I B

que ão compo to p r quatro ti
m já tão d finid . o rupo
D, o ti tico Ind p nd nt p ga
o ékí m onfronto dir t p Ia

vaga. inda p lo O, o JJ Bordad
Gar to da Vila cumpr m tab la.

o E, o igr r eb o Ri

101ha, amba a quip ainda

m chan d ela ifi açã .

para prati am nt arimbar o

pa apone. t I nt rna omfort
i -lant rna Box 7 pr i am

, n r par t r alguma chan
d I

Esporte 21

Chaves A, B e C já têm
definidos os respectivos

classificados para a

segunda fase.

P I
Luiz r

e

Viltória quer
trazer vantagem
de fora de casa
JARAGUÁ DO SUL

•

r ,
•
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iCO
Em entrevista, 'novo' presidente revela novo caminho
J R cu' DO SUL

O Juventus, que estreia pela Copa
Santa Catarina, nessa segunda
feira, 10, as 20h30, contra o Avaí, em

Camboriú, terá uma "nova dinâmica"
nessa temporada

Pelo menos é o que prometeuo pre i
dente reeleito Ilda Varga , em entrevista
exclu iva para o Jornal O Correio do Povo.

Varga revelou que decidiu rea umír o

time com uma condição: "pen ar positivo
para proporcionar o lazer para a comuni
dade via futebol profi ional".

Ma na quatro linhas o pouco tem

po de preparação pode er o vilão do time.

Hoje chegaram mai doi jogadores: o lateral-

querdo Fabiano, que tava na temporada
pa ada, e o zagueiro Rodrigão, ex-Bragantino.
Uma parceria entre Iuventu ,Cacá Pavanello
e Ivo Konell deve trazer mais ete novos con

tratado ,ainda ante da partida de estreia.
O objetivo da iniciativa, egundo o presi

dente, é fazer do Tricolor "uma entidade que
combine com o lado progre o d Iaraguá do
ui". O motivo que levaram Varga a perma

necer no cargo e a definiçõe quanto ao fu
turo do c1ub foram o a unto da entr vi ta

que você acompanha a eguir.

PlE"RO RAGAZZI

Vargas disse que ficou porque se comprometeu
em não deixar o Juventus sem comando

OCP-Oquelliemornrouafiarr
no comando do Juventu ?

Varga - O meu compromi o

de não deixar o Iuventu acéfalo. O
clube é uma in tituição muito for
te para ficar em pre idente. :.ntão
me propu a continuar ba eado
nes e propô ito.

OCP - Primeiro o nhor di

que sairia, depoi voltou atrás e di -

que permanece até alguém assu

mir. Existe alguém em vista?

Vargas - ão existe. õ esta

mos agora com o projeto vamos

dar urna boa alavancada no luven
tus e pode er que urja alguém
interes ado. O importante agora
é mudar a cara do clube, uma en

tidade que combine com o lado

progresso de Jaraguá do Sul.

OCP - Por que demorou tanto

tempo para montar o time para a

Copa Santa Catarina?

Vargas - Há três anos que eu ve

nho fazendo essa pergunta: por que

as coi no futebol têm qu ser fei
tas mpre em cima da hora? Pare

que é coisa do futebol.

OCP - Agora, como está o plane
jamento para essa temporada?

Vargas - Di putar a Copinha e

inve tir forte na divi ões de ba e.

A no sa ba e vai representar Iara
guá do uI no Ia c (Jogo Aberto
de anta Catarina). O pensamento
é não chegar a vé pera do campe
onato do ano que vem e ter que
montar o time.

OCP - Qual a a opiruao bre
uma possível virada de mesa no

Catarinense?
Vargas - Eu acho que devemo

ficar na Primeira Divisão. Agora
cabe ao TID- C decidir como vão

proceder para suprir a vaga do Atlé
tico de Ibirama Por que privilegiar
a Chapecoense e não o Iuventus,

1arcruo Dias ou qualquer outro da

Especial? Cabe a nó fazer a nossa

argumentação jurídica

OCP - Quanto ao patrocínio , o

hor chegou a dizer que era uma

loucura montar tim 1 dinh iro.
1 quer dizer que para tem

porada o Juven já tem verba -

fi 'ente?

Vargas - Já temo a Enget
Imobiliária Está bem m Ihor, FIr
mamo hoje (ontem) uma parceria
com Cacá Pavanello e Ivo Kon U.
É um acordo de companheirismo.
Imediatamente el no disponibi
lizaram sete jogadores profi

.

onai

que vêm por intermédio da amiza
de deles com o ereu dartínellí, do
Joinville. Além de apoiar na alimen

tação, transporte e alojamento. Ou
tra vantagem é o contato que eles
têm para conseguir patrocinadores.

OCP - E as dívidas do clube.
Qual é o montante? Existe algum
plano para quitá-las?

argas - Gira em tomo de R
150 mil o déficit do campeonato
pa ado. O plano é arrecadar di
nheiro e pagar.

Robinho será o responsável por comandar os Meninos da Vila

Brasileirão começa estrelado,
mas �anela' pode atrapalhar

DA REDAÇÃO
Um dos campeonato de

futebol mais equilibrados do

planeta começa neste sábado.
O Brasileirão da érie A, assim
como no ano passado, está re

cheado de estrela . Mas ninguém
sabe o que acon erá depoi da

Copa do Mundo. Craques como

Robinho, leymar, Adriano, Fred,
Kléber; Dougla e D'Al ndro
são constantement andado

por equip do ext rior. E a ja
nela de transferência pode er

a grande inimiga do club de

pai do segundo em tre.

O primeiro grande confron
to rá ju tamente entre o atu

ai campeã d
-

o Paulo e do
Rio de Ian iro. Botafogo e Santo
e enfrentam no ..ngenhão, no

du lo entre a dupla gringa Her
rera e Lo o Abreu e do menino
da Vila, comandado por Gan o,

eymar e Robinho.
O debutante na comp tição

também joga neste sábado. O
Atléti o-GO chega motivado de
p i de eliminar o Palmeiras na

Copa do Brasil e recebe o forte
time do Grémio, também cheio
de ânimo pela boa fase. Ambo
também foram campeõ no

respectivo Estado .

o primeiro grande
confronto será

justamente entre os

atuais campeões de São
Paulo e do Rio de Janeiro

- Botafogo e Santos se

enfrentam no Engenhão.

O terceiro jogo do dia co-

'loca frente a frente o Palmei
ra , que precisa r cuperar a

confiança da queda de r n

dimento em 2009 e a recém

eliminação na Copa do Bra ll,
e o Vitória, campeão baiano
emifinalista da me ma Copa.

Três dás icos são o de ta

ques do domingo, as 16b - Fla

mengo x ão Paulo, Atlético
MG x Va co e Internacional
Cruzeiro. Já o Avai, único repre-
entante catarinen e, recebe o

Grêmio Prudente às l8h30.

JOGOS PELO BRASil
• BRASILElRÃO SÉRIE A
• 1.. RODADA
SÁBADO
1Bh3O - Botatogo x Santos
18h3O-� Grêmio
1Bh3O - Pa meiras x Vrtória
00 INGO
16h - Flamengo x São Pauto
16h - Cori lans x A1Jético.PR
16h - AtJétic:oMG x Vasco
16h -Intemaaonal x Quzeiro
1Bh3O - Ceará x Rum'nense
1.8h3O - :va x Grêmio Prudente
1.8h3O - Guàrani x Goiás

• BRAStLElRÃOSÉRIE B
• l.·RODADA
SÁBADO
1.6h 10 - Brasi!iense Sport
1.6h1O - Paraná x IpaUnga

1.6híD - Náutico x Coritiba
1.6híD - São Caetano x Figueirense
l.6híD -!casa x Santo André
21h - Guaratinguetá x Duque de caxias

.COO ORTE
• ANAL - JOGO DE IDA
SÁBADO
15h30 - Arsiper x VItÓria

• VARZEANO JARAGUÁ
• SÁBADO
CAMPO 00 RIO OUiA
13h3O - A1létioo Independente Néki
15h15 - Rio Molha Tigre Me
CAMPO 00 JOÃO PESSOA
13h30 - EIetropoll x Borrachana Senem
15h15 - Bax 7 x Momfort
CAMPO 00 CRUZ DE MALTA
13h3O - JJ Bordados x Garoto da Vila
15h15 -São Luís x Roma
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• OireçôO hidróunco
d d s mboçador

• Umpa or
•

d
° dro tras Iro

To �do na rol das portas
• " "CO
• R ulog m mtUm �

do banco do rnotartsto

O O foxl.0

• G a sob o banco

do mo orista
• Rodas aro 15" com

co otoTECH O

• Chave can°

• Para-choqu s na cor do v ículo
• Controle interno dos r troviso s
• Banco do motorista e cintos d

com r gulag m d altura
• Porta-mala r v tido d carp t

Voyoge 1.0 - 4 porta

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confia nça

47 3274 6000
G o ib

.

a
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