
Novo comando
,

Fabiano Candido, que atuou como comandante

dos Bombeiros Voluntários de Guaramirim por dois
anos, assume agora a corporação e Jaraguá do Sul.

·Capacitação da equipe e renovação da frota estão

.

entre os principais objetivos.
'Página 23

PCH na mira da Justiça
Promotor do meio ambiente, Alexandre Schmitt dos
Santos, aguarda laudo da Fatma (Fundação do Meio

Ambiente) para avaliar projeto de implantação de uma

Pequena Central Hidrelétrica na Cachoeira da Bruaca.

Página 23

Maior fogueira do Estado, com
30 metros, seráacesa às 23h
na tradicional Festa Juninade

São João do lla,periu.
�p)

Câncer causou 570
mortes em cinco anos

SecretariaMunicipal de Saúde alertapara osmales do fumo, um dos fatores quemais contribui com o
.

surgimento da doença. Uso do cigarro em locais públicos de Iaraguá do Sul seráum dos temas empauta na'
próxima semana, quando aCâmara deVereadores deve votarprojeto de lei do vereador Jean Leutprecht _

(pC do B). Proposta querproibir o fumo em bares, restaurantes, boates e outros estabelecimentos fechados.
PIERO RAGAZZI

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o tabaco mata ·uma pessoa a cada dez segundos no mundo

Brasil com dúvidas
•

no melo-campo.
Gilberto Silva se machucou no
treino e Josué treinou entre os

titulares. Jogo com a Costa do
Marfim seráamanhã, às 15h30.
Páginas 20 a 22

Atual e ex-prefeito
darão explicações
Mário Reinke (PSDB) e Dávio Leu

; (DEM) serão convocados para
falar sobre obras do Hospital .

Municipal de Massarandubana
Câmara de Vereadores. Página 4

(47) 3373·9800
www.fameg.edu.br
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Silvia Kita

Denominando as ruas do Distrito
",o ,'-,"

:, Lei n- 318 de 1922 do município de Joinville - Denomina ruas do Dis-
, !pro de Jaraguá: Dr. Abdon Baptista (atuais ruas Jacob Buck, Marechal Flo

,

i:�âno e Marechal Deodoro), Presidente Epitácio, Independência (atual Av.
,GetúlioVargas) , Coronellourdan, JoséBonifácio (atualEsteria Lenzi), Pedro
}�;Felipe Schmidt, Coronel Procópio Gomes e Barão do Rio Branco .

. ,,: ,

Nas eleições presidenciais de 1922, os eleitores do Distrito Iaraguã tam
'9�m votaram. Foram computados os,votos dos 259 eleitores, sendo que 210

:'�otaram em Arthur Bernardes e 49 em Nilo Peçanha. O presidente eleito,
�ur Bernardes, assumiu o governo em 15 de novembro de 1922.

''''.'

-Ó,

ERRATA

"

Informamos que Jenifer Comercio Agropecuario é Transportes Ltda, foi citada
' •. erroneamente no edital de intimação do Tabelionato Griesbach de Notas e Pro
testos, publicado no ultimo dia 15/06/10. Pedimos desculpas pelos transtornos

,o?orridos a este. Bigger Caminhões Ltda.

�Cassuli
www.cassuli .aovbr

AS/sé 397/99

37,1 7511 - Fax,47 3275 1820

Novo farmacêuticoI

no Distrito Jaraguá
No jornal Correio do Povo de 25 de março de

, 1922 o Sr. Karl Hafermann anunciava que esta

va assumindo a "Pharrnacia Central". Esta far
mácia pertencia a J. Valente Gonçalves, aberta
no ano anterior, e havia passado para E. Gon

çalves, Conforme anúncios. Karl Hafermann,
farmacêutico e prático com 18 anos de expe
riência, assumia a farmácia, sendo filial daMi
nancora de Joinville. Comunicava que estaria
atendendo dia e noite. No mês seguinte avisa
va que estava se instalando na casa do Sr. Ruy
sam, que era próxima a casa de Ângelo Piazera.

Iaraguá passava � ter três farmácias: Estrella
(Georg Horst), Nova (Roberto Mauricio Horst)
e Central (Karl Hafermann). Ainda assim, mui
tos charlatões vendiam remédios caseiros na

região, ocasionando diversos problemas que
a fiscalização, através da Delegacia de Higie
ne Pública, não estava conseguindo sanar,
conforme foi noticiado pelo jornal no ano de
1921 e 1922. As autoridades pediam para as

pessoas cuidarem e procurarem os farmacêu
ticos instalados na cidade que tinham autori-

zação de funcionamento.
'
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Rua Emílio Carlos Jourdan - década de 20
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PONTO DE VISTA

Os lobos rondando os pobres

A cada dia
observamos que
a falta de uma

bússola espiritual
aos líderes em .

geral, os faz
distanciarem-se

.do povo.

"

Talvez
o mais famoso líder na história da hu

manidade do ponto de vista de liderança
e espiritualidade tenha sido Moisés. Pre
enchia ele, segundo relatos bíblicos, a ca

pacidade de reunir os aspectos essências de um

líder. Sua compaixão e preocupação pelos seres

vivos, segundo o Velho Testamento, despertaram
a observação de Deus que viu nos seus gestos, o
homem ideal para liderar um povo
com sabedoria, firmeza e os devi - .

dos valores espirituais.
Mas porque um líder teria que,

acima de tudo, estar imbuído não só
dos valores que o levam ao poder, mas
também de uma sensibilidade espiri
tual que o guiasse no decorrer de seu

mandato? A resposta pode estar tan

to na história da humanidade quanto
nos Livros Sagrados. A cadadia obser
vamos que a falta de uma bússola es

piritual aos líderes em geral, os faz dis
tanciarem-se do povo, de seus objetivos provedores,
de seus valores éticos, tornando o exercício do poder
algo mecanicista, articulatório, onde os interesses

pessoais e .materialistas se assombram sob o som de
uma orquestra quevísa àmanutenção das vantagens
dos que compartilham o poder, transformando a go
vernança, insensível aos valores morais, da boa con-
,duta humana e do bom exemplo.

'

Alguns alegam que existe hoje em dia uma ten
dência fundamentalista - religiosa emmuitos países

e, com certeza, todo exagero quer seja ele de qual
for a origem, não é saudável. Contudo, a história
demonstra que frágil é a sociedade sem os devidos

preceitos que elevam o ser humano e que sem um

esteio espiritual- seja ele fruto de qualquer religião
- tende a levar a humanidade à fraqueza moral, à
desestruturação da sociedade, e por consequência,
à queda de seus líderes.

Vejo como uma luz de esperança
a candidatura Dilma, que através de

.
uma luta pessoal, vencendo os obs
táculos da repressão militar no de
correr de sua vida, com sua fé, sem
pre demonstrou uma luta por justiça
social e pelos pobres, optando, por
tanto, por um caminho politicamen
te mais tortuoso, mas que aos olhos
de Deus, próprio de um líder. Assim
talvez com sua ajuda divina, o Gran
de Arquiteto do Universo a escolha
nossa presidente, como aquele que

um dia libertou um povo da escravidão e que, cer
tamente, poderá também nos libertar desse "Egito
político" em que hoje vivemos no Brasil; onde os

lobos vestidos em pele de cordeiro tentam de todas
as formas destruir os avanços do governo Lula em

prol daqueles que sempre viveram no "Bgíto" da

pobreza, que de forma cruel escravizou e açoitou o

povo brasileiro nesse nosso imenso Brasil.

"

• www.blogdorizzolo.com.br

SERViÇO

�J�OO/\

Formatura de curso
tem desfile hoje

Desfile de formatura dos alunos do terceiro
módulo do curso Técnico de Produção e Design de

Moda, IF-SC (Instituto Federal de Santa Catarina)
.

acontece hoje no Parque de Eventos, de Iaraguá
do Sul. O tema escolhido para as coleções foi a
"Coexistência Humana", na passarela serão 84
modelos. O desfile de conclusão de curso acon

tece às 20h e a entrada é franca.

DIVEI1SÃO
Festa Junina em
Centro Infantil .

O Centro de Educação Infantil Iones Chiodini, no
Jaraguá Esquerdo, realiza hoje festa junina. O even-:

to inicia às 14h30, no pátio da unidade educacional,
localizada na Rua João Carlos Stein, 355, próximo ao

Grêmio Esportivo Iuventus,A festa oferecerámúsica, .

destile de Sinhazinha e Sinhazinha, pescaria, cama
elástica e piscina de bolinhas. O acesso será gratuito.
Informações pelo telefone (47) 3273-7168.

lIf'''I\��i'J''' (")f''�)':I �I
.

1/ w

i�. '" , i",.

Postos fechados
para capacitação

Profissionais de saúde participam segunda-feira,
dia 21, da P Oficina de Atenção Básica. A capacita
ção, que ocorreu ontem para parte dos envolvidos,
será no CPL (Centro de Profissionais Liberais). Devi
do ao curso, os seguintes postos de saúde estarão fe
.chados apartir das 13h: Ilha da Figueira, João Pessoa,
Rio Cerro II, Santo Estevão, São Luís (Caicl, Rau, Três
Rios do Norte, Nereu Ramos e Rio da Luz.

TRADiÇÃO
Comemoração de

. Rei, em'Schroeder
A Sociedade Esportiva e Recreativa Bandei

rantes (rua Marechal Castelo Branco, 10.955),
no bairro Bracínho, de Schroeder, promove hoje
Festa de Rei. A marcha em busca da majestade
de tiro, Sr. Evald Strelow, inicia às 13h30. O baile

começa às 22h30 e terá animação da Banda Fan
tástico. Ingresso ao custo de R$ 10. Informações
pelo telefone (47) 3374-1886.
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

Agora aCãmara tem

uma linha especial para
atender você'.�ígue "

o#, "IIf' •

,

r

; gt;t;1t,'$ ou 0€e5$e nossa'
.
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pagina no inteme:
mande seu recado. Co,

"

suo participa'
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Pré-candidato ao Senado, Vignatti cumpriu ontem agenda em Jaraguá do-Sul acompanhado de lideranças

ELEIÇOES
·Ideli continua
na disputa,

. dízVígnattí
" f\

Pré-candidato ao Senado garante
que PT não mudará a estratégia

"·d Iremos esse acordo agora, ec arou.

Vignatti aposta na coligação que
já possui cinco partidos e nos vo

tos dissidentes do PMDB para Ideli

chegar ao segundo turno. "A tríplice I

aliança é um castelinho de areia,
cadavento que sopra diminuiu o ta- I

manha. Peemdebistas tradicionais

sempre votam 15 e na ausência,
procuram uma candidatura mais à

esquerda", provocou.

JARAGUÁ DO SUL

O pré-candidato ao Senado,
Cláudio Vignatti (pn,
afirmou que Ideli Salvatti
(pn será candidata ao
governo do Estado, mesmo
com a tríplice aliança.

-

[]eputado
federal visitou a

egião na sexta-feira, onde

umpriu agenda com lide

anças do bloco que apoia
Ideli Salvatti (PT-PR-PSB-PCdoB
PRB) e com veículos de comunica

ção. Vignatti afirmou que o PT ain
da negocia com Pp, PDr e pv,mas o

, partido não abre mão da cabeça da
chapa nas eleições estaduais.

Perguntado se poderia trocar a

disputa do Senado para ser vice de

Angela Amin (PP) em uma eventu

al coligação, o deputado disse que
prefere que a oposição tenha dois
candidatos no primeiro turno. "Há
um sentimento forte de mudança
no Estado. O povo demonstra que
não quer a continuidade, mas po
demos juntar forças no segundo
turno.A Idelinão abremão e não te-

Vignatti aposta na

polarização Amin x
LHS para conseguir dos
eleitores deles o segundó' ,

voto para o Senado.

Para a disputa no Senado, Víg
natti afirma não temer a candida
tura de EsperidiãoAmin (PP). Para o
deputado, a disputa entre Amin e

Luiz Henrique da Silveira (PMDB)
será benéfica à candidatura petis
ta. "Quem vota no candidato do
PP não vota no PMDB e vice-versa.
E o eleitor votará para dois candi
datos a senador. A polarização aju
da a terceira via", declarou.

• Giovanni Ramos '

giovanni@ocorreiodopovo.com.br

EX-PREFEITO TAMBÉM SERÁ CHAMADO PARA FALAR SOBRE HOSPITAL

Prefeito será convocado na Câmara
MASSARANDUBA

A, Câmara de Vereadores

aprovou por unanimidade um

requerimento que pede a pre
sença do prefeito Mário Fer
nando Reinke (PSDB) e do

ex-prefeito' Dávio Leu (DEM)
no plenário para prestar escla
recimentos sobre as obras do

Hospital Municipal. A votação
foi na última quinta-feira.

O Legislativo deve comunicar
o prefeito oficialmente na próxi
ma semana', sugerindo uma data
para que ele compareça em uma

sessão da Câmara. A tendência é

que Reinke seja ouvido antes de
Leu. O requerimento é uma ideia
do vereador Mauro Bramorski

(DEM), que pretende cobrar do
atual e do ex-prefeito explicações
sobre o hospital, inaugurado em
dezembro de 2008 por Léu, mas
não entrou em funcionamento.

Bramorski conta que planeja
abrir uma CPI (Corriissão Par
lamentar de Inquérito), caso os

depoimentos não sejam esclare
cedores. "A população não aceita
mais um hospital fechado. Preci
samos saber quais foram os pro
blemas. Se eles não resolverem,
vamos abrir uma CPI", comenta.

Atual prefeito, Reinke culpa o

antecessor pelos problemas no

hospital. "Eu vou falar na Câmara
sim e quero saber o que O Leu tem
a dizer sobre a obra que ele inau-

gurou com irregularidades. Eu

falo, mas quero que o ex-prefeito
seja ouvido antes", comenta.

Leu não foi encontrado pela
reportagem de 'O Correio do
Povo para comentar o assunto.

Segundo Bramorski, que é do
mesmo partido, o ex-prefeito
aceitará o convite da Câmara.

Data: 29, 30 de junho e 01 de juiho
Local: XP investimentos
Novo escritório: 3373-8108

Parcelamento e,m até lOx no Gartã� de credite.

I j

Hospital Municipal foi inaugurado em 2008, mas até hoje não entrouem funcionamento
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ca rol i na@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
CÉSAR JUNKES

es

O
vereador Jaime de Ávi
la (PT) é propositor de
pedido à .Me�a Diretora
para realização de uma

audiência pública na Câmara,
no próximo dia 28, às 19 horas.
A intenção é discutir o proje
to do transporte coletivo, que
tramita na Casa.

"O contrato com a empresa
que presta este serviço no mu

nicípio está vencendo· e neste

projeto temos que definir o que
queremos da próxima empresa
que vai realizar este trabalho",
declarou, convidando os usuá
rios do transporte coletivo e li

deranças para que compareçam
ao debate.

A proposta do Executivo

em tramitação "institui preço
público consistente em tarifa

pela utilização de transpor
te coletivo e dá outras pro
vidências". O projeto de lei

complementar, que precisa
damaioria absoluta para ser

aprovado, prevê a criação de
uma tarifa única, dentro de
um sistema de integração de
terminais.

A discussão promete, já que
o governo terá de se posicionar
sobre o contrato com a Cana

rinho, prorrogado pelo menos

duas vezes sem qualquer deba
te, e que este mês está vencen
do. Já deu um sinal, ao enviar
um projeto à Câmara. Será que
vem licitação?

É segun
Ainda sobre o tema, a entrega do
relatório final ao Ministério PÚ

blico, prometida para ontem pelo
presidente da CEI Jean Leutprecht
(PC do B) ficou para a próxima
segunda-feira. Ele e a presidente
da Câmara Natália Petry (PSB) es
tiveram no Fórum, mas o curador
damoralidade administrativa,
promotorAristeuXenofontes Len-

.

zi, tinha outros compromissos. O
protocolo ficou para a próxima
segunda-feira, às 17 horas.

CÉSAR JUNKES

Refis
Comissão Processante do Refis

se' reuniu ontem para analisar as

defesas finais dos acusados, com .

o suporte do Jurídico. Mas o pre
sidente Lorival Demathê (PMDB) .

preferiu não se pronunciar a res

peito. As conclusões só serão re

veladas na próxima quinta-feira,
quando será lido e votado o relató
rio na comissão. E depois entregue
cópia em CD para que todos os

vereadores tomem ciência para a

votação plenária, se houver.

Não nlais
Apresidente da Câmara, Natália

Petry (PSB), informou ontem que,
a partir de agora, não concederá
mais pedido de vista a projetos em
regime de urgência, seguindo o

que rezao regimento interno da
Casa. Q fez na quinta-feira, já
que em outros expedientes tam
bém havia concedido. Na sessão,
os vereadores bem que tentaram
tirar o caráter de urgência dos

projetos que acabaram trancando
a pauta, mas o governo não aceitou.

FALA Aí!
,

Não somos contra a

construção da escola.
Somos contra o local
que foi escolhido.

fM:'5ID'f:NTIE 1lJI.M:SO('l�ÇiA.o Df, fiiI�i/JAADiORi'S
/010 sar�uo ANJION1lIQ,�,t''IlÃIO :FIU\lJVJ�ilaN�

:'Si(!IOM 'R!IJ,!ffJ'10 iftiJ'f:.Au'roriUlAA PRfJFfln.n�'A
IA nlOAR UM.t'fRRero ,/AIO 'ES11JJI() '·ONDE flCA ,Pi,

I�Rf:il\!)IE l!P!,;r:S DiPf1l (Q1IlU�'ilI;OJ:Wf;

PIERO RAGAZZI

Aguartdo
VereadorJeanLeutprecht (pC do

B) diz que ainda não recebeu explí-
. cação do Executivo sobre o painel
instalado no Centro Histórico, sem
autorização da Câmara. O pedido
de compra do Frontlight veio para o
Legislativo através de um projeto de

remanejamento de verba - R$ 8mil
- da Fundação Cultural. E que o ve
readorpediuvistahá duas semanas,
e desde então espera informações.

s·
O vereador José Osório deÁvila (DENi) apresentou na última

sessão os números referentes a consultas e cirurgias de catarata
.

realizadas pela rede municipal de saúde. Segundo ele, a Secre
taria de Saúde tem dois médicos concursados pela Prefeitura

que fazem este tipo de consulta - um faz 300 consultas/mês e

outra médica faz 160 consultas/mês. Outras 90 consultas são

"compradas por mês e 280 realizadas pelo consórcio de Saúde da

região. O vereador também informou que ao mês são feitas 30

cirurgias pelo SUS e que há 279 em espera para serem feitas, Al
finetando a oposição, lembrou que o número é inferior aos 409
de demanda reprimida deixada pela administração passada.

No forno
FEGARROZ .

o requerimento da Câmara pe- .......

dindo a presença do prefeito Mário
Fernando Reinke (PSDB) e do ex

Dávio Leu (DEM) para falar sobre o .

HospitalMunicipal deMassarandu-
.
ba revela, em sua justificativa, onde
os vereadores querem chegar. "Os
'esclarecimentos podem servir para
eventual abertura de CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) ", diz o

requerimento. Ou seja, o pedido de

instauração está pronto.

Resposta do Executivo ao pedido de demonstrativo financeiro
da Fecarroz não agradou ao proposítor; JoséOsnirRonchi (PP).
O documento apresentou a receita e despesada festa no aspecto

,

geral, semdetalhamento. "Não estouquestionando se o valor é
muito ou pouco. 0 relatório é inconsistente", disse o vereador,
quevaireíterar o pedido ao governo. Como uma festaque
envolveu dinheiro público, inclusive com servidores públicos
que trabalharam, aPrefeitura deveriaprestar contas, fazendo a
publicação emmural e remetendo cópia àCâmara. Ou não?
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EDITORIALCHARGE

lei antifumoÉ p� COMB4\tER
o rU�O,NAO
o fUtAAtJ1El colocada em votação na Câmara deVereadores.

Reportagem publicada hoje pelo O Correio do
Povo mostra que o projeto de lei parece ter boa
aceitação entre fumantes e não fumantes, mes
mo sem ter sido debatido de forma mais ampla

.

pela população. Conforme a proposta, o empre
sário que desrespeitar a lei deverá ser autuado
com base nas sanções previstas pelo Código de

Defesa do Consumidor e da
.

legislação sanitária.
Se a proposta for mesmo

sancionada pelaprefeita Cecí
lia Konell, é preciso que a ad

ministração municipal tam
bém faça sua parte para que
a legislação seja efetivamente

cumprida. Hoje, infelizmente, parte dos projetos
aprovados no município não saem do papel por
que não são regulamentados. Exemplo disso é a

"Lei Seca" aprovada em dezembro de 2008 na ges
tão de Moacir Bertoldi. A legislação, que proíbe o

consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos,
até hoje não é aplicada porque a Prefeitura ainda
não analisou quem é que deve fiscalizar o cum

primento da norma. Sem essa definição, a lei não
pode se tornar realidade.

Ao debater sobre os efeitos nocivos do cigarro, o
município dá um passo importante na busca pela
melhor qualidade de vida da população.

Nos
últimos cinco anos, o câncer causou a

morte de 570 pessoas no município. Des
se total, 88 foram vitimadas por tumores
no pulmão e nos brônquios, partes do

corpo que são atingidas de forma significativa pelo
cigarro. Em todo o Vale do Itapocu, a doença ma
tau 862 pacientes desde 2006, dos quais 130 deles

por causa de problemas malignos no órgão.
.

Segundo a OMS (Organização
Mundial de Saúde), um terço de
todos os fumantes deve morrer 15
anosmais cedo por causa das subs
tâncias inaladas junto à fumaça.
O cigarro aumenta em 20 vezes o

risco de tumores no pulmão, em
13 vezes o de orofaringe e laringe e

em sete o de esôfago. O fumo também tem grande
influência na ocorrência de câncer de bexiga, colá
uterino e pâncreas.

No mundo, a OMS estima que 600 mil fuman
tes passivos devemmorrer todos os anos por causa
do cigarro. Pensando neste público que não fuma
e acaba com a saúde prejudicada em virtude da

fumaça alheia, várias cidades do Brasil já implan
taram leis antifumo.

Em Jaraguá do Sul, projeto de lei do vereador
Jean Leutprecht quer proibir o uso do cigarro
em locais fechados como bares, restaurantes

e boates. Na próxima semana, a proposta será

DO LEITOR

Incubadoras para o futuro
à geração de novas tecnologias.
Tempos depois, o entendimen
to de que a sinergia entre a pes
quisa acadêmica e as iniciativas

empresariais potencialízava o

desenvolvimento tecnológico le
,vou universidades e

empresas à criação
de um sistema pla
nejado.

Nasceram assim
os parques tecnoló

gicos, que se genera
lizaram pelo mundo
apartir dos anos 60.

Em todo o mun

do existem cerca de
três mil incubado
ras - 800 delas ins
taladas nos Estados
Unidos. No Brasil,
mesmo com muitos

Sempre
fico muito empolga

do quando vejo um produ
to de alta tecnologia chegar
ao mercado depois de ter

nascido numa sala de aula ou la
boratório de uma universidade
brasileira. Produtos
atualmente incorpo
rados ao cotidiano
das pessoas, como

os chips, computa
dores oumesmo um
celular, por exemplo,
tiveram sua origem
em instituições de

pesquisa e desen-
. volvimento, ou em

incubadoras de em
.

presas, ou seja, em
ambientes que es

'. timulam a criação
de novos produtos

.

e serviços, que disseminam o em

preendendorismo efou fomentam
a criação de novas empresas. É um
grande saltona capacidade huma
na de gerar conhecimentos e trans
formá-los em riquezas.

É importante mencionar que a

primeira incubadora brasileira foi
criada nomunicípio de São Carlos,
no .ano de 19?4. Desta forma, exis
te atualmente, nesta região, uma
vigorosa cultura de incubadoras
e geração de empresas, principal-

.

mente de base tecnológica.
As incubadoras surgiram de

maneira espontânea. A experi-_
ência pioneira e certamente a de
maior sucesso nasceu no final dos
anos 1940 na Califórnia (Estados
Unidos), quando a Universidade
de Stanford buscou articular a pro
dução de conhecimento científico

DO LEITOR

Em defesa da I\jadefi"
A cultura de

criação'de parques
tecnológicos_e
de incubadoras

, de empresas,
essencial para o

desenvolvimento
integrado de

um país, ainda é
pouco disseminada

entre nós.

Ser
deficiente não é estar'na Ajadefi (Asso

ciação Jaraguaense dos Deficientes Físi

cos), ser deficiente é ter rabo preso. Vejam
o que é deficiente:

.

- É espalhar em centenas de ruas antipó uma

semana antes das eleições, ganhar nas umas,
abandonar as ruas por quatro mandatos, e hoje
retocá-las commacadame.

- É na Secretaria de Educação
aparecer notas' de empresas do

. segmento de material de cons
trução com o faturamento . de
carne moída.

.

.

- É terceirizar amerenda esco
lar para empresa denunciada ání
vel nacional por estar praticando
superfaturamento em seus servi

ços e a comida demá qualidade.
- É gastar R$ 600mil (verba fe

deral) no abatedouro Arnoldo Le
onardo Schmidt, na localidade de Garibaldi, mais
a contrapartidamunicipal (valor nunca divulgado)
e de lambuja licitar empresa de. instalação indus
trial para executar serviços e pagar,mais R$ 56mil
sem nunca ter aberto as portas pra nada.

- É construir a Arena (verbas diversas R$ 13
milhões) mais a contrapartida do município R$
7 milhões e ver o estacionamento sendó utiliza
do para depósito de lixo e entulhos e ainda sofrer
ameaças de que jogos de futsal podem ser reali
zados em outras cidades.

- É realizar a Schützenfest, sumir com a verba
arrecadada, fazer a CEI depois ler o relatório na tri-

buna utilizando o termo "em tese", usar todos os

recursos para que nada fosse à votação.
- É enterrar R$ 1,4 milhões de verba federal

mais a contrapartida municipal, ainda não

. divulgada, na construção" de vila olímpica
(pista,quadra ... ) no bairro São Luís e nada está

pronto, nunca funcionou .

. - É ter na cidade uma SDR (Se
cretária de Desenvolvimento Re

gional) e toda hora gente viajando
a Florianópolis de' pires na mão

pedindo isso e aquilo,
- Ter na cidade o Presídio Re

gional com capacidade para 70

detentos e enfiar lámais 270.
- É reclamar do transporte

público e bem antes de vencer o

prazo renovável a cada 10 anos

chegar e entregar o contrato assi
nado dando plenos poderes para

amesma empresa ficar prestando este serviço por
.mais 10 anos.

- É transitar pela nossa cidade de olhos bem

abertos, pois podemos encalhar na rua e quebrar
a suspensão de nossos carros dado o tamanho
abandono. .

,

- É aprovar aumento de IPTU sem percentual
definido, tipo cheque em branco.

- É promover três reformas no prédio da Câmara
deVereadores e ainda ter coisa irregular por lá. Sou
pai de ummenino especial que não é deficiente.

"
Ser deficiente é

." transitar pela nossa
cidade de olhos bem
abertos, pois podemos

encalhar na rua e

quebrar a suspensão
de nossos carros dado o
tamanho abandono.

"

casos de sucesso, o número de in
cubadoras ainda é pequeno - algo
em tomo de 400. .

Numa era de grandes desafios,
países emergentes como o Brasil

despontam como portadores de
alternativas globais. A cultura de

criação de parques tecnológicos e

de incubadoras de empresas, es

sencial para o desenvolvimento in
tegrado de um país, ainda é pouco

.

disseminada entre nós, mas certa

mente temos todas as condições de
desenvolvê-la numa versão e visão
maismodema ainda.Assim, estare
mos criando condições para ingres
sarmos efetivamente no clube dos

paísesmais avançados seja do pon
to de vista tecnológico, como social
e ambientalmente desenvolvidos.

:>--.

AntonioMerini, vendedor
JoséOctávioAimaniPaschoaI,presidente

. do Instituto Inova, de São Carlos
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PCHBruaca
"

.

esta naUltra
dapromotoria

FOTOS PIERO RAGAZZI

Promotorta aguarda
avaliação técnica da Fatma

sobre projeto que prevê
implantação de usina na

Cachoeira da Bruaca

Como se não bastasse a Promotorta
Pública doMeioAmbiente; oMovimen-'
to S.0.5Bruaca vai encaminhar Um ofí
cio para a Patma questionandooElA e o

Rima apresentados pelaEmpresa Coru
pá Energia durante a audiência pública..

E segundo um dos integrantes do grupo,
Herrmann Suesenbach, uma ONG eco

lõgícatambém deve ser criada para re

forçar o protesto contra a construção da
PCH acima da cachoeira da Bruaca na

cidade. IINão sou contra a PCH, mas sou
a favor da Bruaca existem alternativas
de produção de energia em outros lo
cais para se investir", enfatiza. Há ainda
a possibilidade da cachoeira da Bruaca

contemplar uma área de RPPN (Reser
va Particular 'do Patrimônio . Natural)
do parque ecológico Emflió«Batistela,
coiiliecído como. Rota" das Cachoeiras.

, 'IBenso que com O aumento da RPPN'a
,

, . discu�são dal'GI,:l se encerra", com:ple:ta

Não sou contra
a PCH, DIas sou a'
favor da Bruaca,

existem alternativas,
de produção de'

,

ener:gia em outros
locais para se '

investir". '

HERRMANN'SUJ:SENBACH

"

Mesmo que a Fatma aprove a licença,
projeto pode ser barrado pela Justiça
'CORUPÁ

O projeto para erguer uma
PCH (Pequena Central
Hidrelétrica) acima da
cachoeira da Bruaca está
namira da Promotoria
Pública do Meio Ambiente da

Co� de Jaraguá do Sul.

50
promotorAlexandre Sch

mitt dos Santos instaurou
m inquérito civil contra

o primeiro licenciamen
to ambiental emitido pela Fatma

(Fundação do MeioAmbiente) em
2007 autorizando a construção da
usina hidrelétrica, outra determi

nação judicial tem chances de se

repetir e impedir definitivamente
os negócios da Empresa Corupá
Energia nomunicípio.

Depois de acompanhar a audi -
,

ência pública realizada para apre
sentar o projeto reformulado da
PCH Bniaca no começo do mês,

,

o promotor espera o resultado da

avaliação técnica da Fatma. Com
base nas análises, a promotoria
pública pode se manifestar con
traria ao licenciamento ambiental
e deliberar ações judiciais contra a

autorização do órgão.
Conforme o promotor, em,

2007, a Patma aprovou o licencia-

menta .ambiental sem que a em

presa apresentasse o ElA (Estudo'
de Impacto Ambiental) e o Rima
(Relatório de Impacto Ambien
tal). "Como promotor entendi que
havia irregularidades no licencia
merito e na época instaurei uni

inquérito judicial contra a autorí- "

zação da Fatma", ressalta. E é isso

que pode acontecer novamente,
,

de acordo com Santos, caso as I

exigências não estejam de acordo
com a legislação ambiental.

Por enquanto, segundo a geren
te de licenciamento, Empreendi
mentos e de Recursos Hídricos da
Fatma de Florianópolis, Graciela

Canton, as análises recém come

çaram. "Dependeda qualidade do
ElA e do Rima, podemos solicitar
complementações desses estudos
e isso pode demandar mais tem-

,

po", afirma. O prazo máximo para
avaliação é de 12 meses.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

CONTROVÉRSIAS CERCAM POLÊMICA ENTRE O HOSPITAL E A ENTIDA,DE

I\jadefi continua trabalhando no

estacionamento do São José
dARAGUÁ DO SUL

A briga pela gestão do es

tacionamento do Hospital São
José de Iaraguã do Sul se tor
nou um caso repleto de desen
contras de informações. Após
a Ajadefi (Associação dos De
ficientes Físicos de Jaraguá do
Sul) abandonar o local na tarde
de quinta-feira, depois de fazer
um abraço simbólico na guari
ta para simular uma despedi-
'da, o presidente Valdecir Títon
determinou a volta dos funcio-

nários aos postos de trabalho,
assessorado por uma comissão. .

vérsias, os responsáveis pou-
.Entretanto, os desentendi- pam explicações. Ontem, rw��,

mentos e impasses relatados não foi encontrado para res

até então pouco deixa claro e
.

ponder sobre o caso e a asses
objetivo o real acordo entre o soria jurídica da Ajadefi decla
hospital e a Ajadefi. Para se ter rou não se 'manifestar sobre-é
ideia, o funcionário Osmarino assunto. O presidente do CO'O;:
de Oliveira, 42 anos, que há selho Deliberativo do Hospital
14 anos trabalha na gestão do, São José, Paulo Mattosestava
estacionamento, afirma que a com celular'desligado. O presí
Ajadefi continua administran- dente da instituição, Maurício
do o local até encerrar o con - Souto Maior, também não fQ.i
trato em julho de 2012. encontrado.

Se não bastassem as contra..

PIERO RAGAZZI
;'
,

Segundo funcionários da Ajadefi, associação administra estacionamento até encerrar o contrato em 2012
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Núcleodas·

Concessionárias
.

deVeículos
JaraguádoSuI-sç OrganiZação: cHfert=nclCJJ

CornuM:üQào e Eventos

partiCiPantes: Realização:
.�

APE
ASSocs.tÇAODÁSJIICflOEV!/'PfQUEId$ EJlPREWDO

mE DO U'APOCII

CHEVROLET

ApOiO:

Informe-se sobre o CET (Custo Efetivo Total) antes de contratar o seu empréstimo/
financiamento. Ofertas válidas de 18 a 20/06/2010. As condições das operações variam de acordo com o ano do veículo e estão

sujeitas à análise e aprovação de crédito, consulte o regulamento completo das condições e ofertas anunciadas no estande da BV Financeira neste Feirão. Central de Relacionamento BV: 3003 1616 (capitais e

regiõesmetropolitanas) ou 0800 701 8600 (demais localidades), de seg a sáb, das 7h àsZêh. SAC - informações, reclamações, cancelamentos ou elogios, atendimento 24h por dia, 7 dias por semana: 0800 770
3335

ou 0800 7018661 (deficientes auditivos e de faia). Ouvidoria (para reavaliação da solução apresentada)-
de seg a sex, das 9h às 18h: OSOO 707 00S30u 0800 701·S661 (deficientes auditivos e de fala). Financiamento

em até 60 meses para veículos acima do ano 2007 e com entrada minima de 20%. Primeira parcela para até 60 dias para veículos acima do ano 2007, prazo máximo de 48 meses e com entrada minima de 50%.

Opção Zero de Entrada para veículos a partir do ano 2007
e em prazo máximo de 48meses. Crédito sujeito a aprovação.
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Especialistas dizem quais
. � .

carreiras sao prormssoras
evalem o investinlento no

• •

ensmo supenor
• Página3e4

de desconto no
valor do curso
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DE OLHO NO
MERCADO

FIQUE POR DENTRO

('.oml)�l!t 1'IJ.::rl.1l:JJ,WB$ ee

1fI;t1l','/.lttwJ$ �VW111ii1f3t, If"/{'Jgem /I Ir.nJ.V?JIII

1..,t:u:llCIlrrh.l�i1IpL!rf1J.1'tm(!JI

Na publicação "Escolhendo líderes", o

escritor Joseph Daniel McCool fala so

bre crescimento, sucesso e aceitação de
recrutamento de executivos para alta

gerência. A obra, lançada pela Editora
Saraiva, analisa metodologias de sele

ção em empresas dosmais variados seg
mentos. O objetivo é dar dicas sobre as

melhores práticas para o recrutamento

de talentos e ensinar a alcançar excelen
tes resultados. Segundo o autor, esse é
um livro para entender como funciona
a cabeça de quem seleciona osmelhores
líderes do mundo corporativo.
Editora: Saraiva

Categoria: Negócios
Preço: R$ 39,00
Páginas: 248

As Jaquetas deixam o visliúll mais
elegante durante o inverno. Aposte
em um modelo com cortes retos e

cores neutras.

No ambiente corporativo não é

adequado utilizar roupas que deixam
a barriga à vista. Além disso, prefira

cores mais discretas ..

RANKING
DE EMPREGOS

,. EM ALTA
figurinista

piloto de avião

org. de eventos
analista contratual

'" EM\BAIXA
plaqueiro
arquivista

orçamentista
ajudante de carga

Programação Visual: Bianca C. Deretti

Textos: Agência O Globo !
Comercialização: O Correio do Povo

)', (47) 2106-1919
",- /
�------,-,-,------_._ _"

VAGAS URGENTES!!!

AJUDANTE DE MONTAGEM DE FORMAS
METAuCAS - Ensino médio completo ou em

curso. Para atuar em indústria metalúrgica. Vagas
para Schroeder e Jaraguá do Sul.
ANALISTA DE QUALIDADE - Ensino técnico
oompleto na área mecãníca, desejável estar

. cursando Engenharia Mecânica. Conhecer leitura
interpretação de desenho ,técnico mecânico:
metrologia; corte, estampagem, usmaçem.
Conhecimento com "Kaizen" será diferencial.
ANALISTA / PROGRAMADOR DE PPCP - Ensino
técnico ou superior na área mecânica em curso.

Desejável ter cursos na área e conhecimento com

Excel, MS PROJET e ERP CONSISTEM.
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS - Ensino
superior completo ou em curso. Conhecimento
com cartão ponto, fechamento de folhas, rescisão
de contrato, todas as rotinas de departamento
pessoal. Conhecer sistema Consisten.
AUXILIAR DE PROCESSOS - Ensino superior
completo ou em curso em engenharia ou ensino
técnico completo em área metal-mecânica. Para
atuar com cadastro de itens, elaboração ele
estrutura e processos das enqenharlas.
Conhecimento com metrologia, cronoanalise,
Excel e sistema de gestão ERP CONSISrEM,
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL - Ensino superior
em curso. Conhecimento na área contábil com
escntaflscal Para atuar em horário normal.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Ensino fundamental
completo. MAIS DE 200 VAGASDtSPONiVEIS!
AUXILIAR PATRIMONIAL - t'l1sino médio
completo. Para atuar em supermercado. Vagas
para Jaraguá do Sul no Centro e no Bairro Barra do
Rio Cerro.
CAIXA DE LOJA - Ensino médio completo, Para
atuarem comércio de segunda a sexta-feira.
CONSULTOR COMERCIAL EXTERNO PARA
NEGOCIOS FINANCEIROS - EnSIno superior
completo. Vivência com vendas externas de
serviços financeiros. Para atuar em Jaraguá do Sul
e região na prospecçáo de novos negócios. Ser
motorista habilitado etercarro próprio,
CONSULTOR DE VENDAS - Ensino médio

completo. Para atuar na área de telefonia celular.
Disponibilidade para segundo turno de trabalho,
COSTUREIRA -Conhecimento com máquina reta e

overlock. Vagas nos bairros Vila Lalau e Barra do
Rio Cerro,
DESENHISTA PROJETISTA - Ensino técnico ou
superior em Mecânica, completo ou em curso,
Conhecimento em Autocad, SOlidworks, Para
indústriametalúrgIca,
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL -

Ensino médio completo. Desejável ter curso NH10.
Conhecimento na função, Para atuar na área de
manutenção em indústria têxtil.
ESTAGIÁRIO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL /
ELÉTRICA - Ensino superior em curso. Para atuar
em indústria têxtil.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
TÊXTll- Ensino superior em curso, Para atuar em
indústriatêxtil.
FATURISTA - Ensino médio completo. Desejável
conhecimento na função em área de tributação e fiscal.
GARÇON - Ensino fundamental completo,
Disponibilidade para atuar em horariodiumo,
GERENTE OPERACIONAL (VAGA URGENTE) -

Ensino superior completo ou em curso, Experiência
com coordenação de equipes.
INSTALADOR DE ALARMES - Ensino médlo
completo. ViV'ência na função ou em área de
manutenção elétrica predial.
INSTRUTOR DE INFORMATlCA - Ensino médio
completo. Conhecimento com programas de Otfice
eWindows,
MOTORISTA - Ensino médio completo. Para atuar
em supermercado no Bairro Nereu Ramos. Ser
motorista habilitado com categoria C,
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Ensino
técnico ou tecnólogo na área mecânica.
Necessário conhecimento com leitura
interpretaçáo de desenho técnico mecânico,
metrologia. Conhecimento com operação e

programaçào de centro de usínauem Romi ou
similar.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA - Ensino médio
completo. Desejável curso de Operador de

Empilhadeira. Para atuar em horário normal.
OPERADOR DE PRENSA EXCÊNTRICA - Ensino
médio completo, Atuará com estampa e repuxo de

peças em prensas hidráulicas e excêntricas.

Desejável conhecimento com leitura e

interpretaçáo de desenhomecânico emetrologia.
OPERADOR PUNCIONADflRA - Ensino técnico
em mecânica completo ou tecnólogo' mecânico.
Conhecimento na operação de máquina de

puncionar Danobat.
ORÇAMENTISTA METALURGICO - Ensino técnico
completo. Conhecimento com leitura e

interpretação de desenho mecânico.
Conhecimento na função em áreametalúrgica.
PROGRAMADOR PUNCIONADEIRA - Ensino
técnico ou tecnólogo completo na área mecânica.
Necessário conhecimento com leitura

interpretação de desenho técnico mecânico,
metrologia, 5S, Kaizen, Conhecer o programa
!antec ou outro tipo de programação industrial.
PROGRAMADOR / OPERADOR DE TORNO CNC -

Ensino técnico completo ou em curso. Vivência na

função, Necessário conhecimento com leitura

interpretação de desenho técnico mecànieo,
metrologia,
PROJETISTA ElÉTRICO - Ensino técnico

completo, Para área de automação industrial.

Desejável vivência na íunçáo.
'

TElEVENDAS - Ensino médio completo. Vivência
em área comercial. 12 vagas para J.araguá do Sul.
VENDEDOR INTERNO - Ensino médio completo.
Para atuar em empresa do ramo de borrachas em
horário normal.

Back RH em parceria com o

Grupo Breithaupt está
selecionando Pessoas com .

Deficiência (PNE) para atuar em

Jaraguá do Sul e Guaramirim.

B BREITHAUPT

NOVO ENDEREÇO, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836 - Centro (antiga RH Brasil).
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Carreira 3·.····

Exercícios de autoconhecimento e expectativa para o futuro ajudam na decisão da profissão
efinir os passos
para o futuro preo
cupamuitos jovens.
Com a globaliza
ção e a velocidade

de execução das tarefas, a

decisão sobre qual carrei
ra seguir deve ser tomada
cada vez mais cedo. A con

corrência no mercado de
trabalho afeta a tomada de
decisão. Afinal; todos que
rem uma área que garanta
possibilidades de emprego
e crescimento. O problema
é que nem sempre a pro
fissão em alta é compatível
com um sonho de infância
ou afinidade pelas funções
que irá desempenhar.

"Nos dias de hoje é im

possível alguém ter suces

so profissional se não tiver
afinidade com a profissão.
As pessoas que fazem o que
não gostam sempre estão
insatisfeitas. Isso afeta amo

tivação, o comprometimen
to e a disciplina"para crescer
e prosperar", comenta Ed
son Harada, coach (técni
co de carreiras) e sócio da
Phrisma Consultoria.

Os setores em alta, no
momento, são tecnologia,
telecomunicações, design
e turismo. Uma pesquisa
do Profuturo (Programa

DIVULGAÇÃO

de Estudos do Futuro), da
FIA (Fundação de Instituto
de Administração), mostra'
que nos próximos anos ha
verá uma grande demanda

pqr profissionais de marke
ting, meio ambiente, gestão
e aposentadoria.

Frederico Leal, coach
da Ehvus-Coaching Treina
mentos & Assessoria, con
sidera a identificação com

a carreira o principal fator .

para escolher a profissão:
"É preciso ver se há alguma
incompatibilidade funcio
nal entre a profissão e o que
você está disposto a execu

tar em função'das suas ca

racterísticas e perfil."
Além de pesquisar no

mercado as áreas de inte

resse, a escolha é marcada

por exercícios de autoco

nhecimento. O ideal é iden
tificar gostos; habilidades e

expectativas para o futuro.
"A pessoa precisa se co

nhecer. Saber em primeiro
lugar o que quer para sua

vida, o que é bom e o quan
to algo é bom para ela. Caso
contrário, escolherá cami
nhos que poderão levá-la à

insatisfação pessoal", expli
caLeal.

MARIANNA ABDO GONÇALVES
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Jovens investem em setores que oferecemmais.
oportunidades de emprego e boas chances de ascensão

DIVULGAÇÃO

scolher uma carreira pro
missora ou a profissão dos
sonhos - aquela que você
tem mais afinidade - �,o
'que mais pesa na hora de

definir o, futuro. Além da pos
sibilidade de bons empregos e

crescimento, o' profissional de

seja desempenhar algumas fun

ções, tem que gostar do que faz
e obter satisfação pessoal. Vivian
Chinchilhan Sanches Alves, de 21

anos, cursa o penúltimo semestre
de hotelaria no Centro Universi
tário Senac. E ela já vê as possi
bilidades que irão surgir na sua

área por causa do crescimento
do setor de turismo e dos eventos

esportivos que o país sediará - a

Copa de 2014 e as Olimpíadas de

2016.
Vivian trabalha no setor há

algum tempo. Começou como

estagiária no hotel Hyatt, na ca

pital. Hoje, faz parte do quadro
de funcionários efetivos da rede
e atua na área de mordomia, com
atendimento de clientes vips hos
pedados nas suítes presidenciais.
"Percebo chances de crescimento

rápido com a abertura de novos

hotéis e a valorização de pessoas
formadas em hotelaria. A facul
dade ensina a ser administrador,
o que ajuda a conquistar vagas de

gerência nas unidades", comenta.
Essa conquista não foi sim

ples. Vivian estudou muito para
ser bem-sucedida no vestibular. E
com o emprego atual tem que do-

minar dois idiomas, os quais usa

todos os dias: inglês e espanhol.
"Cerca de 70% a 80% dos hóspe
des são estrangeiros. É preciso
conhecer, pelo menos, o inglês",
alerta a universitária.

, Daniele de Oliveira dos San
tos, de 18, também escolheu uma

carreira em alta: engenharia de

produção. Aluna do cursinho Eta

pa, unidade Ana Rosa, ela tentará
uma vaga nas universidades pú
blicas mais concorridas do país.
"Na hora de escolher, o que pesa
mais é o que está em alta. Queria
uma profissão que eu gostasse,
mas também que fosse promis
sora." Para ela, é fundamental ver
as possibilidades que a profissão
terá no futuro.

MEDICO DO TRABALHO

Jaraguá do Sul

01 Até o dia 27/06, pelo site.

ANALISTA DE APOIO A GESTÃO - TI

Jaraguá do Sul

01 Até o dia 3ô/06, pelo site.

mbos os sexos.
,

Luiz

Marins

epois de algum tempo que uma pes
soa fica num emprego, ela pode correr
o risco de pensar que é insubstituível.

Isso é muito comum. A pessoa tem a

sensação clara de que se ela deixar a

empresa, a empresa não conseguirá sobrevi-

ver. Ela começa se achar vítima do patrão, dos
chefes e até de seus colegas. Ela começa a ter

um desejo inconsciente de "punir a empresa"
através da sua saída, pois, ela terá certeza que
todos virão de joelhos implorar a sua volta.

Conheço pessoas que ficaram totalmente

decepcionadas e mesmo depressivas ao verem

que a empresa em que trabalhavam sobreviveu

à sua saída e que alguns meses depois nem se

lembravammais dela. Geralmente essas pesso-
.

.

as começam a falar muito mal da empresa em

que trabalharam e até mesmo inventam boatos
dizendo que a empresa está com problemas fi
nanceiros, de qualidade ou outros quaisquer e
por isso ela a deixou. Conheço pessoas que ao

deixar seus empregos comentaram ter absolu
ta certeza de que seus ex-patrões viriam,. cor
rendo oferecendo salári@ ,maior para que �ol-

, ,

tassem, Um homem que conheci, não aceitou
um novo e11_lprego dizendo estar aguardando
o telefonema de seu ex-patrão pedindo a sua

volta, Eles não conseguirão sobreviver sem

mim, afirmou ele. Meses depois, el� continu-
I ava desempregado.

"j'
'

..' ',' '." "F ::·'!.F ii

Quero deíxàr claro que esse sentimento de
ser insubstituível é natural em muitas pessoas,
pois elas realmente são pessoas-chave para as

empresas em que trabalham. De fato, seus pa
trões sentirão muito a sua saída. De fato elas
farão falta. Mas cuidado para não c�ir nes�a
armádHha.

'
'

... " ,II

. Da mesma forma e com a mesma gravida �

de, conheço patrões que 'acreditam que seus

funcionários jamais deixarão suas empresas
e dizem: "ele não encontrará emprego igual a
este" ou ainda "ninguém o contratará e ele yol-

'

tarade joelhos pedindo ;gani voltar", "
, e "

'i O's dois lados se enganam. A verdade e qu'E:� ,

neI? empregados, nem patrões são insubsti
tuíveis e é preciso termuita humildade, calma,
paciência e, principalmente, muito equilíbrio
para entender essa verdade.
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Profissionais de gestão ambiental estão em alta.

Empresas buscam soluções sustentáveis
DANIEL PERA/DIÁRIO SP

-s

preocupação com. a questão am- varejo americana, que tem unidades
biental - que tem feito com que mundo afora. "Surgiu uma oportunidade
governos e empresas busquem al- nessa área e me- interessei em fazer essa
ternativas de crescimento menos mudança, pois vislumbrei a possibilidade
gressivas ao meio ambiente - fez de atuar com um tema tão importante e

a demanda por profissionais da área de atual para a humanidade, bem como para
gestão ambiental aumentar. Estabelecer a perenidade dos negócios", conta.
estratégias de sustentabilidade, auxiliar Ela é responsável pelas estratégias de

governos a desenvolver projetos de redu- sustentabilidade, mobilização dos pú
ção da emissão de gases nocivos e criar blicos internos e externos e desenvolvi
meios de produção não agressores ao mento de parcerias. Segundo ela, é gra
meio ambiente são algumas das funções tificante trabalhar em uma profissão que
realizadas pelos profissionais que lidam tenha preocupação social. "Além de ser

com o setor. uma carreira em ascensão, também tem o

A engenheira industrial química Chris- lado da satisfação pessoal. Acredito que o

tianne Urioste Canavero, de 35 anos, atu - resultado do meu trabalho traz impactos
ava na área de melhoria contínua do positivos para o bem da sociedade e para
Walmart Brasil. Agora, ela trabalha como

.

a preservação do meio ambiente para as

diretora de sustentabilidade da rede de gerações futuras."

IIVlC>VEI,S

ui

Rua Ex.pi. j1oáo'zapCII;W. aa (41) 3275-1133
Centro - j'�r-.:lIguá do S'uJ' www.b;lrtefímoveiS..com.br

I

I

Max

Gehringer.
Carreira de Talento

Há oportunidades ao

profissional sênior

.

Por que algumas empresas preferem contratar candidatos mais jovens
para determinadas funções? Porque elas imaginam que funcionários com
mais idade têm vícios profissionais e .demoram para se integrar a um novo

ambiente. E também pelo retorno dos investimentos que a organização
irá fazer. Vale mais a pena investir em um jovem, que terá uma vida
útil profissional muito mais longa. Estou deixando de, lado QS motivos

que nada têm a ver com idade. Alguém corri 50 anos que não concluiu
um curso superior não está senda discriminado pela idade, mas pela
desatualização. Evidentemente, . é possível fazer uma lista muito maior

de argumentos a favor de quem está próximo dos 50 anos. Por exemplo,
experiência" estabilidade, maturídadé, passàdo c,onfi�vel e- resultados

,
',� ':

concretos. Minha sugestão ao nosso leitor: tire de seu radar as empresas
maiores e concentre sua busca nas médias ,e pequenas sorporações. São
elas que estão oferecendo' mais oportunidades para pessoas que podem
cocitribu�,r co.m os �on.]iecime,ntos adquiridos duranteduas OtI três tlécéldas
de carreira, Se,você q�iseJ.;:a miqha, oRhiião, e,��as empresas e,stão certas

"

as quêl'mitam ajdad 'vadas, 'sisso::n�(i)'�" Qge,poss.

ft:l' diat '.
d'

o que slgnltleà carreira em Y? É mais uma dessas modas'
. passageiras?

Não: É um programa de desenvolvimento profissional, que já está

completando 25 anos, e é adotado principalmente por empresas que

dependem muito da tecnologia. Mas, primeiro, vamos falar das organi
zações que não têm um plano de carreira em Y. Elas oferecem só uma

possibilidade de crescimento. É ir subindo, degrau por degrau, a escada

da hierarquia. De funcionário raso. a supervisor, de supervisor a gerente,
e assim até chegar a presidente. Quanto mais alto for o cargo, maior será

a necessidade de administrar gente, de pensar estrategicamente e de agir
politicamente. Por outro lado, quanto mais alto for o cargo, menor será a

necessidade de ter conhecimento técnico especializado porqueisso fica

orá por conta dos subordinados. Então, uma estrutura normal é isso, um

poste com uma série de poleiros. A carreira em Y transforma esse poste
em uma árvore com dois galhos. Para um lado vão os profissionais que

querem ser gerentes ou diretores. Para o outro lado, aqueles que estão

satisfeitos em ser técnicos e que não têm muita vocação para a estratégia
ou para a gestão de pessoas. Para esse pessoal, as empresas que adotam
a carreira em Y oferecem a possibilidade de ir crescendo dentro -de sua

própria função.

MAXGEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DÚVIDAS
DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E TV:

I
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Bernt

Entschev

Dia dos namorados
Inspirado pelo clima romântico que

vivemos na semana após o Dia dos Na

morados, lembrei-me da história de
uma antiga funcionária. Rafaela era jo
vem quando veio trabalhar em minha

empresa e vi, durante anos, ela evoluin
do profissionalmente e conquistando
seu espaço dentro da empresa. Ela era

urna moça muito bonita, porém estava

sempre sozinha. Volta e meia, quando
encontrava com ela na cozinha, pergun
tava como ia seu coração e ela sempre
respondia: "está batendo no compasso
certo... mas vazio, colho sempre!". Sem
pre dizia a ela para não se descuidar de
sua vida pessoal, mesmo que como pro
fissional ela estivesse 'às mil maravilhas.

Pouco mais de cinco
anos trabalhando comigo,
Rafaela me chamou para
uma conversa e disse que

, pretendia dar outro pros
seguimento a sua carreira
e me comunicou seu des

ligamento. Por coincidên
cia, a empresa onde ela
iria trabalhar era de um

amigo muito querido. Por
conta disso, continuei ten
do notícias da moça, tanto

pelo meu amigo, quanto
por ela mesma. Ambos
relatavam as evoluções
de Rafaela e eu ficava muito contente

ao ter apontamentos sempre positivos
de alguém que eu realmente. desejava o

melhor. Até que um dia, meu amigo me

chamou para uma conversa a respeito
da moça, dizendo que o assunto era sé

rio e precisava ser tratado pessoalmen
te.

Ao iniciarmos, Roberto me explicou
que estava com um "pepino" para resol

ver, inusitado em sua empresa e que ele

não sabia ao certo como agir. Pouco mais
de uma semana antes disso, Rafaela ha
via lhe chamado para uma conversa para
anunciar que estava apaixonada por um
colega de trabalho e queria a aprovação
de Roberto, caso contrário, pediria de

missão. Roberto, tomado pela surpresa,

pediu um tempo para pensar e solicitou

que, por enquanto, a moça não comuni
casse o romance para mais ninguém da

empresa. Atarantado, ele me pedia ajuda'

para decidir como proceder em relação
à situação. Meu amigo nunca, precisara
enfrentar circunstância semelhante.

Por conhecer a trajetória da'moça e

saber que ela realmente era bastante fe
chada pará as coisas do coração, imagi
nei que, se ela havia chegado ao ponto de
se abrir de tal maneira para o chefe, era
porque a coisa era deveras séria. Fiz uma
série de perguntas a Roberto em relação
à conduta do rapaz na empresa, pois em
relação à seriedade de Rafaela, eu prati
camente colocaria as minhas mãos no

fogo. Roberto admirava muito o jovem
e disse que, na verdade, considerava-os
um casal perfeito, porém tinha medo do

que isso poderia implicar no trabalho de
ambos. "Tente!". Foi o que
disse a ele. Era melhor ten
tar liberar o romance entre

os colegas, a perder um de
les. Afinal, uma coisa era

certa, eles namorariam, in

dependente da aprovação
ou não.

Por mais de dois anos,

Rafaela e Thiago namora

ram e trabalharam debaixo
do mesmo teto. De tempos
em tempos, trocava men

sagens com Roberto, que,
sempre me dizia que am-

bos eram discretos e de-

Roberto admirava
muito o jovem
e disse que,
na verdade,

considerava-os
um casal perfeito,

porém tinha
medo do que isso
poderia implicar no
trabalho de ambos.

"

sempenhavam seus trabalhos cada vez

melhor. Rafaela também se correspon
.día comigo e eu percebia na moça uma

felicidade incomum, algo que antes não

podia ser notado nela, pormais que fos
se sempre muito querida com todos. A

moça passou a fazer planos para o fu

turo' almejava ter filhos e parecia levar

a vida de forma mais tranquila do que
antes. Eu torcia por aquele romance!

Talvez seja por isso que fiquei tão
feliz- ao receber .o convite de casamen
to deles há pouco mais de um mês. Isso

mesmo, o namoro que iniciou há cerca

de dois anos agora se concretizará. Fico
feliz em ter feito parte disso e, principal
mente, por descobrir um profissionalis
mo fora do comum na moça, que prefe
riu abrir o jogo no princípio e ser sincera

com o chefe, com o relacionamento e

consigo mesma. Aos dois, meus votos

de felicidade!

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

CENTRAL D,E DISTRIBUiÇÃO, NOSSO PONTO

CONTRATAÇÃO IMEDIATA
,

PARA TRABALHAR EM GUARAM+RIM

éONFE,RENTE DE, MERCADOR�AS TELEVENDAS
,.. Ambos os sexos
* Ensino médio
11 Experlênc.la na função .

'" Salário compativel com a funçã,Q

'" Ambos, os sexos
.. Ensino médio
., Experiência na função
.;, Salário cornpatível com a função

Inter'assados enviar currículo. para nossop,ónto@nossoponto.,c,om.br .

ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
informa:

MATRíCULAS ABERTAS!
CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- período noturno -

<; Início das aulas: 02/08/2010
• Sem taxa de matrícula. .

• Primeira mensalidade er'n 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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·Inscrições para o curso Tecnolo ia
e uranca do Irânslto

. �
.

._

em
Interessados devem acessar as páginas virtuais da Unerj e garantir a vaga.

s inscrições para o

curso Tecnologia em
Segurança do Trân
sito permanecem
abertas e devem ser

feitas nas páginas virtuais

www.unerj.br. A capacita- .

ção é oferecida pelo Centro
Universitário de Jaraguá do
Sul (Unerj). As atividades
estão marcadas para co

meçar em 2 de julho.
Durante dois anos e seis .

meses as aulas acontecem

nas sextas-feiras e sábados.
Conforme a assessoria da

instituição, 110 curso tem 80%
de encontros presenciais e

tem como objetivo a forma

ção de profissionais capaci
tados para o planejamento,
organização e ao desenvol
vimento de soluções para a

segurança do trânsito".
Com a formação nessa

área, os profissionais po
dem trabalhar em Centros
de Formação de Conduto
res, Controladorias Regio
nais de Trânsito, Prefeitu-

ras, Juntas Administrativas
de Recursos de Infrações
de Trânsito, Polícia Militar,
Polícia Civil, Forças Arma
das e em outros locais.

VESTIBULAR
DE INVERNO
Estão reabertas as opor

tunidades para as tradicio
nais graduações da Unerj.
As inscrições para o pro
cesso Seletivo de Inverno
também estão abertas no"
site da instituição de ensi- .

no superior www.unerj.br.
As alternàtivas concentram
vagas para sete capacita
ções que devem ser garan
tidas até o dia 29 de junho,
sem cobrança de taxa.

Outras informações no

telefone (47) 3275-8200 ou

no site.

DAIANA CONSTANTINO

daianac@ocorreiodopovo.com.br

DAIANA CONSTANTINO

VESTIBULAR de inverno na Unerj oferece vapgas para sete cursos
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,S8leçãa pela
� I

J
Suas Doias larantem sua va

,

,

no maior grupo de ensino superior de Santa Catarina

� Escolha seu curso!

GRUPO

RIASSELYI
FAMEG

CURSO SUPERIOR TRADICIONAL

Administração - Finanças I Administração - Marketing

Administração - Recursos Humanos I Di reito

, Engenharia de Produção I Psicologia

www.falDel.edu.llr
INDAIAL
UNIASSELVI

TIMBÓ.
UNIASSELVI

BLUMENAU
FAMEBLU

GUARAMIRIM
FAMEG

BRUSQUE
ASSEVIM

ICPG
PÓS-GRADUAÇÃO .

RIO 0,0 SUL
FAMESUL

•

ais recu,r

LíDER DE EXPEDIÇÃO/ACABAMENTO (M/F)
MARCENEIRO (M/F)
MEC�NICO DE MA�UTENÇÃO (M/F)
MECANICO DE VEICULOS (M/F) Vivência
com balanceamento, geometria e suspensão.
MONTADOR (MECÂNICO) (M/F)
MOTORISTA (M/F)
Carteira de Habilitação AC e AE.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM (M/F)
Vivência com programação.
OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVA
DEIRA (M/F)
OPERADOR DE CALDEIRA (M/F)
OPERADOR DE PRENSA EXCÊNTRICA (M/F)
PROGRAMADOR DE TORNO CNC (M/F)
PROGRAMADOR/ OPERADOR DE PUNCIO
NADEIRA (M/F)
PROGRAMADOR DE PCP (M/F)
Vivência em tinturaria/metalúrgico
PROJETISTA (M/F)
SOLDJ\DOR (M/F) I

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO
(M/F)
TALHADOR (M/F)
TECELÃO (M/F)
VENDEDOR INTERNO E EXTERNO (M/F)
ZELADOR (M/F)

AU,�ILlAR CONTÁBIL / FISCAL (M/F)
Vivencia na função. Ensino superior cursan-

, do ou completo em Ciências Contábeis.
COSTUREIRA (M/F)
COMPRADOR (M/F)
Desejável conhecimento em HP12C.
DESIGNER GRÁFICO (M/F) ,

DOBRADOR (M/F)
ENCANADOR (M/F)
ENCARREGADO DE COSTURA (M/F)
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (M/F)
ESTAGIO DE ELÉTRICA, ELETRÔNICO AU
TOMAÇÃO (M/F)
ESTAMPADOR (M/F)
FARMACÊUTICO (M/F)
FISIOTERAPEUTA (M/F)
FRENTISTA (M/F)
FRESADOR / TORNEIRO MECÂNICO (M/F)
GERENTE COMERCIAL (M/F)
Vivência no ramo Têxtil. '

INSPETOR VENDAS (M/F)
Disponibilidade de viagens, e desejável vi
vência anterior em vendas do ramo alimen
tício. Formação Superior. -

INSTALADOR DE GESSO (M/F)
JARDINEIRO (M/F)
LAVADOR DE VÉICULOS (M/F)

,

'.,0 •

•

..' _

_

TODAS �S_VAGAS SÃO P�RA AMBOS OS SEXOS (M = Mascuíino e F = Feminino)
AJUDANTE DE PRODUÇÃO (M/F)
Para atuar em diversos bairros.
ALMOXARIFE (W!/F)_
ANALISTA DE SUPORTE (M/F)
Desejável noção de banco de dados e TI -

setor de informática. Curso Superior.
ANALISTA FINANCEIRO (M/F)
Desejável curso superior e conhecimento na

função.
ASSISTENTE DEPARTAMENTO DE PESSO
AL (M/F) Vivência em cartão ponto, folha de
pagamento, CAT, admissão, contratação.
ASSISTENTE TÉCNICO (M/F)
Vivência em assistência técnica e montagens
industriais. Disponibilidade de viagens.
ATENDENTE DE PADARIA (M/F)
Atender em Cyber café, de Segunda à Sába
do até meio-dia.
AUXILIAR DE COSTURA (M/F)
Para consertos e revisão de peças de roupa.
Atuará na Ilha da Figueira.
AUXILIAR DE IMPRESSORA E SERRA (M/F)
Auxiliar na -impressão ou serra de caixas de
papelão, segmento de embalagens.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO (M/F)
Análise físico sensorial. 10 turno de trabalho.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (M/F)
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S'ÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

Comida típica, brincadeiras,
bailes e uma fogueira com

uma altura de 30 metros: já
começou a 95ª Festa Junina
de São João do Itaperiú.

festa foi aberta na noite de on- ,

tem e, até domingo, quem vi
-- sitar a cidade catarinense vai

oder prestigiar a apresentação
degrupos folclóricos, o tradicional casa-.

,
mento caipira e shows de várias duplas

, sertanejas - sem contar as mais dê 20
barracas com culinária típica das festas
de São João e quentão para aquecer os
turistas nas vésperas do inverno.

Hoje, a festa estará aberta a partir
das 20h, e a dupla Luciano & Gabriel
sobe ao palco às 20h30. A queima da

fogueira de 30 metros, parte mais espe
rada do evento, deve acontecer às 23h
e será acompanhada de um show piro
técnico - um investimento de mais de
R$ 12mil em fogos de artifício.

A fogueira é tida como a maior
do Estado, e faz parte da festa desde
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a primeira edição. Para a construção,
sete varas de 35 metros são fixadas no
chão para servir de base aos 70metros

quadrados de lenha. Como a madeira
fica em uma altura muito grande e

seca rapidamente, o fogo deve acabar
até a tarde do domingo.

Além dos shows, a festa tem
mais de 20 barracas de culinária

e exposição de tratores,

Os cerca de 20 mil visitantes ainda

podem prestigiar um baile com o gru
po Garotaço, um almoço. festivo no

domingo, uma tarde dançante com

entrada franca para a terceira idade e

a apresentação do grupo Tchê Barba
ridade e da dupla sertaneja Tenório e

Praense. Além das atrações musicais"
está acontecendo uma exposição de

máquinas agrícolas e caminhões.
Ao todo, foram investidos na festa

cerca de R$ 170 mil, incluindo a contra

tação dos grupos artísticos. A entrada da
festa é gratuita, mas os bailes custam en

tre R$ 10 e R$ 15.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

r-

Fogueira de
30 metros,
construída
com 70m2
de lenha,
será
queimada
na noite
de hoje

FESTA JUNINA

Queimada fogueiraacontecehoje
Comemoração anual em São João do Itaperiú deve reunir cerca de 20mil pessoas
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ANTIF

Projeto de lei
proíbe fumo em
locais fechados
Comerciantes apóiam medida e

em alguns bares, proibição já existe
JARAGUÁ DO SUL

Chegar em casa, após ter
ido a um bar ou boate, sem
sentir cheiro de cigarro na

própria roupa, mesmo sem

ser fumante, hoje, parece
algo improvável.

Pois
em breve, ,�sta realidade

deve mudar. E que na pró
xima semana, a Câmara de
Vereadores de Jaraguá do

Sul discute e coloca em votação o

projeto de lei antifumo, que proíbe
o ato de fumar em ambientes fecha-

,
dos de uso coletivo como bares, res
taurantes, casas noturnas, escolas,
empresas e hotéis. Amedida já é lei
em cidades comoNova Iorque, Lon
dres, Paris e BuenosAires. No Brasil,
cidades dos estados de São Paulo,
MinasGerais eParaná também ade
riram à nova' legislação. Em Santa

Catarina, a norma foi recentemente
adotada pela capital, Florianópolis,

O projeto de lei, apresentado
pelo vereador Jean Leutprecht,
,'parece ter boa aceitação, entre

fumantes e não-fumantes.. Para

alguns comerciantes, mesmo

antes de virar lei, a proibição do
fumo já é regra. É o caso de Pedro
'da Silva, 51 anos, proprietário de
uma lanchonete no calçadão. Há

30 dias, ele colocou nas paredes
placas indicàndo que é proibido
fumar dentro do estabelecimento.
"Melhorou muito. Posso ter desa

gradado um cliente, 'mas agradei
outros cem. O próprio fumante se

incomoda em comer em um local
onde tem fumaça", comenta.

,

A mesma opinião é defendida
, pelo proprietário de restaurante,
JorgeVieira. "No princípio a lei pode
causar alguma reação. Mas é um

grande avanço. Ajuda a preservar a
saúde e omeio ambiente", enfatiza.

Omaior impacto deve ser senti
do entre fumantes que frequentam
boates. Mas até mesmo os empre-" .

-'

sários desse segmento concordam
com a medida "Com o tempo as

pessoas vão mudando os hábitos.
Se for aprovada, vamos ter de nos

adaptar. Quem não fuma não pode.
serprejudicado porquem fuma", re
sume o proprietário de uma dance
teria, Charles Lux.

• Debora VoIpi
debora@ocorreio_vo.com.br

Em alguns estabelecimentos, placas indicam a proibição

o que diz o
projeto de lei

- "É proibido o uso de cigar
ros, cigarrilhas, charutos, ca

chimbos ou de qualquer outro

produto fumígero, derivado ou

não do tabaco, em recinto coleti
vo, privado ou público, salvo em

área destinada exclusivamente a

esse fim, devidamente isolada e

com arejamento conveniente"

Sobre a fiscalização
"O empresário omisso ficará sujeito às san

ções previstas no artigo 56 da' Lei federal n.o

8.078, de 11 de setembro de 1990 -Código de De-

fesa do Consumidor, aplicáveis na forma de seus

artigos 57 a 60, sem prejuízo das sanções previs
tas na legislação sanitária".

"Sou a favor. É bom para as

pessoas que não fumam e até

para as que fumam. E quem
não fuma, não precisa inalar a
fumaça de quem fuma".

JONE BOSSE, 32 ANOS,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

"Fui fumante e sou a favor desta
lei.Porque fumarem local fechado

prejudica quem não fuma.O
hábito de fumar só fazmalpara a
saúde e parao bolso das pessoas, o
ideal seriaparar de fumar".
ADOlAR KARSTEN, 44 ANOS, MOTORISTA

"Apesar de ser fumante, eu
concordo com a lei. Não acho
certo fumar em locais fechados.
Quem fuma, devese retirar e
fumar lá fora".

"Eu sou fumante e não fumo
em locais fechados ou perto
de crianças. Sou a favor da
proibição".

"Sou a favor porque os próprios
fumantes concordam com esta
lei. Nomeu estabelecimento eu

proíbo de fumar e os clientes não
reclamam, eles.respeitam".

MAURíCIO BOlDUAM, 20 ANOS,
PROMOTOR DE VENDAS

JUCELI ROSENK,
40 ANOS, COMERCIANTE

ADRIANO EspíNDOlA,
35 ANOS, COMERCIANTE
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Passivos: 600milmortes anuais
No mundo, apenas 5% da população são protegidos por legislação que coíbe tabagismo

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br Segundo a OMS, cerca de um milhão de pessoas em todo o mundo têm o vício do cigarro

JARAGUÁ DO SUL

Quando o assunto é o vício do
cigarro, os números se multiplicam
de maneira acelerada e as

estatísticas são alarmantes.

Basta
consultar um especialista para ser

intimidado com uma enxurrada de in

formações. Segundo o oncologista clí
nico Hugo Nora, os estudos que com

provam osmalefícios do tabagismo vão desde
as substâncias utilizadas na fabricação até os

altos custos gerados pelo tratamento de doen

ças provocadas pelo fumo.
Não é por menos que estimativas da Or

ganização Mundial da Saúde indicam amorte

de uma pessoa a cada dez segundos motivada
pelo consumo do tabaco no planeta. E os da
dos negativos não param nesse levantamen
to. A OMS ainda alerta para o fato de que um

terço de todos os fumantes devem perder, em
média, 15 anos de vida por causa das substân
cias inaladas junto à fumaça.

Já no caso dos passivos, aqueles não-fu

mantes, mas que convivem com viciados, a si
tuação não é menos sombria. De acordo com
Nora, 600 mil integrantes desse grupo devem
falecer anualmente no mundo. As crianças 're
presentam dois terços desse total.

Nos dois lados, uma dos principais causas
para asmortes responde pelo nome-de câncer,
Conforme o oncologista, o cigarro aumenta

em 20 vezes o risco de tumores no pulmão, em
13 vezes o de orofaringe e laringe e em sete o

de esôfago, Além disso, ainda tem grande in
fluência na ocorrência de neoplasias na bexi
ga' de colo uterino e de pâncreas.

Por tudo isso, Nora chama atenção para
a cautela. "Precisamos prevenir ao máximo o

tabagismo", afirma. Paralelo às leis, discutidas
intensamente no Brasil desde 2009t ele cita
outras maneiras de minimizar esses efeitos.
Um deles é elevação do preço, que, comprova
damente, diminui o consumo. O outro, a proi
bição da venda avulsa.

AJUDA

Programa volta
no ano que vem

Interrompido desde 2009 por causa do
falecimento do médico responsável, o pro
grama jaraguaense antitabagismo deve ser

retomado em 2011. O intuito é ajudar os
fumantes interessados em se desligar do, I

vício causado pelo consumo do cigarro.
Por isso, eles são tratados a partir de uma
equipe multidisciplinar composta de mé

dico, psicólogo, assistente social e de pro
fissionais de enfermagem.

PIERO RAGAZZI

"
Com o tempo, a

calma trazida pelo
cigarro é substituída
pela angústia de não

poder respirar.
SEBASTIÃO FILHO, MÉDICO

"

Uma conta paga
por todo mundo

'

Conforme o médico Sebas
tião Filho, da Secretaria de Saúde
de Iaraguá do Sul, nos últimos
cinco anos, 570 pessoas perde
ram a vida no município devi
do aos mais diversos tipos de
câncer. Porém, dessas, 88 fo
ram vitimadas por tumores no

pulmão e brônquios, partes do

organismo significativamente
atingidas pelo cigarro.

Já na microrregião, os da
dos se elevam ainda mais. De
acordo com a Vigilância Epide'
miológica, desde 2006, as neo

plasias mataram 862 doentes,
sendo que 130 deles por causa'
de problemas malignos no ór
gão. "O tabagismo ataca, princi
palmente, o aparelho respirató
rio", comenta.

Por consequência, ainda
há os altos custos com o trata

mento. Segundo Hugo Nora, os
gastos com a oncologia têm au

mentado ano após ano no mun
do inteiro. Os setores de Saúde,
por exemplo, já reservam 10%
do orçamento ao cuidado dos
fumantes passivos. "Os taba

gistas dizem que ninguém tem

nada a ver, com o vício deles,
mas quando ficam doentes, a

conta é de todos", complementa
Sebastião Filho.

ATENÇÃO!
Substâncias 'são
cancerígenas

Quem ainda tem dúvidas quanto
aos malefícios causados pelo simples
fato de, acender um cigarro e inalar a

fumaça gerada por ele, é só se atentar

às explicações do oncologista Hugo
Nora. Segundo o médico, ele tem mais

de quatro mil substâncias. Do total, pelo
menos, 250 são comprovadamente tóxi
cas ,e outras 40 consideradas canceríge
nas pelos especialistas.

NÚMEROS
Homens fumam

mais que mulheres
De acordo com o IBGE (Instituto Bra

sileiro de Geografia e Estatística), no Bra
sil, 21,6% dos homens e 13,1% das mu
lheres são fumantes. Entre os acometidos

pelo vício, a incidência cresce conforme
diminui a renda e a instrução. Por fim,
mais de 60% dessas pessoas pensam em

parar de fumar quando se deparam com

imagens retratando os males causados

pelo tabagismo.

�REVENÇÃO
Preço maior =
consumo menor

Dados oficiais garantem que apenas
10% de aumento no preço pago por uma
carteira, de cigarros são suficientes para
reduzir em 8% o consumo. Parte dessa di

minuição tem como motivação outra es

tatística. Cerca de 90% dos fumantes dão a
, largada ao vício antes dos 18 anos de idade,
ou seja, em uma condição de ilegalidade.
"Quando se evità o contato, se restringe
tudo isso", explicaHugo Nora.
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Plural

eatriz Sasse
'47 8433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
twiUe r. c omi b e a tri zsasse

ickr/bea-sasse
ortut Beatriz Sasse

CLUBE DO ANDARILHO/DIVULGAÇÃO .

/

, O Clube do Andarilho

prepara a caminhada de
número 141 para ocorrer no
Vale Europeu, no dia 26 de

junho. O percurso inicia no Alto

Jaraguazinho e vai até o centro

de Rio dos Cedros. Será uma
caminhada leve, de baixo grau
de dificuldade, num total de 20

quilômetros. O almoço será no
Hotel e Restaurante Joanna Bella
(famíliaMathedi) com comida

típica italiana. Inscrições até dia
21, na loja Sport & Ação (telefone

3055-2188). Saída às 6h30 no
Posto'Mime (matriz). Contato:
clubeandarilho@gmail.com.

.

Trinta e três participantes do Clube do Andarilho curtiram a bela natureza do Vale Europeu ao longo da
caminhada na "Rota do Enxaimelll, ligando o Rio da Luz a Pomerode. Foram quase 18 quilômetros de
caminhada finalizando com almoço no Restaurante da Malwee, em Pomerode

Junlinhos
Com o objetivo de chamar a

atenção da população, especial
mente dos apaixonados, a Telles

Calçados realizou, no Dia do Na
morados uma ação de marketing
de guerrilha. Um casal usando ca

miseta dupla com o mote da cam

panha passeou pela cidade, entrou
em ônibus, sentou no banco da

praça, tomou cafezinho e encan

tau pela originalidade. A ação be
low the tine foi criada pela agência

�

KWB, com participação do Gats.

BOCÃO/DIVU L:GAÇÃO

Os amigos Paulo, Peterson, Daniel,Wolney, Sidney e Ivan encararam um

desafio no dia 12. Eles enfrentaram uma trilha molhada e escorregadia
para chegar ao topo do Morro do Boi, uma das maravilhas naturais de
Corupá, de lá, se deliciaram com a bela vista da região

NOVOS ESCRITORES
O Programa Sesc de Formação de Escritores abre nova turma em ju -

.

lho. Para se inscrever, basta enviar um texto literário de autoria própria e

uma pequena biografia literária para pablovêsesc-sc.com.br, até dia 21.
Dos interessados serão selecionados pelos assessores, 15 pessoas que par-

. ticiparão do curso. Nesta etapa o assessor será o escritor Ricardo Carona.
Os encontros serão dias 2 e 3; 9 e 10; e 23 e 24 de julho. O curso é totalmen
te gratuito. O Sesc fornecerá certificado de participação.

,BEATRIZ SASSE

Ricardo Corona, que ministrará no Projeto de_Formação de Escritores, é
poeta, tradutor, performer e um dos entrevistados da revista Blush! de
julho que está sendo produzida. Ele foi entrevistado pela jornalista Kelly
Erdmann e fotografado por mim, no Jardim Botânico, em Curitiba, dia 16

Nàmorados ganhadores
Shopping Breithaupt divulgou os vencedores da promoção Dia dos

Namorados, foram eles: Achilles Santos Silva Júnior, Alessandra Rech, An
dreia Rech, Flávio B. de Souza, Juliana R. Batista, LucianaButtner, Maicon
G. dos Santos, Marilene Gise, Suellen Zoz eWillian Niedzulka. Os casais
participam de jantar na Saloon, neste sábado, quando receberão a pre
miação (vales de R$ 500 em compras) e disputarão uma Loteria Cultural
com perguntas sobre a Copa do Mundo. O casal vencedor ganhará um
cruzeiro marítimo pela costa brasileira a bordo do navio CVC Imperatriz.

Metal em Guaramirim
A galera do metal tem compromisso hoje no pavilhão de eventos de

Guaramirim onde rola o Monster ofMetal rv, evento organizado pelo Baú
do Rock Produções. A Holocausto, banda mineira pioneira do war metal
mundial faz o show da nova turnê, com o lançamento do CD "Diário de
Guerra". Outras atrações são: Worms OfAttack, Impiedoso, InfernalWar
666, Hate Campaing, Canífraz, Necropsya, Sacrilegium, Unholy Horde e

Sodarnned . Ingressos em Iaraguá no Ponto Certo, emGuaramirim no CD
eCia ou disque ingresso 8402-9408. Primeiro lote R$ 30, 2° R$ 40 e no local
R$ 50. Abertura dos portões às 15 horas e início dos shows às 17 horas.

Jogo Brasil x Costa Marfim • 15h30
BIER HAUSCHOPERIA: duas tevês, um

telão e 10% de desconto se o Brasil vencer.
MADALENA: três tevês de 42"
a partir das 15 horas open bar

e open food especial.
lONDON PUB: seis tevês de 42"
e telão de 250" com áudio pelo

sistema de som da casa.

CONFRARIA DO CHURRASCO:
telão de 42", chope gelado e

saboroso cardápio.
LANCHONETE CALIFÓRNIA: tevês

de 52" e chope Brahma.
CHOPERIA SCONDIDINHO:

telão, chope e petiscos grelhados.
ARRIBA MEXICAN BAR: mesa redonda

e happy hour com double drinks.
SEVEN CHOPERIA: várias
atrações e muito chope.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON· 3055-00651 londonjaragua.com.br

BIERHAUS· 3275-486619198-0515
ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com,br
MADALENA CHOPE ECOZINHA. 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584
CHOPERIA SALOON • 3373-1673

LlCORERIA FULL DRINK • 3275-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO'· 3373-1299
CACHÁÇARIAÁGUA DOCE· 3371-8942

CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292 .

MOINHO DISCO· 9973-3866
JUMPCLUB· 9118-2001.

MOVING UPMUSIC CLUB • 8856-8389
SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982
MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
FUEL; 8433�00831 fueleventos.com.br
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APARTAMENTOS

TERRENOS

LOÇAÇÃO PLANTÃO LOCAÇÃO 9994-5662

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Cisas:
8,aí�n), estrádlJ lIlB'ia - rua joãií míglllJil da.

J sllll;lJ. 51,i, - 02 qtilS, I'!i.W. 1Jf;'Ul. liI�"r 1bli'II1, till.
1fI,$300jilf:j

1 IJJllir,r(!o 'llhã dei flIuuira - na I1!W'I!I!11Jl1l d/&
: � '��!l:. C�qto!S:, iii, 11m;. bwr:, HS/{!lI gat,

R$5tli3,tllll
, Bllrr,omm da Rguslra,-Ru::!JM7HiiilA. ida
: Sil7l',iíI Mki!lE'Hli:iIUGrlilss,rt 7il-QJW ',!il.lftl;l + fll2
, q1ill4i, ''lJI., '1,:00:, llllN.c, la,/,' iI!!I G'i!1iEL R$!ütiSlJ.l:m
f Bl,lifr,O!Jjll't� dia Rguâri -Rll:'I.iJ 1E�B. !ti" 4131 �

1 [lj)1l!1l1S,. S'l 'CM, bw-c. lall iI �i3i/P' !il.1!i50.00
I &aiutdgUlá ilQl-liIl.Ia pl.liitór ilãrcld wiEiãoo,

,

fi)jj;n 1$6 - 00 rgJblfis, SI,. tJllE., b1o'i'c., ta\' iH! ,gílr.
, R$f.i!1ljiJJI)
I , lJJilltfuzJgUiB 1l91-Awi'Ii IfItI UI$,w!" 5i!lCl./ffJ!_
: qfoo" 'Sl é!liz, b:wc, I!'!!.II! fFi, lRiiti5!ll,OUI_
Balno::,RIB Garro, n -RlIaJ/!ldJga�Q '\tJ'!I!lgiI,
11m 15- na,_. 51. cm, ÚlWr:, lli" 1)1 gl.lt

I

N.;fíílO, I)l)
I lJ.lIlifrrO I1f,!RII.l fitJm!ll.iI - rull, t'i1RMr'll sarlffi, '11"
I 1 UJ IM::HfJrl!idill rJiftmifllh'lMlil,- [12 ,qt11l,S:, 1l1.l.:rJ�'
, t'i)z" il\'l."C, hll; ti'gara�1'1l. R$500,OC,
: Bairro amlUll'!s .. ,ruà 1000 pjà�n, tf"SIJ
, t1l3qlns., etcap." C>lIZ., hW1:-,� i5í 'Yilr.:1lgIlIn.
I R$;'lHll1,1J0' Bairnl' l8:iul'pà\flri -RuaI. Emmál
: R!lIilfll�i, BI/Ii'/rttl'" li" 1n ,-'f{SKLlif.ll},i)fJ._

J, " BaltfocJg. b.'QllII9tr.dc -fll.là Hlltfli:i�1

•••��_;'�j
: ft.adi,n," SI' -lil2qws, sl.él)p/;:;az.. 1!�'1ir..< l3'1i' i!IN

'!Ial'agWliLR�iJt},OO
. BâirtôoEsll'.adl.a MfII'ã, -RuaJ. \i'llmilli'l,n"
i 11;83 ·..ij'3 q,los, sl.COIJl.I tQt, b1o!il'C:, lav 'iii,

,

: IIiIClteiiJllm,'fitilClOt.J1I1ll

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 19 e 20 de maio de 2010

Á,

MEN"EG'O··'TTI
' ,

. .

.

'

.•••.. . • •...• .

. ..

...

....

R AB I lI M, o I

3371-0031I'

�I:Cli fi·lJll-,J,
IMOBlillÁ.

MENEGOTTI www.pareimov.eis ..com.br
e ...mail: imm.enegoHi@psrclmoveis.com.br Rua Barão do Rio Br.anco, 645 '

.. Call'o I

COMPRA - VENDE - ALU'GA .. ADMINISTRA
, iii . co)

" . ". , '.

,j}\Rl4.' ,�l.J,A. TC)\,i _ER: RES :�:q�'lrIl·l�· KL li, NN"
I

RE"'''' ·N·." 'EU', li.;II!, I� "I'� Ir- ' .

, ,D�·., .. PJu , '. A, "
, �.. .

. l"'l'l.l"''l,J. "" j '''1\.E!D''. t» l� o'losrro,. JI'.l.J'i . l:,ll,,"",,u

Venha garantir Ótima loçalização DO

O seul!! Cent,ro de Jaraguá.

Aptos à partir de
R$198.94,O,OO� eom

duás v:agas 'de garagem.
Enlrega dez/2010-

ApIO,$ a, partir de
R$8Sl000,OO. Apenas

4, Unidades.

Lal191menlo, venlla
aglendar uma visita cam

um de nOS$OS, corretores

flbSed Il tli,lÍfilJl, .... 2 dar" silllia de1.v!!ii 5iJle ,!;;nt.
MI/" 1l!ire,,, II:I:!"Z, mau,. ,lr�,. de �l!if" di:iJ)., CIma

rlllllllJli ;fi'" tti'l� tal �,' :2 'tm:Cfíl7JJ. OOl'Uj'j!tfHll"m

�J:lllm' ( 1 ,1m x 25m), fiI$5SlIl.DDO,Il.'iD

6.118 - JOÃ,O
PES,SO,A - Icasa alv. '1
su ia 2 dorm, saJa�
copa/COZ, lav� ga�,

churasq
R$148 ..000"OO aceita
tinanc. Bancário

6,,1.47... 8;arra ..' apto
,i 2' ,Ai . S""I +.",r tCI .. '. uor. ',.a a esu:U CJ
COZ.] integrada, bwc,
área. serv., a' g,aragem ..

R$105,.OOO,OO

6.132 .. CENTRQ - casa c/1 suíte. 2 dormw,
sata 'estaf� copa, bwc, COZ.I, mob,.� área s'er.,

disp" e garagem. R$350.000,00

6 ..141 .. Cenlro.. apto
tipo 10ft - R$8U"OOO �00.
A'c6:ita financi:amento"

$.'973;- iCtm1!lHlD! 'TM4WM frJl!l

1 (j5,.I)1j)Jj,I1IJi1!l� 12j'Jih.i,'im �: !5,':í!5.00;1. ÕUn11J'
jl.'Ílra fL�llmen1l:i. FJ (tijtlHililll1iJmt:r!i8L

fidS1J- IILIll! IiIA lFilBIJElflA-Il:P.S,A r;J' 4tJO!�M,. ;:II
!f,WC, ;" Sr.�ll'l'S" 1iJ;IrIKllI�f'tfNS" Õt)l., iI,/iilfA SfR..,.'t.

'i,Gts iAI'IiAôiM. lil$t3111Il0,lJil
1..135, - :SWa fr:lIllclliloo ,ISo fEl/fiI/l .• if!1[f,w�)
tom iUlEll ·2I1Jnnl1l'l1J?l�, Q'1 :5DIUlDiUlII.

1.1,52,. tlllt\!l: iTlIIlIS, D� sm,,- lEIi;�tMI� t�11W1J
'J.!;r41,i'í5I7irit fY.4,'O!l X 21:1315). R$Jl6,Jl!llO,Ol);

6. t>f;·, (:liIttlil mE. fML\i1L1r ltllil!5�1�1, IDOM,
iI,35.�{i I�$.{m X::l:í!,IlO). f!I$.ilUI)i)i."

Glassimais' 3

TERRENOS '

- - - -

iJ.tM,I!WIAliA N!Wk'Il�1IfI �r�.li.,f!IJJ. _!i'Ut'dll'lt
I iil,j�"'f�'mos. $iJJIIJ.: (J;il'l! '9.IWJ,�ni' .WI�UI.''11,.nl!
1(111J/állilAli'MlJI,t ' (��MJIt..,if1 �_ 7fi,.iJIl(IJJitJ

f U9iJ,� t&.!rI14&.Mflrri'i,IiU4I1.í)!O,,lK1

I 1l,.1;1l>!!,IIIEtru1iJ,t.lIfA1.D: ClIi'J'Mml' 1t:m'G.fi_,Díl
: UIf0.l!!.f!!iíl!'ii):�(fl tiltllím";, _1.�{Ui�"tt'i
i :IUrt7"trtli�'Mt:"r:,�m !.íill:i,lli&rr#_lfl§�ijjjll)ii�1
I,

.

; liUJJ i)lU,'lJr.lÍll�llt';:I!\'Rf4I1JIOO�
: 'rflUiIIlllfl Dl) itI.iiITt,... plrir ci:l!i$4tMú,oJ

lOCAÇAo

, Itlmmem.:
, 8áir,rDtàntro,-IiWlIC�f;1rojj" GoI'liléS iJ!J
milllirSl, 1.:32:0- ,Mi. tl.állsla 01 � -!t- iT.I2
'!ljI!iG." til, 1(,n)f;lIi;!II;:'i)ll, 02I!íiDl'C,15'1,;, �IH1� s.al'!!/41
,

t$ I/I::ltlJldtl'iltliq. :fll$4lCifl':G!1J +.,i- UIJ.QIJJ '�l!lal,l
Rua mil� défMIOtOi di ftmllãelÍ,a:a Ildfif.
léS-SlI'Blt! - 6t S'utiB, 01 tIPti, '8�. �j1ItélJlZ.•

,

blllt,lavá I}ár: R$í601},OO +1- !ii1}!.íIlO cJ!)nr.J.
, Rua frih :tnlSl'll<. ríl� 35 erlf. ManAD, -

"
I [l2':I!flrlS., 'SeI, tiJN;.'l}'t.az', IIJw,i:,.!i!.II. 'SJ!jt,·'Eldi! vtI
d1llfralf>!1lUllirli R lf];iJr. fI'.$,l!JJIf},JJO -t- 1(1,IilD
I::im1ld.

.

- rUã. a.f�hllr 8!1J.az, 211
-ti!llpsIÍSi - 02. qlzys� !i.t, CD\!:, ll'iRo'C, !i'J'I, ijiR

, R$AiStI,OI} "'ii- liO,Oa comi
Ru'lll ,I'lsw�df) I{!lltitz.,1l0 - ilrfiJ. Jardim das,
lIT!iJH;fll!l!i�$. ··Iil!?llll.!TP,13"" si/mIl, !?I'/iIi"�:, líw,lll.ll!l.r:

, 1fI.·SI!:t10,EII[t +, 'lilll"ld,
8airruI Clnnilawíllz- Rua.lfrant·j!lcliJ 1ili!lt. III"
900 - fjI2 .!Jif;iil1!i, �. t,nz., h'\W'C., 1:!"Ii'!!J

9ill,R$,5�'il,OO + m,CIi[)C..:lIlcl
81I1irru,1B:allfPilllnI1l1-8i1lua Friti: 8úJr!!Jl, mI' 127
-EdiUl./iOb11J1 "IH sutb" IJ2.�,If!!(r;,." ;ll. i:l.il, br��,;j:;,
!.W!' 'fjilL'Pi!c1fJ5f11fllü .

9,llirrn:lhll!i;tlIln41 -FluiI 8eft anlo Orumbu!id-..
n° �'�D -&rti!.M3iallil-1J3�!)!l. :it Ci[J'!, 11'.'111:
!iI.'� il g7.lr.R:$7!jlJ,Ol:il
lBi,!ljjrrõ 'Ililillllli'7líl.l -,RUi! P.adrIl A#I!!!Iiilll.J
Ifi!�'IJmj!11;". ii" il!;í • ü'lql!lifi, '!Ii, 'lilli':, !:rdplI", till,1 fj

9,n RtlJ(i(} illO
lalrm 'lJ'ija RSiW -fl:lja Im';i.;jfan�.,s, r!'·J(J�
-Edít Bruna MaHi!"lõ! ú2.q�i'JS, si. t�ll, VW!:,
11>\1 !! q,ilI.RSUJO,OO
:fliairrol JiJQJlU'J!/. '1/imdlW .• , (fil/I,ll! PiliIlJiJIJ Kl'il,lm:U.lliJif, 11'

. :'ím,2 -EdiL i()l'nda ��'2J:!/,Jo!!i, 1;1, IIiT1!l1, b·i�C. ImL"W' 'IIJ, I

IJal.R$(ífiü,OfJ
B,iilirrn lÍfu\lllli.rda - RIJa ,Im'nu Ehiihr;, JI' ;!J6
..QlqJn\'.i., -st mz,,;l, (1"1,1:'., Ia" li! ij�'fI':$SUO,OO
IBalrm :S,ãu Luis -Aua .'0.00 Nal1í:rch,d' 1 i3íUtl
.f.l2r.�I]'Iii" 1!Ei:!" "i,I]JJI., I::rd�',Il, IIIi' fi ft'õiJI!'.R$,3.BI).i�la
81l1lr,flJi �Slão LlJili -Rua, Josã 1�i!rlklr.lll, 'ar" Ui41f1
-Ct2q!ns. sl ila:!:, t:r",v.::, Ia!;' II p,Jfi;$.MlO,fl'lliJ
Bairroc IlIiÍl da fíg1U!llim- Rua SbL ,J!LJía II'
18;1 -fI2L'/itJIi, :;;l, IrMll, b'Ii'C, lllV fj nll!.
R$59:CI,OO
BI,lflrr,il�I!IIiJJI da fiowll.'lI,a-FlUaI ..M!Iifi 1.
RiIllil.�r!i" slt! -I{!i2qtos. D2r(1Rjs, �. m... U�l!P.
la'l iJ! 9"! 11$580,(1)
8alrm:lllu]li!I di!:Rio�rr(l� iiblla Pl!àdn

I

, SG.iiln; ri" 1.t5, --Efofil'V'd ..(I2qiliá, 'E/l, 'énz,
!h'l'�t. lall e íly>m:. H$Si{!(I,OIll

'DIIiiI:I'IiJ
, B.tinG -In tJ:liit -RlI3c i!1Y"iiiimv mnlJs'éhkà,
, !oig 1148 -siID tiil- m qln I!i.i ;fifl';;; junbJ, !YiV('.
Pí$:?S(í,130

I 1B�ir,fU, --telJill�l1I ,-flt/", ElimooliJ $i!!11IÕur Pr.'1iíl1l,
I W{'91� -'Oi1 ftJt.! Íl cm,�lru'l' (bwc .. ;A'fí;,3'J..'ifI,OOI

TlJmna:
Rue jMs tfJflOÔOfO '"ib.m - lha da, f.glllln �

3f1frJSj,m2 RS1.(.l00,1)0

:S-i,I)tàllOom(J!wf�l:
Pooto ,tlimelf'Jli,ja� ,.162 ba!;ftflfii!'Jii '61:t2.000;fIi(j
-lílillllil 0& .Hl a;,WIl rw i:íllrlba Willlij)!<.If(' ["IiolC!
BairfDcllha lia Rgooltlll-Sala Cool.lm:ia!

I --RUi!! ]fJ':lil Thoodom RIMirli.!, ri' 3;i'95 -

: 1rK,!l2, -f.'if,7.tfJ,rJ/[J,
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IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO �,
ClmOy www.seculus.net
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m ••• •••

.

próx. SAMAE
2 QRTOS R$550,OO

I

�

, póx. MARISOL
3 QRTOS R$600,OO

LOCA ÃO RESIDENCIAL
- Ed. Bartel(Vila Lalau, próx rodoviária) R$620,00
- Ed. Astral-Ilha da Figueira, após Brasão R$630,00

'

- Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$600,00
- Ed. Vitória Régia - Vila Lalau R$600,00
-Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$1.100,00
- Ed. Isabella - Centro, cl cozo mobiliada R$780,00
- Ed. Figueira -Ilha da Figueir R$850,00
- Ed. Barcelona - APTO NOVO, Vila Nova R$900,00
- Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$880,00
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,00
- Geminado de alv Ilha da Figueira R$ 1.200,00

ti. 01 QW\RTO� i.

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

Vila) R$470,00 cl condomínio.
-Ed, Natalia Schiochet, Centro R$ 450,00
- Apto Nova Brasília R$ 350,00

02 QUARTOS:
- Ed.lmigrantes, próx. UNERJ R$ 500,00
- Ed. Le Petit - próx. SAMAE R$550,00
- Ed. Amaryllis (Vila Nova) R$650,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasília R$ 650,00
- Ed. Marangoni, Víla Nova R$650,00
'- Apto Vila Lalau, próx. Rodoviária R$450,OO
- Ed. João Batista, em cima Império do Queijo
R$530,OO

- Apto 02 - próx. Ponto cml Figueira R$ 470,00
- Ap�o Ilha da Figueira, próx. Brasão R$450,00
- Ed. Lilium(Vila Lalau - próx. Marisol) R$520,Ob
- Ed. Yatil- Barra do Rio Cerro R$550,00
- Ed. Ferreti(Centro - próx.Centro Vida) R$560,00
- �pto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Platanus - Centro, cl cozinha mob. R$630,00
- Ed. Monte Carla - Centro R$720,00
- Ed. Renoir -Ilha da Figueira R$1.600,OO

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

- Casa alv Guaramirim, Centro R$ 1.000,00
- Casa alv Guaramirim, Havaí R$ 1.200,00
- Casa alv Rodovia SC 413 R$580,00
- Sobrado alv Barra, próx. Parque Malwee R$830,,OO'
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,OO
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos
R$1.200,00

- Casa alv Vila Lenzi; com piscina R$2.500,OO
- Casa alv alto padrão, centro R$3.100,00 _

- Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000,00
Casas Rio da luz, próx. SEARA:
• 02 quartos, de madeira R$335,OO
• 03 quartos, de alvenaria R$390,00
• 03 quartos, NOVA de alv R$450,00
• Casa Nova Brasilia, próx F12 R$2.200,00

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

lOCAÇAO COMERCIAL

-Sala cml Nereu Ramos: c/50m2 R$ 450,00
cl 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, Centro R$4.000,00
- Ed. Market Place, sala mobiliada R$650,00
- Sala cml Nova Brasilia, próx. KIKAR, 55m2
R$600,00

Sala cml 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

GALPÕES
- Galpão Rua Waldemar Grubba R$ 2.000,00
- Galpão Vila LEnzi, cl 285m2 R$ 2.000,00
- Galpão cl 2.515m3 Schroeder R$ 15.000,00

T�RRENOS PARA LOCAÇÃO
- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da

prefeitura.
R$300,OO cada.

- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) c/
aprox.350m2. R$380,00

- Terreno(lIha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil menos

R$1.000,00
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) cl i.807m2 e

2.200m2 R$1.200,OO e R$1.400,00.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.Em reendimentos Imobiliários Ltda.f

P6r�tmóvels
www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
imobilíariaseculustônetuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206
\

-·'"",C",,".7"""'''''.''''I:"''''''-·''-''C;;-·'''·',,"''·-·-·---''-·-·-''·-''-.-
....-.-.-.-... - .. -.- .. ,,-_._--... - .. - .. -- .. - .. - .._.-.- ... - .. --.-.

-"-'-"'-"-"-"-'-'''''-''-''-'''-''---, (--
.. _".-.

I
RESIDENCiAL ,

I

NOV-O HORIZONTE'
• I

I

I
I
I
!I ReI. 1035 - Centro - Edit. Saint Tropez -

Cobertura com suíte + 2 quartos, 4 ,

I banheiros,. com ambientes amplos e II

I interligados (cozinha, sala de estar I copa), II Rel1041 - Nova Brasilia - Ed. Moradas da

I terraço cl deck com banheira Spa, ampla área II Serra - Apartamento cf suite + 2 quartos,
I de festas, Box pf depósito na garagem, 3 l! sala, cozinha, lavanderia, garagem. I

l· vagas garagem. R$598.000,OO. li R$175,OOO.OO. Aceita Financiamento I
... __ .. __ ....._._._ ... _._. __ " .. _" __ .. _ ...._.,,._ ... _ .. _ ..._,,_,,_ .. __ ._ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ .. _."_ .. l.._ ... _ .. _.,,_ ... _ .. _._.,,._._,,_•. _._ .. _ .. _ .._._._ ... _ .. _,,_,,_.. _ .. _._. __ .. _,,_.. _ .. _ •. _,,_._.

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

Ref. 007 - Amizade - Casa cf su�e master + 2

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

lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,00.

Ret. 026 - Centenário -

Casa com 3 Quartos, 1
banheiro, 2 garagens,

churrasqueira, terreno com

392m2 •.R$220.000,00.
Aceita financiamento

bancário.

Re' 042 - Água Verde
- Casa com suite cf
cíoset + 2 quartos, 3
banheiros, moveis' sob
medida na cozinha, no
escrtório e no closet,
sala de estar, sala de

jantar, área de serviço,
garagem pf2 carros.

R$280.DOO,00. Aceita
financiamento
bancário.

- Ref. 005 - Figueira - Sobrado com suíte com

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

garagens. Acabamento de primeira linha
R$400.000,00 (Aceita financiamento bancário)

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

quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem pf2 carros. Excelente

localização. R$220.000,00.

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

lenha, garagem p/2 carros. R$132.000,00.
Aceita financiamento �ancário.

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

R$120.000,OO_

Ref. 033 - Barra do Rio
Molha - Sobrado c/ suíte +
2 Quartos, 2 banheiros, sala
de estar/ jantar, cozinha

mobiliada, churrasqueira, 2
garagens. R$295.000,OO.

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

Próximo a DellAno. R$500.000,00.

da Fonseca.

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

ReI. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2. R$85.000,OO:
Ref. 2002 - Amizad� - Loteamento Versalles 11- Terreno cf 450m2. R$110.000,00.

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

Ref. 2010 - Vila Lenzi - Terreno c/4.585,OOm2,
c/ casa aprox. 150,OOm2 R$500.000,OO TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

1-
-

��-�i�:18
I Empreendimentos Imobiliários Ltda.5 Segunda a Sexta. 10h as 22h e Sabado. 10h as 20h
L_ .. _ ...... e __� _"'�""_""�'_'��H'�H __ o __...._�H.�._H_.H ... _ .. .,_ 'HH _ ......H.H......_.�."_H._ 'H_

I
I
I
I
I

I
I

._- _. -'_'-'" _ _--••__ - _ ._--_.- .. _--_ •• "._--_ .. - _.- " .. _ •• -" - .. - -" - "'" -- --_ .. '-'- - _'-'_."-'" '-_ .. ,-""_•• _.- ---_ _.-_._ .._.- _.----._--_ •• _ .. -._-_. -_.-- --.-_•••_---- ". --.-- -'''--'-'- -_.__._-- __ o ..__•• __ ,, __ ,, __ • __ .. _. _ .. '__ .. - - - '" __ .. _._�
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(47) 3371-7931GIRASSOL IMÓVEIS
Rua Cei. Pocopío Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774 '

TERRENO: Loteamento Boulevart,
próx. ao Champagnat - Lote cf
3.060m2. R$ 700.000,00 - 50%
d� entrada e saldo parcelado

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

R$125.000,00

Cód. 1186 -

.

Casa(sobrado)
no bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart, com
250m2, Tem 4

1 quartos, 2 suítes,
: 4 banheiros e' 2
-: vagas na gar.
.� R$ 750.000,00

• Apto no bairro Baependi, próx. a Rodoviária - Residencial Winter,
com 2 quartos e demais dependo Aluguel R$550,00 + cond

• Apto no centro,
-

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira n° 1149 em

cima da Via Móveis. 2 quartos e demais dependências;1 vaga de.
garagem. R$550,00 + cond.

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

lavanderia e 1 vaga.de garagellJ. R$350,00 + cond.

• Apto no bairro Amizade, Rua Arthur Gunler (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 de madelra-
1287,50m2• Próximo ao Portal Turístico de Pomerode. valor

190.000,00 (Analisa propostas)
Côd.: 3126·3194· Bom investimento.

R$400.000,OO . Com 926,OOm2 -

Centro. Ótimo para prédio,

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

Plantão: 9135-8601

www.parcimoveis.com.br
vilson@p.arcimoveis.com·.br

3371-2357
R.Cei. Procópio Gomes de Oliveira,1207

�)�����cv�

BarraSul
A imobiliária da Barra

BARRA DO RIO CERRO - Terreno c/477m2 (13,58 x 35,13) !ot

Girofla, RuaCamilo Andreatla - R$ 60.000,00
_

REF.-162-V. NOVA - terreno com 6.991,13m2 (29 x128), R$

450.000,00.
I

Ref. - 397 - BARRA DO RIO CERRO - terreno com 2.170m2,

Rua Clara Hanemann, Residencial Dell'Pratti - R$

250.000,00

Ref. - 390 - BARRA DO RtO CERRO - terreno c/544m2(16x34),
Rua Carlos Boeder, lateral da Rua Pastor Albert Schneider -

R$ 59.000,00

Rei. - 383 - JARAGUÁ 99 - terreno com 329m:!(14x23,50.l,
Rua Elisa V!)lkmannMaass, lot.e n° 82 - R$ 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 Classimais' O,CORREIO DO POVO • Fim de semana, 19 e 20 de maio de 2010

-

o
w

reendimentos Imobiliários Ltda. 5

�"",Jlri!u,l;�lllm,,,,,.,;�.'dJpr' HiijJJJ;lfJii •

arelmovelS
....__------

www.parcimoveis.com.br

47 3275.9500
Plantão 9ô58-6786

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

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

localização, próximo ao centro - Terreno com

314,00 m2 - R$155.000,OO

Ref. 006 - Jaraguá Esquerdo - Casa
cf suíte + 2 quartos, banheiro, sala de
estar/jantar, área de serviço, 2 vagas

de garagem, R$270.000,OO .

- Ret. 1019 - Centro - Ed. Maximúm Center -

Apto com suíte + 2 qtos e demais dep, garaçlem
Localização central, ao lado do coiégio Divina
Providência - com móveis sob projetados sob

medida em todos os ambientes -

R$270.000,OO (Aceita financiamento bancário

Rei 009 - Schroeder - Casa cf 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

- ReI. 011 - Nova Brasília - Casa alvenaria cl
sufte + 2 qU3110s e demais dep, terreno com

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

Ref. 2001 - Centr.o/Jguá Esquerdo -

Terreno de 578,30m2 no ·tinal da
Marechal 'Deodoro da Fonseca próximo

a DellAno. R$500.000,OO.

1ÍCULU1!
Empreendimentos Imobiliários Ltda. �

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Comercialização:

LEIER
EMPREENDIMENTOS IM081l1ÁRIOS

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

Fone: /47 2107-0500
www.leieraimb.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER

Plantão
aos Sábados

até às 12hs.

2107-0500
EMPRE.ENDIMENTOS IMOB!UARIOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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localização: Centro

. localização: Vila Nova Locallzação;Vila lenzi

localização: Chica de Paula

'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua,Guilherme Dancker, 161 - Sala 3,

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)

'eent�o - Jaraguá do Sul - se

LIGUE: 3'372.1616
Plantão: 47 91 07�;1'865
aten<limento@megaempreendirnentos.co�

-13 pavimentos
o- 2 Apartamentos por andar

: -3Suítes
, - Prep�.�kção 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

o.

e piscina térmica
r."I�· .,�

SOBRADO-ALTOPADRÃO
. (RESIDENCIAL E COMERCIAL)
Otimo sobrado localizado na Rua João Januário

Ayroso, Bairro Jaraguá Esquerdo. Contendo 2 suítes
sendo uma com banheira de hidromassagem, 3
amplos quartos, 1 banheiro, lavabo, sala de jantar,
cozinha com churrasqueira, sala de TV, lavanderia,
ampla despensa e garagem 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 á gás, ficam na casa os móveis sob
medida. Na parte da frente do imóvel, tem uma sala
comercial de 85,93m2 com estacionamento para

5 automóveis (independente da casa).
Áraa do tarrano: 800m2• Áraa

Construida: 336m2• Consulta-nos! .

APTO BELVEDÉRE -

NOVO-ALTO
PADRÃO

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

com churrasqueira, cozinha, área
de serviço com banheiro e 3

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

andar e localização privilegiada no
Centro da cidade. ConsuHe-nos!

Apartamento contém 1 suíte, 2
quartos, sacada com churrasqueira, '

sala de estar/jantar, banheiro social,
cozinha integrada, área de serviço e 2

vagas de garagem. R$ 165.000,00

Casa-Jguá
Esquerdo (próx.

a Urbano)
Imóvel com excelente

acabamento, contém 1 suíte com
banheira de hidromassagem,
2 dormitórios, banheiro social,
ampla sala em dois ambientes,

. cozinha gourmet integrada, área
de serviço, edícula com área
de festas, banheiro e depósito,

garagem para 3 carros e

portão eletrônico. Imóvel com
acabamento em gesso, piso
porcelanatto, luzes indiretas,
papel de parede, cozinha
e quartos com móveis sob
medida. Consulte-nos!

. TERRENO - RES. PAINEIRAS-
Loteamentoasfaltado, 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

.CASA - CHICO DE PAULA .

(próx. aCarinhoso)
Amplo terreno com área de 450m2, e casa com
,220m2 de área construída. Contendo.tsuíte,
.2 dormitórios, sala de estar, sala de jantar,

cozinha, 2 banheiros, ampla área de testas'corri,
churrasqueira e fogão a lenha, espaço pélrar"'"
piscina, pomar de frutas, depósito, 2 vagàs de! .

garagem e portão eletrônico. Valor Pretendido:
R$ 350.000,00 (aceita apartamentode ,

menor valor como parte de pagamento).

Edifício Ruth Braun contém
12 andares, 2 elevadóres, salão
de festas mobiliado e hall de
entrada com pé direito duplo
decorado. Apartamento com

2 suítes, 1 dormitório, banheiro
social, sala em dois ambientes
integrados, ampla sacada
com churrasqueira, cozinha
integrada, área de serviço,
2 vagas de garagem e

Box. Acabamento
refinado em alto padrão.

Consulte-nos!

E,O. AQUAMARINE -

" CENTRO -.;
Localizado no.Centro dá cldadejprox .

. a Verdureira da Raquel). Prédio com 4

pavimentos, hall de entrada decorado, salão
de testas, 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 serviço
e 1 vaga de garagem. R$128.000,OO

.'

(Liberado para Financ, Bancário)

SOBRADO
ALTO PAD'RÃO (NOVO)';

Localizado no início do Jaraguá
Esquerdo, próx, ao Kantan. Contendo 1
suíte com hidro, clóset e sacada, 1 suíte, .'
1 dormitório, sala íntima, sala de estar, o"
sala de jantar, cozinha integrada, ampla

.e

área de festas coberta, lavabo, área de ',
serviço, depósito e 2. vagas de garagem.

Imóvel novo, acabamento com piso �.

porcelanatto e gesso, iluminação natura!
(vidros), espaço para piscina. Terreno
contendo 800m-2• Consulte-nos!

EDIFICIO PROCÓPIO - CENTRO
(PROXAVERDUREIRADARAQUEL)
Contendo área privativa de 110m2, sendo 1 suíte,

2 dormítóríos, 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 damanhã; frente;
piso laminado; quartos, banheiros e cozinha
com móveis sob medida. Consulta-nos!
Liberado para Financia'mento Bancário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Entrada a partir de

R$5.645,00 {Apto 2 dorm-ref.
202)

R$7.516,00 {Apto 3 dorm-ref. 201)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COMPRA

VENDE

ALUGA
.

ADMINIST'RA

3372-1122

6 Classimais ·0 CORREIO DO povo · Fim de semama,.19e 20 de rnaio de201 O

PLANTÃO DEVENDAS
- OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Rua Jorge Czerniewicz, .ng 400, Ao I�do do' teatro da Scar . Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30. I Sábados: 8h30 às 12h

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.có:m

REF 1280

Apto DUPLEX

cf 139,87"m2
de area

privativa, cf
02 suites e

92 vagas de

garagem.
, ,> POR APENAS'

•
'

. ,R$295.000�OQ:
CENTRO

".

REF 2855 - sobrado alv. 174m2 e terreno
de 450m2, contendo, 01 suíte cf doset, 02
dorm., com ótimo padrão de acabamento .

R$480.000,00

REF 2796 - casa alv.
78m2 e 480m2 dê

terreno, c/03 darmo
R$140.000,OO

AMIZADE

REF 2799 - sobrado alv. 108m2, cf
01 suíte, 02_dorm. R$180.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Valores sujeitos à alteração,

AMIZADÉ '

.

Re16390 - 03 casas geminadas _ Resid Rei 6647 - Casa Alv cf 133.00m2
Grabriela - 02 dorm - sala estarijantar - coz -

- 03 dorm - bwc - coz - edícola c/
lav - vaga gar - R$118.000,OO (Pode ser

- 02 dorm - não pode ser financiado
utilizado o programa Minha Casa, Minha Vida) - R$159.000,00

.,' .'

Ref 4718.- RESIDENCIAL GNEIPEl
- 02 dorm - a partir de

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

Entrega Agosto/20 1 O

VILA RAU CZERNIEWICZ

Ref 6598 - Vila Rau - Sobrado c/
210,00m2 - 2 suites - 2 dorm
piscina - área festas cf bwc - 2'

. .

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

,

Ref 6542 - Casa Alv ci 13.0,001112
- suíte - 2 corm -: estar/jantar -

área festas. - 02 vagas gar -

massa corrida - gesso - janela
bfíndex - R$198.000,00

Rei 6590 - Casa Alv c/ 114.00m2
- suíte - 2 dorm -.estar/jantar
churr - gar - massa corrida -

roda teto em gesso - luminárias -

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

Réf 6551 - Guaramirím - 02
casas geminadas c/69,25m2
cada - 03 dorm - bwc ., sala

estar/jantar - gar -

.
R$125.000,OO cada

ReI 6409 • Sobtado cf 246.00m2 -
•

sulte - 3 dorm • estar intimo cf sacada
- copa/coz -lavabo � churr - gar pi 2

carros - RS350.000,OO

Ref 6615 - Ilha da Figueira - Casa
Alv ci 330,00mz - suíte cl closet-

02 dorm 01 cf sacada - área
testas c/ bwc - deck de madeira -

piscínª - RS565.0ÔO,OO

Ref 4812 - Czerniewicz - Resid
Athenas - suíte - 2 dorm - sala
'estar/jantar.,.sacada cf churr.
gar p/ 02 carros - salão de festas

- R$225.000,OO

TRÊS RIOS DO SUL

ReI 6651 - Amizade - Casa Geminada ci
144,OOm2 - suíte cl sacada e armários
embutidos - 02 dorm -sala estar/jantar -

.

gar p/02 carros - R$246.000,OO

CZERNIEWICZ

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, cal, lav, ..garagem.... .R$660,00,,,. _ 1a�,bWCrgatagàm . ...,R$4JlO,OO.+ cond,· '

,�- �bwc,lav••garagem � R$63fJ,OO.·;';' ,;. bwc,lav('garagem - R$580,OO + �ond, .. bwc; lav, 1laragem - R$600.00 + cond. w m2 �R$990,OO ., "" "" ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"
w
'"
U

ARQUITETA oE URBANISTA

Valores sujeitos à alteração,

ADAUMA;DAS TORRES:'
�':'

.

�i
. �1
"'li

• Detalhes de revestimento porcelanizado
>,] ..

na fachada

?lj;,:: .;', b"'-'·'" j;.�J� �pARTAMÉN1'OS: ,�"
"

• Infrae�lrutura para ar-condicionado tipo�'
.�� split nos dormitórios "'.,.,'. .'::' '.'

• [fetos rebaixados com gessÔ -c
" ';,:' r '-'1

··.h • LamiJi�o de'madêira',rió's dÔtmltÓrio'S� ",

i .�;Varanda Grill integrada
c1<'s opcionais: Colors, Energy e

Gourmet a sua escolha

• Hall de entrada e espaço gourmet
,,�, mobiliados '''_''

".'Playground equipado"?"
. 'T' .

; s; • Elevador

J.� �..;- -4

;� E.NlPREf:NDIMEN;rO:
· �tll de e�trada ��spaço go�rmetin0bilia<!os
i"'". t Play_�ound equlpado�:
� . �.·,:;Elevador

";.;;;:. ;�
• Detalhes de revestimento porcerãriizfdo na fachada

• Localização tranqüila e privilegiada-.

/-APARTAMENTOS:1

·1

r .,�. "I'
c.;

c.
• Infraestrutura para ar-condicionado tipo splít nos dormitórios

• Tetos rebaixados com gesso .

• Laminado de madeira nos dormitórios
•

J ..
.,y��ndaGrill íntegrad�

• Packs op�jóri.ai�: Colors, .Ert,��gy,·e Gourmet a sua escolha
Localização: Barra do Rio Cerro

A partir de R$120.790,OO
Entre a .�aio/2012

�=-+�""""'."".....,=-="""

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 VENDAS

Czerniewicz
Suíte + 02 dorm

a partir de
R$I63.500,00

Entrega Abril/20 I 3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imobiliária Engetec
Plantão: 8448-9724

8805-726318448-97238412-4712 8447-9319

REF211 - Barra do Rio Cerro - Casa alvo
com 3 quartos, 2 salas, bwc, cozinha,
garagem pI 2 carros: lavanderia, terreno

com 302m2, R$185.000,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 tom 1
suíte + 2 quartos (91 M2) ou 2 Quartos (76M2),
sala de estar/ jantar, cozinha, bwc, sacada com
churrasqueira, central de gás, preparação para
split, 1 vaga de garagem: Consul�e-nos

REF153 - Massaranduba - Descrição da
Pousada: 147 .000m2, cí 7 lagoas,

pedalinhos, campo de futebôl, 2 canchas de

bocha, restaurante pi 200 pessoas, éstac pf
1 00 carros, pousada cf sala de recepção ci
preparação pi internet 5 suâes cf lareira e

ínst. p/ tv à cabo e te!., piscina e área de
festa. Mais 2 res. - A P c/1 suíte + 3 qtos,
Cozo mob., piscina adulto e infantil, área de
testa, e a 2a cf 3 qtos, sala, coz., lav. e gar.

REF1138 - Amizade - Sobrado com 2

pisos, Terreo: 2 quartos, sala,
copa/cozinha, �wc, lavanderia, garagem.
1° piso a terminar cl 1 suíte + 1 quarto.

sala, sacada. R$160.000,OO

REF149 - Vila Nova - Casa cl
200m2, cJ suíte + 2 quartos, bwc,
sala 2 ama, cozinha, área serviço,
garagem pj 2 carros.Terreno cf

600m2• R$300.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imobiliária Enge
.. . �

Plantão: 8448-9724
> 8805-726318448-97238412-4712 8447-9319
'Ik �

• REF142· Três Rio do Norte - Terreno cl
2.500m� cf casa mista cf 2 quartos e demais dep.
R$65.000,OO
• REF139 Ilha da Figueira· Terreno cf
31.130,86m2, R$900.000,OO
• Lotes no São Luiz. próximo ao Arroz Urbano, a
partir de R$�O.500,OO.

• REF054 • Champs Elyssés • Lotes a partir de.
R$106.547,50 - Loteamento nobre,

residençial, consulte opções,

r

REF908 - Centro -

Guararnjrim - Ed
�,." ,..Lafin;-�,Apt(f;é.Lt·�, /}.' .�- .sc

"

5: ,SÜíte' + 2 quaa6s:�' .:V..
õwcl sala 2 amb.,
cozinha, sacada

,
c/ churrasqueira,
área de serviço,

garagem.

l�$� �Oú9��J�O
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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J

• CASAS'
CaD 554- CENTRO - Casa com suite + 3
dormitórios, bwc, 2 salas, cozinha, des

pensa, lavanderia, jardim, garagem para 2
carros. R$2.100,00

• APARTAME,NTOS
Apartamento com sala, 2 dormitónos, banheiro,
cozinha, área de serviços. COAdomínio Jardim
das Mercedes. Aluguel R$550,00.

,', .�.

Excelente apartamento com 3 dormitónos
sendo 1 suite, banheiro social, cozinha, área de
serviços, sacada, garagem. R$680,00.
COD-585 - CENTRO. ED. CHIODINI, Aparta
n lento cobertura, sala, suite + 2 dormitónos,
5 bws, cozinha, dependências de empregada,

2 vagas de garagem. Localização Pnvilegiada,
COD-586 - C�NTRO - ED. MAGUILÚ. Aparta
mento com sala, 2 quartos, bwc, cozinha mo-

� bili,ada,.áre�de����íços.� R$550,0�, .; ". ,-Ç,ENTRO - Sala comercial c9m 5 reparti-
COD-591- Excelente apartamento com 3 dor- ções, 2 banheiros, cozinha, "eJepósito, vaga
mitónos sendo 1 suite, banheiro. social, sala, garagem. R$3.500,00.
sacada com Churrasqueira, cozinha e área de

serviço separada;2 vagas de garagem, prédio
com infra-estrutura. Aluguel R$950,QO.

• SALAS COMERCIAIS' • GALPÕES
MARCADO CENTER - Excelentes salas para, GA'LPAÓ�NO 'CENTRO.7 Rua Marjna Frutuo-
locação de 47m2 a 308m2, Consulte-nos! SQ, 300m2 - R$1.500,OO.-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

<

(41) 3372-0555orada
rasil PLANTÃO

BETV '9156-7700 1 JRIO 9979-6750IMOBILIARIA

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
"MI�HA CASA, MINHA VIDA".

VENHA CONFERIR
E SAIA DO ALUGUEL!

EI;HFic�o "

Mont Btane.
- .' ---�

REF 051 - Rua Eugenio Bertoldi -

aptos novos c/ 2 dorm., R$ 700,00
livre de cond., Água e gás e apto c/

1 dorm, R$ 540,00
REF 023 - Aptos novos cf 3

dorm. R$ 830,00
REF 391 - Adolorata Lauri Pradi, 246 - sobrado alv - 1 suíte, 3 dorm,

cozo mobiliada, piscina. e demais dependências. R$485.000,00
REF 334 - sobrado alv - semi mob, 1 suite, 2 dorm, favabo, bwc, sala estar, jantar,
cozinha, area serviço, dep. empregada cl bwc, piscina e gar.2 carros. R$720.000,00

REF - 499 - Henrique piazera ,230 - Edf.
Alessio Berri nO 1001, apto 1 suite com

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

serviço c/ churrasqueira. R$ 435.000,00

Ref 496 - casa alv - 1 suíte, 2
dorm, sala estar/jantar, cozinha,
área serviço, bwc, garagem.

R$260.000,00

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

c/ 50m. R$1.900.000,00

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

carros. R$210.000,00

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

frente com 33m. R$1.850.000,00

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

garagem. R$198.000,00

REF 504 - casa de madeira com 4

dorm, sala estar, jantar, cozo + uma

construçao de alvenaria cf area de

festa, bwc,lavanderia. R$280.00,00

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

apartamentos. R$400.000,00
.

Rei 482 - Rua Carlos Hruska
prédio com 6 apartamentos.

R$600.000,00

Ref 489 - casa alv - 2 dorm, bwc,
sala estar, cozinha,garagem.

RS122.000.00

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

R$220.000.00

REF 486 - TERRENO 330m2.
. R$120.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casa no Rau, casa nova, 3 dorm .

(1 suíte), terreno com 326,25m2•

R$330,OOO.OO
Casa no Chico de Paula, 3

dorm.

R$280,OO ' R$780,OO

Casa na Vila Lenzi, 3 dorm (1
suíte).Terreno com 450m2•

R$320,OOO.OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.imoveisemjaragua.co
Fone/Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

REF- 395- ESTRADA NOVA. apto- suite
1 dorm., vaga garágem. R$106.000,00

REF- 3101;. VILA LALAU. aptos- suite
c/sacada, 2 dorm., sacada

c/churrasquelra. R$ 144.000,00

REF- 3921· CENTRO. apto- 2 e 3 dorm.
e/suíte, brinquedoteca, salao de festas.

otimo padrao. valor a consultar.

REF- 3961- ILHA DA FIGUEIRA. apto- 2
dorm., 1 Bwc social, 1 vaga garagem,
sala de jantar/estac R$108.000,00

REF-1675- VILA LALAU. aptos-1
dorm., + sacada c/churrasqueira.

apartir de R$ 89.000,00
REF- 3652- VILA LENZI. aptos- suite +

1 dorm. R$112.280,00

REF.. 2303- CENTRO. apto- suite, 2
dorm., sacada c/churrasqueira, 2
vagas/garagem. R$ 160.000,00

REF- 3252- CENTRO'. apto- suite, 2 dorm.,
sacada ampla e/churrasqueira, 2 vagas

aragem, pronto para morar. R$112.280,OO

REF- 1694- CZERNIEVICZ. apto- suite, 2
dorm., area de lazer. otima localizaçao.

R$167.000,00

REF- 3891- VILA LENZI. apto- 2 dorm., 1

vaga garagem, sala jantar/estar. possui
moveis sob medida, cozina, Bwc,

quartos. R$ 119.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FINANCIAMENTOS

C'AI-W,iI"A.. ,d�';""
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito lunto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento .

.

337·0-6480 I 9609�0736
www.franciscovende.comlimoveis@franciscovende.com

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

DELL
PRADI
IMÓVEIS

Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Járaguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

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

Breithaupl terrenos com 459m2, com asfalto, ligação
de energia, telefonia e tv o cabo com caixas

individuais subterrâneas. Trotamento de esgoto e todo
infra-estruturo poro construir. Valores o partir de

R$85.000,OO. Consulte-nos!
wu m_m...__IIIIHiI/IIlIIIi_m.I_I1!IiJl1lllllilflUl,. ffIfi!fOIIHI18 !IIIIi!IIIIIIII_iIi

"PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA"
.

LOTEAMENTO
JUNTO AO PRADII

Coso com 2 quartos, solo e cozinho integrada, bwc, óreo de serviço.
.

garagem coberto e toda murada. Prox. Salão 25 de julho. Este valor
esta incluido: terreno + coso + todo o documentação pI

Financiamento na Caixa Econômico Federal. Valor: Consulte-nos!

LOT·EAMENTO
PRADII

2 quartos, solo e cozinho integrado, bwc, orea de serviço,
garagem coberto prox. Salõo 25 de julho este valor esta
incluido: terreno + caso + todo o documentação pi

Financiamento no Caixa Econômico Federal.
Valor: consulte-nos!

'WlJIIlJlllnfllJUlllIIP_i1I1dJJ1i11&lrJlj.d.fflllJilJílllfJJllôlJlló!l!Jliíl!lll_DillãllJJililJJ!llVl__�_IIIi1__

• AQUISIÇAO DE

TERRENO +

CONSTRUÇÃO
• LOTEAMENTO

PRÓPRIO
• CASAS PRONTAS

··1,
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, i"- .ii�.... ' .s
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RI,,,Vil! Rtt{A,U)l') eCiIH;j:'"Jim 1f1J,1J !

�!JH)''.i, o.itli. P,f;!:iUF.!�Ri!. !liliJiJ.:Oáf,mkr:f@_I.IZiIg,tffndftrr I
!1

COMPRA, VENDE, ALUGA
E ADMIN1STR.A SEU IMOVEL

CRECI-13252

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- (41) 3373·340

Financiamentos

WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!:
_4.......� ... ",.

Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

HH��HHHHH'� •

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
. Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

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

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim . I 3373·

'-
* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
.

* loteamentos Próprios
Anúncios com validade de 5 dias após a veiculaçáo.66

J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bairro Três Rios do Sul - lotes com aprox.
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,

pronto pra construir, apartir de
R$60.000,OO financiável pela Caixa. - Reg.

Imóveis MI mãe 59.123

Ret. 121 -

casa mista, 2
qtos e demais
dependências
,com 78m2,
$150.000,00
- MI50.407.

Lot.
. Amizade,

lote esquina
com área de

486; 10m2,
rua com
asfalto -

Reg.
Imóveis MI
50.966'

Correspondente

� �f:��.?.3,k�:r:;·��@Jk�'r;fl��!'t'\���:.:.�;��:'(�� : - í1�
·'.�F.in�ncie':pela·Caixa! {ntre 'erí('

• '

! � I. �.'

contato pa�a,maiore'(detalhes!
.

.
. .

�
.

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 PERDIDO
PEDE SUA AJU'DA

Procura-se- Cão, pastor com mistura, porte pequeno
(filhote), preto, atende pelo nome de TROVÃO.

Desapareceu no Bairro _Baependi, nas proximidades
dos Correios do Boependi

Contato: 8835.661 7 com lati

www.araisoimoveis.net

Tele'one: (47)3372.2819
Planlio_: (47) 9911·7628

, , .

�1.OVlI Rua Antonio Teixeira'dos Santos
Jr, 41 Centro • Jaraguá do Sul

PllXXll- CASAALY.AIJOPADRÃO. llllÍ1emasrer+ 2
Suites + 2Donnitorios, sola de lV{Janlor,rozinho óreode
serviyl. Demo� dependênOas.MéNeis sobmtd'KIa. Aquet
solar.Área de faltemm pisóno. Amb. em gesso. Garogem
"�etreI1Omm578,(X1m'. R$5OO.IXXl,oo

JARAGUÁ ESQUERDO

PI0013; Caso amplo de alv. r! 6 dormitórios, 3 banheiros, sala
TV/jantar, cozinha rJ móveis sob medida, lavanderia, despensa,
garagem p/ 3 carros, órea de festa, jardim, portõo elet. Terreno

rJ 618m2• R$400.000,OO. Aceit. negot
-

LOCAÇA0

PlOO08 ; RES. NOVO HORIZONTE - Apto. (o� 1 suíte + 2 quort
os,salo,cozinha,lavanderia, sacada.r! chur., 2 vagos no garagem.

7' andor. R$230.000,OO. APTO NOVO DE ALTO. PADRÃO.
PI0007 - TABULEIRO. Coso de alvenaria com laje. 3 Dormi
torios. Com móveis. Terreno com 321 ,60m2. R$200.000,OO.

E-mail: contoto@poroisoimoveis.net

A sua ilM.obliária de
Balne.ário CQlM.bor"·ú

., loja 1: Rua 3700. 124. -loja 2: !4.v* Brasil, 2850

..

SOBRADO EM
CONO. FECHADOI
3 dormitórios (1 suite)
Sala 2 ambientes
Churrasqueira
Semknobiliado
2 vagas de garagem

Cood. d piscina e
Salão de festas!

R$ 380.000.00

LANÇAMENTO!!!
1 por atlIIiM. 3S�.
Sa.ta2�&;;
int�a�
e a� di flihalr.
ârea de seJNi.,�
e 2� piilIea�

Ed.cfS8&de��
Piscína com ded;! Consulte-nos!

NOVO - VILA REAL!

2 c!onnilórios.,� 1 sulIi.e. sala
para 2 ambienleJ$, SKI!tda tool
thunasqueQ, ilnlade� e

1 vaga de garageJitl priIIatMrl.
ALTO PADRÃO - FRENTE MAR!

Edlfldocom��,
hall de entrada� � fa:ctIada
pastilllada.

3'suiles (1 master), lavabo. sacada c/lareira. sala de estaf, sala
de jantar, cozinha. área de serv., 4 vagas privatil/as, àfea total de
288,OOrn'. Ediffcio com piscinas. salão de festas. Iitnes$ eenter.
home cinema, e playground temático,

A partir de
R$ 20 .000,00Consu't!H1Ql; �

. Av. Brasil I Frente ao Big!
2 dorm. (1 suite)
Sala 2 ambientes

Cozinha
Área de serviço

Sacada
1 Vaga privativa

Ed. Frente ao Mar,
Ap. Lateral!

3 dorm. (1 suite) +
Dependência ..
Sala 2 ambientes '""
Copa/Colinha �b�,Área de seJ"\/iço �/.,,/,
1 vaga privativa

RS 500000,00

1 DORMITÓRIO
NOCENTROf

Sala
Cozinha.
Bwc
Sacada
1 vaga

Casa de 2 pavimentos
em Cond. fechado

3 suítes (1 c/ closet)
2 salas
Varanda e sacada
Cozinha "·��t:
Areà de serviço ":
ChurrasQutl!ra

,

Vaga para até 3 carros
R ..SQ.OM,OO

COfld, em torne
.

de R$140.00
por W1k1ada,

R$125.000 O

GUARAMIRIM - AVAl GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM· RIO BRANCOGUARAMIRIM - AMIZADE

Cod. 154- Casa em

alvenaria 90m2 c/02 quartas,
sala,cozinha, Bwc, Varanda,
Garagem e lavanderia.
Terreno c/ 450,00m2
Valor R$120.000,00-

Negociáveis, ou troça-se por
chácara

Cod. 153 - Casa Mista c/90m2
c/ 3 quartos, sala, coz, bwc, Gra
rogem, lavanderia,ehurraqueira.
C/ Geminados no fundos de
14,5,50, para 2 kitinetes c/

1 quarto cada, cozinha, bwe,
I lavanderia, c/ padrão de luz
separado. Valor R$140.000,00 -

Negociáveis

Cod.168 - Casa alvenaria c/
4 quartos,1 c/close.c/ suíte e

hidromassagem, sala grande,c/
Bwe,Cozinha,com aquecimento de
água a gás,e tbern os Bwcs,Carriara
de segurança,e cerca Elétriea,área 'de
serviço c/bwc, Garagem, Varanda.
Terreno 570m2 Valor R$235.000,00

- Aceita negociação ref. Apartamento
em Guaramirim ou Jaraguá.

Cod.159 - Terreno 416,71 m2-
Escriturado, plano pronto para

construir, c/luz na rua.

Valor R$ 40.000,00- Entrada de
50% e restante pode ser parcelado.

GUARAMIRIM - AIvV-ZADE GUARAMIRIM - AVAlGUARAMIRIM - NOVA ESPERANÇA

Cod. 164 - Casa em alvenaria de 100m2
c/2 quartos, sala, cozinha, Bwc, lavanderia,
garagem. Terreno c/ 531,97 rn? - Valor

R$125.000,00 - Venha conferir

Cod.165 - Sobrado 227m2 e/2 quartos,
sala, cozinha, sala, Bwe, lavanderia,
Garagem, c/ 2 Kitenetes - Terreno c/
450,00m2 - Valor R$ 150.000,00-

Negoeiaveis, Aceita carro até 20.000,00

Cod, 150 - Casa alvenaria 95m2,c/ 3
quartos,eopa/eozinha,bwe, Garagem, +

Sobrado 60m2-tijolo maciço avista,no 2°Piso
c/ churrasqueira,balcão de pia em mármore,

e janeloes de vidro. Terreno 380m2 Valor
R$160.000,00 Aceita proposto,eomo

terreno, Caminhonete em bom estado, como
parte de pagamento.

www.osnicorretordeimoveis.com.br
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carro de menor valor, financ.
Bancário ou entrada maj�

parcelas:
Ref.0125)Terr.lot. Ville O' Leon,

"

bairro Amizade Área total336 m2
.

R$ 95.0QO,OO.Ref.0126) Terreno no

São Luis Terreno para construção
com 364 m2 R$85.000,OO:
Ref.0128)Terr. no centro

.

escriturado, área de 362 ffi2 R$
260.000,00

Rel.0129)Terr. Loteamento
Villagio bairro Barra do Rio Cerro,
área çle 362,51 m2 R$75.000,OO
Ref.0130) Terr.Loteamento

Riviera bairro Rio da Luz área de
325 m2 R$ 49.000,00

Ref.0141 )Terreno no Três Rios
do Norte com área de 504 m2 R$
58.000,00 Aceita fine. bancário

cf FGTS.

TERRENOS
-

'

Ref.055)Terreno Três Rios do
Sul - De esquina cf área de 396 m2
R$60.aOO,oo. Acenacffinanc. cf
construção plano "Minha Casa

Minha Vida"
.

Ref.064)lerrQno em Nereu
Ramos � Terr. plano no bairro Nereu

Ramos área de 315,62 m2
R$60.000,OO.

Ref.0120)Terreno Em Três Rios
du Sul - Tfjrrello plano com,300m2,

R$48.000;OO somente a vista.
Ref.Oa9)Tetreno No loteamento "

, Beira Rio - Terreno plano para
construção com 337m2
R$75.000,OO, aceita

financiamento bancário cf
construçáo.

.

Ref.005)Terreno no Amizade -

Área privílegiada, rua asfaltada, área
318,50m2· R$75.000,OO aceita

Ref.O�331 Res. Munique- Apto no Centro C/ 1 suíte, .

? dormitórios ,j- raversÍVel, cozinha, estar e J�ntar
..

conjugados; Bwc social, sacada com churrasqueira,
.

2 vaga de garagem, área i i 4 m� R$330.000,OO

Re1.078) Res. Premier - Vila Nova - Apto
cf 1 Suíte, 1 dormitórios, bwc, Coz, Safa
de estar e Jantar, Sacada com churr. Área

de serviço, elevador. Área 75,15 m2
'

R$155.000.00 Entrada mais parcelas com
FGiS. Incorporaçào nO R-3. 48.,615.

Ref.0139)Res� Gran Ramá Apto cl 1 suíte\.2 '

darm, COi; bwc, sala de estar e jantar: lavanderia
.

sacada cl chlJrr. 1 vaga' de garagem área de 92

Ref.0119)Res. Torre de luna Apto cf 2 doml, bwc,
Cal, Sala de estar e jantar integrados, Sãcada com
churrasqueira. Área de serviço, área de 61 ,25 m2
R$125.000,OO, aceita fine bancário c/ FGTS'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Firenze I Centro
.

Nereu Ramos Jaraguá Esquerdo

R$100.000,OO R$110.000,OO R$100.000,OO Consulte�nos!

Classimais 23

J02186 - SaintMoritz - Aptos novos no bairro Vila Nova, 1
suite + 2 Quartos, cca. sob medida, sacda cf churras., 2
vagas gar., elevador, salão testa, playground. Valor:
R$1.200,00.
JD2515 . Água Verde, Apartamentos novos! Com 02
quartos, sala, COZ., área de serv, bwc, sacada com �
churras. e gar. Va!orR$600,OO.

IJD2557 ·lIha da Figueira· Sobrado Geminado: Pavimento
superior: 02 dorm. + 01 suite + nwc social Pavimento
inferior: sala de estar, coz., área de serv., churras., lavabo,
gar. ValorR$880,OO.
JD2552· Centro· Apartamentos NOVOS! Três dorm., sala,
COZ., área de serv, bwc, sacada com churras., gar. Valor
R$680,OO + condomínio.
J02541 - Centro - Excelente sala comercial NOVA no

centro da cidade com 30.00012, um bwc. Ótimo
acabamento em porcelanato, massa corrida e gesso. .

Fachada de vidro. ValorR$500,OO.
Jd2520· Centro· Sala comercial NOVA com 100m2. Valor
R$900,OO.
JD2540 . Nova Brasília· Apartamentos NOVOS!!! Dois
dorm. amplos, sala de estar e COZo integrada, área de serv.,
bwc. Urna yaga de gar. Piso ern porcelanato. Valor
R$510,00.
·JD2527 • Água Verde - Casa em alvenária com 03 dorm.,
sala, COZ., área serv., bwc, gar., portão eletrônico. Valor:
R$600,00.
J02629 . cenro- Casa comercial em alvenaria no centro
de Jaraguá com 04 quartos, 03 salas, 02 banheiros,
cozinha, lavanderia, churrasqueira, jardim e garagem.
JD2623" Cemro- Lindo apartamento com 02 dormitórios,

"

sala, cozinha sob medida. área de serviço. banheiro, ��garagem ... Edifício com elevador. Condomínio em torno de W��OO �
JD2619 - Centro, FIat Mercure. Apto Standard com �
42.00m2, cama de casal, cozinha, sacada. Acomoda casal"
e mais uma pessoa em sotá cama. Hotel oferece:
Restaurante, sala de reuniões, estacionamento interno �
privativo. piscina, sauna, sala de ginástica ... Condomínio �
em torno de R$ 560,00.

-

CORRETOR
'.

DE IMOVEIS

TEl.3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

106 - Jaraguá 99 -casa de alvenaria
com 48,OOm2 e terreno com

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

053 - Czerniewicz-casa com

285,00m2 e terreno com 392,00m2•
(aceita troca por imóvel de menor ou

carro) R$260.000,OO

081 - Amizade - apartamento com

43,99ri1?' de área privativa. (aceita
financiamento bancário)

R$100.000,OO

022 - Ribeirão Cavalo, Geminado 087 - São Luis - casa de alvenariacom. .

novo de alvenaria com 69,40m2 aprox. 120,OOm2 e terreno com 061 - J:ao �essoa. casa de alv. cf

R$ 105.000,00 453,60m2. (aceita apto de menor valor) 327,23m, edlcufa, cachoeira, lagoa, e
R$170.000,OO

. terreno c/190.600,OOm2• R$700.000,OO

131 - Nereu Ramos - casa de alv. com

102,OOm2 e ter. com 475,OOm2. (aceita
apto de menor valor ou carro pop.)

R$185.000,OO

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2.•......•..•.......•...••...••.......•...•.... R$IOO.OOO,OO
033 - Três Bios do Norte, terreno com 325,00m2 .•.•..•....•.••.••.•....•....•......•....•• , .•...• R$52.000,OO
037 ·-Santo Antonio, terreno com 93.532,54rn2 . • . . • . . . . • . .. • • . .. . • . .. . . • . • . . • .. . . • . . . • • . ....•.... R$ 470.000,00
047 - Schroeder '. terreno com 360,OOm2 .••.•.•..•.....•.•....•.••.•.••......•.•................ R$55.000,00
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.105,75m2 <" •••• R$200.000,OO
076 _. Amizade, terrenos - Itacolumi II a partir de ., , .•............. , , R$79.380,OO
08_6 -Amizade, terreno com 505,OOm2 ....•....••......•....•..•..•.••...•..••.........•...•..•.. R$79.350,00
088 - Jaraguá Esquerdo, terreno com 580,00m2. _ R$65.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÊE com 420,39m2 •.......... , ••....••.•..•....•.•....•.•.•..• R$132.000.50
093 - Schroeder, terreno com 62.100,OOm2 ....•....•.••.•....•......•.

,

......•....• , R$ 870.000,00
099 _. Corupá, terreno com 2.200,OOm " R$300.000,00
109·_ Nereu Ramos, área de 11.470,OOm2 (ótimo pi indústria) R$400.000,00
115 - Vila Nova, terreno com 372,97rn2 R$140.000,00
127·_ Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375,OOm2 _ ....•... " R$28.000,00
156 - Chico:cte �aulo, terreno com 1.141,34rn2 '

" ......••....•.••....•..• R$15Q.OOO,00

009 - Centro, casa de alvenaria com e terreno com 900,OOm2.(acetla terreno como forma de pagamento).R$550.000,00
012 -- Nereu Ramos, casa de alvenaria com 180,OOm2 e terreno com 374,62m2•.•.• _ ....•.•....• , .•. � •.•. R$ 200.000,00
020 - Três Rios do Sul.- casa de madeira com 110,OOm2 e terreno com 420,OQm2 .........•.•....•.••....• R$93.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,OOm2 e terreno cl 329,OOm2 aceita sítio R$220.000,OO
034 - Corupa - geminado novo de alvenaria com 18,55m2 e 91,64m2 (valor por geminado)

-

R$ 127.000,00
035··· Ribeirão Gavalo - casa de alvenaria de aprox. 68,OOmz. Terreno de 443,50m2. (aceita financiamento bancário) R$ 96.000,00
057 - Nereu Ramos - casa de aiv. cori1108,00m2 e edícula com 40,00m2. (aceita terreno cl parte de pagamento). R$170.000,00
117 - Nereu Ra�os, casa de alv. 89,75m2 e édlcula de 40,00m2. Terr. 360m2 (aceitá carro pop. ou financ. bane.) . R$ 135.000,00
129 - Ribeirão Grande do Norte, casa de alv. cf 80,OOm2 e terreno cf 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 2.033,45m2 R$150.000,00

-

021·· Schroeder, sitio com casa mista e terreno com 16;007,00m2 •.•..•...• " ..•...••.........•.......• R$130.000,00
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,OOm2. .. R$400.000,OO
030 - Santo Antonío., cl casa de alv., rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m2• aceita imóvel de menor valor R$ 430.000,00
038 - Rio Cerro com área de 175.000,OOm2 •....•....•.......•....•...................•... , .•....• R$175.000,OO
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,00m2, cl casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,OO
048 - Schroeder - casa com 1 00.OOrn2 e terreno com 22.955,80m2 (aceita casa como forma de pgto.) R$ 280.000,00
163 - Guaramirim _ cl casa de alvenaria, área de testa, pastagem, lagoas ... cl área de 126.600,00m2••.•..•..•. R$640.000,OO

COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA - R: Guilherme Weege, 166 - Edifício lergamo • Centro
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Ed MO'II CeI.Ot(47) 9112 ...1700- Tim9601-1726
- son u er

Correto.r de Imóveis (47)3372-1700
CRECIISC N°. 8530 . Jaraguá do Sul, - se Cep: 89.252-190

www.muUercorretor.com.br

Cód.1044 - Barra R Molha

(Próx. gruta) -suítes)+3 qtos,
sala, copa, cozinha, fog lenho

garagem, bwc

R$140 mil

Cód,1075 - Chico de Paula-
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

aalrro Arearrerreno' Construção'

Cód.1082 - Schroeder -

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

port.eletr, R$ 160mil

.,

1065 VUa Nova (2casas) 150úm�

1066 Praia Barra do Sul aprox,90m2

PROJETOS E CONSTRUÇ ES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande

experiência no mercado de construções,"Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves."

FINANCIAMOS PELO SISTEMA

!ª-FJ:O.c.minha CASA minha VIDA!

. Projetos Estruturais e Arquitetônicos

Cód, 1 049 - Nova Brasília - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar. churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

R$ 650 mil

Cód.1080· Schroeder
sala, cozinha, 3 qtos,
bwc, lavand., 80m2• R$

130 mil

Vila Rau, com 1 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia, .

garagem, Terreno com 374m2.

R$ 85 mil

.

Apartamentos Local

2002 SFs/Ubaluba

2Q19

Cód 4005 Rio Cerro II

25000m2, casa c\200m2
mobiliada, rancho, lagoa,

árvores frut.

R$ 220 mil

2017

Terreno

13040

242.000m1 • (Prox.Palhoça)

••,--.,1.1_1.,.-.'.11.1.1 .1,.11. lIA I d-
/II!! '" I-..arre' Dr ':1 Im.ve S

135mí!

PRESENTE
PARA o ANO INJiEIRO!

Dê uma assinatura
anual de presente.

E ganhe o Cartão coue,o_"
e a Revista Blush*

(47) 2106-1919
www.ocorreiodopovo.com.br

.......... JARAGuÁ
ESQUERDO -

"

Casa com suíte
mais 03
dormitórios, bwc
social, sala de

jantar e estar.
cozinha,
lavanderia.
Churrasqueira,
lavab'o e garagem
nos fundos,
Metragem da
casa: 193,OOm2
Metragem do
t(lrreno:409.50m2
R$320.000,00.

www.s.chellercorretordeimoveis.com.br

AMIZADE - RESIDENCIAL JULIANA

Apartamento nO 403 - 4° andar - R$152.000,00
Apartamento nO 303 - 3° andar MOBILIADO -

R$170.000.00 Aptos com suíte + 2 dorm., sala,
cozinha lavanderia, bwc social, sacada cf

churrasqueira e 1 vaga de garagem PRONTOS PARA
MORAR.

NOVA BRASíLIA - Residencial Mater Dei (Próximo a

Arena Jaraguá) (foto anexa: mater dei 2,jpg) Aptos de 2

quartos - R$140.000,00 Aptos de 2 quartos + 1 suíte
-R$160.000,OO - Previsão de entrega: maio/2011

AMIZADE - APTOS no Loteamento Munique (foto
anexa: m4.jpg) Aptos de 2 quartos -R$:l 25.000,00

Previsão de entrega: maio/2011I'.�----'--.------------�I .----.--.-- --.'_.-.--.- ...-.-._-._---._._--._.--_._-...-._--

I
I
I

I
I
J
I
I
I
I

I
I

I
I
I

: .' Terreno - loteamento Champs Elieses
! R$128.600,00
I

VILA NOVA - Residencial Grand Life Apto n. I • Terreno loteamento Demathe - Bairro
503 - com elevador C/sala estar/jantar. I Nereu Ramos R$57.000,OO - lote 5
cozinha, lavanderia, 2 quartos, 1 suíte, I

banheiro social, sacada com churrasqueira, 1 I Terreno loteamento Jardim das Acácias -

I vaga de garagem. R$200.000,OO Entrega em I R$ 65.000,00
fevereiro 2011 I

-

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

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

de garagem. R$ 160,000,00,

TERR'ENOS
� Terreno • loteamento Itacolomi II

R$87.000,OO
• terrena- loteamento Ville de Lyon

R$82.000,OO
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Plantão
9187-2075/9902-,

TRINDADE
IMO,ViEIS
Compra. Vende. ,Alua.

Rua Angel,o, Schiochet, 280 s,ala 104 telefon'
5'· ,-,,' ·"d'd" ".

,Ite:, www.tr1In .. a ...elmoveIS..CO

(i,00' ,"2,t, • "••Mi"'. tt5lft. 'erMlfIIl!I:íl;
�e.Nlo '1,'6m" deárea :It:��1 1 SUf/b!,j/ ,I,
'qu;aJtiO:" wC'''' 'ma de !fi�O� '.�a ,e '(iR.

iftt.,adafl, 51illi'iada :fl e,hWf.alfl'4l, I v'lfI iRIIl
p'ralem�, eflltfie:1JI em ,lOtOIIR$,'14S._�Otl
tl,naoti,ame,fldifJ ,diNJ;Omm, I/ri eoft$II!fi1tiO'.�.

, COD 117 ...,M,."•• '.tv_tri'i, ,�.�
'têr,.nlll tJ:JIm, I.lrtrl':, lAkhm I: iIif)8f"l:Ot�i
t�.bwt",,$... i.'e.are i_br

Jntelf!tldGt� rA'(1�nl; e, thu,."qdéit:JJ.,va.
dê: fi$,530.008".;.

<1•• 121. CooMliIDVldlflK 'lo."I� fi ltlm!l�, 1

ftl/)! !fi andar" !,IUi,ite it,/ lata., I. ,qUian:tliil cf
IlIif1;íJllla� 'bWCi� ,tI :I/Rdllf\. bafl de u,trnuJ,�, ,16'18 '

de _a(iI.'1iII de I.,tlil;f if;,••; 4awndt�o�
II,eil deife.tlls ':I' effliGf'fllli".�·laf'. 'plJlt'lI ,atê: 'i,

'K!arll'OI !no ,suib....o.l$ 2••_�.
lH/mlll/fflfli/llrIJilUlI/'lJIIlIi!IHlrnllfflliJlmif/!IH!#JJH 1mi/llm;II!II!.itJJH/IliIlrJiillfll1lllfllil!lllljllJIllf!IIHIf!U/fI!llIIJlnll!fIl�lI!lli/ll11llliIUillfflIt/illfII/llHl;;flrI!iIIHl,"lUm!mlfffIWrPffllpllHm�HmiIUlWIIJmlllJlIilll!lli/lllllilllllffIHlI!!IHl IlliH�WHrll"II#Hrnil/lltJi#mliPHlu!lll/IIjfllIHHllUilllffll!llrHriHlliiUjmllJmliIIIHmurH�11!IJ1111mi/H!�l/IIlIli#JllI!I!fmJJII!IIiJjIlfillljIIJflJllllÍlm'/!II1J/lf/IIlllilmmfflll!r/lUJI'HlIIfflII

·,SAtA ó< AtUGAWC ,. 2_,� l' 'tIO '.

Medindo !2JJQmilt '" ,pl:lJl� a,o, flil"'rtio,.I:$
i6"1li�OQ, tlm, ,itland:Omllnió

(/00,4,11:1 .. 'tOCAtAoCAiBA "" .!lf!,.t!i� .. 4
q.rlolw .'1;& md",ftI,.� 1"lIIIdil/tit.,_Aki!ff'ê,�

pr/feM. IR$,_,""'r

tod. :IM • (jIiiJiWJ," .. a,!d!i'�::iI1�':/iIi ,di;II:I�fI'iJ Iii""!l MilXl'lII'il1Il íW,1 fIiI.ij,1I: tillil�'II/I"tl'm'tjj,.IJIq;;IWnim 'lIiiI!J 1Ii$.I;IOJJ,lJiIilI"OO

(f}od, Im � Joiô filttfil/il)7IJ • Mf!dIW'ld�:; 'Ei:íiro.O�1!mw, '" VrIll.l!f9it dlili' iA,') .'!2S.if[hOl),il':llli!lD

(,lJd. ,l.iflS • lflilll, 'di ""1"'«1'111' o Mw::JI'd;�t'"dll:J! iQ)2.,,:1Sm� ViIlilt!llil' dilil 1'4$ fítI.o.m�Joo

COd, li! • VU.�Ii • Mlftdilmldtt 1II;41.,.1lliM'I, \fliflli�' dl/llt fIIl$ :M�, 'ItI!'iO,OO
COI/) Ji'! • '13IW11,tiliím·ft,tM '.' l/;illlÍl!l!I/ll,'��{iJJI ,:®fJilffi./lOllClM, • V1iIkPr.' d.1/!!l PJ'$; ,4�IU'J('.IIfffi;OO

COIi !ti:! •Viii,Nowt • rfr'�il iIi�'/iiI'l'l/. .(I;o{!j;m�, .:1"7 ii; 50 v,'iltor dllft ll.:$, .'1.llílJOOO.Oflt

r::oõ III ... ittt� tJ/ "1J_1JIí!III1 ,1,'.1:."••"'. "Z�.
t:1 a q:uaf� �$.fitl �Cqf,�,_� f.a",d ii
111,••1$, .fl'l!lWidjlltlfJ).I� 'f/tU'MI!. ferm;1IM,liI
,l:Iiffnl/li.Nli"'.ttl.� ftitlJl/,ft/l,.,. 11_,

. ,�tlfil!Ol/iJ " ..�tIIIi "'I *'IIII.r'ilfS 'frut!lllu.lJ$ 'CODi 3/1'" � :l ,'sut.� 1..� .,Ia fltím
. _._.001 lU.. "�pM_, de,1rotil,iÇl!l/Iir".uw!O, ""trJl!d'l/iJ l/uthfJ"t'li$4" 'ío,� '''.'* bWfI,_aItt 1:

.

,

: illl'll6w&."
"

!./t.� ,rédlo... plitídfit,t 'R$2'"U_�.
, "

too' :1. ,..•JI:I; "'O�IIt"ltr:, si'
a.·U.ilftt;o,r;/l tfIWIid.� 11ll&1I,"� :1_1
_ild. (,1 *iit'J;IBrlUilll (I n'lllil!� :1 'ii:.' de
P.iI�, '.filo de, ·'J!flta. rA_flltl...

'J.lli-,.H�Ale_rena.

. Nil'JJJiJ!llI!; '!JililiíllhllfWJ, ApiIlfil!!;dJiid". VJ1i/,)11! 1111:$ S!ít,Jf)//jjIl.(i!:i
. O/$"lItrili,ldifl1 'iliifl'OIll ·Jll:JJdiJi'·Dm�. VIli�I:JJi( jI/I;,$,'IS.IJKJ1IílO.
(h;6rillt... TíI6il 'QjljJjt�.t -l;i,�t'I�. V,'Idot fIII;$ fII,S:OOfi:OO
lItw.lllf1if11 fi/li; 'ilullkirlll'lil t:.I:JJiI'i!l i3iiGm�. V:ld.or .l1li.$, :lS;OIiNtJ"tIIJlIP'f'•• Piu;i'IIt�im'l,

-

"".•• A' ,e!'.•,- 5';�. ,

mo 111- Vila Nava - bsidi8lftcial Ipad.kul .. Apartamento 't1itW'l/) d@ tUJiO mm, 130ml� Vaio" de R$ 330�OOO.OO,.
toD 101-Guaramirfml � ':iJlue.frinhil ,., R.!�dt,.t�a, ·em MttlldlJim� tom '2 quartolJ, sala., co:zinba� bwtJ {.lv,lndierfia .. Illraiem,.Jerreno medJ.ndo 19B1JlOmt, Valor RS 50.000,,00.,
COO :132 - fUJ,t'lPlmeiotD Ca/Ia lN,OIllI ti�,I."J�dlnei,l.m Alvlifl�,ia� Tft:rren,o me,dindo 2.50�OOm�, Vator dld: R$ lOO.OOO,fOO. AC81ita finandamein:to da C!E.f�

leoo JlD � R'loMolha .. blt,dêneia medindo 145lJOm,l� ÓUMA WCAJJlAÇ:A.O� 1 su'Jte.� 2. quartas� saia". cOlb"tha, :Iavanderia externa i' :1 bwc:, i!rlg:e'm� churrasqueir,a. Vaftor R$ 2.'60JlOtVJO.
COD!!'9! '" V1la, lI;n!i '.' Re.'lidl!'ftÇJili (iom e'$(rittJra, 1 suite; 1. qUi8rtos�:3 salasl cO'l,ln'h.a� �aV,liU'lldef"ial área de, festal} '1. bw,c� g,:a/f',a,gem, pWsdn,s,; ,pró.ldmo aoGi!rdird lt!Àzt Vator RS .600.l[JOO�OO.

_ COO :1,191-1.ltI'rll dio, IJic Cer'rOl - Re:.s,idinda fjJ,m Ahref'll'lft'il lJ60iJOmi1ili terreno CO"1 l2/i.OOm''1:, -3 qtO'iill 2 bWC'f' .sI. COI., lill/ana '. 'G,fjjr.ligem. Vato·,r de IRS '1'.110,.OOO�OO. Aceita, Finant::iamento fl'lida tEF.
Ch'tatl/l com lsrUJOOm1 iCIIS."lí Icom S08im� com pisdna", 16 laioas: de pel�'I!� um i�lpla, de t,r@s, ranchos_ iocafb:ado na. Estrada Ribelrão Grandi. Vator RS 1.300.000,00
Ca,. ,1/1 v.",da na B:ar.fra., R.$ ,85.00.0/ilQ
EdJfltclo, Relld8'fRdrll Mota/da do 50,1, 1 Suitl�.l q'Uirto. S,i,la .. 'COl'l Z� sacada tom cnuflrasquet1fa. 1 vaga de glratgem.,� lOlc�liitizado no bairro Vil-a NOVit- R$150.000;lIJO

1 '
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ReI. 3537 - Apartamento no

bairro Nova Brasilia, com 01

suíte, 02 dormitórios, 01
Bwc, próximo ao Sacolão da

Fruta. R$170.000,OO

ReI. 3518 - Apartamento no bairro Baependi.
com 02 dormitó�ios, 01 Bwc, sacada com

churrasqueira. próximo a Rodoviária.
R$98.000,00

Ref.1963 - Terreno no bairro Barra do Rio cerro,
com 420,00m2, próximo ao Ferro Velho Usa

Peças. R$105.500,OO Negociavel

Re!. 1962 - Terreno no bairro Barra do Rio Cerro.
com 599.88m2, próximo a Buzrnaq.

R$115.000,OO Troca por apto ou casa.'

Ref. 1804 - Terreno no bairro Hha da Figueira,
com 448,00m2, próximo a Ass Jipe Clube.

R$86.000,OO Pode ser Financiado.

Ref. 1708 - Casa em Guaramilim no bairro •

Amizade, com 03 dormitórios, 01 Bwc, próximo
ao Germinados WS. R$135.000,OO

3370.11221 11 ·11
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso

,

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimoveis.com.br
Ofertas válidas até a data de 22/06/10

I E I

Apartamento no Baitro ÁgUâ Verdé, com 2'
quartos, bwc, �ala"de estar, sala de Jantar,
cozinha, área de serviço. sacada"com

churrasqueirâ, 1 vaga'de garageiTI: preço
R$129�OOO,OO'

.

ReI. 1DQ4 • oasa ;lÚ Bairro Ilha da Fígueí�a,
com'1 suítel 2 4uartos, bwc social, sala,·'

copa, cozinha, lavanderia. Fundos: uma ca�a
com 2 quartos, salal bwc.. cozinha,

"

lavanderia. Preço R$370.069,OO._

Ret. 3036· Terrena no Bairro
Amizade, área 360,OOm2, Preço"'

'.".' R$117.000,OO l
'

. .
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o (47)' 8808-5378
l� (47) 8835-6617
Z (47) 9639-4751'
:3' (47) 8861-2228
Q. (47) 9111-1184

. }"

�RICARDO Faça AQUI seu

\1' COMPRA · VENDA· ALUGA · ADMINISTRA · VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

LOCAÇÃO
Baependi Apartamento 2 quartos, sala. cozinha,
banheiro, demais dep, R$ 420,00 ..

Vila Rau -Apartamento (novo) com 2 quartos, sala,
cozinha, 1 banheiro social, 1 vi\ga 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$1.750,00,

Baependi. -casa de madeira com 4 quarlos. 2 vagas de

garagem, lavanderia. sala, copa, demais dep. R$750,OO.

===.:..-;1
I
I
I

Cód 298 Sao luiz -Apartamentos com 2 quartos,
sala, cozinha, 1 banheiro social, garagem, sacadã,

demais dep. a partir de R$120.000,tlO.

LEILA
CORRETORADE IMÓVEIS

CRECI011420

rw� -7(""�to ...
'lU����do���!
Rua 28 de Agostol 728 - Guaramirim 47. 3373;_1905

Vendo terreno com 360,00 mi

Na Ilha da Figueira. fazendo frente em
.

39,OOm para o asfalto,
15.000,00 Vendo casa no Bairro Corticeira Próximo do colé15io. Com 02 quartos, sala e

cozinha c90jugado. banheiro, lavanderia e garagem. R$ 65,000,00

Alugo apartamento novo no

bairro Amizade, com 02

quartos, sala/cozinha,
banheiro, lavandería, sacada
com churrasqueira e 01 và

aragem: Ág�a"ll
,epel1detíte. R$' 6
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C H A'L E' 3371-1500)

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

Preços de Custo Estimados pelos Condomínios sem acabamentos, válidos até 30/06/2010 (Após reajuste pela variação do CUB). Qmstrução peloSistema deCondomínio Fechado a Preço deCusto - Não é�

Apartamento TIPO 01 com Suite, cozinha, área de

serviço, estar/jantar e uma vaga de garagem
·(segunda vaga opcional), com áreas estimadas de

75m2 total e 40,75m2 privativo - R$88.000,OO
(Entrada negociável mais parcelas).

Apartamento TIP� 02 com Suíte, cozinha, área de

serviço, estar/jantar e uma vaga de garagem' (segunda
vaga opcional), com áreas estimadas de 69m2 total e

36,90m2 privativo - ·R$82.000,OO - (Entrada
, negociável mais parcelas).

'

...
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3371-5544
..... 01

•

" ;-'f_

VENDAS
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta· Das 8h • 12h e 13h30 • 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejan:@atlantaimoveis.com
wwW"atlantaimoveis.com

:
-

�.
.

...

Residencial Aquarela
- Nova Brasilia
- Apartamento nO
301 (fundos) com 1
suíte,2 dormitórios,
bwc social, sala
de estar, sala de

jantar, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira,
1 vaga de garagem.
R$175.00Q,QQ

Ref: ?403 - Residencial
Aquamarine - Centro' - Apar
tamento com 2 dormitórios

(sendo um deles mobiliado),.
sala, bwc social mobiliado,
cozinha mobiliada, área de

serviço, 1 vaga de garagem.
R$128.000,OO

Ref: 2384 - Residencial
Dom Michael - Vila
Nova - Apartamentos
com 1 suíte cl closet,
2 dormitórios, bwc
social, sala de estar
e jantar, sacada com

churrasqueira, área
de serviço, garagem.
R$150.000,OO á
R$200.000,OO

Ref: 1593 - Casa Geminada Ilha da

Figueira, Lot. Malibu - Casa com 1 suíte,
2 dormitórios, bwc social, sala de estar e

jantar, copa, cozinha, área de serviço, 1

vaga de garagem. R$140.000,OO

Ref: 2407 - Residencial Deretti - Jara-

guá Esquerdo - Apartamentos com 2
dormitórios, bwc social, sala de estar e

jantar, sacada com churrasqueira, cozinha,
área de serviço, 1 vaga de estacionamento
coberto. R$113.000,OO á R$116.000,OO,
aceita FGTS e financ. Banc.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,-

1106 - BARRA· ÓTIMA CASA DE ADi. cl
210m?. suite master c/ closed + 2 qtos,
Office moa COZo men, área de festas cl
churr.. gar. pi 2 carro. Espaço para ser feita
piscina, R$330mil- Aceita lIJlto de bom

padrão na negociação, Pode ser financiada.

3417 - VILA NOVA
:::...B.ES. G,BANADA
LI!!'!y'Q}- cl suíte +

2 ctos - 2 vagas de

garagem. A partir
de R$200 mil

� 3005 -APTO
CENTRAL no

Res. Amaranthus
cl área privativa
de 183,�3m2 -

Suíte master + 2

,� qtos, '2 vagas de"
.garagem. Sol da

manhã.
R$480.000,00

3210 - RAU - APTO no

Res. Imigrantes c!
96,189rrJ? - 2 qtos.
cozinha mobiliada.
RS130.000.00

3001-APTO
CENTRAL no Ed.
Malbec c! área

privativa de 102.97m?
_. Suíte + 2 ctos, 2
vagas de garagem.
R$208.000,OO

3001 - CENTRO -

,

RES. FLOR DE
LÓTUS (em

, construção) cl 1 -

2 ou 3.qtos, Valores
4ob"tonsulta.

,

. Entrega em 2011.

.

1185 - FIGUEIRA - SOBRADOS
GEMiNADos cl aprox, 170m2-=-sü'íte
+ 2 otos. Valores sob consulta.

1222 - JGUÁ ESQUERDO - SOBRADO 1.1§ª.. :::. .c..ll8.HI.�.wIÇ1- CASA ALV. c!
NOVO c/180m?' - suíte master (cl hídro) + 141 ,54m2 _ 4'Qtos, 2 bwc 's. R$160mil
2 qtos, garagem p/2 carros. R$210mil

,
. IiaIill<Çamc;rmí];@ ".,

"

'

"

r .

cóo. 3107 • Gracilis· Em cada uma das torres:
• Hall de' entrada e espaço gourmet mobiliados • Playground:flguipado •

Elevador • Detalhes de revestiment9 porcelanizado na fachada

Apartamentos:
'

• Infraestrutura para ar-condicionado tipo splitncs dormitórios • Tetos
rebaixados com gesso • Laminado de madeira nos dormitórios • Varanda
Grill integrada • Pack' s opcionais: Colors, Energy e Gourmet ii sua escolha

• Oportunidade de morar a poucos minutos do centro!
localização: Jaraguá Esquerdo

- ;
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<entro
-elevador

-Preparação· para Spilt
-Hall de Entrada Mobiliado

·';'�T
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Seu imóvel, está aqui.
HABITAT

.
CASAS:'

}:-I623 Casa de ma,deíra com02 quartos:,Bairr
Chico de Paula, R$350,OO ,�"
H63a Casa alVenaria com 01quârio,Ba
Baependk R$3S0,OO,

'

H647 Casa de madeira com

Rio Molha. R$�80 ,00 ",." " "".

H.649 casa <la alvenaria.coI)1 02qllal:tq�" B�rr()'"
Czsmlewlcz. R$420,OO" ,,\,,(' .�,

_

H633 Casa de illvE)(1àna.com 02q\JartQs, Bairro
) Tifa Martins: LoL Firenze III, R$480,ÓO,

! H643>,Casa de,alvenarlá com 02 quartos, EM
CORUPÀ, R$480,00 .,'

.

HQ46 Casa de alvénaria,com 03quartos, Bairro
Chico dePaula, R$650,OO

'

H645 Casa Residencial ,de'alvenaria com "

04quartos. Bairro Vira Ialau. R$Z50,00
(disponivel 'para Comercial por R$'1500\QO),. .;

..
"

H648 Casa de madei(a COOl 02 qUartos;�airri:r" ,

Santa Luzj�, R$450,00 . "� l

•

'" "," , 'APTOS:
H909:Quítinete com 01 qlJarto, Bairro Santa
Luzia, R$214,OO'

,

.

H408 Quitinete 01 comodo + BWC, Bairro Nova
arasma, R$360,OO com �gua' e luz inc!usQ,
H403 Qu'ttinete com 01 qu,arto, Bairro Nova
Brasília. R$42Ó,OO+,T� daâgua,
H542 Apto oom 02 qUartos. Bairro Vila l:alau,
R$�O,OO"Cond.
H543Apto com O�quado�, Bairro Vila Lalau -,

R$460,OO+Cond.
H410 029uilíôetesJJOVAS�'Cãl)1 01'guartô,
Bairro .a:níizçde. R$470,OO + energià (Ç?da

-

uma),- . .

.'

,�'

H538Apto com 02 quartos. Bairro Nova Brasilia,
R$500,OO "IPTU.

.

H541 ,Apki Com 02quartos,ijairro Centro, '

R$6.50,OO + Cond. ..

H!i36 APto com 01 suite + 02quartos, Bairro
CENTRO; R$700,OO ... Cond.
H.54aApto com 03quaito$, Bairro Centro.
R$700;OO'+ COnd.

ALUGUEI: C.OMERCIAL: ,

H715 Sala comercial çori! 56nf, Bairro Santa'
Lu?ra;.R$37á�oo�,.. :. .

...:t' -'" ,'o,

t:l7�_8 8;;1la ÇomerciaL Bairr" Centro, R$39P,OO +

IPTU+Cond ,

H701 S�a c6rnerCial com 9Om', Baído Centrá.
R�490,QO" Cond. + IPTU,

. .

c''
ç'

H71QSala comercial. 'Bairro nova Brasilía.
R$500,oO

"
'

H7n9alacomerçialcom 32m' + WC. �ainy
cilntrQ: R.$670,OQ "IPTU.

•

..,." "

HI0? SalGjyomercial: �ajrro Nóv�Brasilia,
R$.600,OP�" .?" .,.,,: :'<,•. ;.

'

;, .:-: '." ..,
'

H700.GaIAAo, Bairro Chico de PaUla; R$60Q;\lO, ",
H71:3Sala}omercíàl com 130(l1f; Rua Barãódq ,

'RjoBial'lcO�B'ajrrótElntro1R$1500,OO., . /'\,
H716 Casa Comercial:em alvenariacom OSsalas> ',.

e(jeníaiSdepEiri�enCias,\BairroCeptro EM "

GUA 1,500,00 -'-, ""

H71�,C RCIALcom 04quartos, sala
grande, .' grande.piBWC. Bairro .....

'

Centro,R�,r600,00 "."., ,,' .,� '. ,;
,

H720 C sa COmercial com 02 S9las: 04 quartos
gra is dej)eodendas, Bain:o Centro:'
R$ â 9,000,00,+ IFlTU

'.

.'

"

H12 ,_ Cemercial 02 pi$(l$ com 283,93m',
com 04 ;slas gra�qes emaina e 05 sías empaix.o
e (iE\mal.s,dep,epdencías, Bairro Centro,

'

R$2:500,OO
.

"', ".',.
"i

""it:,'- '�' r_'" I' '»1:" \"

, '.� :",", ;,.VENÇ�ºE,CA$ÁS:\'\': ..
H119 Cása de (llvenarla.bom 100m', com
03quarto$, 01 b(lnl)eiro� cozinha, sqla, Copa, área

q ,

'dê serviço e Pt vaga dê .garagem. RóaMa.rio ' :'
Jabruske: Balrro'Nêreu Ramas, R$1JO:QOO,OO, �

H1141móv�Lem C<lnstrilçâo com 300m·",
.

v
,

Lqfeamentó Miráncja, Com terréno de 825m', ;,,.

exCelente para comêrdo ;: ' , ,

H12tc'aSíl.deafv�nélrta no Bairro Vila Nova; CÓm
?14m', ten-eno com 53001", com 'piscina e '

g<'lra�iem para 04 carros:
'

".;

H122-Casa,de 106m2 no BaiITo Czerniewicz.com
61 quarto mais súítê.Rua Nivaldo Pereira, Valor
,220,000,00

.

,.

, H203 Residsnclal
Hibiscus - Aptos c/01
02 dormitórios, cozinha,
sala estar/jantar, área
de serviço, 01WC,
sacada', salão de festas
brínquedoteca e sala

para Fitness.Rua
Feliciano Bortolini,1397,
Bairro do Rio Cerro,

H203 Villeneuve_Residence
aptos com área total de 515,12m2•
Para quem gosta de viver com

requirte e segurança.
,-

H203 Residencial Saint
Tropez - aptos com 01,02
e 03 dormitórios, 01 ou 02
vagas'ge
garag�ns,Gozinha, sala

<c,hurr'asqueira a gás nos
aptos, terraço Fitness
Center, hafl social,
decorado) playgrQund,
bicícletárío.Rua Exp. Cabo
Harry Haldlich, Bairro
Centro..

:;:,'
"

veNDAOEJE�RENOS:
H�29 Terreno com 196,913,45m'.'Baírro Ulia da "

Flquelra..�'
", . .,

.�. ,''', '

H.324 CháCara com 47.500ní2 rifa dos
MonosNalor R$95,OdO,OO, ,

' ,

� ",,' ,IX

.,..
. VENDA DE CHÁCARAS:

H318'Chacara com 28.000m� com casa de
120mi,'CQmlanchó hordenhadêiraautomâtiêa, \3
km do c�otro de m�arançluba, R$260,OOO,Od.
aceita. imóvel como parte de pagam�nto i

'

"
.

'�. :,',

."i VENDA DE SALA COMERC.IAL ",

H034S-$alaComerciál no Edificio !y1arket Placa,
com área total de 57,21Om' e área útil de
,39270mi, com 01 vaga de gafagem. ideal para
escrítoríos, CO!1SUltorios, Otima Oportunidade,
1$73.000,00" '.

.,

H202 Àptq com
01suíte com
closed +

02quartos, sala
jantar, estar, tv,

lavabo,
churrasqueira,
área de serviço,
sacada fechada,
BWCsocial,

cozinha mobiliada,
Bairro Centro,
R$435,OOO,OO,

Lotes de esquinas no
\mizade, na Tifa Schubert.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 19 e 20 de maio de 2010 . Classimais 33�

INVISTAJÁNO SEU FUTURO!

.
- Edífjcío com elevador é saíão de festas
- Aparta�e.'1tos de- 1 011 2 darrmió.'ios
� Safa de estar e jan�-ar
- Sacada com cnurrnsquelJ'a
- Cozinf"'i.a e áma de. serviço
-Garagem
� Fíi-lânciamento direto cam a OOfls:ú"utora
UTiliZE SEU FGTSm

',':"

.�.

.\..
_A--·A

-I
-

Rua 293

� Rus294

� ...---
'"

:,...,
"

.. '

'. �'COMPRÀ
>; �. :,,.. .

VENDE

�àO
·LANÇAMENTO

. EDIFiclO 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. Mal. Castelo Branco
Centro de SchorederlSC

Consulte as condições
especiais para compra.

IMÓVEIS PÁRA LOCAÇÃO
.> Apart. 1 dormit, sala; COZ., área serv., bwc e

aragem:-Rua Reinaldo Rau - Centro - Ed. Gioconda.
Aluguel: RS 450,00
.> Apart. (novo) 1 dorrnit., sala, COZ., área serv., bwc,
sacada cI churrasqueira e garagem. Resid. das Tulipas
- Centro. Aluguel: R$ 490,00
-> Apart. 2 dormit., sala, COZ., área serv., bwc e
aragem. Rua Reinaldo Rau - Cením- Ed. Gioconda,
Aluguel: RS 550,00
-> Apart. 2 dormit. sala r COZ., área serv., bwc, sacada e

garagem. Resid. Bela Vista· Ilha da Figueira, Aluguel:
R$ 600,00
->Apart. 3 dormit., sala, COZ., área serv., bwc, sacada e

garagem. Resid. Garcia (Próx, Igreja São Judas) Bairro
Agua Verde.Aluguel: R$ 550,00 .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ii L-1000 - CASA PARA FINS COMERCIAI� - VILA NOVA- Com 03
-.

M quartos, sala de eStar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, com
Ii: dois portões elelrõnicos, toda rnraoa, com garagem coberta pra é .

M 04 carros. R$1.700,00 .

/
..

L-1001 - POUSADA - com 23 suites, 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 - cl suíte, 03
quartos, bwc social, 03 salas, cozinha, lavanderia, despensa, chur·
rasqueira, piscina, 01 vaga de garagem. Rua asfaltda, toda murada
R$1.050,00

.

L-1003 - CASA ALVENARIA - VILA RAU.- Com 02 quartos, sala, I
cozinha, área de serviço, garagem, casa toda murada. R$500,00
;r:1004 - CASA ALVENARIÁ - JOÃO PESSOA - Com 02 quartos, Sé'
cozinha, bwc, ára de serviço, garagem, toda murada. R$480,00
L-1005 - SOBRADO - PARTE SUPERIOR- CENTRO - c/03 quartm'

ii sala de estar, sala de jantar, 02 owc: s, cozinha, lavanderia., 02 vag
* de garagem, churrasqueira e sacada. Rua asfa�da. toda murada.
l' R$850;00 :. " >� • 7;�_.
f L-1006 - VILA NOVA - Com 03 quartos, sala, co�nha, 02 bwc's, á
:; de serviço, garagem, toda murada. R$950,00
J L-1007 - ÓTIMO PONTO COMERCIAL NO CENTRO - CASA DE

.

. i ALVENARIA. R$2.000,00
'�. L-I 009 - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - CI 02 quartos, sala,
J cozinha, área de serviço, 01 vága de garàge. R$650,00
.! l:-1 01 O - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - CI 02 quartos, sala,
i cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$620;00
L-I 011 - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - C/02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$630,00
L-I 012 - CASA PARA.FINS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05 sala:
02 bwc's, frente íooa de vidro, tem aproximadamente 160m2.
R$2.800,00 . '.' ,

l:-2002 - APARTAMENTO - \7ILA RAU - C/,OI quarto, sala, co�nha
bwc, área de serviço, 01,vagÇl de garagemJ3�80,0º "i;

.; .,. .�..'., .. ··h�""

L-2003 - APAFrrAMENTQ·
. .

Com 02 quartos, zin
área de serviço, vaga (J�
L-2006 - QUmNEfE - VIEIRAS - c/OI quarto, cozinha, bwc.
R$280,00
L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUAVERDF"cl03 qúartbs;'sala cQn
sacada, cozinha, bwc social, área de serviço, lavanderia e garag�r
R$500,00 i
L-2009 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - c/03 quartos, sala, J
cozinha, área de serviço, sacada, 01.vaga de garagem. R$580,00:
L-2010 - APARTAMENTO - CENTRO - CALÇADÃO - Cl03 quartos.
sala, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada, 01 vaga de
garagem. R$700,00
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 - APARTAMENTO - CENTRO - c/ 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, '02 bwc's, sacadas e 01 vaga de garagem. R$650

.

L-2028 - APARTAMENTOS NOVQS - CENTRO - cl suíte, 02 quarto: .

sala, sacada com churrasqueira, cozinha, bwc social, lavanderia e.

garagem. R$950,OQ
L:2035 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA - cl 02 quartos, sala,
cozinha, bwc. lavanderia e garagem. Com sacada - Prédio tem Sé!l1
,(Je festas, portão ele)ronico. R$500,OO
L-3000 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cl aprox. 110m2 é 2

.�wc
.

s. R$900,00
L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamentey.
150m2, 02 bwc's, inclusive para cadeirante. R$3.000,OO

•

'.L-3003 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área superior com
aproximadamente 400m2, 02 bwc's. R$4.500,00 \

L-3005 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
35m2. R$350,00
L-3010 - SALA COMERCIAL TERREA - CENTRO - Com 110m2 e
bws - R$I.400;00
L-3011 - AV. GETULIO VARGAS - EM CIMA DA OnCA HERTEL ç
aproximadamente 45m2. R$500,00
L-3014 - SALA COMERCIAL - CENTRO - c/280m2. R$2.400,00
L-'301S - SAI,A COMERCIAL - CENTRO - cl aprox. 100m2, 02
bwc s, R$2.S00,00

. �:9016.- SALA CO�ERCIAL TERREA - CENTRO - Com aprox. SOr
bw.:s, com estacionamento. R$670,00 -

L-4000 - GALPÃO - SÃO LUIZ - Com aprox. 670m2m, mesanino c
cozinha e bwc. R$4.400,00
L-SOOO - TERRENO - CENTRO - Com aoroximadamente 1.3g0m2.
R$91'

-

',. '
.. À
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Terreno 750m2• Baependi
15,06m2x 50,OOm'

Escrituraórp. R$ 180.000,00

Terreno 371m2• Jguá Esquerdo
14.00m2 x 26,50m2

Linda Vista. R$ 130.000,00

Terréno·f;·OOQm2• Santa Luzia
50m2 x í80m' com casa'mista.
Aceita imóveLR$ 360.000,00

Casa 3 quartos, 2 BWCs',
cozinha, sala, garagem

com espaço para 4. carros,
área de festas com piscina.

Area da casa: 154m2,
R$ 198.000,00 -Aceita proposta.

Apto 3 quartos; sala estar/jantar,
cozinha, bwc, lavanderia, garagem.

70,65m2 privativos
Condomínio cl área de lazerfplayground.

.

EScritúrado.
R$ 12MOo,aO

Possibílldade de finanC.tqm.!'lrito bancário,

.J.. •

Todescruni.!�/
. �'-�;',-, ""':"�:,'�" ."

�

.DElI. G·ijSg'l '.

t·�. /,-::�

4? l115�á914 14791S1�Oll

Meber
47 3055..3412

�.corretOl'Qiullana.com..br
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Rua Exp. João Zapella, 88
Centro - Jaragu,á- do'Sul

Re{282.1 .. Casa em Schroeder com I suíte
+ 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e

.

garagem. R$120.000,O<J.

Ref 279� I - Apartamento na Ilha da Figueira
com I suíte + I quarto, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, sacada com

.

churrasqueira- e ga-
ragem. R$·145.000,O�.
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VENDAS/CONSTRUÇÃO
E INCORPORÀÇÃO:

BRm�ISA1V1CO·5lDt,
(!t)jREÍ!@RES. -

VENDAS: 3273.-1037
, CRECI 14836

9101-8215
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LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

A

FV'
Marechal Deodoro da-Fonseca, 16gB
one: 47 2107-0500

www.leier.imb.br
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COMPRE SEU PEUGEOT 207
EGA HE 'ESSE CD PLAVER
PIO EER COM USB FRO TAL
E INTERFACE PARA IPOD
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Strasbourg Jaraguó do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

Itajoí (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 ConcessionálÍas strasbourg. Famllia 207 com taxa 0,99%a.m., prazo de até 48 meses com entrada mlnima de 50% do valor 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 Pfayer MP-3 Grátis não inclui o Modelo 207 Quiksilver e os modelos 207 Hoggar. O preço anunciado a partir de R$ 31.990,00 é do modelo Peugeot 207 HB X-UNE 1.4l Rex, 05 portas,
ano/niodelo.: 10/11, com ar-rondicionado GRÁTIS, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido 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 taxa de 0% ZERO por cento é válida para toda a linha 307 com entrada de 50% do valor do velrulo e saldo em até 12 vezes sem juros, modelos 10/11, outras condições de pagamento consul-
.

lar a concessionária. Os acessórios informados são do modelo 307 Presence Pacik 1.6L Rex. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações 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 1.4L Rex, 5 portas, ano/modelo.: 10/11, 01 unidade. Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, ano/modelo.:l0/l1, 05 portas, 25 unidades. Peugeot 307 HB ou Sedan.: 05 unidades. Prazo de vigência
da promoção de 04/06/2010 à 30/0612010 ou enquanto durarem os estoques. NAo rumulativa para outras promoções. Para mais informaç!5es sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias peugeot participames, ligue para 0800-7032424.

De Segunda a Sexta das 8h às 19h - Sábados das 9h às 13h
- .

.

PEUGEOT
�� I 'PEUGEOT.� ASSISTANCE

- www.strnsbourq.corn.br MOTION & EMOTION
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407SW2.0
AR+DH+VTE+Al+ABS

+AUTO+TETO+COURO+COMP
+AQ+ABG+CD+RODA+LT+VV

2006 -ITAJA[

AR-í-DH+VTE+COURO+illO
+ÀBG+CBORDO+CD+RODA'

+LOT+W - 2009 - JARAGuA DO SUL

AR+DH+AQ AR+DH

+VTE+AQ+W
2011-JONI

,
' 2009, Prata, Flex, Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,

Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Rodas de liga
leve, Computador de Bordo, Faróis de Neblina, Bancos em

Couro, Sensor de Chuva, Sensor de Luz.

2010, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Computador de Bordo, Desembaçador Traseiro.

DH+AC+VE+TE+Al +AQ
+COMP +AUTO +VV +RODA

2008-JONI

DH+AC+VE+TE+ALM

+AQ +RODA +LT +VV +PINT

2009 - BRUSQUE
2004ITAJAI

206 SENSAT 1.0
AQ+LDT+VVAR+DH+VTE+AQ

+RODA+LT+VV
2002 - RIO DO SUL

2008, Prata, Ar-c.ondicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme: Faróis de Neblina,
Freios ABS, Air 8ag, Rodas de Liga-leve, Bancos em Couro, Cd
Player Mp3, Sensor de Estacionamento, Desembaçador Traseiro,
Câmbio Automático.

o KM, Fire, Flex, 4 Portas, Prata, Celebration 2, Ar-condicionadô,',
'

Direção Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e
Desembaçador Traseiro.

2009, Prata, Flex, 4 Portas, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador, Cd Player.

2004, Preto, 4 Portas, Ar-conciclonaco, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro.

2008, Prata, Flex, Desembaçador Traseiro, Ar-quente.

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assinatura embaixo,
Garantias, Comprometimento, Responsabilidades e Múita Segutança. Mauro Veículos garante. Rua Angelo Schiochet, BD I Centro I Jaraguá do Sul SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COMPRA-SE
Carros iá

financiados,
quita-se e

regulariza-se
perante ao

banco, cartório
e financeira.

Tr: (47) 9120-0262

Credcar

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058.
Chico de Paula

3273·2347 I 8853·9716

�� SAFIRA
COM SEU

) ENCANTO
E SIMPATIA

Atendimento com

local, hotel e motel

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 19 e 20 de maio de 2010 Classimais 3

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

- -

Venha conterlr HllI'SD'S' se',"içosJ
(047) 3'37'6-0251
Rua Ângel·o Rubi'nl; 900

Barra do Rio Cerr'Q· ·/Jara.guá do Sul .. se

PICKUP CORSA
1999 PRATA

3370-7500
,

�-I'CULOS .Rua Walter Marquardt, 2670

Nós garantimos o preço

A casa que você

sonhou agora

pode ser
*
uso do F'GTS como lance

*
sem juros

* imóveis residencial ou comercial
*

compra ou construção
sua.

1_ 180 meses II 150 meses III 120 meses li
R$ 50.000,00- 347,22 400,00 491,67

590,00R$ 60.000,00 416,67 480,00
R$ 70.000,00 486,11 560,00

640,00
688,33

R$ 80.000,00 555,56 786,67
R$ 90.000,00 625,00 720,00 885,00
R$ 100.000,00 694,44 800,00 983,33

Grupo 903 com antecipação de taxa em 10 meses:0,20% a.m e sem FR

Consulte planos para VEíCULOS ou MOTO

3371-8153

9186-7223

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHEVROLET
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Realização:

s-@.4
Concessionárias

deVeículos
JaraguádoSuI·SC

partiCiPantes: AlIOiO:

APEVI

RENAULT p'cucr;or

OrganiZação: dlterzncicl
Cotnunlcaqao e Eventos

Informe-se sobre o CET (Custo Efetivo Total) antes de contratar o seu empréstimo! financiamento. Ofertas válidas de 18 a 20!06/201 O. As condições das operações variam de acordo com o ano do veículo e estão

sujeitas à análise e aprovação de crédito, consulte o regulamento completo das condições e ofertas anunciadas no estande da BV Financeira neste Feirão. Central de Relacionamento BV: 3003 1616 (capitais e

regiões metropolitanas) ou 0800 701 8600 (demais localidades), de seg a sáb, das 7h às 22h. SAC - informações, reclamações, cancelamentos ou elogios, atendimento 24h por dia, 7 dias por semana: 08007703335
ou 0800 701 8661 (deficientes auditivos e de fala). Ouvidoria (para reavaliação da solução apresentada) -de seg a sex, das 9h às 18h: 08007070083 ou 0800 7018661 (deficientes auditivos e defala). Financiamento
em até 60 meses para veículos acima do ano 2007 e com entrada minima de 20%. Primeira parcel.a para até 60 dias para veículos acima do ano 2007, prazo máximo de 48 meses e com entrada minima de 50%.

OpçãoZero de Entrada para veículos a partir do ano 2007 e em prazo máximo de 48 meses. Crédito sujeito a aprovação.
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AUTOMAX VEíCULOS
ISO 9001

A PARTIR DE A PARTIR DE

SAnTA FÉ 2011 Tucson
5 LUGARES - COMPLETA - PRATA DL AUTDMATlC - EMPLACADA - PRATA - 20tD

112.888,00 67.888,00

1-30

A PARTIR DE

MECÂnICO - AIS - PRATA - 2010

58.888,00

1-30 IH35

A PARTIR DE

2010

A PARTIR DE
AUTOMÁTICO - TETO - PRETO - 2010

65.888,00 89.888,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BALCÃO DE
NEGOCIOS

1III/IIIiulIl/JJ!/IIIIII/IlUI/IIJflII/IH/III/11i1l/1/i/lU/HlJIIl1/IIfJlllfillUI/II/JHlRf/1Ji/JIfHl/II!IJJI!/IIUflIIIIIU/JI1i//WIIUl/JIlHddilIIJllIflIl/II/JIHlIflIllJII!
mm........���....__...

/11"'= COMPRAS-SE

ANTENA - Compra-se, parabólica
pequena. Tr:9194-0580 ou 3273-5183.
AR COND. PI CARRO - Compra-se, AC
original pi Opala 75. Tr. 96523006
Betoneira- Vende-se. Tr:47 9606-2229

Biz-Compra-se honda biz fabricada de
2006 a 2009 pago á vista. Tr.(47)9651-
8586
Cabelo -Compro cabelo, pago a vista.
Tr:8814-1696

Carros-Compra-se - Carros já finan
ciados, quita-se e regulariza-se perante
ao banco, cartório e financeira. Tr:(47)
9120-0262.

Garagem- Compre-se garagem no

edifício Jaraguá. Tr:3370-7160 Dulce
ou Susan
Maq. De costura- Compra-se Over lock
simples, até R$200,OO. Tr:3370-7160
Dulce
.!I III.� ·1.1. a

__ !

s: DDA-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 Karla.
Material para construção-.Doa-se, areia
para reboco, 3 sacos de cal e 2 sacos
...... II. .. I·· .. I' • I .. .. ••

z: VENDE-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,OO. Tr:3370-2257
ou 9111.-0825
BAU - Vende-se, de caminhão
8,5x2,60m. de altura, 2 portas laterais,
assoalho reforçado. R$9.000,OO.
Tr:3275-3975.

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

.

BICICLETA - Vende-se, feminina, antiga,
própria pi colecionador. Tr. 92116664
Cadeira Abdominal- Vende-se, nova,
R$500,OO, Tr:8826-6122
Caixa selada- Vende-se, sud de 12pp,
pioner, R$80,OO. Tr:3376-4050
CAMA - Vende-se, casal, madeira
maciça, R$150,OO. Tr. 3276-0340
Celular- Vende-se, Nokia N95, 8gb, em
perfeito estado, com GPS habil�ado, fun
cionando 100%, R$700,OO. Tr:99750078
Cerca de alumínio- Vende-se; 3 cercas

para muro, medo 1 m de Murax1 ,4m de
.

comprimento. Tr:3370-311 O
COMPUTADOR - Vende-se, pi trabalhos
gráficos, completo, Quad Core 2.5Ghz,
2Gb, HD400Gb, placa profissional
Nvidia, Quadro FX570, R$2.300,OO. TR.
9978 6795 Raquel
Computador-Vende-se, tela LCD,
R$9990,OO. TR:9942-9613
Computador-Vende-se, usado(em bom

estado), teclado abnt II portugues,
mouse optico, caixas de som, HD 160
Gb, gravador de dvornonâor Icd 15"

samsung, R$900,OO. Brinde mesinha do

computador. Tr:33762271 .ou 99542632.
CUBO PARA GUITARRA - Vende-se,
50W. R$490,OO. Tr:3370-5533 ou

9109-8233.
D-link 2640T-3 em 1 (modem adsl2,
hub 4 portas e wireless) ótimo estado
R$180.00.9917-3771
Escada- Vende-se para maca de mas

sagem. R$40,OO. Tr:3370-2257 ou

9111-0825

Estabilizador- Vende-se, R$50,OO e de
brinde um mouse óptico. Tr:3370-7160
Dulce ou Susan
FILHOTE - Vende-se,York Shire, macho.
Tr:3375-2006 ou 9146-4864.
FILHOTES - Vende-se, Collie, R$400,OO.
TR. 9619-8260
FILHOTES - Vende-se, Golden Retriever.
Tr. 91162350
FILHOTES - Vende-se, York Shire, macho
R$350,OO 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,OO.
Tr:3275-3518
JAQUETA DE COURO - Vende-se, pi
motoqueiro, R$150,OO. Tr. 3370-5533.
Jaquetas em Couro -Vende-se 02 de
moto semi-novas, importadas da Italia,
marca Ixon,. R$1.000,OO. Contato com

Juliano, 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,OO negociavel. TR. 99370651
Cristina
Lanchonete e sorveteria- Vende-se, no
centro, valor a combinar, Completa, com
3 maq. De sorvete e Buffet, sesta-se
carro. Tr:3372-1257
Lanchonete- Vende-se trailer lanchonete,
completo com chapa, cuba de aqueci
mento, geladeira, pia, cadeiras e mesas e

armário. Tr:9187-9332

LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da Figueira,
aceta carro. Tr:8826-8636.
LOJA - vende-se, de confecção em

geral, aceito carro ou material de con
strução. Tr:8813-0934.
LOJA DE MÓVEIS - Vende-se. Tr.
99975027

.

Maca para massagem-Vende-se com

orifício, semi novo. R$160,OO.·Tr:3370-
2257 ou 9111-0825

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

Maquina de costura- Vende-se reta
automática eletrônica R$2.000,OO, Over
lock 1.800,00, Overlock R$500,OO, Over
lock R$1.000,OO, maquina de bainha
R$1.500,OO e catraca R$2.500,OO. Ao
adquirir todas as máquinas, ganha uma
pistola para limpas as peças. Tr:3370-
7031 após as 15h30.

Maquina de costura- Vende-se, 2 Over
lock, 1 reta, 1 cobertura. Tr:9123-7529
ou 3371-3073
MAQUINA DE Costura- Vende-se, de
bainha industrial, 3 aguhas Nissin,
R$1.L\QO,OO. TR. 33700983
Mármore- Vende-se, pedra de mármore,
1 mX1 m, R$1 00,00. Tr:3376-4050
Mercearia- Vende-se, em pleno funciona
mento. Tr:9112-3947
Mesa Digital- Vende-se, Wacom Bamboo
Fun, com 4 pontas, caneta + mouse,
praticamente zero. R$500,OO. Tr:(47)
8405-4561 Márcio.
MESA RUSTICA - Vende-se, nova, 8
cadeiras, centro giratório, madeira maciça
e couro, R$2.500,OO. TR. 3055-3756 à
rote.
Mesa- Vende-se com 6 cadeiras, cerejeira.
R$350,OO. Tr:3371-5270 (no�e)
Mesa- Vende-se, 3m de compromento,
80cm de altura com 2 cavaletes e 2
bancos.Tr:3370-6652 Mair
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
expos�or, provadores, 4 araras, 2 tablados
de v�ne, 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 correspondência. Tr. 47 8443-
3999 ou 3376-1996
MOVEIS ANTIGOS - Vende-se, cama
cl aprox 90 anos, mesa grande cl 11
cadeiras, acento de couro, balcão grande
maciço. Tr. 30552255
Moveis Para loja- Vende-se, Tr:47 8849-
6617
NintendoWii- Vende-se novo e destravado,
com um controle e um Nunchuk, suporte,
barra de sensor, adaptador, Cable AN e

mais jogos Wii sports (baiseboll, boxing,
go�, Tennis, boliche) e Residem Evil.
R$800,OO Tr:8405-6012
OFICINA - Vende-se, de bicicleta, corupa,
com todo maquinário e estoque, una
ótima fr�guesia, ótimo ponto comercial.
Tr.3375�2798
OFICINA - Vende-se, Tomearia. R$46
000,00. Tr:9953-2408 ou 9905-9850.
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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,OO André 3275-1410
9922-8011
Pincher- vende-se, fêmea, adulta. Tr:3375-
2006 9146-4864
Placa video- Vende-se 9600 GT XFX 512
mega 256 b� mais fonte Dr. Hank 50Ow.
Tr:9917-3771.
Portão - Vende-se pequeno de ferro,
R$1 00,00. Tr:
Portão- Vende-se, galvanizado vasculante,
1,90m Altx1 ,70m Comp.Tr:3370-311 O
ROLLERS - Vende-se, 37/38. R$50,OO. Tr.
3276-0340
ROUPAS GINÁSTICA - Vende-se, de
suplexx, cl estoque 500pc. Tr. 8849,3600 I
473273 -5144 (após 18hrs)
Som automotvo- Vende-se, sub, 1 par de
69 um par auto falante, modulo de 1200
vatz, 2 comtas, um aprelho de CD, entrada
USB + fiação com plug e caixa para sub
e corneta, e 2 super twintwer. R$700,OO
Tr:84216497 até 13:00
SORVffiRIA - Vende-se, completa,
maquina de fazer sorvete, 5 freezer,
mesas, geladeira, fogão. R$38000,OO.
Tr:9137-0999.
Sub- Vende-se, durence 2k, de 12. 700rms
9923-1153 R$200

.

Tanque de expanção- Vende-se, com capa
cidade para 10001 de le�e, marca westsala
Tr:3376-0405
TANQUE LAVARROUPA - Vende-se, fibra,
2 cubas, R$130,OO. Tr. 3276-0340
Telhas- Vende-se, 4.000 telhas, semi-

.

novas, R$800,OO. Tr:3370-9399
TITULO SOCo ACARAI- Vende-se,
mensalidade paga até 2014, R$900,OO.
Tr.33716968
TItulo Soco Baependi- Vende-se, Tr:3373-
3836 8422-2576
Torno mecânico- Vende-se, 1500rnlm
comp. Em bom estado de conservação.
Util para oficinas mecânicas e auto elétri
cas, R$250,OO.Tr:9618-3777
Tv- Vende-se 14 polegadas, cl controle,
R$100,OO. Tr:3376-4050
TV-Vende-se, 29 GL e OVO. R$500,OO.
Tr:3371-5270, a note.
UTENCILlOS PI MERCADO - Vende-se,
serra fita pi açougue, moedor de came,
balcão de frios e laticínios. Tr:3273-5065.
VESTIDO - Vende-se, de prenda. Tr:3370-
4164 ou 8863-7665.
YORKSHIRE - Procura-se, cor preta,
pequena, sumiu na rua Jacobi Gesser
no bairro Amizade, atende pelo nome de
Coca. Tr.3371-7914

Videogame -Vendé-se, Gamecube 2
controles, 20 jogos, cartao memoria
R$250,OO. 9917-3771
YORKSHIRE- Vende-se filhote, macho -

R$400,00. Tr:3370-2715
YORKSHIRE Vende-se, lindo filhote,
fêmea, avo R$750,OO.Tr:9182-2268

.

Distribuidora contrata- representante
para atuar nos canais farma e varejo
alimentar. Curriculo para comercial@
marcelonovaes.net
Baba- cuido de criança. Tenho
esperiência e desenvolvo trabalho
educacionais,bairro raú.tr:8489-4099
Isabel

Alugo reprojetir + SOI')1. Tratar no fone
9905-0627.

Fisioterapeuta- Clinica de Estética
Oferece espaço pi estúdio de Pilates.
Tr:3273-21 :191 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
Poda-se Arvores. Tr:9158-0019
REVENDEDORAS - Atençâo mulheres,
estamos cadastrando interessadas para
atuar em vendas no ramo do vestuário,
temos jeans, modinha feminina e moda
masculina. Cadastre-se e Torne-se
uma revendedora. Tr:3275-2063 ou

91942338.

Transporte- Ofereço, Fiorino para presta
ção de serviço, transportes em geral
para todo o Brasil. Tr:8433-8233/8452-
2923

"/II"'''''''fI''h!fI''"" APARTAM ENTOS
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ALTO PADRÃO - Vende-se, 5 qts sendo 3
su�es, 2 bwc, 2 garagens, cozinha grande,
atto pradrão. TR. 9186 6262
AMIZADE - Vende-se, 3 qtos, cl garagem.
Tr:3276-3321.

Apto centro - precisa-se de rapazes para
dividir apto mobiliado em Jaraguá do Sul.
Tr:3372-2526/9199-3174, Alexandre, após
as 18:00.
APTO. - Precisa-se, rapaz pi div[dir apto.
no Centro. TR. 33701270
Barra do Rio Cerro- Vende-se, com
02 dormãóros, 01 Bwc, sacada com
Churrasqueira, próximo ao Posto Km7.
R$120.000,OO
CENTRO - Vende-se, ed. Maximum Center,
1 suãe, 2qtos, gar,salão de festas, elevador,
2° andar, sacada fechada com sistema

reike,que pode ser aberta totalmente qdo
quiser, todo mobiliado com móveis sob
medida. R$270 .000,00, aceno financia
mento. Tr:3055-2094 ou 9117-8754.
CENTRO - Vende-se, Ed. Menegotti, 2
qts + dep. Empregada, bwc privativo,
R$130.000,OO, acena carro e/ou imóvel
em Jaraguá I Praias I ltajaí. Tr. 3248-4258
ou 8401-4000
Centro- Vende-se Apartamento, 3 quartos.
Tr:9602-3904

-

Centro-Aluga-se Apartamento, 3 quartos.
Tr:9602-3904
COMPRA-SE - Apto até R$95.000,OO à
vista, de preferência próximo ao Angeloni.
Tr:9993-4100.
CORUPÁ - Centro- Vende-se, novo c/03
quartos, sala e cozinha conjugadas, 01
bwc, lavanderia, varanda e garagem.valor
R$95.000,OO acena veículos como parte
do negócio.Tr:32748844/99298265 CRECI
N° 14 237.
Ilha da Figueira- Vende-se apto no
residencial Hilamar, 111 m2, suíte, 2 quartos
e demais cômodos, condomínio com salão
de festa e elevador.R$165.ÚOO,OO. Tr:8838-
3955/3055-0788
Ilha da Figueira- Vende-se prox. weg II, '

com 1 sute 3 quartos e demais cômodos
R$115.000,OO+ finan. Acena-se carro
Tr.9137-5573
ITAJUBA - Vende-se, 2 qts, mobiliado,
R$120.000,OO. Tr. 33707881 133761315 I
99056588 cl 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,.o1 vaga de garagem
coberta e demais dependências .Valor
R$11 0.000,00. Tr:32748844/99298265
CRECI N° 14 237.
MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende-se,
165,34 m2, heliporto, 2 vagas garagem.
R$600.000,OO. Tr:8408-8157 ou 8408-
8159.
São Luis- Vende-se, 70m2 com 1 suíte, 2
quartos e demais cômodos, prox. ao CAIC,
R$145.000,OO. Tr:3376-0389.

Água Verde- Vende-se, casa de alvenaria,
com 3 quartos escriturada, R$11 0.000,00.
Tr:3371-6069. CRECI11.831
Amizade-Vende-se, com 1 suãe, 2 quartos
e demais dependências, área externa com
churrasqueira, terreno co 450 m2, todo
murado, R$250.000,OO. Tr:9979-01 02
8466-9635

ARMAÇÃO/PENHA - Vende-se, 130 m2
fica a 200 metros da praia. Tr:9953-5627
Bananal do Sul- Vende-se, nova de
alvenaria, com 3 quartos e demais como
cômodos, R$11 0.000,00. TR:9183-8081.
BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, 2
suITes, 1 master, cozinha planejada, lav,
sacada, gar, área construída 200m2, terr.
400 m2. Tr:9609-5924.
BARRA DO 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,OO, acena-se carro e parcelas.
Creci 11831. Tr:3371-6069
Chico de Paula- Vende-se, por motivo de
mudança, URGENTE, uma casa em alve
naria (Bloco de Concreto a vista) com Laje,
40,OOm2, no um pouco pra frente da Me
neootti Malhas. Preco a combinar. Aceno

carro e estudo proposta para pagamento a

vista. Tr:33718700 ou 8407 0997
Chico de Paula-Vende-se, alvenaria
(bloco de concreto a vista) com Laje, com
40,OOm2, no prox. a Menegotti Malhas,
terreno de 600,OOm2, acena-se carro e

estudo proposta. Tr:33718700 ou 8407
0997
Enseada- Vende-se, distante 500 metros da

praia, 2 casa de alvenaria com laje, �ntrada
individual com portão de ferro, legalIZada,
R$1000.00,OO. Tr:9137-5573 Creci 11831
Ervino: Casa de madeira 800mts distante
da praia. Tr:3371-6605a note com Sirley
Erwino:-Vende-se casa om 2 quartos.
Tr.91016007 .

ESTRADA NOVA - Vende-se, prox. a Une�,
alv, laje, 4 qts, 2 bwc, garagem 3 carros,
R$150.000,OO. Acena casa de menor valor.
Tr. 91375573 133716069 - Creci 11831

Figueirinha-Vende-se, alvenaria, 2 quartos
e demais dependêncas. R$135.000,OO,
entrada + financiamento. Tr:9183-8081/
3373-0098
Ilha da Figueira- alvenaria, 150m2, 5 peças,
cozinha planejada, 2 WC, garagem para
2 carros, terreno com 960m2 (frente
para 2TUas), podendo ser desmembrado
posteriormente. Tr:3371-1634 fotos pelo
vs33@bol.com.br
ltajubá� Vende-se, alvenaia, nova,com 3
quartos, mobiliada, distante 300m da praia,
R$120.000,OO, creci 11831. Tr:3371-6069
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
suíe, garagem dois carros, prox. a Malwee,
R$190.000,OO. Tr. 99025885
NOVA BRASILlA - Vende-se, terreno cl
740m2, casa c/240m2, 1 sute, 3 qts, 2
bwc, piscina, área de festa. R$550.000,OO.
Tr. 91696342

PiÇARRAS - Vende-se, prox ao fórum, ou
troca-se por imóvel em Jaraguá do Sul.
Tr:9975-3090 ou 3371-1243 cl César.
SANTO ANTONIO - Vende-se, Joinville,
alv: R$40 000,00, aceno carro no negócio.
Tr:3372-1617.
Scheroeder- Vende-se, nova, 60m2, 2 quar
tos, sala cozinha e banheiro, R$115.00,OO.
TR:9136-0049
Schroeder-Vende-se, alvenaria dois
pisos 250 mt2 centro de prox: PrefeITura,
rrurada,portão eletrânico,terreno de 700
m2, R$280,OOO,OO.Tr:(47) 3374-1828 ou

9909-7428
Shereoeder- Vende-se, Nova, alvenaria,
80m2, acena-se financiamento ou carro.

Tr:3374-2023
Sheroeder- Vende-se, alve-
naria, 2 quartos e demais cômodos,
R$90.000,00Tr:9183-8081/ 3373-0098
Toledo-PR- Vende-se ou troca, casa
em Toledo por imóvel e Jaraguá do Sul.
Tr:3237-7163 ou 9912-3610
Três rios do Sul- Vende-se, nova de
esquina, 1 quarto e 1 sune, garagem
com churrasqueira, terreno de 410m2,
prox ao mercado Larissa, R$149.00,OO.
Tr:3372-1257
Troca-se-casa no bairro amizade semi
nova, com suíte e demais cômodos, gara
gem para dois carros, por casa nos bairros
Baependi ou Vila Lalau, oasa no mesmo
padrão. Tr.9654-0907
Vila Nova - Vende-se, excelente localiza
ção, R$140.000,OO. Tr:8428-7826/9909-
5514
VILA NOVA - Vende-se, Rua Uno
Sbardelatti, ótima localização,
R$140.000,OO. TR. 84287826/99095514
Ademir ou Marli
Vila Rau- Vende-se, alvenaria, próx. UNERJ,
107m2, 3 quartos, Terr.14x30-R$155.000-
Tr::9918-9996/3372-0777

1IIIIIIiI:: CHÁCARAS
Corupá- Vende-se, na Estrada Ge,ral rota
das cachoeiras, 13.897m2, com casa
de alvenaria, rancho, plantação, rio
aos fundos, R$10.000,OO, acena-se
R$45.000,OO de entrada + parcelas de
25 de R$1.000,OO. Tr:3371-6069. CRECI
11831
GARIBALDE - Vende-se, 41 000m2,3
lagoas, 1 rancho, com pastagem, toda
cercada, á 70m, do asfalto. R$125 000,00.
aceto terr. no negocio. Tr:3055-8262.
JACU-AÇU - Vende-se, 54.462,48m2, cl
casa simples de madeira, cl lagoa e energia
elétrica, R$138.000,OO.Tr. 3274.8844 -

CRECVSC 2716J
Ribeirã Grande- Vend-se, 13.870m2,
IimRo e plano, prox23 vale das pedras
R$90.000,OO sem befeITuria R43371-6069
RIO CERRO 11-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,OOm2, grota funda. Tr:3370-2855.
SCHROEDER - Vende ou troca-se, chácara
no Rancho Bom, terreno 70.674m2, 2
casas, 3 lagoas, pomar. Troca por casa em
Jguá do Sul. TR. 9148-26771 9116-9841
SITIO - Vende-se, 120.000m2, cl arvores

= LOCAÇÕES
• • ••

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 - PIÇARRASI BARRA VELHA
- Procura-se pi alugar, dia 24 a 3. Tr.
91812725
CASA - TRES RIOS DO SUL - Aluga-se,
Rua Alwin Koch, 130m2, garagem, 3 qts,
R$550,OO mensal. TR. 3370-1447 Romeu

Casa- Aluga-se em Tres Rios do Sul -

prox. mercado Larissa. Tr:3275-1594 I
8843-5751
Casa- Jaraguá 99- Aluga-se, de madeira,
com 3 quartos, rua Paulina Kruger Le
scowttz 170. Tr:9158-0019 após as 17
HORAS
CASA- JGUNGUARAMIRIM - Procura
se pi alugar, 2 qts, sala, cozinha, bwc,
lavanderia. Tr. 9167-6964

Deposto- Vende-se, para distribui-
dora de pães prox ao carinhoso, 130m2,
R$130.000,OO, acena-se carro, negocia
se. Tr:9137-5573
Enseada- Alugo éasa, na praia de enseada,
com diária até R$1 00,00. Tr:3370-6658
após as 15:309212-6648
GALPÃO - GUARAMIRIM - Aluga-se,
300m2. Tr. 33701608

Galpão- Aluga-se, em Jaraguá do Sul,
850m2, Tr:3370-1608
Galpão Comercial- Vila Lalau - Aluga-se
(14 x 9mt) boa localização, acesso asfalto,
Pé direno atto, pi fins comerciais, industri
ais, cl Habne-se - R$800,OO - 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. - CENTE
NARIO - Aluga-se, mobiliados. TR. 3370-
3561/ 99583197
Vilalenzi- Procura-se, casa ou apartamen
to 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 quartos
escriturada, R455.000,OO.
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SALAS
COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende-se, Watter
Marquardt. Tr. 3370-0370
CENTRO - Vende-se, ponto comer

ciai, 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/ 32736762
Salão de beleza- Vende-se, completo, em
funconamento, no centro de Garamirim,
R$20.000,OO, aluguel R$500,OO. Tr:3373-
3698

I
I
,
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TERRENOS
,

AMIZADE - Vende-se, ou troca por casa,
60m2. Tr.33745520
Barra do Rio Cerro- Vende se, com
324,OOm2, próximo a Tritec. R$80.000,OO
Barra do Rio Cerro- Vende-se, com
,599,88m2, próximo a Buzmaq.
R$115.000,OO. Tr:3370-6370
BARRA DO RIO CERROI PRAIAS - Troca
se, terreno na Barra do Rio Cerro por meia
água na praia. Tr.33709217 OU 99895750
BARRA VELHA - Vende-se, ter-
reno no tabuleiro, frente pi o mar, 300m2,
R$150.000,OO. Tr.88146407
BR 280- Vende-se, distante 3km do posto
Marcolla, industrial, 22.870m2, R$16,OO o

metro. Tr:9137-5573 creci 11831
Choco Lene- Vende-se, R$23.000,OO,
acena-se carro no negoco. TR:3373-3311
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ou 9962-5885
Czemiewicz -VENDE-SE,Rua do Pama,
com 435 m2, por R$75 mil (negociável).
Tr:84213179 ou 84110871.

GROTA FUNDA -Vende-se,37.500 mil

m2,R$115.00,00 negociaveis aceitasse
carro. Tr.9199-9966
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 15x30 =

450m2, Rua Ricardo Karssner, asfaltada.
Tr.99695540
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 450,00m2,
R$80.000,00. Tr.3370-6370 19965-9934
19975-2943.
Ilha da Figueira- Vende se, com 448,00m2,
próximo a Associação Jipe Clube.
R$86.000,00. Tr:3370-6370 I 9965-9934
Jaraguá 99- Vende-se, localizado na Rua
Oscar Schneider, 613 m2, instalação elé
trica habilitada, água encanada habilitada,
com escritura, R$55.000,00Tr:99644959
Martonei.
JGUNSCHROEDER - Compra-se, acima
de 3.000m2. Tr.33714008 /88026635
João Pessoa- Vende-se localizado na Rua
Manoel Francisco da Costa, com área de
472 m2. Tr:3374-5934/9138-4176 após
as 15 horas.
Loteamento Duwe-Vende-se, a partir de
325,00m2, água encanada, esgoto, próx
imo a Ceval. Valor a partir R$48.000,00.
Tr:3370-6370 / 9965-9934
MASSARANDUBA - Vende-se, 10.000m2.
Tr:3379�1119.
Massaranduba-Vende-se, na Estrada do
Ribeirão da Lagoa, área de 25.000m2,
contendo uma casa mista, um rancho,
uma mangueira de bois, cinco lagoas de
peixe, árvores frutíferas e nascente de
água. aliado em R$200.000,00, aceita-se
propostas e casa no negócio.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-Vende-se 3 quadra da praia 24x24
576,00m2 R. das Rgueiras esq. com Pedro
Bencz Valor R$85.000,0 Negociaveis,
troço por terreno ou imóvel em Jguá do
Sul,Tr:8402 8775
Rio Branco- Vende-se, apenas no contrato,
R$25.000,00, estudo troca por carro.
Tr:3373-3311 ou 9962-5885
Rio da Luz -vende-se, com 360 m2,
medindo 12,00 x 30,00 plano, ótima
localização, pronto para construir, próximo .

da Seara, direto com o proprtetárto, com
contrato registrado em cartórto-Ioteamen
to. Aceito carro em troca. Tr:3376-1378 /
8428-9689
Rio da Luz,-Vende-se, ótima localização,
pronto para construir, próximo da Seara
-Cargil, com 360 m2, medindo 12,00 x
30,00 plano, contrato direto com o propri
etário r�gistrado em cartório, R$42.000,00
A Vista. Tr:9185-4615 / 3376-0081
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 construir, R$28.800,00, aceita-se
R$18.000,00 de ebtrada + parcelas
Tr:3371-6069
Três Rios do Norte -Vende-se, lindo terreno
pronto para construir, próximo a Escola
Max Schubert, 670m2 (27,48m X 24,60m)
R$R$95.000,OO Tr:88064621.
Três rios do Sul- Vende-se, terreno de
esquina 413m2, rua asfaltada, prox. Ao
mercado Larissa, R$76.000,00. Tr:3372-
1257
Vieiras- Vende-se, 8.448m2• Tr:9602-3904
VILA LALAU E ILHA DA RGUEIRA - Procu
ra-se, á partir de 600m2. Tr:9101-8302.
VILA LENZI- Vende-se, 300m2, R$65 mil.
Tr.9993-3881

""'//fil/,II:'/! CAMINHÕES
Caminhão- vende-se, volkswagem,8.150,
baú 2001, 60.000,tr: 9653-9936
Caminhão- Vende-se, pequeno, agregado
com frete na Aurora. Tr:9186-31 03 e 3376-
2306 Fernando
D40-Vende-se, 90, c/ baú, direcão

hidráulica, alarme, travas ótimo estado
R$34.900,00 Tr:33701478/99030877
Mercedes 608- Vende-se, no Baú, 74,
R$25.000,00 negociável. Tr:9149-9673
Lucia

I

M�RCEDES BENZ L1214- Vende-se, 94, cl
bau, branco. Tr. 9979-6850/3371-6368
SCANIA T112H - Vende-se, 83, todo
revisado, pneus novos. TR. 3370-7144
TRUCÃO - Vende ou troca-se, 81, Rat,
mecânica Mercedes, R$25.000,00.
Tr.99380871
WJ 8150 - Vende-se, 01, cl baú, branco.
Tr. 9979-6850 I 3371-6368

x: CHEVROlET
ASTRA - Vende-se, 05, Hatch Elegance, 4
portas, 2.0 flex, preto, AR, OH, VE, TE, AL.
Tr:8823-8479.
ASTRA - Vende-se, 08, preto, roda 16",
ipva pago, único donoTr. 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, 2 pts, 97, branco,
ótimo estado. Tr:9177-3927
CORSA - Vende-se, 96, Super, branco,
trava elétrica, alarme, desembaçador
traseiro, ar quente, limpador traseiro, roda
liga leve, R$7.500,00 + 11 x de R$415,00.
Tr. 96156811 cl Guilherme
Corsa Sedan -Vende-se, 1.6; 2005, ar
condicionado, direção hidráulica, vidro elé
trico, travas elétricas e alarme, 68.000km.
R$22.500,00. Tr:91440121. Falar com
Ricardo.
Corsa Sedan -Vende-se, 1.6: 2005, ar
condicionado, direção hidráulica, vidro elé
trico, travas elétricas e alarme,578.000km.
Tr:3274-8077 .

Corsa- Vende-se, Max, ano 2007, 4 p,
completo, único dono, R$25.000,00.
Tr:8404-3325
Corsa -vende-se, Wind ano 95 azul super
conservado e em ótimas condições todo
documentado por R$9.000,00. Estudo
proposta para pagamento a vista. Tr:3371
8700 ou 8407 0997
Corsa-Vende-se, 97, bordo, trava, rodas
esportivas, película, R$1 0.600,00. Tr:9123-
7355

Corsa-Vende-se, sedan, 99, 1.0,8v, 4p,
trava, alarme, ar quente, R$12.500,00
MERIVA - Vende-se, 03, completa,
R$5.000,00 entr:ada + 40x de R$956,00.
Tr. 99886649
OPALA - Vende-se, comodoro 83, azul, 2
pts. Tr:9188-2814.
S10 - Vende-se, 00, 2.2, 4x2, GN\I, cab,
$imp, VE, TE, Al, LM, 4 pneus novos.
Otimo estado. R$25.500,00. Tr:9967-
9864.
S10 - Vende-se, 00, diesel: ABS, AC, OH,
prata. TR. 99239345
S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel
interculer, cabo Simples, AC/DIWE/TE e

sistema de rastreamento. R$39.000,00.,
Tr:9107-6932 .:
S-1 0- Vende-se, 2.4S, 01, 2 portas,
completa, R$24.oo0,00. Tr:33723951 ou

4784223148.
S10- vende-se, complete, com GN'J,
R$25.000,00. Tr:3?70-8633
Vectra- Vende-se, bordo, 97, completo
+ couro, aro 17, troca-se por pickup ou

saveiro. Tr:9112-0055
Vectra- Vende-se 95, flex, branco,
completo, muito conservadoTr:9197-2309
/3275-2245 ariane (após as 18:00 hs)
Vectra- Vende-se ano 2001 , comp. +
couro, 66mil km rodados, 2.2 mpsi, 8
válvulas com manual e nota. Tr:337&-2776
Vectra- Vende-se branco, 99, AC dgital.
Tr:9947-8394 joares.
Vectra- Vende-se GLS, com 'Ieto, 2.2, 99.
R$19.500,00, aceita-se veiculo de menor
valor Com GNV. Tr:3275-3538 9931-9410
VECTRA- Vende-se, 2.0, GLS, ano 95,
cinza, R$13.500. Tr:3371-9157
Vectra- Vende-se, completo, prata, 1.0, 05,
flex, em ótimo estado, preço a consultar.
Tr:3273-5233
Vectra- Vende-se, gls 97 verde completo,
GN\I, roda 16 valor R$17500,00. Tr:3370-
0073 e 9123-7355

Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99 com GN\7,
R$19.500,00
Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99 com GN\I,

,
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· FIORINO FURGÃO- Vende-se, 08/08
revisada, GN\I, semi-Nova,à vista sem troca
R$24.000,00.Tr:8831-8989 Vilmar
Marea -vende-se, 2.0 - 4portas completo,
branco, 04 pneus novos, em otimo estado,
R$15.000,00. Tr:9957.9130 com Adilson
Palio - Vende-se, 99, 4 portas, branco,
cpmpl. Tr:9618-7945. .

Palio- vende-se,05, 1.8, completo,urgente
valor 17.800,impecável tr:9987-1004
Pálio� Vende-se, ano 99, 4 p, com GNV.
Tr:3275-2049
Palio- Vende-se, branco, completo, 99,
R$11.000,00. Tr:8826-6122
Palio- Vende-se, EDX 97 4 portas, vinho,
limp/desembac tráseiro, trava eletrica,
lacrado, maual, NF. valor so 10600,00.
Tr:3370-0073 e 9123-7355
Pálio- Vende-se, EDX, ano 96 modelo 97,
1.0, branco em bom estado, R$3.000,00
de entrada + parcelas, aceita-se de
entrada.Tr:3370-92178421-6497 Rosane
ou Iracema
Palio- Vende-se,fire, AQ, limpador e de
sembaçador traseiro, vidro e trava elétrica,
vermelho, 4 p, ano 2009, R$25.500,00

.

ou R$12.000,00 +parcelas de R$435,00
. aceita-se carro de menor valor.Tr:3379-
0249 I 9161-1461/3379-5435
Siena- Vende-se, 00, dir.eção 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$7.500,00. Tr:3376-4050

·

Tipo- Vende-se, 95, 4p, em bom estado,
R$7.5000,00. Tr:3376-4050
Tipo- Vende-se, ano 95, vermelho, 4p,
aceito moto na negociação. Tr:8807-3457
UNO - Vende-se, 4 portas, compl. R$4
000,00 entrado E + parco Tr:9618-7945.
UNO - Vende-se, 96, 1.0, azul,
R$8.500,00. TR. 33700983
UNO - Vende-se, 96, bordo, 2 portas, 2°
dona. Tr:9152-7848
Uno- Mile Rre, 2005, 2 p, com ar-cond.
R$17.000,00. Tr:9979-8040
Uno- Vende-se, 2006 2P Flex. Tr:91 01-
6007
Uno- Vende-se, Mlle, way, 2010, vermelho
2 portas, R$3.500,00 de ebtrada + finan
ciamento, transferência para 90 dias. Tr:47
9120-0262

= FORD
COURIER - Vende-se, 06, 1.6, branco,
R$22,000.00. Tr. 32731944
CourrierVende-se, ano 2003, 1.6, branca,
Ótimo estado. Tr:3275�2049
DEL REY - Vende-se, 83, verde, metálico,
bom estado. R$2300,00. Tr:8459-8773 ou
8461-3436

· ESCORT GUARWA - 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, Gl, 89, 1.6, gasolina,
R$4.600,00. TR:3273-021619177-2300
Escort- Vende-se, Gl, ano 89, 1.6, com

·

som, R$4.900,OO. Tr:9177-2300
F-1ooo - Vende-se, 86, turbinada, vidros
e trava elétricos, alarme, OH, banco couro,
completa, R$22.000,oo. Tr. 9941.9712
F-1ooo - Vende-se, 93, diesel, cabine
simples (modelo novo) motormwm em

ótimo estado. R$27.0oo,00 nego Tr:9973
5052
F-10oo- Vende-se, 94, MWM, aceita-se
automóvel em menor valor. Tr:9632-3925
FIESTA - Vende-se, 00, 4 portas, azul
perolizado, pára-choque personalizado.
R$12 500,00. Tr:8405-9689
Resta- Vende-se, Hath, branco, 08.Tr:9143-
0574 Josi
Rorino Furgão- Vende-se, 08/08, revisado;
com GN\I, 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-choque
personalizado, TE, AL. R$9.500,00 si
troca. Tr:8405-9689.
KA- Vende-se 2009/201 O, branco, 8.000
km rodados, carro de mulher, única dona,
R$12.500,00 e assumir financiamento.
Tr:9957-9130
Ka- Vende-se, 97, avaria no motor,
R$5.000,OG. Tr:3276-0850
Ka- Vende-se, ano 2001 , image, ótimo '

estado, R$1.500,00 entr. 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.

Ranger-Vende-se, caminhoneta estendida,
vermelha, STX, 94, 2.8, gasolina/GN\I, em
ótimo estado, R$25.000,00, Tr:979-6850
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:3275-0697
VERONA - Vende-se, 94, LX, álcool, rodas
de liga leve, pára-choque personalizado,
película. R$6.500,00. Tr:8405-9689.
Verona- Vende-se 1.6, ano 90,
branco, excelente estado de conservação,
R$5.800,00Tr:99í8-9996

,_.�Mmnm MOTOCICLETAS

BIZ - Vende-se, 03, 100cc, sem partida
elétrica, preta, oferta, R$3.300,QO. Brinde
capacete. Tr:33702060 ou 9948-9644.
Biz- Vende-se, 08, com partida, 10.000km,
Tr:3373-6051 3373-0711 9929-8479
CB500- Vende-se, 00, alarme, luz branca,
pneus novos. Tr:3370-0479
CG - Vende-se, 01, Trtan 125; completa,
doc. 10 pago, prata, pneus novos,
imperdível, R$2.500,00. TR. 88139714/
91495390 Leandro
CG - Vende-se, Trtan 125 ks, prata, c/ baú,
R$2.700,00. TR. 33717317/99267616
CG llTAN-Vende-se, azul metálico,
08, km12.500, placa final1 paga até
janeiro 2011 R$2.000,00 + 23x R$232,00
Tr:84062931
CG- Vende-se 150cc, 04/05, R$3.500,00.
Tr:9189-9589 Giovani
CG- Vende-se, 150, 09. Tr:3373-3836
8422-2576

CG-Vende-se, 600cc Hornet,06/07, 27.000
km, prata, R$26.000,00, pneus Michelin
novos Tr:9131-5362 Luciano.

CG-Vende-se, 88/89, toda original. Tr:9923-
1153
CVX 250 - Vende-se, 08, Twister, licen
ciada 2009 paga, c/ alarme. 14.000 km.
R$9.500,00. Tr:8802-6399.
DAFRA - Vende-se, 09, Laser 150cc, prata,
baú givi, cl 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$4.000,00 + transf. consorcio. TR.
3055-3756 à noite. •

DRAG STAR - Vende-se, 04, preta, cus
tomizada. Tr. 33721528/91816689
Falcon-Vende-se, 2004, preta, R$2.500,00
+ 34x298,00. Tr:3273-6708 á tarde com
Antonio
Moto ktrn- 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,
cromada. Tr:9993-3937.
SUNDOWN - Vende-se, Web EVO 100, 06,
preta, partida elétrica, grátis 2 capacetes.
preto. Tr:3275-3105
Suzuki GS 500-Vende-se, 2009. Tr:3373-
0841
Trtan 150-VENDE-SE ou TROCO, ano
2005, preta em ótimo estado pouco
rodada, R$3.800,oo. Ou troco por Bross
150Tr:3371 8700 ou 84070997
Trtan -Vende-se 150, 2005, preta em ótimo
estado e pouco rodada, R$3.800,OO.
aceita-se em trocaBross 150, Feizer da
Yamaha ou Honda 250 ou 300. Tr:3371
8700 ou 84070997
TORNADO - Vende-se, 04, pi trilha, cl doc.
Tr. 92200034/ 33712697 Celso
TW1STER - Vende-se, 07, bordo. Tr.
33713570/88216776
Twister- Vende-se, ano 2003, vermelha,
R$5.500,000, aceita-se carro em troca

Web- Vende-se web preta unico dono. Tr.
91016007
XR 250 - Vende-se, 04, tomado, equipada
p/ trilha, R$3.500,00. Tr. 92140486
Xl 600- Vende-se moto de trilha
R$5.000,00. Tr:9979-8040
Xl- Vende-se, 660r, preta, 08, com caixa

Bagageiro, R$25.000,00. Tr:3055-
0024/9156-1228
Xl660- Vende-se, ano 05, R$18.000,OO.
Tr:9979-8040
YBR 125 - Vende-se, 06, Yamaha,14.000
km, vermelha, c/ baú e capacete. Tr. 8443-
3999 I 3376-1996

IU/II!I/'/Illl'mW"/I!11 OUTROS
AeroWillis- Vende-se, ano 68, totalmente

original, carro para colecionador
R$15.000,00. Tr:9979-8040.
ALFA ROMEO 164 - Vende-se, 95,
impecável, R$12.000,00. Tr. 99888137
Besta- Vende-se, Kia gs grand ano 2004
batida frenteTr: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
Blazer- BLX 96,completo urgente, valor
15.900,00,tr:9987-1004
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-se 160, ano 2001
R$17.000,00 . Tr:3372-1371/99228300
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 - Vende-se, 61, 6 cilindros, 4x4, 3
marchas, R$18.000,00. Tr. 99623664
JEEP - Vende-se, 61, gasolina, 4x4,
reduzido, R$18.000,00. Tr. 33740649
Mitsubishi- Vende-se, L200 Gl 98, 4 X 4,
Diesel, Cabine estendida. Completa, AR,
OH, TE. R$32.500,00. Tr:91440121 falar
com Ricardo.
Mitsubishi- Vende-se,07, L200,
APE,Out doar, chumbo, R$29.000,00.
Tr:30550024/91561228
PAJERO SPORT - Vende-se, 02, disel, 2.8,
completa, 4x4, R$48.000,00. Tr. 91151154
PICASSO - Vende-se, 02, exclusive, AR,
banco de couro, compl, ótimo estado.
R$24 500,00 . Tr:8862-0017.
PICASSO - Vende-se, 04, completo,
R$29.000,00. TR. 33705622
QUADRICICLO - Vende-se, 08, Suzuki 750.
Tr. 9973-8618

Splinter- Vende-se, CDI, 313,04, completa,
com ou sem serviço. Tr:3372-21 05 ou

9934-7517
TOYOTA - Vende-se ou troca-se, 04,
HILUX, 3.0; turbo, 4x4, preta, gabine
dupla, couro, compl. 58.000KM. 10 dono.
Tr:3376-5122.
VAN FURGAO - Vende-se, 03, Mercedes
Benz Sprinter 311 COi, 4 portas, diesel,
IPVA 2009 pago, R$52.000,00. Tr. 47
8443-3999 ou 3376- 1996

Pegeout 206- Conversível, ano 2003,
R$35.000,00 + financiamento Tr. 3372-
1371
PEGEOUT 307 - Vende-se, semi novo, 08.
Tr:9949-1515 Symone
Pegout 206- Vende�se, ano 2001, 16Vv,
completo menos direção, cor vermelho,

. 1.0, R$16.500,000Tr:9975-3940/9902-
6717.
PEUGEOT206 - Vende-se urgente, 07,
SW Rex, compl, único dono, R$25.700,00.
Tr:9918-0000
PEUGEOT206 - Vende-se, 02, prata, AR.
OH, VE, TE; Air bag duplo, po-ºe ser finan
ciado. R$18.500,00. Tr:9975-0078.
Peugeot 206 -1.0 16v COMPLETO, preto,
02/02, 4 portas, ótimo estado, R$17 mil,
8456-0258 VILSON.
Peugeot 206-Vende-se, 1.4, flex, tp de
linha, R$28.oo0,00. Tr:8405-9689
Peugeot 207-Vende-se 1.4, 08/09, preto,
flex, 4 p.completo, rodas de liga 14, volante
com regulagem de altura banco do motor
ista com ajuste de altura, R$36.500,00 avo

ou R$32.500,00 + 5 x 891 ,00.Tr:9651
9954 . Messias
PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff, com
plete. TR. 9969-3914/3372-3008 Kauê

--- RENAUT
CLlO - Vende-se, 03, Rl, 1.0, preto,
completo, air bag duplo, ótimo estado,
R$18.800,00Tr. 9978 6795 Raquel
CLlO - Vende-se, 03, Sedan, 1.6,
completo, top de linha, R$20.000,00. TR.
91021701
CLlO - Vende-se, 04, 16v, prata,
esportivo, completo, gasolina, 50.000km,
R$23.000,00. Tr. 99023992
Clio- Vende-se, 06, 2 portas, preto,
R$17.500,00:Tr:9186-1357.
MEGANE - Vende-se, 01, sedan, compl,
cinza. Tr:8433-0088.

.

MEGANE - Vende-se, Grantur 08,
completo, revisado com 40.000km.
Tr:9186�5783.
MEGANE RET.H - Vende-se, 01, 20 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, Dy
namique, 1.6, 16\1, Flex, Completo, único

Classimais 7
dono. Tr:9131-0179 ou 3373-7330
Renaun-Vende-se Scenic privilege 2.0,
2004, A.C, 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$32.000,00. Tr. 99623664
Scenic- Vende-se Privilege, 2.0, 04, AC,DH,
Computador de Bordo, Trava, VE, alarme,
Banco de Couro, automática, R$28.000,00
preta.Tr:9144-0121 Ricardo

"BaI VOlKSWAGEN
BORA - Vende-se, 01, azul, compl, banco
de couro, com rodas tsw 18 ABS. R$26
500,00. Tr:8405-9689.
Corsa- Vende-se, ano 94, cor preto, aro de
liga leve, 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, vermelho,
bancos em corvim original de fábrica,motor
1300cc, em ótimo estado, em
estilo original com alternador e película,
R$7.500,000.Tr:8809-6382 Jader
Fusca-Vende-se, ano 71, ótimo estado.
Tr:9933-0227
GOL - Vende-se, 03, Special, alcool,
R$14.500,00. Tr.33719157
GOL - Vende-se, 09, 1.0, 4 portas, flex,
preto. R$28.000,00 Tr:3273-5233.
GOL - Vende-se, 94, 1.0. R$8.800,00.
Tr:9962-3664.
GOL - Vende-se, 96, Plus, 1.0, 59.000km,
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 plus 2002 4 portas, prata,
vidro trava eletrica com alarme auto
matico. rodas lL, parachoq personalizado.
R$17600,00. Tr:3370-0073, 9123-7355
Gol- Vende-se, 93, 14.6, branco,
R$7.500,00, acta-se automóvel em troca,
revisado com garantia. Tr:3373-3311
9962-5885
Gol- Vende-se, 95, modelo bola, emplaca
do até 2011, R$8.000,00. Tr:3371-6069
Gol-Vende-se, ano 99, MI, R$5.000,00 de
entrada +parcelas R$400,00
Gol- Vende-se, Gti, completo, branco.
Tr:9933-0227
Gol- Vende-se, special2001 vermelho,
4pneus novos, nunca bateu,manual e NF.
R$12500,00. Tr:3370-0073 e 9123"7355
Gol- Vende-se,94 Branco, Motor 1000
CHT, Possui trava, alarme, bancos em

· curvim, escapamento turbai, aparelho
de dvd player com tela embutida, dois
6'� da pionner, quatro 69 da pionner, um
Sub da pionner, um Módulo de 1200 da
Buster,R$1 0.800,00 com o som, e sem
o som 9.500,00, Tr:8855-9931 ; e-mail: .

.

rafaelosouza87@gmail.com
GOLF - Vende-se, 06, 2.0, automático,
prata, 22.500km. Tr. 9981-9777
GOlF - Vende-se, 09, 1.6, Sportline,
vermelho, único dono, completo, revisado.
R$50,000,00. Tr. 8849 3600/47 3273
5144 (após 18hrs)
GOLF - Vende-se, 95, Gll, R$12.0oo,00.
TR.33716968

Gol-Vende-se, 01, vermelho, ótimo estado,
R$10,600,00. Tr:9123-7355
Gol-Vende-se, 92/93, gasolina, 1,0,
R$7.500,00 avo Tr:8831-8122 Patricia
ou Edir.
Gol-Vende-se, Gll, 2.0, completo, branco.
Tr:9933-0227

· KOMBI FURGÃO - Vende-se, 07, branco,
flex, c/ GN'I. Tr. 9979-6850/ 3371-6368
Kombi- Vende-se, 97, com GN\I, envidra
çada, R$10.500,00, Tr:3275-2716
PARAll- Vende-se, 97, 1.8, 2 portas.
Tr:9973-9749.
POlO - Vende-se, 00, ótimo estado,
compl. R$20.5oo,00 ou R$16.000,00 de
entrada + 12x de R$652,00. Tr:3376-
3978 (após 13h)

·
SAVEIRO - Vende-se, 00/00, G3, cinza,
ótimo estado. Tr. 33761060/91376250 cl
Maicon pela manhã
SAVEIRO - Vende-se, 99, bola, 1.6,
R$15.000,00. TR. 33716968
Saveiro- Vende-se, 1.6, 98/99, branco,
vidro, trava e alarme, roda lida 17", suspen
são legalizada, R$1 0.000.00 de entrada +
22 parcelas R$471 ,00. Tr:9189-4696
Voyage -Vende-se 1.0, ano 2009, cinza,
completo, c/lmobilizador eletrônico, Volante
multifuncional, alarme,MP3 c/emada pi
SD, USB e bluetooth. R$33.000,00 - T:
8433-7261
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Núcleodas· FINANCEIRA

Concessionárias
deVeículos

partiCiPantes: Realização:
-

APOIO:

RENAtJlT CITROEn
OrganiZação: difert:nciai

Coml!mC�CllO e Evefltos

Informe-se sobre o CET (Custo Efetivo Total) antes de contratar o seu empréstimo/ financiamento. Ofertas válidas de 18 a 20/06/2010. As condições das operações variam de acordo com o ano do veículo e estão

sujeitas à análise e aprovação de crédito, consulte o regulamento completo das condições e ofertas anunciadas no estande da BV Flnanceira neste Feirão. Central de Relacionamento BV: 3003 1616 (capitais e

regiões metropolitanas) ou 0800 701 8600 (demais localidades), de seg a sáb, das 7h às 22h. SAC - informações, reclamações, cancelamentos ou elogios, atendimento 24h por dia, 7 dias por semana: 08007703335
ou 0800 701 8661 (deficientes auditivos e de fala). Ouvidoria (para reavaliação da solução apresentada)

- de seg a sex, das 9h às 18h: 0800 707 0083 ou 0800 701 8661 (deficientes auditivos e de fala). Financiamento
em ate 60 meses para veículos acima do ano 2007 e com entrada minima de 20%. Primeira parcela para até 60 dias para veículos acima do ano 2007, prazo máximo de 48 meses e com entrada minima de 50%.

Opção Zero de Entrada para veículos a partirdo ano 2007 e em prazomáximo de 48meses. Crédito sujeitoa aprovação.
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FOR M

Parare amentaraarte
Artistas se reúnem hoje para discutir as políticas culturais na cidade
o sábado será movimentado
para os artistas

jaraguaenses: a partir das
9h30 da manhã, a cidade .

se mobiliza com discussões
sobre o Sistema MuniCipal
de Cultura.

--'om palestras, apresentações
culturais e uma mesa-re

donda, o 9° Fórum Cultu
ral de Iaraguá do Sul e Vale

do Itapocu acontece juntamente
com o 6° Sarau dos Artistas, com
a intenção de discutir a criação de
uma lei para regulamentar as polí
ticas culturais na cidade.

Atualmente, Jaraguá do Sul con

ta com urn Conselho Municipal de
Cultura, urn órgão consultivo e de

liberativo, e a Fundação Municipal
de Cultura, que planeja e executa

grande parte das ações da cidade.
O que ainda não existe é urna lei para
regulamentar egarantirque o sistema
funcione demaneiramais sólida, evi
tando assim que qualquer mecanis
mo já conquistado possa ser extinto.

Hoje, durante todo o dia, o as

sunto será desenvolvido em um

diálogo entre mais de 20 entida
des artísticas da região. A progra
mação começa com uma roda de
conversa noMuseuHistórico Emí
.lio da Silva, em que o presidente
da Fundação Cultural de Ioinvílle,
SilvestreFerreira, explica como o sis
tema funciona na cidade.

Às Uh, urn sarau cultural acon
tece na Praça Ângelo Piazera, e os

projetos viabilizados pelo Fundo

Municipal de Cultura no edital de
2009 serão apresentados no Museu
Histórico às l3h30. Também no

museu, às l5h, o representante do
Ministério daCultura FredMaiami
nistra urna palestra sobre a implan
tação do sistema e os benefícios que
a lei pode trazerpara a cidade.

110 sistema vai facilitar as ações
culturais, tanto em questão de ver
bas quanto ao acesso da comuni-.
dade, por isso é importante que a

população participe", ressalta a atriz
Sandra Baron, membro da comis
são organizadora do evento. Toda a

programação está aberta ao público,
e aentrada é gratuita. Além das discussões, sarau acontece na praça Ângelo Piazera

Variedades 13

Último dia de
inscrição para
curso de grafite

Hoje é o último dia de ins

crição para quem quiserparti
cipar da 2a Oficina deTécnicas
deArte de Rua. Durante o cur

so, que
é

gratuito, os alunos
entram em contato com con

teúdos como os fundamentos
de desenho, cores, estêncil,
serigrafia e grafitti, tudo isso
com a orientação do designer
Carlos Felipe Urquizar Rojas.

IIEu não ensino o estilo
em si, ensino a técnica. Te
mos uma metodologia para
" " �. - ".."

íncentívar cnaçoes propnas ,

explica o designer. A primeira
. edição do curso aconteceu em
2009, com a participação de
10 alunos. Este ano, 20 vagas
foram abertas para jovens de
13 a 19 anos - e quase todas já
estão preenchidas.

As inscrições podem ser

feitas na ONG CristosCross,
na Rua Angelo Schiochet,
n° 113, onde acontecerão as

aulas, ou durante a tarde de

hoje no Museu Emílio da Sil

va, com o Carlos.

� �� éml �l\(\jl dbpf!V,.
W11cfij. J)1l1® Sllídlil 21tjh". I/§ � ..
1!m�I1\ÍOl�iítl!I�� ..

�r�tf�su_ ..

� lfflIlMl:lamtmt\S§ !I6Ift1� di!'
«_��tf�tiY�

,

Saídas todos os domingos,
partindo de Florianópolis.

E você ainda parcela em

10x sem juros e sem entrada.
A mais completa estrutura turfstíca de Porto Seguro; 7 hotéis,

maís 1 reson exclusivo, trota própria, barcos próprios, loja no

aeroporto,45 guias emais de 300 colaboradores,
Fênix Hotel Urbano Simples
de R$ 1 '6 por R$ 848,
E você parcela em : O+1 OX RS 84,80

(oafir. tudo Oq" O P cou (v( inclui:
.. Passa�ens aéreas de Ida e volta;
.. Traslado aeroporto/hotel/aeroporto;
.. 7 noites de hospedagem com café da manha;
.. Passeio pela cidade com duraç30média de 3 horas, com visita

â área histórica,CidadesAlta e Baixa e Praia deTaperapuã;
.. Transporte para festa noturna no centro de lazer Tõa-Tóa;
.. Transporte gratuito de terça a sexta�felraJ ida e voltaI para

o centro da cidade (somente hotéis de praia); .

Consulte seu agente de viagens
.

AritiJRgÚ - SupermercadoMaMfJttL.. 43 3527-1717
8a neário (amboriúShopping m__,,"''''47 3405-6444
8kJm�au - ShoppingHeumartt"""H"47 2102-5050

Porto Se ro Praia Hotel de Praia MédioConforto

de R$ '6 porRS 968,
E você parcela em m O+lOx RS 96,80

I .

Brisa da Pr ia Hotel de Praía Confortável

de RS , � porR$ 1.028,
-

E você parcela em "' ..0+1OX RS 1 02,80

São mais de 20 opções de hospedagem e

certamente um deles é especial pata vocêl

Chapecó - AI/. Nereu Ramos '" 493322-8151
Crkitima - Shopping Defla_ 48 2101..cJ303

Florianópolis - BeiramarShopping .w 48 2108-2525
florianópolis � Floripa Shopping _m. 48 3202-9999

Florianópolis - Shopping Iguatemi 48 210,",6464

Ou acessewww.cvc.com.br/sc e compre on-líne.

Jaraguá doSul- Shopping Breithaupt 47 3055..0667
Jotnvllle - Garten Shopplng 471043·9166
Jolnvllle -Shopping MueUer " .47 2101-1515
São José - Centro Comercial campinas 4B 2108-0699
Tubarão - Farol Shopping 4B 3052-3102 Sonhe com omundo.

A gente leva vocf.
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
-FEIRA 'QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

KellyErdmann,
,

jornalista
CharlesZimmermann,

escritor "

'�'.

PatriciaMoraes,
Jomalim.

o cara da Globo

Durante
algum tempo me confundiram

com o Charles Zimermann. Ambos somos
altos e até com alguns traços fisionômicos
parecidos, e seguimos o mesmo caminho:

a escrita. Mas eu sou um ficcionista (um menti
roso profissional) e ele relata suas andanças pelo
mundo afora. E de vez em quando me pergunta
vam como andavam minhas viagens, e eu tinha
uma enorme vontade de inventar algum relato:

- Como estava aAustrália?
- Nem te conto, cruzei o país em cima de um

canguru, sério mesmo...
Mas o mais engraçado é que

os problemas de identidade
, sempre me acompanharam, e

já causaram até algumas diver
tidas confusões. Se vocês obser
varem, no final de cada progra
ma jornalístico da Rede Globo

aparece o nome do diretor geral
de jornalismo e esportes: Carlos
Henrique Schroder. Sim, meus
caros e raros leitores, ele é quase meu homôni
mo. Ele só não tem a letra "e" depois do "o". E eu

sempre brinco, afirmando que ele é um deficiente
alfabético (ou um Portador de Necessidades Espe
ciaisAlfabéticas), já que não tem o tão precioso "e'"
(mas em contrapartida ele tem uma conta bancá
ria trintamil vezes mais fartaque aminha).

E essaproximidade entre os nomesme deu um
momento "popstar" em 2006, quando fui aCriciú
ma dar uma palestra sobre romance contemporâ
neo na Unesc e toda a imprensa da região queria
me entrevistar (e também soube que não havia
mais vagas para minha fala). Bom, já sabem né,
confundiram o escritor com o jornalista. Eu bem
que poderia ter aproveitado minha veia de ficcio
nista e assumido a identidade "dele", meu quase
homônimo, mas preferi ser direto e acabar com
a brincadeira. O mais engraçado é que até alguns

familiaresmais distantes já se confundiram:
- Carlos?
-Sim.
- É a tia Dulce.
- Oi tia, tudo beleza?
- Sim, sim, tudo ótimo por aqui, frio como

sempre, mas vamos levando... E o Agenor e o Ger
sonmandam um abraço.

- Ah, legal, um abração para eles também ...

- Sabe o que é... é que o Agenor teima comigo
que é você que aparece no final dos programas da

Globo, dos jornais...
E quando pago com cartão

de crédito ou 'em cheque:
- Por acaso é você o cara da

Globo, o que aparece no final
dos jornais?

- Não, não sou.

- Ah, é sim, o nome é igual ...
E isso acontece desde 2000,

quando o nome "dele" passou a

figurar nos créditos principais
na televisão. Ele ê jornalista, eu sou escritor, ele
nasceu no Rio Grande do Sul e eu em Santa Cata
rina, ele tem cabelos e uma boa conta bancária, .eu
não tenho nem uma coisa nem outra.

Mas as coisas estão piorando, outros persona
gens andam invadindo minha vida: já disseram
que sou parecido com o Tande, e até com o Fer
nando Scherer, o Xuxa, e a senhora que me con

fundiu conseguiu piorar tudo: "umXuxamais gor
dinho", disse ela.

Mas o destino arquitetou uma vingança para
todos os que me confundem: meu filho Henrique.
Pois para 100%' das pessoas que visitam meu re

cém-nascido filho (que veio ao mundo em abril),
ele éminha cara. Ou seja, "gabaritei" no vestibular
da genética, e já que eu pareço com tantas pesso
as, chegou a hora de alguém parecer comigo. A
vida segue, as aparências e confusões também.

Este é o Marley, de apenas oito meses, que adora fazer
bagunça. O clic é da leitora Fabiane Borges.
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 15h45, 17h40, 19h35,
21h30 - sex, sab, que, qui) (17h40, 19h35, 21h30-
dom) (15h45, 17h40, 19h35, 21h30 - seg, ter)
• Cine Breithaupt 2
• Esquadrão Classe A (Leg)
(19h10, 21h30 - Todos os dias)

• Fúria de Titãs (Leg)
(14h50, 17h - sex, sab, seg, ter, qua, qui)
• Cine Breithaupt 3
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14h20, 16h40, 19h, 21h20 - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) (19h, 21h20 - dom)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
-. Príncipe da Pérsia (Leg) (14h20, 16h40, 19h, 21h20

- sex, sab, qua, qui) (19h, 21h20 - dom, ter) (16h40,
19h, 21h20 - seg)
• Cine Cidade 2
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h40 - sex, sab, seg, ter, qua, qui)

• Dupla lmplacável (Leg)
(19h30, 21h30 - Todos os dias)

• Homem de Ferro 2 (Dub)
(17h - sex, sab, seg, ter, qua, qui)
• Cine Mueller 1
• Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) (19h, 21h30 - dom)
• Cine Mueller 2
• As Melhores Coisas do Mundo (Nac) 14h30, 17h,
19h30, 22h - sex, sab, seg, ter, qua, qui)
(19h30, 22h - dom)
• Cine Mueller 3
• Esquadrão Classe A (Leg) (14h15, 21h45 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (21h45 - dom)

• Príncipe da Pérsia (Leg) (16h45, 19h15 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (19h15 - dom)
• Cine Garten 1
• Toy Story 3 (Dub) (13h30, 16h, 18h30, 21h - sex,
sab, seg, ter, qua, qui) (18h30, 21h - dom)

• Cine Garten 2
• Prfnclpe da Pérsia (Leg) (14h10, 16h40, 19h20,
21h50 - sex, sab, seg, ter, qua, qui) (19h20, 21h50
-dom)
• Cine Garten 3
• Plano B (14h20, 16h50, 19h10, 21h20 - sex, sab, _

seg, ter, qua, qui) (19h10, 21h20 - dom)
• Cine Garten 4
· ° Escritor Fantasma (Leg) (13h45, 16h20, 18h50, 21h40

- sex, sab, seg ter, cua, qui)(18h50, 21h40 - dom)
• Cine Garten 5
• Cartas para Julieta (Leg) (14h, 22h - sex, sab, seg,
ter, qua, qui) (22h - dom)

· ° Golpista do Ano (teg) (17h10, 19h40 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (19h40 - dom)
• Cine Garten 6
• Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - sex.,
sab, seg, ter, qua, qui) (19h, 21h30 - dom)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Toy Story 3 (Dub) (13h30, 16h, 18h30, 21h - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) (18h30, 21h - dom)
• Cine Neumarkt 2

,

• Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) '(19h, 21h30 - dom)
• Cine Neumarkt 3
• Esquadrão Classe A (Leg) (13h50, 21h10 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (21h10 - dom)

• Fúria de Titãs (Dub) (16h10, 18h50 - sex, sab, seg,
ter, qua, qui) (18h50 - dom)
• Cine Neumarkt 4
• Plano B (Leg) (14h10, 16h20, 19h10, 21h20 - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) (19h10, 21h20 - dom)
• Cine Neumarkt 5
· ° Preço da Traição (Leg) (14h30, 17h10, 3,9h20, 21h40

- sex, sab, seg, ter, qua, qui) (19h20, 21h40 - dom)
• Cine Neumarkt 6
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14h20, 17h,
19h30, 22h - sex, sab, seg, ter, qua, qui)
(19h30, 22h - dom)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Mariana não aceita' ser a mãe do filho de

Daniel e sugere que Ricardo escolha VitóriajVi
viane. Gilmar pisa na flor que Daniel deu para
Viviane. Clara pede para Dalva deixá-Ia fazer
balé. Dentinho e Mateus arrumam o telão para
ver o programa de Jair. Alex reclama com Jove
nil da perseguição de Gilmar. Jair simula uma

doença para não aparecer no bar de Mateus.
Judite discute com Guilherme e faz ameaças a

Mariana assim que o marido se afasta. Mariana
pensa em abandonar o estágio na clínica. Sofia
e Beatriz convidam Suely para urnajarde na pis
cina. Vanessa pede dinheiro à mãe para mudar
o seu visual. Ricardo fica intrigado com as in
formações que recebe sobre seu antepassado.
Filhinho e Mundinha se beijam. Gilmar apressa
Viviane para levá-Ia à casa de Ricardo.

LANÇAMENTOS

TEMPOS MODERNOS
Nara mostra os exames de paternidade

para Nelinha e a deixa arrasada na porta da
igreja. Maureen mente e diz a Zapata que Nie
mann precisa que ele faça um serviço. A man

do de Maureen, Zapata impede que Deodora
fale com Portinho. O terno de Ramón se rasga
quando Bárbara o obriga a se sentar. Tertu
liana confirma que Nelinha e Zeca não são
irmãos e ela pede para falar com Renato. Os
bandidos estranham a demora de Regeane
no banheiro, mas ela avisa que está tomando
banho. Nelinha resolve se casar com Renato.

Regeane consegue fugir. Nelinha diz a Leal
que o ama. A polícia chega ao local onde os

bandidos esconderam Regeane. Niemann se

depara com um bloquelo policial na estrada.
A caminho do altar, Nelinha não consegue pa
rar de pensar que não é filha de Leal.

PASSIONE
Bete chora em seu carro, a caminho do

aeroporto. Stela confessa a Agnello que está
apaixonada por ele. Gerson desliga o compu
tacor e tenta disfarçar seu nervosismo para
os avós. Mimi diz a Gemma que pegou sua

carta, porque Benedetto está muito doente
e queria encontrar o irmão antes de morrer.

Agostina encontra Berilo e vai falar com ele.
Diana avisa que tirou o computador do marido
do quarto e ele briga com a esposa. Gerson
tenta se desculpar com Diana. Saulo questio
na Stela sobre sua viagem ao Rio de Janeiro
e acaba brigando com a esposa. Stela resol
ve terminar seu relacionamento com Agnello.
Agostina decide não voltar para Itália sem

Berilo. Danilo reconhece Clara na festa em

que ela está trabalhando. Diana vai procurar
Mauro, enquanto Gerson dorme.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Não há exibição.

(O resumo dos capítulos é de responsabi
lidade das emissoras).
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HORÓSCOPO'
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Estará muito sensível à instabili-

dade do ambiente. Não insista em

um romance que não te faz feliz. Uma nova

paixão pode dar ânimo à sua vida. Nos rela

cionamentos, bom momento para desfazer

mal-entendidos I

.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Agarre a chance, de unir o útil ao

agradável no campo profissional.
Interesses em comum podem fortalecer o

romance. Tire um tempo para cuidar do seu

visual, uma boa aparência é um ótimo car

tão de visitas.

OGÊMEOS(21/5 a 20/06)
O dia é promissor para lidar com

questões relacionadas contratos ou do
cumentos, mas tente fugir de confrontos com
parentes. No romance, o clima é de perfeita
sintonia. Divulgue assuntos de seu interesse.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Trabalho que exija detalhamento

conta com boas vibrações. Não dei

xe a família opinar tanto em suas amizades

e conquistas. Manter sua discrição será es

sencial. Mudanças na decoração prometem
ótimo efeito.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
O dia revela conflitos de interesses,

mas as energias melhoram no fim da

tarde. No amor, o clima é de envolvimento e

seu sucesso será absoluto. A Lua poderá tra

zer para perto de você pessoas intrigantes.

VIRGEM

(23/8 a 22/�)
;. O trabalho pode absorver grande

• p,
,

parte do seu tempo, respeite os

limites do seu corpo. Uma atmosfera ro

mântica vai atiçar sua noite. Abra os olhos
,

com planos que exigem investimento e dão

pouco retorno.

LIBRA
.

(23/9 a 22/10)
.

Você se sentirá muito confuso, sem
saber se deve ou não insistir em

algo que deseja muito. No romance, o

céu conspira a seu favor. Me'lhore o seu hu
mor e a sua tolerância ou poderá ter desen
tendimentos.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Vença a ansiedade e lembre-se de

que não dá para agradar sempre. No
amor, defenda a sua privacidade. 'Fortaleça a

sua espiritualidade: ela será responsável pela
boa sintonia com as pessoas que te cercam.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12) .

As tarefas de rotina podem absor-

ver todo o seu tempo e atuar em

equipe não será fácil. Lembre-se de que ami
zade e negócios não se misturam. Nos assun
tos do coração, o seu entusiasmo será visível.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
É preciso autocontrole e disciplina

para chegar aonde quer, do contrá
rio, terá que lidar com a sensação de impo
tência. O clima é de forte erotismo no amor.

Não se deixe levar apenas pela sua ambição.

AQUÁRIO
:

(21/1 a 18/2)
Problemas crônicos de saúde vão

exigir cuidados especiais, mas não
se deixe abalar pela apatia. Atitudes gentis
trarão bons resultados e o romance ganha
um novo tempero. Aproveite para sair da
rotina.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Talvez seja preciso deixar de lado
os assuntos pessoais em função

do interesse dos outros. A dois, faça algo'
para melhorar sua união. Bom dia para re

solver um assunto do passado. Procure se

cuidar melhor.
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Atores apresentam
emblema da Copa

Os atores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert te
rão a missão de apresentar o emblema oficial da

Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil.

Segundo o jornal "Diário de São Paulo", o casal foi
escolhido pela CBF para fazer o anúncio da competi
ção em Johannesburgo, durante o mundial da África
do Sul. A apresentação acontece no dia oito de ju
lho, próximo ao fim da Copa.

ClaudiaBaía diz Que não
tem ciúmes de Cléo Pires

Claudia Rara garante que não sente ciúmes
de Cleo Pires, que vai contracenar com Edson Ce

lulari na próxima novela das seis da Glob.o, Giras
sol. "Não rola um ciuminho não ... Vi a Cleo nascer,
eu praticamente tirei uma perna da Cleo da barriga

- da mãe dela", comenta ela; rindo. Cleo e- Celulari

já viveram um par romântico na novela América,
em 2005.

DIVIRTA�SE

Solução simples
Um casal vai a um psicólogo e a mulher mostra

uma longa lista de problemas que tiveram em 25

anos de casados.
O psicólogo se levanta e pede que a mulher tam

bém se levante. Ele a beija com paixão, enquanto o

marido os observa: O terapeuta vira para o ele e diz:
- Isto é o que sua mulher precisa pelo menos

duas vezes por semana! Você consegue? O marido

responde:
- Bom, eu posso trazê-Ia segunda e quarta, mas

às sextas eu jogo dominó!

Glória Maria
termina
namoro

Glória Maria está solteira no

vamente. De acordo com o jornal
"Diário de São Paulo", a jornalis
ta deu um fim ao namoro com

o economista Paulo Mesquita,
após quatro meses de relaciona
mento. "Ando sem tempo para
romances, só quero saber das
minhas filhas", declarou Glória. Em
2009,.a jornalista adotou as peque
nas Maria e Laura, para as quais
tem se dedicado integralmente.

Fátima Bernardes frustrada na Copa
Fátima Bernardes está desanimada com a falta de contato dos jogadores bra

sileiros com os jornalistas durante a Copa. "Tenho feito muitas matérias fora da
•

•

1 •

concentração, exatamente porque sei que nada vai acontecer por lá. Eu gostaria
de ter um pouco mais de contato (com os jogadores). É frustrante. Acho que tem
de haver uma certa privaçidade, mas o Dunga poderia flexibilizar um pouquinho",
declarou a jornalista em entrevista à revista "lstoÉgente" ..

Escritor José Saramago
.

morre aos 87 anos
O escritor português José Saramago morreu on

tem, aos 87 anos de idade, em sua casa em Lanza

rote, nas .Ilhas Canárias. De acordo com a esposa do

escritor, Pilar Del Rio, depois de tomar café da manhã
Saramago passou mal e faleceu às 13h locais (8h de
Brasílla), A causa da morte foi rnúltípta falha orgâni
ca após uma doença prolongada. Um dos maiores .

nomes da literatura moderna, Saramago conquistou
o prêmio Nobel de Literatura em 1998 e o prêmio
Camões em 1995, a mais importante condecoração

, da língua portuguesa. Entre seus últimos trabalhos
estão a trilogia formada por "Ensaio sobre a ceguei
ra" "Todos os nomes" e "Ensaio sobre a lucidez" e o, \

.

'

romance "Caim", publicado no ano passado.

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.
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Para frente
brasil

Particularmente,
adoro par

ticipar dessa concentração
de alegrias coletivas, nos

jogos da. Copa do Mundo,
príncípalmcnte rodeados de ami

gos. Deslumbra-se essabusca obri
gatória da vitória, seja ela qual for.
Cá entrenós toda essa vibe não é só
fundamental, como deleitosa. Esse
bate-coração, a cada lance de gol, é
como se estivesse testando omeu li
mite - esse sou eu! Se o Brasil perder
- toe, toe, toe -, como todo brasilei
ro, claro, vou ficarmuito triste. Mas
não desiludido da vida! Muito além
da tristeza, não abro mão da única
coisa que preservo na vida: ser feliz.
Além de cultivar amigos.

Marisol
A Marisol superou as mais oti-

_'

mistas expectativas durante a pri
meira participação na ABF Expo,
evento daAssociação Brasileira de
Franchising, realizado até o último
sábado, em São Paulo. Com o su

cesso da feira de franquias, a Ma
risol reafirma a expectativa de au

mentar emmais de 25% suas redes'
de franquias. Bola branca.

NAS RODAS,
'. Uma pessoa que merece
todo o respeito da sociedade
jaraguaense é o empresário Alidor
Lueders. Ele é uma figura que não
mede esforços paramovimentar
atos sociais para valorizar as
pessoas mais carentes.

• O empresário Flávio Murilo
Vieira é um dos "craques" mais
disputados para o jogo entre os

amigos de Tato; ex-flamengo
e do Felipe, do Desportivo La

Corufía, hoje no Beira Rio. tato
e Felipe estão pagando a peso -

de Euro o passe do Flavinho, o
melhor passe da liga. Pode?
• Não ousem esquecê-lo: o
meu amigo, o jovem advogado
Eduardo Fogaça é o grande
aniversariante de hoje.
Mil vivas!

Dica de sábado
Curtir a Feijobeira,

no Beira Rio.
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moagoncalves@netúno.com.br

Moa Gonçalves

Troféus e Medalhas
3275-4044

Janice Schmitz comemora
hoje 29 aninhos

10 Anos
Aminha amiga IoelmaFuzão Zimmermann com muita com-

.

petência e determinação está completando 10 anos de sucesso da

empresa Denan, especializada em Pisos e Decorações. Aconteci
mento que será comemorado em grande estilo com amigos, clien
tes e parceiros, durante coquetel, no próximo dia 24 de junho, no
espaço da elegante loja.

o meu amigo radialista
Junqueira Jr, da RBN,
recebe hoje todo o carinho
pela troca de idade

Para alegria de todos os
' -

familiares! o empresário
Nelso� Stinghen festejou
ontem 51 anos

Coquetel
Na quinta, um coquetel promo

vido pela Neumann Móveis Plane

jados, empresa que movimentou
o trabalho de decoração no apar
tamento do Edifício Villeneuve, da:
construtora Proma. Reuniu para
um happy hour, regado com mui-

,

ta champanhe,a diretoria da Neu
mann, de' São Bento do Sul e do
sócio da Construtora Proma, Paulo
Obenaus, além dosmais renomados
profissionais daarquitetura local.

'

• O meu querido amigo
Sérgio Silva, o popular
"Queijo", certamente, será o

aniversariante mais festejado
do hoje. Parabéns, irmão.
'O meu desejá é que você
e toda a sua família sejam
plenamente felizes. '

• Hoje no Beira Rio Clube
de Campo tem a tradicional
Peijobeira, tuna dasmais
concorridas feijoadas da região.

Bwdxoforte! 0:6rre entre '

,

ouvidos das eómadres que
'

um "bonitón' profissional
.

.líberal, noivo, que tem fama
de conquistador, .agora está de
casinha secreto com rima das
melhores amigas da secretária.
O que é pior,.as duas andam

. � ,

�'

��
U

P/aCetour
II

AgÉ''lC18 de Viagens

Todos OS destines num 50 lugar'

473275.0028
www.placetour.tur.br
suzana@placetour.tur.br

Rua FranclSoo Fischer, 90 I AO LADO DA JAVEl

Jardel Rauem, Raquel e Osiel
Pereira, da Neumann e Paulo
Obenaus da Proma, no lançamento
do apartamento do Edifício
Villeneuve, da construtora Proma

leitora fiel
A leitora fiel de hoje é a corretora-de
imóveis Rosete. Ela é outra amiga
que lê a coluna todos os dias para
ficar antenada no que acontece de

melhor em nossa região.

BUElTEAMANN

www.bueltermann.com.br

Chororõ
Pomerode, a' cidade mais ale

mã do Brasil, ontem teve um dia -

de chuvas e trovoadas. A queda'
d'água foi consequência do cho
rorô pelo chocolate que a seleção

-

da Alemanha levou dos Sérvios.
Wilfrid, o Linguiça, ex-goleiro do
Juventus, ainda não se conforma.

juntinhas nos eventos da city
e ele fazendo-o gênero de bom
moço. Esse filme eu já vi!Vai dar
barraco. Pra re1axélt só tomando

'1 ,umádose dO'choppffKonigs Bier..
.'

• A Ric Record deve sei uma
das grandes parceiras'da .

.

Feijoada do Moa. Além, claro,
do chopp Kõnigs �ieriCCAA
eMenina linda,

" 'i'u""

,8mscriçôes par
Stanrmtísch, que acontece dia,
31 de julho, no Calçadão-da
Marechal, devem ser realizadas
até o dia 30 de junho naRevista
Nossa, na RuaMarina Frutuoso,
810, com laquelíne. Mai�
,in;fdrmaçQes no fone33;Zp�
2900. Lembrete:Só vál� '.

,

para quem participou no
ano passado.

• Doe agasalho!
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APoio:
partlCIPanles:

Realização:
�

APEVI

CHEVROLET

�•
Núcleodas·

Concessionárias
deVeículos
JaraguádDSüI-SC oroanlzação: cH1efl:nc�aJ

ComuniCüQ80 e Eventos

Informe-se sobre o CET (Custo Efetivo Total) antes de contratar o seu empréstimol
financiarnento. Ofertas válidas de 18 a 20106/2010.As condições das operações variam de acordo com o ano do veículo e estão

sujeitas à análise e aprovação de crédito, consulte o regulamento completo das condições e ofertas anunciadas no estande da BV Financeira neste Feirão. Central de Relacionamento BV: 3003 1616 (capitais e

regiões metropolitanas) ou 0800 701 8600 (demais localidades), de seg a sáb, das
7h às 22h. SAC - informações, reclamações, cancelamentos ou elogios,

atendimento 24h por dia, 7 dias por semana: 0800 770 3335

ou 0800 701 8661 (deficientes auditivos e de faia). Ouvidoria (para reavaliação da solução apresentada)
- de seg a sex, das 9h às 18h: 0800 707

0083 ou 0800 701 8661 (deficientes auditivos e de faia). Financiamento

em até 60 meses para veículos acima do ano 2007
e com entrada minima de 20%. Primeira parcela para até 60 dias para veículos acima do ano 2007, prazo máximo de 48 meses e com entrada minima de 50%.

Opção Zero de Entrada para veículos a partir do ano 2007 e em prazomáximó de 48 meses.
Crédito sujeito a aprovação.

I
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Mercado Regional Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten

Vá·visitar.o Sesc Mixte .

com.novidades
Hoje, apartir das 14 horas, o Sesc estará de portas abertas para a popu- A grife de home & sleep Wear de nossa cidade trouxe a modelo Ana

lação com a promoção de uma festa junina. É uma ótima oportunidade Lutke especialmente do Chile para fotografar o novo catálogo Primavera
para conhecer asmagníficas instalações desta entidade em nossa cidade. Verão 2010/2011.Amodelo já realizou outros trabalhos para aMixte..

Comitiva do Caribe'
Nos dias 21 e 22 de junho Iaraguã do

Sul receberá comitiva lideranças de três

países da América Central - Honduras,
Guatemala e El Salvador. O objetivo da
visita é conhecer o modelo de gestão do
Centro Empresarial, condomínio forma
do pelas principais entidades do setor

produtivo no município, os serviços pres
tados pelaAcijs - Associação Empresarial,
e as práticas de empreendedorismo rela
cionadas aos Núcleos Setoriais.

No dia 21, os visitantes acompanham
a plenária semanal da Acijs e Apevi, que
vai contar com a presença do presiden
te da Facisc, Alaor Tissot, e- da empresária
Christiane Hufenüssler, apresentando o

ProjetoVozÚnica. Namesma reunião, o ex
presidente daAcijs, Guido Jackson Bretzke,
apresentará os resultados da Campanha
Eleições 2010, e o advogado Jackson Bastos,
vice-presidente da entidade, apresentará o
documento com pleitos da região, a ser en
caminhado aos candidatos.

No dia seguinte, o grupo formado por
nove pessoas representando entidades dos
três países realiza reuniões com consultores
e diretorias daAcijs e do Cejas. A visita a Ia
raguá é apoiadapela CACB - Confederação
dasAssociações Empresariais do Brasil.

Câmbio muito valorizado
Se o ingresso de capitais estrangeiros para aproveitar a

alta taxa de juros não for adequadamente controlado, 'provo-
o, cará uma valorização excessiva da moeda brasileira em rela

ção às moedas estrangeiras, prejudicando emmuito o nosso

comércio exterior. Nossas importações já estão crescendo
muito e poderão crescer ainda mais. Os exportadores que já
estão commuitas dificuldades, terão aindamais pois ficarão
cada vez menos competitivos. Com uma remuneração ina

dequada, muitos produtores rurais - o grande sustentáculo
das exportações - reduzirão sua produção e as exportações
serão mais uma vez prejudicadas. Mesrrio os setores menos

prejudicados serão afetados pela alta dos juros e terão menos
possibilidades de realizar investimentos. Enfim, o que vemos
no horizonte não é uma cataclisma, mas um conjunto de
fatores que deverão ser adequadamente tratados para que
nossas empresas não se tomem alvos fáceis para o capital es
trangeiro epara aprodução de outros países. De outra forma,
o crescimento que tivemos não beneficiará o povo brasileiro.

Inspeção de
carnes

O Ministério da Agricultu
ra confirmou para esta semana

o envio de uma missão técnica

para os EUA avaliar os procedi
mentos em relação ao controle
de resíduos em carne bovina ter
mo-processada exportada para
aquele mercado. Trata-se de uma
reação aos problemas encontra

dos que implicaram em proble
mas de mercado para as carnes
processadas em nosso país.

Oficina do
empreendedor
Acontece hoje no Colégio Ab

don Batista, das 9h às 18h, esta ati
vidade promovida pelo Sebrae de
nossa cidade. No programa, diver
sas palestras que acontecerão em

dois auditórios distintos abor
dando temas relacionados com

.

o empreendedorismo e durante
todo o dia estarão à disposição
consultores para prestar aten

dimento individual, bem como

atendimento de contadores e

microcrédito. Uma oportunidade
para quem quer ir mais longe.

Vagas no CIEE
O Centro de Integração Empre

sa-Escola prevê a abertura de 10mil
novas vagas de estágio em todo o

Brasil até meados de agosto, sendo
4,5 mil para o Estado de São Pau-

.

lo. Em tempos de falta de profis
sionais qualificados as empresas
estão ainda mais propensas a ad
mitir estagiários, pensando no seu

aproveitamento posterior em seu

quadro de funcionários. O CIEE é
uma ONG, filantrópica e sem fins
lucrativos que tem como finalida
de principal promover a inclusão
profissional de jovens estudantes.

LOTERIAS
QUINA

CONCURSO N° 2322

LOTO,FÁCIL
CONCURSO N° 540

11-12-13-15-16

INDICADORES
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DESPEDIDA

Juventus temúltimo jogo do ano
Sérgio Serrano saiu e Edson Morelli vai comandar, o time, em partida que não vale mais nada
JARAGUÁ DO SUL

O Juventus chega à
última rodada do returno
da Copa Santa Catarina
sem pretensões e também
sem técnico para
comandar o time.

--...técnico Sérgio Serrano pediu
boné e não é mais treina
ar do Moleque Travesso. O .

.......ex-técnico somente adiantou

algo que já eraprevisível, jáque todo
o elenco profissional será liberado

após a última rodada da Capinha,
neste sábado, às 15h30, contra o Me
,tropolitano, emBlumenau.

Dessa forma seria uma incoe
rência contratar um novo técnico.
Por isso, o diretor de futebol Edson
Morelli tomou para si a responsa
bilidade de encerrar a participa
ção do time na competição e no

ano. Ele disse que não vaimudar a

equipe e aguarda apenas a confir

mação se Gatão estará recuperado
do tornozelo esquerdo. '

"Ternos de terminar o .campe
onato de forma honrosa. Essa é a

"
Se (os jogadores) querem ir
para um time bom precisam

, mostrar trabalho.
EDSON MORElll,

DIRETOR DE FUTEBOL

"

Ioeo do clube,'
será no juvenil
ejuniores

Vargas e Morelli enfatizaram
que o futuro do Iuventus serão
as categorias de base. Como o

juvenil e juniores estão no meio
de uma competição os jovens
talentos do tricolor vão perma
necer no clube e ganhar mais

apoio. "A base será a prioridade
desse ano e para o próximo tam
bém. Temos muitos custos com

transações de jogadores e que
remos diminuir revelando no

vos atletas", declarou Morelli. A
diretoria ainda não sentou para
planejar como será feito, mas

entre os projetos previstos está
a criação de uma escolinha do
Juventus, que terá jogadores de
cinco a 15 anos.

motivação para ir a Blumenau e

vencer", disse Morelli, responden
do à pergunta sobre como incen
tivar os atletas. Outra razão para
conquistar uma vitória, segundo o

treinador, é o fato do elenco estar

sendo negociado. "Se querem ir

para um time bom precisam mos

trar trabalho", alertou.

A partidamarca a despedida do
trabalho do time principal em 2010.
Isso porque o Iuventus só volta a

disputaruma competição profissio
nal em 2011. Segundo o presidente
TIdo Vargas, o planejamento será

estudado, já que a diretoria acredita

que o tricolorpode ser reintegrado à
Primeira Divisão. Caso isso aconte

ça a temporada começa em janeiro,
do contrário apenas em agosto do
ano que vem.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

:;"

Morelli (O) comandou o treino dé ontem e disse que vai manter o mesmo time que vinha jogando com Serrano

VITÓRIA PODE EMPATAR COM NOITE A FORA QUE FICA COM TíTULO

Quem vencer,
leva o título do
Sênior 2010

JARAGUÁ DO SUL
O vencedor do confronto entre

Vitória e Noite a Fora, nesse sába

do, às 15h15, no Hugo Koehn, vai
levantar a taça do 24° Campeonato
Jaraguaense de Futebol Sênior. Na

.

partida de ida as equipes empata
ram em 1xl.Um novo empate dará
o título aoVitóriaque teve amelhor

campanha na primeira fase.
O primeiro jogo da decisão foi

um reflexo do equílíbrío entre as

equipes. Na primeira fase os times

somaram quinze pontos. Porém,
o auriverde do Rio da Luz levou a

melhor nos critérios de desempa
te: confronto direto. OVitória go
leou o Noite a Fora por 5xO.

Os finalistas também mos

tram harmonia quando o assunto

é bola na rede. Alaor, doVitória e

Teça, do Noite a Fora, disputam
a artilharia lado a lado. Alaor já
balançou as redes nove vezes, en

quanto Teçamarcou oito.

DIVULGAÇÃO/AVANTEESPORTES

o primeiro
jogo da décisão
mostrou

equilíbrio entre
as equipes

Varzeano entra
na terceira fase
nesse sábado
JARAGUÁ DO SUL

O Campeonato Varzeano de
Futebol - Troféu Raul Valdir Ro

drigues entra nesse sábado na

terceira fase. O certame terá jo
gos em dois campos: Botafogo e

Flamengo. Agora a competição é
dividida em 'apenas duas Chaves,
(J e K). Os times jogam entre si e
os dois melhores passam para a

semifinal que será disputada em

cruzamento olímpico.
Cada campo recebe dois jogos

um de cada chave. No Botafogo,
pelo Grupo J, a Kiferro enfrenta os

Galácticos, às 13h30. Mais tarde,
às 15h15, Supermercado Bran

denburg/Dutra mede forças com

Confort Fine/Divipel, pelo Grupo
K. No campo do Flamengo, o Tigre
pega o Néki, às 13h30, pela Chave J
e oAtlético Independente enfrenta
a Ponte Preta/Conti, às 15h15.

A segunda rodada da terceira
fase acontece no sábado, 26, nos
campos do Caxias e Vila Lalau: A
última, será no dia 3 de junho.
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de n o

ulimar Pivatto
De saída

Sérgio
Serrano não quis

nem se despedir. Pegou
o boné e foi embora.

Hoje, no último jogo da

temporada, contra o Metropo
litano, o Iuventus será coman

dado pelo diretor de futebol
(e ex-jogador), Edson Morelli.

Segundo o presidente Ilda Var
gas, Serrano quis sair porque o

time não tem mais chances. Já
Morelli disse que ele está atrás
de outras propostas. Eu achei
estranho. Ele, que sempre pre
gou o profissionalismo entre os

jogadores, foi o primeiro a dei
xar o. time.

CÉSAR JUNKES

Agressão
Aliás, na derrota para oCriciú

ma, Serrano se desentendeu com
um gandula, que teria jogado

,í

duas bolas em campo ao mesmo

tempo. A diretoria diz que a saí - .

da nada teve a ver com isso e que
não teve agressão. Mas o gandu- Jogaç� de ontem
la, no dia, afirmou ter levado um
soco, fato que foi confirmado pe-

Quem diria que o melhor jogo da sexta-feira seria Estados

'los amigos dele. Se isso realmen-
Unidos e Eslovênia. E o mais engraçado é ver um tirr:e como

te aconteceu Serrano deveria ser os EUA achando uma forma de furar a forte marcaçao, mes

punido. Mas até ontem, a súmula f' mo quando os adversários venciam. por 2xO. Coisa que neI?
não estava disponível no site da Inglaterra e n�m�emanh� con�egUlram fazer. Dequem mars

PCP e não sabemos se o árbitro se esperava, nao VImos muíta COIsa. Outro fato estranho: o que

chegou a relatar o fato. o juiz viu naquele gol anulado que daria a vitória aos america-
. nos? Perigo de gol? Paramim, o maior erro da Copa até agora.

. DIVULGAÇÃO

NÚMEROS DA COPA

Lionel Messi é O jogador que mais
chutou em gol até agora, nessa
Copa do Mundo. Foram 15 no

total, sendo sete em gol e oito
para fora. Seu companheiro de
equipe, Higuaín, está em segundo
com 11, oito no gol e apenas três
para fora. No Brasil, quem lidera
é Elano, com cinco - dois para o

gol e três para fora.

COIINlHIANS.Roberto Carlos
disse ontem que'é contra os
amistosos disputados nessa,
interternporada.Npreo€upação
dele é com possíveis le§Ç),es,

COADO U DO

Holanda e Japão
duelampelo

.primeiro lugar
Camarões e Gana jogam para tentar

recuperar à confiança dos africanos
DA REDAÇÃO -

O sábado será marcado
por um duelo de líderes
no Grupo E. Primeira
colocada no saldo de gols,
a Holanda enfrenta o vice
líder e embalado Japão.

As
duas seleções só se en

frentaram uma vez em

todos os tempos: em se

tembro do ano passado,
a Holanda venceu por 3xO. A La

ranja também pode contar com

outra estatística a seu favor, já
que ganhou sete e empatou um

dos oito confrontos já realizados
contra seleções asiáticas. Os
comandados de Takeshi Okada
vão tentar acabar com a escri- .

ta, mas não há dúvida de que o

conjunto de Bert van Marwijk
entra como favorito.

O desejo dos países africa
nos em seguir no Mundial tam
bém será a tônica nesse sába
do. Camarões, que perdeu para
o Japão, mostrou abatimento

após a derrota inesperada. O
resultado negativo incomodou,
mas também mexeu com o brio
dos jogadores. O meia Achille
Emana exigiu uma mudança

radical já para a partida deste
sábado contra a Dinamarca,

.

às

15h30, pelo Grupo E. "Contra o

Japão saí com a impressão de

que poderíamos ter passado
uma melhor imagem de Cama

rões", revelou.
Gana não pode dizer o mes

IIl:0. O time enfrenta a Austrália,
às llh, pelo Grupo D, apostan
do na vaga das oitavas-de- final,
após vencer a Sérvia no domingo
passado. Já os australianos tenta
rão correr atrás do prejuízo sofri
do com a goleada alemã naquele
mesmo dia.

RYU VOELKE

Van Persie: esperança da Holanda
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JOANESBURGO

Depois de enfrentar um time totalmente
recuado na estreia, o Brasil encara
mais um adversário que deve jogar da
mesma forma - a Costa do Martim.

...-- urante a semana, o técnico adversário, o
sueco Sven-Goran Eriksson, admitiu que
os "Elefantes" jogarão atrás, esperando

....", o erro dos brasileiros. Além disso, a pre
ocupação da defesa de Dunga ganhou mais um

ponto de interrogação - Gilberto Silvamachucou
o tornozelo ontem e é dúvida para o confronto.
É bom lembrar que Drogba, maior atração dos

marfinenses, está confirmado no ataque titular.
No treino.que teve Josué entre os 11, Dun

ga decidiu obedecer a determinação da Fifa

após a CBF ser notificada de que apenas um
treino por semana pode ser fechado. Os ou-'

tros devem ser abertos pelo menos 'durante 15

minutos. Cumprida a determinação (permitiu

.
I
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meia hora), todos tiveram que sair. Aí come

çou o treino de verdade. De longe, foi possível
observar a preocupação do treinador com as

jogadas de bola parada.
Como o time da Costa do Marfim émuito for

te fisicamente e entra duro nas disputas de bola,
Dunga aposta que o Brasil terá uma boa chance
de decidir a partida em uma falta ou escanteio.
Tanto que foi o que mais treinou. No início fo
ram cobranças de faltas. Depois ensaiou os es-

.

canteios pela direita e esquerda, avançando os

zagueiros na área.
Na coletiva, o goleiro Júlio César comparou

os dois adversários. "A Costa do Marfim certa

mente vai sair mais para o jogo do que a Coreia
do Norte. O time tem Drogba, Kalou, atacantes
muito perigosos e experientes. Vai ser mais di

fícil, mas vai ser bom. Sempre jogamos melhor
contra equipes mais fortes", acredita.

A partida será às 15h30 deste domingo e uma

vitória garante a passagem do Brasil para a se

gunda fase. O outro jogo do grupo, entre Portu

gal e Coreia do Norte, será segunda-feira.

Tucson 2010. Câmbio automático gráUs.•

Telc.on
�2010
por.69.900-

G

Vitória para
garantirvaga
Se vencer os marfinenses neste domingo,
Brasil estará classificado para as oitavas

DIMAS. FAZENDO SEMPRE MAIS POR VOCÊ

GRÁTIS CÂMBIO

Ymt' ,.

Florianópolis - Estreito Florianópolis - Beira Mar Joinville Jaraguá do Sul
Tel: 46.3281.4100 Tel: 48.3952.4100 Tel: 47.3145.4100 Tel: 47.3274.4100

Blumenau Ilajaí
Tel: 47.3231.4100 Tel: 47.3247.4100

fmooçOOTocsoocancmtJAtImIáfmQá6sválKjaTucoon2010. Vab"ootabelaTlJ::SOO�2010,R$74.900,00.'kb'�R$69.9OO,00.�1301lllCéi1k:02010aj)íl1i"ooR$
58.fm,OO. fmroção Bi'nJs R$ 5.00J,00Azaa. v.tJootabela: R$ 79.900,00.v.tJ�:R$ 74.900,OO.CroliçOOs�IMet1r.m a 'ÁSl3, Em drltIto.1JeicI.m usados selá>moserm parte 00

.� l'l'lXIal!Ie avaiaçOO. Ofertavttil alá 30 00 jJrh:l 00 201O 00 erquardo dJIllIem 00� \takJrsem freie inclJso. (valor00 freie: R$1.500,OO).1rrla!JlnSmeramenIe l.tsbaWas. Os� 00sctit0s
nasÜJS eedos sOOqri:miseooom <Xl não esIarEm dsjxJrWeis rss voo;OOs� reste arúl:io.

Dunga tem mais
um problema
para resolver
até domingo:
Gilberto Silva
se machucou
ontemeé
dúvida

-

\

CLASSIFICAÇÃO
BRASIL GRUPO A COL. TIMES P SG GPC. DO MARFIM

BRASIL:Júlio César, Maicon, Lúcio, Juan
e Michel Bastos; Gilberto Silva (Josué),
Felipe Melo, Elano e Kaká; Robinho e Luis
Fabiano. Técnico: Dunga.
COSTA DO MARFINI:Barry; Eboué, Demel,
Kolo Touré e Siaka Tiéné; Gerl(inhGl, Tlote,
Zokora e Yaya Touré; Drogoa e ��Iou.
Técni�o; $ven-Goran Erlksson ..
Local: Ellis Park, em Joanesburgo. Horário:
15h30 (de Brasflia). Arbitragem: Stephane
Lannoy (FRA), Eric Dansault (FRA) e
Laurent Ugo (FRA):

;111 Brasil
'i'" "I 13",:�

"'

C. Marfim O

Portugal

C. do Norte -1
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Altos ebaixos daAlemanha
EUA empolgou com empate de 2x2 e Inglaterra se complicou com OxO

PORTO ELlZABETH

Em sete dias tle Copa do
Mundo, a Alemanha viveu
em extremos. Chegou sob
desconfiança, encantou
a todos e ontem o

brilhantismo não apareceu.

'M
esmo aguerrida, a

Alemanha deixou o

estádio Nelson Man
dela Bay derrotado

pela Sérvia por lxO, em jogo
válido pelo "Grupo D. O gol saiu
de uma bela jogada de Krasic,
o melhor da partida, que rece

beu na direita e cruzou para o

gigante Zigic, que ajeitou para
Jovanovic abrir o placar.

Agora a Alemanha irá a cam

po na quarta-feira, 23, com a

obrigação de vencer Gana, jo
gando bonito ou feio, para não
ter de fazer contas e avançar às
oitavas-de-final. Se esperava
jogar com os africanos pratica
mente classificados, precisando
apenas do empate, a vitória se

-

tornou único objetivo. "Ternos
um time commuita personalida
de e tudo está nas nossas mãos.

Por isso vamos conseguir supe
rar esse momento difícil", falou o

técnico Ioachim Lõw.
Pelo Grupo C, dois jogos to

talmente diferentes, apesar de
terem tidos resultados seme

lhantes: o empolgante 2x2 en

tre Estados Unidos e Eslovênia
e um melancólico OxO entre In

glaterra e Argélia.
Os eslovenos fizeram 2xO,

com Birsa e Ljubijankic. O resul
tado classificaria a equipe, mas
no segundo tempo, o técnico
Bob Bradley não teve medo de
arriscar para transformar Q jogo
completamente. Com três ata

cantes e um Landon - Donovan

inspirado, os norte-americanos
foram buscar o empate em 2x2
no segundo tempo, com o pró
prio Donavan e Bradley.

.

A Inglaterra, assim como a

França, é mais um europeu a se

complicar no Mundial. A equipe
de Fábio Capello joga a terceira
rodada contra os eslovenos, no
dia 23, por um único resultado: a
vitória. Caso o time empate, terá
de torcer por um empate entre

Estados Unidos xArgélia e, ainda
c,assim, lutaria pela vaga apenas
no total de gols marcados.

RYU VOELKEL

Podolski perdeu chances incríveis de empatar, inclusive de pênalti

. .

'./

GETJY IMAGES

Bradley reclama com juiz, que anulou gol legítimo dos americanos

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO C COL. TIMES P SG GP

EUA o

tfi° Inglaterra

Argé,lia
"

' -1 .

GRUPO D COL. TIMES P SG GP

ta, (h0 Alemanha 3 4)

Gana 1

"

Sérviâ O

• .� Australia -4

'<,

GRUPO E COL. TIMES P SG GP

Japão 1

. camarões -1

.fII!IIà Dinamarca -2

.,,.,

GRUPO F COL. TIMES P SG GP

ESlováquia O

O

Paraguai' O

I �
x

CAMARÕES DINAMARCA
CAMARÕES: Souieymanou; M'bia,
Nkoulou, Bassong e Assou-Ekotto;
Matip, Makoun e Enoh; Eto'o, Webo e

Choupo Moting. Técnico: Paul Le Guen
DINAMARCA: Sorensen; Jacobsen,
Agger,'Kjaer e Simon Poulsen; Christian
Poulsen, Erikssen, Jorgensen, Gronkjaer
e Rommedahl; Bendtner. Técnico:
Morten Olsen.

Estádio: Loftus Versfeld, em Pretória.
Horário: 15h30 (de Brasflía).
Arbltragel,l1: Jorge Larrionda (URU),
Pablo Fandino (URU) e Mauricio
Esplnosa (URU).
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Mudança no comando
Entre as ações previstas estão a renovação da frota da instituição

'II
I

! t
"'" '�.'. �.

; �.
I,

. /

o comandante dos
Bombeiros de Guaramirim,
Fabiano Candido, 30 anos,

,

foi escolhido para assumir
a corporação de Jaraguá.

escolha de Candido acon
teceudepois de doismeses
de processo seletivo inter
o. Ele ainda permanece

ligado à corporação de Guaramirim

porummês para que a transição de
comando seja tranquila. "Estou fe
liz com a nova função porque foi

algo que almejei durante a minha

trajetória como bombeiro", disse o
comandante. Candido traz na ba

gagem a experiência de nove_anos
como bombeiro em Iaraguá do Sul
e mais quatro em Guaramirim,
onde atuou como comandante

por dois anos.

Segundo o presidente dos Bom
beirosVoluntários de Jaraguá do Sul,
Giorgio Donini, o tempo de atuação .

como bombeiro foi um fator deter
minante para a escolha de Cândido,
que agora será responsável pela téc-

nica de trabalho do efetivo forma
do por 130 profissionais - sendo 90
voluntários e 50 efetivos.

"Estou feliz com a

nova função porque
foi algo que almejei
durante a minha

trajetória como bombeiro".
'

COMANDANTE FABIANO (ANDIDO

Entre os desafios a serem en

frentados por ele estão a capacita
ção da equipe, paramelhorar cada
vez mais o atendimento oferecido
à população, e a renovação da fro
ta formada por 22 veículos. "Nos
sa intenção é adquirir duas novas
ambulâncias para substituir as de
2004 e 2005 que não estão embom

estado", complementouDonini.
Em Guaramirim, a diretoria dos

Bombeiros Voluntários deve esco

lher o novo presidente nos próxi
mos dias. Três nomes já estão cota

dos para o cargo, mas a corporação
prefere não divulgar.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

.

Fabiano Candido tem vasta experiência na corporação voluntária

Segurança 23

PREVISAO DO TEMPO

Homem depõe
sobre agressão
à marteladas
GUARAMIRIM

Jair Roberto Schneider, 39
anos, acusado de ter agredido
a esposa, Adriana Aparecida
Schneider, 34 anos,' com 20
marteladas na segunda-feira,
prestou depoimento na de

legacia de Guaramirim na

manhã de ontem. Schneider
foi à delegacia acompanhado
do advogado e prestou escla
recimentos ao delegado Da
niel Dias. Como não houve

flagrante - ele fugiu e não foi

preso até 24 horas após a ocor
rência - o acusado foi libera-

. do. Schneider deve responder
por violência doméstica, com
base na leiMaria da Penha.

A vítima, Adriana'Apare-
-

cida Schneider, 34 anos, re
cebeu alta do hospital, mas
ficou com o rosto desfigu
rado por causa de uma das

.;'

marteladas. Segundo a polí-
cia' ele teria desferido os gol
pes na mulher durante uma

discussão. O caso aconteceu

no bairro Imigrantes.

TEMPO
ENCOBERTO
Sol entre nuvens na maior
parte do Estado. Na diviSa
com o Rio Grande do Sul,
chuva com trovoadas no
fim da tarde.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

"MíN: 17°e
MÁX: 23°e

DOMINGO
MíN: 15°e
MÁX: 21°e

SEGUNDA

"MíN: 12°e
MÁX: 19°e

TERÇA
MíN: 8°e,
MÁX: 19°e

DOMINGO

Chuva e frio em

todas as 'regiões
A passagem de uma fren

te fria deixa o tempo instável

e chuvoso do Oeste ao Litoral
Sul do Estado, com períodos
de melhora no decorrer do dia.
Nas demais regiões, chuva ao

longo do dia. Temperaturas em

declínio no final da tarde, com
a chegada de uma massa de ar

frio e seco.

(1.600
Ensolarado Par'Gia!mentfl Nublado !nstáve! Chuvoso

Nublado

PRÓXIMA SEMANA

Temperaturas em
queda na terça
Na segunda-feira, chuva no Vale do

Itajaí, Grande Florianópolis, Planalto e

Litoral Norte do Estado, commelhora du
rante o dia. Nas demais regiões, sol entre
nuvens. A partir do dia 22, a passagem de
uma frente fria provoca chuva mal distri
buída e declínio nas temperaturas.

FASESDA lUA

.

I
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ogo bon to voee ve na Caraguá
a.m USADOS c/

CD
GRATlS

MASD"
_",

l000PC0ES
DEUsÁ 5

Gol G4 2 Portas a partir de: R$

9
VH'/FI.IX
20

• ,

Promocáo
# #'

E Gol O Br

Participe
e concorra

a um Gol Okm
a cada g�1 da
nossa selecão.

.

#

Faça um

BEST DRIVE;;.

Para se inscrever nesta
,.,

promoçao, passe na

�ar.aguá Auto EliteL'
faça um Best Drive e cadastre-se.
Mais informacões em

"

-...,._w.�,col1'l.brlselecaogol
,+" _-1;{

J

Novo Gol 1.0 a partir de: RS VN'''LEX

27.990;°11

Gnr Auto
•

40 anos

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança

4732746000

Promoções válidas até 21/06/2010 ou enquanto durarem os estoques para veículos básicos com pintura sólida. Gol Geração 41.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/11, cód. 5W1LL4, com

preço promocional á vista a partir de R$23.990,OO. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cõd. 5U11C4, com preço promocional á vista a partir de R$27.990,OO. Imagens meramen
te referenciais, não condizentes necessariamente com os modelos ofertados. Alguns ítens mostrados ou mencionados são opcionais ou reterem-se a versões especIficas. Qualquer percentual de
desconto implica automaticamente na renúncia das condições especiais propostas neste anúncio. CD MP3 grátis apenas para a compra de veIculo usado/seminovo, modelo a ser deterrminado

pela concessionária. .
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