
Educação Marista
" ,_

. I . o ró to
HÁ QUASE 200 ANOS PREPARANDO PARA TODAS AS PROVAS DA VIDA

•

ICOS
, ,

.Expéctatíva é de que sinalização das áreasaconteça e� 30 dias, depois que levantamento dos espaços for
concluído'pela Prefeitura. Hoje, estacionamento nas ruas da cidade não obedece ao Código de Trânsito,
que prevê a destinação de'3% das vagas para idosos'e de 2% aos portadores de necessidades especiais.

Página 7'
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O casal Alvaci Lopes, 62 anos, e Osair Manuel Lopes, 64, comemoram o Dia dos Namorados juntos há 42 anos. Pais de três filhos e cinco netos,
os aposentados revelam que paixão, respeito e admiração são os principais ingredientes para viver uma bela e duradoura história de amor.

Duas pessoas fic8IJl'feridas
Suspeita é de que caminhoneiro teria invadido a preferen

dai e atingido Celta no bairro 'Iaraguã.Esquerdo, na tarde de on
tem. Uma das vítimas está na UT!em estado grave. Página 23
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, www.ma�ista.org.br
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PropoSta quer
proibir o fumo
Projeto de lei 'do vereador

'

Jean Leutprecht (PC do
B) contra o uso do cigarro

- em locais fechados, como
bares e boates, deve ir à"
votação este mês.

'Página 4

Dois empates
no;primeiro dia
África do Sul fez o primeiro
gol da Copa do Mundo

: 2010. França e Uruguai
ficaram no OxO no jogo
que teve o primeiro
cartão vermelho.

,

Páginas 16 a 18
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FAMEG

(47) 3373-9800 !'
www.fameg.edu.brl· .
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FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO •

1111�;�'t�'�s�:- 6:Ji,' iit�a' Carvalho, Ou�rd��LivI'OS el
' ESCriPt(Jrl�";;;'.J()j(l,V',l,!e.:II, Antunes Fermndes, negociante. - -

'1> }�.() B" , .. I
..,

r" 'Firmas " I' J, \ '
, LtUa ,Lt ran.o ", '

I \ Hnl,t� Itcon lel.:lüas}' ,
'__

'- .. ,,- ..------.-'-'-••.-�'-_:__"

j�f��)2i�(@l@)H�(@X@��@:
i�l '

I;�� HOT L.CENTRAL
I 'I "lfr/JJ1N1Uf4" d@ S1J,d
! '

I�! Pl"oJiridarió: 13MILIO STEIN Gerente: E/J1./LJOSTEIN JUl'''�lOR

I�tl' . ,
" '

IJ\$V Dista um minuto da estação: Ponto de 'paráda dos, c
..

�il@\ carros e' autos de Blumenau, ltàiahy e: Fl,(Jri�nop�lis_
i; :):;i:í!u 1'1 I» Bebidas nucionaes e eX�1 angeira�, Sé.�lQJ :I)(:t"n�

II
os srs. uiaiantes exporem SIiUS mostruarios.

li \� , '.

li @ .'
Endereço ,!elegraphico: Ce�tral '.

�H�H�@)®5��ft,
Os hotéis próximos à Estação Ferroviária de Jaraguá em seus anúncios diziam

a que distância estavam da estação, os serviços prestados e também se

dispunham de carros para transportar os passageiros para outras cidades.
-Era comum passageiros pernoitarem em Jaraguá para pegarem o trem de
manhã ou após o retorno à noite. Principalmente após a ligação da Linha
São Francisco - Porto União com as demais ferrovias era_intenso o tráfego_
de pessoas, e comumente os hotéis estavam lotados. Na Rua Emilio Carlos
Jourdan ficavam o Hotel Central, Q Hotel Brasll;o Hotel Becker. Na Avenida
Abdon Batista, depois denominada Marechal Deodoro da Fonseca, havia o

HotelWenserski, conhecido como Hotel Internacional.

.·Impostos
Você já pensou 'em emplacar sua bicicleta? Nas décadas de 20, 30, era

necessário emplacar bicicletas e carroças para manter organizada a frota
,

do município. Pagava-se imposto para este fim. Falando em impostos,
havia também a taxa escolar.imposto sobrerendas, de agiotagem, de ilu-

,

, minação pública. A taxa escolar era pára subsidiar os investimentos nas

escolas municipais. Muitas escolas particulares também eram subven
cionadas pelo governo, tanto municipal quanto estadual. Muitos destes

impostos foram abolidos ou transformados em outros.

GENTE��Áftl0
-

Ainda sobre a linha férrea
. '

Em 1910, quando a Linha São Francisco Seu retorno estava previsto para iniciar às 14h,
foi aberta ao tráfego, o jornal Commercio de passando por Iaraguá às 17h17 e em Hansa '

Joinville divulgava .os horários do trem: partia , logo depois das 18h. Intéressante também que,
deHansa (Corupã) às 7h da manhã, chegando', havia tempo previsto para colocar água e le
a Iaraguá às 7h46 e em' São Francisco às 11h. nha na locomotiva.

Muitas pessoas ainda guardam
uma passaqem de litorína,
quem sabe para manter na

memória momentos felizes que
ocorreram em viagens pela

Linha São Francisco.

"

'

'Horario dos fre.ns m:ixtos "

�----�--.--------
, Chlgadn,: ,E$tà'i{ie,.�

,

.. ,

..... .:..

v.. ,

Em 1903 havia iniciado o serviço postal em Jaraguá,
sendo que eram realizadas cinco viagens mensais até o centro ,

de Joinville.aagente responsável era Alwln'Walter. Com a

implantação da linha férrea, o correio obteve novo impulso e
..

mais viagens, bem como o, telégrafo passou a ser outro meio de
,

comunicação. Ao longo da ferrovia foram instalados os postes
telegráficos, facilitando a implantação deste serviço.

'��
,

J. r �
,.

�·.Cassuh
'vJ"iV",N,cassofi. adv,br

PEOIDO DE AUTORIZAÇÃO DE CORTE '

BREITHAUPT ADMtNISTRAÇÃO E CO'MÉRCIO
LTDA -:- CNPJ: 85.109:932/0001-20 - torna público
que está requerendo à Fundação .Jaraquaense de ' '.

,

M�i� Ambiente (FUJAMA) autorização de Corte

para 'construção de empreendimento, localizada na

.Rua Hermann Schulz no Bairro Vila Lenzi.

Roberto Brelthaupt
Diretor

..
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.PONTO O'E VISTA

-FEIRA QUARTA�FEIRA ,QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIAA '

OAB deJaraguá
,doSul

JorgeBrognoli,
economista

DurvalMarcattor
presidente daAcijs

.

I....

Educação, criatividade e a cultura.
se viu humilhadodurante a aula em função de um
ato literário, criativo, da maior relevância. '

Os mecanismos de sublimação da imaginação e

, da criatividade devem ser rechaçados, dando lugar
aos estímulos que propiciam aconstrução de men
tes' criativas ligadas à arte, às reflexões' sccíais, às
soluções de problemas contemporâneos que cons- .

troem o exercício da compreensão da diversidade

.

e do multiculturalismo. Educar nos moldes atuais

uma sociedade em que os moldes de en

sino sempre vieram formatados, prontos
para serem seguidos, pouco espaço foi
reservado ao.valor do desenvolvimento

da capacidade criativa dos álunos, quer nas escolas
públicas, quer nas escolas particulares, no nosso

país. O padrão pedagógico repressor sempre foi um .

segmento de continuidade de uma formação rígida
que tem origem e fundamento nos conceitos cris-
tãos de educação; ,

Foi com base nessa opinião e a

preocupação em desenvolver á sen- '

síbilídade no ensino que o filósofo,
educador e artista Rudolf Steínef

(1861-1�25) criou uma linha de pen
samento que enxerga o homem além
do material. Trata-se da Antroposo-

.

fia, que prega o conhecimento do ser

humano aliando fé e ciência. Sua pe
dagogia é um reflexo dessa forma de

.pensar, que sobrevive há um século.
Na educação infantil, Steíner via a

importância de estimular a imagina-
,

, ção das crianças e dizia que não se
.

deviam oferecer brinquedos indus-
trializados a elas, que já vêm prontos, pois a ideia
era construir no imaginário infantil a progressão
dos conceitos de educação, de acordo com a com-

preensão da criança.
'

Ainda lembro quando, certa vez, uma profes
sora repreendeu um €oleguinha do primário" num
colégio estadual no qual eu estudava, apenas pelo
fato de ele estar na aula de português escrevendo
num diário como havia sido seu final de semana na

praia. Aquela atitude, na realidade, agrediu a ima

ginação daquele pequeno aluno de sete anos, que

significa oferecer instrumentos que:
despertem o vivenciar criativo em

bases sólidas" aportando concei
tos suplementares e experimentais,
enriquecendo o aprendizado e esti
mulando os alunos afazerem uso da
criatividade para resolver problemas
pessoais e até rnesmo interpessoaís
no decorrer da vida.

Talvez meu colega de primário,
se estimulado, pudesse se tornar um

escritor, um jornalista, assim como

tantos outros anônimos que ca:r:
tam no centro cidade, artistas que
saltam nas praças públicas, crianças
nos faróis com seusmalabares pode

riam, enfim, sentir-se realizados e recompensados,
empregados, se tivéssemos criado uma formação

, educacional cultural em que a arte e a criatividade
fossem a mola propulsora do ensino - um ensino

baseado no enlace entre a formação tradicionale o

despertar da arte e da sensibilidade, com um novo

olhar do educador ao prestigiar as manifestações
- criativas dos alunos ou, quem sabe, destes aplau-

. .
.

dindo a.leitura, feita pelo professor, das partes do
diário de um menino criativo, pouco interessado
numa aula de português.

"
Educar nos

moldes atuais
significa oferecer
instrumentos

que despertem 0_
vivenciar criativo
em bases sólidas •

"

Torne-se um vendedor do Jornal
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-CUlJNÃRiA,
,Feüoadana
Vila Rau dia 19

TRADiCÃO
�

Festas Juninas
na região

Em Corupá, a temporada de festas juni
nas começou no último dia 5, e hoje o pon
to de encontro é à Escola Teresa Ramos. A

....

,
festa inicia às 13h30 com atividades e comi
das tradicionais. Em Guaramírim, a festan
ça acontece na EscolaAlmirante Tamanda

-, ré, a partir das 17h, com atrações culturais,
, fogueira e pescaria. No local haverá pinhão,
quentão, pipoca, cachorro quente; pastel,

,

espetinho e maça do amor.

CUllNÃR,lA
Noite das ,'Sopas- '

HQngaras':hoje
AAssociaçãoHúngara de Iaraguá do Sul

e o Grupo de Danças Húngaras Dunántúl
promovem hoje a Noite das Sopas Húnga
ras, apartir das 20h, no salão daComunida -

-

de Santíssima Trindade, rio bairro Iaraguã
84. Serão servidas sopas de gado, galinha,
porco, aipim, verdura e de sobremesa, sopa
de leite doce. Ingressos antecipados ao cus
to de R$ 15 (adulto) e R$ 8 (6 a 10 anos). In
formações pelo telefone (47) 3376-0430.

CULTURA

Festival, Oriental
. na Arena Jaraguá
o Festival Catarinense de Artes Orien

tais acontece amanhã na Areria Iaraguã,
a partir das 9h .. O festival é Uma oportuni
dade para conhecer a cultura .dos países
orientais. Entre as atrações estão apresen
tações de dança, exposições de produtos,
culinária, campeonato de taekwondo e

atendimento gratuito - de massoterapia,
acupuntura, quiropraxia e shiatsu. A entra

da será um agasalho, que irá para doação."

A' comunidade Santa Clara, da Vila

Rau, realiza no dia 19 de junho, sua Gra
diosa Feíjoada. O almoço .começa às
11h30 sob o comando do, feijoeiro Sérgio
Lázzaris. Ingressos antecipados no valor
de R$ 12, no posto Mime da rua Epitácio
Pessoa. O evento acontecerá no salão de
festas da Comunidade Santa Clara. In

formações pelo telefone (47) 3371-2045

(terças-feiras, quintas-feiras e sábados).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fumar? Só no lado de fora
�

.\., .

Projeto 'de lei proíbe o 'uso 'de cigarros em locais públicos fechados
JARAGUÁ DO· SUL

Dev.e ir à .votação este 'mês
o projeto de _lei que proíbe
fumo em locais públicos

.

fechados 'corno escolas,
empresas, bares e hotéis.

apresentado na Câmara de Iaraguá
. é semelhante ao desenvolvido pelo
vereador de Florianõpolis Gean,·
Loureiro (pMDB), aprovado e ,em.
vigor há quatro meses.

"Esta é uma das leis que pegam.
Está sendo bem aplicada tanto em

São Paulo como em Florianópolis.
. Tanto que o Estado já desenvolveu

*

uma lei a respeito do assunto, assim
como o governo federal", comenta.

De acordo com o projeto apre
sentado à Câmara, aVigilância Sa-

.

nltáría e.o Procon serão os órgãos'
da Prefeitura responsáveis pela
fiscalização nos estabelecimen
tos.· O local que for-flagrado per
mitindo o fumo será punido com

. multa estabelecida no código de
defesado consumidor. A propos
ta excluiu cultos religiosos que
usam produtos fumígenos em

rituais e comércios específicos
como charutarias e tabacarias.

,orojeto
_

teve parecer favorá
el pela Comiss_ão de Legis-

" ação, Justiça e Redação Final
e se for aprovada, entrara em

vigor em 90 dias após a publicação.
Aproposta proíbe o uso de cigarros,
cigarrilhas, cachimbo e outros pro
dutos fumígenos em todos' os locais

, fechados.de circulação pública, sal
vo espaços reservados para o fumo,
desde que'eles sejam devidamente
isolados dos demais setores.

.
.

/

Autor da proposta, _

o vereador
Jean Leutprecht (pC- do B) conta
que começou a pensar no assun.

to durante uma visita a São Paulo,
onde o fumo em locais públicos foi' • Giovanni Ramos
proibido no ano passado. O'projeto

--

.

giovanni@ocorreiodopovo.com.br

s

Uso do cigarro será proibido em locais como 'bares e boates

•

,i

. <;':������4�:�::�q.�«:4�V�����:::�:
Datá: 16 de junho, às 19h

::)::ç�tij�·�;4��Wl,���f:�*.i:,�#:::,:::?::::}:>�:
Data: 23 de junho, às 19h

Locál: XP Investim�ntos 13373-8108

� educação Confirme sua presença

Esta é uma das leis
.

. que pegam. Está
.

sendo aplicada tanto
em São Paulo como

.

em Florianópolis.
JEAN LEUTPRECHT (PC DO B)

"

.Taxa de Álcool
e cigarros

.'

q presidente. da Comissão de

Legislação, Amarildo Sarti (PV)
aprovou a proposta antifumo de
Jean Leutprecht (PGdo B). O ve

reador, inclusive, defende medi
das mais drásticas. i'Estou vendo
a possibilidade legal de criarmos
uma "ecotaxa" em Iaraguá do Sul.
Taxaríamos cigarros, bebidas al
coólicas e combustíveis, rever

tendo QS recursos para a 'Saúde e '

o meio ambiente", explica.

Bloqueios aéreos garantidos/ n05 melhores horários,
parti,ndo�de Flo,ria-nópolís ,

"

Sardas todos osSábados e dotn1ingos•
f você a'inda ,pa,rcetill em

10x s mJ"ro$ t M entr da.
. .

. InelltSO nõ� mteiro); pamgem aérea'partindo de FlõriaAópGlís, 7 noltes de hóspedagêm om café da I1Hlhhâ,
traJjltldo�1 paS�éiO é M�15tê,rl(ja êSPécllllízada CVC (exceto quando c4tado),

PortoSeguro férias de Julho
.

,

. A�a'fir:Gê, ... e.rta.. ,.",,,.,.... ,,,.·.O+10){A$1 02,80
KoM F�fí\�)( � s&ídá iiljllrr

F rtaleza'
A��ãr'tir d@ "h'�""""""'"''''''''0+10xR$126,80
Hõtel Vill� Máyor� sáídlls g, 12, 20/agó

. ,

I (el
'A p�rtlf di? , .. ,.:,.: ;, .. , 0+10)(R$121 ,So

-

Hotd Tambaqu'; Praia- sáídãs 81 29/agô

.) IVd úf.
A partir de .. , : , ,.:O+10x Rs1 03�80

,
Hotel Sól Plaza Slé@Q:saídas14,21, 28/<190, S/Sét 2/out

it .

.'.
.

A partir de 0+10"R$125 ,80
Hotel Olí�(j Mar- sàídas'8, 15/ 22/29/agol 12, 19, 26/set

.. . � .

ata JU a Férí sdeJutho,
.

� pa'tif dEi· , e.s , ..0+10"Rs1 07,80
Poúsadã>fv1'aFlattl- wlda 27/juií

(O ua·
-Apatt;rde O+10x Rs'1 1',80'
Hotel Beira Mar=sáíday8, 15,22/ago (nâo lndui passeio)

A partirde , ; ,., .. ,0+10xR$l43 ,80
Hotel' Holíd'ay Inn E)(press� sardas 2/óut, 6/iíov

.'

ftreç6s pór �ssoã' éI'll ápatlamentà dupk>. ós valQr�
emd6(ales amefi€ano§foritffl cakuládosfjeló (âtnoio
do dià 09'/M/20io US$ 1,00 = RS 1,% e �tã()
tEi(akulados' peJa cofil�a() tutism� d� dia dã tomplà.
As taxas dé embarqu� não éStãa incluídas. otelta de
lugare'S lim*adós é r�sê'i y'�� �Ujeita� a c6níitmâção.

. Financiamentos ,ôm tattãõ' dé (Iéd�6, (hequ� pré·
dala<JITe' bolétõ líanGál Ie.

.

I

.

.

wnsulte S 11 ag n e e via ens'
.1 I

. Atâtânguá - SupêFmercadõ MahenttL., 48 3527�1717
BaineAríõ (ambórl�.s'hopping H 47 340�"6444
Biurnenau � S�óppitlg NeumarJ<t... 47 2102�5050

Osmelhores Resorts e Hotéis de Pratá

Iberostar Sahi 5Iste'nalUdo rídrtído

'.APMtI�dê ....i..�"'<, .. 'r...,""".. ," O+10x'R$296,80
Prilla 'dà Forte· salda) 14, 2t 2g/ag(l,5!s�t� 2, 1611�/óut

Sr ezes aufpe��... Sístel11afuoot'lduído
Apàrtírdê""",� .....,..... ,.. ...... ,O+10xR$2 6;80
'ó5fa dó buípe� saldá) 14, 21, 28/agôI5Is�tI2/ 16/21/oút

B 'a h Park AcQua eSort /?�! �

.

.

Aparttrde "·" ,, O+10Je R$285..80
Fôrtal�2â- �Ilídàs 8,22, 29/ago,S, 12, 19, 26/s�t, 3, 10/out·

eh t ss Muroptt'l.' •••• md j' tar

A partir �e ...m"'..... ;' .... e ...;.."'0+10x R$ 242,80
Porto de Galíhha�- sa'ídas 8, 15, n/ago

I
'. ,

Saídas· iodas as quintas. E você ainda parcela. em
8x sem juros e SêM entrada.

-v

'InclusO'lío rotéífO: pas�gém aérea partindo de Floríafiôpolisí 3' noites
de hospedagem com café dá manhã, traslados, passeío e aS'si�têncía de
viagêm InternaCional. .

,
.. ,

..

,

a 151f. . 161 2"!r;ót
AP@fíllS.,.. ,:O+8XR$167,70 AP�has" .."O+8xR$128,70
ijotef E1Conquistador' Base US$ 688" Hot@1 Ef ConqlIist'ador - Base US� 5�8,

,

fJ l
�

•

9100'
.

I

Apenas ",�;.0+8xR$ 2·04;26 Apenas , .•".0+8xR$126,26
,

Hótél Eí Cónqllistador - Base US$ 83g, Hótél EI Conquístador -Base U5$ 5181

'.v

,
.

Chapecó - Av. Ne�eu·Râmos, " .: 49 3321-8151 Jataguá dó Sul � Shopping Br<:llthaupL. 473.055,,0667
(ridúma � Shopping Délla, " d ", 48 2l01�030J Joinl/iUe - Gartêh S'hopprng " ,: , 47 304l·9166
FloriMópolis � Beiramat Shopping 48 2108,,2525 JoinViUe" Sh()p�ing Mueller 1."".. ;•. ,., 47 2101�1515
Florian6polis • Floripa-SIi!op,ping , .. , 48 3202,,9999 São Jasé -(�rmo tom�rdal.(..ampihdS ... 48 2108,,0699
Florianópolis· Shopping 1�uaremi f.' 48 2108-6464 Tubarão a 'Farol SMpping, ....u.,...... " .. UI 48 3052-3102
Ou a{5Sewww.cv(.((�m.br/sc e �ompre on-line.

SONhe cOm o Mundo.

A,gênte leva oI/c;c,ê,
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PIERO RAGAZZI

•

aiS um

O deputado
o 'estadual e pré-candidato candidatura aliado a siglas como PSOL e PV;

.

ao governo Sargento Amauri Soares criando uma alternativa mais à esquerda nas
(PDT) "esteve sexta-feira em Guara- eleições. lias outros nomes estão procuran
mirim, para uma reunião comlíde- do apenas os grandes empresários. Precisa

ranças partidárias da região. Soares lançou a mos de uma coligação junto do trabalhador,
pré-candidatura a três semanas, enquanto o' do pequeno produtor" afirma.
partido é assediado por PT, PMDB e pelo pp, Se for candidato, Soares terá a segurança
que já ofereceu a vaga de vice. "Eles querem -pública como a principal bandeira. '.'0 go
nós de vice enquanto não fechamcom PT ou verno Luiz Henrique no segundo mandato

PSDB", provoca.
.

. " foi horrível para o setor. Não houve diálogo
A direção estadual do PDT já definiu que

.

com os policiais, não houve investimentos.

só apoia�á o�tro nome para governador se É preciso repensar a segurança nó Estado,
este apoiar Dilma Rousseff (PT) para presi- respeitando os trabalhadores da área em pri-
dente ..

No entanto,'Soares defende sua pré- meiro lugar", comenta.
.

.

Relatóri' adiado-
Em visita a Guaramirim, o pré-candidato A votação do relatório final da CEI

_

ao governo Sargento Soares (PDT) conversou da Schützenfest foi adiada de terçapara
com o vereador Caubi Pinheiro (pDT) sobre quinta-feira, dia 17.Amudança ocorreu a

as candidaturas da sigla na região. Pinheiro pedido do vereadorAmarildo Sartí (PV),
garante que o partido lançará pelomenosum integrante da comissão que viajará na

.

.

nome para deputado estadual. O vereador, no começo da semana para a cidade de

. que é um dos possíveis candidatos, afirma .

. Crissiumal (RS), junto com o assessor. Na

queRuyLessmann eRonaldoRaulino são ou- solicitação, o vereador ressaltou que serão

�as opções, sendoque o segundo anunciou mais dois dias para que os não partici-
: nesta semana que não participará dadisputa. pantes da comissão analisem o relatório.

.

,

'

·artões nagnéticos '

.

A Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) aprovou um projeto de lei

que �roíbe empresa.s co�erci�is e financeiras de enviar cartões magnéticos por
�orrelO sem a�autonzaçao do Interessado. A proposta original é do suplente de

deputado Carlos Chiodini (PMDB), mas foi o substitutivo global de Kennedy Nu
nes (PP) qu� acabou sendo aprovado. De acordo com o t�xto aprovado, as empre
�as qu� enviarem cartões sem autorização poderão sermultadas em R$ 2 mil por
mfraçao. O valor da multa será ajustado anualmente' e quem receber os cartões
indevidamente deve procurar os órgãos de defesa do consumidor.
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DUPLlCACAO DA BR·280
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DOL�rrOR

. O pecado original·de empregar
�-amo se sabe, um dos itens

mais, significativos na

composição do elevado
.._ custo Brasil, este algoz da

competitividade empresarial,
refere-se aos tributos e taxas in-

meroso o número de trabalha
dores que, ao saírem da empresa,
recorrem à Justiça, mesmo tendo
recebido sempre todos os seus

vencimentos e direitos de'modo
absolutamente çorreto. '

Advogados es

-pecializados estru

turam a causa com

cidentes sobre a

folha de pagamen
tos. A contratação
de um funcionário
com carteira assi

nada, como deve
ser, impõe ao em

pregador recolhi-
_ men�to, equivalente

a 67,53% dos ven-

-cimentos, referente , ,aos encargos traba-
"

exageradas senten-

lhistas e previdenciários sobre o' ,�ças indenizatórias, que vão, de
salário, além de adicionais e be- danos morais jamais cometidos

,

nefícios garantidos pela CLT e as até horas nunca trabalhadas. '

convenções coletivas. 'O 'problema é que, dependen-
Se considerarmos um traba- -dó do valor da ação e do porte da

lhadorque ganhe mensalmente empresa, tais sentenças indeni
R$ 1,5 mil, o custo pata a empre- zatórias podem comprometer de
sa será de, no mínimo, R$·-1.013, modo agudo a saúde financeira da
além do valor nominal do salário. organizando, ameaçando atémes
Há, ainda, em numerosos casos" mo a sua sobrevivência. Defende-
o pagamento de horas extras, 'mos com veemênciá a Justiça do
adicionais noturno, de insalubri - Trabalho, na, qual, doa, a quem,
dade e periculosidade, com seus doer, deve serprivilegiado e prote
respectivos enc_argos previdenci- gido o direito de quem verdadeira-

'

árias e do FGTS'. ' mente foi lesado. Entretanto, não '

Como se não bastassem to- se pode transformar os tribunais
,

dos esses custos, os empresários em fábricas de sentenças injustas,
ainda enfrentam a permanente nas quais parece prevalecer uma
ameaça dos processos na Justiça espécie de "pecado original'" de
do Trabalho, grande parte deles quem gera empregos, paga salá
movida sem razão concreta, na rios e distribui tenda.
esteira de uma cultura pater

,

nalista que se desenvolveu e se

tornou arraigada no país.É nu-

"
Se'eonsiderarmos
um trabalhador que
ganhe mensalmente
R$ 1,5 mil, o custo
parà a empresa será
de, no mínímo, R$
1.013; além devalor
nominal do salário.

argumentos _ nem, '

sempre correspon
dentes à verdade, e

as causas são sem

pre acolhidas pelos
tribunais, sujeitan-

.

do as empresas às
mais descabidas e

João Francisco Salomão,
presidente da Federação das
Indústrias do Estado CIoAcre

. EDITORIAL"

8R-280
ão é novidade que a, situação da BR-280

que corta a região vai de mal a pior. O
trecho entre Jaraguá do Sul e São Fran
cisco do Sul aguarda uma promessa de

duplicação que já dura 15 anos: Já a extensão'

que liga o município até Canoinhas sofre com a

falta de acostamento, comburacos na pista e fal
ta de sinalização; comomostrou a -

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

edição de ontem.
O Dnit (Departamento Nacio

nal de Infraestrutura de Transpor
tes) promete recuperar totalmen
te o trecho no próximo áno. Ü'

órgão afirma que o projeto de re

'vitalização está sendo concluído e

que a licitação para a escolha 'da

empresa responsável pelas obras deve ser lança
da em até 90 dias. O investimento em melhorias
no acostamento, intersecções e construção de

,

rotatórias está orçado em R$ 83 milhões.
O que se espera agora é que, ao menos a pro

messa de recuperação deste' trecho da rodovia'
seja cumprida, embora os problemas que colo

, cam a vida da população em risco sejam muito

antigos. Já os sucessivos cronogramas descum-
. pridos para a duplicação do trecho até São Fran
cisco do Sul mostram que as obras, prometidas
ainda para o início de 2009,' ainda devem demo
rarmuito para sair do papel.

Se antes o entrave eram os estudos ambien-

tais realizados pelo Dnit, agora omotivo do atra
so é a não emissão da licença ambiental pelo
lhama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente', .

e dos Recursos Naturais Renováveis). ,O Ibama,
por sua vez, afirma que a empresa responsável
pelo projeto pediu mais prazo para adequações.

'

Enfim, ninguém quer assumir a responsabili-
dade quando o projeto não
anda. Ao contrário de quan
do dá certo, pois aí todos
querem ser o pai da criança.

O edital de licitâção para .'

a duplicação deveria ter sido

lançado ainda em outubro
de, 2008, mas até agora não
"há sinal de quando isso re

almente vai acontecer. Enquanto isso, continu
amos vendo nos jornais as notícias de tragédias
na rodovia, onde a falta de infraestrutura ocupa
boa parte. da responsabilidade. Continuamos
vendo as empresas perdendo produtividade por

, '

causa da falta de agilidade no escoamento das

, mercadorias. Continuamos, enfim, ouvindo das
autoridades ap.enas promessas "da boca para
fora", sem qualquer comprometimento.

Que apopulação não se esqueça disso .ao vo-
, tar nas próximas eleições. Que analise o histó
rico dos candidatos, avalie as intenções deles e

cobre dos eleitos os compromissos anunciados
sobre o palanque.'

,

,

,

DO LEITOR
'

Redes sociais e seu uso no ambiente.corporativo

[]Ufgimento
de novas tecnologias e.as inova- A cada dia é mais comum ver empresas, muitas

, ões em mídias sociais tem alterado a forma delas de grande .porte, liberando o acesso de seus
"

orno as pessoas se comportam. Convergên-
'

funcionários às redes socíaís,
ia,está em todo lugar e nunca foi tão fácil Porém, é importante ressaltar que esta nova

atingirumpúblico tão grande. '

. mentalidade dos gestores de 'TI, apoiada pela mais
Para que seja possível ter uma ideia dadímerl- alta díreção das corporações, embora alinhada com

são deste assunto, atualmente, 96% das pessoas da os conceitos modernos de gestão, tem consequên-
chamada geraçãoY (nascidos após,

'

das no âmbito jurídico, que pode-
, 1980) utilizam redes sociais; a tele- , ,

-

rão ser supçrtadas pela empresa e

visão levou 13 anos para atingir os não podem ser ignoradas.
50 milhões de expectadores, en- A televisão levou 13 Os riscos são inúmeros, mas é

,

quanto que a"rede socialFacebook
, possível destacar; dentre outros, oanos par,a atingiralcançou o dobro damarca, em nú- risco de vazamento de informa- ,

merode usuários, em apenas nove
os SOmilhões de ções da empresa, bem como o

meses, somando hoje mais de 400 expedadores, .risco de responsabilização da cor-
milhões de usuários. enquanto que a rede poração por atitudes impróprias

Neste contexto, é relevante social Facebook de seus empregados no uso das
o papel das redes sociais, que a . alcançou o dobro da redes sociais. ;

.

cada dia estão mais inseridas na màrca, em número de A autorização de acesso a re-

vida das pessoas, com utilização usuários, em apenas
des sociais, mal implementada

'maciça e crescente, principal- nove meses. ,cria na empresa uma verdadeira
mente para fins pessoais. . "porta aberta" para o acesso e dis-

Por este motivo, no inicio do , , ,seminação de informações confi-
surgimento das redes sociais, os dencíais e restritas.

,

gestores de TI (Tecnologia da Jnformação) das em- O uso das redes socíaís nos ambientes corporati-
presas se apressaram em bloquear o acesso a todas vos é uma realidade inevitável, em curto prazo, mas,
.as redes sociais, sob o pretexto de inibiruma eventu- ao mesmo tempo, demanda o preparo. prévio dos
alperda de produtividade dos trabalhadores, gestores de TI, para que a liberação de tais acessos

Porém, a evolução das redes sociais convergiu
.

ocorra com um nível de maturidade legal e técnica
para a utilização destas ferramentas- também para' adequado da empresa.

'

fins'profissionais, passando a ser uma importante , Marcos Gomes da Silva Bnmo e Renato .

ferramenta de pesquisa e publicidade. LeiteMonteiro, advogados
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Prefeitura ainda vai estudar se estacionamento exclusivo será cobrado

ESI I A EN

Projeto prevê
-va�para
os deficientes

LAJOTAS, BURACOS E SUJEIRA PELA RUA MAJOR JÚLIO FERREIRA
-

Rastros dasobras inacabadas
JARAGÚÁ DO SUL curso. Conforme o empresá-

Há dois meses a passagem rio Désio Deretti, os trabalhos

pela rua Major Júlio Ferreira, no estacionaram�durante mais de

bairro VIla Lalau, é possível so- um mês. As reivindicações já
mente em meia pista. Isso por- 'foram feitas para a Prefeitura,'

. que, o Samae (ServiçoAutônomo Samae e até Câmara de Verea -

Municipal de Água e Esgoto) de dores. "Um passa a responsa

Jaraguá do Sul deixou os rastros' bilidade para o outro", reclama.
das obras inacabadas. A inércia Segundo o diretor da autar
do órgão municipalresultou em quia, Nelson Klitzke, os traba

reclamações dos moradores. lhos de implantação da rede
.

O cenário concentra lajotas, de esgoto sanitário nessa loca

buracos, vazamento de' água. . lidade já foram finalizados. No

sujeira e desordem pelo per- .entanto, a empresa responsá-

vel pelá recolocação das lojas
atrasou a obra. "Dependemos
do serviço terceirizado para re

cuperar a rua. Estamos aguar
dando o recomeço das obras .

O clima chuvoso também éum
dos motivos", justifica. .

Namanha deontem, os fun- .

cionários do Samae iniciaram
o conserto dos vazamentos de

água' na rua. "Acredito que até
na próxima semana a-empresa'
contratada vai repor os .parale
lepípedos", complementa,

Expectativa é de que sinalização
das 'áreas aconte-ça em 30 dias
JARAGUÁ' DO SUL

Pela primeira vez na cidade,
um projeto contempla
a exigênci� de oferecer
estacionamento exclusivo
aos idosos e portadores de .

necessidades especiais.

credenciais padronizadas serão e�
tregues ,aos interessados que pre
encherem o cadastro nas entidades
específicas. Uma das vantagens é a

validade'do cartão em todo o terri
tório brasileiro. No entanto, algu-,·
mas cidades cobram pelo estacio
namento. "Essa questão ainda será
analisadapelaPrefeitura", enfatiza.

-

C
onforme as resoluções 303·
e 304 do Código de Trân-

, sito Brasileiro, uma quan-
.

tidade
_ específica de vagas

regulamentadas ao uso público
deve receber placas sinalizando a

restrição a esses usuários. A previ
são do departamento de trânsito
do governo municipal .estabelece '

.

a inserção dessas marcações nas

ruas da cidade em 30 dias. '

De acordo - com o coordena
dor do projeto e responsável pela
Educação nó Trânsito da Prefei
tura; Afonso Nichetti Filho, o nú
mero de vagas ainda tem de ser'
somado. � partir do resultado to
tal das paradas públicas, 3% será
destinado aos idosos e 2% ficam .

reservados para .as pessoas. com
necessidades especíaís,

Para identificar os usuários,

-

O desenvolvimento do projeto
será direcionado em uma reunião
na próxima semana em conjunto
com as seguintes entidades: Ama
(Associação de Amigos do Autis-

.

ta), Apae (Associàçãô de Pais e

Amigos dos Excepcionais), Rede
Feminina de Combate ao Câncer,
Ajadefi (Associação Iaraguaense
dos Deficientes Físicos), Aadav

(Associação Assistencial dos Defi
cientes Auditivos e Visuais), Cen
tro de Referência do Idoso ehospi
tais Jaraguá e São José.

.
-

Punclonários do Samae retomaram os 'consertos de vazamentos de água ontem no bairro Vila Lalau
• Daiana Constantino
daianac@OCOI'-eiodopovO.COIII....
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Buxixo .

f

Algumas pessoas quando não tem capacidade própria para conquistar seus objetivos,
.

procuram maneiras extras para dàr aquela forcinha. Esse é o caso de duas "empresárias"
da urbe sorriso, que segundo contam as comadres nos cafés famosos, estão gastando uma
fortuna com benzedeira, cartomante e exu tranca rua. Cruz credo!Vodu nelas!

Nono
o mais festejado aniversariante de ama

nhã é o querido amigo e advogado Reinol
do Murara, o Nono, que faz parte da equipe
dos Looks e Quintaferinos. Nono vai come
morar a data com seus grandes amigos e

familiares, pagando a farra pra galera, em
Balneário Camboriú. Finalmente vamos

ver a cor do dinheiro dele ..

Estacão armazém
� .:»

�' Os amigos Daniel e Geórgia Behnke, Esta-
ção Armazém, preparam para hoje uma noi- -

te especial. Mais'de seis pratos com palade
res supimpas estarão inseridos no cardápio,
e várias rolhas de vinhos paraComemorar€m
grande estilo o Dia dos Namorados.

NAS RODAS
Márda, a esposa do gerente da
saúde Everaldo Corrêa, recebe
hoJe.Q coro de parabéns.

.

.I

mo_�go nca Ives@neturio.com.br-

Moa Gonçalves....�al-�����"��

• Quem quiser. assis'Ür a
Copa doMundo numa boa a
opção esperta é comprar uma
àsSin�tura Çla;Embratel com o

meu amigo Eduardo Maurer,
. da Sansen. Show de bola!

Entre aspas
"Segundo o fabricante do Via

gra a performancedo consumidor
'não vai cair pelametade junto com
o preço domedicamento". Será?

Hoje muitas pessoas vão curtir 'a' data
de maneira diferente. Uns em casa, outros
irãoviajar, alguns passarão a data em bran
co. Mas, quem optar por festejar o dia nos

restaurantes de Iaraguá, fará uma ótima

opção. Pois quase todos as casas da cida
de estarão com novidades. Kantan, Cacha
çaria Água Doce, Bier Haus, Hotel Kayrós,

'.

Estação Armazém e Adega Airoso Meneses

.

irão surpreender!

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o. industrialWandér

Weege: Em qualquer .canto do mundo por
onde circula; faz questão de acessar a Coluna.

. O big shot gosta de estar atualizado.

• Para secar os Argentinos, que
vão jogar contra a Nigéria, o

, empresário Iurgen Joesting, o
popular Igue, movimenta hõje,
no bar do 'Sérgio, o tradicional
comes e bebes. A casa vai lotar!

. • Por favor, não ousem esquecê-
.

la: A bela 'Fernanda Majcher
é grande aniversariante de
amanhã. Liguem! Ela vai adorar
saber que foi lembrada.

• O meu amigo Jeferson da
Rocha Barros radicalizou de
vez. Depois dos sessenta anos

optou por estilo próprio. Brinco,
. chapéu de-coco e tatuagens
'fazem parte de seu novo visual. .

Olho vivo, irmão! Como diria o
I

grande colunista Ibrahim Sued.
"Cavalo não desce escada".

Onde comer bem
, em'Jaráguá

na doceria dá. Melânia. Uni dos
cafés mais famosos de Iaragua.

..

Placeour
47 3275..0028

w/W/w.pface-t.ourJ.tJIl1.br
suana.�Jur'.br

� I!'tart<i:I$C.oJFi� 90 li M:1; IJ.AOO�AlJ�\lElI:

A bela jovem Suelen '

Baranoviski, uma das
elegantes da Festa do
Champanhe.

Em geral, as, mentes
medíocres desaprovam
tudo o que vai além da

sua própria compreensão.
FRANÇ-OIS, DUQUE DE ROCHEFOUCAUW

.Dica da sábado
curtir as delícias do Mr Beef O .

deck mais famoso dê Jaraguá.

Luís Carlos Giesele, o Zuza, está
a mil apoiando a Feijobeira .

.

Feijoada ,promovidapelo
.. Beira Rio Clube de Campo,

que acontece dia 19 de

junho. A expectativa é de
,

mais de mil pessoas e a renda
será revertida em prol da

reconstrução do salão social.

•

, •Adauto Zocatelli, o popular
Cenoura, foi o aniversariante

, tpais fe��eJa:do da cidade
,

.

ontem. A festa rolou na sua

baí M·I·· ,iaia.. 1 Vivas.

! 'I".
'

iI-"';,'" I!f
. '!St�mn1ti8�h! Quem 'l'� .

pé,lTÍidpou �'nô passàdo já
pode fazer a inscrição do seu .

grupo. Mais informações com
Jaqueline.no 3370�1290G. ,;

Bem neste sábado o jovem ca

sal Adrailton Zuse e Suelen Ben
venutti, festejam dois anos de
puro love. E viva o amorl
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parabaixopelo
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segundomês .

Exportações subiram','mas importações
derrubaram saldo registradoem maio '

, JARAGUÁ DO' SUL

Seguindo o exemplo de abril,
em.maio" o saldo resultante
entre as compras e as vendas
negociadas por empresas
jaraguaenses como o

estrangeiro foi negativo. '

abril, segundo os dados divulgados
pelo governo federal, ou seja, de US$
15 milhões e 72 mil para US$ 21 mi
lhões e 240 mil.

PQr tudo isso, a sobra da subtra

ção entre exportações e importações',
fechou o mês passado em US$ 30 mi
lhões e 918 mil. O valor está apenas

ã

frente dos US$ 9 milhõesedos US$ 23
'milhões registrados, respectivamente,

..- e por um lado as exportações em janeiro e fevereiro de 2010.
,

movimentaram mais recursos Já em 'Guaramirim, maio termi-
......

que no mês anterior, por outro, nou com saldo negativo de US$ 2 mi-
.

,

as importações também so-, lhões e 499 mil" dando continuidade

freram avanço significativo. Naque- ao 'cenárió verificado durante todo

les 31 dias dedicados ao comércio o ano. Outra cidade da microrregião
exterior, o município enviou para que, conforme o Ministério do De

fora dó país o equivalente a US$ 52
. senvolvimento, Indústria e Comércio

milhões e 158 mil, montante seme-. Exterior, seguiu o exemplo foi Massa
lhante ao verificado. em março. No randuba: � US$ 17 mil e 656. O grupo

período intermedíãrio, no entanto,' é completado por Corupã.ique teve,

a soma havia chegado somente aos 'déficit de US$ 2 mil e 613.

US$ 46 milhões e 666 mil. . Bm contrapartida, ,Schroeder fez
'

Na face inversa da balança, po- par com Iaraguá do Sul. O município
rém, o total também teve crescinien- obteve lucro de US$ 41 mil e 215.

'

to. Este, por sua' vez, se consagrou
,

. como o maior do ano. O salto foi de
40% no comparativo entre- maio e

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo�com.br

U Icí O'QUE o REI

Blumenau, Florianópolis· e
Itlliafestão na contramão

"

JARAGUÁ DO SUL o dobro de compras frente às vendas

Assim como Jaraguá do SuVo mu- e somou - US$ 189 milhões e 741 mil.'

nicípio de Joinville também somou Ainda de acordo com levantamen

.maís exportações que importações em to do governo federal, os dez municí
maio. Amaior cidade do Estado fechou pios brasileiros que mais exportaram
o mês com positivos US$ 71 mílhões,e de janeiro, a maio de 2010', foramAn-

,

899 mil. O total, contudo,' representou, gra dos Reis,' em 'primeiro lugar, com
avanço significativo nos, negócios fir- embarques de US$ 3,826 bilhões.

mados com o exterior. Em abril, 0 saldo, Logo atrás, figura São Paulo. As ven

tinha sido de somente US$ 30 milhões. das da capital somáram US$ 2,442 bí-
O ládo da balança comercial ocu- "lhões. A terceira colocação é ocupada

pado por Guaramirim, Massarariduba por Santos, com exportações de US$
e Corupá, no mês passado, foi engros-' 1,927 bilhão. Entrea quarta colocação
sado por três representantes expres- .até a lOa aparecem: Parauapebas, no
sivos. Blumenau s'� desequilibrou e Pará, São' José dos Campos, em São

contabilizou - US$ 4 milhões e 653. Já Paulo, Paranaguá, no Paraná, a flumi
a capital, Florianópolis, foi aindamais nense Macaé, São Bernardo do Cam

longe com seus - US$ 59 milhões e' po, também em território paulista,
51'9. E, como de costume, Itajaí fecha Vitória-no Espírito Santo, e, por fim,
o grupo.,O município negociou quase Itabira, em Minas Gerais.

'

DESTINOS PREFERIDOS DAS INDÚSTRIAS JARAGUAENSES,

EXPORTAÇÕES (JAN/MAIO 2010)
,

," CHILE

ESTADOS UNIDOS ÁfRICA DO SUL

US$ 16.788.409
'

,

US$ 45.970.779

US$ 7.647,379

CÉSAR,JUNKES

.'

-

Exportações foram Il,laiores do que em abril, mas importações também sofreram avanço

EXPORTA_ÇÃO JARAG-UAENSE EM SETORES
• PIERO RAGAZZI

• EXPORTAÇÃO '

Bens de capital US$ 192.p42.292
• Bens intermediários' US$ 6.949.896
• Bens de consumo' US$ 15.820.579
• Combustíveis e lubrificantes' US$ '19.718

,-

• IMPORTAÇÃO
• Bens de capital US$ 42.612.327
• Bens intermediários US$ "39.660.029
• Bens de consumo US$ 3.420.364 '

-
'

'

'.' Combustíveis e lubrificantes US$ 50.33-6

* Dados de janeiro a maio de 2010
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DIA DOS NAMORADOS

OR·
FOTOS PIERO RAGAZZI

Casal de aposentados vive há ..42 anos juntos e revela os segredos da união duradoura
JARAGUÁ DO SUL

Ela gosta de fazer crochê.
Ele passa as horas livres
cuidando do jardim. Ela
adora doces. Ele prefere
pratos salgados. Ela se
diz agitada. E ele se define.
como uma pessoa calma

"

as alianças douradas
nos anelares esquerdos
revelam. que o "cupido"
acertou em cheio ao fle

char os corações de Alvaci Lopes, .

62 anos, e Osair Manuel Lopes, 64
anos. Tudo começou em um baile,
110 município de Aurora, Sul do Es- .

tado. ''A gente morava no mesmo

bairro e frequentava asmesmas fes
tas. Foi a partir de uma dança que
nos conhecemos", relembram.

Foram apenas um ano e dois #

meses de namoro e hoje, os dois
contabilizam orgulhosos, :42 anos

de casados, três filhos e cinco netos.

"Naquela época, não �e. namorava
por tanto tempo como hoje", analisa
Osair. "Parece que hoje, o namoro e

o casamento não é levado tão a sé- .

rio. Tivemos uma educação muito,
. .

. "
Parece que hoje, o namoro
e o casamento não é levado
tão a sério. Tivemos uma
educação muito rígida. Eu
não podia ir nem na missa
sozinha. Hoje, os jovens
têm muita liberdade.

,

ALVACI LOPES, 62 ANQS

"

Opostos que
se, atraem e
se unem

Mesmo diante das diferenças
,e das dificuldades enfrentadas
em uma história de- amor que já
dura 42 anos, a paixão e. o res- ,

..peito transparecem nos olhares
,

do casal de aposentados .. "Con

seguimos tudo juntos. A casa,

o carro, formar a nossa família.
Tudo que é de um, é do outro

também", enfatiza Osair.
.

Segundo o casal, admiração
também é um tempero a mais no
relacionamento. "O que eu mais
admiro nela é a persistência. O

_ que ela quer, ela consegue", reve
la Osair. "E eu admito ele ser tão

paciente", resume Alvaci.

,_

rígida. Eu não podia irnemnamissa
sozinha. Hoje, os jovens têm muita

.

"liberdade", acrescentaAlvaci. .

Mesmo depois de tantos anos

de convivência, os dois contam

que continuam a fazer tudo jun
tos. Dividem desde tarefas diárias,
como a limpeza da casa, até ca

minhadas, passeios, viagens, e é
claro, os "bailes. "Ela é 'pé de valsa'
e não sai do baile antes que a mú
sica termine", brinca o aposenta
,do. Diariamente, eles acordam às :

ôh, para praticar caminhadas. Nos
finais de semana, costumam re

ceber os filhos, netos e amigos na
própria casa, que fica cheia.

E diante de tantas' alegrias e

conquistas, _ as diferenças chegam
a passar despercebidas. ''A gente é
bem diferente, Tem que ter jogo de
cintura. E tem que ter. muito respei
to também", sugerem.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Todos os dias, Alvaci e Osair acordam cedo para caminhar.Casal também divide as tarefas domésticas

.

PARA C�SAL DE JOVENS, CONFIANÇA É A BASE DO RELACIONA�E�TO

O romance de Juliana Caroline
Roncalio, 18 anos, e deFábio Ri-

_

cardo de Paula, .20 anos, surgiu de'
uma amizade. "Tínhamos amigos
em comum. E começamos a con-

.

versar pela internet. Aí quando co

meçamos a nos encontrar pessoal
mente 'rolou' o interesse da parte _

dos dois", revelam.
O casal assumiu o namoro em

2008, o que alterou a vida dos jo
vens. "Hoje eles são mais caseíros
e nas horas livres assistem filmes,
saem para jantar ou vão à praia.
"Eu não pensava em namorar tão
cedo. Mas vale a pena ter alguém
sempre do lado", diz Juliana. "Na
nossa idade tem muita gente que
quer 'ficar' com todos. Mas a lu- '

líana é muito- companheira e é Nas horas
bom ter uma companhia assim; livres, casal
sempre", acrescenta Fábio. Sobre gosta de

.

a receitá para manter um. relacio- assistir filmes,
namento, ambos concordam: con- sair para jantar
fiança é a base do namoro.

'

. ou ir à praia .

.

Amizade que
se transforma

.,.

emamor

A história do Dia
dos-Namorados'

No Brasil, a data é comemorada
no dia 12 de junho por ser véspera
do Dia de SantoAntônio, santo por-\

tuguês com fama de casamenteiro,
provavelmente devido suas prega
ções a respeito da importância da
união familiar e do amor.

A data provavelmente surgiu
no comércio paulista quando o

publicitário Antônio José Braz
trouxe a ideia do exterior. A ínten-:

_ ção era prç>mover uma comemo

ração semelhante ao que ocorre '-,

nos países do Hemisfério Norte,
que celebram o dia de São Valen
tim, em fevereiro, e trocam pre
sentes entre 'Os apaixonados. Mais

. tarde, a iniciativa foi assumida por
todo o comércio brasileiro e hoje,
se tomou uma das datas mais im
portante para os lojistas, e é claro,
para os românticos de plantão.
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seráordenadohojenaddade
Cerimônia para reafirmar votos acontece após nove anos de estudo no seminário
JARAGUÁ DO SUL

Simão Pedro Úlaudino dos
.

, Santos vai realizar o sonho
pelo qual lutou durante
anos: na tarde de hoje,
ele será ordenado padre.

Avontade
de seguir a vida

religiosa o acompanha
desde criança, mas a

certeza absoluta só veio

quando Simão já estava com 30
, anos de idade, "Eu achava a coisa
mais linda quando via a celebra

ção, mesmo que não soubesse o

que estava acontecendo", brinca o

futuro padre.
.

Mesmo que só tenha entrado

para o Seminário na vida adulta, ele
já era envolvido com gruposmissio
nárioshá algum tempo; Os dez anos
anteriores ao início dos estudos fo
ramdedicados aviagens, trabalhan
do em paróquias, fazendo bênçãos
e montando grupos de reflexão.
Além de Iaraguá do Sul, Simão já
passou com amissão porRondônia
e por São Iosédos Campos, no Esta
do de São Paulo.

Os estudos foram iniciados no
.

seminário de Brusque, com filoso
fia. Depois o seminarista continuou
os estudos no noviciado de Jaraguá
do Sul e fez teologiaemTaubaté, São
Paulo - ao todo, foram nove anos de
ensinamentos. Sem deixar de lado o
trabalho missionário, Simão passou
os últimos seis meses em Jaraguá

.
"

do Sul se preparando para ser pa
dre, acompanhando as reuniões da
pastoral e aprendendo a viver em
comunidade com outros padres,
para se adaptar à vida sacerdotal.

"Agora, vou reafirmar meus votos

de pobreza, castidade e obediência
Sou chamado a dar uma resposta",
explica o seminarista. A'cerimônia

pela qual ele passa hoje é 4IIl ritual

próprio, geralmente mais longo do

que outros ritos e de uma beleza
sóbria para os crentes da fé católica.

"
. Estou pronto para estar junto
'ao povo em qualquer lugar,
que me for designado.

SIMÃO PEDRO CLAUDINO
DOS SANTOS

"
O futuro padre se despede da

família e se apresenta ao bispo or

denante, que conduz a cerimônia
e aceita o candidato a' serviço da

Igreja. Após as partes finais das ora
ções, em que Simão permanecerá ,

deitado :qo chão, ele é convidado a

se levantar já como sacerdote.
Mesmo depois de se tomar

padre,
.

Simão pretende continuar
corri o trabalho missionário. "Estou

pronto para estar junto ao povo em

qualquer lugar que me for designa-
, do", ressalta. A cerimônia vai acon
tecer às �8.h; na Matriz São Sebas

tíão, em Jaraguá do Sul.

� ,Bruna Borgheti
bruna@ócorreiodopovo.com.br Na tarde de hoje, Simão passa por uma cerimônia para a afirmação dos votos e se torna padre

HOMENAGEM À OBRA DECLÃUDIO SANTORO E CÉSAR GUERRA PEIXE

Os compositores retratados
pelo 'grupo trilharam caminhos
semelhantes pela música. Os dois
eram adeptos do dodecafonísmo
- técnica criada peio austríaco
Arnold Schoenberg que propõe
uma organização diferente das
notas musicais - e, mais tarde, in
'corporaram ao estilo sonoridades

indígenas e elementos da música

Quarteto de 8rasOia se apresenta no Sesc
como professores, os integrantes' folclórica, brasileira. No país, se

participaram ativamente do movi- tomaram referência e influencia
mento musical de Brasília, e 'convi- ram músicos como Baden Powell,
veram profissionalmente com San- " Edu Lobo e Tom Jobim.
toro eGuerra Peixe.

" 'Naapresentação, serão interpre-
tados o Quarteto n07 (1965) e o Duo

,

,.(1982), de Cláudio Santoro, e o Pe

queno Duo (1946)'e o Quarteto n02

(1958), de Guerra Peixe. A apresen
tação 'começa às 20h, e os ingressos
custam R$ 1 a entrada inteira e R$
0,50 para comerciários, 'estudantes -

e pessoas commais de 65 anos.

DIVULGAÇÃO

SERViÇO'
,

O QUÊ: Apresentação do Quarteto
de 8rasma. QUANDO: segunda-feira,
14 de junho, às 20h. ONDE: Teatro do
Sesc Jaraguà do Sul. INGRESSOS:
R$ 1 inteiro R$ 0,50 para comerciários,
estudantes e maíores de 65 anos.

POSTOS DE \!l]HJA: Central de
atendimento do sesc ou na hora.

JARAGUÁ DO SUL
Nesta segunda-feira, Jaraguá do

, Sul recebe um dosmais conhecidos

grupos de música popular brasilei-
, ra. O Quarteto de Brasília vai inter

pretar a obra de Cláudio Santoro e

César Guerra Peixe no teatro Sesc,
.

em uma turnê por vinte cidades
, brasileiras com a 13a edição do pro
jeto SonoraBrasil.

'

Apesar de incluir no repertório
obras de todas as. épocas e estilos,

,

são os compositores nacionais que
_
o grupo mais interpreta. Formado
por Ludrnila Vinecka - 10 violino,
Cláudio Cohen - 20 violino, Glêsse
Collet - viola e GuerraVicente - vio
loncelo, o quarteto, foi criado em

1986 e já se apresentou em vários

países pelaAmérica, Europa eÁsia.
Tanto como músicos quanto

Os integrantes do Quarteto de Brasília conviveram
profissionalmente com os músicos que homenageiam .

...
. ,"
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Plural'
.

eatriz Sasse

.,:... ..

47 8433 0.306 '

beatriz.sasse@terra.com.br

, twitter.cómjbeatrizsasse
r/beasasse

orkut Beatriz Sasse

, A jornalista Áurea Joelma Arendartchuk e o servidor
público e músico Jean Sales, oficializam a união
hoje, Dia dos Namorados. A celebração será com

,

familiares é amigos. Felicidadesao casal!

,-NO 'CLIMA
'-

Vários estabeleciinentos da cidade estão oferecen
do telões e televisores para quem não quer, ou não' es-

'

tará em casa no horário dos jogos da Copa do Mundo.
OShopping Center Breíthaupt já reuniu público bem
animado na sexta-feira ao meio dia para ver o jogo de '

estreia. Outraatração do local é 9 concurso de palpites,
'

que premiará o torcedor que acertar o maior número
'de jogos com Um tele
visor de 42 polegadas
LCD/Full HD. Entre os

outros locais que trans
mitem ás jogos estão:
Bar Brahma, Smurfs
Lanches, Bar do Oca,
Confraria do Churras
co, London Pub, Per

Tutti, Água Doce e Li
coreria. É só reunir a

galera e torcer!
,

Espetácu.lo ,

,

A peça "As criadas", com direção de Celso Nu

nes, está em cartaz no teatro do Sesc hoje e ama

nhã, às 20 horas, corri entrada gratuita. A obra
.

reflete as fraquezas da sociedade. De um lado a

poderosa madame. Do outro as empregadas de

espírito pobre e invejoso, O espetáculo é indicado

,
para acima de 16 anos.

KADU DI CALAFIORI/DIVULGAÇÃO

"

o fotógrâfó Eric de Lima e a profissional de recursos humanos Fernanda
Campregher casam-se no romântico dia de hole, Cerimônia será na
Ig'reja Nossa Senhora (Czernlewlcz), com recepção na AABB. Making of
fotográfico foi realizado em Alto Palmeiras. Muitas aleqrlas a_o casalí

COLHER
A Associação Húngara de Iara-

, guá promove tradicional Noite da

Sopa Húngara. Será neste sábado
(12), apartir das 20 horas, no Salão
da Comunidade Santíssima Trin
dade, no Bairro Jaraguá 84. São seis'
tipos de sopas salgadas e um de

sopa doce, com acompanhamento
de'pães e patês. Ingressos custam

, R$15 (antecipado) e R$ 20 nahora,
Críançasde seis-a dez anos de idade

pagam R$ 8 e menores de seis anos
,

, não pagam. Mais inforrnaçõespelo
telefone 3372.:.2426.

üebre
O Madalena' Chopp e Cozi

nha lança a promoção Sossega
Madalena. Diariamente das 17 às
19 horas, 'na compra de um drink
ou caipirinha você leva outro de'
graça. Ótima pedida para acorn

panhar a variedade de pratos da
cozinha síríolíbanesa, servidos na
casa. Informações: 3055�3058.

OM
A Banda The Seres está divul- .

gando dois novos trabalhos "Pe

quena metade de mim" e "Eu ou

a moto". As músicas podem ser

baixadas através do site www.pal
comp3.com.br/theseres.

,

Em Pomerode
omineiro Geraldo Coelho é de

signer de produtos especializado
em cadeiras e bicicletas ecológicas.
Ele estará dia 14, às 19 horas, no
Instituto Orbitado para ministrar

palestra gratuita. Interessados en

trar em contato pelo 3395.:.0447.

DIVULGAÇÃO

,

�

O casal de namorados Marisa Loth e Elton Paulo
Melchioretto comemoram felizes o Dia dos Namorados

Juliana manda um beijo super especial para o

namorado Leandro que comemora aniversárlo hoje,
Dia dos Namorados. E deixa o recado: "Te desejo toda
felicidade do mundo, meu grande amorl"

, lONDON PUB

Sertanejo.universitário
com Alex e Willian ..

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
lONOON .3055-00651Iondonjaragua.com.br

, BIERHAUS·3275-486619198-D515
ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ÂRRIBA· 3371-11601 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE ECOZINHA. 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE. 3371·1584
'CHOPERIA SAlOON • 3373-1673

. ,lICORERIAFUllDRINK· 3275-1327

���:��������6::� :.��;;�����
CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292
MOINHO DISCO· 9973-3866

MOVING UPMUSIC CLUB • 8856-8389
,

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982
MOMMA· 8479-6646 rmornmacombr
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o LlDER, José Luiz
Uveira: funcionários
terão ·beldade para

torcer durante 0$ jogos

Módufo

PESSOAL o
'* GRÁTIS.

Material Didático JGRATIS .

-+-

Conceitos Administrativos
, Noções de Matemática
Faturamento e Financeiro
Estoque e Compras
Finanças Pessoais
Departamento Pessoal
Cadastro, Crédito e Cobrança,

Formação de Valores
. Marke,ting Pessoal

Formação de líderes o�

Relações Interpessoais
Fnrmação de Equipes
Comunicação e Expressão
Atendimento ao Cliente
N�gociação e 'Vendas

iNdF'ÔRMÁTICA
• Windows
• Word
• Excel
• Power Pnint
• Anti�vírus
• Compactador�e Arquivos
• Internet
Curso de '

MONTAGEM E MANUTENÇÃO
de Cqmputadores

.

* Na compra do curso Assistente Adrnínistrativo, o curso de informática ou Montagem de Computadores será gratuito. www·ceraC.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'Carreira

,DE OLHO NO
MERCADO

FIQUE POR DENTRO

í-

No livro "Eu só queria uma mesa - Do

tijolinho ao horário nobre", da Editora

Saraiva, Marcelo Ponzoni conta suatra
jetória profissional. O publicitário e fun
dador da agência de comunicação Rae,
MP atua no mercado de propaganda há
22 anos. De maneira bem-humorada, o
autor expõe suas experiências e incen
tiva os leitores a apostarem no empre
endedorismo. O escritor'ainda. dá dicas
sobre publicidade, liderança, negócios,
tomada de decisões, gestão de pessoas e

relacionamentos.
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o QUE USAR N'Q TRABALHO:

,"

RANKING
DE EMPREGOS

,. EM ALTA
quírnlca
mineração
web desiqn
ecolouia

�-.EM BAIXA
moda

culfriárla
design

segurança do trabalho

EXPEDIENTE
Coordenadora: Patrícia Moraes

Programação Vlsua.l: Bianca C. Deretti

Textos: Agência O Globo

Comercialização: O .Correio do P.ovo

(47) 2106-1919

AJUDANTE DE MON-tAGEM DE FORMAS completo. Para atuar na área de telefonia celular. Empilhadeira. Para atuar em horário normal.
METÁLICAS ;_ ,Ensino médio completo Ou em Disponibilidade para se.gundo tumo de trabalho. OPERADOR DE PRENSA EXCENTRICA - Ensino
curso. Para atuar em indústri� metalúrgica. Vagas COSTUREIRA -Donheclmento commáqulnaréta e médio completo. Atuará com estampa e repuxo de
para scrroeoer e ,Iaragua do Sul. overlock. Vagas nos bairros Vila Lalau e Barra do peças em prensas hidráulicas e excêntricas.
ANALISTA DE QUALIDADE - Ensino técnico RioCerro,' Desejável conhecimento com leitura e

completo na. área mecânica, desejável e-star DESENHISTA PROJETISTA -- Ensino técnico ou interpretação ele desenho mecãrnco e metrologia.
cursando Engenharia Mecânica. Conhecer leitura sopenor em Mticãnica, completo ou em curso, OPERADOR PUNCIONAOEIRA - Ensino técnico
interptetação de desenho. téénito mecânico: Conhecimento em Autocad, SOlidworks, Para em mecânica completo ou tecnólogo mecânico.
métrologia; corte, estampagem, usmaçem. ,indústriametalúrgica. Conhecimento na operação de máquina de
Conhecimento com ;'Kaizen" será diferencial. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - puncionarDanobat .

ANALISTA I PROGRAMADOR DE PPCP - Ensino· Ensino médio completo. Desejável ter curso NRi O. ORÇAMENTISTA METALURGICO - Ensino técnico
técnico ou superior na área mecânica em curso,

-

Conhecimento na função, Para atuar na área ele completo, Conhecimento com leitura e

Desejável ter cursos na área e eonhecnnento com manutençãO emindústriatéxtíl. i nte r 11 reta ção de de s e nno m ec â n i c o.
Excel, MS PROJETe EHP CONSISTEM. ESTAGIÁRIO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL I Conhecimento na função em áreametalúrgica.
ASSISTENTE DE RECUR$OS.HUMANOS - EnsIno ElErRICA _. Ensíno superior em curso. Para atuar PROGRAMADOR PUNCIONAOEIRA - 'Ensino
superior completo ou em curso. Conhecimento em indústria têxtil. , técnico ou tecnólogo completo na área mecánea
com cartão ponto, fechamento de folhas, rescisão ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Necessário conhecimento caril leitura

__

' de contrato, tonas as ro_tinas oe- departamento' TÊXTll- .Ensino superior em curso. Para atuar em interpretação de desenho técnico mecânico,
pessoat COl1he'cer sistema Consistel1.

-

indilstriatêxtil. metrologia, 6S, Kaizen, Gonhecer o programa
AUXILIAR DE PROCESSOS - Ensino superior FATURISTA - É1Jsino médio completo. DeSejável lantec ou outro ãpo de programação industrial.
completo ou em curso em engenharia ou ensino cOIihecimento na função em área de tributação e fiscal. PROGRAMADOR I OPERADOR DE TORNO CNC
técnico completo em área metal-mecânica. Paia GARÇON - Ensino fundamental Completo, Ensino técnico completo ou em curso. Vivência na

atuar com cadastro de itens, :elaboração de Disponibilid�de para atuar.em horsno diurno., função, Necessário conhecimento com leitura
estrutura e processos' das engenharias, GERENTE OPERACIONAL (VAGA URGENTE) - interpretação de desenho técnico mecânico,
Conhecimento com metrologia, cronoanalise, Ensino superior completo ou efli curso, Expeóência metrologia, .

Excel aslstemace gestâo ERP CONSISTEM, com coordenação de equipes. PROJETISTA ELÉTRICO - Ensino técnico'
AUXILIAR OE ESCRITA FISCAl- Ensino superior INSTALADOR DE ALARMES - Ensino médio completo, Para área de automação industrial.
em curso, Conhecimento na área contábil com completo. Vivência na função ou em área de Desejável vivência na função. _

escrita fiscal. Para atuarem l1oráóo normal. manutBnçãO elétrica predial. TElEVENOAS - Ensino médio completo, Vivência
AUXILIAR DE PRODUÇM - Ensino fundamental INSTRUTOR OE tNFORMATICA - Ensino médio em área comercial. 12 vagas para Jaraguá do Sul.
completo" MAIS DE 200 VAGAS OISPONlvEISr completo, Conhecimento com programas de Office .

VENDEDOR INTERNQ - Ensino médio completo ..

AUXILIAR PATRIMONIAL, - Ensino médio eWindows, Para atuar em empresa do ramo de borrachas em

completo. Para atuar em supermercado. Vagas. MOTORISTA - Ensino médio completo, Para atuar horàrío normal.
.

para Jaraguá do Sul no Gentro e n9 Bairro Barra (19 - em supermercado no Bairro Nereu Ramos. Ser
Rio Cerro. motorista habilitado com categoria C,
CAIXA DE LOJA - Ensino médio completo, Para OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM -Ensino
atuarem comércio de segunda a sexta-feira. . técnico ou tecnólogo na área rnecâníca.
CONSULTOR COMERCIAL EXTERNO PARA Necessário conhecimento com leitura
NEGOCIOS FINANCEIROS - Ensino' superior interpretação oe- desenho técnico mecânico,
completo. 'Vivência com. vendas externas de metrologia. Conhecimento' COm ooeraçào e

serviços finance'iros, Para atuar em Jaraguá do Sul programação de centro de usínaçem Horni ou

e região na prospecçào de novos negócios. Ser similar.
motorista habilitado e ter carro próprio, OPERAOOR DE EMPILHADEIRA - Ensino médio �"BREIT.HA_UPTCONSULTOR DE VENDAS - Ensino médio completo. Desejável curso de Operador de �

VAGAS URGJ;NTESn.!

Back RH em parceria come
Grupo Breithaupt esta

selecionando Pessoas, com
Deficiência (PNE) para' atuar em
Jaraguá do Sul e Guaramirim.

NOV"O ENDEREÇO, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836 - Centro (antiga RH Brasil).
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Colaboradores não devem agir no ambiente corporativo como se estivessem em um estádio..
iago Zirpoli, de 2I� con

'quístou seu primeiro em

prego há quase um ano,
Ele atua como auxiliar ad
ministrativo em uma em-

. 'presa- da área de transportes em

São Paulo,
É' a primeira vez

-

que 'ele está,
, no trabalho durante a Copa
do Mundo. O evento esportivo

- acontece de 11 de junho a 11 de

julho na.Afríca do Sul. Na primei
ra fase; o Brasil participa de três

, jogos (veja ao lado). Dois deles
são em horário comercial e coin
cidem com o expediente nas or

ganizações. Por isso, a rotina nas

empresas já estásendo planejada
pará não prejudicar a produtivi
dade.

Zírpolí, por exemplo, vai ver
algumas partidas no trabalho.

Cada corporação adotou UJ;n

esquema para os funcíonãríos
vibrarem pela seleção brasileira.

Algumas vão dispensar os fun
cionários mais cedo nos dias dos

jogos. Outras já providenciaram
l!-IIl telão para os

'. colaboradores
não faltarem ao trabalho - ini-

, ciativa que podemelhorar a inte
gração entre toda a equipe. "Vai
ser divertido ver os colegas de
trabalho, geralmente tão sérios,
torcendo e comemorando", co

menta Zirpoli.
Todas essas concessões têm

uma explicação: como brasileiro
é apaixonado por futebol, fica di- SAN T A C A T A H I N A
fícil exígír concentração e produ- Área/R uisito Cidade 'Inseri õeseinforma õestividade com a seleção brasileira" I----------..___--------+-------+-_.__----....._-------.,
em campo. E os gestores e líderes' INSTRUTOR (A) DE MUSICA: Formação em Interessados comparecer,
sabemmuito bem disso. �úsica elou experiência comprovada' na área, - JARAGUÁ munidos de Currículo, dia 18

"Nessas ocasiões, temos que ,Domínio técnico de Violão, iniciação musícal e DO SUL de junho às 09 horas, para
'ser flexíveis. Todo mundo quer teoria musical. Ter ministrado cursos e oficinas realização da prova técnica.
ver os jogos e são nessas peque- na área, PossiQilidade para trabalhar todas as
nas atitudes 'que valorizamos faixas etárias, Ex eriência com rovada.
nossos funcíonãríos", acredita Acompanhe os processos seletivos do SESC/Se através do site .

Paulo Pínger, presidente da ope-
. www.sesc-sc.com.br _ ícone Banco de Talentosradora de turismo NewUne.

HORARIOS DOS JOGOS
, 5/06, TERÇA�FEIRA, As , 5H30 - BRASIL X COREIA DO NORTE

20/06, DOMINGO, As 15H30 - BRASIL X COSTA DO MARFIM

25/06, SEXTA-FEIRA, As '1 H - BRASIL X PORTUGAL

Divirta-se, mas seja
um pouco mais
comedido do que

- seria em sua casa

LIGIA MARQUfS
CONSULTORA DE ETIQUETA

EMPRESARIAL

-;

C.ENTRIHal ,.

lNli''ORM..{1_·'CA,

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

/Deseióvel: Conhecimentos em alguma linguagem visual
(delpht, .net, iava, etc)

/Conhecimentos em algum ba,!co-de dados relacional
/Horário: Segunda a'Sexta-Feira

.

/Vaga para estágio ou para efetiv(_lção imed.iata.
/Candidatos serão treinados no uso da ferramenta
Case Genexus (www.genexus.com.br )
Empresa 9ferece: Salário compatível; Plano de saúde;

Participação nos resultados; Aiuda alimentaçóoi Vale Farmácia;
Vale Transportei Treinamento.

. "

I

Empresa Caribe Malhas,
3374-1283

Interessados comparecer
Rua São Paulo; 97 - Schroeder'

"
Sua empresa vai dispensar os

colaboradores com antecedên
cia nos dias em que os jogado
res do Brasil prometem dar um
show nos gramados sul-mica
nos.Naagência de comunicação
Sunset também haverá mudan - I

ças por causa da Copa.
"Em dias de jogo às' llh, o

expediente começará às 14h. _E
nos jogos das 15h30, a jornada
vai até 14h", define José Luiz Oli
veira, diretor de gestão e perfor
mance..

Atualmente, a agência pos
sui 130 funcionários. "Quando
a equipe é grande, a integração
não é mais a mesma, Sabemos
que os funcionários querem es

tar em casa e, por 'isso, damos
. essa liberdade para eles"; explica
o líder.

NATHÁLIA BRAGA

Informa abertura de processo seletivo
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Escolas Técnicas Estaduais e Senaioferecem aulas

profissionalizantes à distância em várias áreas

ROGÉRIO TEIXEIRA fala que a educação pela intemet é um meio de expansão do ensino técnico' porque ,

aumenta as opções de quem não pode frequentar uma escola
'

ssurmr responsabilidades" serem aprovados no vestibulinho,
cumprir prazos.: gerar te- os alunos fazem atividades on-line
sultados e conciliar' o tra- monitorados por um orientador.
balho com a família são ta- Aos sábados, eles têm seis horas
refas que comprometem o, ,de aulas presenciais. "O fato de' o

.tempo dos profissionais. curso ser semipres.encial aumenta'
Muitas vezes, eles não conse- o leque de opções daqueles que não

guem frequentar as salas de aula; têm tempo para frequentar a esco

Uma boa alternativa é a Educação à la de segunda a sexta-feira". afirma'
Distância (EAD), que já conquistou Rogério Teixeira, responsável pelo
espaço em cursos livres, de gradua- "Grupo de Estudo da·Educação à Dis

ção, pós-graduação e, mais recente- .
tância do Centro Paula Souza.

mente, nos setores técnicos. Segundo Teixeira, a educação..
Nessa modalidade, os estudan - pela internet é um importante meio

tes recebem omaterial didático e de, expansão do ensino profissio
realizam atividades pela internet. E nalizante. No primeiro semestre de
só precisam frequentar a escola nas 2010 foram oferecidas 3.350 vagas
aulas práticas e nas aplicações de nas 5J Etecs. O Serviço Nacional

provas. .
de Aprendizagem Industrial (Senai)

As Escolas Técnicas Estaduais oferece cursos à distância nas .ãreas
(Etecs) / Centro Paula Souza pos- de mecânica, eletroeletrônica, gráfi
suem três cursos na área de gestão. ca, mecatrônica, saúde e segurança
São eles: administração empresa- do' trabalho, entre outras. O conte

rial, gestão de pequenas empresas údo é ministrado inteiramente no

e secretariado e assessona. Após . ambiente virtual. c:

.
,;

O ensino técnico tem sido um di
ferencial de inserção no mercado de
trabalho. De acordo com pesquisa.
da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
candidatos com cursos profissiona
lizantes têm 48% mais chances de

conseguir um emprego no Brasil. E,
com carteira assinada, 38%.

.

MARIANNA ABDO GONÇALVES

Iuíz

Marins

_".,'

"LErnonOE
,j'ADORE CITROEN

A Le Monde Citroén, expandindo suas atividades em Santa Catarina, seleciona para
início imediato profissionais (ambos os sexos) com habilidades nas seguintes funções:

Interessados enviar currículo até 18/06/2010 para
rh.jgs@lemonde.com.br (indicar a vaga n� assunto do e1llail)

Av. Pref. WaldernarGrubba, 1909, Vila lalau - Jaraguá do SuVSC - (47)3902-1800
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Soluções Humanas
A PREMIER EMPREGOS É A SOLUÇÃO!

Cltentes: Prestação
de Serviços/Comércio

Clientes: Têxteis
, Analista de Sistemas
Analista de Engenharia do

Produto'
Auxiliar de Produção
Comprador,
Cortador
Costureira

Cronoanalista

Estagio':'" Automação,
,

Elétrica e Eng. Produção
Estampador
Líder de Acabamento

· Clientes: Metais Mecânicos
·

Analista de PCP
Analista de Dualidade
Assistente de HH

Auxiliar Metalúrgico
. Fresador
Montador de Formas

"

Montador Mecânic'o

Operador de Centro de

Ushiagem í

Operador de Máquinas
· Operador de Prensa __

"Excêntrica

Operador de Puncionacfeira '

Programador de
Puncíooadelra

.

Soldador
Torneiro Mecânico

· Ielevendas

Atendente
Auxiliar de Cozinha

.

\

Auxiliar de Governança
Auxiliar de Limpeza

'

.

Camareira

Chape,iro de Lanches
Cozinheira

Encarregada de Limpeza .

Gàrçons
Padeiro

Recepcionista
Recepcionista Bilíngüe
Vendedora de Loja
Zelador

/

. Mecânico de Tear .

,-
.

Mecânico de Maquina de
Costura
Tecelão
Técnico em Enfermagem
Tintureiro

Aços -Jaraguá Ltda., empresa distribuidora de produtos siderúrgicos.
(chapas de aço, tubos, perfis laminados, peças oxicortadas ou cortadas a

plasma, etc ... ) contrata:
- \

VEND�DO�(A) INTERNO' (Televendas) .; -; ,'.� "'1
'

__ .�, >_

.... -l)'
••

E indispensável experiência anterior na função, preferencialmente no setor
, metalmecânico ..Remuneração adequada com a expenencta co candidato.

Os interessados deverão enviar curriculum para o e-mail

rose@acosjaragua:com.br,

- Vendedores
- Auditor
- Caixas

Possibilidade de ganhar até

. (salário + benefícios)

Interessados devem enviar o curriculum' atráves do e-mail

,rhjaragud@havan.com.br oudeixe na recepção do loja Hovon rnois próxima.

Faça p�.rte desta equipe você tambéml

,

Max Carreira deTalento

.Gehringer
, . .

Fique por dentro das
, .

dinâmicas de grupo

Partlelpo de cursos e seminários-rápidos para conhecer...
. ,

pessoas que possam me :ajudar no futuro, não' sei bem
c�mo abordar esses proüssionais.

São 9 regras básicas. Primeira: Se não conhece ninguém, não se preo

cupe. 'Ninguém conhece ninguém e todos estão ali pelo mesmo motivo
..

· Segunda: Não use frases sem imáginação para se aproximar de alguém .

.

.

Comente algo .que tenha sido dito, durante o curso e p�ça a opinião da
· outra .pessoa. Terceira: Apresente-se dizendo seu nome com clareza. E

.

. ., ..

repita seu nome várias vezes durante a conversa. Quarta: Deixe a comi-

da em segundo plano. Pegue apenas O :que vai comer de imediato. Isso'

evita o constrangimento de-alguém lhe. estender a mão quando estiver

segurando um prato e um copo. Quinta: Não se aproxime de duplas de.

pessoas. Aproxime-se de grupos. Interromper a conversa de uma dupla é
,

.

intromissão .

. Entrarnuma rodinha é sociabilidade. Sexta: Não saia distribuindo car-
.

.
.

� iões de visita. Isso só é um bom negócio para as gráficas. Sétima: Não fale

demais sobre você, como se todos tivessem se inscrito no c�rso para ouvir
a sua história devida. Oitava e mais importante: Não entregue currículos.
Você está ali para iniciar contatos. Nona: Soliciteos e-rnails e escreva para

·

todos no dia seguinte, agradecendo a cortesia com que foi tratado. Alguns
responderão. Daí, é só continuar regando esses contatos.

,MAXGEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRAS·E RESPONDE SOBREAS DÚVIDAS
.

DOS PROFIS�IONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E rv .'
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Pequenas empresas
também precisam de'

Planejamento. Estratégico'
"

'Infelizmente, nós empresários bra - os micro e pequenos empresários pre
sileirós temos uma' infinidade de im-' cisam urgentemente se especializar
postos e tributos para pagar, o que nos em gestão de empresas ou. contratar
dificulta realizar certas ações, dignas alguém qualíficado para isso. Sendo

de multinacionais. Eu, por exemplo, assim, é preciso identificar os pontos
, -

não consigo imaginar fechar um está-fortes e, fracos da empresa, verificar

dia para um show exclusivo para meus o que precisa ser feito para ajustar os
funcionários e seus familiares, co�o já
vi -multinacionais fazerem. Mas, cada
um com seu cada qual, não é mesmo? '

Acredito que o maior erro' das pe�

quenas empresas brasileiras seja' a
'falta de planejamento. Não é à toa

que mais de 7-0% das micro e peque
nas empresas fecham antes"mesmo de

\ completar cinco anos. E,
,

amaior falha dessas em-

presas mal sucedidas é

não planejar financeíra
e estrategicamente.

O
. primeiro passo

para os pequenos em

presários . que estão

vingando no mercado

à duras penas é a adap-

problemas, criar regras organizacio-.
.nais que deve� ser seguidas à .risca e

montar um planejamento financeiro e

estratégico de curto e médio prazo.
Sua empresa pode não ter 6' porte

" .

de uma multinacional, mas ela precisa '

pensar como uma. Entender que' urna
.

empresa para ser bem sucedida, pre-
.cisa de hierarquía bem

.definída, política de car

gos e salários, princípios
organiz�cionais, val�res
.bem estruturados e va

lorização de sua mão de

obra.

Que' os ' empresários,
brasileiros possuem rni

Ihões 'de impostos para

Quanto mais
, .proflsslonal é uma

•

empresa, mais
lucrãtiva ela é e,
.

�
. -

consequentemente,
mais pr:ofissional

ela fica

ração a um modelo efi - I!� 1& pagar, não nego. Mas, é]i ,l
ca� de gestão. A partir importante ficar claro

, do momento em que se que o planejamento é

percebe a real importância de se pla -: capaz de prever es�es custos e impedir
nejar, torrla�se mais possível o sucesso" que isso seja' um impedimento' para a

dessas mudanças. É preciso acreditar realização de melhorias 'consideráveis

que uma coisa pode dar certo para dentro, da sua empresa, Lembre-se:

que essa coisa seja levada a sério. Os

dirigentes da maioria dessas peque-
,

nas e,mpresas desconhecem o cenário

no qual estão 'inseridos. Eles não têm

ideia do' poder que seus concorrentes

têm, da necessidade de seus clientes e

quando implantam' alguma melhoria

na empresa.sequer fazem algum estu

dó para verificar a necessidade desse

progresso.
O que isso quer dizer? Significa que

especializar-se ou contratar alguém
especializado em gestão é um dos me-

'

..'
\

lhores investimentos que um empre-
sário pode fazer. Não espere conse

quências mais drásticas o impedirem
disso. Haja enquanto é tempo. Quanto'
maisprofíssíonalé uma empresa.rnais
lucrativa ela é e, consequentemente,
mais profissional ela fica. É um círculo

, .

vicioso e o contrário disso também é

verdadeiro.

-

-

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

, .

Tr: (47) 9220-9995 L (47) .8422-9305,

, ,
.

Estratégias Financeiras e de Custos 360 'fi9 de Julho de'2010
18h30min às 22h30min

. 8hàs17h"

18h30min às 22h30min
8h às 17h23 de Julho de 2010360

Curso CH. Período Horário Dia da Semana
O erador de Telemarketing "GRATUITO 200 0.7/06 a 15/09/2010

•

8h às 11h30min 28 a 53 feira

O· erador de Telemarketin "' CiR.ft\fUl"fO 200 07/06 â 15/09/2010 13h30min às 17h 23 a 53 feira
20 W06 a 23/07/2010

'

19h15min às 22h15min 6a feira ..
15 ' 14/06 a 18/06/2010 19h15min às 22h15min 2a á 6afeira

19/06/2010 a 16/04/2011 8h às 12h30min Sábados
26/06 a 14/08/2010 8h às 12h

ESCOLA TÉCNICA'DEE�FERMAGEM JARAáüÁ .

informa:

'MATRícU�LAS ABERTAS!
CURSO TÉCNICO EM, ENFERM'AGEM

- período noturno -

. Início das aulas: 02/08/2010
• Sem taxa de matrícula.
• Primeira 'mensalidade em agostoj2010
• Valor da mensalidade: R$320,OO,OO (para pagamento até a data do
vencimento e fixo durante todo o curso).

.

• Material didático fornecido pela escola e incluso na mensalidade,
.• Convênios para estágios remunerados.
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Primeiro Debate ;-Regional-acontece dia 17
.

.
'

� ,

Evento do Núcleo de jovens Empreendedores de Jaraguá do Sul será no Cejas, às 19h30
ma conversa sobre negó
cios financeiros deve reu
ni! os empresários e estu

dantes da área da região
do Vale do Itapocu. Para

,participar, basta se inscrever no
encontro do Núcleo de Jovens
Empreendedores de, Jaraguá do
Sul. O tema da primeira edição
do Debate Regional se concentra
no "Papel do associativismo pós
crise econômica". '

O evento está agendado para
.

-o dia 17 de junho, no Cejas (Cen
tro Empresarial de Jaraguá do

.

Sul), às 19h30. Conforme o setor

de divulgação do - Núcleo de Jo
vens Empreendedores, lideran
ças empresariais da região esta

rão reunidas para debater sobre
assuntos relacionados a situação
econômica e os reflexos no setor

produtivo e na comunidade.
Empresários; estudantes e

outros interessados podem parti-
-

.

cipar do evento. O ingresso custa

R$10. Já os alunos desembolsam
R$ 5 e mais um quilo de alimen
to' não perecível. Os mantimen
tos serão doados para a Casa de

Apoio Padre Aloísio Boeing. Ou �
tras informações pelo (47) 3275-
7026 ou e-mail consultordê'acíjs.
com.br.

'

Participam desta expedi
ção: Eluísa Hertel Maiochi, Elia
ne Bogo e Leandro Bauer, res

pectivamente presidentes das

Associações Empresariais de
Guaramirim, Massaranduba e

Schroeder, além de Alidor Lue-,
ders, vice-presidente da Asso

ciação Empresarial de Iaraguã:
do Sul e Edson Roberto' Schmidt,

, presidente da Apevi (Associação
das Micro e' Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu), com media
ção do advogado Jackson Bastos,
vice-presidente da Acijs.

DAIANA CONSTANTINO

dalanac@oco�reiodopovo.com.br

- PIERO RAGAZZI
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tecno agia:> notebooks

Equipamentos oferecem recursos para tarefas e entretenimento com menor consumo de-energia'
....... Com o dia a dia corporativo cada vez mais dinâmico, os no
tebooks se. tornaram indispensáveis para os profissionais que não
ficam somente no escritório. Eles permitem obter informações em

qualquer lugar e oferecem recursos de última geração. A Asus ofe
rece o modelo N6IJ, que utiliza placas gráficas para fornecermelhor.
desempenho. A Acer lançou a linha Aspire AS4740, com tela de 14

polegadas e sistema de som Dolby. Já o X201, da Lenovo, tem pro
teção contra quedas, além de consumir menos energia.

�

61J

Pr ÇO: R$ 2.999.
-,

Novldade : Desempenho otimizado da
placa gráfica e bateria de longa duração.

-_�__��.:....;.__��! DJstaqu I: Funções multimídJa, de
.: jogos e aplicativos e placa in'tegrada
para a internet.

! Slte: www.asus.com.br •

..

...

t· -

. ASPIRE S 740

'1 Preço: A partir de R$ '2.399. .'

NovIdade.: Recurso de integração
de imagens em alta definição e

êconomià de energia.
Dtltaqu "S: Alto-falantes estêreos
e tecla para fazer backup (cópia de
dados) com um toque.

I Slte: www.acer-group.com.
'

rx20l
. 1 Preço: R$ 4,657,06. I

.

; Novidades: Inicialização em 20
segundos, desligamento total em
apenas 5 segundos e tela LED de
12 polegadas. .

.
.

..
'

I Destaques: Processador Intel
Core i3 que suporta até 8GB de
memória e bateria com duração
de até 11 horas. .

slte: www.lenovó.com.br.

Mais reeursos.

. www.grupometa.có"m
,

.

.

VA'�AS DISPONíVEIS TODAS AS V�GAS SÃO PARA AMBOS OS SEXOS (M = Masculino e F = Feminino)
. AJUDANTE DE PRODtJÇÃO (M/F) ESTAGIÁRIO ENGENHARIA DA PRODUÇÃO (M/F) .

Para atuar em diversos bairros. ESTAGIÁRIO elÉTRICA, ELETROTÉCNICA, ELETRONICO AUTOMAÇÃO (M/F)
ALMOXARIFE (M/F) .

ESTAMPADOR (M/F)
ANALISTA DA QUALIDADE (M/F) EXPEDIDOR (N/F)
ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (M/F) FRENTISTA (IV!IF) .

ASSISTENTE DE MARKETING (M/F) Curso superior em Marketing· completo ou
. FRESADOR I TORNEIRO MECÂNICO (M/F)'

cursando .. Vivência em Corei Draw e Photo Shop. GERENTE COMERCIAL (M/F) Vivência no ramo Têxtil'.
ATE�DENTE DE PADARIA (M/F) .\ GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (M/F)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (lVI/F) IMPR�SSOR FLEXOGRÁFICO (M/F)

.'

.

. AUXILIAR CONTÁBIL (M/F)
.

JARDINEIRO (M/F)
Vi�ência.na função. Com ensino superior em Ciências Contábeis. LAVADOR DE VÉICULOS (M/F) .

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (M/F) líDER DE EXPEDIÇÃO/ACABAMENTO (M/F)
.

AUXILIAR DE INFORMÁTICA (M/F) LíDER DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE PADEIRO (M/F) MARCENEIRO (M/F) .

BABÁ (M/F) . MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (M/F)
CAIXA (M/F) MECÂNICO DE VEíCULOS (M/F)
CHAPEIRO (M/F) Vivência com balanceamento, geometria e suspensão.
CORTADOR (M/F) . MONTADOR (MECÂNICO) (M/F)
COSTUREIRA (M/F) MOTORISTA (M/F)
COMPRADOR (M/F) Carteira de Habilitação AC e AE.
CONSULTOR COMERCIAL (M/F) OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM (M/F) Vivência com programação.
DESENHISTA MECÂNICO (M/F) OPERADOR DE CALANDRA, HIDROABRIDOR, COMPACTA0EIRA (M/F)
DESENHISTA/PROJETISTA (M/F) . OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (M/F)
Vivência na função e conheclmente em AutoCAD e Solid Works. OPERADOR DE CALDEIRA (M/F)

-,

DESIGNER GRÁFICO (M/F)
- OPER'ADOR DE PRENSA EXCÊNTRICA (M/F)

ENCANADOR (M/F) OPERADOR DE PUNCIONADEIRA (M/F)·
ENCARREGADO DE COSTURA (M/F) PINTOR (M/F)
ENCARREGADO DE LIMPEZA (M/F) PORTEIRO (M/F)
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO .(M/F) PROGRAMADOR DE TORNO CNC (M/F)

PROGRAMADOR DE PUNCIONADE1RA (M/F)
PROGRAMADOR DE PCP (M/F)
PROJETISTA (M/F) Desejável conhecimento em eletrônica,
RECEPCIONISTA DE HOTEL (M/F)
REPOSITOR (M/F)
RETIFICADOR (M/F)
REPRESENTANTE COMERCIAL ( M/F)
SOLDADOR (M/F)

. TÉCNICO EM T.ELECOMUNICAÇÕES (M/F)
TÉCNICO- EM ENFERMAGEM DO TRABALHO (M/F)

. Curso superior em enfermagem do trabalho.
TALHADOR (M/F)
TECELÃO (M/F)
VENDEDOR INTERNO E EXTERNO (M/F) .

ZELADOR (M/F)

...
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APARTAMENTOS

TERRENOS

Passando a antiga Marisol, terreno de esquina

I (50,00 x 50,00), na ruaMarechal C, Branco, ótima

. _l'OC.'''''O.
R$24O.000,OO

LOCAÇÃO" P[A,NTÃO l'OCAÇ,ÃC) 9994�5662
.,.".. ,.,.. "' ....."""."""�..""""'_.,.,_."':'''�'''.,,''"''...""'_.".. """"._"'.,.. ''''''.�''''''''.'''., r�-"·"""'''-'··'':-

-""""'''''-'"''''''''"'-''''''''"-�'.,""."".. "-".".,,,,. - ..-""'''''"' .""".,.,"",..".,..,_....".""... , ... '".._''',,''.. ,,-,-"'�.. '' ......._,.�""'''''-'"-''.''.''"'1

'I
. I

I

. u,_"'U"' .. ""''''''''H'�'''U'u'''Um_''... ''u'"'',u�''''''ulu'''' .. ''''''''''",u,,,''''In,,..",,,,,,,,,,,,,,j<Ol""""''''''U''�''''''''''H'''''''''''',�'''m r 'm"",.. ",m,,"m"'''",I�'''''''''f'',,,,,,,,,,, ...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,m,,,.,,,,,,,,,, ....,,,,��,,,",,"Jo'WIlt"I"'!'''''''''''''",..........,'''/t'... 'a'''''''''''... '�""a''''''''''''''H''''''"''''''''''',''',.,,'''''''''''''''''''.. '''''m''''W'''''''''''''''_ ....'"""',."""'�"'"'''''....rn'''''t'''''ItI'''''''''''..''''''....''_'''''

'_

!J/

Coo 11001- Apartamento 02 dormitórios Bairro
Àgua Verde Valor R$600,00.

'

7 Cod 12008- Sala Comercial Bairro Centro com

aproximadamente 60 m2 Valor R$660,00

Cod 10001- Casa Guaramirim 03 dormitórios Valor
,

i I
R$900,00_

,

.J .,

Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados:09hOO às 12hOO

- "
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371-0031www.parcimoveis.com.br .

'e,'""m�a��: lmm'enegolti@parc Im�v(ds.tom.b:r
.

.

C'OM'PRA .' VENDE • ALUGA ,�' ADMINIS'TRA' I

. ,

·W.
'

.'

"E- � r: .�' '�. � 'I'
'.

'.'&",.'") 'm. 1'1"'1',7 'f.""! ','�,!J11 ..

'A f,�n ',Ihl �,jh �I '-/f. : I .��� \f� "lli 1
ij

''[-.
'.,� ,JI, ,t".,," s: ,1J". .""'� '"'.' .I, ,� ,'.,,,e I í ,,"!. ?r" " 'l'{JI "1:;'(·" '7� J }':'1 j' [' ."�' 11;, ']� ! 0/1.. 1

\.,� w �. .., "1 ,1'1 �I /,,;/1; \,1 ;l".� ,

"'""",,,.I,,,� 1,.""•. ,L,,,Jjl,.�!,!.I,

Venha garantir Ótima localização no

O :se:u!!" Cenlro de J,araguá., .

, Ap',tos ii "Irtir Ide
R;$198.940,00� eilm ,

Iduas 'v,llaS! de: 'garag/em. � :
Enlr1ega de�l201��

A,p'!os' a par:Ur de
R$89.00Q,OO. Ape,nas ...

, ,4 Unidades,. _'

Lanlç:.amell1b)l, ,eRil;&,
Ig!endar uma v:isi:ta CQlm

u� 'de IilOS:Sfji,S. eo,rretolres"

rl�lf,!lr;/,IJ �,�lirJl'd[!, ,+ 2 !Irlf, 1i1!!!'a dll tUj! S,iBJIJij �imt,
la'iI'" 'i�rif;,,,, !I;,I;:"1, Im.ll!,� '�rl$'a dI!! �,i!I':, df.tp., ilHHi

f!�ella'lfl hwl/i" !jJíE,c; fl,' ,'j!, ,/[j,iKfTi:NiJ" !,)iÚWljrlfl ·r,:I:iln .

:r.�5!fim� I: Ml'il''il .:�5ml rR$5IJ.1.un6,l1lill

.

6.,1 '1,8.- JOÃO
PES,S;OA ,_ 'casa ah/. 1
su ite 2 dorrnl sala�,

,

aJ' �cop� .. COI� •.
'

v; gar�
churasq -

R$1 ,48*OOO�OO aceita.
'finane. Banlcário

6,.'1.41';" O;arra .. , aipto
ti ,2 dor� SaJa e:star c/'
Caz.

'

in-teM..
· r�da b\vc.'

" '!.;dI � .,.. , '�'

área sarv� \! a' g,aragern.
R$10ltODO,80r

I

6�132: .; CENTRO .. casa cl1.suíte� 2 dorm,.�
sa�a esta(� copa, bwc'� cOZ.�,'1 mob",� área s,e[JI

- .

·disp,:! tl garagem. R'$3r�O.,OOIO,OO

16.,'141-� Cenlr,o;" apto
. 'tip/ó lo'ft .. R,$8;Q,.,0001:00.
A'ceiía finane,lamento.

6i.llit. IUt" l1IA ifllBliiHili.\. (:{I;S� r::J' 400FlM,;, '!li
l!íI�C. 2 S!ll,lA$, ,1)1ll)AI;'j,!l@i" 001_, ,�JiJ'!t'A.Sfft.., '2

,ttÓi$, i�lillil!'i, iI!$�3UM".
iJ3a � :$90 Fi'flllll,llfifll ila _1 � 'f'a;�Jili!I
I'llJm tiIl!ll 211i[l·UUmf:. il'i$t:iiÓilíiUD,••.

1.'1'.52:. m�5: it4ii1$, iúfl SilU.- '!lEl1llii'lJ�1JJ ICt;,lU1i1J'
'$,T!Q,fi5iJIJfC fE;'t,� M:. ZíiiAS�., i'i$jl61.Rll!ilU,iltli

5;;973r SlC·_ftlilb: 'i!lJ,"fitilíJJ CI:JI1lii

j ill5.J'JiíliJ,ijfiil1fi!1 '1200,'Un x 52,'Jj.lJl/j. jJlifiliJ;
plIt'íiIl tml.!smÊlfllQ. � IJJJtiiiillll�,tfj;j!iiltrl!aL

,B.,W"fl. tMl.tm mil! fAl!Jtli;. "/(Ifií�WifJIiíJi1), tm�,
4RJ�JJl)!iHl� (l$"iO!) :(li!;UIl;). M$�$JiODI,.

..

Classimais 3

1& .Im.,1!J,�'I'ltlinl, �!I'W',fi;:; 'i'r.'lI/1 ::1.�'1! e#�,,, '�''iIJlilllJiI '1'iP,
I/E J�$2&,,;Iíru!!:."iJ, !IUiS lIIHítl :$iJ!I": �:ml :!iJilr"U ,'fi$ll11 ,illmil, (Ifh

j
(

••

,
,�t(�i:",{!i!i�J�.V,MIPlM"I, 1:!:LlljJM:.�llqi , I�!� 1'fH)�i!ifJUJ,

/u�, .�'JbllfljjUffx�; 1,�l:lJ"q J4�ltJ,iJlJn71f , 1f$141J",i:N&)j,��
"I/!.w 11m" Ilml!f.�litAIJ !I::N�iílOJ,: 1:)�rE/ (i:$�m,7;,. M�:t�l I)í:flf/IJ, Íl!1

1 �;/lJI!J:Ml!!liímí:li:De�):;m" Iff?inRC7'" WI:&'i,Il�'ij,affJ;"IiÚ

1!i.'�rJ'll,íC,Jj!Jj�lh'li,'ii!JI;' '(l�a'l'! !. 1$:Ul il5 t'll;" 1�f,Jl;á�llí1liJilNiJJl&!
· l/i!ol(:b, !)"",1l!!.Iít'!�,I,pnNtnr 'ilJle. ;fI�Ii/;I/iiJI1fIIl1ift, 111/,)

't'flt!J!l, iAldUJ wi!JJ fii:DlmiTlt",lf í1n,l'�r 1:111:1. rMli4ildlitbll.,tIQ1l

f':'#í!1J.a!i.é
, Ifji;illr.r(!r !!!iIlm'lHiIll1JJ iII1J11W'iII - (Il'l!: jiJifll1 m;�!u,y"1 dlil
1 '/!i,il�'il, rEf:I·/i, - 1'12. q�iJl!i, lElr�, 'UJ'!1l[. tlJli'., /lJ1�M::', �Ii'lt,
, '.n$;�)�I[l.(l1)
8Iiirr.n. �th�, dBi fIJ!i#lUlilliJra -, nJJi,�" ,nl,wm.ln"jl!li!i. [jfj/!i,,'
�'Cr�riQlii,. fíl;jliJ, "lfilJ!'Qh:J!!i" \11, tÇíl� MlWI:, V�llnli' IiJ!iY.J:,

,

1I\!$,15iI!lJ, fJíJ
BlIlimll �11Ii1i! d:idllF�gu!iirl.l, ,-Amll �,1T:!,ri.i,I.�L id'dJ
!ill/i.l Mlb::CEII1,;m;dl,I!!1,,�f" T��iJ� ;siuíll! -I- fll2;

qii!('i, fill, !:ilJl, 'ibltICI., h.w HEI '11ilJíJ. R1$lYi,Br.!,OIl
:S1,i!i��bóilli\?J lVil �b,u;mJijr,a -Rlrffll niliB, 0:1" 4181iJ ...

I �I 'JI#q'IIJil!;", iilI, ,I; 1JJl. h'iil.\t:, !à�l I! r;!i�!r R:$liflllJfr(! '

I ilh!livrn.::JglI!â 919, -fi!;lildlllWiLf!irKr W\il.l'it,�d Vil.llilll1!fl.
lá!ibl]J tSfj· UA";j qjl�!l, '$U" 'IM);!., h,wc., 1:Il'M 'ií ,gaf.

, , Rt!5fl:,(Ujl�
"

'

18iir,un;Jgmâ GI� -RlJól, fi!;! í&1J,Jll� fi4lJf!J ...1)'2
I: : qt.IIIG" 'fIIl, mw:, bWi':r;" hl1� I) rliã!!il:, iB�!5!iid[J,nrl·

'

, :.. : /SlliirrooaIáI íCl8rtu,n -HW:ffI/Wn:.i15g1111iij '1JMQGG/I;,
I �nl l!j,-lIJ;Ji ��!!ii!'k, !lI. cÔ'z, 111''i!�r., hl!�' I! giár.

: ii!i:��OÜ,OO
: l1!imr,bí IfItl,mlJ rBiím'ltlÉi ,- rUá! lalffllólJl{J C1iilI!ii", in'
i Ui �r?rJdIJ.' g!'l!ltíli�'lfliíilJ - la'd!. 'qtJ.ita., ,.I.rJiSip/

I I 'ltliJ'l." hltme, !il!.l !lI ,"t7i.r"'1'1tJ!i.lD.TIl, Fl.:$5.fJ,ià,t!Jü-f � IW.jj;Jr"

I ,1 IIil:adima a.l7tliltdft�" ;ril,H(IIJi,.�1J [lii!f!T7â'Í!i!, 1:j/"flO-
,.

,
[l'J, iIlln',$;, í:'i1,!;Úf,\1 'CiI!lZ. IlWfJ." \!,gu'� iIJJ 4jJ'lf,lh!Jf!I1i1.

, 'R,$:�&IIl;I!i(ll ;BiaWiJ'(fo, Bál!,ps'lndili -BUlEI EI11h1lil
:. ifll!llil!I�'l, lPli'i1iilÍ'Íi;!I, n" ln - fI'$UOE!,iM}"

1., ,íBil!llmli:Jlluiti �lmllfli!idlll-H'.trb!!. 'HlJilif!l!:ilffi
!P'r,lilUi,iif" 3l ·1ll'd!,'QÍPI.g, j;_j,rJllIfii.\r J:::tli';" !JNIiI!,:, l!iifi II!!

I gd;f,'li.r.�ll!in�.JR�OIl:U(1 "

: RilifFáoEtilÍI,ud,l! ��'I/1l'fll;Il-Hul!. S06'ílP� VI!11Íli!l!!!,f�" .

: i tB,;!, -CJ'3i IlllJB. H!.Ç!ll/1/Iii;IÍJl., !!P/iiIC.,.!illi' 'JfJ �

, g"níliigHI!&I7(,f!�qOOI:rjl[l

ll!fIlaW�i!mI!Jmltf:li,'S;;.
..

h
'. lBi:alf,rllllr:ll!ln�rél,-m;l!J'élJif!!fi���ll,mll:i, (iiikl1GlIilL� dia; :
,

1L�lill��Ífi3j,. 1;J2(l _. 'f),!,jf: Wz,ibúla !Jl �;,IJilill "'ii .. 1[12
.. qill'!';'.' lil, CI1f�'''i'M!i:PiI. ilJi!! 1.'iJljj!o'Ifj;,lll.'l, fJfi$IU,' $;�iIIaíi!I�;/!1

.

: iffi IIilh�ml'J[Il.i1;Aq.lf.iS,�üIUiJl� 'h'- l5ü,cm !:r.I!o\ll
,

RUll11iLld tiJ!$I1I#rJn.I'� 411 f'ÓJ'1If!;ii!.Íl,�:3 /;11'1.1:
: 1(;fJi·»'if;il�J/iJml ,·-IJ!( iEliuilfl, mlll�r!, �Ii" íi:Ji'lllull:ll<II,
I 'ltvl.'Ji;:, I ({1J!l,b friJI lR$tíJ,O!li, í'!'/[! -1"/- glíll,,'íJO c;tJ 11r..l.
I

'

ifllu!iiI '['líÍfIIz: ihsSIm" n,�' 35 .nd!&f. l�iBwiliN, -

: �12irf!l�d;" !�!, 'c�'r:;tÍ1.� !JJ�,.t,!ílt.I;, 'Si!bfl,l1tlll.li.t
; C!B:tUfli:li!$fíllllll.if!i!ll àli.!fij!', R�,;rI7hI1J,JO(l +l- �Ii,lilijJ,
! lrJ;UflIiU, . • nm,1l.r1!mr flllfrl:!, :231
-.iiiY�ItMniíii - 02' q'ltll!i,", '!iI.. �;!,,�;, !7Pillfl:i, tGi�, ijM.

. : 1i'1,$,llrNü" iJJv -li' ,5(1 ,llI), ,�O:tll�_
, Rrn'ill·1il$.J"'i!!�di1, �1i'Hib:, iii) - Mkt ,1l�h·rJill(lI.!'à:$,
,

qlT!l�rll(i r�és. ., iIl2'!11l'!i. slllll�l.. b!11�i'f" lawlJ 1.1';>1',
; Rfl���'J,CIi[J �. it'.'iII'J1I1

BlijrtpiICnll'lillBwí'i:�- Fiml' iF,t'i:I!ltil'itl", R'illt ar"
: 1[100 - f:ti!! i1íf1.J5, �I" C)l).Z, IIliiii'C, ',mI' 'i!!

�;,�f.i;/[,I,lJru, 'f,-?i),OOCIi:md
101 ;f!!ll!lflI0illmr!Dil -,nulJl: Fflb 811ft!!!!. mI" 127

.,Ed�,!P!;�ihllli -!iii sulb.!, (f'lqlw"" filL i:lJiI., bri�IJf;;, I

,

Ia.\! Iâi ,glil.dl;�'H!JSfliJm'J
; ifJ;,ili�itl!jB:l!il,tlll!lili:-Hlj!l iliIllmar;tJl) DÍ1II'li8JJlJ!�!ll\

'111'" ·fí,�,rffi ,-Eli1il,MI!:i!JJn11illl:!. ·(J3ii:t:n�. :;1, 1:i,'ZI'2:, Iwmr:.;"
!Y.lli I!!' �jl;r.R$,7íB!a,F.jeí

· !Bil!llr.rll! ''''!tIa lLiJlil!1 ,-:flillil f,l.!!1Ilr.!!J Aifi,iIll:l!lo
· f;,!)ll!nttj,�!fi" 'RI' 415 -,JJj,'lqlt/liii,.,:êff� ,,:il?., IJfJill;<t., 11:I!,1 fi
,

!';JilflPl;i;IilCI.o'.i{lf)
, lB'.airm IUr,gll.l, HUII! -f{jlll hl'll['iÍ!;fk7ijl;h��S. IIl"J6i1i
.! -,Ed�... f5illllflil. Wi/f<l/il;/!}J;;IIJ Ilf!i!.ilfii!l, 1.', til2:, !:N�l� I.

1.11'3 ti' fiJ·i!IJ H'Silrt'O, ')0
:f1;,airFQ, Íl)glf� 'fll'Si.fldi!l-, 'f;l'JUi! 1::I,1iffII1111 kílü§,�tlli'iir; rf
�!rl�í! -Erffil OlilC'!dH -Cl.2fl!:;16i, IE1, €l�l" !lwc:, IP.itv '!Iii I

· g.iilJ'J"i.1$80IJ,i)(j. . ;
I8wlivrlJ,�IUr!i/l1lird'lll- ff!3;m ,.k!r'iJ� f!/!uh7;, ,II" 33í3

· -iJiR:ql!llt(;,,, ''5Ih" f)!I;Z, l;llll/t, lav, til �,iliC!.R$I+rJO,illf€l I
·

lH!lirf� ;5:'lIlu ilJui,� .mHIIl'lI.l!:,'I,'Jiit. l1arlljtjeh\.I'f' '�13tle I
: ,.:f[jZqli���.,. ,�It ,!,:ritt, b'iI�,I!J;:, 11I\l !) i(pm:.iflY�,3Un"l'!Pa
I IB1iIk�Íi! :8:llló, lüi!li -RlIl'l, Jj:J5i:� Miu'li:Jr:h", �1" lífMlfl1
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LOCA ÃO RESIDENCIAL
, -'01 QUARTO:'!, i

.

- Ed. Manacá, Centro R$ 430,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasília - próx Lojão da

Vila) R$470,OO c/ condomínio.
-Ed. Natalia Schíochet, Centro R� 450,00
- Ed: Prímula, Vila Nova R$ 480,00

o CORREIO DO POVO . Fim de semana, 12 e'13 de maio de 2010

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
, ,[3Eb Ih@ a:l3iJtJlt

;

.:�. ". "

,

�,

próx. SAMAE
2 QRTOS' R$550,OO

/ r

'P9x. MARISOL
3 Q�T(jS R$600,OO'

'

02 QUARTOS:
- Ed. Rebello, Centro R$ 600,00
- Ed.le Petit - pr6x. SAMAE R$550,00
- Ed. Amaryllis (Vila Naya) R$650,OO
- Ed. Sunflower, Nova Brasilia R$ 650,00
: Ed. Marangoni, Vila Nova R$650,.oO
- Apto Vila Lalau, próx. Rodoviária R$450,00
- Ed. JOão Batista, em cima Império do Queijo
R$530,00

- Apto 02 - próx. Ponto cml Figueira R$ 470,00
� Apto Ilha da Figueirà, próx. Brasão R$450,00
- Ed. Lilium(Vila Lalau - próx. Marisol) R$520,00
- Ed. Yatil- Barra do Rio Cerro R$550,00
- Ed. Ferreti(Centro - próx.Centro Vida) R$560,OO

. '

- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Platanus - Centro, c/ cozinha mob .. R$630,00_
- Ed. Monte Cario - Centro R$720,OO
- Ed. Renoir -Ilha da Figueira R$1.600,OO

03QUARTOS:
- Ed. Tulipa, Centro R$ 830,00
- Ed. Juliana, Centro R$ 900,00

t "

...
t

•••

..
, .

,

-

www.seculus.net
'

.. ...

_

- Ed. Bartel(Vila (alau, próx. rodoviária) R$620,00 _

,

- Ed. Astral - Ilha da Figueira, após Brasão
R$630,OO

. -

- Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$600,OO
- Ed. Vitória Régia - Vila Lalau R$600,00

. -Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$1.100,00
- Ed. Isabella - Centro, c/ cai. mobiliada R$780,00

.
.

.

- Ed. Figueira - Ilha da FiQueir R$850,OO
- Ed. Barcelona - APTO NOVO, Vila Nova R$900,00
- Ed. NO'lQ Horizonte APTO NOVO H$880,OO

; Ed. Dianthus
- Centra,'alto padrão R$1.200,OO

CASAS:
- Càsa alv Rio Molha, próx. galeria Vasel R$
2.000,00

- Casa alv Guaramjrim, Centro R$,1.000,OO
- Casa alv Guaramrlm, Havaí R$1 .200,00
- Casa alv .Rodovia SC 413 R$580,00

• • • • •••

LOCA AO COMERCIAL

�Sala cml Néreu Ramos: c/50m2 R$ 450,00
c/60m2. R$ 600,00, próximo á Igreja.
- Ed. Menegotti Sala c/40m2 R$500,00
- Sal cml Chico-de Paula - 30m2' R$500,00
- Casa comercial alv ampla, Cemro R$4.000,00 .

- Ed. Market Place, sala mobiliada R$650,00
. - Sala cml Nova Brasília, próx. KIKAR, 55m2

R$600,OO
Sala 'cm1 Guaramirim, ao lado posto RUDINICK -Com

100 m2 R$ 700,00 e com 50m2 R$400,00
'- Sala cml alv Nova Brasília 85m2 R$ 880',00

PALPQSS
- Galpão Rua Waldemar Grubba R$ 2.000,00
- Galpão Vila LEnzi, c/285m2 R$ 2.000,00

- Sobrado alv Barra, próx. Parque Malwee ,R$830,00 - Galpão c/2.515m3 Schroeder R$' 15.000,00- .

- Casa alv Cemro, alto padrão R$4.300,00
,- Sobrado alv Chico de' Paula - 02 quartos

R$1.200,OO
- Casa alv Vila Lenzi, com piscina R$2.500,00
- Casa alv alto padrão, centro R$3.1 00,00
. .

'

- Casa comêrcía alv ampla, Centro R$4.000,00
Casas Rio da Luz, préx, SEARA:
• 02 quartos, de madeira R$335,00
• 03 quartos, de alvenaria R$390,00
• 03 quartos, NOVA de alv R$450,00
• Casa Nova'Brasilia, próx. F1-2 ,R$2.200,OO

)

TERRéNOS PARA L-OCAÇÃO
- 2 terrenos Barra do Rio Molha "I ao lado da

prefeitura.
R$300,00 cada.

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

- Terreno( Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros
H$1.000,00

- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) c/1.807m2 e
.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786-

o
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reendímentos Imobiliários Ltda.f

. www.parcimoveis.cóm.br
www.seculus.net

imobiliariaseculusgjnetuno.corn.br
Rua Preso Epitácio Pessoa, '415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206
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,RESLDENCIAL "i i
.

',i liINOVO HORIZONTE;l ii

. ReI. 1006 - Vila Lenzi -
.

- Apto II ii
cl suíte' + 2· quartos, sala, i ! .!II

- -

I
. n I

cozinha, lavanderia, sacada cl Iii 11
·chur., 2 vagas garágem. A partir III ReI.1035-Centro-Edif.SaintTropez-· -,ii

I

.

Cobertura com suíte + 2 Quartos, 4 i!
R$2.20.000,OO. iii banheiros, com ambientes amplos e . ii

I interligados (colinha, .sala de estar I copa), H Rel1041-- Nova Brasflia - Ed. Moradas da

I terraço c/ deck com banheira Spa, ampla área II Serra - Apartamento c/ suite + 2 Quartos,

r de festas, Box pi depósito na garagem, 3 i I sala, cozinha, lavanderia, garagem
I vagas garagem. R$598,QOQ,QO. , II R$175.000,OO. Aceita Financiamento '

Jl"__"_ .. __ ,._ .. ,_._.,_.,_,,"-_, .....,,._"_'H .... "_.'_,._,�._�._._ .. ,,_.,......."_� . ....,,_,,_.1 ,��_,._ .. _ ... " ....._ ... _ .. _".__ ... _' .. _."_"-'H'_'.-."_ . .-.,_ ... _ .. _",_"_"_,,,_,,HH ... _,,._ .. _ .. _�._

ReI 042 - Água Verde
- Casa com suíte cf
closet + 2 quartos, 3
banheiros, moveis sob
medida na cozinha, no
escritório e no closet,
sala de estar, sala de
jantar, área de serviço,
garagem pI 2 csrros.
R$280,OOO,OO. Aceita

financiamento
bancário.

ReI. 007 - Aniizade - Casa cf suite master + 2

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

lavanderia, 2 vagas gàragem. R$450.000,OO. _

ReI. 026 - Cente�ário -

Casa com 3 quartos, 1

banheiro; 2' garagens,
.

churrasqueira, terreno com

.392m�. R$220.0ÓO,OO.
Aceita financiamento

bancário.

• Ret. 005 - Figueira - Sobrado com suíte com

closet + 2 qtos, bwc social, sala )le estar e jantar.'
lavado, cozin.ha mobitiada, área de festas e 2

garagens. Acabamento de primeira linha -

, R$400.000,OO (Aceita financiamento bancário).

'Ret. 002 - Três Rios do Sul - Casa c/ suite + 2

Quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem p1.2 carros. Excelente.
localização. R$220.000,OO.

ReI. 008 - Jaraguá 84 - Casa com 3 Quartos,
banheiro, lavanderia, cburrasqueíra, fogão a

lénha, garagem p/ 2 carros. R$132.000,00.
.

Aceita linanciamento bancário. .

ReI. 012 - Tifa Martins· casa cf 4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separacas.

R$120.000,OO..

ReI. 033 -Barra do Rio
.

Molha - Sobrado cf suíte+
2 quartos, 2 banheiros, sala
de estar/ jantar, coznna

mobiliada, churrasqueira, 2
garagens. R$Z9S,OOO,OO.

.:

Ref. 2006 � Guaramirim Resiu Malibu - Terreno com 361 ,77m2 R$55.000,OO
.

�. ,...
. -.

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

ReI; 2002 - Amizade - Loteamento Versalles II - Terreno cf 450m2. R$11 0.000,00.

Ref. 2001 - - Terreno de 578;30m2 no' final da Av. Marechal Deodoro' . da Fonseca.

Próximo a DellAno. R$500.000,00.

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

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

.
TEMOS TERRENos PRONTOS PI CONSTRUIR,'. CONSULTE-NOS.

Vendas, e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade.de um horário diferenciado

, ,

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

/
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;-

1MOVEIS (47) 3371-7931
PLANTÃO DE VENDAS

Rua Cei. A'ocópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro 9955 4774Horário de Atendimento: 8h� às 12hs e t3h30min às 18hs .de 'segunda a Sexta.'· .

• Apto no bairro Baependi, próx. a Rodoviária - Residencial Wi�ter,
com 2 quartos e demais depend� Aluguel R$550,00 + cond .'

. .

.- Cód. 1186-
Casa (sobrado)
no bairro'
Amizade rio' ..

.

Loteamento
Boulevart, com
250m2, Tem 4

.) quartos, 2 suítes, .

.

4 banheiros e 2

01 vagas na.gar..
R$ 750.000,00

• Apto no centro, Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira n° 1149 em

.' cima da Via Móveis. 2 quártos e demais dependênciasj1 ,vagà de
garagem. R$550,00 + cond.TERRENO: Loteamento Boulevart,

próx ao Champaqnat - Lote cf
3.060m2, R$ 700.000,00 - 50%
de entrada e saldo parcelado

Cód. 3166 .. Loteamento
Boulevart, próx. ao Champaqnat,

. Lotes cf 248,75in�. A parür de
, R$ 125.000,00

• Kitinete no 'centro, Rua Cei Procópio Gomes de Oliveira n° 1149
em .cima da Via Móveis. 1 quarto, sala e cozinha' cOnjugada,BW.C,

·Iavanderia··e 1 vaga de garag.em. R$350,OO + cond.·

• Apto no bairro Amizade, Rua Arthur.Gunter (Condomínios da
.. -Prefeitura).3 quartos. e demais dependências; 1 vaga de

garagem.R$550,00 + cond.

VENDA:
• Terreno com galpão em .alvenaria e 02 casas demadeira-
1287,50m2• Próximo ao Portal TuríStico de Pomerode. valor

..

19'0.000,00 (Analisa propostas)
Cód.: 3126· 31g4 � Bom-investimento.

, ..

R$400.000,QO, Com 926,OOm2 -

.

Centro, Ótimo para prédio,
.

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

Plantãn; 9135-8601

.. ww .parcimoveis.com.br
vilson parclmoveís.com.brR.Cel.' Procópio Gomes de Oliveira,1201

..

�/�
. ��'O _

<v�<ç.f\J
Barra-Sul

. A imobiliária da Barra

BARRA 00 RIO CERRO - Terreno cl 477m2 (13,.58 x 35,1 3) lot. .

Girolla, RuaCamifoAildreatta - R$ 60.000,00
REF.-162-V. NOVA - terreno com 6.991,13m2 (29 x128), �$
450.000,00.

Ref. - 397 - BARRA DO RIO C�RRO - terreno com 2.1'70rn2,

Rua Clara Hanemann, Residencial Oell'Pradl - R$

250.000,00

Ref. - 390 - BARRADO RIO CERRO - terreno c/544m2 (16.)(34),
Rua Carlos. Boeder, lateral.da RlIa Pastor Albert Schnei'der -

R$ 59.000,00
. \

Ret - 383 -.JARAGUÁ 99 - terreno com 329n);!('14x23,50),
Rua Elisa VolkmafloMaass, lole n° 82- R$ 60.000,00

r

1!!!!1.�!i!ifJ:!!!!1i,Wil!:!i!iJIJ'Ji1hmJi!f!i!iIli!J!li11!!ifJldfl1ilH!1!!Ji1míil'Ii1iJl!!!1!J1l:iilHiiif1Jfli!!lJ!:;iiiJíP.lJJi!l!l11!1llJ1!llf.!liUiI!t!ii!1!J!1jfrl!i1f1Iil!11Ii1i11!!!!!!1Hi1!1l1!!!1!L.II!!1liJj,Ifi1Jh·:!1iJ1!/!!!1E1UiJJiil!illJ!i1ilJ!l!I1iJ.�

I .
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www.parcimoveis.com.br

47 327 .9500
Plantão 9658-6786-

(J
_ w

Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5 ...www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Pres, Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

.

• Ref. 1019 - Centro - Ed. Maximum Center
Apto com 'suíte + 2 qtos e demais dep, garagen
Localização central, ao lado do colégio Divina.
Providência - coni móveis sob projetados sob

medida em todos os ambientes -

R$270,000,00 (Aceita financiamento bancário
.

• Ref: 018 - Czerniewícz • Casa com 3
quartos, bwc e demais dep. .: Excelente

localização, próximo ao centro - Terreno com
• �14,OO m2 - R$155.000,OO

ReI 009 - Schrôeder - Casa c/5
quartos, 3 banheiros, 2 garagens,
churrasqueira. R$160.000,OO.

- Ref. 034 - Ribeirão Cavalo·- Casa
alvenaria c/3 Quartos e demais dep.,
.terreno com 570m2 - R$110.000,OO

.

·Ref. 2001 .: Centró/Jguá Esquerdo
Terreno de 578,30rn2 no 'linal da

Marechal Deodoro da Fonseca próximo
a DellAno. R$500.000,OO.

• Rei. 011 - Nova Brasília _- Casa alvenaria ti
sufte + 2 quartos e demais dep, terreno com

405 m2 R$ 230.000,00 (Aceita
financiamento bancário)

.
,

Vendas e Locação no Shopplnq Breithaupt
. Comodidade de um horário' 'diferenciado

�egunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado:'10h às 20h
..

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

- -- - - ,_ - - - - - .. -. - - - -- _.
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Comercialização:
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'3275.1133
LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

.2107.0500 --
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Ótimos negócios
-
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,
.
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I. '.

_
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Plantão
-

aos Sábados
até às 12hs.

2107-0500LEIER
EMPREENDIME:NTOS IMOBILiARIOS
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�ua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

..,

�
'"
N
Ü
w
o::
o

LIGUE: 3372.1616
Plantão; 47,9107.1865

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

o Empreendimento:
-13 pavimentos
- 2 Apartamentos por andar
- 3Suítes.,
- Preparação para
ar-condicionado tipo split

- Medidores individuais
de água e gás nas
unidades residenciais
e condomínio

- Área de lazer com
salão de festas. '"

academia, brinquedoteca
e piscina térmica

CON$PLTE PFlÊ�OS E

c9t4picõJ;s t;SP�IAJS,

OAME"

APTO BELVEDERE -

NOVO-ALTO
PAD.RÃO

Apartamento com área privativa de
160m2, contendo 3 suítes (sendo
1 master c/ hidro), ampla sala em

:� :�;�:
dois ambientes, lavabo, sacada f'

,

com churrasqueira, cozinha, área ,. '.

de serviço com banheiro e 3

vagas de garagem. Edifício conta
com Espaço Gourmet, Piscina,
Academia, 2 apartamentos por

andar e localização privilegíada no
Centro da cidade. Consulte-nos! .

Edifício Ruth Braun contém
<k 12 andares, 2 elevadores, salão
l� de festas mobiliado e hall de

entrada com pé direito duplo
decorado. Apartamento com

2 suítes, 1 dormitório, banheiro

i;j: social, sala em dois ambientes
integrados, ampla sacada
com churrasqueira, cozinha
integrada, área de servico,
2 vagas de garagem e

Box. Acabamento
refinado em alto padrão.

Consulte-nos!

ED� AQUAMARINE -

CENTRO-
Localizado no Centro da cidade (prox.
a Verdureira da Raquel). Prédio com 4

pavimentos, hall de entrada decorado, salão
de festas, portão e porteiro eletrônicos.
Apartamento com área privativa de 82m2,
contendo 2 quartos (1 mobiliado), sala de
estar/jantar, sacada, banheiro social, cozo
com móveis sob medida, área de servico
e 1 vaga de garagem. R$ 128.000,00

(Liberado para Financ. Bancário)

CASA - AMIZADE
Situada na Rua Roberto Ziemann (prox.
ao Champagnat), imóvel contem área
de 170m2, sendo 3 dormitórios, sala de
estar, sala,de jantar, cozinha, banheiro
social, área de serviço, área de festas
com piscina e garagem para 2 carros.
Terreno com área de 1.097,90m2• Ótima
localização para construção de Edifício

Residencial. Consulte-nos!

�iImóvel com excelente
.. "

iH acabamento, contém 1 suite com I'
;1: banheira de hidromassagem, ,(
rr 2 dorrnítórlos, banheiro social, �;:\

�]!. ampla sala.em dois ambientes,
;S cozinha gourmet integrada, área

·.1;; de serviço, edicula com área
# de festas, banheiro e depósito, )
• 0
""'i' garaQem para 3 carros e W
1; portão eletrônico. Imóvel com W
.'� acabamento em gesso, piso "

porcelanatto, luzes indiretas,
papel de parede, cozinha
e quartos com móveis sob
medida. Consulte-nos!

. m ·Casa .. Jguá
�� Esquerdo (próx.

a Urbano)
CASA - CHICO DE PAULA

(próx. aCarinhoso)
Amplo terreno com área de 45011)2, e casa
com 220m2 de área construída. Contendo

'1 suíte, 2 dormitórios, sala de estar, sala de
jantar, cozinha, 2 banheiros, ampla área de
festas com churrasqueira e fogão a lenha,
espaço para piscína, pomar de frutas,'

depósito, 2 vagas de garagem e

portão eletrônico. Valor Pretendido:
R$ 350.000,00 (aceita apartamento de
menor valor como parte de pagamento).

SOBRADO - ALTO PADRÃO
(RESIDENCIAL E COMERCIAL)

Ótimo sobrado localizado na Rua João Januário Ayroso, Bairro
Jaraguá Esquerdo. Contendo 2 suítes sendo uma com banheira de
hidromassagum, 3 amplos quartos, 1 banheiro, lavabo, sala de jantar,
cozinha com churrasquelra, sala de TV, lavanderia, ampla despensa
eqaraqern para 3 automóveis. Ótimo acabamento, gesso rebaixado,

,

parte superior toda com sacada, piso cerâmico, escada toda em
granito e porcelanato, amplo jardim, aquecimento central solar e
à gás, ficam na casa osmóveis sob medida. Na parte da frente do

imóvel, tem uma sala comercial de 85,93m2 com estacionamento para
5 automóveis (independente da casa). .

•

Área do terreno: 800m2• Área Construída: 336m2• Consulte-nos!
.::�:;

,�v:

ED"FICIO PROCÓPIO - CENTRO
(PROXAVERDUREIRADA RAQUEL):l:: <�

Contendo área privativa de 110m2, sendo 1 suite,
2 dormitórios, ampla sala de estar / jantar, sacada,
banheiro social, cozinha sob medida, área de
serviço com sacada, depósito e 2 vagas de

garagem (lateral). Obs. Sol da manhã; frente; piso
laminado; quartos, banheiros e cozinha com móveis

sob medida, R$ 230.000,00 Liberado para
Financiamento Bancário

TERRENO .. RES. PA'NEIRA$
Loteamento asfaltado, terrenos planos
(pronto para construir), com toda a

infra-estrutura de energia elétrica,
água encanada e esgoto sanitário.
Terrenos com área aproximada de

350m2• R$ 50.000,00

Localizado em área nobre no centro
da cidade, próximo ao Angeloni, com
área de 430m2• R$180.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CI�simais;' 5

� Obra financiada
.

pela,

*e
. ntrada a· .' .

R$5.645,00 Partir de
.

·R$7, -to (Apto 2do"' -':
' ..... ,

,.� �'; ." )�:6,00 (Apto 3
rm-ref'2(2) '.

, dorm-ref 20· 1)

Incorporação
Imobiliária

nO R 2-58484
Mat. ,5a484 ,'"

_aul

I

,j
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VENDE

ALUGA

ADMINISTRA
I

PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

'COMPRA 3372-1122

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

Acesse nosso site:
r

www.vivendaimoveis.com

,

II
� �
� :;
d

REF 1280 - Ed. ! r
Gran Ducal i i

Residence -

apto 67,SOm2,
com 01 suite
e 01 dorm.,
sacada com (

REF 2796 - casa alv.
78m2 e 480m·� de

, ! REF 2820 +casa alv. Semi mobiliada c/ edícula!
i REF 2825 - casa alv. 110m2 e 300m2 de terreno,! e área de 200m2, terreno de 400m2, c/Ol 'I' ; REF 2860 - casa alv. 230m' e 360m2. de terreno c/ !

. . I c/ 01 suite, 02 dorm., cozo mobiliada, garagem .. í. suite, 02 dorm., escritório, c/ sistema de .

REF 2861- casa alv. 94,Sm2 e terreno de 390m2, 1 . .' ;
01 surte, 02 dorm. R$180.000,00; R$240.000,00 ! aquecimento solar. R$300.000,00 j c/ 01 dorrn, e 02 bwc. R$ 120.000,00 i 01 suite,

02 dorm., t/ churrasqueira. R$270.000,OO ;
........·""" • w.'WV....,..., w.Y. """'·.w u wu ...".w v�".. "' " wu, , , • ...., �.....,.N. w "'''' _..•.•_. .•.-.w.w." _. u,.•.".w..� ,.'''''''''__W...,.v.-. NMN.'. ............v"'..""""....""..... ,J.v,.="" v�'-Y."_."""'N' w ""' ""' ,_,,�_"�.w"uN'Mow.v.4. ..-..y.o"""';"'O"'w.<;voA..........,._�••_. ""._ •__

NW'A,'.N_.�;:w�._..W
.. :s.......v..'.hV_-.",ww.>.....,;w� v :-.w.w..., "'w :

..

=..:.' :� :'w
::
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'"
"l'
r
o
«
w
'"
U

ARQUITETA E URBANISTA

, AN�' PAULA�.! . VILA RAU

Valores sujeitos a alteraçào.
���"'19P1ilIZ

ReI 6647 - Casa Alv cf 133.00m2-
- 03 dorm - bwc - coz - edicola cl
02 dorm - não pode ser financiado

- R$159.000,00 .

ReI 4718 • RESIDENCIALGNEIPEL'
- 02 dorm - a partir de

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

Entrega Agostoi201 O

,fIef 6646 - Sobrace Geminado de

esquina c/ 144,23ml - suíte - 02 dorm
- 02 vagas gar - 02 sacadas - detalhes

em gesso - R$199.000,OO

Bef 6656 - Casa-Alv c/120.00m2 - 03
dorm - Q2 salas - copa - coz - 02. vagas

gar - aceita chácara com casa -

. R$180.000,OO

ILHA DA FIGUEIRA . NEREU RAMOS' .n�" i
, GUARAMIRIM

_ t.:� I
•CZERNIEWICZ (

Ref 6598 - Vila Rau - Sobrado cl
21 0.OOm2 � 2 surres - 2 dnrm -

piscina - área festas cf bwc - 2

vagas gar - ficam moveis
embutidos -.R$470.000,OO

Ref 4712 • EDIFICIO BELO ARVOREDO
- AMIZADE· 01 donn - a partir de

RS85.000,00 - Area Privativa:
50,77m2 -- Entrega Novembro/2011

Ref 6542 - Casa Alv cf 130,QOm2
- suíte - 2 corm - estar/jantar -
área festas - 02 vagas gar -

'

massa corrida - ges�o - janela
blindex - R$19B.OOO,OO

ReI 6626 - Sobrado de Alv c! 263.53m2 -

, •

surre cf closet e sacada - 2 dorm � lareira _

Ref 6654- Casa Alv c/,150,OOm' - su�e - 03

estar/intimo - 02 vagas gar - R$650.000 00 donn -. sala
- copa - Qunlnete C/ coz- dom- bw

•
. ,

- acerta casa de menor valor - R$195.000,OO

NEREU RAMOS AMIZADE .

'.

'

,VILA LENZI._,' c

i IL.HA DA FIGUEIRA
'

ReI 6590 - Casa Alv cf 114,OOm2
• süíte - 2 dorm - estar/jantar
churr - gar - massa corrida -

roda teto em gesso - luminárias -

janelas em blindex - esquadrias
em alumínio - R$178.000,00

Ref 6551 - Guaraminm - 02
casas geminadas c/69.25m2
cada - 03 dorm - bwc - sala

estar/jantar - gar -

R$1�5:000,OO cada

Ref 6615 - Ilha da Figueira - Casa
Alv cf 330,00m2 - suíte cf closet-

02 dorm 01 cí sacada - área
festas cf bwc - deck de madeira -

piscina - R$565,OOO,OO

Ref 4812 - Czerniéwicl - Resid
Athenas -' suíte - 2 donn - sala

estar/iantar - sacada c/ churr -

gar pi 02 carros - sãlão de festas
- R$225.000,OO

Ref 6609 - Casa de Alv c!
164.20m2 - suíte - 2 dorm - gar
pi 02 carros - R$330.000,OO

ReI 6650 - Nova Brasílía -

Casa Alv c/ 156, 17fTl2 � 03
dorm - 02 salas - garagem

- R$339.000,00
AMIZADE

.
'

,

VILA NOVA : AMIZADE .',
.

NOVA BRASILlA .AMIZADE

Ref 6651 - Amizade - Casa Geminada c/
144,OOm2 - suíte cf sacada e armários
embutidos - 02 dorrn -sala estar/jantar -

gar pf02 carros - R$246.000,00

Ref 4817 - Vila Nova -

Edifício Porto Belo - 02 dorm
- gar - sacada -

R$155.000,OO·

ReI 6614 - Casa Alv cf 151,24m1•
suíte cl closet - 2 dorm - churr c! bwc

- gar pi 02 carros - porcelanato -

massa corrida/gesso - R$309.000,OO

CZERNIEWICZ i .s. ,'-.' VILA NOVA : ': ":-;�:;' ilFA MARTINS
!

- . . --

8·586 - Casa alvenaria (fundos) - 2
dorm. sala, COZ, owc, lav - R$42D,OO

8-600 - Casa alvenaria - 2 dorm, bwc, A·476 - Apartamento - 2 dorm, sala, COZ, A·479 - Apartamento - 2 dorm, sala, coz, A-509 - Apartamento - 2 dorm, sala, coz, A-484 - Apartamento - 3 dorm, sala, COZ, C·120 - Sala comercial- com aprox. 50
sala, COZ, lav, garagem - R$660,OO lav, bwc, garagem - R$400,OO + cond. bwc, lav, garagem - R$630,00 bwc, lav, garagem - RS580,OO + cond. bwc,'lav, garagem - R$600,OO + cond. m2 - R$990,OO

7
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IEM CADA UMA DAS TORRES:

� Hall de entrada e espaço gounnet
. .

mobiliados
• Playground equipado

·'Elevador
• Detalhes de revestimento porcelanizado

-

na fachada

ApARfAMENTOS:
• Infraestrutura para ar-condicionado tipo .

, split nos dormitõríos
-

• Tetos rebaixados com gesso
• Laminado de madeira nos dormitórios

• Varanda Grill integrada
cks opcionais: Colors, Energy e

Gourmet a sua escolha

"
o
'"
'"
<t
t
o
«
w
o:
U

ARQUITETA E URBANISTA

Valores sujeitos à alteração.

............................. _ _ .....• " .

,

EMPREENDIMENTO:
• .Hall de entrada e espaço gourmet mobiliados

• Playground equipado
• Elevador

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

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

• Tetos rebaixados com gesso
• Laminado de madeira nos dormitórios

.

• Varanda GrilLíntegrada
• Packs opcionais: Colors, Energy e Gourmet a sua escolha

Localização: Barra do Rio Cerro

A partir de R$120.790,OO
Entre a Maioj2012

;.

Protocolo do MI n° 17S.320'pág. 039v' em 14/04/2010.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HORÁRIO DE EXPEDIENTE
.: Segunda a Sexta I 8h:OO às 12hOO e 13h30 às 18h1S"::

Aos sábados I PLANTÃO DE VEND�S

Valores sujeitos à alteração.

ef4654 ... Nóva Bra�íIia: ... Residencial Lancasfet�· Area .Privafiva: 70�60m2·,.., e .t\rea Toíal de 115.65m,2
... Enftega Eleie,l1,lbro/2QI0 � �t;partir de R$14Z�OQO/OO oW OBR1;\JNCOREORADA. S'OB N9 59�825

Czerniewicz
. .

Suíte +·02 dorm
.

� partir de
R$I63.500,00

Entrega Abrilj20I3

, .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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finobiliária EDgetec
Plantão: 8448-9724

8805-726318448-97238412-4712 8447-9319

REF215· Czerniewicz· Apto c/ 1 suíte + 2
quartos, sala de estar, sala de jantar, cozinha,

lavanderia, bwc, 1 vaga de garagem, sacada com

churrasqueira. R$160.000,OO

REF175 - Baependi - Casa alv. cf 1
suíte + 3 quartos, sala tv, sala

jantar, 2 bwcs, lavanderia, cozinha,
garagem para 2 carros, área de
festa cf chur., portão eletrônico,

toda laje. R$260.000,OO

REF139 - Ilha da Figueira -

Terreno com 31.130,86m2•
R$900.000,OO

REF147 - Amizade - Lote cf
318,5m2 em rua asfaltada.
Aceita 50% de entrada e saldo
direto cf o proprietario.

REF21 o . Czerniewicz • Apartamentos com 1
suíte + 2 quartos (91M2) ou 2 Quartos (76M?),
sala de estar/ jantar, cozinha, bwc, sacada com
churrasqueira, central de gás, preparação para
split, 1 vaga de garagem. Consulte-nos

REF153· Massaranduba - Descrição da
Pousada: 147,OOOm2, c!7lagoas,

pedalinhos, campo de futebol, 2 canchas de
bocha, restaurante p/ 200 pessoas, estac pf
1 00 carros', pousada cf sala de recepção cf
preparação pi internet, 5 suites cf lareirà e
inst pi tv à cabo e tel., piscina e área de

festa, Mais 2 res. - A P c/1 suíte + 3 qtos.
cozo rnob. piscina adulto e infantil, área de
festa. e a 2u cf 3 qtos. sala, cOZ., lav. e gar.

. REF1138 - Amizade - Sobrado com 2
pisos, Terreo: 2 quartos. sala,

copa/cozinha, bwc; lavanderia, garagem.
10 piso a termirrar cf 1 suíte + 1 quarto,

sala, sacada. R$160�OOO,OO

REF149 • Vila Nova· Casa cf
200m2, cf suíte + 2 quartos, bwc,
sala 2 amb., cozinha, área serviço,
garagem pf2 carros.Terreno cf

600m2. R$300.000,OO

REF113 - Vila Rau -Ed. Le Petit - Apto
com 2 quartos, bwc, sala cf sacada,
cozinha com móveis sob medida, área
de serviço, área de festa, garagem.

R$125.000,OO

REF200 • Ribeirão Grande - 2 casas
mistas, 1° casa com 117m2 contendo 3
quartos, 2 bwcs, sala, cozínn'a, 2° casa
com 66m2 contendo, 2 quartos. bwc,

sala e cozinha. R$55.000,00
REF202 • Vila Rau - Terreno

com 747m2 e ótima

Rua Pe Pedro Frandcen, 217 I Centro I .Jaraguá do SpI- se
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imobiliária Engetec
............................. ,_ ••• ,.. • ••••• O" •• ••••• •••• • • " •••• _ ••• o.. "0 •••••• •• •••• • •••• •• • •• o.. ..... . .... , .... _'. •... ._ .... , ,

.

VENHA NostONHECER!!

CRECI1:105·J

.. -' �

• Plantâo: 8448-9724

8805-726318448-9723, 8412-4712 8447-9319
• iIJt.

,,__.
,:.iii

• REF142· Três Rio do Norte - Terreno' cf
2.500m? a. casa mista cí 2 quartos e demais oep.
R$65.000,OO
• REF139 Ilha da Figueira· Terreno cl
31.130.86m2. R$900.000,OO

J • tetes no São luiz. próximo ao Arroz Urbano, a
partir de R$60.500,OO.

VeJiâas exclusivas

Você de casa própria.

-'f

.

f,t&F05_4 • Champs �Iysses - Lotes a partir de
. R$1_Qq.547,50_- Loteamento nobre,

residencial, consulte opções.

o u
-

nhoda

», �.

413055.
" �'. ,

REF205 -1I11a da Figueira - Sobrado 2 pisos - Térreo:
1 ambiente comercial + 2 quartos, garagem,
lavanderia, sala, .copa/cozinha, bwc. 2° piso: 3

quartos, bwc, sacada, copa/cozinha, lavanderia, sala
tv e jantar, garagem. RS230.000,00

REF189 • Águas Claras - Casa alv. cf 2
quartos, sala, cozinha, bwc, garagem.

R$50.000,00

Rua Pe Pedro Francken, 217 I Centro I Jaraguá do Sul., se VV\Nw.enget cil110V i • om.br

Aptos. com 02 quartos, sala. cozinha, sacada com churrasqueira, bwc.
lavandeira, central de gás, portão eletrôníco e garagem.

Entrada a combinar, saldo financiado pela CEF

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• CASAS
COO 554- CENTRO - Casa com sute + 3 d0ITT!Mrios,
bwc,,2 salas, cozinha, despensa, lavanderia, jardim, '

garagem para 2 carros. $2.100,00

• APARTAMENTOS,
COO 575 - VILA NOVA - Excelente apartamento,
sala com sacada, 2 quartos, bwc social, cozinha
planejada, área de serviços, banheiro empregada, ,

garagem. R$750,00
COD-585 - CENTRO. ED. CHIODINI, Apartamento
cobertura, sala, sutte + 2 dormtéíos, 5 bws,
cozinha, dependências de empregada; 2 vagas de
garagem. Localização Privilegiada.
COD-586 - CENTRO - ED. MAGUILÚ, Apar
tamento com sala, 2 ouartos.bwc, cozinha
mobiliada, área de serviços. R$550,00.

• SALAS COMERCIAIS despensa. Possibilidade anexar ao aluguel esaco
MARCAHO CENTER " Excelentes salas para 10-

• namento para aproximadamente 20 carros no local,

cação de 47m2 a 308m2, Consulte-nos ! ����g. _ Sala comercial com 5 repartições,
"

CQD 413 - CENTRO - Em frente ao Terminal Rodoviário.
Excelente sala comercial, com aproximadamente 100m2,

2 banheiros, cozinha, depóstto, vaga garagem.

com sala anexa e, banheiro. Possibilidade de anexar ao
R$3.500,00.

aluguel estacionamento e depósito. Temos 3 salas -

R$2..800,OO (cada). .

COO 404 - CENTRO - próximo TERMINAL RODOVI
ÁRIO. Excelente imóvel comercial com aproximada
'mente 400m2 divididos em 6 salas com 3 banheiros, '

�pla varanda na frente e nos fundos, cozinha e

• GALPÕES
GALPÃO em Guaramirim:' com 2 pisos, 300m2, com
frente e1ateial toda em blindex, 2'banheiros, cozinha,
farto estacionamento. R$3.500,00
GALPÃO NO CENTRO - Rua Marina Frutuo
SO, 300m2 - R$1.500,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA

Vcudt::

,
l�pclttHH<=Itt<) 11�.

4011 dl: i 1,'-CHltU, ..

.

REF 023 - Aptos novos c/ 3
dorm. R$ 830,00

Ref 396 - Rua Proc. Gomes de
Oliveira - Terreno 2.393,33m2,

frente com 33m. R$1.850.000,00

Ref 482 - Rua Carlos Hruska
prédio com 6 apartamentos.

R$600.000,00

orada
·rasil

Classimais 13

(47).3372-0555
PLANTÃO

�ETY 9156 ..7700 IIRIO 9979-6750 .

REF 068 - CASA ALV - 1 DORM,
. SALA/COZINHA BWC. R$450,00

REF - 498 - JULIO GADOTII- 75, casa alv,
1 suite+ 2 dorm, bwc, sala, cozinha mob,
lavanderia, copa, churrasqueira, gáragm 2

carros. R$210.000,OO

Ref 426 - sobrado alv .- suíte, 3
dorm, piscina, garagem 3 carros.

R$ 370.000,00

REF 063 - SALA COMERCIAL .

60M2. R$560,00 ...

Ref 059 - Rua José Pavanello, 2"õ0 -

apto - 1 suíte, 2 dorm, sala, cozinha,
bwc, sacada, garagem. R$600,00

Ref 350 - Rua José Theodoro
Ribeiro - terreno 16.000M2, frente

.

c/ Mm. R$ 1.900.000,00

Ref 488 - Casa alv - 2 dorm, sala,
copa, cozinha, area serviço, bwc,

garagem. R$198.000,CO

Ref 474 - Rua Joaquim Francisco
de Paula - prédio com 8

apartamentos. R$400.000,00

-

Ref 495 - 918 - Rua.918 - Jose
Martins. terreno 3.200m2.

RS220.000.00

.• ESSA É PRÁ VOCÊ!
APARTAMENTOS NOVOS'
DE 2 DORMITÓRIOS,
VALOR: R$ 92.000,00
ENTRADA: 3.000,00
SALDO PELA CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL
,

-

. EM ATE 30 ANOS PELO PLANO
'�MINHA CASA, MINHA VlpA".

. ('VENHA CONFERIR
E SAIA DO ALUGUEL! .

REF 051 - Rua Eugenio Bertoldi -

aptos novos c/2 dorm., H$ 700,00 .

livre de. cond., Água e gás e apto c/
-

1 dorrn, R$ 540,00

Ref 496 - casa alv - 1 suíte, 2
dorm, sala estar/jantar, cozinha,

. área serviço, bwc, garagem.
R$260;000,00

Ref 489 - cása alv � 2 dorm, bwc,
sala estar, coznha.qaraqern

. RS122.000.00

.
.

REF 070 - J - SALA COMERCIAL .

C/80M2. R$940,OO

REF - 499 - HenrIque piazera ,230 - Edf.
Alessio Berri nO 100'1 , apto 1 suite com'

.

.hidro e closet, 2 dorm, 2 bwc, cozinha,
sala estar/jantar, tv c/ sacada, area

serviço c/ churrasqueira. R$ 435.000,00

Ref 397 - Ed Mathedi I - 'apto 3
dorm., Bwc, sala, coz., Área serv.,
Garagem 2 carros: R$ 119.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casa no Chico de Paula, 3
dorm.
,

R$280,OO R$780,OO

,Casa na Víla Lenzi, 3 dorm (1
suítej.Terreno com 450m2•

R$320,OOO.OO-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMP'RA �"VENDE - ADMINISTRA

Fone/Fax: (47) 3310-0Z00
www.lmovelsemjaraqua.ccm.brIMOBllfÁRIA

MANN
-,

eh
LO
LO
C'oJ

C3
'W
o::
ü

RuaMaria Umbelina da Silva, 120Vil_a.. lenzi Plantão: (47) 8413-78" 4
Validade das ofertas 22/05/2010

Ref- 395- estrada nova. apto- suite, 1

dorm., vaga garagem. R$106.000,00

Ref- 3101-_ vila lalau. aptos.
suite + 2 darmo

�$144.000,OOReI· 3921· centro. apto- 2 e 3 dorm, com suite; brinquedoteca, salao
de festas, otimo padrao valor a consultar,

Classimai,s 15

,CAS�S, , "
" " 'I.

" ��, "",I
,

REF 0281 .. Penha - casa alto padrão, "frente'
PI e mar" R$' á censultar
REF 3161 .. Casa de madeíra - rifa Martins ..

�'S dônilíhõfiOs, 1'bWc,'garaOétn,'demaís" , �

dependências R$85,OOO,OO
,

'

hEF 3641'· Estrada'Nova Casa 3 dorn"
R$90,OOO,QO ";' , J "

REF.3741 • Estrada nova - Casa 3 dormít.

,R$93.000,OO ' , ' ,11"
REF 3671 - Jaraguá 99 - R$96.000,OO

, REF 2171'� Chico de paula - 3 dMn" 1 bwc;
"1 vélga de'garagem'R$120.000,OO
REF 3491 - Estr. Nova � Casa Alv. '3
dormít.. tsvite R$120,OOO,OO (ªceita c1láçara)
REF 3431 .. Vila Lenzi .. 2 Câsa em alve'nárfa
(aceita caml[1hâfl até R$60J1OO,PO)
R$149.000,OO
REF'37�1 - Tifa Morios - Oasa suite -I- 2
Dorm. 2 vagas R$130.000,OO (financiavel)
REF 3121 • Nereu Ramos· tom 2 casas

.

R$150.000,OO
REF 3441 - Joao Pessoa .. Casa suite + 2
dormft. R$150.000.00
REF 3591 • Vila Lenzi - Casa Suite + 2

.

dórmit. R$155.000,OO
REF 31�2 .. Tifa Martins -170m2 - 3,

dormitórios; 2 bwc, 31/aga5 de garagem,
demais dílpendencias R$160.00Q,Og
REF 1811 -'Chico de Paula - Casa mista com
3 dormitórios, 20salas, áre;a de festas c/chur.",
'e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 -

oficina R$200.000,OO". .
.

REF 3091 - Água Verde - 3 dormitórios, 2
'

.

'bwc, garagem p/2 carros- R$230.000.00
. R�f. 3831 - Ilha da figueira - Casa cf sala
.comêrclal hrua movimentada" R$300.()OO,OO
REF. 39,11 • CZERNIEWIGZ - Sobrado 331m2
suite + 2 dormITo+ escritorio + area de

.

festas R$380.000,OO
'

.'

APARTAIVIÊNTOS'
REF .3732: Baependi - Apto suite + 2 dormito
REF 3891 • Vilã Lenzi ..' Apartamento 2
dormitorios cf m0vers�ob-medida
R$119.000,OO

.

REF 1661- Centro -:1 suite, 2 dormitórios,
demais dependências. R$175.000,OO
REF 2441.: Balneário Camboiiú,
.COBERTURA, alto pp.drão, 4 suítes, 1 dorm.,
dep. de emp:, 4 vagas de garagem + espaço
Met ski e 1. moto, plsc,ína privativa 'e demais

dep. R$1.750.00Q,OO (entradq de

R$SOO.ooa,OO) e saldo em 72 vezes.
,

-

TERRENO
REF 247t- Terreno· Rall- com 413,81m2

,

R$62.000,OO
"

'REF 3861 • Ana Paula.- Terreno ,Ima
comercial" de esquina R$90.000,OO
.REF 0775 - Jaragua Esquerdo -prpx. arena -

R$110,QOO,OO
.

REF 0022 - Terreno - Vila LemJ - com
435m2, Rua asfaltada. R$120.000,OO ',. )

REF 1695 - Terreno - Schroeder· Terreno '"

1190m217x70,R$130.000,OQ
,

REF 2931 - Terreno - Vila Lenzi com 442m2 ..

R$13Q.OOO,OO .

' ,

REF 2731 - Terreno, Água Verde .. 900m2

1={$16Ó.OOO,O(Y
,

REF 3901 - GZERNIEWICZ· Terreno com

frente para duas rua$liOOm2 R$275.000,OO
REf 2431 - Ama - Braç;inho· 22.000m2
R,$280.000,OO

'

REF 3461 - Comercíallipro(\ Elian') 900m2,
. R$400,OOO.OO
REF 3501 '- Tererno central 774m2 com casa

R$430.000,oo

SíTIO j CHÁCARA
REF 1741 - Garibaldi 75000m2
R$395,OOO,OO

Ref- 3961-.apto. ilha da
figueira- 2 dorm. 1 8wc

. social, 1 vaga de garagem,
sala de jantar/estar.

-

R$108.000,00
"RESERVE JÁ O SEU"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FINANCIAMENTOS

CrA,,�,�i'A.. "fluí'....
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regtriarizamos seu

imóvel para financiamento,

3370-6480.1- 9609-0736
www.franciscovende.comlimoVéis@franciscovende.com.

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

DEU
PIA0I

I'

I f\1l()VE I S
Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

.

, T

RESIDENCIAL JARDIM DAS BROMELIAS
�

, Localizado no Bairro: Borro - próx. Supermercado'
Breithaupt terrenos com 459m2, c0!l1 asfalto, ligação

de energia, telefonia e tv o cabo com caixas
,

ln IVI uals su erroneas. ro omen, o e esgo o e, o o

I
infre-estrutum paro construir. Valores a partir de

I

I '

R$85.000,OO. Consulte-nos! ,

I
I

'

1
'

LOTEAME'NTO
. ,JUNTO AO,PRADII:

I·Cosa com 2 quartos, solo ,e cozinho integrado, bwc',órea de serviço, ....garagem coberto e todo murado. Prox, Salão 25 de julho. Este valor
esta incluido: terren.o + coso -f todo a documentaçóo p/ .

,

financiamento na Caixa Económica Federal. Valor: Consulte-nos!

LOTEAMENTO
PRADI: I

2 quartos, solo e cozjnha integrado, bwc, oreo de serviço,
garagem co�erta prox, Salõo 25 de jUlho este valor esta
incluido;-terreno + coso + todo o documentaçõo pi '

.

Financiamento no Caixa Econômico Federal. .

.

Valor: consulte-nos!
IfI1I!J1I1iIIIUm/Ummn �1_I_JIIl1JJJ_llll!dIiHJ1U111l1f1111111_IU1IIJIJiIII_flJlJ!U__III/I,IIlI!__

TERRENO ;I-

. CONSTRUÇÃO
• LOTEAMÉNTO

PRÓPRIO·
• CASAS PRONTAS

,("I. "I ,�I 1;,1" 'ii I'l "III 1·;::{I, ff WJ.i..JJUIJIW..f tWJ /u/

RI.;,I,!4! fij. ",'6,(1
.

.

IIUHti, Fim�3,UE�,fIIJli,

I·11j,t.i âJ".tiJGif1télalN'fiJt!!!iJJrm� .tíill1fffl'!'.lít ;
.

um::t'
1,

.
. I i

·*'CorrfJ!:,f!ipondl!n�•. C··1.11·,,,to.iJ
•

" 'J INh ",II •.JIIft'r
'�j'AêIii!ll6,1i!iJ11!!o' "li!'fld! L." ..... :""i'Ii,.".,�,.... 'Mul!!t�

. ."'iiiI!'9'lS!'iatl!ii1l0"m' I1'R '1f!aU'·J!�}""Ji!lV'lUI!!IU
, .

� .. ,

C��$'tJ' t,!4,mi �d�id�W'ljda ,r;,()t'f,��
"91:j(nV!� If;�' ·tl;;�l':lf'en() ��Olni .

,
.

S19a,ljIQ�'�11'1';'1 l(lta�lz;Bd� �"Itll
,

6a�rt(:�i. A,f,�tJ!hfj6 IÇJIf,�r,'fl,!)' �:'f:)I(t:6:1(:,
RiJ:·Seif1fo\:,.·SfJnl,ij�'�;i

'_I.r _RS I.�)O.U:OD�QO.

IC(�I;$ª" tS��'kl ,a"t�í't)nVJlr1i.a (Y;m.)n'l
. gliOOl"': e 'bene,no11cQrn
4·i&J!'.niJj'''I'1!P I�O'i�.,/r.iljl·�i!iI!"·JvilfiJ>,::l, lil',;rlitA! '"4J11,;I,/jJ Uh HJj I� iJP�1H:lJJ,/IIi 1�t;;;U/. UI/'O] i{ 'i�JiJ'

Baf:('I((Jh i.tCii.�f.),a1Iii�fj AÇI",�,
"

l

I,
{

I
I·

CORRETOR DE IMÓVEIS COMPRA, VENDE, ALUGA .

E ADMIN1STHA SEU IMÓVEl-
--------------------------

CRECI-13252

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.www.imobiliariaws.com.br
v�ndas@imobiliariaws.com�br- vendast@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto,Silveira Junior 233 - Centro � Guaramirim (47)3373-340

, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL '

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

WS Imóveis agora com

consultoria Habitá_ç!.º�,at!
Facilitamos seu processo
'de financiamento pela
Caixa,Econêmica Federa���.

.. ��,
.....

� <,
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

'

Anúncios com validade de fi dias após a veiculação.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.
,

Bairro Rio da Luz - lotes com aprox 350m2,
fase de aprovação - Re,g, Imóveis MI 9.205.

. Bairro Três R,ios do Sul - lotes com aprox.
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,

pronto pra construir, apartir de .'

R$60.000,OO financiável pela Caixa. - Reg.
,

Imóveis MI mãe 59.123

Correspondente

CAIXA EC'ONÔMlCA FEDERAL

Ret.121.-
Lot.
Amizade,
lote esquina
.corn área de
-486,10m2, _

ruacom

asfalto -

Reg.'
fmóveis MI

50.96p

Lote Guaramirim'
- Residencial
Malibu, lote
esquina com área

. de 383;27m2 -

Reg. Imóveis MI.
21.971 .

.

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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/

cAo PERDID�
PEDE SUAAJUDA

Procura ...se- Cão, pastór com mistura, porte pequeno
(filhote),', preto, atende pelo nome de TROVÃO.

,

Desoporéceu no Bairro Boependi, nos proxirnidodes
dos Correios do Baependi ..

Contato: 8835.6617 com Tati

www.araisoimoveis.net

Telefone: (47)33�2.2819
.

Plan�ão: (47) 9911·7628

PROT.2010.01.03.01022 ,Rua Antonio Teixeira dos Santos
Jr� 41 Centro, � Jaraguá do: Sul'

PlOOO6 . Sobrado 4 quartos, sala lV{Janrnr, rozinha, lavand" 2
banh., uma amplo iírea de f6?'a c/ piscina. Firom móveis sab medido.
Gorag,p/4 enos Terreno c/ 435m2. Areil. negoc.R$ 360.000,00 .

......__........1_--"""',---,"""--

. PIOOll (asa amplo de a,lv. cf 6 dormitório;, 3 banheiros; sa)o' ,

lV/jantar, cozinho cf móveis sob medido, lavanderia, despensa,
garagem p/ 3 'corras, órea de festa, jardim, portão elel. Terreno

_____���it�
-

LOCAÇA0

PIOOOS : RES. NOVO HORIZONTE· Apto. com 1 suíte + 2 quort
os,sola,çozinho,lovanderia, sacot!o c/ rhur, 2 vogas no garagem.

7' andor. RS230.000,OO. APTO NOVO DE ALTO. tADRÃO.--....:..-....---..1--
..

PI0007· TABULEIRO. (aso de alvenaria com laje. 3 Dorrnl
torios . .com móveis. Terreno com 321,60m2. RS200.000,qO.

.,._ ........._-"---

E-mail: contoto@por.oisoimoveis.net

A. sua ;lNlobliária. de
6a.lne.á.r;·o� CaVJAboriú

473361.''''.43361.2222
d�com.br
desc:2@dest.oom.brloja 1: Rua 3100, 124. -loJa 2; A'4. 8tasi1.2850·

LANÇAMENTOfll
1 por aMaIr., 3Sa�
"Sam:2�
int.e.gmda a sacaüa
ea�rJ�.
área de SIe!IY.<� "

,
e 2 \I1ag"'dS p.mramras_.

Ed. cJ sam de festas e
PScina com detM

NOVO � VILA REAl!
.

... . 2 dua.lJilôiu:;" setm 1 StJi\Ie" salla
JIIIIII' • pam2_� sacada-mm

�ál:esdesaW,;ne
.1·vag:Jde�prr�.

ALTO PADRÃO - FRENTEMAR!
.3 (1 �pa'W)lG.sat:IlIIbQ' eiiIa. sara *esrar:SaR(
.��âreladesent" ��ãr.eellallalle
�. EdifitilHll!lmpsàrlas. saiãq) •� &:IlillSS�.
mmecinema, e� I.emàtiln

.I Av. Brasil! Frente ao Big!
.

'.

2 domL (1 suite) ,

Sa!a��
Cozinha

Área da servtç:o
Sacada

'

1 Vaga pctvativa

Ed. Frente ao Mar,
.

Ap. Lateral!
.

l.do!;m,. (1 suite) +
Iilep� iillia '

..q
Safa 2: ambIeftt.,es �,Çopa/Cozim a �, �
Area dtJ servfçf} ��,��
í v� privativa

.
.

1 DORMITÓRIO
NOCENTROl.

Casa de 2 pavimentos '

"
. em Cond. fechado
3 suít�s {1 cJ �IQS�I) ,

.

2 saías
Varanda e sacada
-Cozinha
Área de serviço
Churrasqueira
Vaga para até 3 carros

GUARAMIRIM . AVAl GUARAMIRIM . AMIZADE GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM . RIO BRANCO

Cod. 154· Coso em

alvenaria 90m2 c/02 quartos,
sele.cozinho, Bwc, Vorondc,
Garagem e lavanderia.
Terreno c/ 450,00m2
Valor R$120.boo,00-

NegociÓveis, ou troço-se por
chácara

Cod.153 - Caso Mista c/90m2
c/. 3 quartos, sala, coz, bwc, 'Gro
'roqern, lovcnderio.churroqueirc.
C/ Geminados no fundos 'de
14,5:50, paro 2 kitinetes cl

, 1 quarto cada, cozinha, bwc,.
.' lavanderia, c/ pddrão de luz
separado. Volor R$140.000,00 -

Negoci,áveis

Cod.168 . Casa alv�naria c/
_ 4 qucrtos.I: c/close,t/"suíte e

hiclromassagem, sala grande,c/'
Bwc,Cozinha,com aquecimento de
água a 'gcils,e tbem os Bwcs,Camara
'de segurança,e cerca Elétrica,área de
serviço c/bwc. Garagem, Varanda.
Terreno 570m2 Valor R$235.000,00

- Aceita negocioção ref. Apartamento
em Guaromirim ou Jaraguá.

Cod.159· Terreno 416,71 m2.
Escriturado, pleno pronto para

construir, c/luz na rua.

Valor R$ 40.000,00· Entrada de
50% e restanle pode ser parceládo.

GUARAMIRIM· AMIZADE GUARAMIRIM . NOVA ESPERANÇA GUARAMIRIM - AVAl

Cod. 164 -,Cosa emclvenorio de 100m2
c/2 quartos, sola, cozinha, Bwc, lavanderia,

. garagem. Terreno c/ 531,97 m2 . Valor
R$125.000,00 . Venha conferir

Cod.165 - Sobrado 227m2 cl 2 quartos,
sole, cozinha, sala, Bwc, lavanderia,
Garagem, c/,2 Kitenetes . Terreno cl
450,00m2 . Va'ior R$ ,150.000,00 -

Negociaveis, Aceito carro até 20.000,00

Cad. 150 - Casa cilvénaria 95m2,cl 3
quortos.copc/cozinhc.bwc, Gorcqern., +

Sobrado 60m2·tijolo maciço avista,no 2.opiso
cl churrasqueira,balcão de pio em mármore,

e janeloes de vidro. Terreno 380m2 Valor
R$160.000,00 Aceita proposta,como

terr.eno, Caminhonete em bom estado, como
parte de pagamento,

www.osnicorretordeimoveis.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref.0142) Casa no Residencial'Camposan_piero - Jaraguá Esquerdo
C/Suíte cem cíeset, 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.
Campinho de futebol com iluminaç'áo, Garagem para 2 carros, área
250m2 R$ 489.000,00.

'

"

Ref.090)Res. Juliana - Centro Apto cl 1
suíte, 2 dorm, bwc, Cozinha, Sala de estar e

jantar, Ârea de sel'viço, Sacada com

.

. Ret0112) Res. Vieiras Apto cf suíte, 2 darmo
.

Sala de estar e jantar, COZ, sacada com

churrasquelra, área de serviço .com sacada, área
de 98m<, 2 vagas de garagem R$175,000,00

Ref.0139)Res. Gran Ramã Apto c/1 suíte, 2

dorm, COZi bwc, sala de estar e jantar, lavanderia
sacada cf churr. 1 vaga de garagem área de 92

Ret0138) Residencial Jaeser II Czerniewicz
aptó c/1 suite, 2 dormitórios, sala de

estar/jantar conjugados, cozinha, área de
serviço, sacada com churrasqueira, Box de
.,;.,��,Il�!Jl�JJ.!1��",_

TERRENOS

'.-'!"'!'_�-_.:._..-:':-.._.---_._�-_.. ..._j--,�._,-,�_._-........._._,---------_.-'.--.._.�..;...,---,_,_._..-_._-

Ref.OV8} Res. Premier - Vila Nilva - Apto
cf 1 Sufte, 1 dormitórios, bwc, Cozo Sala

.

de estar e jantar, Sacada com churr, Área
de serviço, elevador. Área 75,15 m2

R$155.00Q,OO.Eolrada mais parcelas' com
,

FGTS. Incorporação nO R-3. 48.615.
.._...____.__ •__ . ._, ,...__M. �____._.,........a......L...�"""'..IL""_""""-fj,,,,!,,�, •. t.,....t:._.-,-._,--!.-'.....!.'

fhlf.055)Terreno Três Rios do Sul- De
ésquina C/ área de 396rrJ2 R$60.00Q,00, Aceita cf

financ, cl construção plano "Minha Casa
Minha Vida"

Ref.064)Terrenn em Nereu Ramos - Terr.
plano'no bairro Nereu Ramos área de 315,62 m2

. R$60.000,OO.
-Rel.D12D)Terreno Em Tr�s Rios do Sul

Terreno plano com 30001, R$48.0oo,OQ somente
a vista, .

Ref.089)Terreno No loteamento ,Beira Rio
Terreno plano para construção com 337m?,

R$75.000,OO, aceita financiamento bancário cl
construção.

.

,

Ref.005)Terreno no Amizade - Area
privilegiada, rua asfattada, área 318,50m�'

Ref.057)Apto. Estrada Nova Apto c/2 dorrn,
sala, COZ, bwc,área de serviço. 1 vaga de
estacionamento,53m2 R$93.000,OO entrada e

,saldo com financiamento bancaria no plano
Minha Casa Minha Vida.

,
,

Ref.033)Res.SarÍla Luzia Vila Lenzi Apto cl
1 sufle, 1 dorm. ·coz, sala de estar e jarrtar, bwc,
_.:...__�_2!�_lJ1ch!!rr: 7Q.m2• � •

Re1.053) Re�. Emanufll- Barra do Rio Cerro -

Apto c/1suíte, 2 corrn, bwo, Coz, sala, Sacada
com churr, Área de servíçó- área 87,50m2

R$75.0oo,OQ aceita carrO-de menor valor,
financ. Bancário ou entrada mais parcelas,
Ref.0125)Terr.lot. Ville O' Leon, bairro

Amizade Área tlltal336 mz R$
95.000,OO.Ref.0126) Terreno no São Luis
Terreno para construção com 364 m?,

. R$85.0DO,OO.
ReI.D128)Térr. no centro escriturado, área de

362 m2 R$ 260.000,00
ReI.0129)Terr. Loteamento Villagio bairro Barra
do Rio Cerro. ârea de 362,51 m2 'R$75.000,00
Ra1.0130) Terr.Loteam!lnto Riviera bairro Rio

da Luz ãrea de 325 m?- R$ 49.000,00
Ref.0141)Terreno no Três Ríos do Norte com

área de 504m2 R$ 58,000,00 Aceita flnc.
.

bancário c/FGTS. .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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R$100.000,OO R$110-.000,OO R$100.000,OO Consulte-nos!

J02186 - Saint Moritz· Aptos novos no bairro Vifa Nova, 1
sulté + 2 Quartos, COZ, sob medida, sacoa cl churras., 2
vagas gar., elevador, salão festa, ptayground. Valor:
R$1.200,OO, '

�J02515 - Água Verde - Apartamentos novos' Com 021quartos, sala, COZ., área de serv, bwc, sacada com I
cnurras, e gac ValorR$600,OO. !
JD2551-lItla da Figueira - Sobrado Geminado: Pavimento
superior: 02 dorm + 01 surte + bwc social Pavimento
inferiúr: sala de esta; COZ., área de-serv churras" lavabo,
gac ValorR$880,00,

'
-

JD2552 -Centro - Apartamentos NOVOS! Trê-s dorm., saía,
COZ., área de serv, bwc, sacada com cnerras., gar. Valor
R$680,OO+ condomínio,
JD2541 - Centro - Excelente sala comercial NOVA no

centro da cidade com 3D.DOm', um bWc, Ótimo
acabamento em porcelanato, - massa corrida e gesso,
Fachada de vidro. Valor R$500,00, '

IJd2520- Centro - Sala comerciai NOVA com 100m2, Valor
R$9QO,0'0. "

'm
JD2540 - Nova Brasília - Apartamentos NOVO-SI!! Dois!
dorm. amplos, sala de estar e coz. integrada, área de serv �
bwc. Uma vaga de

_

gar. Piso em porcelanato, Valor i!R$510,00., _ , .

�IJD2521- Agua Verde -_Casa em alvenãría com 03 dorm., �
sala, COZ., área serv bwc, gar., portão eletrônico. Valor: �
R$600,00. -

'

..
-e- �

J02629 - Centro - Casa comercial em alvenaria no centro �
de Jaraguá com 04 Quartos, 03 salas, 02 banheiros,
cozinha, lavanderia, cnurrasqueíra, jardim e garagem,
JD2623 - Centro - Lindo àpartaménto com 02 dormitórios, �

sala, cozinha sob medida. área de serviço, banheiro,
garagem .. _ Edifício com elevador: Condomínio em torno de
R$100.00: w
JD2619 - Centro - Flat Mercure, Aplo Standard com i!
42.oom2, cama de casal, cozinha, sacada. Acomoda casal Ie mais uma pessoa em' sofá cama, ·Hotel oferece:
Restaurante, sala de reuníôe's, estacionamento interno

Iprivativo, piscina, sauna, sala de ginástica." Condomínio �j
emtornodeR$560,00, � I

'

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2, ,' •.
� , .• , .. " _ , , .. _ •.• , _ , _ .•. , ..• , , , . R$700:000,00

033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 .'.. -

. : , , , . , . , , _ , , . R$52:000,00
, , -

"�

037 -Santo Antonio, terreno com 93.532,54012 .• _ " ' ..• ','
.. , • , •..• , , , . _ , . , •.• -_ , •. , , , , .. , R$ 470,OQO,OO

047 - Schrôeder - terreno com 360,OOmz '_" , _ , .. ." , , .. .: .- , , _ , _ , . R$55.000,00
051 - Braço\Ríbelrão Cavaio terreno com8,105,75m2 ••

,

.••••. , •.• ' .•. _ .. , , , , .. : _ , .' , R$200_000,00
I '

076 - Amizade, terrenos -. Itacolumí H ii partir tle .. � , ; ,', ...• , ,� , : _ , .. , _ R$79.380;OO
086 -.Ami�ade, terreno com -505,ÕOm2 .. _ ..

-
. , _ .•. , •..

'

•••... , , ' , , •.. , , _ , , , . R$79.350,OO
088 - Jaraguá ESQuerd_O, terreno com 580,00m2" .....• .' , ..• , ......•. ,. , : • , _ , , . , . :_ .. , .. R$65.000,OO
089 -- Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 •....••.... _ •• _ ..• , ..•.. , •. _.'

. , , .•.. : .. , . , , R$132.000,50
, -093 - Schraeder. terreno com 62.100,OOrn2 '.' :"

_ , . , , _ . : • , ..• : : .. , • : • _ , .• , ..• , , , : . R$ 870.000,00
099 -, Corupá, terreno com 2.200;00m . _ . : . , , , _ ,_ , .. _ " . , . , . , ,' .•.. , ; , , ' , , R$300.000,00
109·- Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pi indústria} .' _ , _ '. _ , . , . , . _ ,. ' , : ,. , R$400.000,OO
115· Vila Nova, terreno com 372,97012.• , ....... , , , . _ . , .. _ ... , , , .. , _ , .. , . , .. , .... , •.. : , • , ' , .. , , . R$140,OOO,OO.

'.
,

127·- Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375,OOm2 , • : , , ." _ :- .. , _ : , • .,. ' . R$28.000,00
'156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141,34012•.. , , _ _ _ , , ..• ' ••.. _ R$150.000,Oü

CORRETOR
DE I,MÓVEIS

TEl.3370-6624 I·91:02-5299 www.d.ocarimoveis.com.hr

106 ..;_ Jarag"á 99 -casa de alvenaria
com 48.,OOm' e terreno com

320,00rri2_(aceita financiamento
bancário) R$ 95.000,00

053 - Czerniewicl-casa com
285,00mz e terreno com 392,00012.
(aceita troca por imóvel de menor ou

carro) R$26Ü'.OOO,OO

081 - Amizade - apartamento com
43,99ml de aréa privativa. (aceita

financiamento bancário)
R$100.000,OO

022 - Ribeirão Cavalo. Geminado- 087 - São Luis - casa de alvenaria com
novo ríe alvenaria som 69,40m2 aprox. 120,OOm2 e terreno com 061- João �essoa, cas� de alv. cl

R$105.000,OO 453,60m2. (ll-ceita apto de menor valor) 327,23m2, edlcula, cachoeira, lagoa, e
R$170.000,00

. terreno c/190 .. 600,OOm2• R$700.000,00

131 - Nereu Ramos - casa de alv. com

102;OOm2 J) teL com 475,00m2 (aceita
apto de menor valor ou carro pop.)

R$2�0.000,00

.

009 � Centro, casa de alvenaria com 317,OOm2 e terreno cOlTJ 900,00m2.(aceita terreno como forma de pagamento).R$550.900,00
012-Nereu Ramos, casa dealvenariacom 180,00m2 e terreno com374,62m2 .. _, .• , ... _" .. _ ..... , ...•. R$ 200.000,00
020 -- Três Rios do Sul -- casa de madeir.a com 11{),00m2 e terreno com 420,OOm2 , .. , _ , .•...•. , ..•.•. , . _ .• R$93.000,00
02Q - Ouro Verde·- casa de�Ivenaría C/200,00m� e terreno cl 329,00m2 aceita sítio , .. - , .. , - .

l'
.... " ... , .. R$220.000,QO

034 - Corupá - geminado novo de alvenaria com 78,55m2 e 91,64m2 (valor por geminado) . _ ... , .. , . , . , . _ , , . R$127.000,00

035:" Ribeirão Cavalo - casa de alvenaria de aprox. 68,00m2_ Terreno-oe 443,50m2. (aceita financiamento bancário) R$ 96,000,00 .

057 - Nereu Ramos - casa de alv, com i 08,Oóm� e edicula com 40�OOtT12 � (aceita terreno cl parte de pagamento) . R$170,OOO,00
1 i 7 - Nereu Ramos, casa de alv. 89,75m2 e édícula de 40,00m2. Terr. 360m2 (aceita carro pop. Ou tinanc: banc.) . R$ 135.000,00
129 - Ribeirão Grande do Norte, casa de alv. cl 80,00m2 e terreno c/607.50m2 •.• , , •.•• , •.• , .•.••. , , , .. _ , R$90.000,OO
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2, . , . : , _ ." : . , , _ ' R$250.000.00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033.4om2 •..•.•. '

.•.• , •.•••...••.• , R$150,OOO,00
'."

r�I'"'f'''·'.JIi!lIiII1[!I!'''fI!l!Jl!I#!'·.Ifjf,.m.''''""'ill1l_'!!JI!fíWI&4!U/I,��.IImW#�!��i&.7Ullm�ll1I!,m�mllj!lfH!ll.\�EiUii"'1ilflil'li1I.I·1"�BilIi!lrH! !'""rt;.�li�qld!,jm'ulliiW!Jl1Jlltmtir,"II\'!i'·I·�",m·'ul.'I"fIiI/üIt�I''IWj!iIfIII'im�""11!iIiJ�j) , ·ifj;SJfIm.••iIfflf�il:'iU:iI�_1 i/i�Yfi!i���Jf!!!!iiii1il�mllfl. ,I ,IJwUilI.l!!fiJil/fjj',I$m/billfUf!UlH'mFJiH!ll.!fUii!JI1li1i,.'Iilll:f!lK/,U/!Jldi _I"iW'í/if.I,i�II,WI miWIJ!/Ii1im&i.jffl/h7!!�íd&�.J.Wm"I."I"{�,ii!iiIJi.l!llgilii'IWm" t li)IUf!lffdli!!gllll,�".'í!UI
021 - Schroeoer; sitio com casa mista e terreno com 16.007,00012,. , •. , •....• , , •.•• , • " . , • , , .... , .•. _ , ., R$130.000,00
026 - Santo Antonio, com área de 475,650,00m2• .,.' .• , .•.. , .•.••.•• , , ...•..•.•..• , .. , R$400.000,OO
030 ;-,Santo Antonio, cl casa de alv" rancho, lagoa, cl área de 175.000,00m2. aceita imóvel de menor valor, .. , _ . R$ 430.000,00

,

038- Rio Cerro com área de 175.000,OOrn2 •... , • , ... ,. , .,. , .•... '" •.. _". , .....•..•.•... , •. , ... R$175.000,OO
044 - Nereu-Ramos, cl área de 60.000,OOm2, c! casa, área de festas: rancho, lagoas,. , ..... , .. , _ ... , . , . , , .. R$500.000,00 '

048 - Scnroeoer -: casa com 1 OO,OOm2'e terrenocom 22,955,80m2 (aceita casa como forma de pgto.) .. , ... ' , . R$ 280,000,00
163:- Guaramirim - cf casa de alvenaria, área.de festa, pastagem, lagoas ... cl área de 126.600,00012•.••• , • -. , • , R$640.000,00

COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA - R: Guilherme Weege, 166 - Edifício lergamo - Centro
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Edson Müller CeI. OI (47) 9112 ...1700- Tim

Corretordelmóveis (47)3372-170()
CR'ECIISC N°. 8'530 Jaraguá do Sul, - se Cep: 89.252-'190

www.mulh.rJ:rcorreb:ul..c.om.bw·

Cód.1075 - Chico de Pauta-
2 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia, garagem.
Financiável CEF

.

R$130 mil

Terreno com infra estrutura 1500
m do Noviciado·Pedra.Branca,

.

Barra do Rio Cerro: 3000 mil m2

água corrente, árvores frutíferas.,
todo cercado. OFERTA

Cód.1049 - Nova Brasítia - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bWG, copa,
sala Iv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.'
R$650 mil

Cód.1044 - Barra R. Molha
(Próx: gruta) ·suítes)+-J qtos,
sala, copa, cozinha, fog lenh ..

garagem, bwc

R$140 mil

Cód.1080 . Schroeder -.

sala, cozínha, 3 qtos,
bwc, lavand., 80m2.R$

130mil

Cód.1082 - Schroeder-
150m2, suíte+2qtos, 2
salas, despensa; .

port.eletr. f'$160mil

Vila Rau, com 1 quarto; sala,
cozinha, bwc, lavaadera.

garagem. Terreno com 374m2.

R$ 85 mil

Cód 4005 Rio Cem) II
25000m2, casa c\2ÓOm2
mobiliada, rancho, lagoa,

.

árvores frut.

R$ 220 mil
.

.

PROJETOS E CONSTRUÇOES .

Temos projetos 'com equipe de arquitetos e engenheiros, com g�ande
.

experiência no mercado de construções."Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais de umá construção por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves."

.

FINANCIAMOS PELO SISTEMA
lSHil_,_rninha ÇA§_�ID1!lha VIDA!

Projetos Estruturais e Arquitetônicos

.
'

, I II I 11 I I 1111 IIII II II 111·
,1111 II II 111111l1li11"1111111111· 11[1

Vila lalãu: terreno 13x39 Barra: terreno 450,00 'nr2,astatto
507,00 m2,asfalto RS 135 mil

. pro)(. Brazão RS9S mil

•

.". JARAGUÁ
ESQUERDO·
Casa com suite
mais 03-
dormitórios, bwc
social, sala de
jãntar e estar,
cozinha,
lavanderia

Churrasqueira,
.

lavabo e garagem
nos fundos.:
Metragem da ..

casa: 193,OOm2
Metragem do
terreno:409,50m2
R$320.000,OO.

·www�schellercorretordeimoveis.com.br

I
I

NOVA BRASíLIA � Residencial Mater Dei (Próximo a IIArena Jaraguá) (foto anexa: mater dei 2�jpg) Aptos d� 2

I' _

AMIZADE - APTOS _no Loteamento Munique (foto
quartos - R$140.000,OO Aptos. de-2 quartos + 1 suíte anexa: m4.jpg) Aptos de 2 quartos -R$125.000,OO
-R$160.000,00 - Previsão de entrega: maio/2011

.

J. . Previsão de entrega:maio/2011·. .

----,-.. -�- .. ,_,.,....�,_,,_._.,_.� _�._�� ��_�,..._._._,,_,,�._._.,_"-':-"��r-" '-H'_"_"_'_'-"-'-'--"-'-'-"�-'-"-'--'--'-"--'_"_'_H_'-í.,-
_ _._ -._" ,,� -. .._ ,,_,-- .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ..__ H·· ··_··_'_·H·_·_ .. ··_.. _··, ,.- .. - - - _ .. _.

I i" \.

� I TERRENOS
". J I

__..1 I
......- I /.

I I

I
I

I
I
I
,

. I
/
I

VILA NOVA· Residencial Grand Ufe Apto n.: • Terreno loteamento Demath� - Bairro
503 - com elevador C/sala estar/jantar, i Nereu Ramos R$57.000,00 - lote 5 .

cozinha, lavanderia, 2 quãrtos, 1 sufte, i
banheiro social, sacada com churrasqueira, 1 I

vaga de garagem. R$200.000,OO Entrega em I
. fevereiro 2011

I

. AMIZADE: RESIDENCIAL JULIANA .

Apartamento nO 403 - 4° andar -. R$152.boo,oO
Apartamento nO 303 - �o ancar MOBILiADO:

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

churrasqueira e 1 vaga pe garagem PRONTOS PARA
MORAR.

.

VILA RAU • Residencial Atlantis • apto 201
.

Com suíte + dois dormitórios, saa
estar/jantar, cozinha, lavanderia, banheiro

.

social, sacada com churras'queira e ':1 vaga
de garagem. R$160.000,pO.

• Terreno - loteamento Itacolomi II
R$8J.OOO,OO

• Terreno - loteamento Ville de lyon
R$82.000,00

• Terreno - loteamento Champs Elieses
R$128.600,00

Terreno loteamento Jardim das Acácias -

R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"

ICompra • 'Vende' • Alula

Rua Angelo Schloche�, 280 ·sala 104 tel,efon
S:ite:. ww'w"t'rindadeimoveis •.com· ,

I. M
ii

v E :1 's

Plantão
, --

9187�2075/9902-4
.

'

"

. (lO11l' :d;�. � ;lld....W 'fá/Silt. ','./III.dl;
lMediiodo ''JI/l'� de jteíílllJtjt� lSII,dliíll:j/ �,
'iIIf,U_*J' wrc,* 'rIa dI, SfII�" :.fa·e /litillt.

�n.le.ldil,I·� Jiíllfiada ,,,,I_Uil'tJll5Q,1.,. 'AI
pr.I'II� ·iIi.fllitflill3t,m 'lOlD�RI,14"'_''0o
t"J'fllllnd"_fllfillli"Ii� tom II CDMt,utOF:.)"

J,;lI!'llIll!�ftiIIH!!riIH�Q�mfflo!PfIN�!1rliffmlII�'>iffI'!f1fII!l'I'fHI!tIIIIl'IIII!�.;tIfflmttffl��MI!!!f/II!'fill!f!!1fIII�.ltlffl!JlI/f!'tffl<>�"fI'IJIi!Ifflt'IIirflllllr'<lll!.�"'I!�fl'IiII�'fI!W�I<rif!Ij�.IJ1IIII!!iIffl'JlÍll!!I>ffl�I.j,
.

, 'TEIRftENOS À 'VENDA
'

" I

1.
tl:l1d; 14111,· '(!liIfilflJ1iI' .IC�I,l1iiJI::,Ulti� If:li!ilm !�i".! Mf;hI'IiIIIf.Iií< �1iilll1iltMII ttlll'l!iI'IIJ'lIii.iíIl�...VI.t�iI!!NI ,/!J,nm (iít$ 9Illj,fjliB"lq:j(j

- I
Il'.lllit!!, í'5Ji.lO • .Jl1liô "1III".li ' �iIIi,lIJijimijJ*'ff li,'!!Iti,b!�.mm "'1iJ!.i/IIIOf dlll' $1;,$ !'ll.2'!i.lfIl:KrJ.«�tl III:,ô". t,lf/.I .. ·I,II!III,di fliluiI!J�tlJj • ffN.tifltll$lml�II1I�"1Iifll,i1t,,i.'9JJtN)m 'illl11i/li:lw 1/111:1.$. 'iI!:l,lJltll��IJJIJ

�
j
I
j-

'

f,flt'fillJl(IJl!Ii .•iI1ItAIi�f.t», 'tlliII f.!iltt#f;' 11N1'im&rliIJI GIII-liIitIJ'" 1'IIliIm'�1/JJ 'f11IIilI''il nJ/!;/1 pt'llflçl"/lPl�� IiIIll!1iI!lRliIlll1l.lfj. ·!!,il,.OOdM� 1j1/r'lf1l1iil'lll'liI iii, ,lfpw!If!!!/N,

'coo IAS - VUa Nava:-RltI5Jdolida' S'illrta,k:t.IS ,H> Apartamento novodi tuJ.o com 11"6m;:t Vf&�OI de, ,RS' 33a:.OOO�OO,
.

COD ,.,9 '. Guaramlr·'m, • F:t,us;irinha"" ••.s4dltntl/a; 'êm Mád.ira� tom 1 quartDs;. sat,á�. co,zinhal bwcj lav,anderhl, .gi,ra.gem.Terre.n,1:) medindo, 198.00m�. 'Valor IRS :50.000.00,
COO,131- 'lJo/te,ame:ntli (aJa NOfIIa H '" .,id·lnd,_ em IdwnaflailT'!lfetl'o me'aiodo 2,5(J�OOmi� v,idor,' !tI,e R$, l00.000mOO. ,AcJ'ita"lnJlAidamf!ll:lto da, CEf.,

.

'! ·COD .201 - Rio Moth.a " R;tsidéneiamedind,O l4,5tOOm,J; Ó1NMA UJ'CAlIlAt;:1iD1 1 ,�ufie, 2: qUlrtoS, $ali!., cozinha, lav.andflriliJ, externa � :1 bwc� 'Íafa8:emffl chufrasquelra, Vitor .ft$ 2BO.fJOO�fJOI.
.' COD :t/95 .. '\;'U.,lli.enJ.,i '"R.lidlnei. lopm@$(:rtttJ,a" 1, ,suite., ,'2, QUf&if't!O'S1 ! ';s,aI314 cordinha!, fivlulderii, irea de 'f;!'itas., 2. bwtCt l,ara!gerrl(,. pis,dn:a,; ,f:ll'rÓ!ldA'lt,O ao Gii:JJ'rdlfli le:n'lt Vaw,r R$ 60O:,,,OOO�OO.

leoo, 119!- B:II". doRto Cerra .. 'Re';sidlnda e,mAt,venaiill li60�Oo.mlt 'terre'fH::Ji tOm !2,S�OOm'%., ,S qtOS\f 2. bwc,;,. :!ii(� (iaz.� la'lln.d., JGlr,llle,m. ValiOi( de: RS i'1i(JJJioJ'JtOO. ACléttl, Finane;,ami!n'to peja .Cf.F,
, Ch6tara cOlrqlSQ.OOOm"lJ· ,casa 100m SfJilm2. com piSirJn.I(f' 16 fa,mo:l.$ de pebm� tUM ,fpdpio, de Ires, ranchos. �oc:i,t&.lJdQ n,!! fs,trada Ilbê'irã.o Grande. Vator IRS 1.300JOOO;OO _...

' I'
,

ea. ta veAda h. Barra. �$ 185,.OOO.jllJO, _

.

�Idlffe'lQ, 1�IIJdo,.(:l.I'MGr�'da doSol, 1 Suíte, 1 q'Ua,rto� s�:da� CQl.� lá\!I '$/Icadi, com 'chu,ra'SqlJeíifa� l'll'iJf/iJ de lara,iem,j.lot:i.ltlado tllO bairro VUa Nova, R$ 15fIUJ10,OO
.

'

,
.

, '

�,hi1!M '�I"i1!,fIrtffl:filfl nrll�,�"'�ll!!Il!!ffll!jll/l,'!rml�.,IJfljmf���fri",ri,b,''"!lllllII'IIfflI'!If!l!ItIfIm!!f!lj�,llllril�,lll� » mIIf/I!II1l��I!i;'m,tltmll!!ftF!ll�II!HIJfH!lJ!fl!�"E'I �Rri 1!'II!I!�_��I��fllltlmllIff!III!f"I!!Jfoi til,HII!'llflI!iH!f�I!1IIfffl!itIf�� b�H,"��ii"!II!��ItIliIIf�f1t#I�
J<ilMujõl!W"I!I!!r' '�id'.'IU�lihIQnjliQIP'HH.õljll"lW'iljUljjl .�;ifIjj�ijjjj��liIüIlllijjlljilillU���liiIIHMIiIIlIIUJjq!ll,"IIJH ..WiliIllUl!ill����U����I<Il!IIIIIIIIIIJIJIur����iIIIIJIUiIllloUlJll�lIIi1111lIilIIOll1J111)III1'IIIHiUtlllM'lIllllií.!j'l'I�I#iIjIlil!UfliliJlll�liiIIIIIIJIiIIil!iliUlllillJlllUljullim�iiIBIdUIiHIlliI#IIIIlrdUHMiilllll�1Il
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ReI. 3531 - Apartamento no

bairro Nova Brasilia, com 01
suíte" 02 dormitórios, 01

Bwc, próximo ao Sacolão da,
Fruta. R$170.000,OO

Ref, 1974 - Terreno no bairro Barra do Rio Cerro,
com 1 ,5,92,60m2, próximo Malhas t.elson.

R$480.000,OO

Ref, 1963 - Terreno no bairro Barra do Rio Cerro,
com 420,OOm2, próximo ao Ferro Velho Usa

Peças, R$92,500,OO Negociável

Ref. 1962 - Terreno no Bairro Barra do Rio Cerro,
.

com 599;88m;!, próximo a Buzrnaq.
R$115.000,OO Troca por apto ou casa.

Re.f. 1804 -Terreno no bairro Ilha da Figueira,
com 448,OOm2, próximo a Ass Jipe Clube.

R$86,OOO,QO Pode ser Financiado.

Ref. 1708 - Casa em Guaramirim no bairro
Arnizade, com 03 dormitórios, 01 Bwc, próximo

ao Gerniinados WS. R$135.000,OO

kukai
,

b I'''' 'I kukal b
'

kukai bWWW. U aunovers.com. r· 1'lffl""!f"llll"(,lf\fl"i':;,!,!/,'l"�I::dn"'II(:n,/(H�",,(::;',>iJ'n ,rp • WWW. U airnovers.com. r· " .' ,," j' ,,', I",. WWW. U arrnovers.com. r

3370-11221
"J ..
,

,..._
co .I'M
N

'I V I S(.)
. u.J
a:
(.)

Rua GuÍlherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso
CEP 8�251-460 - Jaraguá do Sul-SC

.
.

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimoveis.com.br
Ofertas válidas até a data de 08/06/10
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o (47) 8808-5378
uCC (47) 8835-6617
� (47) 9639-4751
:3 (47) 8861-2228
a.. (47) 9111-1184�RICAR'DO Faça AQUI seu

COMPRA �. VENDA .. ALUGA· ADMINISTRA · VISITE·NOS E CONFIRA NOSSAS O'PÇOES 'DISPONIVEIS

LOCAÇÃO
Baependi Apartamento 2'Quartos, sala, cozinha,
banheiro, demais \lep. R$ 420,00.
Vila Rau -Apartamento (novo) com 2 Quartos, sala,
cozinha, 1 banheiro social, 1 vaga de garagem, demais
dep. R$550,00 + Cond.

.

Baependi - casa de alvenaria com 1 suite + 2 Quartos,
sala, cozinha, 1 banheiro social, 2 vagas de garagem,
lavanderia, piscina, churrasqueira demais dep.
R$1.750,OO.

1

�-_.�---�-'"=l

I

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CRECI 011420

t/wç,,��to ...
7ló����'dc��� f·
Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim 47. 3373 - 1905

.

I
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-. ,

·e· . H· ..A ,"L·
""
E· .

vendas®Chaleim bilia ia.com,br
_

·Rua Reinaldo Rau 58 - Centro�.Jaraguâ do Sul .

- I I

•

•

" "

Somente UM Apartamento por,Andar, com Suíte Master, closete varanda; dois dormltõrlos; home-theater
.

com varanda; lavabo; hall social; salas 'de estar e jantar; cozinha e área de serviço; sacada com churrasqueira
,
e duas vagas de garagem, com áreas estimadas de 270,OOm2 total e 149,OOm2 privativo - R$266.751,9�·-

.

.'

"".
-

I

(Entr�da negociável mais parcelas).
'

'.
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.
.

3371'·5544
Horário de atendimento:

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

rejane@atlantai'moveis.com
www.atlantaimoveis.com

Ref: 2381 • Residencial
Saint 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 laminado

em madeira rios

dormitórios, preparação
para ar splít, hídromeím
individual. Apartir de

R$159.000,OO

Ref: 1616 - Sobrado Jaraguá Esquerdo - Piso Térreo: suíte cÍcloset. 2
dormitórios, bwc, dispensa, garagem p!2 carros, campo de futebol com

iluminação. Piso Intermediário: hall de entrada, escritório, jardim de Invemo
com fonte, Piso Superior: cozinha c! churrasqueira, sala de TV, sala de

jantar. lavabo, área de festas C/ churrasqueira, área de servço.
RS489.000,00 (Aceita apartamento como parte do pagamento).

Ref: 1610 - cesa- Centro - Casa com 3 dormitórios,. 2
bwc. sala de estar e jantar. cozinha. área de servíço,

garagem. R$300.000,OO

Re!: 2403 - Residencial Aquamarine - Centro -

Apartamento com 2 dormitórios (sendo um deles
mobiliado), sala, bwc social mobiliado, cozinha
mobiliada, área de serviço, 1 vaga de garagem.

R$128.000.00

ReI: 2402 • Edifício
Schioschet . Centro
Apartamento com 1
suíte. 2 dormitórios,
sala de estar e jánta
sacada, banheiro.
coznna, área de

.

serviço. dispensa,
lavabo. 1 vâga de

garagem.
R$240.000,OO
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l1º�. .::..!l_�B.l\. .:.ID:!.M.I!__ç_llMPJ..API. cf
210m? " suíte master c/ closed + 2 qtos,
Oftice moo. COZ, moo., área de festas c/
churr.. gar. pi 2 carro. Espaço para ser feita

piscina, R$330mil- Aceita apto de bom

padrão na negociação, Pode ser financiada.

(l.1mnÜ - cf suíte +

2 qtos - 2 vagas de
, garagem, A partir

de R$200 mil

� 3005· APTO
CENTRAL no "

Res. Amaranthus

cf área privativa
de 18�,53m2 -

Suíte master + 2

qtos, 2 vagas de

garagem. Sol da
manhã.

R$480.000,OO

3270 • RAU • APTO no

Res. In]igrantes o/
96,189_m?" 2 qtos.
cozinha mobiliada.
R$130.000.00

3007· APTO
CENTRAL no Ed.
Malbec cf área

privativa de 102.97m<
" Suite + 2 qíos, 2
vagas de garagem.
RS208.000,OO-

3001 - CENTRO -

RES. FLOR DE
'LÓTUS (em

construção) cf 1 -

2 ou 3 qtos. Valores
sob consulta,

Entrega em 201 i.

.1.1.ª'(i.,::.flG.!)'.�.rn�. - Sº�M.ºº§
12EMlli.ADOS cf aprox. 170m2 - suíte
+ 2 qtos. Valores sob consulta.

1164 - CZERNIEWICZ - CASA ALV.4

qtos, 2 bwc s, 3 vagas de garagem,
R$290mll

1222 - JGUÁ ESQUERDO - SOBRADO
NOVO ci 180m' "suíte master (C! hidra) +
2 qtos, garagem p/2 carros. R$270mil

·1.1�l:::J�.��.IlNl.�.w..!Ç� - CASA ALV. cf
141 ,54m2" 4 qtos, 2 bwc: s. RS 160mil

CÓD. 3107 • Graçili� • Em cada uma (Ias torres:
• Hall de entrada e espaço:gQurmeHnobiliados • Playground equipapo •

Elevador • Detalhes"de revestimento porcelanizado na tach.ada
'

Apartamentos:
• Infraestrutura para ar-condicionado tipo split nos dormitórios • Tetos

rebaiXados com gesso • Laminado de madeira nos dormitórios • Varanda
Grill integrada • Pack' s opcionais: Colors. Energy e Gourmet a sua escolha

• Oportunidade de morar a poucos minutos do centro!

localização: Jaraguâ Esquerdo

CÓD. 3093 - Imperialis - Empreendimento: • Hall de entrada e espaço ooumet mobiliados • Playground equipado· Elevador·
Detalhes de revestimento porcelanizado na fachada • Localização tranqüila e privilegiada Apartamentos: • Infraestrutura para ar

condicionado tipo split nos dormitórios • Tetos rebaixados com gesso • Laminado de madeira nos dormitórios • Varanda Grill integrada • Pack s
opconas: Colors, Energy e Gourmet a sua escolha localização: Barra do Rio Cerro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

unmoana:
1 o

• Piscina, Elevador.
• Três aptos diferenciados.'
., "ali de Entrada e Salão de

Festa decorados•

.. Alto padrão de acabamento.

, CQbertui'a'DUPLEXjj
.;
','. .
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Seu imóvel está aqui.
� HABITAT

H623 Casa de madeira com 02 quartos. Bairro
Chico de Paula. R$350.00
H636 Casa alvena.ria com 01 quarto. Bairro
Baependi R$350,00.
H647 Casa de madeiro com 03quartos. Bairro·
RIoMolha. RS380.00

.

H633 Casa de alvénaria com 02quartos. Bairro
nfa Martins" Lot. Firenze III. R$480.00.
Hé\ :3 Casa de alvenaria com 02 quartos. EM
CORUPÀ. R$480,OO

>:'" H646 Casa de alvenalÍa com 03quartos. Bairro
! Chico de Paula. R$650,00
• H645 Casa Residencial de alvenaria com

04quartos. Bairro Vila Laiau. R$750,OO
(disponivel para Coniercial por R$1 ,500,00).
H648 Casa de madeira com 02 quartos. Bairro
Santa luzia. R$450.00

Lotes de esquinas no

mizade, na Tifa Schubert.

APTOS:
H909 Qui\ineta com 01 quarto. Bairro santa
Luzia. RS214.00
H40l3 Quilínete 01 cornada + BWC. Barro Nova
Brasília. RS360.00 com água e luz incluso.
H403 QUltinele com 01 quarto. Bairro Nova
Brasilia. Rs420,00 + Taxa de água.
H529 Apto com 02 quartos. Bairro Vila Lalau.
RS450.00 t Cond.
H53B Apto com 02 quartos. Bairro Nova Brasilia.
RS500,OO + IPTU.
H541 Apto com 02quartos. Bairro Centro .

.... RS650,OO + Cone.
H536 Apto Com 01suile + 02quartos. Bairro
CENTRO, RS700,00 f Cond
H540 Apto com 03quartos. Bairro Centro.
R$700,OO+ Cond.

ALUGUEL COMERCIAL:

H715 Sala comercial com 56m2. Bairro Santa
Luzia. RS378.00.
H718 Sala Comercial. Bairro Centro. R$390,00 +

IPTU + Cond
'

H701 Sala comerciai com 90m'. Bairro Centro.
R$490,OO t Cond. + IPTU.
H710 Sala comerdal. Bairro nova Brasília.
R$500,OO
H7l7 Sala comercial com 32m2 + WC. Bairro
Centro. RS670,OO + IPTU.
H707 Sala Comercial. Bairro Nova Brasilia.
RS600,OO. f'

H700 Galpão. Bairro Chico de Paula. R$600,00.
H713 Sala comercial cam 130m', Rua Barão do
Rio Branco" Bairro Centro. R$1.500,OO.
H716 Casa comercial em alvenaria com 05salas
e demais dependencias. Bairro Centro EM .

GUARAMIRIM, RS1.500,00
.

. H719 CASA COMERCIAL com 04quartos, sala
grande, cozinha grande, 01BWC. Bairro
Centro.R$1 ,600,00
H720 Casa'Comercial com 02 salas, 04 quartos
grandes e demais dependencias. Bairro Centro.
RS acima de 2.000,00 + IPTU
H721 Casa Comercial 02 piS0S com 283,93m2,
com 04 slas grandes em cima e 05 slas embaixo
e demais dependencias. Bairro Centro.
R$2.500,OO

VENDA.DE CASAS;
H119 Casa de alvenaria com ·100m'. com
03quartos, 01 banheiro, cozinha, sala, copa, área
de serviço e O 1 vaga de garagem. Rua Mario
Jabruske- Bairro Nereu Ramos. R$130,QOO,OO.
H114 Imóvel em construção com 300m'.
Loteamento Miranda. Com terreno de 825m',
excelente.oara comercio.
H121 Casa de alvenaria no Bairro Vila Nova, com-

.

314m', terreno com 530111', com piscina e

garagem para 04 carros.

H122 Casa de 106m' no Bairro Czerniewicz com
01 quartomais suite. Rua Nivaldo Pereira. Valor
220.000,00

VENDA DE TERRENOS:
H329 Terreno com 196.913.4501'. Bairro I!ha da
Fiqueira.
H326 Terreno com 326,88m' na Rua
Despachante Lucas. Lot, Resídencíal Jardim das
Acácias. Bairro Amizade.
H324 Chácara com 47.500m2. Tifa dos
Monos.Valor R$95.000.00.

VENDA DE CHÁCARAS;
H318 Chacara com 28.000m', com casa de
120m2, com rancho hordenhadeira automática, 3
km do centro de massaranduba. R$260,OOO,OO,
aceita imóvel como parte de pagamento

VENDA D� SALA COMERCIAL
H034S Sala Comercial no Edificio Marliet Place,
com área total de 57.210m' e área útil de
39270m'. com 01 vaga de garagem. ideal para
escrííonos, consultorios. Olima Oportunidade.
R$73.000,OO

" c I f � u tl � :;:;!: � l .' 1.1 t "

H203 Residencial
Híbiscus "Aptos cf 01
02 dormitórios, cozinha,
sala estar/Jantar, área
de serviço. 01WC,
sacada, salão de testas,
brínquedoteca e sala
para Fitness.Rua
Feliciano Bortolini, 1397.
Bairro do Rio CerTO.

H203 Villeneuve Residence
aptos com área total de 515,12m2•
Para quem gosta de viver com

requinte e segurança,

H202 Apto com

01suíte com

closed +

02quartos. sala
jantar, estar, tv,

lavabo,
churrasqueira,
área de serviço,
sacada fechada,
BWC sotial,

cozinha mobiliada.
Bairro Centro.
R$435.000,OO.H203 Residencial Saint

Tropez - aptos com 01,02
e 03 dormitórios, 01 ou 02
vagas de

garagens,cozinha, sala
churrasquera a gás nos
aptos, terraço Fitness
Center, hall social
decorado, playground,
bicicletário.Roa Exp. Cabo
Harry Haldlích. Bairro
Centro,
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� Edlíído com (;)Ievador o $aíb�Q d(� ((�f�tr>i�,)
.. Apart�tnf.mto� de 1 ou 2 donnitól'k)$
N Sa!� de matar e jantar _

� Sacada f,om churrasqüí1ir:;:�
• Cozinha e área de �rvít;o
N G�r�.ígf.:m
� Financiamento direto com a coostrutõra
UTU,JZE SEU FGTSW

Av. ?refeito Waldema' Grubba

WEG
D.G.

Rua 293

Execução:

...

LIDE Rua 294

Empret-ndimentcs

Invista em Schroeder
COMPRAIMOBILIÁRIA

®
VENDE

ALUGA

(47) 3�71 �2� 17 Plantão 8404-849819183-2333

Rua João Picolli,.1041 Centro lJaraquá do sul/se

'",
�Gafan\.ô, .

.

'" .·1 o $BtL .-
�! \3 _"'!_

LANÇAMENTO
EDIFíCIO ERNESTO KROGEL

Apartamentos 2 dormitórios,
sala de estar e jantar, cozinha,
área de serviço, banheiro,
sacada com churrasqueira

e vaga de garagem,
Área total 86 m',

Excelente localização
Av. Mat Castelo Branco
Centro de Schoreder/SC

Consulte as condições
especiais para compra,

IMÓVEIS PARA LOCAçAQ
-> Apart. 1 dormit., sala, COZ., área serv bwc e

garagem. Rua Reinoldo Rau - Centro - Ed. Gioconda.
Aluguel: RS 450,00
.> Apart. (novo) 1 dormit, sala, COZ., érea serv., bwc,
sacada cI churrasqueira e'garagem. Resid. das Tulipas
- Centro. Aluguel: R$ 490,00
-> Apart. 2 dormit., sala, COZ., área serv., bwc e

garagem. Rua Reincido Rau - Centro - Ed. Gioconda.
Aluguel: R$ 550,00
-> Apart. 2 dormi!. sala, COZ., área.serv, bwc, sacada e

garagem. Resid. Bela Vista -Ilha da Figueira. Aluguel:
R$ 600,00
-> Apart. 3 dormít., sala, COZ., área serv., bwc, sacada e
garag�m. Resid. Garcia (Próx. Igreja São Judas) Bairro
Agua Verde. Aluguel: R$ 550,00'
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Rua Reinoldo Rau, 276 - Centro, Jaraguá do Sul

L-1 000 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - VILA NOVA - Com 03
quartos, saa de estar, sala de j�ntar, cozinha, área de serviço, com
dois portões eletrõnicos, toda murada, com garp.gem coberta pra é

04 carros. R$1.700,00
L-1001 - POUSADA - com 23 surtes, contendo 01 apto com 02
quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia E

.cozinha mobiliada - próx. Ao posto de saúde doCzemiewicz

L-1002 - SOBRADO - PARTE TÉRREA - CENTRO - cf suíte, 03
quartos, bwc social, 03 salas, cozinha, lavanderia, despensa, chur·
rasqueira, piscina, 01 vaga de garagem. Rua aSfaítda, toda murada
R$1.050,00
L-1003 - CASA ALVENARIA - VILA RAU - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, garagem, casa toda murada. R$ 500,00

"

L-1 005 - SOBRADO - PARTE SUPERIOR - CENTRO - cf 03 quartm
sala de estar, sala de jantar, 02 bwc

'

s, cozinha, lavanderia., 02 vag
de garagem, churrasqueira e sacada. Rua asfaítda, toda murada.
R$850,00
L-1006 - VILA NOVA - Com 03 quartos, sala, cozinha, 02 bwc's, á
de serviço, garagem, toda murada. R$ 950,00

j L-1 007 - ÓTIMO PONTO COMERCIAL NO CENTRO - CASA DE
••• ALVENARIA. R$2.000,00

.

; L-1 009 - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartos, sala,
i cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$650,00
; L-1 01 O - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartos, sala,

. ii 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$630,00
L-1 012 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05 sala:
02 bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2. R$

.

2.800,00
-

, L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - Cf ,01 quarto, sala, cozinha
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-2006 - QUITINffi - VIEIRAS - C/ 01 quarto, cQzinha, bwc.
R$280,00
L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - C/ 03 quartos, sala con
sacada, cozinha, bwc social, área de servço, lavanderia e garager
R$500,00 '.

'('-'-.'

L-2009 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - cf 03 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, sacada, 01 vaga de garagem. R$580,00.
L-2010 - APARTAMENTO - CENTRO - CALÇADÃO - Cf 03 quartos
sala, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada, 01 vaga de

, garagem. R$�OO,OO
L-2015 - APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - 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 - A�ARTAMENTO - 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 - cf suíte, 02 quarto.
sala, sacada com churrasqueira, cozinha, bwc social, lavanderia e

garagem. R$950,00 I

L-2035 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA - cf 02 quartos, saa
cozinha, bwc. lavanderia e garagem. Com sacada - Prédio tem sali
de f�stas, portão eletronico. R$500,00
L-3000 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf aprox. 110m2 e 2
bwc •

s. R$900,00 .

L-3002 - 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-300.5 =-SAlA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
35m2.�R$ 350,00

'

. L-3010: §ALA COMERCIAL TERREA - CENTRO - Com 110m2 e

bws - R$1AOO,00
L-3011 - AV. GETULIO VARGAS - EM CIMA DA OTICA HERTEL C
aproximadamente 45m2. R$500,00
L-3014 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf 280m2. R$2.400,00
L-3015 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf aprox. 100m2, 02
bwc

.

s, R$2.500,00
L-3016 - SALA COMERCIAL TERREA - CENTRO - Com aprox. 50r
bws, com estacionamento. R$670,00
L-4000 - GALPÃO - SÃO LUIZ - Com aprox. 670m2m, mesanino c
cozinha e bwc. R$4.400,00
L-5000 - TERRENO - CENTRO - Com aproximadamente 1.300m2.
R$ 900,00

I
MinhaCasa
Minha Vida

;" ,

'StJ" FELICIDAPE NOSSO COMPROMISSO! TEMOS DIVERSAS OPÇÕES PARA LOCAÇÃO - CONSULTE-NOS!
h

, \ j l --o', _ f l
' .' ':I, � ... _ '" ,\' �

•
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?ó ,Glassimais o CORREIO DO POVO ·,Fim de semama, 12 e 1'3 de maio de 2010
'.,

IIVIÓVEIS ,

:·'Aluga

• Casa
• Lote
•Apartamento
• Chácà'ra. Rua I=xp. João Zapella, 88

Centro - Jaraguã do Sul

,BARTEL
n.....

, - _.' -'

, {' ,< : ' V�:A.·,'�' �{,/
� ·Y.,�,:ç"t�'><:<;
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ss Classimais o CORREIO DO POVO • Fim de sernama, 12 e 13 de maio de 2010

" I

60169 - Rau - 109,00 m2 - suíte + 2 60800 - São Luís- 240,00 m2 - Lindo 60886 • São Luís - 35000 m2 - 60787 - São luis - 204 00 tn2 - 00791 - São luis - 13tV.lO ar - 3
d?rmit?rios.- R$ 190.000,00. Aceita Sobrado com 4 dormitórios • R$ Lindo Sobrado muito bem COMERCIAl COM suiTe + 3 DORMITÓRIOS - R$ 19(tOOO�OO.
Flnanctarnentc/ FGTS 210.000,00. Estuda Propostas localizado - R$ 380.000.00. DORMITÓRIOS -"RS 299J)OO�OO� AceitaAnanciamentolFGTS.

"

.

60888 • Ilha da ,Figueira - 180,00 m2 - 2022� _: Amizade - 63,62 m2 - 2 60116 .. Baependi .. A surte + 2
sult�+2. dorn:'it6nos.• R$ 215.000,00. d?rmlt?rlos. '. R$ 95.500,00. Aceita dormitórios .. R$ 120.000,00.
Aceita Fmanclamento / FGTS Financiamento / FGTS Aceita Financiamento I FGTS,

A sua
.

,

melhor opção
para investir
ou para viver!

•

60811 • Corupá - Centro - 140,00 m2 .. 3 60542 - Amizade - 102,50 m2", 2 60802 - Chico de Paula - 115,00 m2 - 3 60706 - Schroerdernl - n,OOI'J'il-lmóvet 6O!66-��-100.00�-.1�N(M\:
DORMITÓRIOS, ÓTIMALOCALIZAÇÃO. dormitórios.-R$120.000 00. DORM1TORIO�, aceita troca pór imóvel 100% f'!ovo � 02 dormit6riosJooaftZação :::;����
- R$135.000,00. Estuda Propostas,

'
. demaior valor - R$138.000,00. privilegiada. � R$140.000,OO, 140.000..00..

a
"..

' , "

C

60738 .. Âgua Verde ... 2 dormlt6rios • 60672 & Barra do, Rio Cerro· 108.00mi. 60763 - Vieiras - 72.440100 ml e, ótima 60814 � Vieiras· 870.ÓO ml - Excelente 60069 .. Barra do Rio Cerro .. Terreno
R$ 120.000100.Aceita Financiamento suite + 2 dormitórios, sacada et

. locallzaçAo. para instalação de Industria Terreno 29x30 totalmente plano. I�al com 304.00 mI • Bem Joealizado - R$
IFGTS cnurrasqu:�ra aR$140.00Q.OO. e loteamento - �$ 6.500.000100. p�m prédio· RS330.000.00.

.

68.000 00. . ,

IJ

I
I
I
I

'I

I
I
!
l
I
!

!
;

!
!

I
!

I
I
I
!

I
" "

60804-Massaranduoo ...Centro ·100.000�OOmt -Sobrado
com 243.00 mI. • em estito, europeu contendo sutte com"
htdro + 4 dormH:ôrtos com ptso de Madeira. Todos, os
mõ"e�s fe�tos em Gmmado{RS), Ststema de ir
oondtclanado centmJ e aquedmento'da égua por fbglo à
tenha e etélr[co� tégoa da pebte� pasmgem. ptantaçlo de
tlu.ca:nptos� pOm8f&muitomals .

casa 2 de 104 rol· com 2 dormitóriOS•• R$1 .450,QOO,00,
eswdaPmpastas.

40097 .. Guaramirim .. Rio
,Branco ,. 20,553�06 mI ..

Linda, chácara com toda
infra-estrutura, égua e
muita vegetação nativa ...
R$ 73.000�OO.
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\ o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 12 e 13 de maio de 2010

VENDAS:- 3273�7037
'910,1-8215

CRECI14836

-

, . .

Classimais 3J

VENDAS, CONSTRUÇÃO
E INCORPORAÇÃO:

METRO�_
-

A-�
_, D'�"•

�. '"'t ' '1.-

.,..,.
-

R
A
D
O

INCORPORADORA
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Incorporação:

��
FENPAR

Comercialização:

EMPREENDIMENTOS

-

LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

. �-.ç..

..

Incorporação:

�
FENPAR

ComercializaçãQ:
. _' .

;-, � . "4
!-

• \.� .! t: -;!
-

-

'. �:r

l

J" �
"'

�

EMPREENDIMENTOS LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
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COMPRE SEU PEUGEOT 207
-E GANHE ESSE CD PLAYER
PION,EER COM 'USB FRONTAL
E,lNTERFAce PARA IPOC

"

""":""':
.... ,

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau,.414

)Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47)3522-:-0686

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção de JUNHO - GANHE AGORA STRASBOURG é uma campanha das Concessionárias Strasbourg -,Familia 207 com taxa O,99%a.m., prazo de até 48 meses com entrada mlnima de 50% dovalor do veiculo. E também compre seu Peugeot
207 e ganhe CD Player MP·3 Pioneer com USB frontal e interface para IPOD; esta promoção de CD Player MP-3 Grátis não inclui o Modelo 207 Quiksilvereos modelos 207 Hoggar. O preço anunciado a partir de R$ 31.990,00 é do modelo Peugeot207 HB X·UNE 1.4L Flex, 05 portas,
ano/modelo.: 10/11, com ar-condicionado GRÃTIS, pintura sólida, frete incluso; preço público sugeridd para venda à vista. O preço anunciado a partir de R$ 39.600,00 é do modelo Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/11, ar condicionado, direção hidráulica,
'vidros e travas elétricas, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido para venda à vista. A taxade 0% ZERO por cento é válida para toda a linha 307 com entrada de 50% do valor do veiculo e sal(lo em até 12 vezes sem juros, modelos 10/11, outras condições de pagamento consul
tar a conceSsionária. Os acessórios infonnados são do modelo 307 Presence Pack 1.6L Rex. As condições acima poderão ser alteradas se houver a1\erações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio e todas sujeitas à análise e aprovação de crédito. Imagens meramente
ilustrativas. Estoque das Concessionárias Strasbourg participantes: Peugeot 207 HB x-une 1.4[, Hex, 5 portas, ano/modelo.: 10/11, 01 unidade. Peugeot 207 Passion XR 1.4L Rex, ano/modelo.:10111, 05 portas, 25lJ!lidades. Peugeot 307 HB ou Sedan.: 05 unidades. prazo de vigência
da promoção de 04/06/2010 à 30/0612010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para.outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a R� de �oncessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424.

�I PIIUC&OT
ASSISTANCE De Segunda -a Sexta das 8h às 19h -

-PEUGEOT
www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTION

\
..
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Classimais

VErCULO: .

/30'7 P,RE-SENCE�1':6'PAéK
"" "'" ,"" 0LItj _ .... "k:j,-, .... "_"'.-'""" .'- .'_."'-'.

307 PRESENCE 1.6 FlEX

.

OPCIONAIS: . ANO DE R$ POR R$
�:t\�+pB.+VJr:f.c�Ql!'[Õ4t.f(O;p.���€.�º"I3DO::f�D.frJl9ii8,i;-�pjWi:'�00?t ��210.Q0�1�"1ºQ.j

.
DH+AC+VE+TE+ABS +AQ +.ABG +COMP +lT +,VV zoos 46.900 42.900

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 12 e ·13 de maio de 2010
.

2008, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Etétricos, Cd Player, Desembaçador Traseiro,
Rodas.de Liga-t�ve, Air Bag II, Freios Abs.

2008, Preta; Flex, Ar-condicionado, Direção Hid. Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Cd Player, Freios Abs, Air 8ag II, Câmbio .

Automático, Faróis de Neblina, Bancos em Couro.

AR+DH+VTE
+AQ+DT+W
2010 - JONI

COMPLETO
2008-JONI·

AR+DH+VTE+ABS+AUTO+ABG
+C.BORDO+CD+RODA+W

2008 -JONI

. DH+AC+VE+T�+AL+AQ
+COMP +AUTO +VV +RODA

2008-JONI

AR+DH+AQ. VTE+AQ+DT+VV

CORSAWIND SD 1.0

AC+AQ+W

2002 - BRUSQUE

DH+AC-PVE+TE+ALM
+AQ +RODA -u +VV +PINT

2009 - BRUSQUE 2008 -tTAJAr .

2008, Prata, Flex, Ar-condiéionado, Direção Hidráulica; Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, umpacore Desembaçador

.

Traseiro, Roda? de Liga-leve, Cd Player, Freios Abs, Air �ag 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.

2002 - RIO DO SUL

'":Jf:

2007, Dynamique Aut. Cinza, Ar-condicionado, Díreção Hid.,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player cf Magazine 6 Cds,
Faróis de Neblina, Câmbio Automático. Freios Abs. Aír 8ag II, Rodas
de liga-leve, Piloto Automático, Controle de Velocidade.

2007, Preto. Hex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Travas
Elétricas, Alarme, Limpador e üesemoaçador Traseiro, Cd Player.

2007, Vermelho. Limpador e
Desernbaçador Traseiro, Ar-quente.

. Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro Jaraguá do Sul SC.

-�-----�-- -Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.
'

o CORREIO,DO POVO • Fim de semana, 1-2 e 13 de maio de 2010 Glassimais 3

.... .. � _, • " 'OH" •

Venh,tf . con,�t1rir no's'sos' ,se'rfl;çosl'
I 11,4 ..

(047)' 3'3'7.16'
,

02'5:1:
'

"

',,", ;", "a : ,,'

Rua A,ng�o R:ubini; 90,{)"
, ,

B,arr,a do Ri.o Cerr'o, "" J�U'alguá do SuJ fi se

Aberto de Segunda a Sexta.
�orário: Das 19h às 04h, -

Rua Jpaquim, Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

3273-2347 I 8853-9716

, COMSEU
.), ENCANTO
E SIMPATIA

.... SAFIRA

" Atendimento com
, \ local, hotel e �otel

9922 ..2047
'

3370-7500
Rua Wa'ter' Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação '

Nós garantimos o preço, 'A;'

� Casa que você
" '/sonhou' agora

pOdê ser. *
sem juros,

* imóveis residencial ou comercial
*

.compra ou construção.
sua•.

11- -�,:'...,..:� T-IIIiII�' "I'�,
". ,.J._...,- ,,.._.., ,.. .-.....:... _, ,�

•• 180 meses I 150 meses

R$ 50.000,00 400,00347,22
R$ 60.000,00'
R$ 70.000,00

R$ 90.000,00
R$ 100.000,00 694,44

Consulte planos para VEíCULOS ou MOTO

3.371-8153

-'91,86-7223
,
,------------------------------------------------..

� � �1 �
"

:
" .

t � II � t : i �! ; � 1 i • li � .. ," • :,,:. '''!t � ..... f. ..... " �.. .�'....

r t � 1 .j

•

-,

'. ,

.

I
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É MAIS'CARRO PELO SEU DINHEIRO.
ACESSE WWW.lEMONDE.COM.BR E COMPARE.

CRÉA11VE TECHNOLOGIE . CITRoÊn
\ .

.
.

.

1 - Preços à vistal não incluem fret�, segun;_> e opcionais, sem troci}....válidos até lO.06.2010 ou enquanto durar o estoque Rara os modelosde carros aqui anundados, Gtroén C4 Hatrh .1.6.�LXFlex lQ{10 e (4 Hatch 2.0 GLX Hexautométko 10/10 .. 2 - CDC realilildo pelo Banco .Citr!l�n - entrada de 55% e sal.do em 74X,
.

conforme modela com taxa 0,49'10. TC R� 828,00. Iontira a C[ I da operaçao em uma de nossas lojas, Cadastro sUjeito a aprovaçao. 3 - 2 anos de garantia, senda 1 pela Citroen do Brasi e 1 pela Le Monde, conforme contrato assinado entre.cll�nte e conceSSionaria. Imagens meramente ilustrativas .

.

.
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L GAR.ES;-·ÇOl'!�PLE"'"P.· PP)!.IA
" P'WtROf:

'Santa Fé 15 LUfJBlliS6 MOdli:lilO NO'yo
Santa Fé "'1 LugBlli'8S .... Coorn

.

Santa Fé !li LhJ'II_I:"T�_' 1I1,!I'.",."" ttm IIrrl/Il

Sanm fé 5 lugares"" Couro
HR. Rodado, Simpllill'.lii
-No,y,flj rx ss 1'0'1' it; Teto ( lO diaS:�
NC(iI',a rx 315 l'cp + Telc (lÕí dillli!I:�
NQ'I!",a DI: ,35; 4X4 ('301 di'I'I;iS:)
Ve,I',a Cruz 3J!l cJ' 1lugares "Tsto
I-lia AluÍ!o!,maiti'c S� Tele
1-3.0 AlliltDm's/Ue. -f' Teto
1-31} h.utomlilltiC"i· Te�D
G-llll Mecanik:o +. ASS
Aze'ra 3"3 24V TOP +- Telo
Azs\ra 3.3 24'\( '!!ICC
l'itJcl!ion Gl. M�;;;!à'l'i�It.& (Im Eiit1'!iJIlà�3dlll
TlÚiCscm GILAutOlmatiic

.

l'ucson GlS l.1 l;c.p � 1Iiêté 'iltl"9!ti1li01i(�m
Sanltia: /Fifi ''ii: ILiuiflià!l'iIllIJ: 'lO 1í1t�ilI> lfit lIIDI)O(l1(1'I11
Sanlla: fê Clomprleta ,. 1 L.llIigIUSS

AtrrOMA�ICO • TE-O - PRETL - zrr10

.PAA'TIRDE

'6 .888,00'

..:1� ICjiroMIi�jÇ • 'EMPth:1.M PfI'J;'" 2l:l'{!

_APARTlRDE
.

$ 67.888.00-

2011 Ri$. 111eLlU18�I}II.1J
2'01'0 R.$. 114J881,,IOill'
2010 P'f'àta, RS 'fIOS,,88fJ..,Dll!
2QH� P'rata, RS DllLIUJ.'8;,Oll).
201,0 B.ranco R$ 53.1111818,00 '

2101',01 "/Féto R$ '11:2.18:8,0111'
2:01,01 "/rata· R.$�1UJ�:iB,,'IlIIl'l'
2:o1,C) '·"m.to R$, tfr::it,11l8;,Bt'IllOI
2O'm Pirtàitl!l! A.:$. '1J8,8SJ.,Ot�
2810 Preto R$, 6!.J!!OPJQilJ/
20m Pif'eta R.$, 68.88111l�01lJ,
201_0 Prata. RS 89.IilOIO,OO
2.010 Pr�a, It$ 59.1'8:8,00'
2010 R$ 81Ul8:S,OO
l01Cli Pirata Rí 1IU:tSBv4i1O .

2:0101 P'lrata R$. 09Jt8,8;I1!O
2:0101 Plreto R$ GIU8:,8,0111
21001 P'lrata R.$, G9d1l8iSJIlitl}/
201111 Pma, R$, '1IQJ,JJifUf",raO
2'0&8 Prafa R$ 83UlUI,8JOilJ,

Gol/ 65 IPrex Completo 2'01 ii
Cn.'llS6.foJII:.1.G flex Mlod.. .Novo Okm 2'O1�

liguaR TSI�lI"bi:!'" te.t.õSl!ibll''''' COiJr6 20'10
GolfiPtu'l!ii (:iQ(mpleto O:km 2010
PollO' Be.JII:: Comptef.o H).atcn 2'1010
PO:IIO, E';IF�iIl'Jl. 'f" 'RJl)iJit!Ji; '" SÓtlli, O/&çl!tl, tlail:éh 2:01:0
P,alS/sai Vsrialnt 2.,0 ,6FI .... Teilio 20,01
P.arat:i 1.Ili'itbIIÍIJ fi'!IÍIIÍ( COl'lllljlllÚ:�,i!j,,'!Ii.(lllIOI&çI'ln,· 20GI'
Pq;to Haltch 1,1 ftiex. Comp:leto 201,9
Jelta :2.5 IiIKm 2'00
GD� G5 -t, Ar; Condicionado 2001
Go� 1.0 F.ex 41'11' 2009
lIiIew U••lIm "11iT�1ofa "'·Tal... ·.'>G�lr,,· .. I1l>'lI'"IJ'l:.I �1I«iI(m 20lllB
Spacefo.x ConfGrt C-omf,h3ito 1.6 2:00,':(
Gol: .4f1iUi Ip_rIllIlll flIlllílh 'III Olife'ijllJ; HIll!.. 2:60'7
P'Oito U,. HBtch Complb:JIto :mal
Saveirro, iSportlline cf ,bànoo de couro 20Q6
GOir Cit, GN 2p·

.

2'0Q6.
Poro Confort ,.. Arr mgitaJ -'20rJJ5
GOi�f, 1.6 'tiOO'/lpielo 2Oflt5 '

Fax '1.0 41P F.hJix 4, Arr Gondic·jof1l,l!ldo 2:017),5

Vermelho.
Preto
Branco
8r.B!I1IC;Q

.

'Vermelho
Preto
.Pre/lo
Prmo
P'f'ata,
Cinza
P'ra1à.
I;\lnmco
Pire10
Vermelho
P'ndo.
Preio
Pnria .

Cinza
Ve,rmalho

. P'l'1l!t,o
Ciua

R$ 37.888,00
R$ S4.l!l8l8�DO
R$ 119.81,8,0� .

Rí :51.88:81,00'
R$ #S.U�8:B,I1!O'
R$ #!iU38,8j,'I1!Ot
R.$; ,Dlola88�B(I,
R.$lIlUJ8,11l�1)1ft,
R$ 37 "lnJ;I1l�Qi!),
R$ 17,13818;,00.
R$ 31.8818.01
tU 2:U'88,i7.IO
R$ :58.B8I8.�l!íO
R$ 3!i.881�DD
R$ 2!,.88J3�>OO
R$ 32.B8SJOOt
R$ 31 ",fJ8ilf0Ot
Ri :22.938.00,
R$ 2tUj®8�o.O,

• R.$. :ldl,.8S:8�OO:
R$ 25.S38�,IllD.

f . •

S1flo fle.x Completo
Palio FiM .pIe" 4p
Pslto 4P Ce�ebrstion :Complsl6 2'001"1
Síelllil!l ff/re cJ Mil + 200'!
P,alioWeslrienlli Adv8>murre Clomple:ltJli201l.14

'.

a( �a,' Ipe ,. m.

Prhj,m'ai Msxx 1.4: Ciomp�etc'
Ve,e.IS ExPMI!i.I'lIf,onFlex 2.0
Veeua GTX es GPS
Celta (iii Ufe atAr 1l:_ldl"llll!l!I�" 11m 'Elltll<lil;.jj
Celta 2P (Jnice. Don8' cf Kil ,+
Ã'itra aedllo Confi;)rt Comptem
Vectr·a, �i4Jl!iIlIill'tft!0J '. 1li1J.�lJ;miJl.!'IJ!··Cf 2!i1l11i1I:1Km

lI;,s,tva IElillli/(illllnI!Jl' f' A1lbllilíl 'mufll:c, \'t C'lW:1:1!

Asfr.a H\llIcht IEfeganc/fIl
NC'Jl'.Imlllilll C.olil'I!fIU/8at Compte'ia.

, 2;011.11
201118
20m3
2'001
2'001
201:16'
.2006
2100:5

Ma Gil Flu: �"lIril"�" Ek<lr. OIIi:l'lli, iEmf1illl1llllid'i'.It 2010
fUililon SEI. Completo 2!Ogl1 .

fisaía Sedsll1 1.m " 210DI1

Ecos,pert ns IOompij!Jt,a 2:011.1,7·
�IiiiClOrt GiL:l(. '11..8, Comlplll'�o �mpfllG;Bvl6i�"II!11!J8

03 )ITR Completo, cf 4000Km 2010
03 XTIit 1 .4, if�&'". ,eI .Ar Dig�1 mml
04 PicllJSSO 'Compleltlo OI tOOIllKm" 2'lUJ9
C! :S:po,rtlf Cempleto 1,.4, ftax 21t1JS

(l;31 GLX 1,;4, F'ex 2·0&8
CJ Xl.R 1 J6 iF4n:. 2001

ae,rUlilIfiltO MllJll'i.pace ITR: Completo 2006
.Plcsfi!!ilO 'EiJII:CfUlirlvlll' Completo 2OD4
XSiil!ra BreJlck Comnleta, 200'J

PirSlta
Prata
Ve'rde
Prelo
Vsrmelho·

re a,

CiniZBi
P'/rata
Pireis
C�nz;a
Branco
P:rata

. Pn:!ito
PraJta,
ctl'llZa
P'ri!J'Ía,
Br'anco
P'II"i!Jta
Prata
PlTalta
Ve·rde

Ve,rmelho
P,rma,
8ranco
pirata,

. P'lrata

Pnllta.
P'II'MS
Vermelho
pmo
Pirata
Preto
CifllZBl
Prata

11/ r.�
R,$. 2;9"838�Otl),
RS 45.8311l1:IUli
R$ 45.888,,00,

. R$. 21 :888,00
R$ 19.500,OO'
R$ 34.B8.8�1l10
R.$ 4,2.88,8�O:O
R.$. 21.8\9.8�Q(l1

. Rl,25JI88,IDOI
R.$, :Z1JI88,�OI
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1.1"�/I/1Wlmuu COMPRAS-SE

ANTENA - Compra-se, parabólica
pequena. Tr:9194-0580 ou 3273-5183.
AR COND. PI CARRO - Comprà-se, AC
original pi Opala 75. Tr. 9.6523006
Biz- Compra-se Honda biz fabricada de 2006

.

a 2009 pago á vista. Tr.(47)9651-85B6
Cabelo -Compro cabelo, pago a vista.
Tr:8814-1696
Esteira Ergométrica- Alugo estou
procurando uma esteira para alugar 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 Ov.er lock
simples, até R$200,00. Tr:3370-7160

.

Dulce
.

OURO - Compra-se, paga-se a vista.
TR. 84484905 I 99790605

�m�l/ml/l�IM

OOA-SE
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 gato- Doa-se, sem raça
definida, macho, 2 meses aproximada
mente, já desvermifugado. Tr:3276-
4603/9911-7667 Kàrla.

1lfilllll/IUII/IIIIII/lIIII

VEN O E -SE
Aparelho de 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 pessoas em

ótimo 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- Vende-se,
em bom estado, R$300. Tr:8461-3259
3376-6164 após da 15 horas
,BIGICLETA - Vende-se, feminina, antiga,
própria pi colecionador. Tr. 92116664
BICICLETA - Vende-se, masco 18 mar

chas, R$120,00. TR. 337009�3
Bicicleta- vende-se, ternhma..18 mar-

, chas, R$50,00. Tr:3372-1257
Bicicleta- vende-se, infantil, R$50,00.
Tr:3372-1257
Caixa selada- Vende-se, sud de 12Pli.
pioner, R$80,00. Tr:33�6-4050

.•
CAMA - Vende-se, casal, madeira

. maciça, R$150,00. Tr. 3276-0340

Celular- Vende-se, Nokia N95, 8gb, em
perfeito estado, com GPS habil-
itado, funcíonando 100%, R$700,OO.
Tr:99750078
Cerca de alumínio- Vende-se, 3 cercas

para' muro, medo 1 m de Alturax1 ,4m de
comprimento. Tr:3370-311 O
COMPUTADOR - Vende-se, pi trabalhoso

gráficos, completo, Quad Core 2.5Ghz,
2Gb, HD400Gb, placa profissional
Nvidia, Quadro FX570, R$2.300,00. TR.
9978 6795 Raquel
Computador-Vende-se, tela LCD,
R$�990,00. TR:9942-9613
Computador-Vende-se, usado(em bom
estado), teclado abnt II portugues,
mouse optico, caixas de som, HD 16P
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$49b,00. Tr:3370-5533 ou

9109-8233.
D-link 2640T-3 em 1 (modem adsl2,
hub 4 portas e wirelessj-ótlmo estado
R$180.00.9917-3771
Escada- Vende-se para maca de mas

sagem. 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

o

o ÇORREIO DO POVO • Fim de semana; 12 e 13 de maio de 2010
,

.FILHOTE - Vende-se,York Shir.e, macho.
Tr:3375-2006 ou 9146-4864.
FILHOT�S - Vende-se, Collie, R$400,00.
TR. 9619-8260
FILHOTES - Vende-se; Golden Retriever.

·

Tr. 91162350 _

FILHOTES - Vende-se, York·Shire,
macho R$350,00 TR. 33702715
FREEZER -4 gavetas, branco, R$160.
Tr:3273-0884 8869-5008 Evani.
Geladeira- Vende-se 225L e Freezer
196L em bom estado por R$400,00.
Tr:3275-3518

.

JAQUETA DE COURO - Vende-se, pi
motoqueiro, R$150,00. Tr. 3370-5533.
Jaquetas em Couro -Vende-se 02 de
moto semi-novas, importadas da Italia,
marca IXQ'n,. R$1.000,OQ Contato com

.Julano, fone (47)8838-3194
JOGOS DE VASOS SANITARIO - Vende
se. TR. 3373-1900 Sergio

• KIT - Vende-se, de alarme residencial
instalado. Tr:9944-5352.
LAJE FORRO - Vende-se, 39m2,
R$740,00 negociave!. 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
Lanchonete- Vende-se trailer lanchonete,
completo com chapa, cuba de aqueci- _

·

menta, 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 carro. Tr:8826-8636.
LOJA - vende-se, de confecção em

geral, aceito carro ou material de
construção: Tr:8813-0934.
LOJA DE MÓVEIS - Vende-se. Tr.
99975027
Maca para massagem-Vende-se com

· orifício, semi novo. R$160,00. Tr:3370-
2257 ou 9111-0825

Maq. de MARCENARIA - vende-se, Tr.
8844-5501
MAQUINA DE COSTURA - Vende
se, Cobertura industr.ial, Nlssin,
R$1.400,OO. TR. 33700983
Maquina de costura- Vende-se Overlock
SunStar semi-nova 7.500 pontos
R$1.300,00 Av. Tr:3273-7163

Maquina de costura- Vende-se reta·
automática eletrônica R$2.000,00,
Overlock 1.800,00, Overlock

·

R$500,00, Overlock R$1.000,00,
maquina de bainha R$1.500,00 e
catraca R$2.500,00. Ao adquirir todas
as máquinas, ganha uma pistola para
limpas as peças. Tr:3370-7031 após
as 15h30.

· Mármo�.f'Vende-se, pedra de mármore,
·1 mX1 m, R$100,00. Tr:3376-4050
Mercearia- Vende-se, em pleno funcio-

o

namento. Tr:9112-3947
Mesa Digital- Vende-se, Wacom
Bamboo Fun, com 4 pontas, caneta +
mouse, praticamente zero. R$500,00.
Tr:(47) 8405-4561 Márcio.

.

MESA RUSTICA -Vence-se, nova,
8 cadeiras, centro giratório, madeira

.

maciça e couro, R$2.500,00. TR. 3055-
3756 à noite.
Mesa- Vende-se, 3m de compromento,
80cm de altura com 2 cavaletes e 2
bancos.Tr:337p-6652 Altair
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, pi loja .de roupas fem, em MDF,
cores, caramelo' e branco. Balcão, caixa,
balcão expositor, provadores, 4 araras; 2
tablados de vitrine, 3 manequins, painel
decorativo, sofás e tapetes. Tr:9903-
9535. .'

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 correspondên-

· cia. Tr. 47 8443-3999 ou 3376-1996
.

MOVEIS ANTIGOS - Vende-se, cama
cl aprox. 90 anos, mesa grande cl 11
cadeiras acento de couro, balcão grande
maciço. Tr. 30552255
Moveis para quartos- Vende-se, Cama
Box, cabeceira com criado mudo, jogo
de quarto infantil, e guarda roupa.
Tr:8816-8196 ou 9626-7019
Móveis para sala- Vende-se, Rack, TV,
sofá de 2 e 3 lugares presto e OVO,
semi novos. Tr:8816-8196 ou 9626-
7019
Nintendo Wii- Vende-se novo e destrava
do, com um controle e um Nunchuk, su
porte, barra de sensor adaptador, Cable
AN e mais jogos Wii sports (baiseboll,
boxing, golf, Tennis, boliche) e Resident
Evi!.R$800,00 Tr:8405-6012

OFICINA - Vende-se, de bicicleta,
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 9905-9850.
Ordenhadeira- Vende-se, canalizada,
com capacidade para 8 vacas por vez
·marca westsala Tr:3376-0405
PADARIA E CONFEITARIA - Vende-se,
equipamentos e balcões, semi novos,
no bairro Vila Nova,. Tr:9652-3963.
Par de auto falantes - Vende-se, 6p
novo na caixa R$90,00 André 3275-
14109922-8011

o

Pincher- vende-se, fêmea, adulta.
Tr:3375-2006 9146-4864
Placa video- Vende-se 9600 GT XFX
512 mega 256 bits mais fonte Dr. Hank
500w. Tr:9917-3771.
Portão - Vende-se pequeno de ferro,
R$100,00.
Portão- Vende-se, galvanizado
vasculante, 1 ,90m AItx1 ,70m Comp.
Tr:3370-3110 Fatima
Retroescavadeira- Vende-se, ano 00,.
CASA, traçada, R$132.000,00,. aceita
se carro. Tr:9199-7927
RàlLERS' - Vende-se, 37/38. R$50,00.

.

Tr. 3276-0340
ROUPAS GINÁSTICA - Vende-se, de
suplexx, cl estoque 500pc. Tr. 8849
3600 I 47 3273 -5144 (após 18hrs)
Som automotvo- Vende-se, sub, 1 par
de 69 um par auto falante, meduln de
1200 vatz, 2 corntas, um aprelho de CEl,
entrada USB + fiação com plug e calxa o

para sub e corneta, e 2 super twintwer.
R$700,00 Tr.:84216497 até 13:00
SORVETERIA - Vende-se; completa,
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 10001 de leite, marca
westsala Tr:3376-0405
TANQUE LAVAR ROUPA - Vende-se,
fibra, 2 cubas, R$130,00. Tr. 3276�0340
TITULO SOCo ACARAI- Vende-se,

'
.

mensalidade paga até 2014, R$900,00.
Tr.33716968
Titulo Soco Baependi- Vende-se,
Tr:3373-3836 8422-2576 .

Torno mecânico- Vende-se, 1500m/m
comp. Em bom estado de conservação.
Util para oficinas mecânicas e auto ,.

elétricas, R$250,00.Tr:9618-3777
Tv- Vende-se 14 polegadas, cl controle, '

R$1 00,00. Tr:3376-4050o
TV-Vende-se, 29 GL e OVO. R$500,00.
Tr:3371-527Q, a noite ..

UTENCILlOS PI MERCADO - Vende-se,
serra fita pi açougue, moedor de carne,
balcão de frios e laticínios. Tr:3273-
5065.
VESTIDO '- Vende-se, 'de prenda.
Tr:3370-4164 ou 8863-7665.
YORKSHIRE - Procura-se, cor preta,
pequena, sumiu na rua Jacobi Gesser
no bairro Amizade, atende pelo nome de
Coca. Tr.3371-7914
videoqame -Vende-se, Gamecube 2
controles, 20 jogos, cartao memoria
R$250,00. 9917-3771
YORKSHIRE- Vende-se filhote, macho
R$400,00. T(:3370-2715
YORKSHIRE Vende-se, lindo filhot�,
fêmea, avo R$750,QO.Tr:9182-2268

Fisioterapeuta- Clinica de Estética
Oferece espaço pi estúdio de Pilates.
Tr:3273-2119/9975-7708
Manutenção de computadores- Interes
sados consulte-nos, faça um orçamento
temos ótimos preços, manutenção de
computadores em 'geral Tr:99429613
MARCENEIRO - Coloco portas de todos
os estilos. Reformo portas de correr,
troco roldanas e ajustes. Serviço de
qualidade e preço acessível. Tr:9902-
8740 ou 9125-9932

o

REVENDEDORAS - Atenção, temos algo
diferente e especial pi você aumentar
sua renda. TR.32752063/91942338

I

'11'1"'1,1111111111"'"/1 APARTAMENTOS
_Imm

ALTO PADRÃO -Vende-se, 5 qts sendo
3 suites, 2 bwc, 2 garagens, cozinha
grande, alto pradrão. TR. �186 6262
AMIZADE - Vende-se, 3 qtos, ct gara
gem. Tr:3276-3321. .

Apto centro -preclsa-se de rapazes
. para dividir apto mobiliado em Jaraguá
do Sul. Tr:3372-2526/9199-3174, .

Alexandre, após as 18:00 -.

APTO. - Precisa-se, rapaz pi dividir
apto. no Centro. TR. 33701270
Barra do Rio Cerro- Vende-se, cem
02 dormitórios, 01 Bwc, sacada com

churrasqueira, próxímo ao Posto Km7.
. . R$120.000,00

CENTRO - Vende-se, ed. Maximum
Center, 1 suite, 2qtos, gar,salão de
festas, elevador, 2° andar, sacada
fechada com sistema reike,qu.e pode
ser aberta totalmente qdo quiser, todo
mobiliado com móveis sob medida.
R$270.000,00, aceito finãnciamento.
Tr:3055-2094 ou 9117-8754.

.

CENTRO - Vende-se, Ed. Menegotti, .2
qts + dep. Empregada, bwc privativo,
R$130.000,00, aceita carro e/ou imóvel
em Jaraguá t. Praias I Itajaí. Tr. 3248-
4258 ou 8401-4000
Centro- Vende-se Apartamento, 3
quartos. Tr:9602-3904
Centro-Aluga-se Apartamento, 3 quar
tos. Tr:9602-390
COMPRA-SE - Apto até R$95.000,00
à vista, de preferência próximo ao

Angeloni. Tr:9993-4100.
CORUPÁ - Centro- Vende-se,
novo cl 03 quartos, sala e cozinha
conjugadas, 01 bwc, lavanderia,
varanda e garagem.Valor R$95.000,00
aceita veículos come parte do negócio.
Tr:32748844/99298265 CRECI N° 14
237.
Ilha da Figueira- Vende-se apto no resi
dencial Hilamar, 111 m2, suíte, 2 quartos
e demais cômodos, condomínio com

salão de festa e elevador.R$165.000,00.
, Tr:8838-3955/3055-0788
Ilha da Figüeira- Vende-se prox. weg II,
com 1 suite 3 quartos e demais cômo
dos R$115.000,00+ finan. Aceita-se
carro Tr.9137-5573
ITAJUBA - Vende-se, 2 qts, mo
biliado, R$120.000,00. Tr. 33707881 I
33761315 199056588 ct Leonel
Jaraguá Esquerdo -vende-se, prox. ,

a Madri' no edifício D'Espanha, andar
térreo, com área privativa de 71 ,68m2•
Contendo 1 suíte + 01 quarto, 01
vaga de garagem coberta' e demais
dependências.Valor R$11 0.000,00.

o Tr:32748844/99298265 CRECI N° 14
237.
MEIA PRAIA ITAPEMA'- Vende-se,
165,34 m2, heliporfo, 2 vagas garagem.
R$600.000,00. Tr:8408-8157 ou

8408-8159.
São Luis- Vende-se, 70m2 corri 1 suíte,
2 quartos e demais' cômodos, prox. ao
CAIC, R$145.000,00, Tr:3376-0389.

Im/ll/II111111�1/1/111

CASAS
Água Verde- Vende-se, casa de
alvenaria, com 3 quartos escriturada,
R$11 0.000,00. Tr:3371-60tl9. CREGI
11831
Amizade -Vende-se, Prox. Posto

.
Rudinick - R$180.000,00.Tr:3275-1594
18843-5751
Amizade-Vende-se, com 1 suite, 2
quartos e demais dependências, área
externa com churrasqueira, terreno co

450 m2, todo murado, R$250.000,00.
Tr:9979-01 02 8466-9635

ARMAÇÃO/PENHA - Vende-se, 130 m2
.

fica a 200 metros da praia. Tr:9953-
5�27
Bananal do Sul- Vende-se, nova de
alvenaria, com 3 quartos e demais
como cômodos, R$11 0'.000,00.
TR:9183-B081.
BARRA DO RIO' CERRO - vende-se, 2
suítes, 1 master, cozinhá planejada, lav,
sacada, gar, área consnuída 200m2, terr.
400 m2, Tr:9609-5924.

.

BARRA DO SUL - Troca-se, por chácara
ou terr. em Jaraguá. Tr:8824-11 07.
Centro- Vende-se, alvenaria, semi
acabado, distante 800m do Angeloni
novo, R$130.000,00, aceita-se carro e

parcelas. Creci 11831. Tr:3371-6069
Chico de Paula-Vende-se, alvenaria

-

(bloco de concreto a vista) com Laje,
com 40,00m2, no prox. a Menegotti
Malhas, terreno de 600,00m2, aceita-se
carro e estudo proposta. Tr:33718700
ou 8407 0997
Ervino: Casa de madeira 800mts
distante da praia. Tr:3371-6605a noite
com Sirley

Erwino:-�nde-se casa om 2 quartos.
Tr.9:1016007
ESTRADA NOVA - Vende-se, prox. a

Unerj, alv, laje, 4 qts, 2 bwc, garàgem 3
carros, R$150.000,QO. Aceita casa de
menor valor. Tr. 91375573 I 33716069
- Creci 11831

Figueirinha-Vende-se, alvenaria, 2 .

quartos e demais dependências.
R$135.000,00, entrada + financia
mento. Tr:9183-80811 3373-0098 .

Ilha da Figueira- alvenaria, 150m2, 5
peças, cozinha planejada, 2 WC, -gara
gem para 2 carros, terreno com 960m2
(frente para 2 ruas), podendo ser
desmembrado posteriormente. Tr:3371-
1634 fotos pelo vs33@bo!.com.br'
ITAJUBA - Vende-se, nova, alv. Tr.
91434423

Itajuba- vende-se. alvenaia, nova,CORl
3 quartos, rnoblllada, distante 300m

·

da praia, R$120.000,00, creci 11831.
Tr:3371-6069

Jaraguá 84- Vende-se, mista 150 rn
da Met. Baumann, 3 quartos e demais
cômodos, 80m2, terreno com 1600m2,
R$65.000,00, aceita-se, carro ou

. terreno como 40% de entrada.Tr:919.9-
-7927
JARAGUÁ 84 - Vende-se, 385m2, 2
qtos, sala conjugada cl a cozinha. R$50
000,00 á combinar, Tr:3273-7195.
JARAGUÁ 99 - Vende-se, nova, alv,
120m2, terreno esquina, murada, 2 qts
+ 1 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.possut 3
quartos, 1 sala, 1 banheiro, garagem
coberta, lavanderia, cozinha, toda
murada, R$125.000,00.Tr:99644959
Marionei
NOVA BRASILlA

.

.: Vende-se, terreno
cl 740m2, casa cl 240m2, 1 suite,
3 qts, 2 bwc, piscina, área de festa.
R$550.000,00. Tr. 91696342

PiÇARRAS"':' Vende-se, prox ao fórum,
ou troca-se por- imóvel em Jaraguá do
Sul. Tr:9975-3090 ou 3371 �1243 cl
.Césat
SANTO ANTONIO - Vende-se, Joinville,
alv. R$4Q 000,00, aceito carro no

negócio. Tr:3372-1617.
Scheroeder- Vende-se, nova, 60m2,
2 quartos, sala cozinha e banheiro,

· R$115.00,00. TR:9136-0049
scnroecer-vence-se. alvenaria dois
pisos 250 mt2 centro de prox: Prefeitura;
murada.portão eletrônico,terreno de 700
m2, R$280,000,00.Tr:(47) 3374"1828
ou 9909-7428
Shereoeder- Vende-se, Nova, alvenaria,
80m2, aceitá-se financiamento.ou carro.

Tr:3374-2023
Sheroeder- Vende-se, alvenaria,
2 quartos e demais cômodos,

,

R$90.000,00Tr:9183-80811 3373-0098
Troca-se-casa no bairro amizade semi
nova, .com suíte e demais cômodos,
garagem para dois carros, por casa nos.

bairros Baependi ou Vila Lalau, casa nó
mesmo padrão. Tr.9654-0907
Vila Nova - Vende-se, excelente
localização, R$140.000,00, Tr:8428-
7826/9909-5514
VILA NOVA...:. Vende-se, Rua Uno
Sbardelatti, ótima localização,
R$140.000,00. IR. 842878261
99095514 Ademir ou Marli
Vila Rau- Vende-se, alvenaria, próx.
UNERJ, 107m2, 3 quartos, Terr.14x30- .

R$155.000-Tr::9918-9996/3372-0777

WIIIHIIII'ltnIU&UI CHÁCARAS
Corupá- Vende-se, na Estrada Geral rota
das cachoeiras, 13.897m2, com casa

de alvenaria, rancho, plantação, rio aos

fundos, R$65.000,00. 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 terrno negocio. Tr:3Q55-
8262.

JACU-AÇU - \fende-se, 54.462,48m2,
cl casa simples de madeira, cl lagoa
-e energia elétrica, R$1.38.000,00.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 CERElO II - Vende-se; 50 000
m2, lagoa de peixe, cachoeira. R$120

· 000,00. Tr:3376-0726.
SANTA LUZIA::- Vende ou troca-
se, 21.800m2, água corrente,
palmeiras,bananal, lagoa. Tr. 327520371
91184455.
SANTA LUZIA - Vende-se, sítio cl

.

.375.000,00m2, grota funda. Tr:3370-
2855.

SCHROEDER - Vende ou troca-se, chá
cara no Rancho Bom, terreno 70.674m2,
2 casas, 3 lagoas, pomar. Troca por
casa em Jguá do Sul. TR. 9148-26771
9116-9841 ..

SITIO - Vende-se, 120.000m2, c/.ar-
.

vares frutíferas, área propicia p/pasque
e pague, R$450.000,OQ. Tr. 33705603
199735780

-- LOCAÇÕES
APTO. - RAU - Aluga-se s

" 2 qts, gara- .

gem, R$470,OQ mensal. Tr. 99932131
- Sandra
CASA - TRES RIOS DO SUL - Aluga-se, _

prox. ao Mercado Larissa, alv, 68m2, 2
qts, sala cl varanda, cozinha, bwc, área
serv, si garagem, R$530,00 mensal. TR.
8843-5751
CASA - BARRA DO SUL- Aluga-se pi
temporada.Tr. 3376-1553 ou 9903-0545

- CASA - CHICO DE PAULA - Aluga-se,
alv, prox. a Menegotti. TR. 9171-7766
CASA - PIÇARR�SI BARRA VELHA
- Procura-se pi alugar, dia 24 a 3. Tr.
91812725

,

CASA - TRES RIOS DO SUL - Aluga-se,
Rua Alwin Koch, 1.30m2, garagem, 3
qts, R$550,00 mensal. TR. 3370-1447
Romeu .

/

Casa- Aluga-se em Tres Rios do Sul -

, prox mercado Larissa. Tr:3275-1594 I
8843-5751
CASA- JGUNGUARAMIRIM - Procura-

o se pi alugar, 2 qts, sala, cozinha, bwc,
lavanderia. Tr. 9167-6964
Enseada- Alugo casa, na praia de
enseada, com diàrla até R$100,00.
Tr:3370-6658 após as 15:30 9212-
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 localização, acesso as-

o falto, Pé direltoalto, pi fins comerciais,
industriais, cl Habite-se - R$800,00
- 9918-9996

.

QUARTO"": BARRA DO RIO CERRO -

Aluga-se, durante a semana pi moça
de outra cidades que trabalha em Jguae
região. TR. 9149-9771.
Quartos- Aluga-se R$220,OO. Fone
91116344 cl Ana. Tr:3273-7523
QUITINETE, QUARTO,APTO. - CEN
TENARIO - Aluga-se, mobiliados. TR_.
3370-3561/99583197
Vila Lenzi- Rrocura-se, casa ou

apartamento para alugar no Bairro ou

proximidades. Tr:9178-1437 Carmen
Vila Nova- Aluga-se, 'quarto grande que
dá para 1 ou 2 pessoas. Tr:8826-6122.
9963-5544
VILA RAW- Vende-se, madeira, 3 quar
tos escriturada, R455.000,OO.

IIIIIJIUntlllll: SALAS
COMERCIAIS,

AGROPECUÁRIA -. Vende-se, Walter

Marquar�t. Tr. 3370-03.70
CENTRO - Vende-se, ponto comercial,
com mesanino, ideal para loja. Tr.
99791101
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, sobrado
comercial e residencial, com mercado -

completo funcionando, 600m2. Tr:3370-
4927.'
LOJA FEMININA - Vende-se, Centro
de Jguá, moda feminina, bolsas e

acessórios. Tr. 99511107 I 32736762
Vila Lalau- Aluga-se galpão comercial.
Tr:9918-9996
Centro- Vende-se galpão, alvenaria, com
estacionamento, creci 11831, 138m2,
prox. ao centro, R$11 0.000,00, aceita
se carro. Tr:3371-6069

Loja de presentes e utilidades- Vende-
.

se, ótimo pORtO comercial, Via Lenzi.
Tr:9175-1200
Salão de beleza- Vende-se, completo,
em funconamento, no centro de
Garamirim, R$20.000,00, aluguel
R$500,00. Tr:3373-3698

IIII::::� TERRENOS
ÁGUA VERDE- Vende-se, prox. ao
Breithaupt, livre de enchente, 450m2, cl
escritura, R$87.000,00. TR.91375573
AMIZADE - Vende-se, ou troca por casa,
60m2. Tr.33745520
Barra do Rio Cerro- Vende se,
com 324,00m2, próximo a Tritec.
R$80.000,00
Barra do Rio Cerro- Vende-se, com
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599.88m2• próximo a Buimaq.
R$115.000,00. Tr:3370-6370 .

BARRA DO RIO CERRO/ PRAIAS -

Troca-se, terrenona Barra do Rio Cerro
por meia água na praia. Tr.33709217 OU
99895750

.

BARRA VELHA - Vende-se, terreno
no tabuleiro, frente p/ o mar, 300m2,
R$150.000,00. Tr.88146407

'

Choco leite- Vende-se, R$23.ÓOO,00:
aceita-se carro 'no negoco. TR:3373-
3311 ou 9962-5885
Czerniewicz -VENDt-SE,Rua do Pama,
com 435 m2, por R$75 mil (negociável).
Tr:84213179 ou 84110871.-
GROTA FUNDA -Vendecse,37.500 mil
m2,R$115.00,OO negociaveis aceitasse
carro. Tr.9199-9966
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 15x30
,= 450m2, Rua Ricardo Karssnet,
asfaltada. Tr.99695540
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
450,00m2, R$80.000,00. Tr.3370-6370
i9965-9934 / 9975-2943.
Ilha da Figueira- Vende se, com ,

448,00m2, próximo a Associação Jipe
Clube. R$86.000,00. Tr:3370-6370-;
9965-9934

Jaraçuá 99-' Vende-se, iocalizado na Rua
Oscar Schneider, 613 m2, instalação
elétrica habilitada, água encanada
habilitada, com escritura, R$55.000,00.
Tr:99644959 Marionei.
JGUA/SCHROEDER - Compra-se, acima
de 3.000m2. Tr.33714008 /88026635
João Pessoa- Vende-se localizado na

Rua" Manoel Francisco da Costa, com
área de 472 m2• Tr:3374-5934/�138-
4176 após as 15 horas.
loteamento Duwe-Vende-se, a
partir de 325;00m2, água encanada,
esgoto, próximo a Ceval. Valor a partir
R$48.000,00. Tr:3370-6370 / 9965-
9934
MASSARANDUBA - Vende-se,
10.000m2• Tr:3379-1119.
Massaranduba-venoe-se, na Estrada do
Ribeirão dal.açoa, área de, 25.000m2,
contendo uma casa mista, um rancho,
uma màngueira de bois, cinco lagoas
de peixe, árvores frutíferàs e nascente
de água. aliado em R$200.000,00,
aceita-se propostas e casa no neqõclc.
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 310te, Valor
R$11 0.000,00 Aceita Negociação.
Tr:8402 8775

Piçarras-Vênde-se 3 quadra da praia
'

24x24 576,00m2 R. das Figueiras esq.
com Pedro Bencz Valor R$85,OOO;0
Negociaveis, troço por terreno ou imóvel
em Jguá do Sul,Tr:8402 877,5
SANTO ANTONIO - Vende-se, prox.
ao colégio, c/ água, luz e esgoto, rua
asfaltada, R$12.500;00 de entrada _

+ parcelas de um salário mínimo.
Tr.33716069

'

Sheroeder- Vende-se, 585m2, pronto
para construa; R$28.800,00, aceita-se
R$18.000,00 deebtrada + parcelas'
Tr.:3371-6069
Três Rios do Norte -vende-se,
lindo terreno pronto para construir,
próximo a Escola Max Schubert, 670m2
(27,48m X 24,60mfR$R$95.000,00
Tr:88064621.
Vieiras- Vende-se, 8,448m2. Tr:9602-
3904
Vila Amizaáe- Vende-se, com 3
casas, 400mZ, perto de escola, mer
cado, 200m do .astalto, 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.9993-3881

D40-Vende-se, 90, c/ baú, direção .

hidráulica, alarme, travas ótimo estado
R$34.900,00 Tr:33701478/99030877
MERCEDES BENZ l1214- Vende-se,

. 94, c/ baú, branco. Tr. 9979�68ª0 /
3371-6368
SCAN,IA T112H - Vénde-se, 83, todo

, revisado, pneus novos. TR. 3370-7144
TRUCÃO - Vende ou troca-se, 81, Fiat,
mecânica Mercedes, R$25.000,00.

, Tr.9938087-1
VW 8150 - Vende-se, 01, c/ 'baú,
branco. Tr. 9979-6850/3371-6368

.

IU/::::� CHEVROLET
ASTRA - Vende-se, 05, Hatch Eleqance,
4 portas, 2.0 flex, preto, AR, ElH, VE, TE,
AL. Tr:8823-8479.
ASTRA � Vende-se, 08, preto, roda 16';, '

ipva pago, único dono.Tr. 99294800
ASTRA - Vende-se,OO, preto, completo

'

+ teto, R$19.500,00. Tr. 99269663
Astra -Vende-se, Hatch Elegance, 4
portas, 2005, 2.0 flex, preto, completo
+ ,película, R$31.000,00 negociável.

, Tr:8823-8479 após 18:00 hs
'

Astra-Sedan Elegance, ano 2005,
preto, completo com Air bag duplo em
ótimo estado R$34.900,00. Tr:3376�
1435/9942-9613
Astra-Vende-se, 97, Gls, completo,
rodas 16, verde;,R$17.000,00. Tr:9123-
7355
Corsa- Vende-se, Max, ano 2007, 4 p,

.... completo, único dono, R$25.000,00.
Tr:8404-3325
CORSA - Vende-se, 06, Hatcti, Max,
1.0, 8v, 4p, prata, AC, DT, lI, ótimo ,

estado; R$23.900,00 sern troca. TR.
33704130/91313273
CORSA - vende-se, 2 pts, 97, branco,
ótimo estado. Tr:9177-3927
CORSA - Vende-se, 96, Supetbranco,
trava elétrica, alarme, desembaçador
traseiro, ar quente, limpador traseiro,
roda liga leve, R$7.500,00 +,..,11 x de
R$415,00. Tr. 96156811 c/ Guilh�rme
CORSA PICK ÚP - Vende-se,
02/03, ST, prata, alarme: trava,
lona marítima, xenon e suspensão
legalizada,R$19.000,00. TR.91551154
manha ', '

Corsa Sedan -Vende-se, 1.6, 2005,
ar condicionado, direção hidráulica,
vidro elétrico, travas eléfrícas e alarme,
68,000km. R$22.500,00. Tr:91440121.
Falar com Ricardo.

,

Corsa-Vende-se, ,97, bordo, trava, rodas
esportivas, película, 'R$1 0.600,00.
Tr:9123-7,355
Corsa-Vende-se, sedan, 99, 1.0,8v, 4p, -

trava, alarme, ar quente, R$12.5pO,00 '.
MERIVA - vende-se, 03, completa,

, R$5.000,00 entrada + 40x de
R$956,00. Tr. 99886649
OPALA - Vende-se, comodoro 83, azul,
.2 pts. Tr:9188-2814.

'

S1 0,- Vende-se, 00, 2.2, 4x2, GNV;
cab, Simp, VE, 'TE, Al, lM, 4 pneus
novos. Ótimo estado. R$25.500,00.
Tr:9967-9864.
S10 - Vende-se; 00, diesel, ASS, AC,
OH, prata. TR. 99239345
S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel
interculer, cabo Simples, AC/DHNE/TE e
sistema de rastreamento. R$39.000,00.
Tr:91 07 -6932.

'

,

S-10- Vende-se, 2.4S, 01, 2 portas, ,

completa" R$24.000,00. Tr:33723951
'

ou 47 84223148.
'

S10- vende-se, complete, com GNV,
R$25.000,00. Tr:3370-8633 .

Vectra- vende-se 95, flex, branco,
completo, muito conservado.Tr:9197-
2309/3275-2245 ariane (após as
18:00 hs)
Vectra- Vende-se ano 2001, comp. +
couro, 66mil km rodados, 2.2 rnpsl, 8
válvulas com manual e nota. Tr:3376-
2776

,

Vectra- Vende-se GLS, com 'leto, 2.2,
99. R$19.500,OO, aceita-se veiculo de
menorvalor Com GNV. Tr:3215-3538
9931-9410
Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99 com

GNV, R$'19.500,00
Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99
com GNV, R$19.500,00 nTr:3.275-
3538/99319410
VECTRA-Vende-sEi, GlS, bordo: 97,
completo, R$17.800,00 - Neste valor,
preferencialmente,' sem troca.Tr:8831-
8989 Vilmar

'

Vectra- Vende-se, gls 97 verde com

pleto, GNV, roda 16 valor R$17500,00., '

Tr:337D-0073 e 9123-7355
Vectra- Vende-se, 97, 2.0, Cinza,
completo, freios, baterias e escapento

,

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

z: FIAT
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Palio - Vende-se, 99, 4 portas, branco,
cpmpl. Tr:9618-7945.

.

Pálio- Vende-se, ano 99, 4 p, com GNV.
Tr:3275-2049
Pálio- Vende-se, EDX, ano 96 mod- "

elo 97, 1 :0, branco em bom estado,
R$3.000,00 de entrada + parcelas,
aceita-se de entrada.Tr:3370-92178.421-
6497 Rosane ou Iracema"

'

Palio- Vende-se, EDX 97 4 portas, vinho,
ílmp/desembac traseiro; trava ,eletrica,
lacrado, maual, NF. valor so 10600,00.
Tr:3370-0073 e 9123-7355
Palio- Vende-se,fire, AO, lir:npador
e desernbaçador traseiro, vidro e

trava elétrica, vermelho,4 p, ano
2009, R$25.500,00 ou R$12.000,00
+parcelas de R$435,OO aceita-se carro

de menor valor.Tr:3379-0249 / 9161-
1461/3379-5435
Siena- Vende-se, 00, direção hidráulica,
vidro elétrico e trava elétrica, aceita-se
Parati de menor valor. Tr:3375-2006
91464864

Tipo- Vende-se ano 95 em bom estado,
R$7.500,OO. Tr:3376-4050 '

Tipo- Vende-se, 95, 4p, em bom estado,
R$7.5000,00. Tr:3376-4050
Tipo- Vende-se, ano 95, vermelho, 4p,
aceito moto na negociação. Tr:8807-
3457

'

.UNO - vende-se, 4 portàs, cõmpl. R$4
000,00 entrado E + parco Tr:9618-7945.
UNO - Vende-se, 96, 1.0,.azul,
R$8.500,00. TR. 33700983
UNO - Vende-se, 96, bordo, 2 portas, 2°
dona. Tr:9152-7848
UNO - Vende-se, 96, Mill_e Ep, 2p,
R$7.800,00Jr.33719157

'

Uno- Mile Fire, 2005, 2 p, com ar-cond.
R$17.000,00, Tr:9979-8040
Uno- Vende-sé; 2_006 2P Flex. Tr:9101-
6007 ,

FIORINO FURGÃO- Vende-se, 08/08
• revisada, GNV, seml-Nova.à vista sem
troca R$24.000,00.Tr:8831-8989 Vilmar

COURIER - Vende-se, 06, 1.6, branco,
R$22,000.ÕO. Tr. 32731944 :

Courrier Vende-se, ano 2003, 1.6;
branca, ótimo estado. Tr:3275-2049
DEL REV - Vende-se, 83, verde,
metálico, bom estado. R$2300,00.
Tr:8459-8773 ou 8461-3436
Del Rey- Vende-se, 89, em perfeito
estado, documentação em dia, dourado.
Tr:3370-3� 1 O
ESCORT GUARUJA - Vende-se, 91/92,
4 portas, VE, TE, AR. Tr:3372-0416.

'

Escort- Vende-se, 94, europeu,
R$4.700,00 avista. Tr:8839-2879
Escort- vende-se.üt, 89, 1.6, oasojna,
R$4.600,00. TR:3273�0216/9177�2300

'

Escort- Vende-se, Gl, ano 89, 1.6, com
,

som, R$4.900,00. Tr:9177-2300
'F-1 000 - vende-se, 86, turbinada,
vidros e trava elétricos, alarme, OH,
banco couro, completa, R$22.000,00.
Tr.99419712

.

'

F-1 000 - Vende-se, 93, diesel; cabine
simples (modelo novo) motor mwm '

em ótimo estado.,R$27.000,OO nego '

Tr:9973 5052
FIESTA - Vende-se, 00, 4 portas, azul
perolizado, pára-choque personalizado.
R'$12 500,00. Tr:8405-9689
Fiesta- Vende-se, Hath, branco,

.
08.Tr:9143-0574 Josi .

Fiorino Furgão- Vende-se, 08/08,
revisado, com GNV, semi Nov, oferta a

vista sem troca, R$24.000,00. Tr:8831-
8989 Vilmar

,

KA - Vende-se, 08/09, semi-novo,
branco, 9.000 km, AR, TE, AL. R$25
000,00. Tr:9135-8601.
KA - Vende-se, 98,.prata, pára-'chóque

'

personalizado, TE, AL. R$9.500,00 si
troca. Tr:8405-9689.
Ka- Vende-se, 97, avaria no motor,
R$5.000,OO. Tr:3276-0858
Ka- Vende-se, ano 200�, image, ójimo
estado, R$1.500,00 entro Mais parcelas
de R$454,00. Tr:3273-6417
MONDEO - Vende-se, 95 teto solar,
banco elétrico, air bag duplo, ABS, top
de linha. Tr:3373-8244':

Rang�r-Vende-se, caminhoneta esten
dida, vermelha, STX, 94, 2.8, gasólina/
GNV, em ótimo estado, R$25.000,00,
Tr:9.79-6850 ou 3371-6368
S10- 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:32_75-0q97 .

VERONA - Vende-se, 94, LX, álcool"
rodas de liga leve, pára-choque

personalizado, película. R$6.500,OO ..

Tr:8405-9689.
Ver-ona- Vende-se 1.6, ano 90, branco,
excelente estado de conservação,
R$5.800,00Tr:9918-9996

II/II/líl/I/DI/I/!I/II/I/I/ MDTOC IC LETAS'm

BIZ - Vende-se, 03, 100cc, sem partida
'

elétrica, preta, oferta, R$3.300,OO.
Brinde capacete. Tr:33702060 ou

9948-9644.
Biz- Vende-se, 08, com partida,
1 O.OOOkm, Tr:3373-6051 3373-0711
'9929-8479
,CB500- Vende-se, 00, alarme, luz
branca, pneus novos. Tr:3370-0479
OG - Vende-se, 01, Titan 125"completa,
doc. 10 pago, prata, pneus novos,
imperdível, R$2.500,00. TR. 88139714/
91495390 Leandro

.

. CG - Vende-se, Titan 125 ks, prata,
c/ baú, R$2.700,OO. TR. 33717317/
99267616
CG TITAN-Vende-se, azul metálico, 08,
km12.500, placa final1 Pllga até janeiro

•

2011 R$2.000,00 + 23x R$232,OO
Tr:84062931

,

CG- Vende-se 1.50cc, 04/05,
R$3.500,OO: Tr:9189-9589 Giovani
CG- vende-se, 150, 09.-Tr:3373-3836
84'22-2576
CG-Vende-se, 600cc Hornet,06/0i,
27.000 km.prata, R$26.000,OO, pneus
Michelin novos Tr:9131-5362 Luciano.

CG-Vende-se, 88/89, toda original.
Tr:9923-1153
CVX 250 - Vende-se, 08, Twister,

, licenciada 2009 paga, c/ alarme. 14.0ÓO
km. R$9.500,00. Tr:8802-6399.
DAFRA - Vende-se, 09, laser 150cc,
prata, baú givi, c/ capa, cadeado,
R$4.000,00. TR. 3055-3756/8408-9110
DAFRA - Vende-se, 09, laser, 150cc,
prata, c/ bau givi, capa. e cadeado,
R$4.000,OO + transf. consorcío. TR: .

3055-3756 à noite.
DRAG STAR � Vende-se, 04, preta,
custornizada. Tr. 33721528/91816689
Falcon-Vende-se, 2004, preta,
R$2.500,00 + 34x298,00. Tr;3273-
6708 á tarde com Antonio
Moto ktm- Vende-se 25cc SX 2002.
único dono, ótimo estado. Tr. 9175-
6450
MT 03 - Vende-se, 08, 660cc,
6.500km, R$22.300,00. 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,
cromadà. Tr:9993-3937.

,

SUNDOWN - Vende-se, Web EVO 100,
06, preta, partida elétrica, grátis 2

, capacetes 'preto. Tr:3275-3105
Suzuki GS 500-Vende�sé, 2009.
Tr:3373-0841
Titan -Vende-se 150, 2005, preta
em ótimo estado e pouco rodada,
R$3.800,00. aceita-se em trõcaBross
150, Feizer da Vaniaha ou Honda 250 ou
300. Tr:3371 87000u'84070997
TORNADO - Vende-se, 04, p/ trilha, c/
doc. Tr. 92200034/33712697 Celso

'

Twister-�ende-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" verrneha,

, R$5.500,OOO, 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,OO. Tr:9979-8040
xr. Vende-se, 660r, preta, 08, com caixa
Bagageiro, R$25.000,OO: Tr:3055- ,

0024/9156-1228
XT660- Vende-se, ano 05, R$18.000,OO.
Tr:9979-8040
VBR 125 - Vende-se, 06, Va:
maha, 14.000 km, vermelha, c/ baú e

capacete. Tr. 8443�3999 / 33-76-1996

z: OUTROS
Aero Willis- Vende-se, ano 68, total
mente original, carro para colecionador
R$15.000,00. Tr:9979-8040.
ALFA ROMEÓ 164 - Vende-se, 95,
impecável, R$12.000,oà. Tr.. 99888137
Besta- Vende-se, Kia gs grand ano 2004
batida frente.Tr:99613039
BMW- Vende, ano 93, esportiva

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

• BMW- Vende, ano 93, esportiva
completa, 2p, cor.Prata. Tr:3275-2049
C3-Vende-se, GLX preto, 06, completo,
air bag duplo,.aros de liga leve originais,
pneus novos, recém licenciado 2010.
R$28,500,00. Tr:8831-8989 Vilmar
Classe A- Vende-sê 160, ano 2001
R$17.000,00. Tr:3372-1371/99228300

.

Fit- Vende-sê; 0'8, prata, flex,
'

R$33-.000,00. Tr:78115286 8425-8926
Milton

.

-

F4000- Vende-se, vermelha, 1981/1982,
motor MWM, carroceria graneleira no

valor de R$26.000,00 em ótimo estado.
Tr:9184.0124 ou 9988.1982 com

Alzemir.
JEEP - vence-se, 61, 6 cilindros, 4x4, 3
marchas, R$18.g00,00. Tr. 99623664
JEEP - Vende-se, 61, gasolina, 4x4,
reduzido, R$18.9,OO,OO. Tr. 33740649
Mitsubishi- Vende-se, l200 Gl 98, 4 X

, , 4, Diesel, Cabine estendida: Completa,
AR, DH,.TE. R$32.500,00. Tr:91440121
talar com Ricardo.

"

Mitsubishi- Vende-se;07, l200,
APE,Out doar, chumbo, R$75.000,OO.
Tr:30550024/91561228
PAJERO SPORT - Vende-se, 02, disel,
2.8, completa, 4x4, R$48.000,OO. Tr.

,

91151154,
, PICASSO - Vende-se, 02, exclusive, AR,
banco de couro, compl, ótimo estado.

'

R$24 500,0'0. Tr:8862-0017. -

PICASSO � Vende-se, 04, completo,
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 servíço..
Tr:3372-2105 ou 9�34-7517
TOVOTA - Vende-se ou tr.oca-se, 04,
HILUX, 3.0, turbo, 4x4, preta, gabine
dupla, couro, compl. 58.000KM. 1 ° ,

dono. Tr:3376-5122.
'

VAN FURGAO - Vende-se, 03, Mercedes
Benz Sprinter 311 COi, 4 portas, diesel,
IPVA 2009 págo, R$52.000,OO. Tr. 47

, '8443-3999 ou 3376- 1996'
.

e: PEUGEOT
PegeQut 206- Conversível, ano 2003,

,

R$35.000,OO + financiamento Tr.
3372-1371

Pegout 206- Vende-se, ano 2001, 16Vv,
completo menos direção, cor vermelho, '

, '1.0, R$16.500,000.Tr:9975:3940/9902-
6717.
PEUGEOT 206 - Vende-se urgente,
'07, sw Flex, 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,DO. Tr:9975-0078.
Peugeot 206 -1.0 16v COMPLETO,'
preto, 02/02, 4 portas, ótimo estado,
R$17 mil, 8456-0258 VilSON.

,

PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff,
complete. TR. 9969-3914 / 3372-300�
Kauê

'

PEGEOUT 307 - '/ende-se, semi novo;
08. Tr:9949-1515 Syrnone

'

Peugeot 207-Vende-se 1.4, 08/09,
'greto, flex, 4 p.completo, rodas de liga
'4, 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 995A. Messias
Peugeot 206-Vende-se, 1.4, flex. tp de
linha, R$28.000,OO. Tr:8405-9689

1111/1/'= RENAUT
, CLlO - Vende-se, 03, Rl, 1.0, preto,
completo, air bag duplo, ótimo estado,
R$18.800,00.Tr. 99786795 Raquel
"CLlO - Vende-se, 03, Sedan, 1.6,
completo, top de linha, H$20.000,00.
TR. 91021701
'CLlO - Vende-se, 04, 16v, prata, es
portivo, completo, gasolina, 50.000km,
R$23.000,OO. Tr. 9902 3992
Clio- Vende-se, 06, 2 portas, preto, .

R$17.50p,00. Tr:9186-1357.
MEGANE - Vende-se, 01, sedan, compl.
cinza. Tr:8�33-0088.
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, 07, único dono,
R$36.500,00. Tr:8402-5923
Megane- Vende-se, ano 07/08,
Dynamique, 1.6, 16V, Flex, Completo,
único dono. Tr:9·131-0179 ou 3373-

'

7330

Classimais 7
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 Bordo, Trava,
VE, alarme, Banco de Couro, automáti
ca" preta.Tr:9144-0121 Ricardo

,

1/11/1/1/1I1/1/1I�1II111/1! VO lKSWAGEN

BORA - Vende-se, 01, azul, compl, banco
de couro, com rodas tsw 18 ABS. R$26
'500,00. Tr:8405-9689.

'

Corsa- Vende-se, ano 94, cor preto, aro de
liga leve, R$8.500,000.Tr:3370-1161
Fusca- Vende-se, 71, em bom estado .

Tr:9933-0227
Fusca- Vende-se, 76, aceita-se moto em

troca. Tr:3376-1338
Fusca- vende-se, 81, R$2.600,00. TR:3273-

'

5360
Fusca- Vende-se, ano 74, vennelho, bancos
em corvim original de fábrica,motor 1300cc,

. em ótimo estado, em estilo original com '

a�emador e película, R$7.500,OOO.Tr:8809-·
6382 Jader

,

.

Fusca-Vende-se, ano 71, ótimo estado.
Tr:9933-0227

'

GOL - Vende-se, 03, Special, alcool, �

,

R$14.500,OO. Tr.33719157
GOL - Vende!.se, 09, 1.0, 4 portas, flex;
preto. R$28.000,OO Tr:3273�5233.

.

.

,
GOL - Vende-se, 94, 1.0. R$8.800,OO.
Tr:9962-3664.
GOL:'" Vende-se, 96, Plus, 1.0, 59.000krn,
branco, única dona, R$11.500,00. TR.

, 9975-1177
GOL - Vende-se, special 02, 2pts, ótimo

-

estado. Tr:9188-2814 c/ Antonio
Gol- Vende-se, 93,14.6, branco,
R$7.500,OO, acita-se automóvel em troca,
revisado com garantia. Tr:3373-3311
9962-5885
Gol- Vende-se, 95, modelo bola, emplacada
até 2011 , R$8.000,00. Tr:3371-6069
Gol- Vende-se, special 2001 vennelho,
4pneus novos, nunca bateu,manual e NF.
R$12500,00. Tr:3370-0073 e 9123-7355
Gol- Vende-se plus 200? 4 portas, prata,
vidro trava eletrica com aarme anornatco.
rodas ll, parachoq personalizado.
R$17600,00. Tr:3370-0073, 9123-7355
'Gol-Vende-se, ano 99, MI, R$5.000,OD de
entrada -i-parceas R$400,00
Gol- Vende-se, Gti, completo, branco,
Tr:9933-0227

'

GOlF - Vende-se; 06, 2.0, automático, prata,
22.500km. Tr. 9981-9777
GOlF - Vende-se" 09, 1.6, Sportline,
vennelho, único dono, completo, relJisado. "

R$50.000,00. Tr. 88493600/473273
5144 (após 18hrs)

�

GOlF - Vende-se, 95, GTl, R$12.000,00.
TR. 33716968
Gol-Vende-se, 01, vennelho, ótimo estado,
R$1 0.600,00. Tr:9123-7355
Gol-Vende-sé, 92/93, gasolina, 1.0,
R$7.500,OO avo Tr:883� -8122 Patricia ou
Edir.

Gol-Vende-se, GTI, 2.0, completo, branco.
Tr:9933-0227

KOMBI FURGÃQ - Vende-se, 07, branco,
flex, c/ GNV Tr. 9979-6850 /3371-6368
Kombi- Vende-se, 97, comGNV, envidra-,
çada, R$10.500,00. Tr:3275-2716
PARATI,- Vende-se, 97, ,1.8, 2.portas.
Tr:9973-9749.
paraij- Vende-se, 89, G l1.8, preta, motor
novo, único dono, impecável. Tr:3376-5122

" POlO - Vende-se, 00, ótimo estado, compl.
R$20.500,00 ouH$16.000,00 de entrada +
12x de R$652,00. Tr:3376-3978 (após 13h)
SAVEIRO - Vende"se, 00/00, G3, cinzà,
ótimo estado. Tr. 33761060/91376250 c/
Maicon pela manhã
SAVEIRO�Vende-se, 99, bola, 1.6,
R$15.000,OO. TR. 33716968

'

Voyage -Vende-se 1 :0, ano2009, cinza,
completo, c/lmobilizadór.eletrônico, Volante
multifuncional; alanne,MP3 c/entrada pi
SD, USB e bluetooth. R$33.000,OO - T:

'

8433-7261
Saveiro- Vende-se, 1.6, 98/99, branco, vidro,
trava e aarrre, roda lida 17", suspensão
legalizada, R$10.000.00 de entrada + 22

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

GUI DIVULGAÇÃO
(47) 8468-6566
guina-bill@hotmail.com
- Panfletagem
- VIP: entrega de convites
- Bilhete
Atendemos todo o Estado!
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Rua Expedicionario João Zapella, 214 - Centrõ
.

Jaraguá do Sul - se
Fone: (47) 3274-0100 - www.iavel.com.br

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

- .

A promoção "preço abaixo de custo" é válida para o carro Mille- 4 portas, cor azul buzios, chcssi n? 6474471 (somente uma unidade). Itens de série: limpador e desernboçcdor com ar quente, valor de R$ 2;3,990,00 ..Siena 4 portos, cor bronco,
chassi nO 2119489 (somente uma unidade). Itens de série: limpador e desernboçodor, ar quente, roda aro 14 e pneus de aço, valor de R$ 26,990,00. Promoção não é válida para negociação com troca. Ofertas válidas até 01/07/2010 ou

enquanto durar o estoque. Imagens de caráter ilustrativo. A JAVEL reserva-se o direito de corrigir possíveis erros gráficos. Promoção Dia Uno: consulte o regulamento completo no site http://novouno.fiat.com.br/promo. Período de participação:
de 14/05 a 16/08/2010. Data do sorteio: 27/08/2010. Certificado de Autorização Caixa n? 6-035'4/2010. .

. ",' .' o';

-
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Uma reflexão sobre
.

.

. ,

os·modélos··sodais
,

.

�
-

Mesmo escrito em 1947, espetáculo semantématual
Solidão, sacrifício e ..

a .complexidade das
·hierarquias sociais são
retratados com uma

doçura ácida na peça
"As Criadas" , que estará
em- Jaraguá do Sul .

neste fim de semana.

_-.. irigido por Celso Nunes, o

espetáculo .montado em

Florianópolis aposta em

...." inovações inspiradas nas

obras do pintor expressionista
Egon Schiele. A leitura do diretor é
uma forma de réforçar os.contras
tes entre patrões e empregados,
focando-a hipocrisia dás estrutu-

ras da sociedade atual. , moral burguesa da época, o texto
O elenco é formado por Shei- é profundamente irônico e in

la Sabag e Mariane Feil, que atu- 'fhJenciaa encenação com sutile
am como as criadas,. e a atriz za e btutalidade.
Marta Nora no 'papel da patroa. O projeto da peça venceu o

Durante as discussões que ocor- prêmio Myríam Munizde Teatro
�

rem entre as três personagens, - da Funarte (Fundação Nacional
, o espectador é convidado à re- deArtes) em 200�, e foi a partir daí
flexão, e ,acaba experimentando que começou a turnê por Santa
: sentimentos como revolta e ver-

.

Càtarina. Além do incentivo rece

ganha - tudo isso acompanhado bido do governo federal, o espetá
pêlos extremos que permeiam o culo ainda conta com o Fundo de

espetáculo e as tentativas de in- Incentivo à Culturà do Estado.
versão dos papéis. • A apresentação. acontece no

A história original é do fran- Sesc de laraguá do Sul, hoje e ama

cês Jean Genet; e foi escrita em nhã, às 20h:Aentrada é gratuita e só
1947. Na época, o roteiro criou permitidaparamaiores de 16 anos.

grande polêmica por tratar de -,

um tema que ,se assemelhava à •. Bruna Boruheti
escravidão. Fazendo críticas à·. �runa@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO/GUTO LIMA

Peça retrata os contrastes e problemas que permeiam a relação entre diferentes classes sociais
.

"

. APRESENTAÇÃO RELEMBRA CLÁSSICOS DO_ROCK

Monster Jam faz shaw 0.0 Curupira
'.

Neste sábado' a banda curítí- máximo de fidelidade ,O 'clima e o
bana Monster Iam traz O "Tributo som de grandes nomes do rock,

. \ .

-

a Ronníe James Dia" a Guararlli-. com um cuidado especial na parte
rim. o. show acontece no Curupira

. instrumental. Entre as principais
RockÇlub, e além da homenagem . influências estão o rock clássico
ao, vocalista de Heavy Metal, o

. .

de bandas como os Beatles e a

grupo ainda relembra clássicos de vertente mais pesada do gênero,
bandas como Black Sabbath, Iron comoo IronMaiden.
Maiden, e Judas Priest. Em 2008, o Monster Iam fez

A, .ideía é reproduzir com o diversos shows no Paraná e, em

algumas apresentações, contou
Com a presença de artistas de
renome como Edu Falaschi, da
banda Angra, Jenny Pauzner e o
vencedor do concurso mundial
"Guítar Idol", Gustavo Guerra.

.

O Curupira está aberto a partir
das 21h, e os ingressos, no valor
de R$ 10, são vendidos somente
no local.

..

.

Festas juninas accnteoem
no sábado em Jaraguá

O mês de junho é 'marcado dividirá o espaço comuma deco- ','
por .uma das mais tradicionais ração especial preparada com o

homenagens aos santos do tema da Copa doMundo.
país: a Festa de São João, popu- Ao todo, serão oito barra
larmente conhecida como Fes- cas só com atrações culinárias,
ta Iunina. Em Iaraguá do Sul, além da pescaria e uma disco
as comemorações começam já teca pára crianças e outra para
neste final de semana, e quem adultos, que estarão abertas' a

. � quiser prestigiar as quadrilhas partir das 17h. A quadrilha deve
.

�
. vai ter pelo menos quatro op- começar por volta das .Iêh, e

ções diferentes. grande parte dos alunos que
A Escola de Educação. Bá- participa também faz parte de

sica Holanda Marcellino Gon- uma gincana .que acontece no

çalves, mais conhecida corno colégio desde maio. Durante a

Homago, espera cerca de três festa, inclusive, os estudantes

milpessoas para participar tan- receberão tarefas-surpresa que
to das atrações da festa quando tem como objetivo estimular 'o
para assistir à segunda elimina- trabalho em grupo.
tória do 260 Pestíval da Canção 'À pescaria custa R$ 2, e a co-
� a escola será palco das apre- mida tem o preçomáximo de R$ ,

. sentações sertanejas do festival. 12, no caso do churrasco. Paraen
Este ano, a, tradicional festa

.

trar na discoteca infantil é preciso
do Homago conta com duas no- comprar um ingresso de R$ 3,
vidades: na área, gastronômica, .. enquanto a adulta fica por R$ 5.

.

café combolo e struddel seráser-·
,

-vido para quem quiser amenizar
o frio do inverno, em uma tenta

tiva de resgatar o tradicionalismo
das antigas festas de São João.
Além disso, já que aépoca do ano
é propícia, a decoração caipira _

�SERyIÇO .

_

'

. O QUE: Festa Junina da Escola
,

Holando Marcellino Gonçalves
QUANDO: hoje;a partir das 17h
ONDE:-Rua José Theodoro Ribeiro,

, �o 689, Ilha da Figueira·

OUTRAS FESTAS JUNINAS
• • � ••••••••••••••••••••••••••••••• o •••

'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• O QUÊ: Festa Junina da Weg
• QUAN'DO: hoje, a partir das 18h

"

,

• ONDE: Arweg, na Avenida Prefeito W�ldemar Grubba,
. n" 2633, bairro Centenário

• O QUÊ: Festa Junina da Escola Ricieri Marcatto '

• QUANDO: hoje, a partir das �4tí
• ONDE: rua Richard Viergutz, n° 177, bairro Rio Cerro

, -
. .

.

• O QUÊ: Festa Junina da Escola Alberto Bauer

." QUANDO: hoje, a partir das 15h
_

. • ONDE: rua Guanabara, n° 500, bairro Czerniewicz .

-

Agora a Cãmara tem
.

.

)

uma Unha especial para
, ',',atender você. tiçue
grátís ou acesse nossa

,

pÓgíno no ínternet e
I ' ,

•

mande seu recado. Coar ,

\
. ...; u

" sua pQrt.icípaçáorim
.

' :' ." "'ii, ,1,
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" Amantes constantes

Hoje
é o Dia dos Namorados. Acho que Dia' coisa leve, e em pouca quantidade. Pois do contrá

dos Amantes seria mais' democrático; e rio, após o jantar você vai parecer uma jiboia que
mais ardente também. Incluiria namora-, acabou de comer um boi: só vai querer um canto

dos, noivos, par, casal, cônjuges, senhor para se enroscar e dormir. Outra dica importante,
,

e senhora, marido e mulher, caso, companheiros, evite diálogos que possam levar a conversar sobre
affaire etc.Urna verdadeira inclusão 'amorosa! Mas o relacionamento, ou críticas, mesmo que cons

tudo bem, fiquemos com o tal Dia dos Namora- trutivas, pois do paraíso para o inferno é um passo
dos. Que é muito mais Charles Dickens, e muito só. Émais fácil usar uma tática chamada de tiro de

menos D.H. Lawrence. Mas fazer o quê né? meta: uma frase que enche a bola dela e a leva pra
Como fiz aniversário' na última quarta ..feira, longe. Tipo assim:

'

e ultimamente ando de bom humor, vou ajudar - Nossa, seu cabelo estámacio hoje, e brilhoso!
meus caros e' raros leitores a --'o------�----'---- -

- Você acha? Pois é, também
atravessar essa data festiva com estou percebendo, é que....
vastas' emoções e pensamen- Repita os tiros de meta de
tos imperfeitos. E peço ajuda meia em meia hora, com temas

também para dois escritores, o ' diferentes, e terás uma travessia
Fabrício Carpinejar e o IvanÂn- tranquila.
gelo, para que não me deixem ,- Hoje também é o dia de
sozinho nesta árdua tarefa 'de escolher um filme água-com-

açúcar para assistir debaixo da cobêrta, Coisa boa.
Daqueles bem melosos, e um pouco engraçados
também, para ninguém dormir, E o mais impor
tánte de tudo, é que vocês sejam sempre amantes,
amantes constantes. Uma crônica do Ivan Ângelo
explica bem o que é ser amante: lIOS amantes con
fiam um no outro - e desconfiam -com a mesma

cegueira, Os amantes dividem tudo: �m doce, um
copo de água, um aluguel, um crime. O� aman

tes que têm filhos coitam grandes fatias do cora

ção para as'crianças, mas Ü' coração não diminui,
acrescenta-se, cresce de novo como rabo de lagar
tixa, pará acomodar a pessoa amada. Os amantes
procuram-se como viciados.

Os amantes correm,muitos riscos: de ferir o

outro, de entender mal, de esperar demais ou dê

menos, de não-suportar um não, demorrer de pai
.xão, Por isso têm aquele ar acéso, para não errar.

Os amantes estão àbeira de um abismo e olham
o fundo" fascinados. Os amantes esquecem a luz

acesa, o fogão ligado, a torneira jorrando, o telefo
ne fora do gancho... - nada é mais urgente.

O� amantes não chegaramprontos e acabados.

Esculpiram-se, cada um tomou uma peça bruta e

amoldou a seu gosto, desbastou ímperfeíções, po
, liu traços, gestos 'e humores." .

" Pronto, agora chega de ler essa crônica, feche
o jornal. É hora de cobrir 'seu par de beijos. Smaclc!

conselheiro amoroso. '

Bom, em primeiro lugar, veremos o que se

deve evitar nessa data tão melosa e perigosa. Opo
eta Carpinejar nos empresta sua lista:

_

"1. Não invente de levá-laa um motel. Perma
necerem fila - aindamais numa lomba - é somen
te preliminar queesfria a libido.

2. Não dê ursinho de pelúcia.Glória Pires já foi
TonyRamos duas vezes e não gostou da experiência.

3. Procure fazer um jantar em casa, à vontade,
sem pressão. Restaurante parece agência de, ca
samento, lotado, somente com mesinhas coladas
umas nas outras. ,É impossível conversar.

4. Não compre 'calça ou alguma roupa que
possa não servir; mesmo sabendo ó número certo.

,

Tudo o que 'ela precisa énão se sentir gorda.
,

'

5. Esqueça que é Dia dos Namorados e será fi-
_

nalmente espontâneo".
Obrigado Carpinejar. Agora vamos aos deta-'

lhes. Esta data é a chance,que os homens têm para'
provar que não são uns brucutus, então é hora de
caprichar: jantar a dois, música ambiente, meia
luz. E nada de cerveja.'Vinho. Tinto. E do bom
hein?! Hoje não é dia de mendigar. Ah, e embo
ra hoje tenha Coreia do Sul x Grécia e Argentina x
Nigéria, finja que aCopa do Mundo é só um de
talhe, e que ela sim é a grande atração do mês. É
dia de caprichar 1).0 rango também: preparar uma

I;ANCAMENTOS

JARAGuÁ DO SUL
• Çine Breithaupt 1

,

• Príncipe da Pérsia (Leg) (14h20, 16h40, 19h, 21h20-
sex, sab, dom, seg, qua, qui) (19h, 21h20 - ter)
• Cine Breithaupt 2 '

• Esquadrão Classe A (Leg) �14h3.o, 16h50,
19h10, 21h30 - sex, sab, dom, seg, qua.qui)
(19h10, 21h30 - ter)
• Cine Breithaupt 3
• Fúria de Titãs (l.eg) (19h10, 21h20 - todos os dias)

. • Robin Hood (Leg) (13h50, 16h30 � sex,
, sab, dom, qua, qui)

• Fúria de Titãs (Leg) (17h, 19h15 - sex, sab, dom,
seg, qua, qui) (19h15 - ter)
• Cine Mueller 3
• Príncipe da Pérsiâ (Leg) (14h, 16h45, 19h30,
21h50 - sex, sab, dom, seg, qui) (19h30, 21h50-
ter) (14h, 16h45, 19h30 - qual.

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

Plano B (Leg) (14h10, 16h20, 19h�0, 211930-
sex, sab, dom, seg, qua, qui) (19h10, 21h30 o ter)
• Cine Neumarkt 2
• Príncipe da Pérsia (l.eg) (14h20, 17h, 19h30, 22,t)-
sex, sab, dom, seg, qua, qui) (19h30, 22h - ter)
• Cine Neumarkt 3
• Alice no País das Maravilhas (Dub) "

.

. (13h40 - sex, sab, dom, seg, qua, gui)
• Sex and the City 2 (Leg) (16h; 18h50, 21h40 �

,

sex, sab, dom, seg, qua, qui) (18h50, 21h40 - ter)
• Cine Neumarkt 4
• Fúria de Titãs (Dub) (14h30, 19h - sex, sab, dom,
.seg.quaqui) (19h - ter)
'. Fúria de Titãs (Leg) (16h50, 21hl,0 - sex, sab,

dom, seg, qua, qui) (21h10 - ter)
..

• Cine Neumarkt 5
- '

• A Hora do Pesadelo (Leg) (13h50, 21h20 - sex,

sab, dom, seg, qua, qui) (21h;20 - ter)
• Robin Hood (Leg) (15h50, 18h40 - sex, sab, dom,
seg, qua, qui)
• Cine Neumarkt 6
• Esquadrão Classe A (í.eg) (14h, 16h30, 19h20,
21h50 - sex, sab, dom, seg, qua, qui)
(19h20, 21h50 - ter)

-

JOINVILLE
• Gine Cidade 1
• Príncipe da Pérsia (l.eg) (14h20, 16h40, 19h,
21h20 � sex, sab, dom, seg, qua, qui)
(19h, 21h20 - ter)
• Cine Cidade 2
• Alice no País das Maravilhas_(Dub)
(14h40 - sex, sab, dom, seg, qua, qui)

• Dupla lmplacével-ü.eg)
.

'
'

(19h30, 21h30 - todos os dias)
• Homem de Ferro 2 (Dub)
(17h - sex, sab, dom, seg, qua, qui) .

• Cine Mueller 1
• Esquadrão Classe A (l.eg) (13h45, 16h20, 19h, 21h35

- sex, sab, dom, seg qua, qui) (19h, 21h35 - ter)
• Cine Mueller 2
• Sex and the Ciy 2 (Leg) (21h20 � todos os dias)
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h?O - sex, sab, dom, seg, qua, qui)

NOVELAS
-,

"

Joca. Zapata vai ao bar dos filhos de Bodanskl

Dentinho entrega uma carta misteriosa e vê uma foto dó marido de Goretti pendurada
para Mateus. Filhinho pega a carta de Mundi- na parede. O avião de Renato entra em uma

nha e dona Etelvina fica desconfiada. Ricardo turbulência ele ficá nervoso. Um padre-se con-

repreende Sofia' e Beatriz por sugerirem rnu- ,

funde ao pensar que Nelinha e, Zeca são os

dar a decoração do quarto de Daniel. Daniel 'noivos e os dois 'ficam envergonhados. Neli-

vê Gilmar maltratando Viviane e implora que nha recebe um telefonema e descobre que o

Seth o ajude a afastá-lo dela. Judite pede para avião de Renato sumiu.
Dalva deixar Clara dormir na casa dela. Jair

'v

mente para a família sobre como foi sua gra
vação. Judite dizao marido que vai começar.
um tratamento. Ricardo comenta com Gilmar.
que pretende, fazer uma proposta para Vi

tória/ Viviane. O vilão fica. animado ao olhar

para o DVD com a gravação feita em Petrópo-
lis. Sofia está.confiante de que Beatriz fará o

procedimento na clínica. Gilmar chega à man
são para acompanhar mãe e filha até a clínica

. de Rica�do.

ESCRITO NAS ESTRELAS

PASSIONE
Fred avisa ao porteiro que é para ele não

deixar mais Clara entrar em seu apartamen
to, Candê fala. com Amendoim, que ele vai
estudar na escola do Ceagesp. 'A feirante se

preocupa com o estado de Fátima e Felícia
comenta com Agostína sobre sua suspeita.
Stela vê Danilo tomando suas pílulas e fica
curiosa. Fred volta para casa e encontra um

- recado de Clara. Bete se arruma para o jan
tar de pré-casamento 'com os pais de Diana.

Diógenes tenta consolar Mauro. Jackie conta.

para Clô que Olavo usa o shopping como des

culpa para fazer outra coisa. Clara vai para -

um hotel barato. Fred vai até. a metalúrgica �
se afasta quando ouve My,rna falar-com Bete
sobre Clara. Brígida briga com Bete por causa
de Clara. Gerson pede para mãe ajudá-lo a se

arrumar para o casamento.

TEMPOS MODERNOS
Leal e Niemann se enfrentam e Renato

lião sabe o que fazer. Bodanski fica intimida
do com a ameaça de seus filhos. Leal derrota
Niemann e Getúlio descobre 'quem é o verda
deiro pai de Regeane. Os filhos de Bodanski
colocam o pai contra a parede e tentam des
cobrir por que ele os abandonou. lolanda fica .

.. arrasada ao saber. sobre a doença de Leal.
Dittá tira as roupas de Bárbara do armário de
Ramón. lolanda tenta contar a verdade para

RIBEIRÃO DO TEMPO'
Não há exibição.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR

,

A Mina, de quatro
meses, está

desaparecida desde
o dia 8 de junho.

Quem tiver alguma
informação pode

entrar em contato com
Alessandro e Adriana

pelos telefones
(47) 3�73-0927 ou

8803-9731

Envie sua foto para redacaoêocorrelodcpovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES·

. (20/3 a 20/4) I

Você estará mais convincente que
o normal. Um clima romântico vai

prevalec.er, mas uma relação em crise pode
não resistir. Vênus costuma levar mais be

leza ao seu lar. Intuição e inspiração estão

ao seu lado.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Período fértil para ganhar dinheiro.

Seus sonhos afetivos podem se rea

lizar agora, mas não tenha medo do desco

nhecido. Você pode plantar boas, sementes

como estudos, viagens ou conversas. Amor

em destaque.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06) I

Atenção, há risco de atrito com uma

pessoa autoritária. Paixão em alta, mas
tente afastar o ciúme. Cuide dos assuntos 1\
gados aos seus valores e saiba organizar os
tatos a seu favor: Amores oscilantes.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Tudo indica que terá maior neces-

sidade de isolamento. Mostrar o que
sente não será tarefa fácil, reflita. Não se pe
nalize por não conseguir cumprir algo. Ama
nhã é outro dia e você poderá tentar de novo.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
No trabalho, 'procure agir sem se

expor. A noite favorece as relações
afetivas, mas tenha cuidado com

, imprevistos: Aperfeiçoe a rotina e reserve

tempo para se cuidar. Amores em alta, mas
não se-afobe.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
,

/ Capriche no visual e será o centro
das atenções. A dois, sua dedica

ção pode surpreender, mas cuidado com

problemas familiares. Atividades criativas

podem limpar a sua mente de preocupações
do dia a dia.

/_,,""_ LIBRA

, .................... ,
(23/9 a 22/10)
Você terá facilidade para assimilar

e transmitir informações. A noite pro
mete ser envolvente e perfeita para o roman

ce, mas não se descuide de possível rival.

Bons relacionamentos na área profissional.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11) "

,

Sua necessidade de renovação
deve aumentar. Na relação amo-

rosa, a situação inspira cuidados

especiais. Não se importe de gastar um
pouco mais se isso lhe proporcionar mo

-mentos de prazer €i relaxamento.

eSAG'ITÁRIO
-

(22/11 a 21/12)
.

Poderá ser desafiado a pensar
mais no bem-estar dos outros do

que no seu próprio. Invista na carreira,
mas sem esquecer a pessoa amada.. Dia re

pleto de inspiração e bom para resolver as

suntos pendentes.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Trabalhar em equipe será a sua

melhor opção. Procure respeitar os

limites do seu corpo. A dois, há sinal de confli
to. Há muita obrigação a cumprir e pouco es

paço dentro de você para tantas lembranças.

AQUÁRIO
,_..,.., ,

(21/1 a 18/2)
O dia pede um pouco mais de

alegria e diversão. Não deixe que
críticas ou franqueza demais esfriem

a relação amorosa. Confie no seu poder, de
atração, especialmente se estiver no início
do romance.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
No' amor, uma necessidade maior

de aventura pode ser causada por sua

insatisfação emocional. Defenda melhor sua

privacidade. Aceite os novos desafios oue a vida
oferece, inclusive o oe esquecer o passado,
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TELEVISÃO '

.

Camila Pitanga usa
dublê em comercial
Camila Pitanga precisou de uma dublê para '�ra

var um comercial de televisão. ,Na propaganda de
desodorante protagonizada por Carnila, ela preci
sava mostrar as mãos, mas como estava com as

unhas .roídas foi substituída por uma produtora. De
. acordo com o jornal "O Dia", na época da gravação,
do comercial Camila estava anciosa com o final da
,novela "Cama de Gato", da Globo.

1'1.

. Alexandre Borges
com cabelo�grisalho
Alexandre Borges assumiu os cabelos grisalhos

paraviver o estilista Jacques no rernake de "Ti Ti Ti",
,

. próxima novela da Globo. "Ator é ássim, tem que se

adaptar, esse cabelo encaixa bem com o personagem,
então vou continuar com ele assim. Sobre o grisalho,
não tem nenhuma mecha artificial, o meu cabelo é que
está assim"mesmo", disse. Borges também passou a

acompanhar as tendências de moda e o trabalho de es

tilistas famosos para se inteirar .ao personagem.
I

,

DIVIRTA-SE

Buscando a sogra
Assim que chegou ao trabalho, o funcionário se

dirigiu à sala de seu superior para pedir um favor:
.

- Chefe, eu queria que o senhor me liberasse

amanhã de manhã. É por causada minha mulher.

Ela quer que eu vá buscar a mãe dela pra passar o

fim de semana lá em casa - disse o sujeito.
- Olha, tem muita coisa pra fazer aqui no escrltó

rio e eu não vou poder liberar você amanhã.
- Obrigado, chefe. Eu sabia que podia contar

com o senhor.
"

luiza Possl
tem novo

namorado','
Luiza Possi revelou que 'está

em um novo relacionamento.

Apesar de assumir o novo amor,
a cantora não quis revelar o

nome do sortudo. Questionada
sobre os b-oatos de que estaria
envolvida com a amiga Maria

Gadú, Luiza afirmou que os bo

atos sobre .

.o selinho das can-

. toras é falso. "É tudo mentira.
Os amigos que estavam comigo
até deram risada quando viram
a notícia", disse.

Suzana Pires.
- .

termina namoro
Suzana Pires terminou o namoro com Marcos Pasquim após ver as fotos do

ator beijando outra mulher em uma boate. A atriz 'também cancelou a festa de

aniversário que estava organizando para amigos e familiares, marcada para o pró
ximo dia 16. A assessoria de Suzana disse quea ela não irá comentar o assunto. Os
dois havlam reatado o namoro no fim de maio, após um mês separados.

Sabrina Sato se
- diz gratá ao BBB
Sabrina . Sato declarou que não sofreu ne

nhum preconceito ao sair do reality show Big
Brother Brasil. "Aliás, não seria nada se não
fosse esse programa", destacou Sabrina, que
se" tornou musa no programa "Pânico na TV",
da 'Rede TV. A japa disse que o programa deu a

ela a chance de entrar no meio artístico, abrindo
muitas portas em sua carreira. Sabrina se disse

,

muito agradecida pela oportunidade, já que ela

sempre sonhou trabalhar com televisão.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum 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.

12/6.
Daniel V. Motter,

" Fátima da S. de Freitas

Janete Butzke

JhónnyGois
Karoline Strutz

,

Márcio Braatz
,

"

. Janete M. K. Butzke
.

.. Rafael Reitz

Rosêmari Marcelin�
Sebastião J ..Backes

'

,

Tiago Estof
'

Willan- P. Piechontcoski

13/6

Lorena Krutzsch

.

Adriane G. Krueger ,

Alfredo Deretti

Alzina M. Wackirhage .

-

. Antonio R. Stinghen
""Arlete Hornburg
f.B�l:lna Palsóql:.lio· ,

. Brur,lo�. dos Santós
Edson Kühne

Gilmara I. de tlma

Gustavo P. Hruschka

Ivone D. da Silva

Monique C. Zapella
Pedro Pangratz .
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- linha de Fundo

Julimar Pivatto
* BRASIL

Sondado

Filipe
Luis está na capa,

,

do jornal do Deportívo
La Coruüa. O motivo é a

-sondagem do Atlético de

Madri, que estaria disposto a de

sembolsar 12 milhões de euros

(cerca de R$ 22,5 milhões) para
ter o ala do La Corufia, além de
fornecer o meia Camacho: Filipe
segue com moral no' clube. Mes
mo ficando três meses fora, ele
está em terceiro lugar na enque
te do site, que aponta o melhor

jogador da temporada (atrás de
'

Guardado e Aranzúbía).

CURIOSIDADES DAS SELEÇÕES
Honduras produziu uma das
cenas mais comoventes da Copa
de 1982. Na luta por uma vaga na'

segunda fase da competição, o time
segurou o OxO contra a lugos,lávia
até os 42 minutos do segundo
tempo, quando a zaga cometeu
um pênalti, causando a derrota.
-No tinal da partida, todo o time
chorou no gramado.

�,

Completa .

A·Malwee /Cimed esta -
,

rá completa neste sábado
"

(a exceção dos selecioná

veis), contra aChapecoen
se fora de casa. O time ja
raguaense 'faz seu segundo

.

jogo pelo Estadual e tent�
manter os 100%. Na sema-
na que vem, � grupo em

barca para üma série de

amistosos, por isso, contra
a Hering (quarta em Blu
menau) o time juvenil vol
ta a representar a Malwee
na competição.

ENQUANTO ISSO•••

Honduras \
'

Candidata a saco de pancadas do Grupo H. A classificação
para a COPél do Mundo depois de'28 anos causou uma graride
comoção nacional e até foi decretado feriado em todo o país no
dia em que os hondurenhos carimbaram a vaga. Mas conquis-

\
tar um ponto na Ãfríca do Sul já será um grande feito. Ainda

.

f '

mais que os dois destaques do time, o atacante Suazo e o meia

-Palácíos, estão lesionados é nem devem jogar a estreia. A apos-
ta do time é na saída rápida de bola.

'

!S,-eOAl .. Durante a Copa, o 8.r1flAfOGO '" Idhson retomou ao

espaço antes destinado aos Fogão com juras de amor. Ele,
"dois toques" será especial para confessou que voltou a sorrir .

acompanharmos as negociações depois de fechar a negociação
, no futebolbrasileiro:emundial. " : ':com o clube carioca; :.;.

,

(ORJN1'H�ANS iiOTinlão está de
,

,

olhos em reforços para o setor
defensivo. Segundo a imprensa
portuguesa, o alvo éAnderson

Polga, que estáno Sporting.

w�ros�A diretoria do Peixe negou
ontem qualquer proposta par�.

.

negociar o atacanteAndré. Mas não
garantiuapermanência do jogador.
',' .,

FLAMfJiGO" O atacanteMarcinho,
'destaque do time em 2008, disse

_
ontem que quer voltar ao rubro- .

negro carioca. Ele tem contrato
.

com o futebol do Catar até 2011.

(iW:li�Wlqf��'J�1 Segundo a imprensa
gaúcha, o'volante Fábio
Rochemback tem proposta do
Panathinaikos, daGrécia, e o
atacanteWilljam pode parar na
Ponte Preta. '

E

··'LuÍs·Fabiano
respondepara
'OS argentinos
Atacante, que nãomarca há cinco
jogos, diz que não sente pressão

"Nosso time é uni jato que está
voando baixo".

No caso- de Luís Fabiano, a

temporada recém encerrada não

foi das melhores. Sofreu urna-sé
rie de contusões e não conseguiu
render tudo o que podia no Sevi
lha da Espanha. Mesmo assim,
em 23 jogos marcou 15gols.

Nesse
jogo anotou duas Semmostrat nenhuma tensão,

vezes e; desde então, solto e firme .nas respostas, Luís.

amarga um jejum de Fabiano, não esconde o desejo de
cinco jogos sem marcar, marcar a sua presença' na Copa

Pressão? Nem pensar. O atacan- do Mundo como um dos grandes
te está esbanjando confiança na

'

atacantes da atualidade. Arespon
véspera da estreia na Copa do

\

sabilidade é enorme para quem
Mundo, e com a língua afiada. viu nos últimos tempos, Romário

Ontem, por declarações -de e Ronaldo, dominarem durante
Veron e Maradona, a Argentina

'

:(UlQS a posição com.status de me
novamente cruzou o seu cami- lhores do mundo.
nho. Luís Fabiano, não deixou

JOANESBURGO

O último gol marcado por
Luís Fabiano pela seleção
foi contra a Argentina, em
Rosário, na vitória do Brasil
por 3xl� no ano passado.

passar em branco. Primeiro foi,
Veron.Na busca por enaltecer a
sua seleção, não teve dúvida em :

citar o Brasil como um exemplo
de futebol alegre, com muito
samba. Mas que só com isso não
se conquista uma Copa do Mun
do. Luís Fabiano respondeu de

, forma direta. '

,

"A alegria vem de dentro da

gente.' Se, os argentinos não são

'alegres, é problema deles. Existe

gente que tem alegria. Outros' são
amargos com a vida", afirmou. A
comparação feita por Maradona

, de que a equipe, argentina é um
Rolls Royce com Messi como pi
loto, foi encarada com uma certa
ironia Relo atacante brasileiro. Luís Fabiano vive jejum de gols "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



••

o CORREIO.DO POVO • Sábado, 12 de junhode 2010

Uruguaio feliz comempate
Gabriel Prado'acredita que seleção estámelhor do que em outras edições
JARAGUÁ DO SUL

A seleção entrou na Copa
. do Mundo da Áfric_� do
Sul na repescagem. Mas
nem isso faz o uruguaio
Gabriel Prado perder o
otimismo.

, .
.

le recebeu a equipe do.
Jornal O Correio do Povo
em seu apartamento para

..._ acompanhar o jogo França
'. e Urugtiai válido pelo Grupo A do
Mundial..Apesar do pensamento
positivo, Prado 'Sabe 'que seu time
de coração na Copa tem limita-

.

ções. Quando questionado se

o Uruguai vai incomodar nesse

Mundial, Prado disparou: "nós.
uruguaios que vamos nos inco
modar com o time". E comple-

. tau: "m-esmo .assim ainda acho

que essa equipe é uma das me

lhores dos últimos anos".

• Genielli Rod�igues
. genielli�ocorreiodopovo.com.br

.

Prado tirou a bandeira do Uruguai do armário pará torcer por seu páís natal e elogiou a atuação do atacante Forlá� .'

.

Torcedor fala sobre a paixão uruguaia pelo futebol
Prado nasceu em Montevidéu:

.

mas está há mais de sete anos no
.

Brasil, onde .leciona espanhol.' O
professor confessa que prefere a.

.

música ao futebol, mas. o povo de
seu país é bastante apaixonado pelo
esporte. "Lá eles também sereünem

para assistir aos jogos. Quem não
. gosta fica meio' por fora", relatou,
confessando que também

.

torce

pela seleção brasileira..
Na partida, ele destacou a atu

ação de Forlán e reclamou quan
do Ladeiro foi expulso faltando
14 minutos de partida. Em uma

substituição, ele comentou sobre
um costume peculiar - no Uru

guai: "viu que eles deram um bei

jo no rosto? Lá é muito comum

amigos se cumprimentarem as-

. .
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sim, aqui os homens acham estra
nho", completou .

Os últimos minutos de jogo de
moraram a passar. A França estava

.

pressionando e naquela altura um

empate já .

era um ótimo negócio.
.

Com o fim do jogo Prado comemo
rou o resultado igual como forte time
daFrança "Não perderestá 'louco. de

. bani. Éumótimo começo", festejou.

I� .

Esperte 17 .

Dois empates
• ÍI

no primeiro
.dia de Copa
JOANESBURGO

.

Nenhum time venceu

no primeiro dia de Copa do
·

Mundo. A partida de abertura'
entre África do Sul e México
terminou IxI e França e Uru

guai não balançaram as redes.
Ambos os jogos' foram válidos

pelo Grupo A. Não faltou ner
vosismo no primeiro jogo da

· Copa em solo africano. O Mé
xico criou três' ótimas chan
ces no primeiro tempo e ain-

.

da teve um golbem anulado
pelo arbitro Ravshan Irmatov;
do Uzbequistão, por impedi
mento do atacanteVela. .

. Nos 45 minutos finais, a

África doSul dominou, apósfa
zerlxü num sensacional con

tra-ataque, também acertou a
trave aUmminuto do fim,com

· Mphela, e ainda foi prejudica- _

.

da por um pênalti não marca-.
do do mexicano Rodríguez em
Modise, O gol de�Jllpate foi no
erro do capitão Mokoena, que' .

. o zagueiro Rafa Márquez não

desperdiçou aos 34minutos do .

segundo tempo .

r - "
A verdade é que

-

. o México é uma
grànde equipe.

. : . CARLO.sALBER10 PARRElRA,
I TÉCNIC DA SELEÇÃODA .

miCA DO SUL

"
O técnico do Bafana Bafa- .

'na, o.brasileiro Carlos Alberto
Parreira, lamentou, mas achou
o empate justo. O treinador
'lembrou a pressão que há em

qualquer jogo de estreia de

· Copa e ressaltou que ela recai
'sobre a defesa do time da casa.

"Isso nos atrapalhouumpouco
no irúcio do jogo, mas a verda
de é que oMéxico é uma gran
de equipe", considerou:

_

A partida entre França e

Uruguai foi marcada pela tra
dição das duas seleções e só. O
que se viu foi um jogo arrasta

do e repleto de erros. Cercados
de desconfiança às vésperas da
'competição, franceses e uru

guaios abriram os trabalhos
fazendo muito pouco para
mudar a opinião de suas torci- .

das. NemThierryHenry e Loco
Abreu, lançados na fogueira do
segundo tempo, conseguiram
resolver alguma coisa.

�
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JOANESBURGO

, Expectativa Essa palavra
define a estreia da Argentina
na Copa da África do Sul,
nesse sábado, contra a
Nigéria, às llh (de BrasOia),
pelo Grupo B.

GRÉCIA
COREIA DO sUJ,:: Leé Woon, Oh àeon;
Cho, 'Kim e lee Jung; Kini Jung, Ki Sung,
Park e Lee,Chung; Lee Seung e Pafk
Chu. Técnico: 'ng Moo.

, '2-' .

(,
f
'I, r

I I QRgelA:,
, K�'rglakos ê .,

Tzíolís, Charist aragounis
e Samaras; Kapetanos.
Técnico: otto Rehhagel.
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AGÊNCIA o GLOBO

AGÊNCIA o GLOBO

População tomou conta também das ruas ao redor do SoccerCity

Tragédia familiar impede
ida de 'Mandela à abertura'

Jacob' Zuma, transmitiu uma

mensagem de Mandela, a quem
chamou deícone: "ele {Mandela)
disse que o jogo tem de começar

,
e vocês devem aproveitá-lo".

iil/E'le não está aqui; mas
O espírito de Mandela'
.está em SoccerCity" .

.

PRESIDENTE DA FIFA,JOSEPH BLATTER

JOANNESBURGO
.

Faltou Madiba. E que ausên
cia. A esperada aparição do ex-:

presidente Nelson Mandela foi
oficialmente descartada horas
antes da cerimônia de abertura,
no Sóccer City. Bisneta do ho
memmais cultuado daÁfrica do
Sul, ZenaniMandela, de 13 anos,
morreu ontem à noite, num aci
dente de carro, quando voltava

,

Zuma repetiu a mensagem
do concerto inaugural da Copa de que o Mundial é africano, ou
2010 no Orlando Stadium, em seja, continental, não' nacional.
Soweto.A tragédia abalou a famí-, . Esse conceito orientou a cerimô
lia e tirou o Nobel da paz de i989 nia de abertura. Mais de 1,5 mil

• da festa sul-africana. dançàrinos e músicos apresen-
O presidente da Fifa, Joseph taram um espetáculo O ponto

Blatter, citou Mandela minutos alto da festa foi a coreografia que
antes do início da partida de es- reproduziu, num mosaico de te
treia do Mundial, entre os donos cidos regioriais unidos por dan
da casa e a seleção mexicana. çarinos, a África. A, festa só não
"§.le não está aqui, mas o espírito ' foi completa porque os donos da
deMandela está em Soccer City", casa deixaram escapar a vitória
disse. O' presidente sul-africano, no jogo de abertura.

G I, TA·A TrTUl�,O
,

entínapromete
.

,

esquemaofensivo
,

Expectativa é pela' atuação do melhor do mundo Messi
'Por coincidência, Maradona

volta ao Mundial contra o mes

'mo adversário que enfrentou em

sua última partida de Copa como
jogador. Em 1994, na Copa dos
Estados Unidos, Maradoria foi

pego. no exame antidoping após
avitória sobre a Nigéria e acabou
banido da competição.

A Nigéria prefere jogar toda a

responsabilidade da vitória para
o lado argentino. Mesmo, assim
o atacante Kanu alertou para ri

,

perigo da surpresa africana. "Nós
temos apenas que entrar em

campo e curtir o jogo. Mas eles
_

precisam estar- atentos aos nos

sos atacantes", declarou.

técnico, até a própria capaci
dade da equipe, que suou para

, ,se classificar nas Eliminatórias
e chegou à África do Sul sem o

time titular definido.
Com 'seis, atacantes entre os

convocados, .

todos vivendo boa
fase em seus clubes, Maradona
tende a escalar um time ofensivo
contra aNigéría. Sem problemas

-- o-duelo será marcado � de lesão para a ·estreia, o treina
por expectativas: desde dor pede rigor à arbitragem para
o desempenho do meia coibir possíveis entradas violen

..... Líonel Messi, o melhor tas. "O que posso pedir é que
jogador do mundo que ainda acabemos com o jogo duro, que
luta para brilhar pela seleção, realmente haja 'faír play'. Assim
pelo retorno de Diego Marado-

.

'vamos ter um melhor futebol",
na a um Mundial, agora como declarou o treinador.

Coreia do Sul e
Grécia .tentam
repetir' surpresas

.

Campeã europeia de 2004, a

Grécia não tem, nem de longe, o

mesmo retrospecto em.Copas do
Mundo. Ao estrear às 8h30 (de Bni
sília) deste sábado, no Estádio Nel- f\

_

son Mandela Bay, contra a Coreia
do Sul, pelo Grupo B, os gregos vão
enfrentar um adversário com um

,

.retrospecto bemmelhorna compe
tição: os sul-coreanos foram semifi
nalistas em 2002, atuando em casa.

Para a Grécia uma vitória na es

treia pode sígníficar abrir caminho
para um inédita classificação para
as oitavas-de-final. Para isso,os gre
gos precisarão quebrar o, tabu de
nunca terem feito golsem Copas do
Mundo. 'Ainda não sabemos aonde
podemos chegar, mas já consegui
mos esse feito de estar aqui", disse o
técnico daGréciaOtto Rehhagel. Maradona volta � Copa contra o mesmo adversário da despedida

c

Inglaterra desfalcada pega
--·Estados Unidos motivado

RUSTEMBURGO
Inglaterra e Estados Unidos da

rão a largada em suas campanhas
nestaCopa do Mundo ao se enfren
tarem, às 15Í130 deste sábado no

Estádio Royal Bafokeng, pelo Grupo
C. Sempre considerada uma zebra,

.

a seleção americana de Bob Bradley ,

tem conquistado bons resultados
nos últimos anos. Após se classifi
car sem maiores problemas para
o Mundial, os EUA fizeram bonito

-.

na Copa das Confederações, elimi
nando a Espanha nas semifinais e

perdendo por -3x2 de virada para o
'

, Brasil na final, emum duelo épico.
A Inglaterra. entra em campo

com àlguns desfalques. �m deles

é o zagueiro e ex-capitão Rio Ferdi- ,

nand, cortado por lesionar o joelho
na semana passada. No rrieio-cam
po, o volante Gareth Barry também
.tem problemas de contusão, e ape
sar de não ter sido cortado, e desfal
quecerto parao duelo deste sábado.

Com a ausência de Rio Ferdi
nand, o zagueiro Iamie Carragher
disputa posiçãono time titular com
Ledley King, enquanto que Carrick,
pelo menos em um-primeiro mo

mento, deve ser o escolhido pelo
., técnico Fabio Capello para substi
tuir Barry. O craque do time éWay
ne Rooney; que serámuníciado por
nomes como Frank Iampard e Ste-

.

venGerrard.
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PRIMEIRA DIViSA0'

··TaçaOCP chegaà..quarta rodada
Líder Flamengo visita oVitória e Cruz' de Malta recebe o II Bordados/ConservasVidaVerde
JARAGUÁ DO SUL

A Taça O Correio do Povo
tem sua quarta rodada nesse

domingo, com flamengo" Vitória, .

JJ Bordados e Cruz.de Malta
entrando em campo.

á o Botafogo vai folgar nesse fim de
semana. O líder Flamengo vai até o

Rio da Luz para enfrentar oVitória, no
Hugo Koehn. O rubro-negro é o único

-

time que ainda está invicto na competição, '

com duas vitórias e um empate. O Auriver
de jogou duas vezes, perdeu na estreia e

'

empatou na terceira rodada. O técnico Car
los Ricardo não poderá contar .comGomes,
expulso no jogo contra o Cruz deMalta. En
quanto que Francisco Scheuer terá todos os
atlêtas à disposição.

Na quarta colocação está o Cruz de
Malta que recebe, no Eurico Duwe, o ter-

ceiro JJ Bordados. Vilson, suspenso, des
falca o time cruzmaltino. O grupo coman
dado por Derli deAraújo apenas empatou
por duas vezes e buscam a primeira vitó
ria do certame.

No lado do. JJ Bordados o objetivo é a

segunda vitória na Taça OCP. Caso a meta

se concretize o JJ poderá ficarmuito perto
do líder Flamengo. O técnico Márcio Ven
tura terá todo'o elenco a disposição. Os
jogos acontecem sempre às 13h30 com os

aspirantes e a partir das 15h30 quem entra

em campo são" os titulares.
'

VAHZEANO

No sábado "0 tem a continuidade do

Campeonato- Varzeano de, Futebol, pro
movido pela FME (Fundação Municipal'
de Esportes). A competição está na segun
da rodada da segunda fase e terá partidas
às 13h30 e às 15h15, nos campos do-Gua
rani, Menegotti e Ponte Preta.

CÉSAR JUNKES

Juventus conquistou a primeira vitória naCopinha contra o Avaí,
.

... .
. .

Moleque Travesso não esconde
que empate será como vitória

JA'RAGUÁ DO SUL
.

O Iuventus.tem nesse domin
- go, às 16h, um confronto direto
.

pela liderança da Chave A, da

Copa Santa Catarina. A equipe
enfrenta, fora de casa, o Brusque,
líder o grupo com quatro pontos.
O Moleque Travesso vem logo
atrás com três.

,Sérgío Serrano declarou que
um empate já seria um ótimo re

sultado, uma vez que a equipe re

cebe o Criciúma no João Marcatto
no meio da semana e, dependen- .

do do resultado entre Tigre e Me

tropolitano' no fim de semana, a

partida em casa pode decidir a

vaga nas semifinais do returno.

Apesar de ainda comemorar a
primeira vitória no comando do
Iuventus, contra o Avaí por 3x1
em casa, Serrano disse que está
triste pela suspensão de dois de
seus jogadores - Gatão e Marcão

(duas contratação que_ vieram

para o returno).
, Serrano ainda não decidiu.

quem entrará no lugar dos dois,
mas isso deve ser definido no

treino de hoje.. "O importante é

que .o time nunca teve tão con

fiante corno agora e isso poderá
nos ajudar a sair com um empate
ou atémesmo uma vitória", disse.

PIERO RAGe.zz1

Na quarta colocação, Cruz de Malta joga em casa buscando a primeira vitória no certame

Noite a Fora e Vitória iniciam a
,

-

decisão do Campeonato Sênior
JARAGUÁ DO SUL, .similares, com cinco vitórias e

�

Noite a Fora e Vitória iniciam uma derrota para cada lado. Na
nesse sábado o duelo pelo título semifinal o Noite a Fora passou,
do Campeonato Iaraguaense de pelo Caxias, com um empate e

Futebol Sênior. A partida, que
-

uma vitória, e o Vitória eliminou

começa
-

às 15h30 no campo do os Galácticos, com dois empates.
Flamengo, repete á final de 2009. Para a decisão. o Noite a Fora

No ano passado o Noite a Fora le- está, completo. Já o Vitória terá

vou a melhor - na oportunidade o desfalque de -

Cesinha, que
a equipe jogava pelo Guaràny. _

cumpre suspensão pelo terceiro

No retrospecto,melhor para o amarelo. Na briga pela artilharia,
auriverde do Rio da Luz que go- outro embate entre os finalistas:
leou os adversários por 5xO. Mas Alaor, doVitória com nove gols, e

. num contexto geral, as campa- Teça, do Noite a Fora, com oito,
nhas dos times foram bastante brigam pelo troféu.

MOLEQUE BOM DE BOLA

Campeões da fase municipal
Aconteceu ontem de manhã a decisão do Moleque Bom de Bola

2010. No feminino o título foi para a Escola Lilia Ayroso Oechsler

que venceu a Escola Anna Towe Nagel (foto) na decisão. Entre os

.menínos, o Colégio Evangélico Jaraguá faturou o lugar mais alto do
pódio. Lília Ayroso Oechsler terminou em segundo. Essas quatro
equipes disputam a fase regional da competição.

DIVULGAÇÃO

JOGOS PELO MUNDO
• CAMPEONATO VARZEANO
·Guarani
13h30 Confort FinejDivipel x Neki

-

15h15 Galvanização Batisti x Galácticos
Menegotti
13h30 Vidraçarias Vieira x Sup.
BrandenburglDutra
15h15 Atlético Independente x Roma.
Ponte Preta
13h30 Kiferro x Bell Arte
15h15 Ponte PretajConti Elétrica x Tigres
Material de Construção

• COPA DO MUNDO
• SEXTA-FEIRA

Uruguai OxO França
lc

• SÁBADO
8h30 - Coreia do Sul x Grécia
11h - Argentina x Nigéria
15h30 -,Inglaterra x EUA

• DOMINGO
8h30 - Argélia x Eslovênia
11h - Sérvia x Gana
15h30 - Alemanha x Austrália

• SEGUNDA-FEIRA
8h30 - Holanda x Dinamarca
11h - Japão x Camarões
15h30 - Itália x Paraguai
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�

Presenç� de' sol entre ..

.

nuvens em grande parte
do Estado. Temperaturas
'em elêvação,_mas há ,

chance de'geada em
áreas altas.

-
Jaraguá do Sul

I

e Região
HOJE
MíN: 13°e
MÁX: 110e

DOMINGO
..

MíN: 11°e
MÁX: 21°C

SEGUNDA ,1

MíN: 8°e
MÁX: 21°e

. TERÇA '

AMí�:12oe
.

UMAX: _14°e

�)0
Parcialmente Nublado

Nublado
Ensolarado

G
,

Chuva na região ,

Norte e no litoral

- '

Litoral, chuvas fracas, especial-
mente no' início da manhã e à
noite. Chuvas fracas também
no Centro-Norte. Nas demais

regiões, o tempo permanece es- ,

tável. No domingo, a chuva ces-
,

sa e o tempo fica estável. '

E É
Clima frio em

todas as regiões
Sensação' térmica mínima de SOC na

região do Vale do Itapocu. No Litoral, a

mínima fica em IO°C. No planalto-Sul e
na região de Caçador, a sensação térmi
ca mínima pode chegar a -IO°e. Em toda

região Central, a mínima pode atingir até'
SOC e no extremo-Oeste, até IO°C.

.'

".�)(-.�",.,
lAGES
T.Â
1° 12°/Chuva de intensidade media

em todo o Norte do Estado. No

,..
TrovoadaChu\loso_'

I ' .. "
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Ficha Límpavaleapartír deste-ano
"

'

Lei proíbe candidatos que sofreram condenação na Justiça ,a concorrerem nas 'eleições
"

A lei Ficha limpavalerá
,

para as eleições deste
'

ano. Medida, foi,aprovada,
esta semana pelo Tribunal
Superior Eleitoral.

Data: 16 de junho, às 19h

Data: 23 de junho, às 19h

Local: X'p Investimentos 13373-8108

meducação Confirme sua presença,

Ressalvas à lei
9 ministro' Marco Aurélio,

voto vencido, disse que é delica
do' o tribunal ir contra o anseio

da sociedade. "Quando há con-"

sonância entre o que decidimos'
e o que a-sociedade quer" saímos
aplaudidos. Senão" somos exe-,
crados". Para ele, o processo eleí
toral já é válido, tendo em vista o

período de convenções que co

meçou estasemana. ,

_ Apesar 'de ser voto a favorda
lei, o ministro Arnaldo Versiani

'

, afirmou que "o processo eleito
ral se inicia com o alistamento
dos eleitores e termina depois

,

da prestação de contas. As regras
começam um ano antes",

administrativo":
Para a vice-procuradora

Eleitoral, Sandra Cureau, a mo-
,

bilização social para aprovação'
do, projeto teve grande peso;
"Não há como sustentar que
essas normas tenham que ser

preteridas para eleições futu
ras. 'Seria uma grande decepção
para o povo. brasileiro se mais
uma vez não se conseguisse que

,

os candidatos sejam pessoas,
idôneas",' declarou.

DIVULGAÇÃO

.
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,

,

Com seis votos a um; ministros do TSÉ aprovaram vigor da lei para eleições de outubro deste ano

..,'

EMP EGO, O SETO INDUSTRIAl TEM CRESCIME TO EM ABR1L

Elevacão'
� ,

de-04% '

O TS� '. (Tribunal Superior
Eleitoral) aprovou, por
seis votos a um, a aplica- ,

,

ção imediata da lei que
proíbe candidatos com condena

ção. na Justiça por um colegiado
(mais de um juiz) de concorrer

nas eleições em outubro.
o senador Arthur Virgílio

(PSDB-AM) propôs uma, con

sulta questionando a víabílída-
, de <ia lei para o pleito deste ano.

"Uma lei eleitoral que disponha
sobre inelegibilidades que tenha, Outro argumento, apresenta
sua entrada.em vigor antes de 5 do pela ministra Carmen Lúcia
de julho poderá ser efetivamente é o histórico, de condenações
aplicada para, as eleições gerais � recentes de candidatos por pro
de 2010?", indicou o senador. paganda antecipada. "Se os pu-

De acordo com o ministro Ri- nimos por 'fazerem .propaganda
'cardo Lewandowski, "esta 'lei antes do processo eleitoral, é

. homenageia - um - dos princí - porque o processo eleitoral.não
-pios que representa a própria

�

começou. Temos que ter o mes-

base do princípio republicano, mo entendimento em relação à

que é a moralidade no âmbito essa lei", afirmou,
'

O, emprego industrial'
sofreu elevação de 0,4% .em
abril, na série com ajuste sa -

,',

zonal. Em' comparação' com
abril de 2009, a alta é de 3,3%,
maior aumento desde feve-'
reiro de' 2008, neste tipo de '

comparação. Os dados são de
'I

,

-

uma pesquisa divulgada pelo,
.

.

Instituto Brasileiro -de Geo-.

grafia e Estatística (IBGE) na '

manhã de ontem (11).
.

' ,

No acumulado de janeiro
a abril, o setor industrial tem

,

,

alta de 1,3% em 2010: Entre
tanto, no acumulado dos últi

.mos 12 meses registra queda
de 3,4%. O índice -de média

.

móvel trimestral, do elp.pre-_
go, principal, Indicador de
tendência; subiu 0,6% entre

fevereiro e abril, em �ompa -

.

ração com o trimestre en

cerrado 'em março. Segundo
o IBGE� a categoria manteve
a trajetória ascendente íní
ciada em julho de 2.009.

Comparado com
abril de 2009, alta
,é de 3,3%, maior
aumento desde,

,

fevereiro de 2Q08

44%'daeconomià,
é de milionários, ,

A participação dos milionários
na economia brasileira subiu de
.41%; em 2008, para 44%, em 2009.

Segundo uma pesquisa da con

sultoria- americana BCG (Boston
Consulting Group), divulgada on

tem, no ano 'passado o Brasil tinha
127 mil famílias com patrimônio
superior a R$ 1milhão.

Segundo a BCG, o' indicador
"cresceu de' forma significativa"
nos últimos, anos. No rankíng
mundial de número de milioná
rios, o Brasil aparecia em 17° lugar,
em 2009. _A fatia .maís pobre _

da

população brasileira concentrou

38% dos US$ 1,3,3 trilhão que cir
cularampelo país no ano passado,
revela o estudo. Já a população. con- ,

siderada "emergente"
.

com patri
mônio de R$ 100mil a US$ milhão,
correspondeu a 18% da economia

nacional. Hoje, os milionários con
centram 55% das riquezas mun

diais. NaAmérica do Norte, o índice
é de 53% e naAmérica Latina, 42%.'

\ ' -

Já na Europa e no lapão, o índice é
,

de 20%, com padrão mais justo de -

distribuição de renda.
'
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'

Maior ju'ro do mundo
Com a elevaçãoda taxa Selic para 10,25%,

a taxa de juros reais - descontada a inflação'
projetada para o período - sobe para 5,2%,

,

isolando o Brasil aindamais na Iiderânça em
taxa de juros. O segundo posto é'ocupado
pela China com taxa real de 2,4%, seguido
pela Indonésia, com 2,2%.

,

Num momento

em que a maioria dos países registra taxa de

juros reais próxima de zero ou até negativa,
a posição brasileira tem ainda mais impacto.
Assim, uma medida adotada para conter o

crescimento econômico através da redução
. do consumo e desta forma conter o cresci
mento'da inflação, vai provocar uma série de
outros desdobramentos.

-

Momento econõmico,
Enquanto espocam foguetes come

morando o crescimento do PIB, vemos a
,
taxa de juros avançando perigosamente
o que mostra que, ao contrário do que di
zia o ministre Guida Mantega, o risco de

superaquecimento não está afastado. Por
tanto, é natural que õ Conselho de Política
Monetária tenha tomado uma atitude, e
elevado a taxa Selíc de 9,5% para 10,25%.
Este aumento já era aguardado pelo mer
cada e portanto não causou grandes sur
presas. Ainda assim, trata-se de uma ver
dadeira "marretada" que busca conter a
inflação de qualquer forma. Mesmo com

estas medidas, espera-se ainda um cres

cimento do Pffi próximo de 7%para 2010.
<', , ,

o CORREIO DO POVO • Sábado,,12 de.iunho de 2010

.

Mercado Regional ,,'

Lourival Kàrsten

Atração ao capital estrangeiro'
Atualmente temos no. cenário mundial taxa de juros do mundo, tania o' país alvo

uma série de países muito próximos da natural do capital estrangeiro que vai apro
inadimplênciamas que, mesmo assim, estão veitar este momento. A vantagem do inves
oferecendo taxas de juros muito baixas para, tidor estrangeiro vai além da taxa de juros
o capital disponível. Ao contrário da maio�' 'pois, .trazendo seus dólares para o Brasil e

ria, o Brasil desfruta de uma situação cónfor- trocando a mesma por reais vai' provocar à
, tável pois, embora o seu endividamento seja - valorização da moeda brasileira e desta for
muito alto, a maioria de suas dívidas estão

"

ma, quando resgatar seus investimentos vai,
em reais e contraídas no exterior e desfruta trocar seus reais por ainda mais dólares,do
de reservas cambiais em dólares. ' .que aportou. o. ganho além dos juros é ainda

Esta situação, combinada com a'maior com a variação cambial.

.'

Dia do namorados
Hoje, quando os namorados.

.e os eternos 'enamorados '

co

memoram esta data especial, a

economia também comemora,

pois trata-se de uma das datas
mais importantes do calendá
rio econômico. Não são apenas

\.

as flores que são trocadas mas

também um mundo de presen
tes que deixam as lojas assim
como os restaurantes e simila
res sempre comemoram a lota

ção completa. Portanto, feliz dia
dos namorados também para o

comércio, indústria e serviços.'

Multinacionais
catarnenses

A fundação Dom Cabral rea
lizou uma ampla pesquisa entre

as empresas brasileiras e 'listou
40 empresas que considera as

mais internacionalizadas do país.
, Para isto, construiu um Índice de
Transnacionalidade que considera
o percentual de vendas geradono
exterior, o percentual de ativos em '

'_ outros países bem como o pércen
tual de colaboradores.que estão no
exterior. As empresas catarinenses '

ocupam posições de. destaque
neste ranking, aparecendo a Tigre .

em',99 lugar, a Weg em 16°· lugar,
BrazílFoods em 37° e Marisol em
38°. Como 'se pode observar, mais
que para as catarinenses, o desta

que vai para as jaraguaenses.

GM'-invéste,
Mas, não 'é na fábrica de motores em Joinville que estarão concen

trados os maiores investimentos e sim em Gravataí, onde sua unidade
deverá passar de 23Ó mil para 380 mil veículos por ano. Atualmente a

unidade está produzindo 900 veículos/dia, que é o limite da sua capa
cidade. Na construção dos 74 mil metros quadrados de área industrial
nova serão investidos R$l,4 bilhão e o prazo para o término da obra é o,

segundo semestre de 2012, gerando maismil postos de trabalho.

INDICADORE-S
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. ,

Acidente deixa dois feridos

Segurança

Suspeita é de que motorista do caminhão teria invadido preferencial e atingido Celta

JARAGUÁ QO SUL

Era por volta das 13h20 de
ontem quando um. carro

que transitava pela rua
Jones Chiodini,'no Jaraguá
Esquerdo, foi atingido por_um

.

caminhão Mercedes Benz.

"-egundo informações da

.....
Polícia Militar, o motorista
do caminhão _com placas

_..de Três .Barras teria Inva
dido a preferencial, colidindo no

lado direito do Celta com placas
de Jaraguá do Sul. A suspeita é de

que Olevino Richard, 50 anos, não
teria visto a sinalização.

Amotorista do Celta, Lucimere
·

da Silveira Buccio, 34 anos, e a ca

rona Iadete Buccío Bueno, 38, fica
ram presas nas ferragens. Os Bom
beiros Voluntários levaram cerca

·

de 20 minutos para cortar parte
da. lataria do veículo e resgatar as
vítimas. Segundo informações da

corporação, Jadete sofreu um cor

te profundo na cabeça e precisou
ser reanimada no local do aciden
te. Ela foi levada pelo Helícópte
ro Águia da Polícia Militar para o

Hospital São Iosé e permanecia
internada na ,UTI Illnidade de
Tratamento Intensivo) em estado

grave até o fechamento desta edi

ção. Lucimere teve ferimentos; le
ves, foi conduzida ao hospital pela
ambulância do Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência)
e já recebeu alta. O motorista .do
caminhão não se feriu.

O carro da VÍtima deve passar
por uma perícia. Depois será aber
to um inquérito policial para apu
rar as causas de acidente. Richard

pode responder na Justiça' por le
são corporal ou homicídio doloso,
onde não hã intenção de matar -

caso a vítima venha a falecer.
.... '.. '�. �. .'

A chuva que começou a cair

· ontem deixou o trânsito jara-,
guaense tumultuado. Somente

ontem, a PM atendeu. 17 ocor

rências de acidentes nas ruas

da cidade. 'Apenas a colisão no'

Iaraguá Esquerdo envolveu VÍ

timas, o restante foram apenas
danos materiais. Segundo à PM,
a maioria poderia ter sido evita-

· da com mais cuidado na direção.
Com o tempo chuvoso a atenção
deve ser redobrada.

• Cristiane Alves

crisliane�ocorreiodopovo.com.br '
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FOTOS PIERO RAGAZZI

Bombeiros VoluntáriQs trabalharam 20 minutos para socorrer duas pessoas que ficaram presas nas ferragens, no bairro Jaraguá Esquerdo

Uma das vítimas foi transportada de helicóptero e está em estado grave

o COR,REIO ERROU.
,

Diferente do que- foi publicado na edição de terça-feíra de O
Correio do Povo, Célio Streinke, 44 arios, não era motorista da ca

minhonete que se envolveu no acidente no último sábado naWal
terMarquardt, no bairro Barra do Rio Cerro. Ele era carona do Ford
Ka dirigido por Lurdes Fogolari, 47, que perdeu a vida quando foi

atingida por uma caminhonete S10 conduzida por um motorista
que apresentava sinais de embriaguez.

...

FALECIMENTOS
• Faleceu dia-Q/6 às 5h15 a Sra. Valtrudes

Kopp Laube com idade de .61 anos, o

sepultamento foi realizado dia 3/6, às 9
horas, saindo o féretro da Capela Mortuária
Cristo Bom Pastor no Rio Cerro ll, seguindo
após para o Cemitério da mesma localidade.

• Faleceu dia 3/6 às19h20 o Sr. Helcio
Bridaroli com idade de 80 anos, o

sepultamento foi realizado dia 4/6, às
15h:30, saindo o féretro da Igreja Católica
são João, seguindo após para o Cemitério da
mesma localidade.

.

• Faleceu dia 3/6 às 20h15 a Sra. Natalia
Feltrin com idade de 86 anos, o sepultamento
foi realizado dia 4/6, às 16h:30, saindo o

-, féretro da Igreja Católica Nossa Senhora

Aparecida no bairro Ribeirão Vilde em

Massaranduba, seguindo após para o
Cemitério da mesma localidade.

• Faleceu dia4/6 às 16hl0 o Sr. Gerson
Balsanelli corri idade de 26 anos, o

'

Sepultamento foi realizado dia 5/6, às 16
horas, saindo o féretro da Igreja Capela
Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o
Cemitério Muntclpal da Vila Lenzi.

• faleceu dia 4/6 às 2h15 o Sr. Felipe Eger
com idade de 58 anos, o sepultamento foi
realizado Ula 6/6, às 9 horas, saindo o féretro
da Igreja Sãd Miguel no bairro Guamiranga em

Guaramirim, seguindo após para o Cemitério
da mesma localidade.

• Faleceu dia 5/6 às 18'horas o Sr.

ErichWithoft com idade de 85 anos, o
sepultamento foi realizado dia 6/6, às 16
horas, saindo o féretro da Residência
na Rua Dona Antonia 199, bairro Nova
Brasília, seguindo apôs para o Cemitério '

Municipal do Centro.

• Faleceu dia 6/6 às 8h40 a Sra. Maria de
Lourdes Fogolari com idade de 47 anos, o

sepultamento foi realizado dia 7/6, às 15
'

horas, saindo o féretro da Igreja Católica
Nossa Senhora do Perpetuo Socorro bairro

. Campínha 'em Massaranduba, seguindo após
Para o Cemitério da mesma localidade .

• Faleceu dia 6/6 às 18h30 o Sr. Alidor

Bauer com idade de 67 anos, o sepultamento
foi realizado dia 7/6, às 16 horas, saindo
o féretro da Capela Mortuária Maria Leier,
seguindo após para o Cemitério Municipal do
Centro.

• Faleceu dia 5/6 às 18h45 aSra, Anna
Krumicker Weiller com idade de 93 anos, o

sepultamento foi realizado dia 6/6, às 16
horas, saindo o féretro da Capela Santa Cruz,
bairro Santa Cruz, seguindo aoôspara o

Cemitério de Santa Cruz.

• Faleceu dia 7/6 às'S horas. Acacio Costa
com idade de 22 anos, o sepultamento foi
realizado dia 8/6, às 9 horas, saindo o féretro
da Igreja Cristo em Scheroeder, seguindo após,
para o Cemitério Bom Pastor.

• Faleceu dia 7/6 às 9h07 o Sr. Santo
Lindo Pedrelli com idade de 59 anos, o

sepultamento foi realizado dia 8/6, às 9h:30,
saindo o féretro da Capela Mortuária da
Vila Lenzi, seguindo após para o Cemitério

Municipal da Vila Lenzi.
,

• Faleceu dia 7/6 às 5h30 a Sra. Tereza

Peng Schwartz com idade de 91 anos, o
.

sepultamento foi realizado dia 8/6, às 17
horas, saindo o féretro da Capela Santa
Cruz, em Jaraguazinho seguindo após para o

Cemitério damesma localidade.

• Faleceu dia 9/6 às 7h55 o Sr. Raulino
Zick com idade de 57 anos; o sepultamento
foi realizado dia 10/6, às 17 horas, saindo ,

o féretro da Igreja Luterana Marthin Luther,
na EstradaGaribalde seguindo após para o

Cemitério damesma localidade.

• Faleceu dia 9/6 às 9h30 o Sr. Pantaleão
Pauli com idade de 64'anos, o sepultamento
foi realizado dia 10/6, às 9 horas, saindo o

féretro da residência em Massarandubinha,
seguindo após para o cemitério Nossa
Senhora da Gloria na mesma localidade.

• Faleceu dia 10/6 às 4h20 o Sr. Waldj:!mar
Kinas com idade de 73 anos, o sepultamento
foi realizado dia 10/6, às 16 horas, saindo'
o féretro Capela Mortuária.Sr. Bom Jesus de

'

..

Guaramirim, seguindo após para o cemitério
Municipal de Guararnírim.
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. Caraguá Auto Elite
Uma relação de conlicnço

4732746000

. .

Promoções válidas até 05/06/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veículos básicos cem pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas,
ano modelo 10/11, cód. 5U11C4_. com preço promocional à vista a partir de R$28.990,00 .. Promoção válida somente para Novo Gol 1.0, ano modelo 10/11 do estoque do Concessionáno. Esto
que: 3 unidades. Novo Fox 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z31R4 + P4P, com preço promocional à vista a partir de R$32.290,OO. Promoção válida somente para Novo Fox 1.0
2011 do estoque do Concessionário. Estoque: 2 unidades. Crédito sujeito a aprovação.

.

.
'
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