
l'r unul 'I ti 1 n i ultuua ter t h-ira. ,no\ , I () 1 d (- ar puhlu cld,I na ] ro ima mana. conu andn
I ontar () prazo Itt 120 dia para o pod ar publico • uh 1\I.1T 't tt 19 tIl< l,i; \ UH lu lO dt polUI(.l

pul lu l' na ln I ti, t luca �u aúdr l nu-io ambi nu e urna das inova O( .t .onheça � pnnrrp.u
,..".,a.9

()a;e 500 CNHs
sao�
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2 História "" . . ." �,

2

República socialista
instaurada no Chile

.

ORIGEM DAS COISAS

Os métodos
da Gestapo

AkJum dos cM)ffttM o.� Of�
mporUnt pM".� rw:nu

CamiIIe F1amnarion

o Wi'18ÍI'O rort1aI1OO

PELO MUNDO

A queda de Castillo Começa a Eco 92

,.
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PONTO DE VISTA

JEJÇA-FBRA QUARTA-fEIRA QUINTA FEIRA
.........

( ln ... ilProum.JÇ
a l' .a dnna

r� -rn aI

a� em dr 'M

bu
un

ma pontuai
plt-tl( �Ut")A m � I r

l� ( de di f

� r tr..ad.l

qur

com a região
,u r.... �·n Ihdu J p( I II a I • 11I\

e I t"Kl .111\ l

1 rnbe rr

, .tI

.nfl41 Ir n um pI«
r da t lru (

,da

'__ ••Mlra
_'.Abada
eIe ...._
.. polhkol
queMeltM

co... ro......
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m JX
n medid ..

rm li" .1l(rn S )f, r ln urr rn a

prt wnwnt um t) nec e

bu ande de Irale a u nc dr Irah lho

apc:un r ompromenmenu I unportante �I '

•

que de umenre \("f da"", k n.do a tod nl

\ � dr anded.1tur. na de:!Ol
Ou W14 ) f1'1t"'Vn( "I("tido w-ra dr «ntM-cl

rtlt"Ilto dtK andadal A 1�14 (J(J\?f'n() do
I ,• .Ido. (..ámar k-dnaJ bIMa I..rpUlh
1 para qUt" f111 1 '"' nd d.J �
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4 Geral 8C-'. PM.. tO

CORPUS CHRISTI
"

o Corpus Christi t a f.sta
da Eucaristia. � (.a.br.r o

(orpo d. Cristo. C.'.brar
J.sus que passou �Io
mundo faz.ndo o bern.
Nós crlstaos. tam�m

t.mos qu. faz., o tMm.
"'._ 1

manter tradição (la (lataChuva atrapalhou, ma nao ir111) '(til) cristão

JIUIIA_.

""1) am o n&J 181.,0. a

'1II.il (Ê cdBnlli nll13B
JIF I e «raçao e

".. da ciiadB,

"

A�r
fIA PARA REUNIR

AfAM1LlA
_'III..r.n t IIprlillo I.I'DIMJ.

JaR ..,
IaDl"IP_ wn

- AUMEHT.O

� de Jesus presenteé
Md&D li o Lado

merllado o PC.'" (arpo (lur'anl ... l1mI

c:on.tiIIIPI ct.s hótt_ UtnI mnsunuda ii íadra.. ,J�1M1a ..

h6I1ia PftIlWM!lCr linaI da Pft!'Iil'nÇa dr ( o".

em •

1:UII:an.... membrando. mon

pcM) de Deus. qw pr,.tno. em
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VIGILANCIA F61I77

(t • 'CIO)U UiII Ptt\tI • Política

Carolina Tomaselli
Já está lá

v

Consenso 2
p ti Bd.. re

m

Catarata 1 Catarata 2

I
•

•

C on,.bUld...
c._...... '1IU'"

,..-747
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6 Opinião c .....

OI

J
,0 ea

��
*"- pua ocpntAçjn r\Içar

... um afio de.,.. no

"

"" .

r I lf n-

CNH

r 1 t tu- I

I .n nn-ru I

Organização intema é indispensável ao sucesso

....-.::1.....". Mr

�
com nc:.lentft

competjndes
awnportaIMntelsl

"

_a

DhpOt'de .... ios

...�
o·" demo'
' !Ide

........
a.ct......
...... trio•

"
11

"
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o t...,. DO rmu •

•

Somente neste ano, cerca de SOO C: °11 foram apreendida na cidade

...

TRANSITO

Risco de ficar sem dilui

JAUIIA ••

Di. 81lb�, éniar
de rooto sem aIIIDte,
fazer n&1Obras�.
o (JIB est- i lfraoOes têm a

ver mm o i iIoo de perder a

caUn de motmda?

� ..... aJUip......... O

•....,dr de'!J1da
AIfm I moc�u

\1Dm a GV1t"'tI'a dr rnotI:Wbta

pema lIei1l" aoo. lsKJ� qut
� frnm COf1dr1Ud1�

I arpôIlKIJIM a toda:\ &\ 1Il.\11Mli1["'1;1b

.. no�
dftn Ia • CV1l'inI n.1ida

pedodo um ". I!' um ano.

PIA Ia. woII&. ........ ttri

CfUeF- "par... de

Geral 7

Casos que
podem gerar
mais pontos

.... ' 1'011 ...
_••Iuf ...
• ".'11 a I a- _ ai o
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Politica

INOVAÇOES

epotismo
política pública

" , OIIIU 10 1J8",,0 •

alémd
L i Orgãni a promulgada t

....�...-

A ravtsao da lOII (ta
0r8Ifica do .....,)
'* obrf8Iri apenas o

Executivo a danitr OI

� AI nutanças
do 116m, iIcIui1do novas

poIUcas p(Mr;aa.

\1Kit), ,rr 1

I rtI mau r lia una () I J

nn )u a 11) t Amanld« ru

1'\

..

R 1 185.00 ,
ou e. 217 50

no a funçõ

Artigos que vedam
OS parentes

r\r1 106. I

rol t m ar

en pn

r 1

Im1d ar tau t.l I , n

l..u III t d. I _k f I •

Proceaaedor
Intel PentiUm Dual

RS 3 *'".00 • vista
OU I 513,17 (cheque)
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10 Geral • .
,

"

Se depaldar das ofertas
de"__Jlft8
monda do Feito Caixa da
c.a Propria. O caM
........ Ahair AndI_
31, e Ma... Ftwnno, 28,
11'II'CI a data do ,.Crio.

MovirMnto ont�m wp"ou •• IJ)KUUY. do� Of9.ln�. q� �.m pubheo � ortc rml Pt'�Wén r1'I quatro d ...s

, .

pna
, .

ove

�J.
dr rmda e aItm � {

dlKb 1mÓ\'d di.r.ponIm pIO
(I.,..... piIb l"Jk1l

rJW1har 0\ fWllpe:xa
I\-Ia p'u.ltila \ft m�

um t'\....-.o cnlUlIIlIza aorta

e'!PrJUIIlft'5 dr ..,. e

bUIDrai aJm I �
va.tL 1\Idó fica dhp.�

l1li cD••• ctar. is 19h. •.,.. o

1III"lti.. 0CIJfIt' da 15 Z2h

HABITAÇAO

Feírão a Casa
oferta d
1:\ ento perman -ce ai) -rto ao público at ) domingo 11a Arena Iaragua
JAlA8IA ...

lo�..,que...ao:.eq�. a:qun.,com�dr�".
__........ I-.o...__..c.ua.t.....UOl_.....\lI1&........ TWa'"
.... 0 s.."'.,..,.....c:aadtSOflín·n OtBlbU"�_""OIt1Jd11
oIdI_.-.... .,..,•• 11.... dr .... pft'uIa em f1lMtt.1Ia. ft1IIIrOdla

A prind� want.g_m •
c�traUur as ofHt�1 d.

compra. v.oda _ os cadastros
�ra "nandam.ntos.

"

CAMPANHa
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o t 0IdU1O DO PO\ t • Economia 1

Mercado Regional

Lourival Karsten
APEVI REÚNE EXPOSITORES

Macol completa
20 anos

Golfo do México

Inadimplência cai

Efeito muttiplicador

Estratégia publicitária

Construção em alerta

coa •

•

,'1,':- _-----0--
'I' ,fo' 1-'" j'

�LA8 MEH
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12 ulher

Universo TPM
••

�a
�""��������

Valor da amizade

ue nu

TRICOTANDO

• Iftnbfam qu.Indo
faI.Iva aqui O ......rtal'l.n

bnpenrdor' era. tipo 8IIlrn.

um lOnho dr consumof Pra
Is ver"•• � ai com

�Nimbo o dedo
poch nmhuma

I r n III t r

PM •

J

CRTl+C CRTl+V

BISCOITO
DA SORTE

ao tolha a

fehcãdade aJheta..

DiVA COM
DANIElE Z. RODRIGUES

.n

TPM t.-u: Ix" Im' t

ffiR.'fULA 00 AMOR t:.
pIIQ amu � INda.

do 'Cr um badoqualqUM'.com

ÉGA!ABANDONA

inho bm1

OBA! SE JOGA
t r t

II

u
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U ( lIt RI IH IM. f"Ct'" • SociaJ

A.....
soa_CIkI
Voigt,foI_
.......*Inhas
da,.....
(Mm........
noEstaçao

Moa Gonçalves
Babado novo

feijoadadomoa Fofocódromo

, .

Pato

NAS RODAS

8UELTER

Mlct... c..uct..
� ..._ ftI ballL....
Feslaclo�

Leitor fiel
Dica de

sexta-fei
OUU...... qut •

(oUw lodos Oi cfiaI p.M.
AcM louptf pot .""0
d.H da,....

"
.........,.ftda.

o ..... o misttrio.,
,.,. tuo� eJCJftO.

"
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1 1 Variedades

e...,....
ii' * ___

o ( oaa)O "". •

Nascer bonita no
•

"

epal não é um bom sinal
•

•

•

N •

u

•

•
•

CRONICA CINEMA

•

•

NOVELAS
ESC'UTO NAS ESTRElAS

lANÇAMENTOS

PASStOHE

CUC 00 LEITOR
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HORÓSCOPO

r_

... OIaUJO 00 P'O\O • Variedades 15

y TELEVlsAO

Ex-BBB lris está
em peça de teatro

•• < .. .

•
I ,f

�

."; !. I!

Femanda
aparece

EriJoh
DVD

Márcio
Garcia fará
serial killer

Trio de atores
surpreende

r

novo affajr
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,
, Esporte lt ......nu INI ""ti .

Unha de Fundo

Julimar Pivatto
Brasil

o

CURJOSUWIS DAS Sllf()lES

Terceirona
"'*' IJI! "r"(aJ

5eIeIC(IIf!S corradlctls por hI"M ...

RI ena da Copas. o UII

W'el1ttldcr· - 4d lCin o Pw\;
Dó. em 1910. � na CoItI Fka di

I

Akunltra. � 111. em 2002•• 411
no JIpIo de l'I:A em

OOIS TOQUES

ft'IO...mno

......_podl'...
..e.p....oc...........
cfltttluldo jIl,. 101 an a Tt6-

GOPA O MUNDO

Seleção realiza

primeiro treino
,.

aberto na Africa
J()('C -dorc- ti ()\\t'te) te tvjaran t

1)1"' ('ll�'a (te) craque hra ilc-iro
DA REOAÇAO
Para � detemllllaÇâO
da Fifa a seAeçao ,brasitefra
realizou ontem um tretno
aberto ao PlÜCO, no

enillefnátxxl bairro de
Soweto, em JotlallfleSburgo.

POf,.,
.nwdono
MnrStoso.
�
lutsF..-.o

fpl�
trttnOUltw
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o c 01IIIIJO "". t
• • • Esporte 17

2010
.

.

, .: 84t.,,[ARIO CA.,80AIU . IIAJAf JA�.A�.':.A ,co S'�>L
.,.;".

-
... �

" 1

ime tcm nox t' tÚUI()" t ,",P rt't()J\a pala l onq
.._ADGIUl
��� dos carroeoes

t

'. A
-- (JJe estaI11la a camisa dos
...... reveJa o sentmento

CI\IZn18fth), de torar pelo
IP' mais ergueu troféus da

"'1.,& Divisa0.

TAÇA ocP

I., I ( r

uer

lar () 1 ()O

Clube tem uma das
melhores estruturas

9
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18 Esporte
Na área

Henrique
Porto

Agradecimento

E agora?

Mayaraoo
antUI

don fU' M.\-ara UUrr
W1\I dou at.ltu:l qur tepft'
wnLVio a ia 8raIIdra no

..ampronalO Mundt.aI • tJa,.

qt.W1r II femiruno. Ma).....
agradou ao cKnko luU TantIkJ
(" afiyd.a _ ma&. pana .....
f.� tm.b no cba I Um Of

pata Jatacu' pua
wu tmn.b Julio Patrido.. qur
wnWm inlepa � ....

condiQIo dr a..xliar h.'cnko.

na laJe
\ �JXlf

'f'IIII' fato lOna.

Ukimo tábIdo Juvm
8n.aIqur dI!wnam _

,Pp tio CarnpeonIIo
:...rtnenw de

o 8n.aIqur .......
",ndo qur 6nba

qutbnJu .. bola da ....
O caodeve Ir 'ta na meJJIO

no abnII fCE ConIi
...... 0.........
dldlDel do III f Tlim> no,

• • \
"
'.' t

r -li: �. 't � � "-. .
..

4 ""�1If.4 . ..' '- e-
.

...

CAMPEONATO BRASilEIRO

Corínthíans vence e

recupera Iíderança
Vasco perde 11() Rio e Grêmio faz dever de c asa

IA IOAÇAI
O destCQJe 00s três�
(JJ8 COf11)IemErrtar a

sexta rodada do 8rasiero
foí a retomada da liderança
do Corirttians.

.......

DWOCMA

L II

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CI SIr c""_ ,._

Undo balão azul

CEU E I FERNO
ftõU'tl rrv

.-ml f1OIIl':

f� lW11r lJIIIUcbo ln o dr\ft
dr caiI Ml biJIft o WG px

I o \� IDe upa:ndido pdo
<.......... 48 f1W1UfO\do..,..to
IH I ipi e pttdru px I ptt 'fIanr

CddJllIlDlI dr M*ltUnm...

Ibo (... do Sul.. •..,
mll'{OU di.- W"4'!I � deu • wtIOrII
J*1I o C.ft..... qur tUI*J .... lO

COIIIXalt*l o pnll1dIb foi.. J7 mt
..... � RiIc:MdI.'_' dPt.....

bJdo", ....... Sd*ldo ..lho
dr cat.wça. .. IS ..... do

pnto1rJ11pOO\"" Imlb:ouont.
CJJIor • fJu_ 1DI2IltaI1. No"
..pouco de "'IIak'edcRtt
qur......, .....
IIIl!mdobJ."'0Cf.et!llURl Im

MID. O (JI Ih (À••
cu- '.f uma dr lJO ....
umv.co ' .......

... :oou ....

c..""_, •
. c...... ' I

......

.. . ....

............�
__ a ....

.. iii P ....

.. =

....-
...... _

.--

SO 8.1. _ •

a.r .....

.......liI••
o

... _..
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8R2fI), em Guaramirin,
.,... Rodoviária FederaJ

MIf Irou dois aooentes
....1188 waves na

tl.f. a do feriado.

0« DmUJO DO rmo • ... Segurança/Tempo 19

A imprvdin<� _ falb de
�tMÇ.io s.io apontMai

come AS prindpah CAUSai

dAS rnortH no trin...o

IsAo DO TEMPO

OVALE

Trânsito tranqutlo no fe
mo C}1()VCI1d() durante rodo o (lia, a polícia não registrou acident �s grave

•

a o

UVENS
CHUVA

'"""'---

FRIO

(JuaOOlll

Uma frt"fll 'na a\ a rapt
damern prJo ..,oral lmnrBW

m prn1.Yo deo �IO dr nr

buJoudadr r� dr chu\..
mm lfU\� dnn1U drwm
0C0m"t dr fonna l1\IJ ribuida.

m acumuLJdm ..... lOmm

em médaa [ ram a manhA e ..

I rde :nltm�

-

o

fim de wmana. uma ...,.,...

miLHa • ar frio .. inftwnc:ial
o Irmpo no Sul do Bta.t.ü. mab uma

, m p,"-u.io dr dedIrUo ...,

t� IftOpmtlUlal
�..... .... do
nt.so de cIomln&o • • ·fftnL
dOf1ra.....Jl. o mar WJII1a • ftcar ......
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reI1JKClIO de OIIfionço
827 6100

Xl Publicidade
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'

....

I T ..
--

DI I

"
M

lO I

GIl' rr
e $

,

Peça .. O Santo e a Porca". oe Anano
Suassuna. sem �tada terça e

quarta-tara no PeQueno Teatro da Scar.

.. .

Gerson BaIsMetIi toe abopelado pelo C8OlIftIo da EraQ8P8S8. 00

bMTo Três fios do Sul. na tarde de OIatem. Acidente .a.d8ceu
quando veecuIo fazia manobIa para coletar O lixo.•

Reserva ambiental
pode impedir PC"

Prli" uh, oddl)t .. dt.:{ .. hOllt I )ii n-m m.uo autorv» .• I{Jd� 1111 l[lodu t ) mbu-nt J�t,
fi J J 111'1' I r lllftl il.rrdo l urunor lO uur tI lhr�Ulhft'n io l( .. 1 t ( -uu da l ru,u .. l I "nlotou

() r .tI)( J IO(t(,lt.lI Ia I') nHI �u 'clpodt'lllll íir l( )J tru clod,d IlI"11 tC j"tllrallh Ir tr a na an .. l

PagaM 4

""""""�cl d1T\d oe \t Ja. Em Jaragua do Sul e orupa. centenáno �c) (OfT'Iiet'nOrcldo com

d � aluwa .1 data ()t'nIeÇ.am na ter cl ff!'fld e s.ta e'Stf'Odiem at� dia 31 dta JUh:>

Chuva pode adiar
torneios amadores

I

Moradores não
querem deixar
a rifa Teilacker
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2

os dalíeha
em Jaraguá

DA OU NEREU RAMOS

.....m a_�'" ii peja ( &uada <k

Feno ,.., Rio C 00 final dr 1904

COI........ da Unha � ligando
..�.. dllIdr MafIa. � des1a fonna �n·
doctm.dtt... falcMl6do pá mi muJlO aguar.
elida pw pop""" \iZiMa ti fmt7.'ta.

Em II*) dr I 10 jomIas nock'1ll\'af1l que wa

........_. diria em I- de jamho. F.- dia �.
nenbuna� .......... para o r\�n

�rmI'" em tunho dr I 10 o n ..,rnhtuo res-

pon!Iáwt pno tràltp�c� (,ama. oben au

...� J*a fam' abMura ai J lan5a. atual

Corupt jomI8 dr enIIIIrt-mun a uuoa

uva pl!a.na nuch iii__ fiIIlJ!I da timu.1a.
O lt!rIaior* 11 a frmJ\1a

�.
� fen'·,_",,_ tiliteQl1DCOU�R
rock- romr.......

ainda nau tft IUflN:teDle

damaçón dta catJM ft1C1ad.

na k)l�kLltlt' dl ln } II � r lt' ,.�..

nJ\1a. an n..:t"hl'll<lo t Ul<lt'nl/.t � I qUE .....
n"fto l' vendo ... ·r o m truxk i -null l l COIIt.Q._
lrilh«J'\ l' p' ....tl" ll·kw.th( c lHM' tt.,otJ destnà'
(�) r"to J�l: 't'm (ort (I ( tfl (11 h'\t,· P9"
dmanutou a (t·m)*.,.1. (dLL li k.11l �J tndt'l'SU"
pR &ln ()la,,) fOllli""llUdo n,« J«lllclÍJ'nt-nl O...
aJt"(não uuerv "O Apc:"" mun -ra h...: ..........._...
obtl"\ \tJa uKk'nll"t\"lo l' 101 ..oito pt-w prMlkt&
() dmheim p.tr..1 I ffr..Jllt ..U d�' ( ..trliL.dt dr ._t.'c
n"",lI\ '\1 \uh •rr J�tr.l ... "\J p.li

( ulll () It'11JUflO do tnx h. I te I Ltn..a. a btI... ':
Jar�'ua.nJ,.H()n.�nt(, .. s Jl141\1..1 dotu 1Ür.IdIno
anu-nor pi!' �)U .1 .tlt11dt'r t n� to ) Jlxnal r..-:.;
dto )ou1\l1lt· pOdt111c .... k-r l h t I k J nrtk'lfOl

\1árM qlM' J l uum I Ir.lt t tIl n..,an _"'"',

(lk1t· li..a l , 1.';.10 lt' "",r.l 'U.I Irou :0(".::
e 1dl'W'dN..l li � ( or mo ( )l! r I

.......... renomear a t-St�ào ,untamt'MI
o homenageado. Dr. reu Rartlo'\. InIfIl'"

do f..scado de Santa Catanna, em 1 1
ram de trem realizaram o cmmonial e

ram autoridades prese ntes para uma

crafia.� o fato h�( oro.
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o f OIIIUIO DO rmo •

PONTO DE VISTA

Abertura dos arquivos
e a dignidade dos mortos

"
Todo.SH

r�t.n oe
..pen.s politico,

r.vanchlsu,
deurát.r

idM'ógko, IMS

saudoslm.

"

Torne-se um vendedor do Jornal
.

C, C: C , I C I C I'� I C, IlC' I»C " C ,
��

t ..... to.

joel@ocorreiodopovo.com.br ..

Conuicaçao eficaz
no CadrO EI.�
() (Uno c.mnunkaçio FJKaz com

P l Prugramaç4to �roUngui wrâ
rnlibdo dia: 8 e 9 de junho. no (Amtro

f� dr � do � atn.. ·

dade m.n nda pela JJÓ' grad&Yda em

Marteung. EJk Rejant' 8uYneUo. objt1l
,,. pI'Oft1OYU a qualidade- � rrbc:iona
ment aumenWldo a prod n "ád.tdc ()

.tnrnlo de RS 210 n k'� RS
2..10 tKxiado\ f' RS JfJO drmal" ln''''

�� 10formaç6es f' j� pdo
tclefOf)(' .. -; 321S iO 17

SERViço

Registro eIetrfJrioo de
poelto tem novas 1'81-

...

Rqf;t. ro eoIdrôníco dr pana �\
QUI" tftto n.pla a perW dr �o de
20 I O· t • palrstra rsIzad· cha II dr.- tu
nho. 00 (nlcro f.m� dr� de
Sul (1 t"'\ 010 w-r.t nun� por (�t1

(.o� bacharcl em din1 r�
luta j ft"1( di trabalho ln �
� �f k-ll.u alf� da I ,a ln da

-

n UCOft,. I\t du
df' RS apó\ y data terá

obr4\do RS 1 InfoflNlÇ0e5 pdc:M Ide
'ont"!S .. t ll22 l384 e (4 J6lS-2991

Crêdto e cobI'8IÇl
tem IIlAdas

OpiniãO 3

Q1 •• C .ftRRI-.lft IHt I'ft\ ft

IMAGEM 00 DIA

_lo Caiu di (Ha PróprLJ Kontece
até domingo na Arena�. MftIA

o atendimento ocorre das. 9h is Uh e

MnAnhI das 9ft às ''''.

o cuno ontece

�da.s I ,

promove ClJ'SO

sob.." gereooiaa.a.to
t m r d � Ia

pt me dt--.c1 .... ckJl
( l.lndo conOJlm cosn

nt
..

�l� onenlal OI par
lpant !IObfto o �IO e60u

•

dr confbtoI� do eti1Udo drlUal ori
O cuno Rf'â mi:niIUado por Bton

�iIn. consultor orpnttadonaJ � pm�
fnsor em C'W'iOft dr �.aç60 ln

fonnac;tJeI � in.to1(6êI pelo leJefonto 47
3215·'1017 e peb e-mail�
Kijlcom..br
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M
•

ça
mplia ão d

c..A

r a" rnbi ntal atingirá a ca ho ira da Bruaca

A P{H sera for� Q
area preserv�ct.#

mas atínge �

cachoeira, pois
diminui a Y�Qo

das agu4Is.

Oqueé
RPPN?

II '.!!II. I
'

não altera obra
H, diz engenheiro

Ir I l r I) lo ti ti
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o ( o.. lu UO PU,,, . Politica

Carolina Tomaselli
"Tá chegando a hora. ..

"

Fechado 1
I 1 ,.

11 fane

Fechado 2

Academia

RegaJia

AleIOI.lnlmesd c .

•dItI , , co.

,...&l:1li» 1.U't!
-.uaa DA lrftWIo

A saber

Peitaram

Drog
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6 . ( •

............. a...
" .r ..... r e ....

enário da ferrovi

t ( tvr I )

l u-n il m

pn !Tt

lU anan

'"111:tu P( I I

lO (w HH ..!HO

r I ln

, Ir! I II I . oLt fi

pd \r , I .
' 1 t, I 1 1 •

l fml uutr.r pn:

l( n(t íl H II

t P Inl' do l'IlV Uf II ln r'

ecall e indenizações

A�
inft ttáv" será

.�eM
Indeniz.w os

consumidons
_1�aNmeM
outrM�

eMont.m
"'Mnistrattva.

"lIpt" OCom! no l1lr'T

cato produt wm eucutar odr
OI fftWS dr Wxica. s-na drixar

qur o mettado faça. un

,..,. com 0\ drtcon
lono5 qut' podrm llaZft aQ\ cnn

.....wo.a cnIoa
no \UJ1 pmduao p:wqur o

aJO«*" lIrI.;ou pNneuu um

..... �nIoquer
pe" etpIÇO Neahuma ....
0IJIId... f ....._ ca_quMeia anrwá\d
.. " çb.�OI Ie
.... 0UIraI_� dr 0Idtm admInís.
n..... pebÓi"'a.npetft11es..

o dos cons:umidocrs para com.

p.tCJlICII" .""_dr vefcWo5 para a subs·
-6;10. pI!ÇlaJm defr.iIo lelmia. o cIIftIo �

«n 110 ,dort .' PI I II ) 'I I'
,

fi ,'fl • m melhor n Ih .1 (I J r ' •

r) tu II' .'1 1111 Ilt {lIH' I" fI

It fl/. lo 1« nu-r .1 III I III II

o h r J 1.'.1 dI ,,. t I t·

(' t t aJ r

"

n 0\.1 .1 .1 .lI II

ri tal rH antr l

h .1 "o(Hl t" h

(a ( ra n all

um

dtzrm _.,,_

do I mio

imbtlO dnpon
Dtml do Trabalho apticado ao

imbUo dnpon � anaü.tando

rn.�doa""�
nab dr futebol com OI dulbes

... praum wrvlatDL

Ld 1SI9IL _, anI

lO 58. "adiou compectnda da
..� DelpGlU" ao "oceMO
je I,AfIlIO ..� a.I::I

,..._. �
podA.... Sendo 1111 ..... o DItetIo

OII.,...... ltl'llIl ...
..... CIIbado ..........

011 H,tu ...
--- .....

•. r"r 2 "S-
r _'Dzl..
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TREMORES

Polêmica na Tifa Theilacker
l-armlias conte tam aída do bairro (' n-iv inr li a n illd{ niz:« ao da Prr-Ir-it tira

JAIIA'UA DO IUL

A remoçao das 37 Iarmhas
da Tlfa Thellacker. no

bairro Tres Rios do Norte,
divide optntoes entre a

comunidade.

"
Não •• i,te pro;.to que

OfM A UU por cto.ÇH
porque" 1., "H permete.

..' I c:.1III••
cr elE 0IC$21 .....

CHUVAS NO FiM DE SIMAMA POOEM CAUSAR AlAGAMalTOS E DlSUZAMENTOS

JIU.A_.
o 11m dHn

bllll orrer l'"fllt"f

�a priol
( nfOCltle o mpon \-cl pria

Od ( 1\11 dr Janapá do
Jair Alquml , �or1aJ nre

a!tn um freq no muni

dJMo. prirKipa1mrnlr flO\ da.
dIan AI ti lanIr de nrem

nenhuma b.n �

,... "1\ hU\"1 r f(

ma em � quantidade· dlJ
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Inauguração do trilho a ontec

.._....NI._

Hi JOO anos o trem trouxe
nos vagCJes acesso facl a

COIIIDcaçIo, novos comércios
e�tentos.

DIVERSÃO EM
VOLTA OOS TRleHOS

o (lia apó o programado

... _ 1IrN _andO tMItónes

.._. C " nt8dO um

..- ..... 11 PllQCllDI*II 8ft

....__&ai•••• r..__...- dId'I'Ibt."!tn

........
'

..

Ex
relembraa

lltorina

para vi(\jar

c ion.u: l.

i on truulo ("p

du .tO ( I I Ir !

Trem contri
parae�
empresas

•

1r.1I1 puni
r"ru HILl !,

LI

m n alf"
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TENAR

Codificação morse está na

memória do telegrafista
I .x -ferroviário lamenta fim do t ransporte de passageiros através do trem

CUIIA ...

Uma das lembranças da época
da estrada de f8fTO é o telegrafo.
o ex-ferroviário Amaury Marli
Cardoso, 11 anos, alnda reserva

em memória o código morse.

ti .......u UU Pt" .. • GeraJ

"
s gundo maior

transport. do
mundo. FOi um.

t>.st.ir.ltquadtlr
• ferrovI•.

"

•• tn T CI 11 I I
S? F.'" 11 701U .......

()1 mofadorH w...mdo
� do nwto sonwnt.

�,. vtsnM o �so.I
q� tT�t\I .. n.

Ht�jo· (ont. (Mdotoo

f(JtROY1ÃRJOS ERAM RKONHf(JOOS PELA IMPOttTAHclA DO T1tA.8AUtO

Rede propo
CII_A

ion va formar carreira

U MA DO TEMPO DA FERROVIA
-

-� ....c..... .. z 'dl _ .'.I•••a... ..........
, I ase '.*11

'

.._ ... ae.......".'
-

-11M
a

I:' 'd .D ,.. aIa_" , .....
........ cfu ....

•

-SIU Ir • FI' ........ " ..............

��1I!II);)Il

....
• 11 1\

... "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



 Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



n 4 Olau)u UO "'U' fi • Variedades 11

GUlTURA

Festival naArena mostra a

riqueza do untverso oriental
Evento, que acontece <.'111 l'� de jllI111(). reunirá dança, culinária e arte (1<> Oriente
JAIAGUA Da IUl.

Origami. Bonsaí, Mangâ.
Taekwoodo. Sushi. Se
esses nomes soam

familiares você nao

pode perder o Festival
CataIinense de Artes
Orientais .

.I.a ...
,n ••U i

2

C 3 5 __ ..

,,�OiS TINTOS. PEÇA O( TUTRO COMBINA A INFAN(tA E O HUMOREM QUATRO Bl()(O� COM

A nostalgia sob os holofotes

o�. cIncioMdo.I criMps. adubs. tu
..� das brtnadttras ...... no pnwcto
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0••
. .

Plural

eatriz Sasse
,47 8433 0306

be.trh.s.sse terra.com Ibr

t_rUer.com bealrfzsasse
fbckr Ibelsasse

Beatriz Sasse

ciaS

lO OOHPV8

No a.nç�'o do �o V'" (or". no Mono ao. Vrst.I &I profftlOftU cS. Sut
TM\U:. (1flU E . V� PoIo C • E.."..• ....., �� pro""o V*",
Cor" do Ponto M CuItur. ct. Soc� Cuttur. Artisuu• ...,� do Sut

A � Pau&' P�tra fo. ,�a no dhl 22 de mato.
M1 df1"�. duran', as f�tivlda&� do Espmto Santo,

• Raanha do (Iu� At�'KO &w�ndl 2010

Inauguraram Junte sua torcidaBotequim

PROMoçAO DIA OOS NAMORADOS

Fondue

-

PUa uma .... dr� dürtetl1 qt f pu k
...... de 29 611mr -pmkipt da � a.rt'\a.'\ de lt"fTlJlo J r

lIIeÇDU • ter a:I'.Iràto .. 1Ift.-.. pen� r no dia Em artaz f)(
CIne BNt...... mm 14h20 1fib.tClICJh ... 1 h20 il
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o ( oaa JO DO "J\u . Carreira

- .

caçao, 1

julho I)

riCA
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2 CarTeira

DE OLHO NO
MERCADO

FIOUE POR DE TRO

.
'

o QUE USAR O TRABALHO: DIA CASUAL
RAINKIING
DE EMPREGOS

-

QUALIFICAÇ'AO PROFISSIONAL SE�'�AI,
.

Desenvolva as cornpeténc Ias que o mercado exige.

t- IEM ALTA
endas

finanças
I for c

adm rus r da

....•. IMlt
-

, .
'ES._ _., __ .� _.

educação
Jurídica

rnarketmq
telecorn u n icaçoes

� EM BAU<A

!e eru li a

COI e' flor

, .

VAGAS PARA ARAGüA 00 SUL

• t

. "

� � . " ,
.

I •

I • •
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... Carreira 3

"

Postura.
compromenmente

• vontad. d.

apr.nd.r �o fator.s
Yalon�os �'os

hd.r.s nos prO<.Slos
d.I.I�ao.

Torne-se um vendedor
O CORREIO DO POVO

_.- -_... .. - ..... �_.-

MAURA LEÃO: .ntHc!mbto conta como �x�� proftssiOlWl

FIXXfEL

Contato: joel(il ncorrvindopovo.cnm.hr

ue

fazem a

diferença
, t l
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4 Carreira .. ( "'JO 00 I'U\O .

profissão da semana> geração Y

Ioven qualificado .xlinámico c antenado com a

tecnologia stão 11a mira das -rnpre a

lIATMAuA _AGA
............_... � ..

s

Luiz

Marins

A maneira de falar
pode mudar tudo

unportarue quanto () u-ma ou a lIf ro l' , n

l'lt"Ua dto falar o Jeito. a..., palavra unlizad l: lJ olhar
a postura <k corpo. l)t íato, nuuu do.. prnhk-tl
de reIadonanll*fltu no trabalho sao produn díre

101 da forma dr falar, da forma dto dizr f li não do tema

que esú em discussão.
Um dedo em �e. um tom de voz JTkll{, t'le\,tdo. um

oIwr arropnteo wn cumprimento di.'plx t"nll' POd(�1
dizer mais do que mil palavra Para \1\ 'r em 4j(Kieda
de. 1 pa::iso aprender crrta! normas dto (OH\",,10 socsaI

que induem a comunicação nâo \ 'rbal I arnbém f pre
apender corno dizrr o qUto tI\ r que 'o('f duo, sem

olender o Ulcerlorutor peía forma rude de falar I"
mos mukas � do dia tral llh mdo t .1 dt1t>nor. ao

do 8I11btt."'flI de trabalho l' lá mun 1 \1 II

fonna M1)o � pt � "t" (. OfllUI1K 4U11 Pt ... 1 qUt r M

aprenderam a 4j( rornunxar dt' turma l t 1}1/ ..U!.. -run

� enl( :l()f\&w rl.í.t outra pt '-{1001 qw pn U�H

n1tá tra7rndn pn-JUVl p.. ra r-mpr I t II, tt

l..embr ) me &: nn (t ft 101 Ilmt'l h II .ih I t "

mar Il"fl\ão dt 'U uhor tu t I Im 1'/ ti .. r

o J)ftilk-n tY cnav a mar prnl 1t'1J l pUl.1 1 l Iorn I

df harnar a II lcrtlk
todo o

ã ""' •• '1"':«
... � ;..a�� ....

LOJA DE ARTIGOS
ESPORTIVOS

NO CENTRO DE
JARAGUA DO SUL

.

CONTRATA VEJtOEDOR(A)
�
�
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7) 96 7-5296 A'CESSE!
_.. rojelnak.co

I

uas n011

Carreira
c

,Max

Gehringer
to

._.

Elogios e alertas sob
medida a equipe

Meu gerente começa quaJquer frase com a expressão:
• V u

lhe dar um feedback (retomo)" .. E já emenda uma crft.i<a Dar
feedback é a mesma coisa que críticar

I H

Nao ou e peetalrn ntc brilhante nem ou multo ambrcio a.

Gostaria Que me di se 'o alguma coi a obre pe oas corno eu .

Em mtnha . taçao anuaJ de desempenho, meu gerent disse
que precaso ser maIS assertiva. mas nao ccnsega.MJ me explicar

direito o que estou fazendo de emtdo.LEmonOE
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Bernt

Entschev

Amizade Abalada

"
Amigos,

•

amigos,
. .

negocI s

a parte

"

"
.' .

AUMENTE SUA RENDA
• Seja um a) revendedor(a) de prata e pedras
nacionais e importadas (BALI E ITALIANA)
• Vendas por atacado (preço direto de fábrica) I

Cadastro sob consulta (SPC e SERASA)
Entre em contato com nosso vendedor

etacadtste e conheça nossas peças, preços e

condições para pagamento.

r-: · 7) 9220-9995 ,';7) 8422-9305

• f
• f. ••

-

•

IN o d avt '02 08 2010

MATRíCULAS ABERTAS'
,

.

CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM
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ESTILO

ova data para o

"Guaramirim moda vanguarda"
I )urantt's os dia 17, 1 B (.' I q do tlli"s de 110\ emhro ac ontec e o l"\ cnto voltado aos t' tudantes da ar 'a

�.... f.'I, ••� ...

0utr0I dadoI tobN o�moda """"1 .
no"'................ modI •.,. I'.'''''''

Vi ão O gover O

O he
de C

a
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Oportunidades do mercado aquecido
Ap@nasno
primeiro

quadrimestre de
2010 c@rca d@
962 mil novos

empregos formais
foram criados

"

AJUDA TE DE PRODU O M f

Mais recursos. Melhores huma
TRABALHO TEMPORARIO RECRUTAMENTO E SElEÇAO (O SUlTO IA
I

. .

llll úlll Hf R-"'E DR �

os.

"
Para aqueles que
estao preparados,

que possuem
formação,

habilidades e

e.per' nda,' hora
de arrumar um

empr4Pgo

"

ESTAGLAR.O ENGENHARIA DA PROOOÇÀO fM f
E TAGIARtO ElfTRtCA ElfTROTtCNtCA ElETRONICO .,ij
TO A AO f
FRf 1 TA M f
FRESADOR TORNEIRO EClJUCO M f
GERI TE COMERCW. .. f,
IMPRESSOR FlEXOGfWlCO M f
JARDt fiRO f
LJOER DE ElPE ACAIAME O M f
1I0ER DE-PROOUÇAo
IWlCEJtEtRO (.fl
MECÂNICO DE IUIIIllIÇÃO ( f)

att4 de f'dIV_:l.1"

IIOWTADOR ( �
MOTORISTA (M/F)
0PERA00ft DE C81""�'RO"" DE US..OO' (.'F)

Rua Hennqu Píazera 103 - Centro leI. 3276-0700
www.grupometa.com

PROMOTOR DE VE DAS f M f
PROGRAMADOR DE TORNO CNC M F I

PROORA,MADOR DE PUNCIOHAOEIRA M F
PROGRAMADO DE pcp IM f
RECEPCIOHISTA M F I
REPOSrTOR M f
RrnftCADOR M f
SUPfRVISOR A lOJA M f,
SOlDADOR f M f
TtCH'CO EM TIlECOMUHICAÇOES M f
TtCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO I M f t

,.

,

VAGAS DISPONíVEIS TODAS AS VAGA_S SÃO PARA AMBOS OS SEXOS (M = Ma,s�ulino eJ: = Feminino)

AUXlUAR DE ElPfDtÇÁO (II ,
AUXIUA.R DE IIIFORIIATJCA (Ilf
lAIA IIlf)
CAIXA ( ... ')
CORTADOR (II ,
COSTURORA ( f"t
COMPMQOR ,.f
COIISUlTOR C8MERCW. (IW)
DESOHSTl.CNICO ( f)
OICAIADOR
9ICARRlGADO OE COSTURA
EICMRHAOO DE LlIFW
B.EnICISTA OE .....vntlCAO
ESTAGIARIO ADM-slrutAO

f

TAIJW)()A (M f �
TECUAO (M. f,
VEJl)(DC)R INTERNO E EXTERNO IM fi
ZRADOR (Il 'f)

Os interessados devem comparecer com sua Carteira de Trabalho na Meta Recursos Humanos
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Classimais o • OI" lO 00 PU'" .
. ,

r
Berta

r o e 5

fAO OCA AO 9994�5662

r· .

.

" ,

APARTAMENTOS

lOCAÇAO
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{ E EGOTTI

,

I MO B I LI A R A

MENEGOTTI
PcwclfTlÓvels

3371-0031www.parcimovels.com.br
e-mail: immeneqotn pare-mo el con t�

Barao do RIo Branco 545 Centro

CO"PRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA 1

Venha garantir Otima localizaçao no

O seu!!! Centro de Jaragua.

Lança�nto venha

agenda' uma mlta com

um de nouos correteres

6.118 - JOÃO
PESSOA - casa a

u e 2 oorrn sa a

copa COI la gar
cnurasq -

RS141.000.00 acerta

f.nanc Santana o

Aptos a �rUr de
RS198940.oo com

duas VIQIS de gar.m
Entrep clez/2010

Aptos I parti, de
RS89000.00 Apenas

4 Un'dldes

EXCELENTE PONTO COMERCIAL
6 .. 132 - CENTRO - casa CJ 1 surte 2 dorm
sala estar co � b c co mob area ser .

dlSp e garagem RS35O.000 00

Classimais
HRR(HOS

--

-

_III

I "
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IMÓVEIS. PARA LOCAÇÃO www.seculus.net
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AlUTAMOTOS,
-

,

� ,_.l,Z i /%3> ___',

1 ' � r-. � ..,

BIiC'ULUS�
-

""
_

-

• ,.... t.A,6

IEmpreendimentos Imobiliários Ltda.f
VENDA ALUGA ADMINISTRA

RESIDENCIAL APARTAM TO NOVO

REAL PARQUE

CAW�··

1

ReI. 3003 - Centro � Ga nao
d 30 00 RS400.000.00.

Pacinóvels 47 3275.9500
Plantão 9658-6786

www.seculus.net . ,

)' ii! r
...

T",""CM F..a.nt, hIc.ariI----

\

Ref 1006 Vila Lenn
.

.

n'
• •

., RS220 000 00

A f 02& C n1 n r

RS220 000 00
Acet1a "nanca menta

bancino

Rei 033

. .

TEMOS TERRENOS PRON'lOS P CONSTRUIR. CO SULTE-HOS.

, Vendas e Locaçao no Shop ing Breithaupt

SECULUS: Comodidade de um horário diferenciado Fone: 47 3371.8818

EmprH dme obt da i Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h 47 96 8.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RS 70000000

TERREP40 ·
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GIRASSOL '"

IMOVEIS
(47) 3371-7931 P cimóvels

A

P A TA D� VE DA

9955-4774

LOCAÇÃO:
.

• A

�--

--,�---

. ""
.. .40 j

. r·
.

�

(

C d 3166

Cod

R

ce

1

B

C 1 08

. VENDA:
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IPacl'tóvels

3371-2357 www.parcirnovels.com.br
vilson@parcimoveis.com.brR.e'el. Procopio Gomes de Oliveira,1207

Pacimóvels
an1�(éj)ftllldtO.com br

j
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PaclmÓvels 47 3275.9500
Plantão 9658-6786r

www.seculus.net r •

Venda e Locação no hopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado Fone: 47 3371.8818

Segunda a xta: 10h à 22h e ábado: 10h às 20h 47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ComerclllliDçlo·

3275.1133
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RIUI Oull enne De cker, 181 - 5.1. 3

(Eaqulne com Rue .rina Frutuoso)
Centro - ".r, gu do ui - se

LIGUE: 3372.1616
Planta0: 47 9107.1865
...... "uo.n•••n coneEmp'�ndllnen'os lmob hanos

ED. AQUAMARINE -

CENTRO-

OPORTUNIDADE!

APARfAllENTOALTO pADRAIJ •

CENTRO(."...._alie)
..:I�.. 2 ...illlllClra

,

.

'. PRE-LANCAMENTO!"
��,

.

..

-

- , .,.... ' .'

DOPAMPLONA

4 COIIERTURAs
DUPLEX

·,ua AnClo...,.
aN c •• 01WO-..n
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1M VEIS
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VE DE

LUGA
AO I ISTRA

3372-1122

- C1K121S4 lJ

PlANTÃO DE VENDAS

OSMAR 1 9981·1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com� 1 15M>1.11 ta

AME T)

�npo 1� ·1QWo1t
�npo1 1 ...... ·lQu.11t
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I -li' ria Enget
�----------------�.

c
Plantão: 8448-9724

8805-726318448-97238412-4712 8447-9319
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Imobiliária Engetec
VENHA NOS CONHECER!!

Rua Pe Peão Franct.en 217 Centro Jaraguà do se

IU__ 'I •
..........

�1PléII_
-..c....
-_. �_.

e----eb!cItnoveis.com.br

Você• C811 .....ta.

o seu

lmóvel_
•

FoneJfax

(47) 3373", 135
'iii"" •• _,. •
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i C H A L É 3371-�500
Imobiliária

com wnnda; ...,..1:

....._ ......,..

Y8f1lnda:· dois dormitórios;_
.....r: OI....... • de ••rvIço; sacada com churrasquel,.

.....- de270,G0nt2 tataI.149,OOm2 privativo - RS266 751 90·
1ICI1........ DI.-otaIM).
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(47) 3372- 555
PlANTA0

8f1Y 91S6-nOO laRJO 9979-67SO'MOIIIl.IA"IA

ESSA É PRÁ VOCÊ!
APARTAMENTOS NOVOS

DE 2 DORMITaRiaS
VALOR: RS 92.000,00
ENTRADA: 3.000,00
SALDO PELA CAIXA

..

ECONOMICA FEDERAL
EM ATE 30 ANOS PELO PLANO
"MINHA CASA, MINHA VIDA'!.

VENHA CONFERIR
E SAIA DO ALUGUEL!

I ,

M �n t 8 I �..,!_cJ

""71 J
MUI.

..._ ._. ... Tlwodaro
AiIIJav ....... OQOIII ...

........

..._ 1iGI!ndC"" __
.......... C*a.
... 111.

..._-,. .......
"'__3'"

__ 111.
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REF· 3252· VALOR A CONSULTAR

COMPRA - VENDE - ADMINISTRA

Fone/Fax: (47) 3370-0700

www.irnoveisernj.uaqua.com.br08 llARIA

'PIERMANN

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ed�on Müller CeI. 01(47) '9112 ..1700- Tim 960'1

Corretor de Imóveis (47 )3�72-1 700
CRECIlSC N°� 8530 Jaraguá do Sul, - se Gep:-89.252-190

,
w�'/w.rnUnerC�)W"�·e'tor.comn"bw�

Terreno com infra estrutura 1500 m do Novicado-Pedra Branca,
Barra do Rio Cerro, 3000 mil rn2 agua corrente, árvores

frutíferas" todo cercado.
OFERTA R$ 45 Mil

Cód.1049 - Nova Brasília - 2 suites(hidr)+3 qtos, 2 bWG,

copa, sala tv, s estar, cburrasq.aq solar,,garagem 4 carros,

RS 650 mil

Casas Bairro ÁrealTllrreno' Construção' Valor

1002, Baependi 300m" 350m�

600m�3pav.

500mil

Q50mitSFSll!a,�t:laçú 60001'

Centro "
'

, 532m2
�ód.1080 - Schroeder
sala. cozinha, 3 qtos,
)WC, lavand., 80m2. R$'

110 mil

Cód.1082 - Schroeder -

150m2, suite+2qtos, 2
salas, despensa,

port.eletr. R$160mil

a Rau, com 1 quarto, sala,
'

:ozinha, bwc, lavanderia,
agem. Terreno com 374m2•

'R$ 80 mil

, Cód 4005 Rio Cerro II
25000m2, casa c\200m2

moblliada, rancho, lag08,
árvores frut.

. R$220 mil
, PROJETOS E CONSTRUÇÕES i

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande
periência no mercado de construções,"Deixe Iodas as preocupações e os

ssqasíes estessaníes e emocionais de uma construção por nossa conta,
'lquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves."

f.!N_ANÇIAMOS PE!,,_O SISTEMA
êft!1minha CASA minha'VIDAl

. Projetos Estruturais e Arquitetônicos
it'fElLiA,G1UliiirtNA
ijJlii i[i/ iii. hl.·'J>j ,/ii /II. / fi.

J" ' ': '

I l,' i{�, 'I" _�' "ia ,dh ' '" ' .. f;, ; 'j':
�" Afugl.lel: B�ej.Wfldi ,- dlilrmlt.�nQS 2 i:Je$�Oall" ,i,

".A$SOO,OO aQIJ?lt!i,z !,' i
ff

• Cenlro: àplO nov� suite, 2 quartos,gar R$2ÚO
ry�. .

'

• Agua Vefrle: terreno azo m2 prox Imetj R$$Ú
mil

• Agua Verde: apto novo 2 quartos, R$95 mil
-ent. Pare.

.

• Cllntro: terreno '100 m2 R$325 mil
• Agua verrle: Iflrreno 420 m2 esc, R$55 mil
" Czernlewtz: terreno 470 m2 escr FlIl<1G. R$75

mil
• Vilà nOlla: terreno 23001112 fn;mte de 30 rn

R$1to mH
• Vila lenzi: terreno 350 m2 R$80 mi!

,

sscrituradn
� Barra velha: casa alvenaria. troca imóvel jguá
• Agua verde: casa alvenana 3 quartos R$145

mil
• Molha: terreno 250.000 m2. R$95 mil '

_1.1_1..11.'.1'.111.,111.1,_1_1_1'_'I_I.TI'

I:llrl'lllol' dei livels .schellercorretordei eveis.cn .br
,

----r::::=�=��-,------IiIiiTII--�- --�II�----------I---------.u:': -----�--------=--.
I g mais 03

t". I dormitórios, bwc '

II sodal, sal? de

jantar e estar.

II �

,I
íavanderia.
Churrasqueira,
lavabo e garagem
nos fundos.

Metragem da
casa: 193.00m2
Metra(jem do
terreno:409,50m2
R$320.000,OO.

AMIZADE - RESIDENCIAL JULIANA

Apartamento na 403 - 4° andar - R$152.000,OO
Apartamento nO 303 - 3° andar MOBILIADO -

R$170.000,OO Aptos com suíte + 2 dorm. sala,
cozinha lavanderia, bwc social, sacada c/

churrasqueira e 1 vaga de garagem PRONTOS PARA
MORAR.

• Terreno • loteamento Itacolomi II
R$87.000,OO

• terrena- loteamento Villé de lyon
R$82.000,00

VILA RAU - Residencial Atlantis - apto 201
Com suíte + dois dormitórios, sala

estar/jantar; cozinha, lavanderia, banheiro
social, sacada com churrasqueira e 1 vaga

de garagem, R$160,000,OO, .

I VILA NOVA· Residéncial Grand Ufe Apto n,

I 503 - com elevador C/sala estar/iantar,
I cozíma, lavanderia, 2 quartos, 1 suíte,

I banheiro social, sacada com churrasqueira, 1

vagá de garagem. R$200,000,OO Entrega em :
I .

fevereiro 2011 :

• Terreno loteamento Demathe • Bairro
Nereu RamosR$57.000,00· lote 5

,

Terreno loteamento Jardim das Acácias -

R$ 65:000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CA PERDIDO
PEDE SUA AJUDA

Procura-se- Cachorra, sem raça definida, porte
médio, marrom, atende pelo nome de Bolinha.

Desapareceu dia 19/5/2010 no Bairro Jaraguá
Esquerdo, nas proximidades a Usi Malhas e.

Panificadora Pronti Pani.
Contato: 3370-8154 com lindacir

.: .' -..

"

www.araisoimoveis.net "'/.- : ,..'

lelefone: (47)3372.2819
Planlao: (47) 9911·7628

PROT. 2010.01.03,01022

Rua Antonio Teixeira dos Santos

Jr, 41 Centro • Jaraguá do Sul
·r.. '

BARRA DO RIO CERRO ..

'

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

. ,

.

CENTENARIO

PI 0005: EO. BARÃO DO RIO BRANCO. Apto. c/ 1 suíte + 2 donn.,
banho SOOol, solo TVAanlcr, rozinha, lavanderia, socada.,l vaga
na gamgem. Ficam móveis sob medido do cozinha, suíte e dos

banheiros. l° ondor R$230.000,OO(Aceita finonc).

JARAGUÁ ESQUERDO

PIOOOó • Sobmda 4 quartos, sola TV(Jonlcr, cozinho, lavand., 2

banh., uma amplo órea de festa c/ piscina. Ficam móveis sob medido.

._-'!���T:.�':���:.�:!!:����3�,

PIOO13: (osa amplo de olv. c/ 6 donnitórios, 3 banheiros, solo TV/
iantar, rozinho c/ móveis sob medida. Portão elet. Terreno c/ 616m2.

__._.,_RS��:��!��.__,._

BARRA VELHA

-

LOCAÇA0

PI0006 : RES. NOVO HORIZONTE· Apta. com 1 suíte + 2 quart
os,salo,cozinhcr,lovanderia, sacado c/ rhur, 2 vogas na garagem.

,,,.. ,,,",,,,,��"�,��".��:�.����:��"T����?!_������.��:_.

,A sua iVV\oblláv-la de
13a (V\eá Vfo CaW\boK'ilÂ

41
3361.1414
3361.2222

Loja 1; Rua 3700, 124. � Loja 2: Av. Brasil, 2850
desc@desç,com.br

desc2@desc.com,br

LANÇ.AMENTomSQBRADOEM
.•1'" COND.,

. FECHADO!
3 dormitórios (1 suíte)
Sala 2 ambientes
Churrasqueira
Semi-mobiliado
2 vagas de garagem

Cond. cf piscina e

Salão de festas!
R$ 38'[JJ.(JO[J,'lJ1;)

1 por andar, 3 Suítes,
Sala 2 ambientes

integrada a sacada
e a cozinha c/ chur.

. área de serv., lavabo
e 2 vagas privativas.

Ed. c/ salão de festas e

Piscina com deck! Cúnsu!tlHlOsl
j

NOVO - VILA REAL!

ALTO PAJJRÃO • FRENl'E MAl:;e,!
Edifício com localização privilegiada.,
hall de entrada decorado e fachada
pastilhada.

2 dormitórios, sendo 1 suíte, sala
para 2 ambientes, sacada com

churrasqueira, área de serviço e

1 vaga de garagem privativa.

3 suites (1 master), lavabo. sacada c/lareira, sala de estar, saia
de Jantar, cozinha, área de serv., 4 vagas privativas, área total de
28S,OOm', Edificio com piscinas, salão de festas, fitness center.
homo cinema, e playgrounq temático.

A partir de.
RS 205, OOfJ;lJIJ

Ed. Frente ao Mal",
Ap .. Lateral!

3 dorm. (1 suíte) +

Dependência -1
Séjla 2 ambientes POq_
Copa/Cozinha ()'�;o� �
ÁI'ea de serviço �"i"I!?'O�
1 vaga privativa

Av. Brasil! Frente ao Big!
2 dorrn. (1 suíte)
Sala 2 ambientes

Cozinha
Área -de serviço

Sacada
1 Vaga privativa

RS 30(1.000,1)/) RS 500.000,00

1 DORMITÓRIO
NO CENTRO!

Casa de 2 pavimentos
em Cond. fechado

3 suítes (1 c/ closet)
2 salas
Varanda e sacada
Cozinha

.

Área de serviço . "", .•

Churrasqueira
.

Vaga para até 3 carros

R;:. 450,I.lOO,0í1

Sala
Cozinha "

Bwc �
Sacada
1 vaga

Cond. em tomo
de R$140,OO
por unidade.

•

n·U

CORRETOR DE
Creci. 12567f

GUARAMIRIM - AVAl GUARAMIRIM . RIO BRANCOGUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM - AMIZADE

Cod.168 _ Cosa alvenaria c/
4 quartos,l c/close.c/ suíte e

hidromassagem, solei grande,c/ .

Bwc,Cozinha,com aquecimento de
água a gás,e tbem os Bwcs.Ccmoro
de segurança,e cerca Elétrica,área de

serviço c/bwc. Garqgem, Varanda.
Terreno 570m2 Valor R$235.000,00

- Aceita negociação ref. Apartamento
em Guaramirim·ou Jarmguá.

Cod.153 - Casa Mista c/90m2
c/3 quartos, sala, coz, bwc, Gra
rogem, lavanderio,churraqueira.

C/ Geminados no fundos de
14,5,50, para 2 kitinetes c/

1 quarto cada, cozinha, bwc,
lavanderia, c/ padrão de luz

separado. Valor R$140.000,00·
Negociáveis

Cad. 154- Caso em

alvenaria 90m2 c/02 quartos,
sala,cozinha, Bwc, Varanda,

Garagem e lavanderia.
Terreno c/ 450,00m2

Valor R$120.000,00-
Négociáveis, ou troço-se por

chácara

Cod.159 _ Terreno 416,71 m2_
Escriturado, plano pronto para

construir, c/luz na ruo.

Vaiar R$ 40.000,00· Entrado de
50% e restqnte pode ser parcelado.

, GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM - NOVA ESPERANÇA GUARAMIRIM - AVAl

Cad. 164 - Casa em alvenaria de 100m2
c/2 quartos, sala, cozinho, Bwc, lavanderia,

garagem. Terreno é/ 531,97 rn? _ Valor
R$125.000,00 _ Venho conferir

Cod.165 - Sobrado 22rm2 c/ 2 quartos,
sala, cozinho, sala, Bwc, lavanderia,
Garagem, c/ 2 Kitenetes _ Terreno c/
450,00m2 _ Valor R$ 150.000,00-

Negociaveis, Aceita carro até 20.000,00

Cad. 150 - Caso alvenaria 95m2,c/ 3
quortos.copc/cozinhc.bwc, Garagem, +

Sobrado 60m2·tijolo maciço avista,no 2°Piso
c/ churrosqueirci.bolcôo de pio em mármore,

e [oneloes de vidro. Terreno 380m2 Valor

R$160.000,00 Aceita proposto.cerno
terreno, Caminhonete em bom estado, como

porte de pagamento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



18 Glassimais o CORREIO DO POVO • Fim-de semana, 5 e 6 de junho de 2010

FINANCIAMENTOS

Cr., 1W.'!,�f;p". '

.. ,,'lml'I....
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento,

3370-6480 I 9609-0736
www..franciscovende.comlimoveis@franciscovende.com '

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

DEH
PIA0I
IMÓVEIS'

Rua João Januário Ayroso, 2633 • sl.01 - Jaraguá Esquerdo· JARAGUÁ DO SUL· se
'

RESIDENCIAL JARDIM DAS BROMÉLIAS,
Localizado no Bairro: Borro - próx. Supermercado

Breithaupt terrenos com 459m2, com asfalto, ligação
de energia, telefonia e tv a cabo com caixas

individuais subterrâneos. Tratamento de 'esgoto e toda
infra-estruturo paro construir. Valores a partir de

. R$85.000,OO. Consulte-nos!
�llnflIU/líllilllllilll/llmIIWIHdlUl!IIImflmlfff�lumll/I"IIiI//mlfflllllIIIUlmUil///unm/JJIfJ/U/IIIII/lllffdll/J1lfJlillllimI/IUdIDUIIIIIIWIIUIIfi/lmWlliIdllnn.U/IUIUIIIIH/J1IfJIIIIOIIIIU/IUIIII'llflIIIlI/IIU/IfUUIIIIIIMUIIIlUiI/lIWlllmuIlilllU/hYIHlunmIlIilWilIl/llllllmilII!UIIJ/!!f1IIUI/IIIIIIIIIIIIIIIIIIHlUJJ1l1ll1m1II1IIIiWIIIII/IIU!lIIIIIIIf.!lllIlllIlIIii/IIl'IIfUIJIf/OUil/I/IIIr/BlUíDI/ill//fflmilIfIffl1UUntlill1/1IiNCI,

.

IIPROGRAMA M'INHA CASA MINHA VIDA"
LOTEAMENTO
JUNTO AO PRADII

Casa com 2 quartos, sala e cozinho integrado, bwc, área de serviço,
garagem coberto e tedn murada. Prox. Salfio 25 de julhO. Este valor

esta incluido: terreno + coso + todo o documentaçfio pi
Financiamento na Caixa Econômico Federal. Valor: Consulte-nos!

LOTEAMENTO
PRADII

,

FI U#lh f�fH\Il,UJO fj("Xi�()'" T64)
fJL�H�", 11.\ Fi!1PI."ilI...IEtRil, !

� /

IIJCaLJlti,ofiríllif,mtll1iJdI.l:iiôm.Jbfl !
! 1

C�i�ra '�$lI'''I;�b �d'!H��"l��m'i'& ,er��f"Y:ll
'90rn."l; f!' ,I!eClrrCinl''7!\, �)f'"píl#lr,ii /. ,,:,.� I� '1/;..1It:�;p, "�iiiitF",I.V 'fi!i;rJI�!J I.
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COMPRA., VENDE, ALUGA
E ADMINISTRA SEU IMÓilEl

CRECI-1325Z

TERRENO +

CONSTRUÇÃO
• LOTEAMENTO

PRÓPRIO
• CASAS PRONTAS

2 quartos, sala e cozinha integrado. bwc. oreo de serviço,
garagem coberto prox. Salão 25 dejulho este valor esta

incluido: terreno + caso + toda a documentação pi
Financiamento no Caixa Econômica F�deral.

Vohlr: consulte-nos!
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Financiamentos

, '�/ÜJ!dlbJ.;fd/� rI, fila,
··CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

WS Imóveis agora com

consultoria 'Habit3"lio!1,al!
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica feder��y..

'

-,

tO
LO
LO
N

U
w
ex:
u

.

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.'
* loteamentos Próprios

.

www.imobiliariaws.com.br
vendas@imobiliariaws.com.br- vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 .. Centro .. Guaramirim
.

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.I 6
.
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Ref: 154 Amizade(Guaramírim - Casa
nova em alvenaria com 3 quartos sendo

1 suite, sala, copa, cozinha, 1 banheiro
social 'e lavanderia. 80m2'de ârea

.

construlda e terreno com 3"60m2,
RS170,QnO,no

.

Ref. 00136 Amizadel Guaramirlm .Terreno de
com aprox, 486ml', contendo 02 casas em

alvenaria. Casa com 121m2, 3 quartos sendo 01
suíte, sala, çozinha, banheiro, lavanderia e.

gàragem, A outra cas,! fjc<ll1o� fundoS e possue
70rl\�:2 qUílrtolJ, safá, çozinha., ballllelro (;l

,. lavanderia, \!alor; �$ 20a.OçO.ao, "

ReI: 196 Ceotro/Guaramí"i,"' - terreno
cem 364m2 ótima IO.çaUzaçao.

'

ReI 113 . tonlro / Guaramirírm, Casa com 03
qoartos, sendo 2 suites, 2 saías de estar,

cotinha, área de serviço, varanda, lavanderia,
garagem p(l�a 2 carros e dependêrrciade �

;:;II' , empregada, R$ 310,000,00 ",

.

,

Ref· 0186 Guaramirim/lmigrantes· Casa em

alvenaria, com 4 quartos, sala, cozinha, 2 banheíros,
lavanderia e gàragem para 3 carros. Casa com 200m2
de área oonstruída, H$ 250.000,QQ ,

.

Ret 161 Sobrado, Térreo: 02. quartos, sala,
, cozinha, banheiro, lavanderia. 2 Piso: Sala,

cozinha, G2 suites, 01 quarlQ, banhelrOi sacia!,
I área dé'fést/:!s e la'\iánderla. R$ 210.00G,QO

'.. �.,
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Ref.0142f Casa no

Jaraguá EsquerdQ
C/Suíte' com closet,
2 dorm, Hall de
entrada; Escritório

.

com Jardim de
inverno e Font,
Cozinha com

churrasqueira, Sala
TV e jantar, Lavabo,
Área de festas com

churrasqueira,
Deck com piscina'e
vista para a cidade.
Carnpnhn de
futebol com

iluminação,
Garagem para 2
carros, área 250m2
R$ 480.000,'00.

Ret0119)Res. Torre de luna Apto c/2 dorm, bwc, Coz,
Sala de estar é jantar integrados, Sacada com

churrasqueira, Área de serviço, área de 6i ,25 m2

R$125.000,OO, acerta finc bancário cl FGTS

Casas cf 1 suite, 2
dorm, bwc social,

sala de estar e jantar,
coz, área de serviço, .

vaga de garagem.
área 93,16m2

. "

Ret047) Res. Maranatta - Clfillro Apto
Novo cf 2 dormitórios. bwc, Cozinha, Safa
de estar e jantar, Área de serviço, 2 vaga de

garagem, área 60 m2, R$135.000,OO aceita
financiamento bancário com FGTS.
.

Ref.0112) Res. Vieiras Apto cl su.rfe, 2 dorm.
Sala d� estar e jantar, COZ, sacada com

churrasqueira, área de serviço COl'!1 sacada. área
, de 98m2, 2 vagas de garagem R$175.000,OO

ReI.0139)Res. Gran Ramâ Apto cl 1 suite, 2

dorm, cozo bwc. sala de estar e j,mtar, lavanderia

sacada cl churr. 1 vaga de garagem ama d_e 92
m2 R$ 200.000,00.

, Ret.D55)Terreno Três Rios' do Sul· De

esquina cl área de 396 ln" R$60.000,OO. Aceita 0/
fjnanc. cl construção plano "Minha Casa

.

Minha Vida"
Ref.064)Terreno em Mereu Ramos - Tere

plano no bairro Nereu Ramos área de 315,62 m2
R$60.000,OO.

� Ret.1l126�Terrel1O Em Três Rios do Sul -

.

� Terreilo plano com 300m2, H$48.000,OO somente

I a vIsta.

Ref.018) Res. Premier - Vila Nova· Apto Rel.089)Terreno No l�leamento Beira Rio-

ReI.057)Apto. Estrada Nova Apto c/ 2 dorm, c/' Suite, 1 dormitórios, bwc, Coz, Sala Terreno plano para construção com 337m;:

sala. COZ, bwc.érea ele serviço, 1 vaga de de estar e jantar, Sacàdá com churr, Área' , R$75.000,OO, aceita financiamento bancário cI

estacionamento,53mz R$93.000,OO entrada e Rel.033)Res.Santa luzia Vila Lenzl Apto cl ,_ ? -, de serviço, elevador. Área 75,15 m2 construção..

��;�;�::::_ ,:����:��::_. Ap��;=A;e���E;��,�_l�:!���E����'_� ;�'�:�:::f:!:=8�
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Casas novas na Ilha
da Figueira, aceita

financiamento
Bancário com FGTS.

, Consurte- nos.

Ref.011&)Res. Gama Aptos cf 2 dortn, e Ciemais
cep, localização bairro água verde prox, Samae a

partir de R$.76.000,00 Ehtrada e saldO por
financiamento bancárlo c/ FGTS

!ilI1IfIU'!lfilUHIÜI!Ii!ÚUlmll�J/fIffrliUl!�I/mIIllIIfiIUIlflillmiflll/llli�UlI/riIliH1#11i1!1J/JimljIUIIUJIHIIffl'!�1IfiIuH#U

R$75.000,OO aceita carro de menor valor:
financ. Bancário ali: entrada mais parcelas.

Ref.0125)Terr.lot. Ville I)' Lelln, bairro
Amizade Área lotal336 m2 R$

.

95.000.00.Ref.0126) Terreno no São lliis
. Terreno para construção com 364 mZ

R$85.üOO,OO.
Ref.6128}Ten: no ceníro escriturado, área de

362 rw� R$ 260.000.00
Ref.0129)Terr. Loteamento Villagio bairro Barra

do Rio Cerro, área de 362,51 rjJ2 R$75.000,OO
Ref.0130) TClT.Loteamento Riviera bairro Rio

da Lui área de 325 rn�� R$ 49.000,00 .

Rel.0141)Terreno no Três Rios do Norte com

área de 504 m� R$ 58.000,00 Aceita finco
bancário cf FGTS.

/' • t.,� �

. ,:�- 'r�Jl:T(I·1 .
".\� i"lt-; �
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� 'to I' ,I
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R$100.000,OO

CentroFirenze I Nereu Ramos

JD2186 - Saint Moritz - Aptos novos no bairro Vila Nova, 1
suíte + 2 quartos, cozo sob medida, sacda cl churras., 2

vagas ga[, elevador, salão festa, playground. Valor:
H$1.200,00.
JD2515 - Água Verde - Apartamentos novos! Com 02
quartos, sala; COZ., área de serv., bwc, sacada com

churras. e gar. ValorR$600,OO.
JD2557 -üha da Figueira - Sobrado Geminado: pavimento
superior: 02 dorm. + 01 suíte + bwc social Pavimento
inferior: sala de estar, cOZ., área de serv, cmrras., lavabo,
gar. ValorR$880,00.

.

JD2552 - Centro - Apartamentos NOVOS! Três dorm., sala,
COZ., área de serv., bwc, sacada com churras., gar. Valor
R$680,00 + condomínio.
JD2541 - Centro - Excelente sala comercial NOVA no

centro da' cidade com 30.00m2, um bwc. Ótimo
Clcabamento em porcelanato, massa conida e gesso.
Fachadadevidro. ValorR$5üO,00.

.

Jd2520 - Centro - Sala comercial NOVA com 100m2. Valor
R$900,00.
J02540 - Nova Brasília - Apartamentos NOVOS!!! Dois
darmo amplos, sala de estare COZo integrada,'area de serv.,
bwc. Uma vaga de gar. Piso em porcelanato. Valor
R$510,00.
JD2527 - Água Verde - Casa em alvenária com 03 dorm.,
sala, COZ., área serv, bwc, gar., portão eletrônico. Valor:
R$600,OO.
JD2629 - Centro - Casa comercial em alvenaria no centro

'

de Jaraguá com 04 quartos, 03 salas, 02 banheiros,
cozinha, lavanderia, churrasqueira, jardim e garàgem.
JD2623 - Centro - Lindo apartamento com 02 dormitórios,
sala, c'ozinha sob medida, área de serviço, banheiro,
garagem ... Edifício com elevador. Condomínio em torno de

B$100,OO.
.

JD2619 - Centro - Flat Mercure. Apto Standard com

42.00m2, cama de casal, cozinha, sacada. Acomoda casal
e mais uma pessoa em sofá cama. Hotel oferece:
Restaurante, sala de reuniões, estacionamento interno

privativo, piscina, sauna, sala de ginástica ... Condomínio
em torno de R$ 560,00.

Jaraguá Esquerdo

R$110.000,OOR$100.000,OO R$82.500,OO.

CORRETOR
, -.

DE IMOVEIS··

TEL. '3370-6624 I 91 02-52�9 www.deocarimoveis.com.br

106 - Jaraguá 99 -casa de alvenaria
com 48.00m2 e terreno com

320,00m2. (aceita financiamento
bancário) R$ 95.000,00

053 - Czerniewicz-casa com

285,OOm2 e terreno com 392.00m2.
(aceita troca por imóvel de menor ou

carro) R$260.000,OO

081 - Amizade - apartamento com
43,99m2 de área privativa. (aceita

financiamento bancário)
R$100.000,OO

022 - Ribeirão Cavalo Geminado 009 - Centro, casa de alvenaria com

novo de alvenaria co� 69.40m2 3}7,O�m2 e terreno com

R$ 105 000 00- 900,00m· {acelta terreno como forma de
. , pagamento). R$550.000,00

131 - Nereu Ramos - casa de alv, com

102,00m2 e ter. com 475,0.Om2. (aceita
apto de menor valor ou carro pop.)

R$220.000,OO

136 - Rau, geminado em alvenaria
com 199,OOm2. R$250.000,OÓ

033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 o .. : . o R$52.000,OO
037 -Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 , R$ 470,000,00
047 - Schróeder - terreno com 3S0,00ml , R$55.000,OO
049:- Schroeder - terreno com 2,149,37m2. 0 o : , : R$33.000,00
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8,105,75m2•• , ..•.•. , , o R$200.000,OO
076 - Amizade, terrenos -Itacolumi II a partir de , , , R$79.380,00
086 -Amizade, terreno com 505,00m2 ., , .• : , •.•........ o _ R$79.350,OO
088 - Jaraguá Esquerdo, terreno com 580,00m2" ..•... , : o o R$65.000,OO
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 •....••••. , o o R$132.000,50
093 - SChroeder, terreno com 62.1 00,OOm2 ..• , •.. o ............•......................... , : .. R$ 870.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m . , o , R$300.000,OO

.

109 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOmz (ótimo pj indústria) . o o ,

' R$400.000,00
115·: Vila Nova, terreno com 372,97m2..•... , ...•..• , ...• , , .. , o o 0

•••••
o .. , R$140.000,OO

127 :- Ribeirão Grande do NbÍ"te, terrenocl 375,Oom: .. , , ,

' R$28.000,OO
156-Chico de Paulo, terreno com 1.141,34m2 , ' , , .•.• , R$150.000,00

CASAS

012 - Nereu Ramos. casa de alvenaria com 180,OOm2 e terreno com 374,62m2. ..,.'
, •... ,. R$ 200,000,00

020 - Três Rios do Sul- casa de madeira com 11 O,OOm2 e terreno com 420,00m2 , •.• , •.....•..• R$93.000,OO
028 - Ouro Verde - éasa de alvenaria c/200,00m2 e terreno c/329,00m2 aceita sitió o o , , R$220.aOO,oo
034 -'Gorupá - geniinado novo de alvenaria com 78,55m2 e 91 ,64m� (valor por geminada) o R$ 127.000.00

. 035 - Ribeirão Cavalo - casa de alvenaria de aprox. 68,00m2, Terreno de 443,501112• (aceita financiamento bancário) R$ 96.000,00
055 - Nereu Ramos - casa de alvenaria c/203,40m2 e terreno c/1.364,OOm2.... , ...•....•.• '. , •.. " ... , • , . R$285.000,00
057 - Nereu Ramos - casa de alv. com 108,OOm2 e edícula com 40,00m2o (aceita terreno cl parte de pagamento) . R$170,000,OO
087 - São Luis - casa de alvenaria com aprox. 120,00012 e terreno com 453,60012• (aceita apto de menor valor) . R$ 170.000,00
117 - Nereu Ramos, casa de alv. 89,75m2 e édjcula de 40,OOm2. Terr. 360m2 (aceita carro pop. ou financ. bane.) . R$135.000;00
129 - Ribeirão Grande do Norte, casa de alv. c/80.00m2 e terreno cl 607,50m2 ....•.• o _, R$90.000,00
i 88 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 , o o o R$150.000,OO

021 - Schroeder, sitio com casa mista e terreno com 16.007,00m2 ........•.•...• o, R$130.000,00
026 - Santo Antonio, com area de 475.650,001112• ., •• , •..•.... o , , o o , . R$400.000,OO
030 - Santo AntoniO, cl casa de alv., rancho, lagoa, c/ área de 175.000,OOm2. aceita imóvel de menor valor R$ 430.000,00
038 _. Rio Cerro com área de 175.000,OOm2 •••••••••••• , •• , • , ••••••.•••• , ••••••.•••••••• , ••• o .. , . R$175.000,00

-{)44 - Nereu Ramos, cl área de 60.000,00m2, cf casa, área de festas. rancho, lagoas o R$500.000,OO
048 - Schroeder -casa com 100.00m2 e terreno com 22,955,80m2 (aceita casa como forma de pgto.) o R$ 280.000,00
061 - João Pessoa, casa de alv, c/327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e terreno cf 190.600,00m2. ., R$700.000,OO
163 - Guaramirím - cl casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas". cl área de 126.600,OOm2•...•.••.•. R$640.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Classificados de linha .... ..
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,
9626-7019 Vende-se, serra fita p/ açougue,
Móveis para sala- Vende-se, Rack, moedor de carne, balcão de frios

lV, sotá de 2 e 3 lugares presto e
. e laticínios. Tr:3273-5065.

OVO, semi novos. Tr:8816-8196 VESTIDO - Vende-se, de prenda.
ou' 9626-7019 Tr:3370-4164 ou 8863-7665.

CENTRO - Vende-se, Ed. Mene
gotti, 2 qts + dep. Empregada,

.

bwc privativo, R$130.000,00
aceita carro e/ou lmóvel ernJara
guá / Praias / Itajaí. Tr. 3248-425
ou 8401-4000
Centro- Vende-se Apartamento,
quartos. Tr:�602-3904
Centro-Aluga-se Apartamento,
quartos. Tr:9602-390

.

COMPRA-SE Apto - at'
R$95.000,00 à vista, de preferên
cia próximo ao Angeloni. Tr:9993
4100.

CORUPÁ - Centro- Vende-se,
novo c/ 03 quartos, sala e co

zinha conjugadas, 01 bwc, Ia
._ vandéria, varanda e garagem

Valor R$95.000,00 aceita veí
cuias como parte do negócio.
Tr:32748844/99298265 CRECI N
14237.

Ilha da Figueira- Vende-se apto n

residencial Hilamar, 111 m2, suíte
2 quartos e demais cômodos,
condomínio com salão de festa
elevador.R$165.000,00. Tr:8838
3955/3055-0788
Ilha da Figueira- Vende-se prox.
weg II, com 1 suite 3 quartos e de
mais cômodos R$115.000,00+
finan. Aceita-se carro Tr.9137
5573.
ITAJUBA - Vende-se, 2 qts,
mobiliado, R$120.000,00.
Tr. .33707881' / 33761315
99056588 c/ Leonel

Jaraguá Esquerdo -vsnde
'-se, prox. a Madri no edifíGi

D'Espanha, andar térreo, com área
privativa de 71,68m2., Contendo
1 suíte + 01· quarto, 01 vaga de
garagem coberta e demais de
pendênclas.yaor R$110.000,00.
Tr:32748844/99298265 CRECI N°
14237.

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende
-se, 165,34 m2, heliporto, 2 vagas
garagem. R$600.000,00. Tr:8408-
8157 ou 8408-8159.
São Luis- Vende-se, 70m2 com 1
suíte, 2 quartos e demais cômo
dos, prox. ao CAIC, R$145.000,00.
Tr:3376-0389.

BICICLETA - Vende-se, masco

18 marchas, R$120,00. TR.·
33700983
Bicicleta- vende-se, feminina, 18'
marchas, R$50,00. Tr:3372-1257

Lanchonete- Vende-se trailer lan
chonete, completo com chapa,
cuba de aquecimento, geladeira,
pia, cadeiras e mesas e armário.
Tr:9187-9332 .

Lanchonete- Vende-se, completa,
ótimo ponto comercail, loteamento
firenzi. Tr:9213-1535 3275-4112

LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da
Figueira, aceita carre. 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

infanti'i,Bicicleta- vende-se,
R$50,00. -Tr:3372-1257

VOR�SHIRE - 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

rnorla H$250,00. 9917-3771_
YORKSHIRE- Vende-se filhote,
macho R$400,00. Tr:3370-2715

. VORKSHIRE Vende-se, lindo filho
te, fêmea, avo R$750,00.Tr:9182-

.

2268

Nintendo Wii- Vende-se novo e

destravado, com um controle e um
Nunchuk, suporte, barra de sensor,
adaptador, Cable AN e mais jogos
Wii sports (baiseboll, boxing, gOlf,
Tennis, boliche) e Resident Evil.
R$800,00 Tr:8405-6012-

.OFICINA - Vende-se, de bicicle
ta, corupa, com, todo maquinário
e estoque, uma ótima freguesia,
ótimo ponto comercial. Tr:3375-
'2798
OFICINA - Vende-se, Tornearia.'
R$46 000,00. Tr:9953-2408 ou

9905-985D.

Ordenhadeira- Vende-se, canaliza
da, com. capacidade para 8 vacas

por vez marca westsala Tr:3376-
.

0405
PADARIA E CONFEITARIA - Ven

.

de-se, equipamentos. e balcões,
Maquina de. costura- Vende- .

bai V'I N
-se Overlock SunStar semi-nova

serm novos, no arro I a ova,.

7.500 pontos R$1.300,00 Av.
Tr:9652�3963.

Tr:3273-7163 Par de auto falantes - Vende-se,
6p novo na caixa R$90,00 André .

'3275-1410 9922-8011

Caixa selada- Vende-se, sud de
12pp, pionet R$80,00. Tr:3376-
4050
CAMA - vende-se, casal, madeira'
maciça, R$150,00. Tr. 3276-0340
Celular- Vende-se, Nokia N95,
8gb, em perfeito estado, com GPS
habilitado, funcionando 100%,
R$700,00. Tr:99750078

.

ANTENA - Compra-se, parabólica
pequena. Tr:9194-0589 ou 3273-
5183.

AR COND. PI- CARRO - Compra
-se, AC original p/ Opala 75. Tr.
96523006
Biz- Compra-se Honda biz fabrica
da de 2006·a 2009 pago á vista.
Tr. (47)9651-8586
Cabelo -Compro cabelo, pago a

vista. Tr':8814-1696
Esteira Ergométrica- Alugo estou
procurando uma esteira para alu
gar por 3 meses.Tr:9976-4912.
Márcia

Garagem- Compre-se garagem
no edifício Jaraguá. Tr:3370-7160
Dulce ou Susan

Maq. De costura- Compra-se
Over lock simples, até R$200,00.
Tr:3370-7160 Dulce

OURO - Compra-se, paga-se a

vista. TR. 8448490'5 / 99790605

Cerca de alumínio- Vende-se, 3 Maca para massagem-Vende
cercas para muro, medo 1 m de ,-se com orifício, semi novo.

. Alturax1 ,4m de comprimento. R$160,00: Tr:3370-2257 ou

Tr:3370-3110 9111-0825

Maq. de MARCENARIA - Vende
-se, Tr. 8844-5501

MAQUINA DE COSTURA - Vende-
'

_ -se, Cobertura industrial, Ni�sin,
R$1.400,00. TR. 33700983

COMPUTADOR - Vende-se, p/ tra
balhos gráficos, completo, Quad
Core 2.5Ghz, 2Gb, HD400Gb,
placa profissional Nvidia, Quadro
FX570, R$2.300,00.. TR. 9978
6795 Raquel
Computador-Vende-se, tela LCD,
R$9990,00. TR:9942-9613

Computador-Vende-se, usado(em

bom estada), teclado abnt II por
tugues, mouse optico, caixas de
som, HD 160 Gb, gravador de

.

dvd,monitor ·Icd· 15" samsung,
R$900,00. Brinde mesinha do
computador. Tr:33762271 ou

99542632;'
CUBO PARA GUITARRA - Vende
-se, 50W. R$490,00. Tr:3370-
5533 ou 9109-8233.
D-link 2640T-3 em 1 (modem
-adsI2, hub 4 portas e wireless) óti
mo estado R$180.00. 9917-3771
Escada- Vende-se para maca de
massagem. R$40,00. Tr:3370-
2257 ou 9111-0825
Estabilizador- Vende-se, R$50,00

\

e dE!' brinde 'um mouse óptico.
Tr:3370-7160 Dulce ou Susan

FILHOTE - Vende-se,Vork Shire,
macho. Tr:3375-2006 ou 9146-
4864.

FILHOTES -:- Vende-se, Collie,
R$400,00. TR. 9619-8260

FILHOTES -:- Vende-se, Golden Re
triever. Tr. 91162350
FILHOTES � Vende-se, Vork Shire,
macho R$350,00 TR. 33702715

FREEZER -4 gavetas, branco,
. R$160. Tr:3273-0884 8869-5008

.

-

Evani. .

Geladeira- Vende-se 225L e Fre
ezer 1 96L em bom estado por
R$400,00.Tr:3275-3518 '

JAQUETA DE COURO - vende
-se, p/ motoqueiro, R$150,00. Tr.
3370-5533.

Jaquetas em Couro -Vende-se 02 .

de moto sem-novas. importadas
- era Italia, marca Ixon,. R$1.000,00.

Cantata com Juliano, fone
(47)8838-31 94

�

JOGOS DE VASOS SANITARIO -

Vende-se. TR. 3373-1900 Sergio ,

·KIT - Vende-se, .de alarme resi
dencial instalado. Tr:9944-5352.

LAJE FORRO - Vende-se, 39m2,
R$740,00 neqoclavet TR.
99370651 Cristina
Lanchonete e sorveteria- Vende
-se, no centro, valor a combinar,
Completa, com 3 maq. De sorvete
e Buffet, aceita-se carro. Tr:3372�

·1257

Fisioterapeuta- Clinica de' Estética
Oferece espaço p/ estúdio de Pila-

\

teso Tr:3273-211 9/9975-7708 '

Manutenção de computadores- In
teressados consulte-nos, faça um

orçamento temos .ófrnos preços,
manutenção de computadores em

geral Tr:99429613

MARCENEIRO - Coloco portas de
todos os estilos. Reformo portas
de correr, troco roldanas e' ajus
tes. Serviço de qualidade e preço
acessível. Tr:9902-8740 ou 9125-
9932
REVENDEDORAS - ,Atenção, te
mos algo diferente e especial p/
você aumentar sua renda. TR.
32752063/91942338

Maquina de costura- Vende-se reta
automática eletrônica R$2.000,00,
Overlock 1.800,00, Overtock Pincher- vende-se, fêmea, ·adulta.

R$500,00, Overlock R$1.000,00, . Tr:3375-2006 9146-4864

maquina de 'bainha R$1.500,OO e 'Placa video- Vende-se 9600 GT
catraca R$2.500,00. Ao adquirir XFX 512 mega 256 bits mais fonte
todas as máquinas, ganha uma Dr. Hank 500w. Tr:9917-3771.

·

pistola para limpas as peças.. Portão - Vende-se pequeno de fer-
Tr:3370-7031 após as 15h30. ro, R$100,00.
Mármore- Vende-se, pedra de Portão-. Vende-se, galvanizada
mármore, 1 mX1 m, R$100,00. vasculante, 1,90m Altx1,70m
Tr:3376-4050

'

Comp.Tr:3370-311 O Fatima
.

Mercearia- Vende-se, em pleno Retroescavadeira- Vende-se, ano
funcionamento. Tr:9112-3947 00, CASA, traçada, R$132.000,00,

aceita-se carro. Tr:9199-7927
ROLLERS - Vende-se, 37/38.
R$50,00. Tr. 3276-0340
ROUPAS GINÁSTICA - Vende-se,
de suplexx, c/ estoque 500pc,. Tr.
8849 3600/ 47 3273 -5144 (após
18hrs)
Som automotvo- Vende-se, sub,
1 par de 69 um par auto falante,
modulo de 1200 vatz, 2 corntas,

.

um aprelho de CD, entrada USB
+ fiação com' plug e caixa para
sub e corneta, e 2 super twintwer.
R$700,00 Tr:84216497 até 13:00

SORVETERIA - Vende-se, com

pleta, maquina de fazer sorvete,
5 freezer, mesas, geladeira, fogão.
R$38 000,00: Tr:9137-0999.

/

Sub- Vende-se, durence 2k, de 12.
700rms 9923-1153 R$200
Tanque de expanção- Vende-se,
com capacidade para 1 0001 de lei
te, marca westsala Tr�3376-0405

TANQUE LAVAR R'OUPA - Vende
-se, fibra, 2 cubas, R$130,00. Tr.
3276-0340
TITULO SOCo ACARAI - Vende
-se, mensalidade paga até 20� 4,
R$900,00. Tr.33716968

Titulo Soe. Baepend- Vende-se,
. Tr:3373-3836 8422-2576 .'

Torno rnecamco- Vende-se,
1500m/m comp. Em bom estado.
de conservação. Util para ofici-

. nas mecânicas e auto elétricas,
R$250,00.Tr:9618-3777
Tv- Vende-se 14 polegadas, c/
controle, R$1 00,00. Tr:3376-4050

lV-Vende-se, 29 GL e DVp,.
R$500,00. Tr:3371-5270, a noite.

UTENCILlOS P/ MERCADO -

nummllll/m/llli/II,

O OA.;..SE

Mesa Digital- Vende-se, Wacom
Bamboo Fun, com 4 pontas, ca

neta + mouse, praticamente zero.

R$500,00. Tr:(.47)' 8405-4561
Márcio.

MESA RUSTICA - Vende-se, nova,
,8 cadeiras, centro giratório; madei
ra maciça e couro, R$2.500,00.
TR. 3055-3756 à noite.

Bambuzal- Doa-se bosque de
bambu, Tr:3273-2347 .

CACHORROS - Doa-se, adultos,
pequeno e médio porte, fêmeas e

machos. Tr. 3276-0340.

Colchão- Aceito doação de colçao,
, urgente. Tr:8846-2797

Filhote de gatq- Doa-se, sem raça
definida, macho, 2 meses aproxi
madamente, já desvermifugado.
Tr:3276-4603/9911-7667 Karla.

Mesa- Vende-se, 3m de compro
menta, 80cm de altura com 2 ca

valetes e 2 bancos.Tr:3370-6652
Altair

, .'
,

� ,

.

\

�
.

.
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Modulo Boss- Vende-se,900 watz,
R $100,00. Tr:3376-4050

- MOENDA DE CANA - Vende-se,
semi nova. TR. 33705622
MOTOR VOLVO 340- Vende-se,

· 95, melhor oferta. Tr. 99380871

MOVEIS - Vende-se, apenas 1 ano'
· de uso, p/ loja de roupas fem, em

MDF, cores, caramelo e branco.
.Balcâo, caixa, balcão expositor"
provadores, 4 araras, 2 tablados
de vitrine, 3 manequins, painel de
corativo, sofás e tapetes. Tr:9903-

.9535.

v lmi' I r 'I 'r' ,

;_;;;,;, >VEN DE-SE
ALTO PADRAD - Vende-se, 5 qts
sendo 3 suites, 2 bwc, 2 garagens,

.
cozinha grande, alto pradrão. TR.

Água Verde- Vende-se, casa de al-. 91866262
venaria, com 3 quartos escritura-

AMIZADE - Vende-se, 3 qtos, c/ da, R$11 0.000,00. Tr:3371-6069. '

garagem. Tr:�276-3321. ,CRECI11831
r

Apto centro - precisa-se de ra- Amizade -Vende-se, Prox. Posto
pazes para dividir apto mobiliado Rudinick - R$180.000,00.Tr:3275-

.

em Jaraguá do ·Sul. ,Tr:3372- 1594/8843-5751
2526/9199-3174, Alexandre, após Amizade-Vende-se, com 1 suite, 2

'_ as 18:00.
quartos e demais dependências,APTO. - Precisa-se, rapaz p/ divi-

. área externa com churrasqueira,
dir apto. no Centro. TR. 33701270 terreno co 450 m2, todo murado,
Barra do �io Cerro- Vende-se, R$250.000,00. . Tr:9979-01 02
com 02 dormitórios, 01 Bwc, sa- 8466-9635
cada com churrasqueira, próximo ARMAÇÃO/PENHA - Vende-se,
ao Posto Km7. R$120.000,00 130 m2 fica a 200'metros da praia.
CENTRO - Vende-se, ed Ma- . Tr:9953-5627
ximum Center, 1 suite, 2qtos,' Bananal do Sul- Vende-se, nova de
gar,salão de festas, elevador, 2° alvenaria, com 3 quartos e demais
andar, sacada fechada com sis- como' cômodos, R$110.000,00.
tema 'reike,que pode ser aberta .

TR:9183-8081.
totalmente qdo quiser, todo mo-

biliado com móveis sob medida. BARRA'DO RIO CERRO - Vende-

R$270.000,00, aceito financia- -se, 2 suítes, 1 master, cozinha

menta. Tr:3055-2094 ou 9117- planejada., lav, sacada, 'gar, área

8754. construída 200m2, terr. 400 m2.
Tc9609-5924.

Aparelho ce CD�
. Vende-se,

.

com' USB, apartir de R$249,90.
TR:3370-1478 .

Aparelho de CD- Vende-se,
Tr:3376-4050

'

BARRA PARALELA - Vende-se, de
alumínio. Tr:8843-2125.
Barraca- Vende-se para 3 pesso
as em ótrno estado. R$150,00 ..

'

Tr:3370-2257 ou 9111-0825

BAU - Vende-se, de caminhão
8,5x2,60m. de altura, 2 portas
laterais, assoalho reforçado.
R$9.000,00. Tr:3275-3975.

Berço e Carrinho de passeio- Ven
de-se, em bom estado, R$300.
Tr:8461-3259 3376-6164 após da
15 horas

BICICLETA - Vende-se, feminina,
.

antiga, própria p/ colecionador. Tr.
92116664

MÓVEIS - Vende-se, escritório,
2 mesas,1 armário, 2 portas, 1
balcão, 2 cadeiras giratórias, 4
cadeiras fixas, 2 cestos de lixo, 1
caixa de correspondência. Tr. 47
8443-3999 ou 3376-1996
MOVEIS ANTIGOS - Vende-se,
cama c/ aprox. 90 anos, mesa

grande c/ 11 cadeiras acento de
couro, balcão grande maciço. Tr.
30552255

/

Moveis para quartos- Vende-se,
Cama Box, cabeceira com criado
mudo, jogo de quarto infantil, e

guarda roupa. Tr:8816-81 �6 ouAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref 1088 - Casa no Bairro Vila Lenzi, com 1 suíte,2
quartos, 2 bwes, escritório, sala de estar, safa de IV,
cozinha sob medida, área de serviço, área de fr;stas,

garagem para 4 c&rr�s, piscina, Preço R$340.1IOO,00

Apartamento no Bairro Agua Ver.de, com 2

Quartos, bwc, sala de estar, sala de jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com

churrasgueira, 1,vaga de garagelJ1. Preço
.

R$129.000,00.

BARRA DO SUL -:- Troca-se, por
chácara ou terr. em Jaraouá
Tr:8824-1107.

.

Centro- Vende-se, alvenaria, semi

acabado, distante 800m do Ange
loni novo,' R$130.000,00, aceita
-se carro e parcelas. Creci 11831.
Tr:3371-6069

Chico de Paula-Vende-se, alve
naria (bloco de concreto a. vista)

.

com Laje, com 40,00m2, no prox.
a Menegotti Malhas, terreno de
600,00m2, aceita-se carro e es

tudo proposta. Tr:33718700 ou

84070997

Ervino: Casa de madeira 800mts
distante da praia. Tr:3371-6605a
noite com Sirley
Erwino:-Vende-se casa om 2

quartos. Tr.91 016007

ESTRADA NOVA - Vende-se, prox.
a Unerj, alv, laje, 4 qts, 2 bwc, ga
ragém 3 carros, R$150.000,00.
Aceita casa de menor valor. Tr.
9137557,3 I 33716069 - Creci
11831

Figueirinha-Vende-se, alvenaria, 2
quartos e demais dependências.
R$135.000,OO, entrada + finan
ciamento. Tr:9183-80811 3373-
0098
Ilha da Figueira- alvenaria, 150m2,
5 peças, cozinha planejada, 2 WC,
garagem para 2 carros, terreno
com 960m2 ( frente para 2 ruas),
pOdendo ser desmembrado pos
teriormente. Tr:3371-1634 fotos
pelo vs33@bol.cqm.br
ITAJUBA - Vende-se, nova, alv. Tr.
91434423
Itajuba- Vende-se, alvenaia,
�ova,com 3 quartos, mobi
liada, distante 300m da praia,
R$120.000,00, creci 11831.
Tr:3371-6069
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Ref. 3033 - Terreno no Bairro Amizade,
loteamento Champs Elysses, com área de

425,51 m2, Preço R$140.000,00

'i!l

ReI. 1084 - Casa no �airro Ilha da Figueira,
com 1 suite, 2 quartos, bwc social, sala,

I copa, cozinha, lavanderia, Fundos: uma casa
com '2 quartos, sala. bwC, cozinha,

lavanderia. Preço R$370.000�OO ""

Jaraguá ,84- Vende-se, mista 150
m da Met. Baumann, 3 quartos e

demais cômodos, 80m2, terreno
com 1600m2, R$65.000,00, acei- .

. ta-se, carro ou terreno como 40%
de entrada.Tr:9199-7927

JARAGUÁ 84 - Vende-se, 385m2,
2 qtos, sala conjugada cl a cozi-

. nha: R$50 000,00 á combinar.
Tr:3273-7195.

.

JARÂGUÁ 99 - Vende-se, nova,
. alv, 120m2, terreno esquina, mu

rada, 2 qts + 1 suite, garagem
dois carros, prox. a Malwee,
R$190.000,00. Tr. 99025885'

Jaraguá 99-Vende-se, com 127
m2, área total do terreno: 338 m2,
localizada no loteamento Ouro
Verde, possui: 3 quartos, 1 sala,
1 banheiro, garagem coberta, la
vanderia, cozinha, toda murada,
R$125.000,00.Tr:99644959 Ma
rionei

NOVA BRASILlA - Vende-se, ter
reno cl 740m2, casa cl 240m2,
1 suite, 3· qts, 2 bwc, piscina,
área de festa. R$550.000,00. Tr.
91696342

PIÇARRAS�- Vende-se, prox ao

fórum, ou troca-se por imóvel em

Jaraguá do Sul. Tr:9975-3090 ou

3371-1243 cl César.

SANTO ANTONIO - Vende-se,
Joinville, alv. R$40 000,00, aceito
carro .no negócio. Tr:3372-1617.

Scheroeder- Vende-se, flava,
60m2, 2 quartos, sala cozinha e

.

banheiro, R$115.00,00. TR:9136-
0049

.

Schroeder-Vende.:se, alvenaria
dois pisos 250 mE centro de
prox: Prefeitura, murada.portão

:

eletrônico,terreno de 700 m2,
R$280,000,OO.Tr:(47) 3374-1828
ou 9909-7428

Shereoeder- vende-se. Nova. al-

·11
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso

.

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.brliva�a@ivanaimoveis.çom.br
Ofertas válidas até a data de 08/06/10

Ref. 1081- Casa no Centro, com 1

suíte, 2 quartos, bwc social, sala de

estar, sala de jantar, cozinha mobiliada,
área de serviço, dependencía de

empregada, despensa, área de festas,
piscina aquecida, garagem. Preço

R$650.00Q,OO

I

ReI. 1087- sobrado no Baírro",Víla NOVil, éOfl: I

Piso inféror- sala comercia! com WO,OOm'.
PisO Superior- 1 su�e, 3 quatros; bwc social,

. cozinha, churrasqueira. lavanderia, piscina,
'. garagem. Preço R$530.000,00,

Ref. 3034 .. Terreno no Bairro
Amizade, loteamento Chainps

Elysses, COm área de 36b,OOm2.
Preço R$105.000,00 '

Ref. 1085 • Casa no Bairro Três Rios do Sul, com t SUíte, 2

quartos, bwe social com armários, sala de estar, cozinha com

armários, área à,e serviço, garagem para 2 carros. Preço
R.$215.000,00'

-

ReI. 2069- Apartamento no Bairro Jaraguá
Esquerdo, Bes. Deretli, com 2 quartos, bwc,

. sala de estar, sacada co.m churr.asqueira, .

COZInha, área de serviço, 1. vaga de
estaconamento coberto. Preço

'R$111.000,OO

venaria, 80m2, aceita-se financia
mento ou carro. Tr:3374-2023

Sheroeder- Vende-se, alvenaria,
2 quartos e' demais cômodos,
R$90.000,00Tr:9183-80811
3373-0098

Jroca-se-casa no bairro amizade
semi nova, com suíte e demais

. cômodos, garagem para dois car

ros, por casa nos, bairros Baependi
ou Vila Lalau, casa no mesmo pa
drão. Tr.9654-0907

Vila Nova - Vende-se, excelen
te

.

localização, R$140.000,00.
Tr:8428-7826/9909-5514

VILA NOVA - Vende-se, Rua Uno
Sbardelatti, ótima localização,
R$140.000,00. 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

I!WIIIIUliMHl/� ,CHÁCARAS
Corupá- vende-se, na Estra
da' Geral rota' das cachoeiras,
13.897m2, com casa de alvenaria,
rancho, plantação, rio aos fundos,
R$65.000,OO. Tr:3371 �6069.
CRECI11831

GARIBALDE - Vende-se, 41

000m2,
.

3 lagoas, 1 rancho, com

pastagem, toda cercada, á 70m,
do asfalto. R$125 000,00. aceito
terr. no negocio. Tr:3055-8262.

JACU-AÇU Vende-se,
54.462,48m2, cl casa simples de
madeira, c/ lagoa e energia elétri
ca, R$138.000,00.Tr. 3274.8844
- CRECI/SC 2716J

Ribeirã Grande- Vend-se,
13,870m2, limpo e plano, prox23
vale das pedras R$90.000,00 sem

befeituria R43371-6069

RIO 'CERRO II - Vende-se, 50 000
m2, lagoa de peixe, cachoeira.
R$120 000,00. Tr:3376-0726.

SANTA LUZIA - Vende ou troca

-se, 21.800m2, água corrente,
palmeiras,bananal, lagoa. Tr.
32752Q37/91184455
SANTA LUZIA - Vende-se, sítio
cl 375.000,00m2, 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. 9148-26771 9116-9841

SITIO - Vende-se, 120.000m2, cl
arvores frutíferas, área propicia pi
pasque e pague, R$450.000,00.
Tr. 33705603 I 99735780

tt'. 111q;" r-' �
,
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z: LOCAÇÕES
APTO. - RAU - Aluga-se,' 2 qts,
garagem, R$470,00 mensal. Tr.
99932131 Sandra

CASA - TRES RIOS DO'SUL - Alu

ga-se,' prox. ao Mercado Larissa,
alv, 68m2, 2 qts, sala cl varanda,
cozinha, bwc, área serv, si ga
ragem, 'R$530,00 mensal. TR.
8843-5751

CASA - BARRA DO SUL- Aluga-se
pi temporada.Tr. 3376-1553 ou

9903-0545

CASA - CHICO DE PAULA - A!uga
-se, alv, prox. a Menegotti. TR.
9171-7766

.

CASA - PIÇARRASI BARRA VE-

LHA - Procura-se pi alugar, dia 24
a 3. Tr. 91812725

CASA - TRES RIOS DO SUL -

.

Aluga-se, Rua Alwin Koch, 130m2,
garagem, 3 qts, R$550,00 men

sal. TR. 3370-1447 Romeu

Casa- Aluga-se, em Tres Rios
. do Sul, - prox. mercado Larissa.
Tr:3275-1594 I 8843-5751

CASA- JGUAlGUARAMIRIM -

Procura-se pi alugar, 2 qts, sala,
cozinha, bwc, lavandena Tr. 9167-
6964

Enseada- Alugo casa, na praia
de enseada, com diária até
R$100,00. Tr:3370-6658 após as

15:309212-6648

GALPÃO - GUARAMIRIM - Aluga
-se, 300m2. Tr. 33701608

Galpão- Aluga-se, em Jaraguá do

Sul, 850m2, Tr:3370-1608

Galpão Comercial- Vila Lalau -

Aluga�se (14 x 9mt) boa locali

zação, acesso asfalto, Pé direito
alto, pi fins comerciais, industriais,
cl Habite-se - R$800,00 - 9918-
9996

.

QUARTO - BARRA.DO RIO CER
RO - Aluga-se, durante a semana.

pi moça de Outra cidades que tra
balha em Jguae região. TR. 9149-
9771.

üuartos- Aluga-se R$220,00.
Fone 91116344 cl Ana. Tr:3273-
7523'

QUITINETE, QUARTO, APTO. -

CENTENARIO - Aluga-se, mobilia",
dos.TR.3370-3561/99583197

.

Vila Lenzi- Procura-sé, casa' ou

apartamento para alugar no Bairro
ou proximidades. Tr:9178-1437
Carmen

Vila Nova- Aluga-se, quarto gran
de que dá para 1 ou 2 pessoas.
Tr:8826-6122.9963-5544

Rel,21)70-
Apartamentos no'
Bairro Vila Nova,

Res, Dom
.

MIchael, com 1

suite, 2 Quartos,
sala de e5lár,
sala de jantar,

cozinha, sacada
com·

churrasqueira,
área de serviço,
1 ou 2 I/agas de
garagens, Area
de 89,OOm2.<I

1iO,OOm?, Preço.
R$150.000,OO e

R$190.000,OO

VILA RAW- Vende-se, madeira, 3

quartos escriturada, R455.000,00.

IUIIIJllllllllllUllmn!ll SALAS
COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende-se, Wal
ter Marquardt. Tr. 3370-0370

CENTRO - Vende-se, ponto co
.

mercial, com mesanno, ideal para
loja. Tr. 99791101

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
sobrado comercial e residencial,
com mercado completo funcio

nando, 600m2. Tr:3370-4927.

LOJA FEMININA - Vende-se, Cen
tro de Jguá, moda feminina, bol
sas e acessórios. Tr. 99511107 I
32736762

Vila Lalau- Aluga-se galpão co

rnerclal Tr:9918-9996

Centro- Vende-se galpão, alvena

ria, com estacionamento, creci

11831, 138m2� prox. ao centro,
R$110.000,00, aceita-se carro.

•

Tr:3371-6069

Loja .

de presentes e utilidades-
.

Vende-se, ótimo ponto comercial,
Via Lenzi. Tr:9175-1200

Salão de beleza- Vende-se, com

pleío.' em funconamento, no cen

tro de Garamirim, R$20.000,00,
aluguel R$500,00, Tr:3373-3698

ÁGUA VERDE-. vende-se, prox.
ao Breithaupt, livre de enchente,
450m2, cl escritura, R$87.000,00.
TR.91375573
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FIESTA - Vende-se, 00, 4 por- licenciada 2009 paga, c/ alarme.
tas, azul perolizado, pára-choque 14.000 km. R$9.500,00. Tr:8802-
personalizado. R$12 500,00. 6399.
Tr:8405-9689 .

DAFRA :_ Vende-se, 09, Laser
Fiesta- Vende-se, Haíb, branco, ,150cc, prata, baú givi,. c/ capa,
08.Tr:9143-0574 Josi cadeado, R$4.000,00. TR. 3055-

3756/8408-9110

AMIZADE - Vende-se, ou troca por
casa, 60m2. Tr.33745520
Barra dQ Rio Cerro- Vende se,
com 324,00m2, próximo a Tritec.
R$80.000,00
Barra do Rio Cerro- Vende-se, com

599,88m2, próximo a Buzmaq.
R$115.000,00. Tr:3370-6370
BARRA DO RIO CERRO/ PRAIAS
- Troca-se, terreno na Barra do
Rio Cerro por meia água na praia.
Tr.33709217 OU 99895750

,

BARRA VELHA - Vende-se, ter
reno no tabuleiro, frente p/ o

mar, 300m2, R$150.000,00.
Tr.88146407
Choco Leite- Vende-se,
R$23.000,00, aceita-se carro no

negoco. TR:3373-3311 ou 9962-
5885

'

Czerniewicz -VENDE-SE;Rua do
Pama, com 435 m2, por R$75
mil (negociável). Tr:84213179 ou

84110871.

,GROTA FUNDA -Vende-se,37.500
mil m2,R$115.00,00 negociaveis
aceitasse carro. Tr.9199-9966
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
15x30 = 450m2, Rua Ricardo
Karssner, asfaltada. Tr.99695540
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
450,00m2, R$80.000,00. Tr.3370-
6370/9965-9934/9975-2943.
Ilha da Figueira- Vende se, com

448,00m2, próximo a Associa
ção Jipe Clube. R$86.000,00.
Tr:3370-6370 / 9965-9934

Jaraguá 99- Vende-se, localizado
na Rua Oscar Schneider, 613 m2,
instalação elétrica habilitada, água D40-Vende-se, 90, c/ baú, di-
encanada habilitada, com escri- reção hidráulica, alarme, tra-
tura, R$55.000,00.Tr:99644959 vas ótimo estado R$34.900,00
Marionei. '

Tr:33701478/99030877
JGUNSCHROEDER - Compra-se, 'MERCEDES BENZ L1214- Vende-
acima de 3.000m2. Tr.33714008 / -se, 94, c/ baú, branco. Tr. 9979'-
88026635 6850/ 3371-6368
João Pessoa- Vende-se locali- SCANIA T112H - Vende-se, 83,
zado na Rua Manoel Francisco todo revisado, pneus novos. TR.
da Costa, com área de 472 m2. 3370-7144
Tr:3374-5934/9138-4176 após as TRUCÃO _ Vende ou troca-se,15 horas.

.

81, Fiat, mecânica Mercedes,
Loteamento Duwe-vence-se. a R$25.0�0,00. Tr.99380871
partir de 325,00m2, água encana-

VW 8150 _ Vende-se, 01, c/ baú,
'

,

da, esgoto, próximo a Ceval. Valor
branco. T(. 9979-6850 / 3371-

.a partir R$48.000,00. Tr:3370-
63686370/ 9965-9934

MASSARANDUBA - Vende-se,
,

1 0.000m2. Tr:3379-1119.
, Massaranduba-Vende-se, na Es

trada do Ribeirão da Lagoa, área
de 25.000m2, contendo uma casa

mista, um rancho, uma manguei
ra de bois, cinco lagoas de peixe,
árvores frutíferas e nascente de
água. aliado em R$200.000,00,
aceita-se propostas e casa no ne

gócio.Tr:3275-3052 e 8481-3059
Estelita

NAVEGANTES Compra-se.
Tr:3275-3736.

PiÇARRAS - Vende-se, 120 m2,
R$,70.000,00. Tr.3275-0560.

PiÇARRAS - Vende-se, próximo
'ao fórum. Troca-se por imóvel
em Jaraguá do Sul. R$95.000,00.
Tr:9975-3092.

Piçarras-Vende-se quadra Beira
Mar'medindo 13 x 25 = 325,00
m2, Rua Das orquídeas 3 lote, Va
Iar R$11 0.000,00 Aceita Negocia
ção. Tr:8402 8775

Piçanas-vende-se 3 quadra da
praia 24x24 576,OOm2 R das Fi-

,

gueiras esq. com Pedro Bencz Va
Iar R$85.000,0 Negociaveis, troço
por terreno ou imóvel em Jguá do
Sul,Tr:8402 8775

SANTO ANTONIO - Vende-se,

prox. ao colégio, c/ água, luz e es

goto, rua asfaltada, R$12.500,00
de entrada + parcelas de um sa

lário mínimo. Tr.33716069
Sheroeder- Vende-se,
585m2; 'pronto para' cons-

truir, R$28.800,00, aceita-se
R$18.0dO,00 de ebtrada + parce
las Tr:3371-6069
Três Rios do Norte -Vende-se, lin
do terreno pronto para -construir,
próximo a Escola Max Schubert,

,670m2 (27,48m X 24,60m)'
R$R$95.000,00 Tr:88064621.
Vieiras-' Vende-se, 8.448m2•
Tr:9602-3904
Vila Amizade- Vende-se, com 3
casas, 400m2, perto de esco

la, mercado, 200m do asfalto,
R$85.000,00. Tr:9197-9050

VILA LALAU E ILHA DA FIGUEIRA
- Procura-se, á partir de 600m2•
Tr:9101-8302.
VILA LENZI - Vende-se, 300m2,
R$65 mil. Tr.9g93-3881

troca. TR. 33704130/91313273 GNV. Tr:3275-2049
,

CORSA - Vende-se, 2 pts, 97, Pálio- Vende-se, EDX, ano 96
branco, ótimo estado. Tr:9177- modelo 97, 1.0, branco em bom
3927

'

estado, 'R$3.000,00 de' entrada
CORSA - Vende-se, 96; Super, + parcelas, acena-se de entrada.

branco, trava elétrica, alarme, de- Tr:3370-92178421-6497 Rosane

sembaçador traseiro, ar quente, ou Iracema ;.

limpador traseiro, roda liga leve, Palio- Vende-se, EDX 97 4 portas,
R$7.500,00 + 11x de R$415,00. vinho, limp/desembac traseiro,'
Tr. 96156811 c/ Guilherme trava eletrica, lacrado, maual, NF.

CORSA PICK UP - Vende-se, valor so 10600,00. Tr:3370-0073

02/03, ST, prata, alarme, trava, e 9123-7355
'lona marítima, xenon e suspen- Palio- Vende-se,fire, AQ, limpa-

_ são legalizada,R$19.000,00.' dor e desembaçador traseiro,
TR.91551154 manha vidro e trava elétrica, vermelho,
Corsa Sedan -Vende-se, 1.6, 4 p, ano 2009, R$25.500,00
2005, 'ar condicionado, direção. 'ou R$12.000,00 +perceías de

hidráulica, vidro elétrico, travas ' R$435,00 aceita-se carro de me-

elétricas e alarme, 68.000km. nor valor.Tr:3379-0249 / 9161-'
R$22.500,00. Tr:91440121. Falar 1461/3379-5435
com Ricardo.

Á

Siena- Vende-se, 00, ereção
Corsa-Vende-se, 97, bordo, tra- hidráulica, vidro elétrico e trava

,

va, rodas esportivas,' película, elétrica, aceita-se Parati de menor

R$1 0.600,00: Tr:9123-7355 valor. Tr:3375-2006 91464864

Corsa-Vende-se, sedan, 99, Tipo- Vende-se ano 95 em bom

1 O 8 4 t I estado, R$7.500,00. Tr:3376-
. ,v, p, rava, a arme, ar quen-

te, R$12.500,00 4050

'MERIVA - Vende-se, 03, comple- Tipo- Vende-se, 95, 4p, em bom

ta, R$5.000,00 entrada + 40x de estado, R$7.5000,00. Tr:3376-

R$956,00. Tr. 99886649 4050

OPALA -.yende-se, comodoro 83, ' Tipo- Vende-se, ano 95, vermelho,
azul, 2 pts. Tr:9188-2814. 4p, aceito moto na negociação.

Tr:8807-3457
S10 - Vende-se, 00, 2.2, 4x2,
GNV, cab, Simp, V�, TE, AL, LM, UNO - Vende-se, 4 portas, com-

4 pneus novos. Otimo estado. pI. R$4 000,00 entrado E + pare.
R$25.500,00. Tr:9967-9864. Tr:9618-7945.

S10 - Vende-se, 00, diesel, ABS, UNO - Vende-se, 96, 1.0, azul,
AC, DH, prata. TR. 99239345

' R$8.500,00. TR., 33700983

S-10 - Vende-se, 04/04, turbo UNO - Vende-se, 96, bordo, 2 por-
diesel interculer, cabo Simples, AC/ tas, 2° dona. Tr:9152-7848

DHNE/TE e sistema de rastrea- UNO _: Vende-se, 96; Mille Ep, 2p,
menta. R$39.000,00. Tr:9107- R$7.600,OO.Tr.33719157
'6932. Uno- Mile Fire, 2005, 2 p, com

S-1 0- vende-se, 2.4S, 01, 2 ar-cone, R$17.000,00. Tr:9979-
portas, 'completa, R$24.000,00. 8040
Tr:33723951 ou 47 84223148. Uno- Vende-se, 2006 2P Flex.
S10- vende-se, complete, com Tr:9101-6007
GNV, R$25.000,00. Tr:3370-8633 FIORINO FURGÃO- Vende-se,
Vectra- Vende-se 95, flex, bran- 08/08 revisada, GNV, semi-Nova,à
co, completo, muito conservado, vista sem troca R$24.000,00.
Tr:9197-2309/ 3275-2245 ariane Tr:8831-8989 Vilmar
(após as 18:00 hs)
Vectra- Vende-se ano 2001, comp.
+ couro, 66mil km rodados, 2.2
mpsi, 8 válvulas com manual e'
nota. Tr:3376 ..2776
Vectra- Vende-se GLS, com' leto,
2.2, 99. R$19.500,00, aceita-se

,

veiculo de menor valor Com' GNV
Tr:3275-3538 9931-9410

Fiorino Furgão- Vende-se,
08/08, revisado, com GNV, semi'
Nov, oferta a vista sem troca,
R$24.000,00. Tr:8831 �8989 Vil
mar

KA - vence-se, 08/09, semi-novo,
branco, 9.000 km, AR, TE, AL.
R$25 000,00. Tr:9135-8601.

DAFRA - Vende-se, 09, Laser,
150cc, prata, c/ bau givi, capa e.

cadeado, R$4.000,00 + transf.
consorcio. TR. 3055-3756 à noite.

'

DRAG STAR - Vende-se, 04, pre
ta, customizada. Tr. 33721528 /
91816689 '

KA - Vende-se, 98, prata, pára-' Falcon-Vende-se, 2004, pre-
-choque personalizado; TE, AL. ta, R$2.500,00 + 34x298,00.
R$9.500,00 s/ troca. Tr:8405- Tr:3273-6708 á tarde com Antonio
9689. 'Moto ktm- vende-se 25cc SX
Ka- Vende-se" 97, avari;l no motor, 2002. único, dono, ótimo estado.
R$5.000,00. Tr:3276-0850 Tr. 9175-6450

MT 03 - Vende-se, 08, 660cc,
6.500km, R$22.300,00. TR.
3370-7144
SBX TWISTER-

, Vende-se,
07,250, ou troca por carro. Tr:49
91526922/3372-3333
SHADOW - Vende-se,' 600 VT,

, 01, 2° dono, em ótimo estado,
Tr:9993-3937
SHADOW 600 VT - Vende-se, 01,
cromada. Tr:9993-3937.

SUNDOWN - Vende-se, Web EVO
100, 06, 'preta, partida elétrica,
grátis 2 capacetes preto. Tr:3275-
3105
SuzukL GS 500-Vende-se, 2009.

, Tr:3373-0841

Titan -Vende-se 150, 2005, preta
em ótimo estado e pouco rodada,
R$3.800,00. aceita-se em troca
Bross 150, Feizer da Yamaha ou

Honda 250 ou 300. Tr:3371 8700
ou 84070997

'

TORNADO - Vende-se, 04, p/trilha,
c/ doc. Tr. 92200034/ 33712697
Celso
Twister- Vende-se amarela, 07,
R$8.000,00. 'Tr:8832-7634/
3273-0068 Heitor

TWISTER - Vende-se, 07, bordo.
Tr. 33713570/88216776
Twister- Vende-se, ano 2003, ver

melha, R$5.500,000, aceita-se
carro em troca

Web- Vende-se -web preta unico
dono; Tr. 91016007

XR,250 - Vende-se, 04, tornado,
equipada p/ trilha, R$3.500,00. Tr.
92140486

XT 600- Vende-se moto de trilha
R$5.000,00. Tr:9979-8040

'

XT- Vende-se, 660r, preta; 08, com

caixa Bagageiro, R$25.000,00.
·Tr:3055-0024/9156-1228

'

XT660- Vende-se, ano 05,
R$18.000,00. Tr:9979-8040
YBR 125 - vende-se, 06, Ya
maha,14.000 km, vermelha" c/
baú e capacete. Tr. '8443-3999 /

,3376-1996

Ka- Vende-se, ano 2001, ima
ge, ótimo estado, R$1.500,00
entro Mais parcelas de R$454,00.
Tr:3273-6417
MONDEO - Vende-se, 95 teto so

'lar, .banco elétrico, air bag duplo,
ABS, top de linha. Tr:3373-8244.

Ranger-Vende-se, caminhoneta
estendida, vermelha, STX, 94, 2.8,
gasolinalGNV, em ótimo estado,
R$25.000,00,' Tr:979-6850 ou

3371-6368
S1 0- Vende-se, 01, dizer, aceita-se
Hilux na troca. Tr:3372-0665 -

S10-Vende-se 02,
'

_ 4x2,
R448.000,00 aceita-se, carro

em troca, revisada om garantia.
Tr:3373-3311 9962-5885

S10-Vende-se, 05, a diesel, 4x4, 2
portas. Tr:3275-0697
VERONA.- Vende-se, 94,' LX,
álcool" rodas de liga leve, 'pára
-choque personalizado, película;
R$6.500,00, T(8405-9689,
Verona- Vende-se 1.6,
ano 90, branco, excelen-
te' estado de conservação,
R$5.800,00Tr:9918-9996

Illi/lUllllIUllIl/lllllJlllillHllllllIUllllIll/l/llll/lllIlllIl/lUII/IIIIIII/IIIIIIIIII//flllllllllllml/II/II/IHIII/I//IIIIIIIIIIII/I/IJliIIlIUllffI,QI//ll/llmll////!/J
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,flflflllfllflllflfllOIUh MUTUe I e lETAS-

IlunUIUnUflI/fI/fI/fOI.

, FO R O BIZ - Vende-se, 03, 100cc, sem

partida elétrica, preta, oferta,
R$3.300,00. 'Brinde capacete.
Tr:33702060 ou 9948-9644.

Infl�lflnlfll/fl/fm CHEVROLET
COURIER - Vende-se, 06,
1.6, branco, R$22,000.00. Tr, Biz- Vende-se, 08, com partida,
32731944 10.000km; Tr:3373-6051 3373-

Courrler Vende-se, ano 2003, 1.6, 0711 9929-8479

branca, ótimo estado. Tr:3275- CB500- Vende-se, 00, alarme.luz
2049 - branca; pneus novos. Tr:3370-

DEL REY - Vende-se, 83, verde, ,0479

metálico, bom estado. R$2300,00. CG - Vende-se, 01, Titan 125,
Tr:8459-8773 ou 8461-3436 completa, doc. 10 pago, pra

ta, pneus novos, imperdível,
R$2.500,00. TR. 88139714/
91495390 Leandro

CG .:.. Vende-se', Titan 125 ks,
prata, c/ baú, R$2.700,00. TR.
33717317/99267616
CG TITAN-Vende-se, azul metálico,
08, km12.500, placa final 1 paga
até janeiro 2011 R$2.000,00 +

23x R$232,00 Tr:84062931

CG- Vende-se 150cc, 04/05,
R$3.500,00. Tr:9189-9589 Gio
vani

CG- Vende-se, 150, 09. Tr:3373-
38368422-2576

'

I

Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99
com GNV, R$19.500,00
Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99
com GNV, R$1 9.500,00 nTr:3275-
3538/9931 941 O

'VECTRA-Vende-se, GLS,. bordo,
97, completo, R$17.800,00 - Nes
te valor, preferencialmente, sem

�

,troca.Tr:8831-8989 Vilmar

Vectra- Vende-se; gls 97 verde
completo, GNV, roda 16 valor
R$17500,00. Tr:3370-0073 e

9123-7355

Vectra- Vende-se, 97, 2.0" Cinza,
completo, freios, baterias e es

capento novos, documentação
paga até 9/2010, R$16.500,00,
impecável. Tr:8475-9481 Daniel
ou 8465-8513·Daniela

ASTRA '- Vende-se, 05, Hatch
Elegance, 4 portas, 2.0 flex, preto,
AR, DH, VE, TE, AL. Tr:8823-8479.

, ASTRA - Vende-se, 08, preto, roda
16", ipva pago, único dono.Tr.
99294800

-

ASTRA - Vende-se,OO, preto,
completo + teto, R$19.500,00. Tr.
99269663

Astra -Vende-se, Hatch Ele
gance, 4 portas, 2005,' 2.0' flex,
preto, completo + película/
R$31.000,00 negociável. Tr:8823-
8479 após 18:00 hs

Astra-Sedan Eiegance, ano 2005,
preto, completo com Air bag duplo
em ótimo estado R$34.900,OO.
Tr:3376-1435/9942-9613
Astra-Vende-se, 97, GLs, comple
to, rodas 16, verde, R$17.000,00.
Tr:9123-7355

Corsa- Vende-se, Max, ano

2007, 4 p, completo, único dono,
R$25.000,DO. Tr:8404-3325
CORSA - Vende-se, 06, Hatch,
Max, 1.0, 8v, 4p, prata, AC, Dt LT,
ótimo estado. R$23.900.00 sem

,

Del Rey- Vende-se, 89, em perfei
to estado, documentação em dia,
dourado. Tr.:3370-311 O·
ESCORT GUARUJA - Vende
-se, 91/92, 4 portas, VE, TE, AR.
Tr:3372-0416.

, ,
, >

z: OUTROS'
. -/

Escort- Vende-se, 94, europeu,
R$4.700,00 avista. Tr:8839-2879
Escort- Vende-se, GL, 89,' 1.6,
gasolina, R$4.600,00. TR:3273-.
0216/9177-2300

Escort- Vende-se, GL, ano 89, 1.6,
,

-corn som, R$4.900,00. Tr:9177-
2300

Aero 'Willis- Vende-se, ano 68,
totalmente original, carro para co

lecionador R$15.000,00. Tr:9979-
8040.

ALFA ROMEO 164 - Vende-se,
95, impecável, R$12.000,00. Tr.
9988.8137

Besta-Vende-se, Kia gs grand ano
. 2004 batida frente.Tr:99613039
BMW- Vende, ano 93, esportiva

= FIAT
F-1000 - Vende-se, 86, turbina-
da, vidros e trava elétricos, alar- CG-Vende-se" 600cc Hor-

me, DH, banco couro, completa, net,06/07, 27.000 km, prata,
R$22.000,00. Tr. 99419712 R$26.000,00, pneus Michelin no-

F-1000 - V de- 93 d' I,
vos Jr:9131-5362 Luciano.

en e se, , lese, . ,

cabine simples (modelo novo) CG-Vende-se,.88/89, toda onglnal.
motor mwm em ótimo estado. ' Tr:9923-1153

R$27.000.00 nea. Tr:9973 5052 CVX 250 - Vende-se. 08. Twister.

. Palio - Vende-se, 99, 4 portas,
branco, cprnpí Tr:9618-7945.

Pálio- Vende-se, ano 99,4 p, com
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o (47) 8808-!5378

l� (47) 8835-6617'
Z (47) 9639-4751

':S (47) 886� -22,'28
A. (47) 9111-1184

www.ricardo.imoveisjs.com.br

�RICARDO Faça AQUI seu

financiamento bancário!

COMPRA - VENDA,- ALUGA· AD,MINISTRA· VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS
. �

completa, 2p, cor. Prata. Tr:3275-
2049

,BMW- Vende, ano 93, esportiva
completa, 2p, cor.Prata. Tr:3275-
2049

'

G3-Vende-se, GLX preto, 06, com

pleto, air bag duplo, aros de liga
leve originais, pneus novos, recém
licenciado 2010.R$28.500,00.
Tr:e831-8989 Vilmar

Classe A- Vende-se 160, ano
2001 R$17.000,00. Tr:3372-
1371/99228300
Fit- Vende-se, 08, prata, flex,
R$33.000,00. Tr:78115286 8425-
8926 Milton
F4000- Vende-se, vermelha,
1981/1982, motor MWM, car
roceria graneleira no valor de
R$26.000,00 em ótimo estado.
Tr:9184.0124 ou 9988.1982 com'
Alzemir.
JEEP _ Vende-se, 61, 6 cilindros,
4><4, 3 marchas, R$18.000,00. Tr.
99623664
JEEP _ Vende-se, 61, gasolina,
4x4, reduzido, R$18.000,00. Tr.
33740649
'Mitsubishi- Vende-se, l200 Gl
98, 4 X 4, Diesel, Cabine es
tendida. Completa, AR, OH, TE.
R$32.500,00. Tr:91440121 falar
com Ricardo.
M�subishi- . Vende-se,07,
l200; APE,Out doar, ,

chumbo, , R$75.000,00.
/

Tr:30550024/91561228
PAJERO SPORT _ Vende-se,
02, disel, 2.8, completa, 4x4,
R$48.000,00. Tr. 91151154
PICASSO _ Vende-se 02 exclu-

.
, ,

sve, AR, banco de couro, com
pi, ótimo. estado. R$24 500,00.

Tr:8862-0017.

PICASSO _ Vende-se, 04, comple
to, R$29.000,00. TR. 33705622

QUADRICICLO _ Vende-se, 08,
Suzuki' 750: Tr. 9973-8618

Splinter- Vende-se, COI, 313, 04,
completa, com ou sem serviço.
Tr:3372-2105 ou 9934-7517

TOVOTA .... Vende-se ou troca-se,
'04, HllUX, 3.0, turbo, 4x4, pre
ta, çabne dupla, couro, compl.
58.000KM. 1° dono. Tr:3376-
5122.
VAN FURGAO _ Vende-se, 03,
Mercedes Benz Sprinter 311 COi,
4 portas, diesel, IPVA 2009 pago,
R$52.000,00'. Tr. 47 8443-3999
ou 3376- 1996

3372-3008 Kauê , Megane- Vende-se, ano 07/08, estado. Tr:9933-0227
Dynamique, 1.6, 16V, Flex, Com- '. GOL _ Vende-se 03 Special, alco-
pleto, �nico dono. Tr:9131-0179 01, R$14.500,00'. Tr.33719157
ou 3373-7330

,GOlF _ Vende-se, 95, GTI,
R$12.000,00. TR. 33716968

Gol-Vende-se, 01, vermelho, ótimo '

estado, R$10.600,00. Tr:9123-
7355

Gol-Vende-se, 92/93, gasolina,
1.0, R$7.500,00 avo Tr:8831-8122
Patricia ou Edir.

Gol-Vende-se, GTI, 2.0, completo,
branco. Tr:9933-0227
KOMBI FURGÃO _ Vende-se, 07,

, branco, flex, c/ GNV. Tr. 9979- .

6850/3371-6368
Kombi-' Vende-se, 97, com GNV,
envidraçada,' R$10.50a,00.
Tr:3275-2716
PARATI _ Vende-se, 97, 1.8, 2
cortas. Tr:9973-9749.
Parati- Vende-se, 89, G l1.8, pre
ta, motor novo, único dono, impe
cável. Tr:3376-5122
POlO _ Vende-se, 00, ótimo es

tado, cornpl R$20.500,00 ou

R$16.000,00 de entrada + 12x de
R$652,00. Tr:3376-3978 (após

,
13h)
SAVEIRO _ Vende-se, 00/00, G3,
cinza, ótimo estado. Tr. 33761060
/91376250 c/ Maicon pela manhã

SAVEIRO _ Vende-se, 99, bola,
,

1.6, R$15.000,00. TR. 33716968. '

Voyage -vende-se 1.0, ano 2009,
cinta, completo, c/lmobilizador
eletrônico, Volante mu�ifuncional, ,

alarme,MP3 c/entrada p/SD, USB
e bluetooth. R$33.000',00· - T:
8433-7261
Saveiro- Vende-se, 1.6, 98/99,
branco; vidro, trava e alarme, roda
lida '17", suspensão legalizada,
R$10.000.00 de entrada + 22

parcelas R$471 ,00. Tr:9189-4696

.

PEGEOUT 307 _ Vende-se, semi
. novo, 08. Tr:9949-1515 Symone

Peuqeot 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

ajuste de altura, R$36.500,00 avo

.

ou R$32.500,00 + 5 x 891,00.
Tr:9651 9954. Messias

'

Peugeot 206-Vende-se, 1.4, flex.
tp de linha, R$28.000,00. Tr:8405-
9689

GOL _ Vende-se, 09, 1.0, 4 portas,
flex, preto. R$28.000,00 Tr:3273-
5233. '

GOL _ Vende-se, 94, 1.0.
R$8.800,00. Tr:9962-3664. '

'

GOL ._. Vende-se, 96" Plus, 1.0,
59.000km, branco, única dona,
R$11.500,00. TR. 99.75-1177

'

GOL _ Vende-se, special 02, 2pts,
ótimo estado. Tr:9188-2814, c/
Antonio
Gol- Vende:-se, 93, 14.6, branco,
R$7.500,00, acita-se automóvel
em troca, revisado com garantia.
Tr:3373-3311 9962-5885
Gol- Vende-se, 95, modelo bola,
emplacado até 20'11, R$8.000,00.
Tr:3371-6069
Gol- Vende-se, special 2001
vermelho, 4pneus novos, nunca

bateu,manual e NF. R$12500,00.
, Tr:3370-0073 e 9123-7355

Gol- Vende-se plus 2002 -4 portas,
prata, vidro trava eletrica com alar
me auíomatco. rodas ll, para
choq personalizado. R$17600,00.
Tr:3370-0073, 9123-7355,
Gal -Vende-se, ano 99, MI,
R$5.000,00 de entrada +parceías
R$400,00
Gol- Vende-se, Gti, completo,
branco. Tr:9933-0227
GOlF _ Vende-se, 06, 2.0, au

tomático, prata, 22.500km: Tr.
9981-9777

'

·GOlF _ Vende-se, 09, 1.6, Spor
tline, vermelho, único dono, com

pleto, revisado. R$50.000,00. Tr.
88493600/4732735144 (após

,18hrs) "

Renault-Vende-se Scenic privilege
2.0, 2004, AC, OH, COMPUTADOR
DE BORDO, Trava, VE,Alarme,
Banco de Couro, Automática.
Preta. R$29.500,00. Tr.:91440121
Tratar com Ricardo.

SCENIC _ Vende-se, 06, Privilege,
R$35.000,00. Tr. 99623664
Scenic- Vende-se Privilege, 2.0,
04, AC,DH, Computador de Bor-

,do, Trava, VE, alarme, Banco de
Couro, automática, preta.Tr:9144�
0121 Ricardo,'1111'= RENAUT

I"JI":� PEUGEOT :11"111/11"11':'1111111 VOLKSWAGEN
,

CLlO .... Vende-se, 03, Rl, 1.0, pre
to, completo, air bag duplo, ótimo
estado, R$18.800,O,O.Tr. 9978
6195 Raquel
CLlO _ Vende-se, 03, Sedan,
1.6, completo" top de linha,
R$20.000,00. TR. 91021701
CLlO _ Vende-se, 04, 16v, prata,
esportivo, completo, gasolina,
50.000km, R$23.000,00. Tr. 9902
3992
Clio- Vende-se, 06, 2 portas, pre
to, R$17.500,00. Tr:9186-1357.
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, 2°
dono, completo, pneus novos. Tr.
99479765'

Megane- vende-se, 0'7, único
dono, R$36.500,00. Tr:8402-

.5923

BORA _ Vende-se, 01, azul, com-
, pi, banco de couro, com rodas tsw

18 ABS. R$26 500,00. Tr:S405-
9689.
Corsa- Vende-se, ano 94, cor pre
to, aro de liga leve, R$8.500,nÓo.
Tr:3370-j 161
Fusca- Vende-se, 71, em bom es

tado. Tr:9933-0227
Fusca- Vende-se, 76, acena-se
moto em troca. Tr:3376-1338
Fusca- vende-se, 81, R$2.600,00.
·TR:3273-5360 ,

Fusca- Vende-se, ano 74, verme

lho, bancos em corvrn original de
fábrica,motor 1300cc, em ótimo
estado, em ,estilo original com al
ternador e película, R$T500,000.
Tr:8809-6382 Jader

Fusca-Vende-se, ano 71, ótimo

Pegeout 206- Conversível, ano

2003, R$35.000,00 + financia
mento Tr. 3372-1371 .

Pegout 206- Vende-se, ano 2001 ,

16Vv, completo menos direção,
cor vermelho, 1.0, R$16.500,000.
Tr:9975-3940/9902-6717.

.

PEUGEOT 206 _ Vende-se urgente,
07, SW Flex, compl, único dono,
R�25.700,00. Tr:9918-0000.
PEUGEOT 206 _ Vende-se, 02,
prata, AR. OH, VE,· TE, Air bag
duplo, pode ser financiado.-
R$18.500,00. Tr:9975-0078.

Peugeot 206 -1.0 16v COMPLETO,
preto, 02/02, 4 portas, ótimo esta
do, R$17 mil, 8456-0258 VilSON.
PEUGEOT 307 _ Vende-se, 07,
Griff, complete.' TR. 9969-3914 /
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LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CRECl011420

P"'We:E- --::r�ló ...
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Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim 47. 33 73- 1905
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VE
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30 .

Sábados e feriados plantão.
.

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlantaimoveis.com

.
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Residencial Nova Vork

ReI: 23'28 -

.

Centro -

Apartamentos com 1
suíte, 2 dormitórios, bwc

social, sala de estar e

jantar, sacada com

churrasqueira, cozinha,'
área de serviço,

garagem. R$169.000,OO
ENTRADA +

·FINANCIAMENTO
BANCÁRIO.

Ref: 2381 • �esidençial S<lint Germain • Vila Nova -

. Apartamentos com 1 suíte, 2 dormitórios, bwc social, sala de
estar e jantar, sacada com churrasqueira. área de serviço.
garagem.'Acabamento: rebaixamento em gesso nas salas,

piso lamiliado em madeira nos dorrntóríos, preparação para
ar split, hidrometro individual. Apartír de R$159.000,OO

Ref: 1610 • casa- cemrc - Casa com 3 dormitórios, 2
bwc, sala de estar e jantar. cozinha. área de serviço,

garagem. R$300.000,OO

Ref: 2402 • Edifício
Schioschet - Centro -

Apartamento com 1
suíte. 2 dormitórios,
sala de estar e jantar,

sacada, banheiro,
cozinha, área de

serviço, dispensa,
lavabo. 1 vaga de

garagem.
R$240,OOO,OO
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Ofertas válidas afê" a próximo ediçõo.

lº7..ª .. :::..
AMIlAP� .. -::.. ÇA.$A .. º�

MADflBA c/ 3 qtos, terreno cf
327m2• R$95 mil

1J.Q6.. ::.ªAliijA.:..
911.MA.ÇAS.A:ºI.A�V.. cf

210m2 - suíte master C/ closed + 2 qtos,
Office mob .. COZo rnob., área de testas cf

churr.. gar. pi 2 carro. Espaço para ser feita

piscina. R$330mil- Aceita apto de bom

padrão na negociação. Pode ser financiada.

'1185 - FIGUEIRA - SOBRADOS

GEMINADOS cl aprox. 170m2 - surre

+ 2 qtos. Valores sob consulta.

.1223 :,_J!iUA ESgU�RDO - CASA MISTA
- terreno de esquina. R$150 mil

1192 - FIGUEIRA - CASA ALV, cf .

300m2 - suíte + 2 qtos, terreno C/
1000m?. R$280 mil

J102 - BARRA - CASA ALV. cf suíte + 2 .

qtos, ampla área de festas. Terreno cl
787,50m2• R$385 mil

1334 • SÃO LUís • CASA DE ALV. 'cf
120,08m� - Suíte t 1 qto. Terreno

cf 198,65m2. R$130.000,OO

1163 - CZERNIEWICZ - CASA ALV. c/
141,54m2 - 4 qtos, 2 bwc 's. R$160mil

·-�i
3412,..·VILA NOVA· APTO RES", f.'"

JARDIM DAS MERCEDES c/60m2 - 2

qtos, 1 garageni. R$99.000,00

...

ªn.º_.�.. RA.IJ..:_Afm no Res: Imigrantes cf ,

96, 189m2 - 2 qtos, cozinha mobiliada. ;'

�.!!rulQQ -i

3001 - CENTRO - RES. FLOR DE LÓTUS
(em construçâo) cf 1 - 2 ou 3 ctos.

Valores sob consulta. Entrega em 2011.

.
2454 - SCHROEDER -

LOTES NO JARDIM
ELDORADO cf 3g.2m2 - a

.

partir de R$52 mil - Estuda

pequeno parcelamento,

?H? ..
�J$.IRA.º.A...N.ºY.A .. :

TERRENO cl 483m2•

R$60.000,OO

2125 - BARRA - TERRENO.
cl 18,OOOm2 - ótimo para
construir uma cnãcara, casa

.. de camp�;-R$195 mil

lo. .

CuD. 3107 • Gracilis • Em cada uma .das torres:

• Hall de entrada e espaço gourmet mobfllados •

Playground equipado � Elevador • Detalhes de

revestimento poreelanízado. na fachada A'pat1amentos:
• Infraestrutura para àr-co.ndicionado tipo. split nos

do.rmitórtos • Telos rebaixados com gesso· Laminado. de

madeira nos dormitório.s • Varanda GriU integrada • Pack' s

opcionais: Colors, Energy.e Gourmet a sua escolha •

Oportunidade de morar a poucos minutos do centro.!

Localização: Jaraguá Esquerdo

CÓD. 3093 • Imperlalis • Empreendimento: • Hall de entrada e espaço go.urmet mobiliado.s • Playground equipado· Elevador·

Detalhes de revestimento porcelanizado. na fachada • Localização. tranqüila e privilegiada Apartamentos: • Infraestrutura para ar

condicionado tipo spliI nos dormitórios • Tetos rebaixados com gesso • Laminado de madeira nos áormitórios • Varanda Grill integrada· ,

Pack
.

s opcio.nais: Colors. Energye Gourmet a sua 'escolha Localização: Barra do Rio Cerro

. 2081 - BAEPE'NDI -

;,., �TERRENO c/4.634m2• 50
.

metros de frente para a Av.

Pref. Waldemar Grubba.
R$1.815.000,OO
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i JOÃO PESSOA: CasaçI2Q,' "!

: B' d R' C' , m'=:i ".
. wc so�iali cozlnha, sala e-

,
'

':
arra o ,':> erro., ','_'" ��: : lavandena�'9a�agem coberta.. . � ,-3 Quartos (1 suíte) ou-2,Q(J�rtos ,Aptos de 87m.

.

' Q. Q).. "! .
__ '!' __----.-- ..-----.-------�

•
,

-2'Sacadás (1 C/churrasque�af :'1Sufte + 2 Qu�rtQS ., -,

'

,��i C�UCÔ.ÓE PAlILO��40�m2 terren�o., i _ ..

-'

�,l1Ja ar_np!a�, calma :Sacada c�m .c��rrasqu.�lrai·', i�: �:í,-.'" ._, ' 'i)'�1;'� -<::� . '::,:,"Apartir'de-R$125�QOO,OO : 1- Vag� de garagem .:,' ,<>�:' ;�;>\)�,�;'�.�
',�c ".:, ,'ap'artlrdeRct 145.000,·00,,,, ,' -. ,_"!,i-'" ,:0
....... _ -.-••••••�._••••••:.f__ ·

•• _IIl-I, . ..0,

'" '. -', :,� . '

j: " .. ' c;, '

,.t;�: �

A'QUI
,(:.y••.�.'. :
, CORRESPO@ENrEBANCÁRIO . :

.
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t, OI .........
�.� • �..

1"'-
•••.«, ',. i • Apr"'x,'ma:d'ame'nteít5'O'm2, '1 '

•• � ��_�_. •• �_� u 1
..

'Mateol -
3 Quartos (1 suíte' c/sacada)... :

.

: 2 Vag�s de Garagem Cobertas. :.
.1, ,I

: ,V,-Ie a pena consultar
'
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�-�.� ....__ .._.--.-.�_.. _ ..._-_._.. --�.-
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Res. Fujyama :Res�

.

rea de 50m2• Casa em excelente e ótimo !

• acabamento interno. 20, wc social. lavanderia, !
: cozinha e vaga de garagem coberta, ;

,
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Seu imóvel está aqui.
HABITAT
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CASAS: .

H623 Casa de madeira com 02 qusríos.
Bairro Chico de Paula. R$350,OO
H636 Casa alvenaria com 01quarto. Bairro

Baependi. H$350,OO.
H647 Casa de madeira 'com 03quartos,
Bairro Rio Molha, R$380,OO
H63.3 Casa de alvenaria com 02quartoS:
Bairro Tifa Martins· tot Firenze 111,
R$480,OO.
H643 Casa de alv,enaria com 02 quartos, EM

, CORupA R$480.00
-

I
H646 Casa de alvenaria com 03quartos.
Bairro-Chico de Paula. R$650,OO
H645 Casa Residencial de alvenaria com

· O4quartos. Bairro Vila Lalau. R$750.00
· (disponível para Comercial por R$1.500,OO).

APTOS: .

','
: -

'.-.

H408 Ouitinete 01 comodo + BWC. Bairro '

.

Nova Brasília. R$360,OO'com agua e luz
incluso.
H535 Apto com 02quartos. Bairro Amizade.
R$400,OO + Cond,
H403 OuitinEi"te com 01 quarto. Bairro Nova
Brasília. R$420,OO + Taxa de água.
H529 Apto com 02 quartos. Bairro Vila Lalau.
R$450.00 + Cond,
H538 Apto éom '02 quartos. Sa.irro Nova
Brasilla R$500!OO + IPTU.

· H541 Apto com 02.qua�tos",Bairro Ceníro.
R$650,OO';. Cond.
H536 Apto com 01suite + 02quartos. Bairro
CENTRO. R$700,00 + Cond.
H540 Apto com 03quartos. Bairro Centro.
R$700,00+ Gond.

ALUGUEL COMERCIAL:

�, H715 Sala comercial com 56m2. Bairro
Santa Luzia. R$378,OO.
H718 Sala Comercial. Baírro Centro.
R$390,OO + IPTU ;. Cond '

H701 Sala comercial com 90m2: Baírro
Centro,'RS490,OO;. Cond. + IPTlJ.
H710 Sala comercial. Bairro nova Brasilia.
R$500,OO
H7l7 Sala comercial com 32m� + WC. Baírro
Centro. R$670,00 + IPTU.
H707 Sala ComerciaI. Bairro Nova Brasãa.

· R$600,ob. .
,

• "'.
·

H700 Ga,lpão. Bairro Chico de Paula'. '

R$600;OÔ.
H7l3 Silla c0f!1.ercial com 130�1. Rua earã�, ,$'
do Ri6'BranCO}' Bairro Centro. R$1.500,OO:·· -(if

H716 Casa cõmercial em alvenaria com

05salas e ãe.(11ais dependercías, Bàirro
Centro EM GUARAMIRIM, R$1.500,OO
H719,CASA 0ÔMERCIAL com O4qoa'rtos,
sala grande, cozinha grande, 01BWC, Bairro
Ceritro.R$1.600,OO

VENDA DE CASAS:

H119 Casa de alvenaria com 100m2; cem

03quartos, 01 �anheiro, cozinh�, sala, copa,
área de serviço e 01 vaga de garagem. Rua
Mario Jabruske • Baírro Nereu Ramos .

• R$'130.00MO.
H114 Imóvel em construção com 300m2. '

Loteamento Miranda, Com terreno de 825m2•
exceente para comercio. .

H121 Casa de alvenaria no Bairro Vila Nova,
com 314m2, terreno com 530m2, com piscina
e garagem'para 04 carros.

.

H122 Casa de 106m2 nó Bairro Czemíewicz r

com,01 quarto mais suíte. Rua Nivaldo
Pereira. \talar 220.000,00

VENDA DE TERRENOS:

H329 Terreno com 196.913,45m2• Bairro Ilha
'da Fiqueira. i," u

H326 Terrerio com 326,88m2 na Rua
Despachante Lucas. tot. Residencial Jardim.
das Acácias. Bairro Amizade.
H324 Chàcara com 47,500m2. nfa dos

. Monos.valor R$95.000,Op.

..vENDA DE CHÁCARAS:.
H318 Chacara com 28.000�, com' casa de
,120m2, com rancho. hordenhadeira

'.

automática: 3'km do centro de .

massarendcba R$260.000,OO. aceíta imóvel
como parte de pagamento

'lotes de esquinas no

\mizade, na Tifa Schubert.

H203 Residencial
Hibiscus • Aptos c/ 01 e

02 dormitórios, cozinha,
sala estar/jantar, área
de serviço. 01WC,
sacada, salão de festas,
brinquedoteca e sala

para Fitness.Rua
Feliciano 80rtolini,1.397.
Bairro do Rio Cerro.

,.H203 Villeneuve Resi.dence
.

aptos com área total de 515,12m2,
Para quem gosta de viver com
requinte,e, �egu'rança.

H202 ARto com
" 01 su íté 'com, ."

.closed +

O.2Ql,lartos, sala

jantar, estar. Iv,
lavabo,

cnurrasQueira,
área de serviço,
sacada fechada,

BWC social,
cozinha mobiliada.

Bairro Centro.
RS435.000.00.H203 Residencial Saint·

Tropez - aptos com 01,02,
e 03 dormitórios, 01 ou G2 .

vagas de:
,,:g,ar�i��s.;cozinha, sala

.

,

churrasq\;leira a gás nos

�ptos, ferraço Fítness }.,

Cantar, haU social
'

decorado, playground,
bicicletári6.Rua Exp. Cabo
Harry Haldlích. Bairro
Centro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bairro Três Rios do Sul-lotes com aprox
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado;

pronto pra construir, apartir de,
R$60.00n,oo financiável pela Caixa. - Reg.

Imóveis MI mãe 59.123

Correspondente

Financie pela'Caixa! Entre em .

contàto.para maiores detalhes f

...r -lÍ
.'

ae{, 121-:;;..;.
'casa mtsta�?2
qtos e demais
dependênCias
,com 78m2,
$150.000,pO
- MI50.407.

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

asfalto -

Reg.
Imóveis MI
50.966

Lote Guaramirim
..:.. Residencial
Malibu, lote
esquina com área
de 383,27m2 -

Reg. Imóveis MI
21.971.

(; :" � .,,'

'ÇOMPRA

VENDE

','

"�ALUGA

(47J 337}t:�117 Plantão 8404-849819183-2333

�gj;JoãÕ'Pié�1nt�:�'b��,·I·:C�nlr9LJaraquá 'd�,Sulfsc
,;:W·.����-�'f

<

�..ti;�� �.: ...-'-..�-::

.._----
Apartamentos 2 dormitórios,

sala de estar e jantar, cozinha,
.área de serviço, banheiro,

'o), sacada com 'churrasqueira
e vaga de garagem.

Área total 86 m'.

Excelente localização
Av. Mal. Castelo Branco
Centro de SchorederlSC

Consulte as condições
especiais para compra.

Apart. 1 dormit, sala, COZ., área serv., bwc e

raqem. Rua Reinoldo Rau - Centro - Ed, Gioconda,
uguel: RS 450,00

> Apart. (novo) 1 dormit., sala, COZ., área serv., bwc,
acada cI churrasqueira e garagem. Resid. das Tulipas
Centro. Aluguel: R$ 490,00 '

> Apart. 2 dormi!.1 sala, COZ., área serv.; bwc e

'aragem. RL!a Reinaldo Rau - Centro - Ed. G.ioconda,
uguel: R$ 550,00

> Apart. 2 dormlt, sala, COZ., área serv., bwc, sacada e

aragem, Resid. Bela Vista - Ilha da Figueira. Alugu�l:
$ 600,00.

'

-> Apart. 3 dormi!., sala, COZ., área serv, bwc, sacada e

garagem. Resíd. García (Próx. Igreja São Judas) Bairro
Agua Verde, Aluguel: R$ 550,00

'
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IMOVEIS

L-1000 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - VILA NOVA - Com 03
quartos, sala de estar; sala de jantar, cozinha, área de serviço, com

dois portões eletrõnicos, toda murada, com garagem coberta pra é

04 carros. R$1.700,00

L-1001 - POUSADA - com 23 sutes, contendo 01 apto com 02

quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia f

'"
cozinha mobiliada - próx. Ao posto de saúde doCzemiewicz

M _.

M L-1002 - SOBRADO - PARTE TERREA - CENTRO - C/ sutte, 03

li;l quartos, bwc social, 03 salas, cozinha, lavanderia, despensa, chur·
N.

rasqueira, piscina, 01 vaga de garagem. Rua asfattda, toda murada

R$1.050,00

.' L-1003 - CASA ALVENARIA - VILA RAU - Com 02 quartos, sala,
c?zinha, área de serviço, garagem, casa too.a murada. R$ 500,00

jj L-1005 - SOBRADO - PARTE SUPERIOR - CENTRO - cf 03 quarto!
ill sala de estar, sala de jantar, 02 bwc

.

s, cozinhá, ·Iavanderia., 02 vag
f de garagem, churrasqueira e sacada. Rua asfattda, toda murada.

} R$850,Oà

l L-1007 - ÓTIMO PONTO COMERCIAL NO CENTRO - CASA DE
i ALVENARIA. R$2.000,00

! L-1 009 - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartos, sala,
li cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$650,00

I L-1 01 O - CASA - �ARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartos, sala,
.

cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$620,00 .

L-1 011 - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$630,00

.,

L-1 012 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05 sala:
02 bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadar:r}ente 160m2. R$
2.800,00

L-2001 - APARTAMENTOS NOVOS" VILA NOVÂ : cf 02 quartos,
sala c/ sacada cf churràsl1ueira,'bwc, cozinha, lavanderia e garagel
R$580,00

..
. "

L-2002 - APARTAMENTO"Vll:A RAU �UI ,01 ,Quarto, sala, cozinh,

bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem:R$480,00 .

L-2003 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozin
área de serviço, vaga de garagem. R$ 600,00

L-2oo6 - QUmNffi - VIEIRAS - C/ 01 quarto, cozinha, bwc.
R$280,00

L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - C/ 03 quartos, sala con

......----'M;;;;�,...r;�----:-......--..'
sacada, cozinha, bwc social, área de serviço, lavanderia e garager

, R$500,00

L-2oo9 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - cf. 03 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, sacada, 01 vaga de garagem. R$580,ÓO.

L-2010 - APARTAMENTO - CENTRO - CALÇADÃO - Cf 03 quartos
sala, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada, 01 vaga de
garagem. R$7áO,00

L-2015 - APARTAMENTO - CZERNIEWlCZ - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, 01 bwc, 01 vaga de garagem. R$550,00

L-2017 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 01 quarto, sla, cozinha
área de serviço. R$400,00

L-2018 - APARTAMENTO - CENTRO - cf 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 02 bwc's, sacadas e 01 vaga de garagem. R$650

L-2028 - APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO - C/ sutte, 02 quarto
sala, sacada com churrasqueira, cozinha, bwc social, lavanderia e

garagem. R$950,00
.

f;� L-2035 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA - cf 02 quartos, sala,
itl cozinha, bwc. lavanderia e garagem. Com sacada - Prédio tem sali

Ui de festas, portão eletronico. R$5oo,00

i� L-3000 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf aprox. nOm2 e 2
bwc

.

s. R$900,00

L-3OO2 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inclusive para cadeirante. R$ 3.000,00

L-3003 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área superior com

aproximadamente 400m2, 02 bwc's. R$ 4.500,00

L-3OO5 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
35m2. R$ 350,00

L-3010 - SALA COMERCIAL TERREA - CENTRO - Com 110m2 e

bws - R$1.400,00

'\ L-3011 - AV GETULIO VARGAS - EM CIMA DA OTICA HERTEL C
ii aproximadamente 45m2. R$500,00

i L-3014 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf 280m2. R$2.4oo,00
�

1

11 L-3015 _ SALA COMERCIAL - CENTRO - cf aprox. 100m2, 02

� bwc s, R$2.500,00

;1 L-3016 - SALA COMERCIAL TERREA - CENTRO - Com aprox. 50r

1 bws, com estacionamento. R$670,00

I L-4000 - GALPÃO - SÃO LUIZ - Com aprox. 670m2m, mesanino c
t cozinha e bwc. R$4.400,00

L-5000 - TERRENO - CENTRO - Com aproximadamente 1.300m2.
R$900,00
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• CASAS
COD 554- CENTRO - Casa com sutte + 3 dormttórios,
bwc, 2 salas, cozinha, despensa, lavanderia, jardim,
garagem ,para 2 carros. $2.100,00

• APARTAMENTOS
COD 575 - VILA NOVA - Excelente apartamento,
sala com sacada, 2 quartos, bwc social, cozinha
planejada, área de serviços, banheiro empregada,
garagem, R$750,OO .1

"

COD-585�..r CENTRO. ED. CHIODINI; Apartamento
,
cobertura, safa, sutte + 2 dormttórios, 5 bws,
cozinha, dependências de empregada, 2 vagas de

garagem. Localiiação Privilegiáda,
'

,

COD-586 - CENTRO - ED. MAGUILÚ. Apar
tamento com sala, 2 quartos,'bwc, cozinha

"
mobiliada, ãrea de.sereiços. R$550,OO.

• SALAS COMERCIAIS
MARCATTO CENTER - Excelentes salas para 10-

•

, cação de 47m2 a 308m2, Consulte-nos! .
,

COO 413 ,fCÉN1RO - Em frente ao Terminal RodOviário.
Excelente SaJâ� cOm ��.;H;,� 'tOOm2

.
' tJtllUl\lfI�ln:IIlllí I

com sala ariexa e barrero. Possibiidade de anexar ao

a1tQ.Je1 esIacionamenIo e depósito. 'Jemos 3 salas -

R$2.800,go (cada),
COD 404 - CENTRO - próximo TERMINAL RODOVI
ÁRIO. Excelente imóvel comercial com aproximada
mente 400m2 divididos em 6 salas com 3 banheiros,
,ampla varanda na 'frente e nos fundos, cozinha e

despensa. Possibilidade anexar ao aluguel estacio
namento para aproximadamente 20 carros no local,
R$4.500,OO.
• CENTRO - Sala comercial com 5 repartições,
2 banheiros, cozinha, depóstto, vaga garagem:

'

. R$3.500,00 .

·'GALPÕES
GALPÃO em Guaramirim, com 2 psos, 300m2, com

frente e lateral toda em blindex, 2 banheiros, cozinha,
farto estacionamento. R$3.500,OO
GALPÃO NO,CENTRO - Rua Marina Frutuo
SO, 300m2 - R$1.500,OO.

!
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. r">'
,�f.· • Administra

Y:E;·"I�J.;:�"'·'��·· compr.a
• Casa

I .... ·'·Vende ,. Lote ;,

f'
.' .•

-.
• Avalia: .• Apartamento

•

• Aluga • Chácara.
IIVIÓVEIS Rua Exp. João Zapella, 88

,
.

Centro - Jaraguã do Sul·

,'O '"

.....
�

"

r

..Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·

o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 5 e 6 de maio de 2010 GlasstJnais 37

,

Várias opçõest
-e

1.020m2 Vila lenzl '-

5.607,55m2 Rio Molha
442,50m2 Barra

2.446,94m2VJla Nova
5.497,17m2Ch. de Paula -

6.016m2 Vila Lenzl
7.480 m2 Joao 'essoa

8.250m2 Schroeder
1.007m2 Vila Lalau

870m2 Vieiras

...
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A sua

melhor. opção,
.para investir'

���==�����,

ou para viver!

1

•
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Incorporação:

��
FENPAR.

EMPREENDIMENTOS
LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

."2:107-500

-i«- '.

lncorperação: Comercialização:

FENPAR.
EMPREENDIMENTOS

LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

2107-500
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'COMPRE SEU PEUGEOT 207
E GANHE ESSE CD PlAYER

)

PIONEER COM USB FRONTAL
E INTERFACE PARA IPOD

Strasbourg Jaragua do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo RaUl 414

Itajaí,(47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

Imagens somenle para fins ilustrativos, Promoção de JUNHO - GANHE AGORA STRASBOURG é uma campanha das Concessionárias strasbourg. Famllia 207 com taxa 0,99%a.m., prazo de até 48 meses com entrada mlnima de 50% do valor do velaJIo. E também compre seu Peugeot
207 e ganhe CD Player MP-3 Pioneer com USB frontal e interface para IPOD; esta promoçAo de CD Player MP-3 Grétis nao Inclui o Modelo 207 Quiksilver e os modelos 207 Hoggar. O preço anunciado a partir de RS 31.990,00 é do modelo Peugeot 207 HB X·UNE 1.4L Flex, 05 portas,
ano/modelo.: 10/11, com ar-cond'tcionado GRÁTIS, pimura sólida, frete incluso; preço público sugerido para venda à vista. O preço anunciado a partir de RS 39.600,�0 é do modelo Peugeot 207 Passlon XR 1.4L Rex, 05 portas, ano/modelo,: 10111, ar condicionado, direçAo hidráulica,
vidros e travas elétricas, pintura sólida, frete induso; preço público sugerido para venda à vista. A taxa de 0% ZERO por cento é válida para toda a linha 307 com entrada de 50% do valor do velaJIo e saldo em até 12 vezes sem juros, modelos 10/11, outras condiç6es de pagamento consul
tar a concessionária,· Os acessórios informados são dá modelo 307 Presence Pack 1.6L Rex. As condições'acima poderão ser alteradas se houver aneraçl5es significativas no mercado financeIro, sem aviso prévio e IOdas sujeitas á análise e aprovaçAo de aédHo. Imagens meramente
ilustrativas. Estoque das Concessionárias strasbourg participantes: Peugeot 207 HB X-line 1.4L Rex, 5 portas, anoImodeIo.: 10/11,01 unidade. Peugeot 207 Passion XR 1.4L FIex. anolmodelo.:10/1', 05 portas, 25 unidades. Peugeot 307 HB ou seean: 05 unidades, Prazo de vigência
da promoçAo de 04/0612010 à 30/06/2010 ou enquanto durarem os estoques, Nilo cumulativa para outras promoções. Para mais infcxmaçOes sobre preços e condições espectais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424.

PEUCEOTI

&.� I PRUC.OT
.-"'!!, ASSISTANCE:- Sábados das 9h às 13hDe Segunda a Sexta das 8h às 19h - - www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTIQN

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA-SE

Carrosiá,
"financiados"

o

•
"

,

. qUlla�se e :
'

regulariza-se
peranleao.

banco, cartório
e financeira.

Ir: (47) 9120-0262

Credcar

Aberto de Segunda a Sexta.
Horárfa: Das 19t't às04ft

I

Rija .Joaquim FranCISCo de Pau!a. 105 .

. Ctlico de Paula

3273-2347'1 8853-97'16

SAFIRA
COM SEU

) ENCANTO
E SIMPATIA

" Atendimento com

\., local, !lote! e motel

9922-2047

o .CORREIO DO POVO • Fim de semana, 5 eô de maio de 2010
'" Classimais 3

-
- - -_ -

Ve.nll·a con(e'rir H,O'$SOS serfli'ços!
,

(047) 3,37'6,,.0251
,R:ua Ânlge�,o Rubini, 900 '

.

..

a,arra do Rio Cerro. .. Jaraguá do S_u1 .. se

�'I
.

37'0' 7"50'
,

,

. .... .':•. '

"
.

',:, �.
,/ii'

Ir::' �. r"HWi( Ui L' [U): :f(;:"1:>"1 • 1!i,.",iJ " .. , .' "",;;,;i.l

'_

,1' I Cafftl� t:m! prccede·nlJ):r.I
. - "

'1. • I

, .I

A casa que você

s/onhou a,'gora
pode ,ser'

*
uso. do FGT'S como Iance

* semjuros
* i móveis ,res/ide,nc�al' ou comercial
*

compra, ou construção
s·ua.

_''...,.......-- ...r-.... �. T---=.i:"" .- �
...L'9'....._..._..,' ,............,� _ _. � ,

Cons,ulte pl,anos par,a VeiCULOS ou MOTO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



i

-CEtTA 1.0 LIFE 2P ..2011' I$W��!J�
PURAPENAS

"

"" Vidros verdes
.. co.nt.1l"'ghos y

., Break Ifjht .

• Menor mdice de
feparabUidade da
categoria (CESVI)

• Baixo vàlor de
seguro

NOVO MOTOR DE 18(11 + �Illlmia ... alltQMmia.

, ,

EXEMPLO DE SIMULAÇÃO De FtNANCIAMENTO

1e: PDre'/tI: R$ 4IJ3 12'Q Parcela: R$,i144
24tl J'tlfcelO: R$402' 35Q PtlfCelo: 11$ J60
4S(t ""rtelo: R$ 318 80ft Porcele1: R$ 275

CIASSIC .. 2011

\

APARTIRoe

R$
.

I' AlffitlllôlTíi" (If

�'i.(jtiIH:iII
\ �ri'lllmt�n!jlAt

. L:�:���:��:c --

N.óVó ��ljI1
,rt,Il'f(),

JiM.fI!ãlã� tdlll

tlljj�dtl.!lri� {.U,ã
300!rtt�§,

MOTOR78t.v

2] lia M 4 !Mi i -

PRISMA MAXX 1.4 » 2011
Ertl"AAOADE

$

• Ar quente
• Dêsembaçatíôr do

vidro tt�$élr()
j ProtétOr dê tArter

MOTOR91w

- .!b 8i
_ (tU 3. di • .,. ••• _&mi •

-(hevrolet,

MERIVAJOY � 2011 . �
PDRAPENA'

.'

RS44.490
COMPLETA�

.

,;'�'O melhorcusto/benefício do mercado.
�'�4:·;Rlano Econômico - pague em até 80 meses

� " :':.. ,
:.

• A'Ólcondltionadó
• Olreçio hidráulica
• Conjunto élêttlto
-Alarme
MOTOR DE 10Sev

, ,.
.

'

Celta,l,O Ufe, R6A, 2 paltas, Flexpower, atiolfabricaçãO :2010, ano/modelo 2011, com pteço ptomoclonal à vista de RS 29,990,00 (01'\1 taxa promotional de
0,49% a,m. tom 6j,19"'" de entrada e saldo ftnaiiciaâo eli112 parceies mensais, ICC e IOF não tntlusos, CET� 6,04% a.aXlassit 1,0,4 portas. flexpower,
ano/fabricação 2q10. ano/modelo 2011, tom preço promocional â lfista de.R$ 27.:;I24,0_0 oU entrildá de 40% (R$10. 930,00) e saldo filiàndildo'errl60 presta-

.

ç6es decrescentes (Slstema de Amortização Constanté �SA[) sendo a primeira de RS 483,00 e a ultima de R$275,00 com taxa de 1.29%a.m, e 16,63%a,a.
TCC e IOF não inclusos, CET: 16,63% a.a

..
totalizando R$34,180J67 - Para mais informações sobre este plàno, consulte às concesslonádas da Rêde

ehevroleEPrlsmà 1.4 Maxx, R71, EtOnóflex, ano/fabricação 2010, ano/modelo 2011, com preço promocional à vista de R$29.990,OQ ou entrada de 40%
(R$11.990,00) e saldo financi.lljo em Go prestações de R$ 399.18 com taxa de 0;99o/oa.m e12,S5%a.a. Tce e IOF não Inclusos, CET: 12,ss%a.a. Totali-
zando R$3S.946,80Merlva JOY iA, PDH, 4 portas, ttonoflex, .aho/fabricação 2010, ano/modelo 2011, com preço promocional à vista de R$
44.990,oo,Conditàesválidas para veículos Chevrolet o km para os veículos disponíveis nos estoques, não válidas para módalidade de venda direta
da fábrica. taxistas e produtores rul'a1s. Todos os planos menclonados estarão sujeitos a préVia aprovação de crédito. As condições poderão ser al-
teradas sem ptévlo àviso. As imagens dos veículos são ilustrativas. Ofertas válidas apenas no período de 19 a 23 de maio de aoto.
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Sant� Fé 5logart;l.$ Modelo -Novo 2011
Santa Fé 7lugares + Couro 2010
Santa Fé !;lug.ros Completa .. à.Couro O""; Empl. 2010
Santa Fé 5 Lugares + Couro 2010
HR Rodado Simples 2010
Nov� IX 35 Top + Teto ( 30 dias) 2010
Nova IX 35 Top + Teto (30 dias) 2010
Nova IX 35 4X4 (.30 dias) 2010
Vera Cruz 3.8 cf ., Lugares + Teto 2010
'-3D Automatic SI Teto 2010
'·30 Automatlc + Teto 2010
'·30 Automatic + Teto 2010
'·30 Mecanico + ABS 2010
Azera 3.3 24V TOP -+ Teto 2010
Azera 3.3 24V 6CC 2010
Tucson Gl Mecânica Okm Emplaoado 2.010
Tucson GL Automatic 2010
Túcson GlS 2.7 Top + Teto ç/9000Km 2009
Santa F� 7 lugares + Teto c/10000Km' 2009
Santa Fé Com leta + 7 Lu ares 2008

Prata
Prata
Prata
Prata
Branco
Preto
Prata
Preto
Prata
Preto'
Preta
Prata
Prata

Gol G5 Flex Completo 2011
Crossfox 1:6 F,tex Mod. Novo Okm 2011
Tiguan TSI17urbQ + Teto Solar + Couro 2010
Golf Plus Completo Okm 2010
Pote Flex Completo Hatch_· . 21)10
Polo E-Ftex ... Rodas'" Som Okm Hatch 2010
Passat Variant 2.0 SFI + Teto 2009
Parati 1.6 Tltan Flex Completo 9.000km 2009
Polo Hatch 1.6 Flex Completo 2009
Jetta 2.5 OKm· 2009
Gol G5 + Ar Condicionado 2009
Go11.0 Flex 4P 2009
New B...fl. Com.plo{,>* Teto + Cou,,," Rodas cffiOOOKm 2009
Spacefox Confort completo 1.6 2007·
Gol 4p 1.6 powet fiel( cf Kit + e Direção Hld. 2007
Poto 1.6 Hatch Completo ·2006
Saveiro Sportline cl banco de couro2006
Ciot City G1V 2p 2006
POlo Confort +.Ar Digi{jJ.l 2005
Golf 1.6 Completo 2005
Fax, 1.0 4P Flex + Ar Condicionado 2005

Vermelho
Preto
Branco
Branco
Vermelho
Preto
Preto
Preto
Prata
Cinza
Prata
Branco
Preto
Vermelho
Preto
Preto
Prata
Cinza
Vermelho
Preto
�inza

'RS 116.888,00
R$ 114.888,00-
R.$ 105.888.,00-
R$ 93.888,00 ,

R$ 53.888,00
R$ 112.888,00
R$ 112.888,00
R$ 112.888,00
R$138.888,00
R$ 65.800,00

.

R$ 68.888,00
R$ 69.800,00'
R$ 59.888,00
R$ 89.888,00
R$ 79.888,00
R$ 68.888,00
R$ 69.888,00
R$ 69.888,00
R$ 103.888,00
R$ 83.888,00

,

R$ 37.888,00
R$ 54.888,00
R$1'19.888,00
R$ 51.888,00
RS 49.888100
R$ 49.888,00 .

R$ 93.888,00
RS 38.888,00
R$ 37.888,00 .

f{$ 77.888,00
R$ 31.888-,00
R$ 22.888,00
R$ 58:888,00
RS 35.888,00
R$ 25.888,00
R.$ 32.888,00
R$ 31.888,00
R$ 22.988,00
R$ 29.888,00
R$ 34.888,00
R$ 25.888,00

Stilo Flex Completo
Palio Fire Flex 4p
Pal�o 4P Celebration Completo

. Siena Fire cl Kit +

Palio Weekend Adventure Co

R$ 45.,888,00
R$ 25.888,00
R$ 25.888,00
RS 21.888,00
� 22. 8800

Prata
Prata
Verde
Preto
Vermelho

Cap rva Sport Aut. Cf 7.000Km
_

2009 $ 76.. 8 8, O
Prisma Maxx 1.4 Completo 2009 Cinza RS 29.888,00
Vectra Expression Flex 2.0 2008 Prata. R$ 45.888,00

. Vectra GTX Cf GPS 2008 "

Preta R$ 45.888,00
Celta 4P Llfe cf Ar Condicionado" I<l! Elét;ico. 2007 Cinza R$ 21.888,00
Celta 2P Única Dona cl Kit :,. 2007 Branco· R$ 19.800,00
Astra Sedan Confort Completo 2006 � Prata R$ 34.88lt,00
Vectra Eleganoe + Automatic Cf 250061<rn 2006 Preto R$ 42.888,OQ
Astra Eiesanee + Alrba!1 Duplo e Couro 2005 Prata R$ 29.888,00
Astrll Hacht Elegance 2005 Cinza R$ 25.888,00
Montána Conquest Completa 200� Prata R$ 27.888,00
Corsa Sedan Promlum ,1 ..8 '"Afrb.g � MS. GNV 2005 Branco R$ 26.888,00
Corsa Sedan Mod. Novo + GNV 2003 . Prata R$ �2.888.00
Corsa Sedan 1.0 2003 Prata R$ 17.888,00
Astra Hatch CO Completo 2003 Prata R$ 24 ..888;00
S10 abine P Ia Com le 2001 R 29.88800

- Ka Gl Flex c/ :rrav�s Elett. Okm Emplacado 2010 Vermelho R$ 26.888,,00
Fusion SEL Completo 2007 Prata R$ 52.88B,00
Fiesta Seda" 1.0 . 2001 Branco R$ 23.688,00
Ecosport XLS Completa 200.7 �rata R$ ,35.888.00

.8

207 SW XR 1.4 Flex Completo 2009
307 2.0 Griff Automãtic + Teto Impecável 2007
206 1.4 Sensato 2P clKlt+ c/16.000km 2007

C3 XTR Completo cf 4000Km 2010 Vermelho R$ 41.888,00
C3 XTR 1.4 Flex Cf Ar Digital 2009. Prata R$ 36..888,00
C4 Picasso Completo Cf 9000Km. 2009 Prata R$ 72.888,00
C3 Sportif Completo 1.4 F.lex 2008 Vermelho R$ 36.888,00
C3 GLX 1.4 Flex 2006 Preto R$ 33.888,00
C3 XTR 1.6 Flex 2007 Prata R$ 37.888,00
Berlingo Multspaee TTR Completo 2006 Preto R$ 26 .. 888,00
Picasso Exclusive Completo 2004 Cinza R$ 26.888,00
Xsara Breack Comp_leto 2003 Prata R$ t9.888,OO

New Civic LXL Flex OKm 2010
New Civic lXS Flex cf 20000Km 2008
Honda Civ'lc lXS Automãtico + Couro 2007
Fit LX Completo (Único Dono) 2006
FltLX 1.4 2 4

R$ 66.888,00
R$ 52.888,00
R$ 52.888,00
R$ 32.888,00

O

Audi A3 Sporlbuk Comp. SITeloUn.O. Cf nOOOKm.

Grand Carava" Top Blindado
Porsche Boxsler S C/19000Km
Audi A3 Única Dona 65000Krn
Audi A3 1.8 4P Autornatlc + Teto Único Dono

Lexus ES 3.0 V6 R�rldado cJ 15G:OOOKm Todas as Rovt.",,;! 998
Kêlwasaki Vulcan 50(J 1996

R$ 73.888,0.0
R$ 89.88.8,00
R$ 89.888,.00
R$ 249.888,00

. R$ 38.888,.00
R$ 35.888,00
R$ 32.888,00
R 9.88800

Saveiro 1.6 Flex
Gol G3CI Kit+

.

Classe A 190 Semi Automatico
Citrorn Bernngo CQmpleta
Clio 4portas + Ar Cond.
Parati GtI 1.0 4P Cf Opicionais

-Scenic RT 2.0 Completo
Ford Taurus LX Top Impecável

Branca
Preto
Cinza
Prata
Prata
Branca
Branco
Vermelho

R$ 24.888,0.0
R$ 15.888,00
R$ 20.888,00
R$ 18.888,00
R$ 15.888,00
R$ 16.888,00
R$ 18.888,00
R$ 17.888,.0.0 .
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VEíCULO:
IKA 1/.0/.. ,!li" sa

1,,� .. I .. ,�" ,�,",!lJflj; .IIi,," ,'l •. /Jll .• �II

CLlO PRIV 1.616V

r�º6' PRESEC 1.:4 "': nliV

CORSA SO ClASSIC
FIESfA 1�0' ;�, .

�,' ii;

307 PRESENCE 1.6

!:?,O�I§ E.NJ;� �,���"'.
FIESTA ClASS GL

'�OT1.6'�RESENC
VECTRA EXPRESS 2.2

I�ORSA SOrlF,E �:O'''' ,

PALIO ELX

DH+AC+VE+TE+ALM+AQ
+ABG+CD+RODAS+W+PINT.

2002

.

AQ+LT+DT

2008 2005

DH+AC+TE+ALM+AQ

VE+TE+AQ+LT+DT 2000 16.500'
OH+AC -t,VE;;2TE+TET04!AQ::f.COMP.+CD:+-ROD'AS+IT·f'V,V· ,,2009,., ,5� :000

_ '__ "'" ""' "", .. " ., .... -, ••, "'''_ ·"IJ." ,,_,.,,1. ..... _'"''' __ ,�,,,, :'" .,� ..'- .. ,�,-: �,� .... , m., '" .• o,'".. di _ .. m,�" "" "'" 1tI4I"'.I, ,"' I ,"�

DH+AC+VE+TE+ALM+AQ+ABG+CD+RODAS+VV+PINT. 2002 28.500

o'�,"AC�TEt�Lty1,'tA9"m .�

-'"'

",,,."'
,

.

':�., ,�� .• ,,� ,;;1 .)°97 28.�,OO
DH+VE+TE+ALM+ROOAS+LT+DT 2000 16.900

Dfi"*:At;J-VE+TE±ALM-fÃILT�J3CÕ+'AQ+ABG1icÇqMPtROD/(+!:T� 200?"�' . 4?:�800
TE+ALM+AQ+LT+VV+OT 2007 23.900

',',.'" DH+AC+VE+T.E+A�Mf'AQ+�ODA+LT;+-VVO 2002 22;500
DH+AC+VE+TE+AlM+BCO+AQ+RODA+LT+VV

TE+AlM+AQ+LT+VV+DT

2007

2008, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player, üesembeçacor Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Air Bag II, Freios Abs.

2008, Preta, Flex, Ar-condicionado, Direção HJd. Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Cd Player, Freios Abs, Air Bag II, Câmbio
.Automático, Faróis de Neblina, Bancos em Couro.

2008, Prata, Ftex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros:
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Oesembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player, Freios Abs, Air Bag II.

2007, Prata, Flex, Ar-condicionado, Vidros e Travas Elétricas.

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assinatura embaixo,
Garantias, Comprometimento, Responsabilidades e Muita Segurança. Mauro Veículos garante.

. 2007, Dynamique Aut. Cinza, Ar-condicionado, Direção Hid.,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player cf Magazine 6 Cds,
Faróis.de Neblina, Câmbio Automático, Freios Abs, Air a�g II, Rodas
de Liga-leve, Piloto Automático, Controlede Velocidade.

2007, Preto, Ftex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Travas
Elétricas, Alarme.Llrnpador e Desembaçador Traseiro, Cd Player.

2007, Vermelho, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Ar-quente. '

Rua Angelo Schiochet, 80.1 Centro Jaraguá do Sul SC
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I

15% de des"cimto"à"vista '

"" ",-I-
,,. "'" Jaragll" li'

1 0% de desconto à vista

15% de desconto à vista'

Nas compras ácima de 'R$ 30,00
Desconto de 13% á vista

Fórmula (ert73
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

10% de desconto à vista

5% de desconto à vista

10% de desconto
linha de brinquedos à vista

Vázigi
lntcrnexus
INGl�S : ESPANHOL' INTERCÂMBIO,

5% de desconto

RAVELLI

MODA MASCULINA

15% de desconto à vista

o CORREIO DO POVO • Fim de sernana.S e 6 de maio de 2010 Glassimais' 7 "

ECONOMIA TODO DIA!

5% de desconto à vista em dinheiro
'

5% de desconto

" , o: d"
'

f '

ctrr\V'"' (/"'J

15% de desconto à vista

) Força Vita/(
Centro de Terapia e Estétic"

1 0% de desconto

FARMÂC'A�'Ye1
Você sempre bem.

20% de desconto nos manipulados!
genérico e 1 0% de desconto no ético à vista

1'0% de desconto na mão-de-obra e

check-up gratuito na suspensão e freio

15% de desconto à vista

Imunizadoru t:::l:J.
Jaràguá�

�1Jt••��
12% de desconto

5% de desconto

- Confira os nossos parceiros:
Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

,
.

Aproveite você também os descontós! Assine já e peça seu cartão C.BJIJ�I.+! Ligue 3055-757�
o COIUU�IO no IJOVO

, 5% de desconto à vista em peças,
acessórios e mão-de-obra.

GFA,j�MEj
1 O % de desconto nos

manipulados à vista

5% de desconto à vista

D:OoERS
"ftD)tM�M

8% de descooto à vista

TELLESI
CALCADOS

3% de desconto

P MENTA BIJU

10% de deséonto à vista

10% de desconto à vista
ou 5% de desconto a prazo

15% de desconto

"
COEI1IhJi1cfutm1m
Lanches

,

,

5% de desconto à
vista em dinheiro

8% de desconto à vista

Receituário
,FÁRM,!.CIA MAGISTRAL

(47) 32750764

1 0% de desconto à vista

��-
1 0% de desconto à vista

13% de desconto à vista ou 5%
de desconto a prazo em 3 vezes

OIGI
RI.

@([NTRO or
RfABllITACÃO
8 U ( A L

ORTOOONTIA E IMPLANTES
3275-3756 - 3314-0433

Çlfnica Geral com até 15% de desconto.

(Dependendo da forma de pagamento)

complementos
1 0% de desconto à vista

10% de desconto na hospedagem
1"""11.·'

",

"'-ó"

�HU\9if!1!!�MA, .

'

10% de desconto à vista

tNGLÊS FlV4:NTE
1 O % de desconto

5% de desconto acima
de R$ 30,00

Studio

.FotográfiCo
1 0% à vista nas

molduras e álbuns

10% de desconto à vista para
troca de oléo, fmro, fluído e rad.

• DIVIPEL
10% de desconto no Produto Laminado

� !�M!�YI!g,
10% de desconto à vista

Sell-setvice de Perfumes
com fragrâncias importadas

;S� ���""')' r:g.
i,."Ç;.,>. \. --::.. ..,�

'<:"'2 ,-,'

0:.,.1'C:7" J_\Ie.(,.. ,

" {lO'.:

10% de desconto à vista em dinheiro

I�E�A�D�I
lVfóveis e ,Decoraçoes

5% de desconto à vista

FaIcão5potts
10% de desconto à vista

IDIOMAS

10 % de desconto para adu�o e

25% de desconto para teen e kid

'�J.t�.
10% de desconto

. 5% de desconto

o
JNGt�.5 COM LIDERANCA

15% de desconto
(mensalidade de novos alunos)

M<
MAI<ENJI

12% de desconto a vista e no

prazo (até 5 pagamentos)

gutD-tE����
.

10% de desconto na mão-de-obra e

5% de desconto nas peças à vista

Liceu boa Viboa

1 0% de desconto

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

BELISSIMA
H o M E

8% de desconto à vista

rACA 111..."
�maiS
1 NTERl OR ES"C!,"

15% de desconto à vista

5% de desconto à vista em

dinheiro

_,,�liiiiJjnJi[ij:Ulil:ti.
t\Q�)Jt)Dhc1S

1 0% de desconto à vista em

dinheiro

1 0% de desconto '

�� Livraria e Papelaria

"��, r��,.t..R'it..
·

..
'
...ddtlillllllllllll;..&J_

10% de desconto à vista

A ,,"IA nONA
15% de desconto à vista ou

1'0% de desconto a prazo,

. m investim?;,���
20% de desconto nos cursos

WStrutura
15% de desconto à vista

'

Criare
móveis planejados

5% de desconto à vista

t-shirt
5% de desconto à vista

vlOEO LOCADORA I PRESENTES I OECORAÇOES

7% de desconto à vista na

linha de presentes e decorações

10% de desconto nas segundas,
terças e quartas-feiras
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Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Centro
.

.

Jaraguá do Sul - SC

Pone: (47) 3274-0100 - www.iavél.com.br
Javel
NEGÓCIO BOM DE'VERDADE

B�ependi
'CnRBf!DU Of 'S!ÇU.�I
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·

ano Suassuna na Scar
Em 'cenário nordestino, "O Santo e a Porca" retrata a avareza e o amor pelo dinheiro

,

.

Nada impede que peças antigas
ganhem novas roupagens: essa é,
justamente a intenção do grupo
limite 151 ao trazer à cidade a

comédia "O Santo e a Porca"'.

ontada pela primeira vez por Ca
cilda Becker, há mais de 50 anos,
a peça de teatro busca um' clima
de encantamento ao tratar dos

contrastes entre a riqueza e a pobreza" sem

fugir das intenções deAriano Suassuna - es
critor original do roteiro. Em Iaraguá do Sul,
a peça será apresentada pelo grupo artístico
carioca no Pequeno Teatro da Scar (Socieda
de Cultura Artística de Jaraguá do Sul), nos

dias 08 e 09 de junho.
O espetáculo, com 80 minutos de dura

ção, é dirigido por João Fonseca e traz no

elenco o ator global Marco Pigossí, que in

terpretou o personagem Cássio na' novela
"Caras e Bocas". Além dele, Nedira Campos,
Éldo Romar e Mareio Ricciardi fazem parte
do grupo de sete atores, O cenário, em que
Nello Marrese usa recursos lúdicos, vem para
'reforçar os extremos retratados no clássico
brasileiro, com composições que fazem alu-

são a uma modesta casa nordestina e a uma

mansão em que o luxo do dono não permite
qualquer economia.

Finalizada em 1957, a peça "O Santo e a

Porca" foi descrita pelo próprio Ariano Suassu
na como uma "imitação nordestina" da peça
"Aulularia", escrita pelo romano Plauto. Perme-

,

ada de ironia, a história fala sobre a proteção
concedida tanto por Santo Antônio quanto
pela porca, que nada mais é do que um cofri
nho que simboliza o acúmulo de dinheiro.

Com o desenrolar dos fatos, os persona
gens se deixam envolver pelos planos de en

riquecimento e elegem o casamento como a

melhor opção para a conquistados objeti
vos. Em laraguã dó Sul, o espetáculo começa
às 20h30 e os ingressos podem ser encontra-

. dos na Secretaria da Scar, por R$ 30 a entrada
inteira e R$ 15 a meia-entrada. A peça só é

permitida para maiores de dez anos.

DIVULGAÇÃO

Cada uma das
oito obras,

tem um tema
diferente.

Este, retrata '

os pontos
turísticos de

Jaraguá do Sul

-Guarda-sóis viram
obras de arte

Quem for ao Shopping Brei- do vai embelezar o local, mas o mais

thaupt entre os dias 10 de junho' e 11 interessante é que todas as propos
'de julho não vai mais encontrar os tas passam uma mensagem para
guarda-sóis brancos que enfeitam a provocar reflexão", ressaltaAlena,
praça de alimentação. Isso porque o I Além da pintura, que tem como

shopping jaraguaense abre na pró- tema os pontos turísticos de Iaraguã
'

xima quinta-feira uma exposição do Sul.edosfios'invisíveis, materiais
de oito artistas da região, que foram como restos eletrônicos também
desafiados a usar os objetos como' foram usados nas composições.
SUporte para criações artísticas. Outro trabalho foi feito todo em

Coordenado pela curadora Ale- ' grafite, e umadas artistas usou uma

na Marmo, o projeto do Breithaupt técnica que parece projetar as ima
promoveu uma seleção entre dezoi- gens no ar. Após o fim da exposição,
to inscrítos que apresentaram pro- os criadores ficam com" as próprias
postas de temas livres - incluindo obras de arte e ainda ganham um",
desde pinturas �té técnicas como a

,
vale-compras de R$ 200 reais, que

substituição completa do tecido por poderá ser descontado em todo o

fios invisíveis. "Claro que o resulta- shopping.

DIVULGAÇÃO

, Irônica, a peça fala da proteção concedida tanto pelos santos quanto pelo dinheiro

ATOR ÀPRESENTA UM MONÓLOGO SOBRE SUA PRÓPRIA VIDA
-

,

"Nus caminhos do artista" às tercas
-:»

A temporada é a segunda do
projeto Teatro Bar Cena, uma par
ceria 'entre o Gats e o Estação. O

'

primeiro espetáculo apresentado
foi "Tanto trabalho pra nada" uma

comédia musical sobre cinco per
sonagens que perdem o emprego
e acabam encontrando uma úni
ca solução - participar do show
business para mostrar que tudo
é possível Agora, a peça está em

cartaz no Bovary Pub, em Joinville,
e é exibida às 20h, em todos os do

mingos de junho.

Se as peças teatrais costumam

estar restritas aos .palcos e even

tuais apresentações ao ar livre, o

Gats (Grupo Teatral Escaravelho)
está tentando mudar esse cenário:

por todo o mês de junho, o monó

logo "Nus Caminhos do Artista",
. será .apresentado às terças-feiras,
21h, no Bar Estação Armazém. '

O monólogo é protagonízado
pelo ator e cantor Rubens Franco,
que expõe aos espectadores trechos
de sua própriavida de maneira bem

humorada. Passando pela infância

no interior de São Paulo, ele conta
fatos inusitados sobre a época em

que pegava trens e tinha dificulda
des para viajar, o primeiro emp�ego,
.a carreira artísticae sobre os canto

res que foram sua inspiração.
Em meio às. histórias, Rubens

encarna quatro artistas que situ
am os espectadores em cada. fase
de sua vida: Elvis Presley, Sidney
Magal, Roberto Carlos é uma ver

são inusitada de Ney Matogrosso.
Tudo isso provocando risos ea in

teração constante com a plateia.'
DIVULGAÇÃO

Durante a

apresentação,
Rubens Franco

(
encarna diversos
artistas

.
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CRÔNICA \ -

CINEMA
'I' •

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Príncipe da Pérsia (Leg)
(14h20, l6h40, 19h, 2lh20 - todos os dias)

Em silêncio • Cine Breithaupt 2
• Homem de FerrQ.2 (Leg) (13h35 -todos os dias)
• Robin Hood (teg) (16h, l8h40, 21h20-

todos os dias), O dia 30 de janeiro de 2010 recebi este

e-mail: "Schroeder, meu caro, recebi
seu livro. Li alguns contos dele já, e

gostei muitíssimo, principalmente
de "In sílence" Parabéns velho! Mãos à obra.
A carreira literária não é fácil-sabemos. Mas se

amanhece, nos vamos. Abração.'
Há duas curiosidades nessa mensagem, a

primeira é que ela foi escrita porWilson Bueno,
,

um dos escritores mais inventivos do Brasil, que
-

foi ,brutalmente assassinado
no domingo passado, em sua

casa, em Curitiba, com uma

facada em seu pescoço. A se

gunda curiosidade é que jus
tamente o conto a que Wilson

, se refere, "In silence", é de um

escritor que parte para a mor

te, que busca a morte.

Não posso dizer que fomos amigos, nos co-
,

nhecemos em 2006 no Folia das Falas, um evento

de literatura em que eu era um dos mediadores
e ele uma das atrações principais, e desde lá tro

camos e-mails esparsgs. Mantive certa distância
dele, sempre, mas por um motivo. sagrado: respei
to. Pois sempre fui seu fã, sempre vi na sua escrita
uma equação perfeita: erudição x estilo x fluência.

Embora pouco lido no Brasil, seus livros
foram traduzidos no México, Chile, Cuba, Ar

gentina, Canadá, Estados Unidos, Peru e Uru

guai, dentre outros. '

Em "Mar paraguayo''(Iêêz), -por exemplo,
ele mistura espanhol, português e guarani para
contar a vida de urna sofrida mulher e "el vie

jo". Outros destaques são liA copista de Kafka",
"Amar-te a ti nem sei se com carícias" e "Cachor
ros do céu", publicados pela editora Planeta. Fi-

quei sabendo de sua morte na terçapela manhã,
numa banca de revistas da rodoviárla de Mafra,
enquanto aguardava o ônibus que me levaria até

Caçador para dar um curso de literatura. É difícil
ver a foto de alguém que você admira e conhece
ao lado da palavra "assassinado". Primeiro vem

a descrença, depois a revolta, e por fim a desi
lusão. Comprei os dois jornais paranaenses que
noticiavam a morte deWilson e li as reportagens
várias vezes. Ele realmente estava morto. Ainda

pela manhã, o poeta Manoel
Ricardo' de Lima me ligou e

trocamos impressões sobre, o

corrido. '

Wilson estava sentado em

uma cadeira no escritório dele

quando o crime foi cometido.
É provável que o assassino

seja um conhecido dele, segundo declarações
da polícia.Talvez quando-essa crônica for publi
cada, o assassino até já tenha sido capturado, ou

não. Mas isso também não importa. Não vai nos

devolver sua escrita.

Respondi ao e-mail que ele me enviou: ilOlá
Wilson, tudo beleza? Obrigadão aí, valeu mes

mo, e quando vieres para a terrinha, não deixe de
avisar.. ;" Ele me respondeu brincando: "Okeises,
grande Schroeder! Abraços, WB". Eessa foi nossa

última comunicação, no dia 31 de janeiro de 2010.

Wilson, não ouso lhe dizer "fique com
deus", pois não acredito nesse deus, mas acre-

, dito na literatura, e enquanto seus livros esti
verem por aí, você estará vivo. Para encerrar

esta crônica, uso um trecho de um poema seu,
intitulado "Cálculo": "

...choram árvores da

noite/galhos contra muros/a saudade trama

triste/três mil anos num segundo".

• Cine Breithaupt 3
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14hl0 -todos os dias)
• Fúria de Titãs (Leg)
(17h� 19h10, 2lh20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cíne Cidade 1
• Príncipe da Pérsia (Leg)
(14h20, l6h40, 19h, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h40 - todos os dias)
• A Estrada (Leg)
(17hl - todos os dias)

� Homem de Ferro 2 (Dub)
(19h, 2lh30 - todos os dias)

'. Cine Mueller 3
• Robin Hood (Leg) (13h30 - todos os dias)

ESCRITO NAS ESTRELAS
Gilmar exige que o motorista não perca de

vista o ônibus em que Viviane está. Jair chega
à agência e vê uma grande fila para fazer teste

para figurante. Alex consegue o emprego e fica
radiante. Gilmar segue Viviané, que se encontra
com Madame Gilda para ir até o local onde Jofre
está. Guilherme tenta conversar com Mariana,
mas ela se esquiva e vai embora. Madame Gil
da para o carro para descansar e Viviane fica
aflita. Sofia e Beatriz esperam - na fila da loja
de penhor. Jair se vangloria pelo suposto teste,

que fez. Rute e Márcia chegam à casa de Ca
lixto para falar com Danusa. Ricardo confessa
a Vicente que tem tido sonhos com Vitória/Vi
viane. Madame Gilda e Viviane entram em um

casebre. Gilmar continua observando as duas.
Viviane encontra seu pai.

TEMPOS MODERNOS
Portinho se emociona ao descobrir que

Deodora e N são a mesma pessoa. Ramón
permite que Ditta passe a noite com Jannis
e Bárbara fica 'com ciúmes. Heloísa planeja ir
atrás de Max e Duba. Deodora conversa com

Portinho e confessa que se apaixonou por ele.
Max compra o colar pára Duba e decide fã
zer uma surpresa. Jannis teme que Túlio es

teja com outra mulher e se desespera. Ditta
acorda de madrugada e é surpreendida por
Ramón. Bárbara flagra Ditta e Ramón na cozi-

LANÇAMENTOS, ,

• Sex and the City 2 (Leg)
(16hl0, l8h50, 2lh35 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Sex and the City 2 (l.eg)
(13h30, l6h20: 19h, 2lh45 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Príncipe da Pérsia (Leg)
(13h50, 1�hl0, l8h50, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Neurnarkt 3
• Fúria de Titãs (Leg) •

(14h20, l7h, 19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Fúria de Titãs (Dub)
(14h30, l6h50, 19h20, 2lh30 - todos os dias)

-. Cine Neumarkt 5

A Hora do Pesadelo (Leg)
(13h40, t6h, l8h40, 2lhl0 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Alice no Pais das Maravilhas (Dub)
(14hl0 - todos os dias)
• Robin Hood (Leg)
(16h25, 19h10, 2lh50 - todos os dias)

, '

nha e provoca uma grande confusão. Heloísa
perde o biquíni na água e abraç-a Max para se

proteger. Max é acusado de atentado ao pu
dor e vai preso. Duba segue as pistas do seu

,

presente e dá de cara com Heloísa, que finge
ter um romance com Max. O rapaz não conse
gue provar sua inocência para a noiva.

PASSIONE
Clara disfarça o nervosismo e Diana fala dis

cretamente com Chulepa para não denunciá-Ia.
Bete conta para Fred que escreveu e mandou en

viar uma carta para Totó. O vilão consegue pegar a

carta que Bete escreveu na mesa tíe Myr_na. Don

Pepe tenta obrigar Totó a assinar urna declaração
desistindo de receber o dinheiro pela produção.
Chulepa fala para Clara que as meninas já desco
briram que foi ela quem armou contra elas e a vilã
fica animada com a informação. Kelly anda pela
rodoviária e pede ajuda para as pessoas. Valenti
na vai com a polícia na casa de Fred para procurar
Kelly. Kelly foge de um' homem na-rua e passa por
um carro de polícia. Fred afirma para Clara que
Diana, Cris e Chulepa estão enganando ela. Diana
e Gerson vão visitar Olga no presídio. '

RIBEIRÃO DO TEMPO
Não há exibição.

(O resumo dos capítulos é de responsabi
lidade das emissoras).

Manha StoUt,l'h.D. CLIC DO LEITOR
MEU VIZINHO É UM

,

PSICOPATA
"'Onu Iolm �\�.b 'Z..í. �'�'iN/���'( um ,\"Je.l'j�Uit- ....'in

,J)I,�;.;tnd:". 'IIt'I)'1 .'uiil,"l.1',->{tc $tI �'l� -dufi.' "Jll\"j
UlI \1 C's,�Jlt.1.11,".� It.,\,.'l).l:;�l ... ,. um (,Xlt;,I�i:iL'o/1 j...·\li�

O-Bilu não larga da chupeta nem pra tirar foto.
O clic é dos leitores Gabriela e Gu'ilherme.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Um pouco de privacidade é tudo de

que você precisa. Procure não deixar

sua vida afetiva de lado. Coloque a alegria en

tre as suas prioridades e terá um dia inesque
cível. Faça o que seu coração mandar,

TOURO

(21/4 a 20/5)
Você será capaz de entender as

necessidades alheias. O clima é de

companheirismo e solidez no roman

ce. Apenas relaxe ao lado de quem você ama

e deixe para resolver os problemas durante

a semana: _

GÊMEOS
�11i, . !if (21/5 a 20/06)
!. III� O seu trabalho será valorizado mas,

não convém ficar em evidência agora.
Seu romance pode sofrer interferências de

terceiros. Faça coisas que tragam satisfação,
isso fará toda a diferença ao longo do dia.

CÂNCER
"1 (21/6 a 21/7)

Confie em seu poder de comuni

cação e poderá se enturmar mais

facilmente. A intuição ajudará você

a decidir o que fazer. Bom dia para alicerçar
sua vida amorosa. Nada conseguirá desviá-lo

do seu foco.

LEÃO
(22/7 a 22/8)

. Não terá dificuldade para manter a

sua liderança sobre os outros. Não

deixe o ciúme abalar a paixão. O sor

riso atrai! Sorria e mantenha sua luz acesa.

Curtir a vida e se divertir é uma' questão de

-escotha.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
","!n';b";w� Será desafiado a pensar no bem-

"ilf/W •

estar dos outros antes de suas con-

veniências. Seja mais maleável com quem
ama. Às vezes, é necessário fazer conces

sões para manter a paz. Coloque mais emo

ção no que disser.

LIBRA '

(23/9 a 22/10)
A sensação de estar só pode ba-.

lançar seu coração .: Mudanças na

aparência àjudam a melhorar a imagem
que você passa, Não deixe de fado coisas va

liosas para você e aja de acordo com o que
considera correto.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Um pouco mais de alegria e prazer'

é tudo de que você precisa. O dia fa

vorece a expressão dos sentimentos e requer
maior seriedade no romance. Sentirá maior
disposição para fazer o que lhe der na telha.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Não deixe a vida familiar se trans

formar em um fardo. A frieza pode
aumentar a distância nas relações. Tudo indi
ca que este é o momento certo de se dedicar

mais ao que realmente faz sentido para você.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Confie na sua habilidade de con-'

vencer as pessoas. No romance, a

confiança será mútua. Você saberá dar aten

ção a todas às pessoas na medida exata e,
dessa maneira, vai ser fácil conquistar quem

deseja.
'

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Nada vai cair do céu, mas em com-

pensação o que fizer será valorizado.
No amor, terá dificuldade para expressar o

que sente. Valorize mais as pessoas que
valem a pena. Poderá ter muitas escolhas
a fazer.

PEIXES.

(19/2 a 19/3)
Sucesso garantido em atividades

que estejam ligadas ao lazer, à di

versão, à arte e à cultura. Na vida a dois, as

diferenças podem ser gritantes. A companhia
de gente querida trará muita cor à sua vida.

o CORREIO DO POVO • Sábado,5 de junho de 2010

Giselle ltié foge de
fotógrafos em festa
Giselle Itié não quis posar para fotos ao lado do

namorado Caio Junqueira, com quem assumiu um

relacionamento recentemente. Os atores compa
receram a festa de encerramento da novela "Bela,
a feia", da Record, mas Gise11e fugiu a noite inteira

dos flashes da imprensa. A atriz estava tão animada

que chegou a subir em uma mesa para dançar e só

parou quando sua assessora pediu.

Daniel dá volta em .

carro de corrida
,

Daniel provou que. é fã de velocidade. O
cantor aproveitou o feriado para dar uma vol
ta na pista de rua da Stock Car em Ribeirão
Preto, São' Paulo. Daniel foi acompanhado
pelo campeão da categoria, Ricardo Mau
rício. "Foi muito emocionante, é incrível ver

o controle que o piloto tem sobre o carro",
disse o ator após sentir toda aadrenalina de
andar em um carro de corrida.

luan Santana doa
.

cachê para hospital
Luan Santana é mesmo um bom moço. O cantor

resolveu doar todo o cachê recebido por sua parti
cipação no Rodeio de Barretos para o Hospital de
Câncer de Barretos. A decisão veio após Luan co

nhecer o trabalho realízado pela entidade. O cantor

foi nomeado embaixador do rodeio e irá estampar
todo o material publicitário do evento, que acontece

entre os dias 19 e 29 de agosto.

DIVIRTA-SE

A Testemunha
Durante um julgamento, o promotor aperta uma,

das testemunhas:
- Não é verdade que o senhor recebeu cinco mil

reais para comprometer
esse caso?

.

A testemunha fica calada. O promotor repete:
- Então, não é verdade que o senhor recebeu cinco,

mil reais para comprometer esse caso?
O sujeito continua mudo. Então o juiz intervém:
- Quer fazer o favor de responder a pergunta?
- Ah! Desculpe! Eu pensei que ele estava falando
com o senhor, meritíssimo!

Murilo Rosa e Fernanda Tavares são
as estrelas da campanha de dia dos

, namorados da Hering. à casal trocou

muitos beíios, abraços e carícias para as

fotos. "Apesar de sermos casados a gen
te continua namorando muito. Continua
mos fazendo os programas de sempre",
declarou Fernanda. Os artistas doaram
todo o cachê do trabalho para a causa "O

câncer de mama no alvo da moda".

.

Variedades 15

Casal de
artistas
estrela

campanha

Marflia Gabriela
conversa com Hebe

Marília Gabriela irá voltar ao SBT em alto estilo: a apresentadora irá receber

Hebe Camargo no "De Frente com Gabi". Na conversa, Hebe irá falar sobre seu

câncer, o período de tratamento da doença, sua juventude, sexo, 'entre outros

assuntos. Para os próximos programas já está confirmada a presença do jogador
Ronaldo, o ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves e o padre Fábio de Mello.
A estreia está marcada para o próximo domingo, (6), à meia noite.

Gauã Reymond é
direto na conquista
Cauã Reymond revelou que faz o estilo direto

'na hora de se declarar para uma mulher. "Se es

tou a fim de alguém, falo na boa. Sou direto. Odeio
,

joguinhos", afirmou o ator. Cauã disse ainda que
nunca se apaixonou por alguma colega de cena
e que acha pouco provável que isso aconteça. "O

personagem não pode ser uma continuação mi

nha ... por pensar assim, nunca me envolvi com

quem trabalha comigo". O ator namora com a atriz
Grazi Massafera há três anos .

SUDOKU'

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

siinples evícíante, O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

a ,9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES c

4/6
Alexandra Pradi

. Antonio C. L. dos Santos

Elizia N. Daren,:
Jessica B. Monteiro

Lenira Pangratz
Lilian Emmendoerfer

Vanessa da silva

Edileusa I. Tomelin

Allan da Cruz
,

Regina A. V. Perito

5/6
. Aldine Müller

Aiexander E. Zastrow:

Alison M.Nicolletti

Cristina Schutz
i ri�lder dosS. Oos�fIljo

I .j,. .,

r /.

Elis A. Dalsochío

Floriano eamargo
.Jeffrey A. Grandberg

,

Joares P. Lopes
Sean T. Alves

Claudia Sadzinskí

Denilva M. S. Doring
Gabríeía'Petns ..

Gertrudes L. Bortolíní
i'"

·Jngelari K. Ruediger,
. José Tre�i�ni. ..;'

r

:Josileine Francener,
Laércio Laube
Liana Kanzl.er
tucas R. M. Kowalski

Maria S.M. de Almeida ,:

!,�/ ,

�
"
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Fofocódromo

A
qui em Jaraguá do Sul tudo de sabe. Pelo. meu e-mail fi

quei sabendo que um casal da urbe sorriso que gosta mui
to de viajar está vivendo uma leve crise. A esposa anda
triste e tem circulado sozinha em alguns locais badalados

da city. Será.que ele herdou o DNA mulherengo do pai que adora
dar escapadelas? Vai saber!

'

, Novo menu
o Fernando Raboch, do Kan

tan, está repaginando seu menu.

Pra quem acha que a casa só
serve comida japonesa, está en

ganado. Raboch fez um grande
investimento e lançou em seu

cardápio o que tem de melhor
em risotos. Vale a pena conferir!

BUElTEA

www.buettermanri.co m.br

NAS RODAS
• Marcelo Mueller, diretor da

prefeitura municipal, estava

muito bem acompanhado,
na "quartaneja", na Estação
Armazém. A morena'era

de arrasar quarteirões. Tá

podendo!
,

, ,

,�

• O amigo Iurgem Ioesting, o '

Igue, também estava cercado
de gatinhas no Estáção.Tá

'

bem, né irmão?

• Não ousem esquecê-la:
Cris Meneghelli é a

aniversariante mais festejada
de hoje. Milvivas!

• Quem está vivendo uma

tórrida história de amor, são
os jovens Ana Paula Schmitz

'e Rafael Balsanelli. Bom
d

.

,
, emaIs.

Níver da luciana
Hoje a minha querida amiga

Luciana Lehmert, esposa do jo
vem empresário Rodrigo Freiber

ger, recebe o carinho dos amigos
e familiares pela estreia de mais
um aniversário.

Falha nossa '

Um erro de comunicação fez
com que á coluna cometesse um

erro fatal na quinta. A foto que
estampava a bela senhora Cláu
dia Daiana Kist Utech, esposa do

querido empresário Guilherme
Utech, foi registrado como Gisele
Tavares. Sorry!

Bruna Luiza Junckes e Daniel Garcia
ainda recebendo cumprimentos
pelos dois anos de namoro, Só love!

• .Bdson Rehke, o popular
Capivara Monstro, depois
de um curtir curto período.
de urna soIteitice, está j'

I desâlande ué n,amárada ,n6�a
{' ", -.I "ii," .,;

"

'"
.. I 'o,

I O;seu'uovO affaír tem nome e

sobrenome: é a amiga Fátima
Riscoski. Viva o amor!

• A gatinha Júlia Kuhnen, filha
do camarada Norberto "Beta
Fiscal" e Elaíne, trocou idade
-día 3I. deiJiªio� E nesUf'Sábaqq,

"' ao lado dos àlnígüinhos e w.

familiares, ela comemora a data
em grande estilo.

•

A�
•

Placetour
Todos os destinos num só lugâr�

47 3275.0028
www:placetour.tur, br

suzana@placetour.tur.br
Rua Francisco FiSCher, 90 I AO LADO DA JAVEL

Fabiana, uma das presenças ,

bonitas na Festa do Champanhe.

"
o problema de resistir
a uma tentação é que

você pode não ter uma

segunda oportunidade.
,

PEftR DRUCKER

"

leitor fiel
Leitor fiel de hoje é Carlos

José batista, o Caio. Ele
é outro amigo que lê

a coluna todos os dias
para ficar por dentro das.

notícias da região.

Dica de sábado
Curtir o sertanejo com Dou

glas & Juliano e mais a presen
ça do Dj Sande, na London,

I "�,

, • No domingo, ' arquiteto
. saobentense Jorge Augusto de

Oliveira,'agora radicado em

Jaraguá, bate as taças e faz tim
timo Pois é bem neste dia que
estreia mais um aniversário.

Parabéns, amigo! O 1JJ.�� qesejo
é. q1l6 sêjas plellathtttlte.fe.liú, ,

'�J' ,

.

,
"

o',
•

• Dia '19 de junho, no

Parqué Aquático Ocaê, em

Guaramirim tem a terceira

edição da Nossa Peijoada.
Presença de várias atrações

J '-�, ii
F. i,· r, .

r f;{i:4, ,I,
I 'II

t"
,/

Oride comer bem Jaraguá
Com esse friozinho, acompanhado de um' bom vinho" nada me

lhor que conferir o Fondue da Bier Haus. Só elogios!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PREVISÃO DO TEMPO·

SOL E FRJO
Sol na maior parte do
Estado. Temperaturas
em queda no Oeste,
Planalto, Alto Vale do
It(\jaí, litoral Sul e

Grande Florianópolis.

Jaraguá do Sul '

e Região
HOJE

DOMINGO
MíN: 7De

MÁX: 20De

SEGUNDA
MíN:?,DG
MÁX: 24De

-TERÇA
MíN: 7De
MÁX: 23De

'.

E TOS FO TES

Mar· agitado com

Risco de ressaca

(I C)00Q_
Ensoiarado ParGía!mente Nublado' Instava! Chuvoso Trovoada

. Nublado

o CORREIO DO POVO • Sábado; 5 de junho de 2010 .

SE
.

,

Chuvas fortes
.

.

em todo o Estado
,

A chuva começa a diminuir neste sába-
do, permanecendo. em baixa intensidade
em todo o Litoral Catarinense. Nas demais.
regiões, tempo aberto. Possibilidade de.
geada nas regiões de São Joaquim, Bom
Retiro e Lages. No domingo, o tempo volta "

a abrir e fica estável em todo o Estado.

'.0 Tempo 17
"

'

-. o Sul do Brasil fíca'encober-
to por uma massa de ar seco e

"-.

frio. No Planalto Sul, Litoral Sul'
e Grande Florianópolis, ventos

de até 80km/h. O mar fica agi
tado para navegação e pesca
entre sábado e a manhã de se

gunda-feira, com ventos de até
lOOkm/h e risco de ressaca.

. .
.

BUIOOS Airls Saídas todas as quintas, nos melhores horários.'
E você ainda parcela em 8x sem juros e sêm entradfll.

Ira Buenos Aires é fazer duas víagensem uma. Eseencantarduplamente.
Por um lado, a capítal mais europeia da América latina revela seu lado
um tanto aristocrático por meio da beta arql!itetura deseus Edifícios, dos

cafés com mesinhas nas calçadas, das pessoas elçntes,.dos parquest
das praças, do respeito aos mais velhos.

Puerto. Madero, novo point dos des<olados, onde nas antigas docas do

porto se instalaram resta�tantes sofisticados ou de um (OfWento do

séaJlo XVIII que YirouoO Centro údtural da ReCoteta. f uma ádade fdeal

para quem procura' animáção, cultura, belas ecfiIica(ões � gente muito

bonita. A melhor maneira de comecer a ddade é andaOOo peras ruas

.' do centro e bairros famosos, seja a pé ou de-carro. A ádade possuí um

dos melhores sistemas de transporte público cb América do Sul, com,
'

'excelentes redes de ônibus e metrô.
'

,

'

\;-.

. Buenos Aires.tem opções para toefas a idades e gostos. Cu fnária arfa �

cultura, história, música, passeios e programas que não têm mn· ara

acabar. Anão ser quando vo_d WlItapm CMa. Masaf,oomcerteza, �Qm
as melhores lembranças.

Roteiros aéreos de quinta a domingo,
x

com saídas de julho/2010 até março/2011
, ,

. (onfira tudo O qu O pacot. (V( indui:
�. Passagem aérea partifido de Florianópolis voando Gol;

". '

• 3 noites de hospedagem com café da manhã;
• Traslados aeroporto I hotel Iaeroporto;
.. Passeio pela cidade;
• Assistência de viagem internacional.

A partir de 8� 25, reais .

sem juros e ·em entrada'
Base US$ 528,:

Hotel EI Conquistador
Preço para as saídas .16, 23/�tembro, 9/dezembro

I

.»

,

�I*pesJOaemapaltamentodllplo,cakula®
pelo dmlM do dI.l 31105/N10'lJSS 1,00 ". RS
lr� e que Sffá Il!QIcufado peu �o IllIl5mo
do ifaÚwmpq. As liW5 dtEmMqut nãoestío .

ildtíf'das. OffftJ de IIJ93R!S limitados e mewas

�a_�ftnandamentosQllll�
deaéclíto,dlequrpré-diIadoeboietoballdrfo.

Consúlte seu agente deviagens �apt(Ó - Av. Nemu RamGS.........., ...._.�_. 49 1122-1151' �• Sol'� ShoppiRg BmthauPt_. 47 3055-6667
'. ' úidúma - Shopping DeOa...""�,_,,,._":'.�� 2101-0381 Joín Ole -Garfo Sltopping,.�._ _...... 473043-9166

\ Ararangoá - Supermerçado ManenUL.. 483527-1717 FIorianópofis - BeiramarShopping._ ....... 4.3 2103-1525 loín1ll11e - Shopping Mueller ....._ ..:._�. 47 2101-1515 .

Balneário (amboriú Shopping 47.3405-6444 FIorianópofis - FIoripa Shbpping .._ _.. 431J11-208� São José- Cen1m CGmerdal campinas 4.8 2108-Ó699
Blumenau - Shopping Neumarkt.. A12102-SOSO FIorianópolis-Shopping 'guatEfnL 2103-6464 TQbiJr»-F,_I Shopping ••_._.�:"' __• 481052-1102

Ou acesse www.eve.(om.br!s(ecomprean-Une.
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m 1982' foi lançado" o embrião do

grupo Metalnox, que tornou-se um

dos grandes fornecedores' interna
..... cionais de soluções para às Indús

, ,trias. têxteis" para as quais oferece vasta

gama de prensas térmicas, polimírizadeí
ras, dobradeiras e impressoras de étique
tas. o, lançamento das prensas térmicas
com o inédito sistema-Swing Away no Bra-
'sil permitiu a entrada no mercado de insu- ,

mo para pe�sonalização através das mes-

Serasa alerta

/'

Apontando para um aumento na ativi
dade comercial no mês de maio de 1,4% e

,

de uma alta acumulada de 11 %-nos primei
ros cinco meses dó ano, a Serasa Experian
alerta para uma perda de fôlego esperada
para o segundo semestre em função do au

menta de juros e fim da redução ,de impos
tos. "Os juros estão começando a apertar e

isso fará com que as condições de -crédito
já não permaneçam tão boas quanto as que
vemos ate agora, com prazos mais longos e

taxas mais baixas", diz Luiz Rabi, gerente de
indicadores de mercado da Serasa Experian.
O economista lembra ainda que, apesar da

expectativa quanto à .ínflação para 20 II, ser

de 4�80% (o centro da meta é de 4,5o/�); ainda
há incerteza. "Tem gente que acha que pode
chegar a 6�. Ainda há muitadispersão", diz.

, tendo este cenário como 'premissa - consi
derandoa ação do BC para esfriar o cresci
mento -, Rabi projeta uma alta da atividade

. do comércio em tania de 9% no fim do ano.

� ,Fiesc e senai
na Alemanha

"

Alcantaro Corrêa e Sérgio Roberto

Arruda embarcam paraaAlemanha em

busca de acordos com universidades e

institutos de pesquisa de lá. A intenção
é estabelecer parcerias em áreas-tecno

lógicas como: nanotecnologia, hidrogênio
como combustível propulsor, alimentação,

, energias renováveis, galvanoplastia, logísti
cá, produção de micro-algas em laborató
rio, química fina e engenharia. Na agenda
uma ampla lista de visitas.

) .

.
'
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Merca,do Regio'nai "

,

Lourival Karsten ...

MEJALNOX Metalnox
na Serigrafia,,

.
'

�Sign 2010
.

mas. Com vasta linha de artigos que tem ás
canecas como destaque, a empresa hoje é.
a maior -dístríbuidora de foto produtos do
Brasil. As prensas para batons, bem como

todos O's suprimentos necessãrios para
produzi-los, coloca a Metalnox díretamen
te no mercado de brindes. '

A Metalnox, que conta atualmente com

1�0 colaboradores diretos, chega aos 28'
anos oferecendo' uma grande variedade
de produtos para diferentes segmentos,

' .

não só no Brasil mas também no exterior,
onde a presença em feiras estrategicamen=

te 'escolhidas resultou na' penetração em

mercados localizados em todos os canti -

nentes. A Metalnox foi a única empresa de

,

nossa região que já esteve na maior 'feira
mundial de equipamentos .para o setor

têxtil" a ITMA. Econtinua fielao seu lema:
Crescer não é evoluir, crescer é ficar maior, �
evoluir é ficar melhor. A família Metalnox
continua evoluindo emtodos os sentidos.

-, . ,- �

Campanha
do Samu

-

As equipes das ambulâncias e emergências médicas

perceberam que muitas vezes nos acidentes, os feridos
têm um celular. A questão é: para qual dos telefones gra
vados deve ser ligado para avisar do acidente? Em função
disto, a sugestão que está começando a ser vinculada é

que as pessoas gravem um fone corno M EMERGENCIA
,

que sempre estará no topo da lista de contatos, permi
tindo uma rápida comunicação do ocorrido. Embora
pareça deslocada em uma coluna que trata de econo

mia, em nossa região reveste-se de grande importância,
,

pois as empresas mantém muitas pessoas se deslocando
com celulares da empresa e assim, poderiam serrapida
.mente informadas, Uma medida simples e útil.

. ...
,

PIERO RAGAZZI,'

Ferrovia da integração
Periodicamente - em especial em ano eleitoral- vol-

ta a ser objeto de discussões o projeto de construção da . ,

chamada Ferrovia da Integração que 'estranhamente não

deverá iniciar .em Itajaí, seguindo por cerca de 700 qui-
'

lômetros até a fronteira com a Argentina e, de lá, conec-

'Q al·ficaça-'o tar-se com o porto de Antofagasta, no Chile. Combinada
U I I

, com a Ferrovia Litorânea que deveria ligar São 'Francisco
Uma das ações de qualificação desenvolvi- do Sul ao ramal isolado do sul do Estado seria uma, obra,

dás pela municipalidade com apoio do CMTE importantíssima para riosso Estado. Lamentavelmente, '

é o curso de Cuidador de Idosocuja primeira senem com a duplicação aa BR-280 podemos contar,
turma terminou o curso no dia: de ontem. São por enquanto não é maisque um sonho muito distante.

pessoas que estão iniciando sua caminhada Pelo menosno papel, o PAC2 promete R$ 46 bilhões para
em uma nova e promissora carreira. A parceria, ampliar a malha ferroviária brasileira de �9 para 40 mil
é com a CliniCorpo. . quilômetros em 2QZü.

,
,

Os produtos da Metalnox po-
derão ser encontrados na feira de

serigrafia'que acontece, rios' dias'
21 a 24 de julhona Expo Center

Norte, em São Paulo. As tecnolo

gias ligadas à serigrafia são a base
de grande parte-do processo de
acabamentos têxteis.'

Obras em Unhares'
Começam a ser erguidos os primeiros pilares que vão dar corpo à uni

dade que a WE� está erguendo em um terreno com 'mais .de 400 mil m2,
situado-às margens da BR-I0l na cidade de Linhares, no Espírito Santo. A

. construção adotará a mesma éoncepção modular utilizada pela matriz e o

primeiro destes módulos produtivos deverá estar concluído nofinal deste,
ano para"abrigar a fabricação de motores. O investimento total está estima
do em R$ 186 milhões e deverá ser realizado ao longo dos próximos quatro a

,seis anos, gerando aproximadamente milnovos e�pregos diretos.

INDICADORES'

" BOVESPA
,

POUPANÇA

-

Agora ti Câmara tem

uma linha especial para

atender você. Ligue

g rátfs ou acesse nossa'

páqina na internet e

monde seu recado. 'Com
sua partkipcçõii;

;I'

,

•
.

"

."tf

construiremos-umo
,

,

H' jt
.

",' '

.. '

1 !F,

Guaram Ifim cada, v6i{:'"
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



til •

o CORREIO D� POVO • Sábado,5 de junho de 2010 EconomialN-acional 19

MEIO AMBIENTE

Mais COnSlDnO verde no país
Brasil recebe 58 pontos no ranking que analisa estilo de vida da população
o Brasil é o segundo país
no ranking de consumo

verde, ficando atrás apenas.
da índia, revela a pesquisa .

Greeildex 2010, divulgada
pela National Geographic.

o índice, ti Brasil rece
ber nota de 58· pontos,
maior que a do ano an

terior (57,3) e menor do

que a de 2(')08 (58,6). China e Mé
xico também ocupam os primei
ro� lugares.

O Brasil apresentou melhor de

sempenho no quesito moradia, que
analisa o impacto ambiental causa

do pela baixa utilização de apare- .

lhos' de ar-condicionado ou aque
cimento em residências. O estudo
mediu o comportamento e o estilo

.

de vida de 17 mil pessoas em 17 paí
ses, analisando 65 quesitos.

A utilização de energia de fontes
·

renováveis no país também foides
tacada no estudo. Cerca da metade
das residências analisadas p�ssuem
televisores de baixo consumo de

energia. China, Alemanha, Espanha
e Suécia também foram apontados

·

como países que utilizam cada vez

mais energias renováveis. '.

Entretanto, no quesito transpor
tes o Brasil ficou em 6° lugar, atrás
da Índia, China, Rússia, Hungria e',

Argentina. Aposição é reflexo do au

mento no uso de automóveis para
tarefas diárias e da precariedade do

transporte público do país.
Na análise da alimentação, o

Brasil teve seu desempenho pre
judicado pelo consumo elevado

DIVULGAÇÃO

A grand� utilização de energia proveniente de fontes renováveis no Brasil foi um dos destaques no levantamento

de carne: 60% dos brasileiros
comem carne diversas vezes por
semana. O país ficou em penúl
timo lugar, acima apenas dos ar

gentinos (57%) e dos americanos

e mexicanos (41 %).
.

-

Na avaliação de atitudes em

relação ao meio ambiente, os bra
sileiros demonstram preocupação
com problemas ambientais, ape
sar de o Brasil não ser o país que
mais aborda a questão como um

grande desafio espontaneamente..

.
Hábitos ,menos sustentáveis.,

COBERTURA BÃSI(A PARA 70 PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Novas regras para os planos de saúde
Entram em vigor

-

na próxima
- segunda-feira (7) as novas regras da'
ANS (Agência Nacional de Saúde
Suplementar) para planos de saúde.
Cercade 1,5 mil operadoras de todo
'0 país terão que incluir na cobertura
básica 70 procedimentos médicos

·

e odontológicos, além de ampliar o

limite de algumas consultas.
-

.

Entre os novos serviços desta
cam-se o transplante de medula

. õssea por parentes ou banco· de
- medula, PET-Scan para diagnósti

co de câncer de pulmão, exame de

imagem para identificação de cân
cer em estágio inicial e avançado, 20

tipos de cirurgias torácicas e 16 pró
cedimentos odontológicos, como

colocação de coroas e blocos den

táríos, Planos coletivos terão que.
cobrir acidentes de trabalho e pro
cedimentos de saúde ocupacional.

O número de consultas especia
lizadas também foi ampliado: tera-.

pias com psicólogos sobe�, .�e. ��

para até 40 consultas por ano, desde

que indicadas por um psiquiatra.
Consultas com fonoaudiólogo e

nutricionistas também aumentam,
passando de seis 24 e 12 consultas

por ano, respectivamente,
As novas regras devem benefi-

. ciar 44 milhões de usuários de pla
nos de saúde. As determinações são
válidas para todos os planos contra- -

.

tados a partir do dia 2 de janeiro de
1999. De acordo com aANS, o custo.
das mudanças não será de grande
peso, mas pode ser repassada prin
cipalmente no caso dos contratos

degrupos

DIVULGAÇÃO

Re.gras passam a vigorar segunda'

..

Governo brasileiro
assinou acordos tributários
com 25 países

.

-

Brasil' sobe
em ranking dá
transparência

A
.

OCDE (Organização
para a Cooperação e o De-

.. senvolvimento Econômi
co) reclassificou o Brasil no

ranking ínternacíonal de

transparência fiscal. A insti

tuição anunciou que a pro
moção foi possível porque o

governo 'brasileiro assinou;
junto da Indonésia, acordos
bilaterais de cooperação e

troca de informações tribu
tárias com outros 25 países...
O anúncio foi feito em Paris
na manhã de ontem,

A organização informou
ainda que atualizou seu re

latório sobre o tema, publi
cado na Cúpula do G-20 de'
Londres, em abril de 2009,

.

. para incluir os marcos ju
rídicos dos. dois. países. O
anúncio representa. um

crescimento na transpa
rência fiscal do país, com

padrões internacionais de
combate a evasão fiscal.

Desde o ano
_ passado,

mais de 500 acordos de troca

de informações fiscais foram
.

assinados em todo o mundo
devido à pressão de governos
europeus contra paraísos fis
cais. No mesmo ano, o Brasil

. já havia aderido áo Fórum
Global de Transparência Fis

.
cal da OCDE..
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tinha de Fundo

Jullrnar Pivatto
Depois da Copa

....... erça-feira será o último dia, com jogos
pela Liga Futsal, antes da paralisação
para a Copa do Mundo. A Malwee/Ci
medo vai aproveitar e ajustar os pontei

ros e, além dos treinos, vai 'ter alguns amistosos

para não perder o rittno de jogo. Não foi um iní-

.. .

TÉCNiCÓ ij Ag�nor, Piccínin será
o comandante e é ele também o

I ' "..'

responsável pelas contratações.
Lembrando que ele esteve aqui .

quando da parceria com o Iec. .

REPERCUsSAo. A entrevista de

.PilipeLuís ao Jornal O Correio
do.Povo rendeu assunto aténa

, Espanha, já gue podá ele anda
em silência sobre sua situação

.
.

'

EquIvoco � O texto saíuno
,

Jornal AS, mascitando o'Iornal
O Correio do Povo como.de.

,

Floríánõpolís, 'O link está no Blog
Argttibancada.

'

• 1

,

"

,

, CURIOSIDADES DAS SELEÇÕES
! -

A Coreia do Norte disputou apenas uma
.

,Copa do Mund9, em 1966 na Inglaterra �� ,

Eliminatórias, ganhpu a vaga sem jogar a

deciSão.lssoporqúéoadvei:.sário, a Austrália,
se recusou a enfrentar os coreanos em plena
Guerra Fria, já que o jogo seria em Camboja,
forte aliado político dos coreanos.

cio brilhante, mas foi eficiente. E o time mostra

que, 'mesmo quando. .não atua bem, sabe jogar
com raça. Derrotas são normais e ver-um time
sair invicto em qualquer Liga Futsal é quase im

possível, Mas de uma coisa nós temos certeza:

vai dar saudade esse intervalo todo. sem futsal,

"

'

Coreia do Norte'
o país tem um dos sistemas políticos moais fechados do

mundo. E rio futebol não é muito. diferente. Mas não há mui
to o que se esconder. O time conseguiu a vaga para a Copa
'com um sistema baseado na retranca e nos contra-ataques e

quando vencia por 2xO era goleada. Para tentar surpreender,
conta com o talento do meiaIong Tae-Se (na foto, com abola)
e do atacante Hong Yong-Io, Deve lutar para conseguir pelo

,

menos marcar um pontinho na primeira fase" o que já seria
um grande feito .

� GOL CONTRA
Corinthians. Esqueceu a

eliminação na Libertadores
e faz um início brilhante no

Campeonato Brasileiro.' Vai

poder ficar 40 dias rindo. à
toa e olhando os adversários
pelo retrovisor.

Lesões pré-Copa. Amantes
do bom futebolnão gostaram do
corte de Beckharn, Ballack, Es
sien e, mais recentemente, Drog
ba. um grande jogador em ação
em Copas do Mundo só aumen

ta o brilho da competição..

'

I ç oCP

Futebol amador
- ,

na dependência-
,

, -

·do mautempo
Sechover, rodadas da Taça OCP e

do Varzeano podem ser transferidas'
. JARAGUÁ DO SUl

. As chuvas que insistem,
em cair em ,Jaraguá do
Sul podem atrapàlhar os

, tórneios' amadores da
cidade, inclusive a Taça OpP. -

mengo recebe o vice-líder Botafo

go em confronto direto pela ponta
da tabela. Com uma vitória e um

empate' o rubro-negro está invic
to na competição. Por sua vez o

-

alvinegro da Barra tenta se reabili-
tar da derrota para o JJ Bordados/
ConservasVidaVerde, por 3x2.

No estádio Hugo Koehn o do

mingo'será de clássico. O quinto'
colocado Vitória reéebe o Cruz de

Malta, queestá em quarto. As duas
.

equipes jogaram apenas urna vez

e não conseguiram vencer. Quem
perder vai ficar na lanterna.

__"n-residente da LJaF (liga Iara- '

ense de Futebol), IerríIuft,
.

ormou que a Primeira Di
....-rI

.

são está confirmada. "Os
dois campos (Flamengo e Hugo Ko

ehn) estão em condições de jogo",
declarou. Porém, se o mau tempo.
persistir a rodadà pode ser trans

ferida, mas isso será decidido mais

próximo do domingo. As partidas
Iniciam sempre com os aspirantes
às 13h30 e os titulares às 15h30.

VARZEANO

O Campeonato Varzeano tam

bém não foi confirmado. Uma reu-
, nião na manhã desse sábado deve
definir se a rodada será mantida.'
Çaso aconteça, as partidas iniciam
às 13h3Ú e às 15h30, nos campos da
VIla Lalau, João Pessoa e Caxias.

, ,

Enquanto os imprevistos ex-

tra, campo rião são resolvidos, os

times se preparam para a terceira
rodadaO primeirocolocado Fla-,

Flamengo coloca liderança a prova em jogo contra o vice-líder Botefoqo '
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Kaká.- fala pela
DA REDAÇÃO
A sexta-feira da seleção
brasileira foi marcada

'

pela coletiva de, Kaká, a '

contusão de Michel Bastos
e a ausência, de Júlio César
no treino.

...... c-amisa 10 concedeu sua

:primeira,entrevista depois
que começou a prepara

....- ção para a Copa. O jogador
tratou de tranquilizar o torcedor

I •

brasileiro, garantindo que, está
se recuperando bem e prometeu
estar em "ótima condição" para a

estreia no Mundial da África do

Sul, no dia 15 de junho, 'contra a

Coreia do Norte.

..Na entrevista; Kaká admitiu

que sonha terminar o ano com

o prêmio de melhor jogador' do
.' .

mundo, feito que conseguiu em

2007. "Penso em ser o melhor do

,

mundo, mas não ,é o objetivo prin
cipaL Quero ser campeão', avisou.

Mais tarde, no treino na es-

cola Hoerskool Randburg, em

Joanesburgo, destaque para duas

situações. Primeiro a não partici
pação do goleiro Júlio César. Ele

segue fazendo apenas fisiotera

pia para se recuperar da panca
da que levou no amistoso con�ra'
o Zimbábue, mas seu caso não

preocupa os médicos.
.

O segundo episódio foi a

contusão de Michel Bastos. O

lance aconteceu quase no final
do treino, quando os jogadores
disputavam um rachão.' Numa

jogada', boba, Michel foi, dividir

,

a bola com Elano e levou a pior.
O médico da seleção brasileira,
José Luiz Runco, 'afirmou que .a

contusão não preocupa.
Durante o treino Dunga pr9-'

curou realizar uma adaptação à
bola oficialda Copa, que recebeu

,muitas críticas. Os jogadores fi
zeram um demorado trabalho de

finalizações. Enquanto isso, os

quatro zagueiros realizaram um

treino específico, separadamen
te, para tirar as bolas cruzadas de
dentro da área.

"

Esporte ,'21

• •

pnmelravez
, DIVULGAÇÃO/PHOT?CAMERA

Kaká "não descarta vontade de ser o melhor dó mundo depois da Copa

.Equipe trabalhou finalização, em treino que Michel Bastos assustou torcedores

. ,

PRESENTE PARA O ANO INTEIRO!

, ,

,Dê uma assinatura anual de 'presente.
E ganhe o Cartão COlJsa.IJO+ e a Revista 6lush*

'(47) 2106-1919
www.ocórreiodopovo.com.br

"O QUE O C�AQU�
DO LA CORUNA TE .

DE FAZER PARA .

.

" ARACOPADODISPUT "01411�MUNDODE2 •.

Penso em ser

o melhor do
mundo, mas

,

não é o objetivo
principal. Quero

_

,
ser campeão.

KAKA, JOGADOR DA SELEÇÃO

Programaç�o para
o fim de semana '

Neste sábado, a seleção fará

apenas um treino. Será a partir
das 11 horas (de Brasília), nova

mente no campo da escolaHo
erskool Randburg. A assessoria
da CBP disse que que Júlio Cé-

•

sar n-ão deve fazer os trabalhos
com o grupo no.sábado, apenas
no domingo. Na segunda-feira, '

a' equipe tem seu último amisto

so, será contra a Tanzânia, às '12h
(de Brasília).

do japonês Marcus Túlio Tanaka.

Após a queda, o atacante foi le
vado para o hospital. PirIo, da
Itália, que sofreu uma lesão na

panturrilha esquerda no amis-

.
toso contra a seleção mexicana,
também corre risco de ficar de
fora. Já a seleção brasileira viveu
momentos de angústia, com Mi
chel Bastos, mas já está tüdo bem
com ele.

Envie sua frase até às 23h59 do dia 9 de junho'
para julimar@ocorreiodopovo.com.br e boa sorte!

, ,

.As bruxas estão soltas a uma
semana do Mundial da África

DA REDAÇÃO
A bruxa esteve solta ontem e

"

assombrou as seleções que dis-

putarão a Copa do Mundo.' Le

sionado no Joelho esquerdo, o

zagueiro Rio Ferdinand foi cor

tado da Inglaterra. Didier Drog
ba, da Costa do Marfim, fraturou
o braço e sua partlcípação está

ameaçada. Ele levou uma entra-
. da dura do brasileiro naturaliza -

'

, ,

,
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Fia e Flu vivem bom momento
..

B

Equipes querem manter os resultados positivos diante do Goiás e Avaí, respectivamente
_

.

DA REDAÇÃO . :

A sétima rodada do
üamaeonate Brasileiro,
última antes da parada
para a Copa do Mundo da

.
África do Sul, inicia neste
sábado com três partidas.

a dupla mais tradicional do
futebol carioca, Flamengo

. e Fluminense, vai a cam

___.po para tentar manter o

bom momento. O clube tricolor,
entrando nos eixos sob o coman

do, de Muricy Ramalho, enfrenta
,

o Aval, 'em Florianópolis, em bus-
'

.

Cd da quarta
-

vitória consecutiva
e a manutenção entre os quatro
primeiros colocados na tabela de

classificação. Para isso, o treinador
quer a equipe Jogando com a mes

ma garra e vontade apresentada
no triunfo: sobre «? Vitória, no meio
de semana. Oflu não terá o goleiro
Rafael, poupado depois de sofrer

.

pancada na testa contra o Vitória
. '

e levar sete pontos. Seu substituto
será Fernando Henrique.

Do lado catarinense, a palavra
de ordem é a reabilitação. Com

, bom desempenho na Ressacada,
o objetivo é vencer o Fluminense-

, .....

para tentar voltar ao G4. O' Leão

,

da Ilha terá novidades para o jogo.
Sem contar com o lateral-direito

, " Patric e o volante Marcinho Guer

reiro, suspensos, o técnico Péricles -

Chamusca deslocará Marcos para
a lateral e, no meio campo, a novi
dade é o volante Rodrigo Thiesen.
A dúvida fica entre Batista e Rud

nei, que dísputamumavaga, O za

gueiro Rafael e o lateral-esquerdo
,

Pará, que estavam lesionados, vol
tamaotime.

,

No Maracanã, o Flamengoquer
,

.

'terminar o período pré-Copa com

mais um resultado positivo. Depois
de' derrotar o Palmeiras, em São

Paulo; o clube carioca 'não conta..

. rácom Petkovic contra o Goiás e

Vagner Love é dúvida. O alvíverde

goiano também está embalado pelo
,

triunfo sobre o São Paulo.
;-

Por fim, em Salvador, o Vitória
luta para deixar a zona de rebaixa
mento. Finalista da Copa do Brasil"
o time baiano não começou bem
o Brasileirão e precisa derrotar o

Atlético-PR para ter um recesso

mais tranquilo. Do outro lado, o

clube de Curitiba quer a segunda
vitória consecutiva sob

-

o 'coman
do de Paulo César ·Carpegiani.' ,'.

'

FOTOS DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

Flamengo e Fluminense tentam manter bons resultados das últimas rodadas para terminar primeira parte do Brasileirão mais próximos dos líderes.
,

.

Avaí busca a reabilitação dentro de casa para voltar a tnteqrar o G4

CLASSIFICAÇÃO 7"RODADA
SÁBADO
18h30 - Vitória x Atlético-PR
18h30 - Avaí x Fluminense
18h30 - Flamengo x Goiás

, DOMINGO
16h - Atlético-MG x Ceará

Oruzeíro
�uarani

.

Botafogo'
Avaí 8

Grêmio , 8

São Paulo

.;1.6h - Santos x Vasco '

:li 110 ,

16h - São Paulo x Grêmio
; .• f ; i I : 16h - Botafogo x Corinthians

2 ,; 3 1 1: j. 7 i 6 i i 18h30 - Atlétice-GO x Cruzeiro

2 13 ii 1
• f·

7 f 7 fi, O 18h30 - Internacional x Palmeiras

t r J i. I i o 18h30 - Guarani x Grêmio Prudente
212 (2 i 11: � };2 �44,4){,
2J2' 1,2[1°18 .12 .J;44,4% S8RODADA

212 i 2 : 9 + 8 ! 1 f44,4% ,i QUARTA-FEIRA (14/7)

212 t 2 16 ! 5 h.1444% 19h30-SãoPauloxAvaí "

.1 J ; J :, l '. 19h30 - Atlético-PR x Cruzeiro
2 1 2 (2 i 5 j 4 t 1. ']44,4% I 19h30 - Grêmio x Vitórfa

! 1 , f ,.� '; ';

2 : 2 ! 2 i 9 :11 l -2 'j 44,4% 21h - Flamengo x Botafogo
21h50 - Ceará x Corlnthians

Prudente

Goiás,

Atlético-PR
21h50 - Guarani x Internacional
21h50 - Goiás x Vasco

QUINTA-FEIRA (15/7)
21h - Fluminense x Grêmio Prudente
21h - Atlético-MG x Atlético-GO
21h -, Palmeiras x Santos

��j"$�m�Wiilt!limiJaí:êf��,·'iU.<l1i I. F"!1Jilhl•• lf"lij d.l. � m,)iiJi """" lill'�Q"cl '.:,�
�

_

C!.al>Sificados-Copa Sul:!\rnericana
Rebaixados para Série B

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; O - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra: SG - Saldo de Gols; A - AproVeitamento.

JOGOS PELO BRASil
20h - Foz Futsal x Cascavel
20h - Praia Clube x Petrópolis
20h15 - Atlântico x Florianópolis·
20h15 - Assoeva X Copagril

• BRASILEIRÃO SÉRIE'B
• T" RODADA
SÁBADO
16hl0 - América-MG x Vila Nova
16hiO - Náutico x Ipatinga
16hl0 - América-RN x Sport
16hiO - Ponte Preta x Figueirense
16hl0 - Santo André x Coritiba
21h - ASA x lcasa

.UGARITSAL
• SÁBADO
16h - Florianópolis x Foz Futsal
17h - Anápolis x Atlântico
i7h - SãoPaulo x Praia Clube
18h - Unisul x Cortiana
19h45 - Copagril x Umuarama

,

• TERÇA-FEIRA
19h15 - Macaé x AnáJ)olis
19h15 -Intelli x Unisul
19h30 - Cortiana x Krona

.VARZEANO*
• SÁBADO
CAMPO DA vILA LALAtJ
13h30 - BrandenburglDutra x Confort Rne/Divipel '

15h30 - Roma x Kiferro .

,
..

CAMPO DO JOÃO PESSOA
13h30 - Galácticos xPonte Preta/Conti
15h30 - Bell Arte x Atlético Independente
CAMPO DO CAXIAS
13h30 - TIgres MC x Galv. Batisti
15h30 - Néki x Vid. Vieira ./

.TAÇAOCP*�
• D0MINGO
13h30 - Flamengo x Botafogo
13h30 - Vitória x Cruz de Malta

* Sujeito as condições do tempo,
.. I f �,. • J, ",. j., .....
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pelado por caminhão
,

' . "

Gerson Balsanelli, 26 anos, morreu apósescorregar do veículo da Engepasa, onde trabalhava,
, JARAGUÁ DO SUL

O gari Gerson Balsanelli,
,26 anos, morreu após ser

, atingido pelo caminhão da
Engepasa. Ele caiu cuandoo
veículo dava a ré e acabou
sendo atropelado.
__"!:lciGente aconteceu por volta das

14h30 de ontem, na rua Antônio

itz, bairro Três Rios do Sul. Ele foi
.....,Ievado pelo helicóptero Águia da
Polícia Militar ao Hospital São José, mas

morreu logo após chegar à instituição.
Os 'dois funcionários da Engepasa

que trabalhavam com Balsanelli no mo-
,

mento do acidente ficaram chocados
com o que aconteceu. Eles contaram
que o colega pulou no suporte de trás do
caminhão quando o veículo começou a

, manobrar para sair de uma ru�. No mo-
, ,

,

mento em que caminhão dava a marcha
ré, ele acabou escorregando e caindo.
Balsanelli foi atingido pelas rodas e teve ,

ferimentos graves naregião do abdômen.
O 'gari Cristiano Purciano, 35 anos,

r
estava atrás do caminhão junto com Bal- ,

sanelli e viu a queda do companheiro. "O
caminhão estava manobrando para fazer
a coleta do lixo, então ele se desequilibrou
e caiu", relembrou comovido.' O moto

rista Júlio Iurish, 39 anos, contou que só

pércebeu que algo grave tinha aconte

cido quando ouviu os gritos de alerta de'
Purciano. IINa hora que eu ouvi, pareio
caminhão e me dei conta do que aconte

ceu", lamentou.

Segundo os colegas de 'trabalho"
Gerson era solteiro, não tinha filhos
'e trabalhava na empresa há um ano e

seis meses.

NEHEUHAMOS

Por volta das 9h de ontem, um outro

acidente grave foi registrado. Um carro
e uma motocicleta bateram de frente na

BR-280, entre os bairros Nereu Ramos e

Ribeirão Cavalo, deixando O motociclista
ferido. Segundo a Polícía Rodoviária Fe

deral, os veículos saíram da pista e bate
ram em um barranco. A PRF estaapuran-
do as causa do acidente.

'

Segundo os Bombeiros Voluntários,
o motociclista Osni Bolduan, 39 anos, foi
levado pelo helicóptero da Polícia Militar
ao Hospital São Iosé com fratura exposta
na perna direita. Ele passou por uma ci-

,

rurgia e seu estado de saúde permanecia "

estável até o fechamento desta edição. O
motorista do automóvel não se feriu.

'

• Cristiane Alves
cristi_@ocorrelodopovo.com.•

CÉSAR JUNKES

Acidente aconteceu na rua Antônio Titz, bairro Três Rios do Sul, quando equipe da Engepasa realizava a coleta de lixo ontem à tarde

,
'

. Pedófilo pode ser levado
para clínica especializada

JARAGUÁ DO, SUL
O juiz substituto da Vara Cri

minal de Jaraguá do Sul, Bruno

Makowiecky Salles, esclareceu
ontem que não negou a prisão
preventiva de Leonardo Melato,
34 anos, acusado de pedofilia. Se-

, gundo ele, o suspeito foi liberado
na .manhã de quarta-feira - dois

... '

dias após sua prisão - porque não
houve flagrante é, por isso, suade-

tenção estava irregular.
'

, .Salles também de-staca que. de

cretou a prisão preventiva de Me
lato 45 minutos depois de receber
do cartório judicial os documentos

. referentes à 'prisão do suspeito. O
recebimento da documentação,
segundo ele, aconteceu às l4h30, e

'às 15hl-5 a prísão preventiva foi de

cretada.No mesmo dia, o suspeito
foi detido novamente e levado ao

. presídio. A reportagem sobre o pe-
'

dófilo foi publicada na edição de

quarta- feira de O Correio do Povo.
Na decisão, Salles solicita exa

mes para' confirmar se Melato
sofre de distúrbios mentais. Caso

seja confirmado algum problema,
o acusado terá direito a receber

acompanhamento médico dentro

.

do presídio ou ser encaminhado

,a uma clínica especializada para
tratamento. Segundo ele, não exis
te uma previsão de, quando isso
poderá ocorrer porque primeiro a

.
polícia precisa concluir o ínquéri-

'

to policial
"

. Motorista detido por� racismo
contra um policial militar

o motorista de um Renaul Clio desrespeitou à sinalização e passou por
cima dos tapetes daprocissão de Corpus Christi, em Guaramirim, namanhã
de quinta-feira. Ao ser abordado por um policial militar negro que atendia
aocorrência, o infrator o teria ofendido com comentários racistas. Segundo
a PM, o motorista teria dito: IiTinha que ser esse neguinho" Ele foi levado à

.

delegacia para prestar esclarecimentos eo polícialregístrou um boletim de
ocorrência contra oacusado. O suspeito foi liberado e se comprometeu a

. éomparecer em audiência para responder pelo crime em liberdade.

Após se chocarem, moto e carro saíram da pista e caíram nobarrence - "
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Promoções válidas até 05f06/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para' veiculos básicos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas,
ano modelo 10/11, cód. 5U11C4, com preço promocional á vista a partir de R$28.990,00 .. Promoção válida somente para Novo Gol 1.0, ano modelo 10/11 do estoque do Concessionário. Esto

que: 3 unidades. Novo Fox 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z31R4 + P4P, com preço promocional á visla a partir de R$32.290,00. Promoção válida somente para Novo Fox 1.0

2011 do estoque do Concessionário. Estoque: 2 unidades. Crédito sujeite ':I aprovação.

Car�guá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
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