
Dias ecisivos no
cenário e eito

Convenções partidárias acontecem hoje e quarta�feira no Estado. NoValedo Itapocu, dez
nomes estão cotados para a disputa a uma cadeira naAssembleia Legislativa e outros seis para
Câmara Federal. Mas a indefinição ainda é grande e o futuro das principais alianças e atémesmo

de algumas candidaturas dependerá do resultado da convenção do PMDB catarinense.

.................................·IiiiIIIIII ...

Presidente do' DEM
ataca vice-prefeito
Carione Pavanello chama Irineu
Pasold de traidor e diz que vice
prefeito estaria articulando a

cassação da prefeita para assumir
o governo. Página 4

licitação sai na
próx�ma semana .

Com dois meses de atraso,
Prefeitura deve abrir finalmente
o edital de licitação para escolher
a empresa que gerenciará o
estacionamento rotativo. Página 7

www.fameg.edu.br
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Silvia Kita

1908 a 1910 - construção
ponte baixa no rio ltapocu

Em 1908 foramarrecadados: com adoação de 1:100$000 (réis)"pelosmuní
cipes, mais 2:000$000 do governo do Estado (por sorteio de duas de oito apóli
ces) e juros de apólices sorteadas no valor de 250$000 - um total de 3:350$000'
para construção da ponte Dr. Abdon Batista sobre o' rio Itapocu. No ano de
1909 foram arrecadados mais recursos e a ponte estava sendo construída. Em
janeiro e fevereiro de 1910 devido às intensas chuvas, a ponte foi consertada.
Estaponte foilevada pelas águas durante a enchente de 1911.

ALCIDES GRAVI GONÇALVES, portador do RG n.o158.017 SSP/SC, CPF
n.

°

010.133.279-34, comunica a quem possa interessar, que foi revogada em

01/06/2010, a procuração pública lavrada em 10/08/2004, às fls.82 do livro n.o331
do Tabelionato de Notas e Ofício de Protestos de Títulos da Comarca de Jaraguá
do Sul/SC, em que era outorgante Alcides Gravi Gonçalves e outorgadas, Ana
Maria Gravi Gonçalves e Sueli Regina Gravi Gonçalves.

'

19

Empreendedores e suas atividades
Neste ano estavam registrados no Distrito:
- 4 açougues, 1 cinema, 1 dentista, 1 em

presa de eletricidade, 34 casas de negócios, I
garagem de automóvel, 2 hotéis, 2 alfaiates, 4
carpintarias, 4 ferrarias, 4 funilarias, 4 emprei
teiros de obras, 1 médico, 7 marcenarias, 3 ola
rias, 2 padarias, 3 parteiras, 3 farmácias, 5 pe-

dreiros, 3 pombeiros, 2 pintores, 1 relojoaria,
4 casa de calçados, 1 tabelião, 3 serralherias; 1

torneiro, 2 tanoarias, 1 tipografia, 4 serrarias, 2
restaurantes, 2 casas de pasto, 1 bilhar, 2 jogos'
de bola, 1 barbearia, 1 salão de baile.

Estavam ainda registrados: 11 carros de pra
ça, 13 carroças de ganho e 560 carros de lavoura.

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Trole
utilizado

como carro de
praça (táxi)

grande e alto problema a resolver, se preva
lecerá deste assumpto para, como outrora,
fomentar explorações políticas. Mas Senho
res Conselheiros, neste sagrado terreno da

instrucção e educação, para solidificar os

alicerces do futuro progresso do nosso mu

nicípio, devem ser banidos completamente
os effeitos do veneno político, e si o poder
legislativo se coadunar com aminha idéia e

-agir neste sentido, prestará um inolvidável
serviço ao nosso torrão" (palavras transcri
tas de seu Relatório apresentado ao Conse
lho Municipal-1907-1911).

O ConselhoMunicipal na época era uma
espécie de Câmara de Vereadores, aonde
eram tomadas as decisões sobre o municí
pio. O imposto escolar mencionado no re

latório foi criado posteriormente e durou

alguns anos.
No Distrito de Jaraguá existiam 15 esco

las com 502 alunos em 1910.

EDUCAÇÃO EM JOINVILLE -1907 - '1910
A instrução pública sempre foi alvo de

preocupação das autoridades e dos pais
das crianças que necessitavam de estudo.
Em 1907 ao assumir a Superintendência de
Joinville o Sr. OscarAntonio Schneider dizia
ser difícil esta tarefa, pois a administração
pública não possuía os recursos suficientes

para remunerar os professores e adequar as
escolas para esta finalidade. Acreditava que
o ensino deveria ser obrigatório, organiza
do e fiscalizado pelamunicipalidade.

Em seu relatório comentava ainda que
(no português da época): "para ser este de
sideratum uma realidade; será necessária
a creação de um imposto escolar geral que
não só pese sobre os pais de família como

sobre a totalidade da população. Bem sei

que, como outrora,' esta idéia achará uma

forte opposição, uma opposição que, desti
tuída de boas razões e eivada de pondera
ções fúteis e sem importância em face do

Propaganda da
Loja de Calçados
Flora deOtto

Wagner, aberta
em 1921 e

situada na rua

Abdon Batista,
mais tarde
Av. Marechal
Floriano
Peixoto.

I
I
I
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PONTO DE VISTA

Biblioteca:
um espaço mágico .

Na
hora do intervalo; entre uma aula e ou

tra, as coisas aconteciam. Eu a via, con
versávamos, nos olhávamos, mas nos

anos 60 namorar na escola era proibido.
Quase sempre os encontros se davam no intervalo.
Era naquele momento mágico que eu desenvolvia
minha capacidade de compreensão da afetividade
nas discórdias tão comuns dos primeiros encon

tros com as primeiras namoradas. Aquele sinal
do famoso "recreio" era o prenúncio de fazer e

refazer os ingênuos amores dos meus 15 anos .

.

Foi exatamente nessa época que descobri na
minha escola um lugar especial: a

biblioteca. Lá eu podia entender
através dos versos de Vinicius de

Moraes, Drummond ou Fernando
Pessoa que aquele sentimento jo
vem, apaixonado, também era co

mum aos mais velhos e viajava nos

enlaces e desencontros dos meus

ídolos da literatura. Era a eles que
eu me socorria na solidão do térrni
no de um romance; era na bibliote
ca que encontrava as palavras mais
doces enviadas por carta àquela
menina "que eu amava", da terceira
fila da minha classe.

Talvez o socorro à biblioteca e

u

Desenvolver o.gosto dos alunos pela literatura
nos dias de hoje é um desafio aos educadores. A ra

pidez das informações pela internet, a banalização
dos sentimentos, a praticidade em conquistar no
vos amores - o "ficar" - já não nos fazem socorrer

de forma contumaz ao encanto das poesias.
Foi com base nessa percepção que o presi

dente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a U:ii
n. 12.244, que visa à "universalização das biblio
tecas nas instituições de ensino do país", deter
minando que as escolas públicas e privadas de
todos os sistemas de ensino do Brasil deverão

ter bibliotecas - ou seja, um acervo

de livros - de no mínimo um título

para cada aluno matriculado, ca

bendo ao respectivo sistema de en
sino determinar a ampliação deste
acervo, conforme sua realidade,
bem como divulgar orientações de

guarda, preservação, organização e

funcionamento das bibliotecas es

colares.
Pior do que não se habituar ao

socorro da leitura é não ter livros

para ler e sofrer da falta do espa
ço silencioso e quase sagrado das
bibliotecas, local em que se pro
curam respostas, se descobrem

histórias, se consola dos amores perdidos. Até
hoje me lembro dos livros que me acalmaram,
que me alegraram, que me prendiam a atenção
durante tardes inteiras. Recordo-me dos longos
corredores da gigantesca biblioteca da Hebraica
de São Paulo, onde disputávamos os novos livros,
os novos títulos, reservando-os com antecedên
cia. Com a nova lei, teremos um espaço vivo de

sabedoria, um encontro certo com a literatura, e
talvez assim voltemos a induzir os jovens a entrar

. nessa sala mágica, onde se cura a curiosidade, se
descobre a ciência e se trata os amores, por mais

ingênuos que sejam, como 6 dos meus 15 anos,
encantado com a menina da terceira fila.

Desenvolver
o gosto dos
alunos pela
literatura
nos dias de
hoje é um
desafio aos
educadotes.

aos livros se desse muito mais porque a poesia,
além de escrita, era cantada por grandes nomes
da literatura, algo que hoje já não existe mais.
Unir poesia e literatura com a melodia, como

num casamento perfeito, sonorizava o encanto

poético e aflorava em mim o gosto pela leitura.
E era bem ali, na antiga biblioteca da minha es

cola, que eu me curava dos amores perdidos. Os
remédios mais comuns eram Vinicius de Moraes'
e Fernando Pessoa. Além disso, era na mal ilumi
nada biblioteca que eu e os demais alunos cos

tumávamos tirar todas as nossas dúvidas sobre
tantos assuntos que nos afligiam, típicos de uma
adolescência carente de informações.

"
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Interdição parcial na
Waldemar Grubba

A Secretaria de Obras e Urbanismo
da Prefeitura de Iaraguá do Sul comuni
ca que amanhã, das 6h às 12h, será feita
a recuperação da pavimentação asfáltica
naAvenida PrefeitoWaldemar Grubba, na
rotatória de acesso ao bairro João Pessoa.
e no trecho entre o Posto Bago e a "pon
te do Portal", divisa com o município de
Guaramirim. Para a realização do serviço,
o fluxo de trânsito será liberado alterna
damente nos dois sentidos da via.

G JUlIO

Pintura mediúnica
em curso amanhã

Pintura Mediúnica acontece amanhã
no Mercure Hotel, às 19h30. A artista
Valdelice Salum, que já se apresentou na

Suíça, França, Bélgica, Holanda, Portugal
e Canadá, pinta com as mãos e os pés. ,O
evento é beneficente, a entrada é franca,
mas a venda das telas pintadas será rever
tida para .obras assistenciais, haverá ain
da o sorteio de um quadro. Informações
pelo telefone 9962-2236 ou no site www.

pinturamediunica.com.br.

TIRO

Festa de Rainha
com baile hoje

A Sociedade Atiradores Independên
cia promove hoje a tradicional Festa de
Rainha com Baile. A concentração é na

sede social, às 14h, e a busca da majes
tade 'de Tiro, Noemi Henn, às 14h30. A
Banda Estrela dAlva anima o baile, que
tem início às 22h30. A Sociedade fica na
Estrada Jaraguazinho, no bairro Gari
baldi. A compra do ingresso dá direito
a uma cerveja. Outras informações no

telefone (47) 3055-8130.

S �E�)ADES

Festa da Integração
no Rio da luz

A 13a Festa de Integração entre �s So
ciedades acontece amanhã. O desfile de
abertura está marcado para as 9h30 na

sede da Associação Recreativa e Cultu
ral Rio da Luz "Salão Barg". Brincadei-

. ras serão promovidas após o desfile, e

costela a fogo de chão e porco no rolete
serão servidos das 11h30 às 13h30. O al

moço custa R$ 13, e as reservas podem
ser feitas pelos telefones (47) 3376-2184,
9117-1583 e 3376-1429.
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"Não passadeperse____

. ",.,

çao tuita"
Presidente do DEM ataca vice-prefeito Irineu Pasold e diz que acusações da Câmara não têm base

"JARAGUÁ DO SUL

o pedido da Câmara de
Vereadores pela cassação
da prefeita CecOia Konell
(DEM) tumultuou ainda
mais o cenário político
da cidade.

A
aprovação do relató
rio que investiga o uso

do Refis (Programa
de Recuperação Fis

cal) e também da CEI (Comis
são Especial de Inquérito) da

Schützenfest, votados na última

quinta-feira, acirram a batalha
entre governo e oposição e po
dem significar a ruptura oficial
da aliança já rachada entre DEM
e PSDB. "Não passa de persegui
ção gratuita. Não tem coerência

nisso. Participam da comissão
vereadores do PT e PMDB. Não
tem ninguém do nosso partido,
então é parcial", declara o pre
sidente do DEM, em Iaraguá do

Sul, Cacá Pavanello.
O democrata ataca ainda os

vereadores e o vice-prefeito Iri
neu Pasold. "Eles estão acusando
o Ivo (Konell) por causa de R$ 30

mil do Refis, mas tem barbarida
de maior que enterrar R$ 1 mi
lhão em uma pista de atletismo?

(referindo-se a Jean Leutprecht).
E o Centro Histórico que custou

R$ 3 milhões? (no caso o ataque
é voltado à vereadora Natália Pe

try). Mais de cinco mil pessoas
participaram do Refis e eles per
seguem só o Ivo. O que mais me

decepciona é a traição do Irineu
Pasold. Se tem uma coisa que eu

me arrependo é de ter colocado
ele como vice. Ele é um traidor",
acusa, enfatizando que o partido
está tranquilo e não teme a cas

sação da prefeita.
Ainda segundo Cacá, Pasold

.

já estaria conversando nos bas
tidores para formar um possível
secretariado .. As conversas es

tariam acontecendo com lide

ranças também do PT. "Tanto o

relatório do Refis quanto a CEI
da Schützenfest não possuem
nada de conclusivo, Temos uma
assessoria jurídica competente
e sabemos que nenhuma das
duas acusações têm fundamen
to", acrescenta.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP

Konell e Pavanello se dizem tranquilos e não temem cassação da prefeita Cecília Konell

o que mais me decepciona
é a traição do Irineu

Pasold. Se tem uma coisa
que eu me arrependo é de
ter colocado ele como vice.

CAcA PAVANELLO,
PRESIDENTE DO DEM

'

"
Para Konell,
faltam provas

Para o ex-secretário Ivo Konell,
faltam provas sobre as 'irregulari
dades, também em relação à CEI
da Schützenfest. "Faltam provas
e eles não querem buscar essas

provas porque vão se incriminar.
Todos sabem, por exemplo, que foi
o Jean (Leutprecht) que trouxe a Fá
brica do Show para Jaraguá", acusa.
Já o vice-prefeito IrineuPasold se diz
a favor da apuração das acusações.
"Se existem irregularidades vamos

Invcstígar. A Câmara está fazendo
seu papel e nós estamos-tendo o

mesmo posicionamento do Ade
marWinter (PSBD). Essa fiscaliza
ção é necessária", concluiu.

ENTENDA A POLÊMICA

O relatório aponta uso irregular do Refis por parte de Ivo Konell.
.

Ele é acusado de ter utilizado o programa para quitar uma 'glosa',
punição do TCE (Tribunal de Contas do Estado), referente ao perí
odo em que foi prefeito. A acusação aponta que a lei que institui o
Refis não prevê a adesão para quitar glosa. O valor ultrapassa os R$
33mil, mas se utilizando do benefício Ivo Konell quitou amulta por
R$ 9 mil. No relatório, a prefeita Cecília Konell é acusada de se omi
tir diante da irregularidade praticada pelo marido e então secretá
rio de Administração e Finanças, o que configuraria uma infração
político-administrativa.

.

A comissão processante foi motivada através de uma denún
cia apresentada à Câmara em março deste ano, pelo ex-secretá
rio de Turismo, Cultura e Esporte, Ronaldo Raulino. O relatório,
que pede a cassação de Cecília, foi aprovado internamente na

comissão e agora segue para apreciação do plenário.

Aberta em dezembro de 2009, a comissão acusa a prefeita Cecí
lia Konell de improbidade administrativa, em tese, por terceirizar
uma festa de iniciativa da Prefeitura sem licitação. Além da libera

ção de recursos públicos sem licitação e cedência de funcionários
do Executivo. IvoKonell, na CEI, tambérri é acusado de improbida-

.

de administrativa, em tese, pela responsabilidade da liberação dos
recursos da Fundação Cultural para a contratação de show e por

. omissão, já que.declarou à CEI que sabia de irregularidades ligadas
à empresa Fábrica do Show. Na mesma comissão, recaem acusa

ções sobre o presidente da Comissão Organizadora da festa, Ronal
do Raulino, o ex-presidente da Associação dos Clubes e Sociedades

, ,

de Tiro do Vale do Itapocu, Nelson Sjõberg, o presidente da Funda
ção Cultural, Jorge Luiz de Souza, e sobre o proprietário da empresa
Fábrica do Show, Genilson Medeiros. O documento foi entregue ao

Ministério Público.

• Cassação de mandato, no caso da prefeita Cecília Konell;
• Perda dos direitos políticos de cinco a oito anos, no caso de
Cecília, Ivo Konell, Jorge Luiz de Souza e Ronaldo Raulino;

• Ressarcimento aos cofres públicos (todos);'
• Detenção de 15 dias a um mês, no caso de
Ivo Konell e Ronaldo Raulino;

• Proibição de receber benefícios fiscais e contratar com
o poder público por três anos, no caso de Nelson
Sjõberg e Genilson Medeiros.
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carolina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

ma
pesquisa de satisfa

ao realizada pela Fameg
ai subsidiar a audiência
sobre transporte coletivo

que a Câmara de Vereadores pro
move na próxima segunda-feira,
a.partir das 19 horas. A pesquisa
ouviu 131 alunos da faculdade,
representando uma participação
de 31,34% do total de alunos resi
dentes em Guararnirim (418) da

instituição. Dos que responderam
as perguntas, 87% utilizam do servi

ço de transporte coletivo da região
como um dosmeios de locomoção.

Entre os entrevistados, 74%
consideram insatisfatória ou pouco
satisfatória a quantidade de linhas
e horários dísponíveís, Os usuários
reclamam principalmente do nú
mero reduzido de horários, sobre
tudo nos períodos de pico, ou seja,
entrada e saída do trabalho e da fa
culdade. Além disso, criticam o não

cumprimento dos horários pré-es-

·FALAAí!
,

( Então vamos mudar
o calendário oficial

do município.
VEREADOR JEAN LEUTPRlCKT

(PC 008), DIANte DO ARGUMfr,mJ
DE flUEA SCHOTZfNffS1 NÃO É
P'ROMOvtO.A PELA f'REfEIiUIlA

q
tabelecidos e da falta de transporte
nos fins de semana.

A própria divulgação das infor

mações sobre o serviço também é
alvo de críticas, por parte de 78%
dos entrevistados. Segundo eles, a
empresa costuma mudar os horá
rios das linhas sem divulgar pre
viamente aos usuários. Eles pedem
que seja feita a divulgação nos ôni
bus, o que hoje não acontece.

Em relação aos preços das tari
fas, amaioria (86%) está insatisfeita'
ou considera os valores abusivos.
Os pesquisados avaliam o serviço
como demá qualidade, com ônibus

depreciados, sujos, motoristas mal
preparados, além do problema dos
horários.Tanto que alguns admitem
utilizar do próprio veículo, "mais ba
rato e confortável que ônibus".

Muda r esta realidade está nas

mãos da Prefeitura, que concede
a exploração de um serviço que é

público e essencial.

PIERO RAGAZZI

Esporte
Implantado na gestão passada, o Programa Segundo Tempo poderá ser

retomado em laraguá do Sul. Quem afirma é o vereador Jean Leutprecht
(pC do B), que recebeu ligação do Ministério dos Esportes informando da
possibilidade, porém desde que sem cumpram os prazos. A assinatura do
convênio deverá ocorrer até o próximo dia 3. Segundo Leutprecht, o mu
nicípio poderá receber em tomo de R$ 2 milhões, atendendo a 25 núcleos
de esporte e cerca de cincomil crianças e jovens. "Foi importante amoção
enviadapor esta Casa e nossa ida (de vereadores) a Brasília", disse.

As indicações dos alunos da Escola Euclides da Cunha
foram aprovadas na última sessão da Câmara. São 21

pedidos, endereçados ao Executivo através dos vereadores,
a maior parte na área de lazer. A reativação do Programa
"Escola Aberta", que permitia o acesso à estrutura das
escolas nos fins de semana, a construção de uma pista de
skate e a abertura do autódromo em Nereu Ramos para
atividades de lazer e desportivas estão entre os pleitos.

ARQUIVO OCP

Utilidade...
Prefeitura de Iaraguá do

Sul comunica que, na próxima
segunda - feira, as repartições
públicas municipais terão ex

pediente em turno único, das
7h30 às 13h30, devido ao jogo da
Seleção Brasileira pela Copa do

Mundo.Alguns setores funcionarão
com plantões telefônicos: Secreta
ria de Obras e Urbanismo, nos nú
meros 3376-0536 ou 2106-8600;
Samae, no telefone 2106-9100; e
Defesa Civil, pelo 199.

.��púbUca
Na Secretaria da Saúde, haverá

atendimento da seguinte forma: o
Pama I (na RuaMaxWilhelm, 391)
atende em horário normal, das 7
às 22 horas; os demais postos de
saúde seguem o horário reduzi
do da Prefeitura, mas mantêm os

atendimentos que estavam agen
i dados: Já nas escolhas de ensino
fundamental as aulas serão nor

mais no período da manhã e das
13 às 15 horas no turno da tarde;
nos centros de educação infantil
haverá atendimento normal.
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MOMENTO MAIS EMOCIONANTE DO JOGO•••

As convencões
�NÃo!

Ê �AL' ..1000!1 .

pendem do PMDB para oficializar a aliança. Já
o PP e o PT aguardam para saber como agir.

Na região, a expectativa é para conhecer
a lista de candidatos a deputado estadual e
federal. Até ontem, véspera das convenções,
eram' 10 os nomes cotados para concorrer a

uma vaga na Assembleia Legislativa e cinco
a uma vaga na Câmara Fe
deral. Número em exces

so e que pode dificultar as
intenções da sociedade do
Vale do Itapocu por repre
sentatividade. Repetindo o

que aconteceu no pleito de
2006.

Mais
do que mera formalidade, as

convenções partidárias marcadas

para este fim de semana e para os

primeiros dias da próxima são vis
tas como uma forte tendência para definir o

que será da campanha para o governo do Es
tado. Depois da ameaça de intervenção no

PMDB local, a cúpula nacional
do partido aguarda com ansie
dade para saber como será o

comportamento das principais
lideranças catarinenses. O que
o presidente Michel Temer exige
é que o partido tenha candida
to próprio. Tudo para evitar um

desgaste nas eleições presiden-
dais já que Temer será o candidato a vice na

chapa da petista Dilma Rousseff. As lideran

ças catarinenses estão divididas. Alguns pen
sam que seguir a orientação nacional seria o

melhor caminho. Já a ala do ex-governador e

candidato ao Senado, Luiz Henrique da Silvei- .

ra, está alinhada com a manutenção da trípli
ce aliança, o que significa apoio a Raimundo
Colombo. Por isso, os olhos estarão todos vol
tados para os peemedebistas. DEM E PSDB de-

Mas, em outubro a deci
são passa para as mãos do eleitor, que terá a

responsabilidade de escolher nossos represen
tantes. A consciência da importância do voto

deve ser reforçada desde agora. Por isso, O
Correio do Povo faz um alerta para que as pes
soas escolham seus candidatos com cuidado e

pensem no bem da região. Porque os chama
dos 'paraquedistas' já começaram a percorrer
os municípios atrás de votos. Essa novela se

repete a cada eleição.

OOLErfOR
OOLErfOR

paz X Violência.
.

A inclusão social e suas faces!

J
araguá do Sul novamente
mostra sua força, mas não

. pelo trabalho, ou seu fabu-
Ioso futebol de salão. Agora

inova pela forma esmagadora do
poder em benefício de interesses

próp�io. Enquanto
muitos. economis
tas I administra
dores e socialistas
escrevem sobre o

tema de geração de

emprego e renda
com inclusão so

cial, aqui se desfaz

emprego e salário
e logo para quem
mais precisa. É um

retrocesso do crescimento eco

nômico local. A pafavra poder no
dicionário* significa: "faculdade
de impor a obediência", manda
quem pode, cumpre quem tem

juízo, para muitos, isso ainda

existe, e vivemos situações assim
o tempo todo não é? Há pouco
mais de quatro anos atrás o tema
da Campanha da Fraternidade

daquele ano era a inclusão social
- "levanta-te, vem para o meio",
"fraternidade e pessoas com de-

ficiência", marcava assim um ca -

_

minha longo e muito demorado
para as pessoas portadoras de

. alguma deficiência: Pois é, bas
tou quatro anos e a regressão ao

divino poder autoritário e-anti-
.

social ainda mais
vindo de quem de
veria dar exemplo,
pois como público
recebe sempre do

ações e ajuda da
sociedade. A popu
lação deveria mos

trar a todos que
não apoia tamanha
covardia, tamanha

desconsideração
por aqueles que trabalham e re

cebem por esta vaga tão difícil
de substituí-la no mercado de
trabalho, aumentando os tantos

problemas sociais e a perda do
uso adequado do espaço público
que é o Público.

Na
realidade não há um duelo entre a

paz e a violência. Como não há duelo
entre o amor e o ódio, nem tampou
co entre o bem e o'mal. Tudo é uma

questão de opção. Você não é uma pessoa vio
lenta, mal, odiosa se não quiser. Deus em sua

infinita sabedoria nos propiciou meios de es

colher entre uma coisa e outra,
nos deliberou o livre arbítrio

para que o usemos conforme
nossa consciência. Na trajetó
ria humana temos vários fato
res importantes e cruciais para
nos influenciar nas escolhas

que fazemos, as mais impor
tantes acontecem na infância,
época em que somos peque
ninos e totalmente influenciá
veis. Se faz mister o empenho

_ dos pais, educadores exata

mente nesse período tão frágil.
do ser humano, receber ajuda em sua educa
ção' principalmente amor e compreensão para
que ajude a sua personalidade a fazer as esco
lhas mais acertadas na vida. Rumar com ódio
no peito, pode terminar com um fulminante
infarto, câncer, (não como regra) mas levará as

tristezas profundas que o espírito encontrará

na sua vida além túmulo. Violência é fruto da
falta de fé, da falta de amor próprio, do egoís
mo, é uma opção que ocasiona dívidas muito
altas no peso da vida futura.

Viver seria tão fácil e gratificante para todos
se não fosse os diversos erros e opção contrária
às leis do progresso da alma que Deus nos forne

ce. Temos que ter em mente que
a terra é uma escola e nós somos
alunos. Todos possuem as opor
tunidades para suas escolhas. E
todos estão em resgate. Tendo
como meta principal sua evo

lução moral e intelectual, nessa
ordem. A triste onda de violên
cia que amedronta todos pode
ser fruto de uma infância ruim e

das opções que o adulto faz por
sua livre vontade. Drogas em ge
ral, geram a violência e o veículo
que abre portas na�ente carn�

e espiritual, principalmente a espiritual que ar

recebe as mais temíveis influências dos espíritos
que optam pelo mal. Fé, Força, Paz a todo custo
é um começo e tanto para nos preparar na seme

ação do amor divino em nossos corações.

"
"A população

deveria
mostrara

todos que não
apoia tamanha

covardia

Temos que ter
emmente que

.

a terra é uma
escola e nós
somos alunos."

�"

*Dicionário Melhoramentos
mini-dicionário da Língua Por

tuguesa 1988.
Edson Gomes, servidorpúblico

Paulo Sérgio Sbardelati, escritor
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Licitação ficapara
, .

proxnna semana
Implantação e início da cobrança previstos para outubro
JARAGUÁ DO SUL

Nas mesas da
procuradoria da Prefeitura
há mais de dois meses,
a 'licitação que definirá
a operacionalização do
estacionamento rotativo
deve ser aberta até o

início de julho.

gas abrangidas no sistema.
O intuito é fiscalizar a ocu

pação de cerca de mil espaços
distribuídos pela área central da
cidade. Porém, de acordo com o

gerente, esse trabalho terá de ser

feito por pessoas treinadas e com

conhecimento prévio do serviço.
A implantação do estacionamen
to rotativo pode levar até dois
meses contados após a definição

,

do candidato escolhido através
da licitação. Por isso, é possível
que os motoristas passem a pa
gar 'apenas depois da segunda
quinzena de outubro.

técnico. A afirmativa também foi
dada ao presidente da CDL (Câ
mara de Dirigentes Lojistas) de

Jaraguá do Sul, Wanderlei Pas
soldo "É a última informação que
veio foi da prefeita Cecília Konell.
Ela disse que nos próximos dias
lançam o processo", enfatizou.

Conforme Schmitt, a demo
ra tem como motivação o acerto

de detalhes no documento que,
caso não fossem revisados, pode
riam gerar reclamações e futuros

embargos por parte dos concor
rentes. Eles vão disputar a au

torização para instalar e operar
os parquímetros, equipamentos
responsáveis pela cobrança ge
rada a partir da utilização das va-

Pelo
menos, é esta a indi -

cação do gerente deTrân
sito do município, José
Schmitt. Segundo ele, a

promessa veio do setor jurídico
do Executivo, que trabalha no

edital desde o término do estudo

"

Buracos e desníveis na pavimentação devem ser encobertos

Obras interditam pistas da
AvenidaWaldemar Grubba

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

JARAGUÁ, DO SUL
Quem decidir sair ou en

trar em Jaraguá do Sul através
da rodovia BR-280, na manhã
deste domingo, precisa ter

atenção e cuidado redobrado.
·É que o acesso ao município
deve ficar comprometido du
rante as 6h e o meio-dia.

Recuperações na pavi
mentação' da Avenida Walde
mar Grubba vão interromper
o tráfego no local e desviá-lo

.

pelo pátio do Portal Shopping.
,

Segundo Valdir Bordin, secre
tário de Obras, as equipes da

Prefeitura executam o serviço
no fim de semana para mini
mizar os transtornos gerados
aos motoristas. "Não há como
trabalhar sem fechar as duas

pistas", informa.
Outro ponto que também

receberá nova pavimentação e,

por isso, exige cautela, é o com
preendido pela rotatória ao

bairro João Pessoa. De acordo
com Bordin, ambos os trechos
têm a cobertura asfáltica dete
riorada devido ao movimento
intenso de veículos e, portanto,
necessitam dos ajustes.

Sistema deve
abranger ruas
de decreto

AS RUAS CONTIDAS NO DECRETO
• Rua Presidente Epitácio Pessoa (trecho
compreendido entre a Mal. Floriano
Peixoto e a Artur Müller)

• Rua Coronel Emílio Carlos Jourdan
• Rua Esthéria Lenzi Friedrich
• Avenida Getúlio Vargas (trecho
compreendido entre a Mal. Floriano
Peixoto e a Pastor Ferdinando
Schlünzen)

• Rua Marechal Floriano Peixoto
• Avenida Marechal Deodoro da Fonseca

(trecho compreendido entre a Av.

Getúlio Vargas e a Rua Barão
do Rio Branco)

• Rua Barão do Rio Branco (trecho
compreendido entre a Av. Marechal
Deodoro da Fonseca e a Reinaldo Rau)

• Rua Reinaldo Rau
• Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich
(trecho compreendido entre a Avenida

/ .

Marechal Deodoro da Fonseca ea
Reinoldo Rau)

• Rua João Picolli (trecho compreendido
entre a Av. Marechal Deodoro da
Fonseca e a Reinaldo Rau)

• Rua Guilherme Weege (trecho
compreendido entre a Av. Marechal
Deodoro da Fonseca e a Reinoldo Rau)

• Rua Domingos Rodrigues da Nova

(trecho compreendido entre a Av.
. Marechal Deodoro da Fonseca e a

Clemente Baratto)
• Rua João Marcatto (trecho
compreendido entre a Av. Mal. Deodoro
da Fonseca e a Clemente Baratto)

• Rua José Albus
• Rua Carlos Hafermann
• Rua Quintino Bocaiúva
• Rua Francisco Fischer
• Rua Henrique Piazera
• Rua Expedicionário João Zapella (trecho
compreendido entre a,Av. Mal. Deodoro
da Fonseca e a Francisco Fischer)

• Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira

(trecho compreendido entre a Av. Mal.
Deodoro da Fonseca e a Reinaldo Rau)

• Rua Expedicionário Gumercindo da
. Silva (trecho compreendido entre a

Av. Mal. Deodoro da Fonseca e a

Henrique Piazera)
• Rua Expedlctonárlo Antônio Carlos

,

Ferreira (trecho compreendido entre

a Av. Mal. Deodoro da Fonseca e a

Henrique Piazera)
• Rua Erich Doubrawa
• Rua Artur Müller
• Rua Clemente Baratto
• Estacionamento Praça Ângelo Piazera

Também de acordo com

José Schmitt, gerente de Trân
sito de Iaraguá do Sul, o siste
ma do estacionamento rotati
vo deve, inicialmente, efetuar
a cobrança apenas nas 26 vias
listadas no decreto assinado
em 2007 pelo então prefeito
Moacir Bertoldi. Na opinião
do presidente da CDL, Wan
derlei Passold, toda a área cen
tral do município necessita da

cobrança e, por isso, a seleção
agrada os comerciantes.

A implantação é frequen
temente solicitada pela Câ
mara de Dirigentes Lojistas
ao longo dos últimos anos.

"Nós defendemos esta ideia
e não vamos desistir dela.
Nosso papel tem sido cobrar
a implantação", afirma.

Tapa-buraco consome até 40
toneladas de asfalto por semana
JARAGUÃ DO SUL

A situação das ruas de Iaraguá
do Sul tem preocupado o secretá
rio de Obras do município, Valdir
Bordin. Segundo ele, operações
tapa-buraco fazem parte da ro

tina dos servidores da pasta. "O
trabalho chega a ser frustrante

porque nunca acaba", comenta.
Nesta semana, por exemplo,

duas etapas de recapeamento fo
ram concluídas. Elas abrangeram
vias dos bairros Vila Rau, Água
Verde, João Pessoa e Centro.
Conforme o secretário, as cons
tantes precipitações registradas
na cidade e a movimentação in
tensa de veículos são as princi
pais causas para o volume signi-

ficativo de serviço. "Um buraco
de dez centímetros de diâmetro
não atrapalha ninguém, mas

com quatro dias de chuva ele
fica com 50 centímetros e já cau
samuitos problemas", explica.

Por isso, a cada semana, são
utilizados até 40 mil quilos de
asfalto apenas para fechar essas
aberturas. O custo de cada tone
lada gira em torno dos R$ 100.
De acordo com Bordin, o mate

rial usado nas estradas jaragua
enses tem garantia de dez anos.

Porém, mesmo quando se utili
za camadas de até quatro centí

metros, o trânsito pesado com

promete a qualidade, gerando
fissuras, emmenos de dois anos.

FALTA ASFALTAR 250 QUILÔMETROS DE VIAS URBANAS NA CIDADE

Pavimentacões iniciam em 15 dias
�

da finalização de trâmites buro
cráticos, porém, os moradores já
podem se preparai para ver cami
nhões e operários nas ruas.

Juntas, as vias com orçamentos
aprovados somam quase três quilô
metros de extensão. Elas estão nos

bairros Barra do Rio Cerro, Estrada

Nova,Amizade e São Luís. Os servi

ços vão custar R$ 750mil, montan
te pagado pela população (82%) e

pelo governomunicipal (18%).
,

Conforme Bordin, a cidade
ainda conta com 250 quilômetros
de estradas não pavimentadas,

,

com exceção das vias da área rural.

Aprovada na semana passada,
a pavimentação de dez estradas
do perímetro urbano de Iaraguã
do Sul deve começar nos próxi
mos 15 dias. A informação é do
secretário de Obras da Prefeitura,
Valdir Bordin. Segundo ele, a exe

cução dos projetos ainda depende
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Região pode teraté dez
candidatos a deputado
Convenções que homologarão candidaturas agitam os próximos dias

8 Política
-

JARAGUÁ DO SUL

Assim como em 2006, o eleitor
da região terá várias opções de
voto para deputado estadual.
"-

As
vésperas das convenções

estaduais que homologa
rão as candidaturas,

-

são dez

pré-candidatos. Um número
considerado alto para as associações
empresariais da região, que desejavam
uma redução de candidatos, visando
maior viabilidade de eleger pelo me

nos um representante.
A região conta com 157 mil eleitores

e serão precisos cerca de 90 mil votos

por legenda para conseguir uma cadeira
naAssembleia Legislativa. A expectativa
é que um candidato precise mais de 25
mil votos para se eleger. O prazo final

para inscrições no TRE é 5 de julho.
Pp, PDT, PT, PMDB, PR, PPS, DEM,

PSB e PSDB têm pré-candidatos à As
sembleia Legislativa e não estão dispos
tos a abrir mão. O PV é o único que deve
recuar. O vereadorAmarildo Sarti seria o
concorrente, mas já desistiu da disputa.

Já o PT deve ser o único partido a lan

çar duas candidaturas, do artista Leone
Silva e do ex-prefeito de Guaramirim,
Evaldo Iunkes. Leone chegou a pedir a
impugnação da participação de Iunckes
na diretoria estadual do partido, mas a

proposta foi recusada.
Entre as pré-candidaturas, há quem

vai à disputamais pela pressão do parti
do do que por vontade própria. É o caso

da presidente da Câmara, Natália Petry
(PSB). Vereadora mais votada em 2008,
ela conta que a sigla faz questão de ter
uma candidaturana região.

'

"Na última reunião do partido foi de
cidido que serão 26 nomes concorrendo
em todo o Estado. O meu está lá. O PSB

quer eleger dois deputados estaduais e eu

estou a serviço da sigla', comenta Natália.

CDNVENÇÕES
As convenções estaduais ocorrerão

neste fim de semana e na quarta-feirá,
dia 30. As definições das alianças, no
entanto, não devem mudar o cenário
na região. Para o pré-candidato Carione
Pavanello (DEM), não há problemas em
uma 'tríplice aliança' lançar quatro no

mes no Vale (DEM-PSDB-PMDB-PPS).
"Nos precisamos buscar votos fora da

região", afirma.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br
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Data: 29, 30 de junho e 01 de julho
Local: XP Investimentos

Novo escritório: 3373-8108

Parcelamento em até 10x 110 cartão de crédito.

�educaçãO

"
o PSB catarinense
quer eleger dois

deputados estaduais
e eu estou a serviço

da sigla.
NATÁLIA PETRY (PSB),

PRÉ-CANDIDATA

"

'Devemos ter
menos nomes'
O coordenador da campa

nha das eleições da Acijs, Guida
Bretzke, se reuniu na quinta-feira
desta semana com lideranças par
tidárias para discutir as candida
turas da região. Apesar do número
elevado de pretendentes, Bretzke
aposta que haverá uma pequena
redução até o dia 5 de julho. "As

primeiras partes da campanha
foram bem sucedidas. O povo
está mais consciente e sabe quem
pode entrar na disputa só para
atrapalhar. Acredito que, de can

didaturas fortes, teremos apenas
Natália Petry (PSB), presidente da Câmara, revela que será candidata a deputada a pedido do partido' quatro ou cinco", comenta.

- OUTROS QUATRO NOMES PODEM SURGIR NO CENÁRIO

Dois candidatos certos para federal
Se o número de concorrentes

para deputado estadual é alto,
para a Câmara Federal o cená
rio é um pouco mais incerto. São
duas pré-candidaturas definidas,
de Airton Sudbrack (PT) e Jean
Leutprecht (PC do B) e quatro
possíveis, de Ivo Konell (DEM),
Gildo Alves (PPS), Dionei da Silva
(PT) e Jaime Negherbon (PMDB).

Konell se diz à disposição do

partido e que entra na disputa se for
o desejo na convenção. No entanto,
o ex-prefeito alerta para candidatu
ras de outras cidades, que deverão

pedir votos por aqui com apoio das

siglas. "O Marco Tebaldi (PSDB) e o
Mauro Mariani (pMDB) vão dispu
tar e os partidos na região trabalha
rão para eles. Eles também são ad
versários noVale", alerta.

"

Além de Tebaldi e Mariani,
ambos de Joinville, João Pizzolat
ti (PP) de Blumenau deve pedir
votos na região, já que o parti
do não tem candidato. O PMDB
fará a convenção neste sábado e

pode homologar a candidatura
de Mariani ao governo do Es
tado. Neste caso, a sigla na re

gião deve lançar um candidato

próprio para federal e o vereador
Jaime Negherbon é o cotado.

O Tebaldi e oMariani
vão disputar e os
partidos na região

. trabalharão para eles.
IVO KONELl (DEM), PRÉ-CANDIDATO

..

O PT conta ainda com um

segundo pré-candidato, o ex

deputado estadual Dionei da Sil
va. A direção estadual do partido
o quer na disputa, no entanto,
ele já avisou que não disputara
a eleição se houver um concor

rente da sigla na região, no caso o

advogado Airton Sudbrack.

Negherbon só vai
.. se Mauro Mariani
disputar o governo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

.PRE-CANDIDATOS
DEPUTADO FEDERAL DEPUTADO ESTADUAL

Airton Sudbrack

(PT)
Dionei da Silva

(PT)
Gildo Alves

(PPS)
Carione Pavanello

{DEM}
Carlos Chiodini

(PMDB)
Dieter Janssen

(PP)
Evaldo Junckes

(PT)
Herrmann Suesenbach

(PDT)

Ivo Konell

(DE )
Jaime Negherbon

(PMDB)
Jean Leutprecht

(PC do B)
Humberto Grossl

(PPS)
Irineu Pasold

(PSDB)
Isair Moser

(PR)
Leone Silva

(PT)
Natália Petry

(PSB)

"fl� HOJE

{SÁBADO}

CALENDÁRIOCONVENÇÕES,

(PP) (PMDB) (PPS) (DEM) (�C do B)

1DEJULHO

. Definição da terceira etapa da campanha
'das associações empresariais

"d/$t/" DIA 30
(QUARTA-FEIRA)

(PDT) (PT) (PR) (PSB) (PV) _(PSDB)
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PIERO RAGAZZI
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estadual Elisa Cláudio de Aguiar,
Ana Rita de Ramos, está disposta a

participar. Inclusive,
_

ela relembra
dos esforços da mãe e avó Amilda
''Amilda soube educar os netos e os

filhos. Alimento e educação nunca
faltaram para as crianças", recorda.

"
Depois que a minha sogra
(Arnilda) faleceu, me mudei
com meu marido e filhos para

cuidar-das�rianças.
ELlNICE DE OLIVEIRA

,,-
Toda ajuda será bem aceita..

Segundo Leonardo, as crianças
querem morar juntas. Porém, é ne
cessário ter condições financeiras

para sustentar a casa. Ele conta que
a situação se tomoumais difícil de

pois da morte da avó. Mas mesmo

assim, em poucas palavras ele res

salta: "Quero continuar morando
_

na casa daminha avó".

Doações de alimentos, roupas
e cobertores podem ser realizadas
pelo telefone residencial da família
(47) 3374-5904. Ou ainda a direção
da escola estadual ElisaCláudio de

Aguiar atende no (47) 3374-:-}647.
No ano passado, O Correio do
Povo publicou uma matéria sobre
a história de Arnilda de Oliveira,
mostrando a' força e coragem des
sa mulher para sustentar os netos
e até filhos adotivos.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovQ.com.br

ASSISTÊ GIA

.Solidariedade paramantero lar'
E� um casebre, 11 pessoas da família Oliveira enfrentam carência de comida e roupa

De-pois da morte da responsável pela família, jovens procuram ajuda para permanecer unidos

GOVERNO BENEFICIA MAIS DE 20 MIL ALUNOS NO VALE DO ITAPOCU

Rede de ensino estadual recebe materiais
JARAGUÁ DO SUL

o governo de Santa Catarina

entrega mais uma remessa de
materiais para a rede estadual
de ensino da região do Vale do

Itapocu. Cerca de 23 mil estu
dantes e os educadores das 32

unidades de Jaraguá do Sul,
Schroeder, . Massaranduba,
Corupá e Guaramirim foram
beneficiados ontem com 30,4
mil livros, 82 computadores, 66
kits sobre meio ambiente e 88

jalecos.
Segundo a gerente de Edu

cação dá SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional),
de Jaraguá do Sul, Deni Rateke,
o investimento significa mais

qualidade na educação. Tudo

isso além de oferecer subsídios

para o trabalho dos professores.
A - última entrega contemplou
cinco mil dicionários da nova

ortografia da Língua Portugue
sa e mais 70 calculadoras cien
tificas aos professores da disci

plina de Matemática.

Para reforçar e atualizar o

acervo das bibliotecas, os alu
nos vão ter acesso aos novos

livros de literatura, além dos di
cionários da Língua Inglesa. Já

as direções das unidades de en
sino terão mais computadores

.

para manutenção do trabalho
escolar. Os jalecos serão para os

professores das turmas das pri
meiras a quartas séries.

Tudo isso além dos kits so-
.

bre o meio ambiente a ser apli
cados durante as aulas, 'prin
cipalmente' das matérias de
Ciências e Biologia. "Quase to

dos os meses estamos renovan

do e atualizando os acervos e

materiais didáticos das escolas
estaduais", enfatiza.

DIVULGAÇÃO

-SCHROEDER

Um pequeno casebre
de madeira, na rua
Verônica Kiniss, no bairro
Schroeder I, acolhe 11
pessoas da mesma famma.

Nesse
endereço, há poucas

condições para se viver
decentemente. Para se

ter ideia, as dificulda
des concentram carências de ali
mentos e roupas. Apesar dos pro
blemas financeiros, tudo piorou
depois do falecimento da respon
sável pelo lar Arnilda de Oliveira,
emmaio deste ano.

Conforme a dona de casa Ele
nice de Oliveira, 29 anos, que assu

miu o compromisso diante da sua

família, o desafio é diário. "Depois
que aminha sogra (Amilda) faleceu,
memudei commeumarido e filhos

. para cuidar das crianças", enfatiza.
Hoje na residência vivem Cristiane,
17, Cacilda, 36, Leonardo, 14, Patrí
cia, 17, Iaison, 13, Júnior 11, Nicole,
6, Arnaldo, 60, Elisite, 36, e Norber
to. Em suma, eles reivindicam, pelo
menos, uma assistência social.

No entanto, de acordo com

Elenice, as ajudas do governo de
Schroeder não acontecem. "Já pro-f'

curamos a Prefeitura, mas não tive-
mos retomo", desabafa. Para que a

família permaneça reunida, a dona
de casa conta com o auxílio da co
munidade. Até a diretora da escola

SDR entregou ontem à
tarde os materiais para as

escolas da rede estadual
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ENTREVISTA

"O efetivo estána
contramão do

Geral 11

cresdmento"
Comandante 'da PolíciaMilitar, Rogério
Kumlehn, fala sobre as principais ações
realizadas para garantir a segurança
JARAGUÁ DO SUL

O
comandante do 14° Batalhão da PolíciaMilitar, Rogério
Kumlehn, acredita que a Lei Seca, que entrou em

.

vigor em junho de 2008, influenciou na estabilidade
nos números de acidentes de trânsito em laraguâ

do Sul. Ele também destaca outras medidas que podem
ajudar a evitar o aumento das ocorrências, mas defende
a necessidade de se aumentat:o efetivo de policiais
para que as ações possam ser postas em prática. Kumlehn
cita as blitzes de trânsito como uma forma de prevenir
a embriaguez ao volante e outras infrações, mas quê o

número reduzido de policiais prejudica a realização
desta tarefa. Estas e outras questões você acompanha na

entrevista que segue .

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

o Correio do Povo - No último
dia 20 completou dois anos que a

Lei Seca entrou em vigor no país.
Houve diminuição no número de
acidentes e mortes no trânsito em

Jaraguádo Sul?
Rogério Knmlehn - Podemos

afirmar que os números se man

tiveram constantes nos primeiros
cinco meses de 2008,2009 e 2010.
De janeiro a maio de 2008, regis
tramos dez mortes, 944 acidentes
sem vítimas e 455 com vítima; no

�

mesmo período de 2009, foram
CllCO óbitos, 921 acidentes sem

I

vitimas e 437 com vítimas. Neste
ano, até maio, foram seis óbitos,

.

1070 acidentes sem vítimas e 434
acidentes com vítima. Se consi
derarmos que a frota de Jaraguá
do Sul cresce cerca de 7% ao ano

e que a população aumenta em

torno de 4% ao ano, podemos
dizer que a tendência de cresci
mento no número de acidentes
está normal, pois não chegou a au
mentar 7% a cada ano.

Sobre os motivos dessa estabi
lidade nos números, acredito que a

Lei Seca tenha sido um dos fatores
que influenciou. As pessoas pare
cem estar mais preocupadas em

serem multadas dirigindo embria

gadas. Também acredito que, a par
tir de setembro, possahaverumare
dução no número de acidentes com
vítimas por causa da obrigatorieda-

.
de da cadeirinha para as crianças.

OCP - A fiscalização realizada mas isso também depende do A prostituição também reduziu na

pelaPM continuaamesma? comportamento da sociedade. As área central, mas se espalhou, foi
Kumlehn - Por causa da redu- pessoas precisam começar a com- para outros pontos da cidade.

ção de efetivo, não estamos conse- preender que o seu direito vai até

guindo manter o mesmo índice de onde começa o direito do outro.

fiscalização. Hoje estamos com 163 Se eu gosto de escutar música, eu
PMs em Jaraguá do Sul, mas seis tenho que escutá-la no volume que
deles foram cedidos para trabalhar,' o meuvizinho possa dormir.
em outros órgãos de segurança. Em
2008 tínhamos cerca de 190 polí
ciais na cidade.

Entre janeiro e maio de .2008, .

aplicamos 275 autuações por em
briaguez; em 2009 foram 284 no

mesmo período e, em 2010, foram
178. Entendo que houve sim uma

mudança de comportamento por
.

parte da população, mas a ação
principal para reduzir os casos de

embriaguez, que são as blitzes de

trânsito, acabaprejudicadapor cau
sa da falta de efetivo. A verdade é

que o efetivo está na contramão do
crescimento da cidade, vem redu
zindo ao invés de aumentar.

OCP - Como estáoefetivo daPM

hoje?Qualseriaonúmero ideal?
Kumlelm - O ideal seria que a

gente conseguisse mais 50 policiais
. nos próximos dois anos. Isso por
que, até o fim de 2011, teremos 26
policiais amenosno efetivopormo
tivos de aposentadoria. Hoje, o índi
ce na cidade é dêum policialmilitar

, para cada 850 habitantes. O ideal é

que tivéssemos um para cada 400
habitantes. Como nossa cidade tem
cerca de 140 mil habitantes, nosso
efetivo deveria ser de 350 policiais
para que 'pudéssemos acompanhar
o crescimento da população.

OCP - Qualo tipo deocorrência
quemais preocupaaPM hoje?

Kumlehn - Em' primeiro lugar
estão os acidentes de trânsito, por
causa das vítimas; em segundo lu
gar está o tráfico de drogas, porque
ele é responsável P5lr outros tipos
de ocorrência, como assaltos,
roubos, furtos. E em seguida vem
o furto à residência. Outra ocor

rência com índice mais alto é a

perturbação do sossego alheio,

OCP - As câmeras de monito
ramento estão funcionando há
cerca de oito meses. Quais os re

sultados até agora?
Kumlelm-As câmeras demoni

toramento são úteis para o serviço,
mas apresença de policiais nas ruas
é o que mais inibe a ação dos mar
ginais. Elas deram um pouco mais
de tranquilidade na região central,
reduzindo principalmente ocorrên
cias de pequeno porte, como furtos.

OCP - A PM tem efetivo sufi-
ciente paramonitorar as imagens?
Quais as dífículdades enfrentadas?

Kumlehn - Hoje não há condi
çõesdemanter o sistema monito
rado 24 horas por dia como deve
ria ser, por causa do baixo efetivo.
Seria preciso ter pelo menos seis

policiais para que pudéssemos ter,
em determinadosmomentos, dois

policiais operando e em determi
nadosmomentos um policial ope
rando, mas que' isso pudesse ser

feito 24 horas por dia.
Ano passado nós recebemos

11 agentes temporários, mas eles
estão exclusivamente na Central
de Emergêncía. Dessa forma o 190

passou a atender mais ligações te
lefônicas e dar um retorno maior

para a comunidade.

OCP - No ano. passado o. se

nhor comentou sobre a implan
. tação de câmeras de monitora
mento nas viaturas. Este projeto

. já está garantido?
Kumlehn - Esse projeto já está

em processo de licitação e será via
bilizado através do Fundo Munici

pal de Reaparelhamento da Poli
cia Militar. Nossa pretensão é que
toda aviatura que sai para a rua te
nha essemonitoramento, até para

"
Por causa da redução

de efetivo, não
estamos conseguindo
manter o mesmo

índice de fiscalização.
"

que o policial faça as abordagens
dentro das técnicas que nós reco
mendamos e para que as pessoas
sintam que também estão sendo
monitoradas. Em um primeiro
momento devemos realizarum in

vestímento de R$ 8mil.

OCP - Existe previsão de quan
do será implantadaaCentralÚnica

. deAtendimento?
Kumlehn - Não temos previsão

ainda porque, por enquanto, fe
chamos acordo com os Bombeiros
Voluritários e Defesa Civil. A central
somente iria funcionar se aqui em
Jaraguá fosse instalada uma central
reguladora do Samu, que hoje é em

Joinville, mas essa questão ainda
não tem prazo para ser resolvida. E
o Samu não é muito favorável em
criaruma estação reguladora aqui.

OCP - Em relação ao quartel
de Guaramirim, quando deve ser

definida uma data para começar a
funcionar?

Kwnlehn - O quartel está prati
camente pronto, faltam apenas al

guns detalhes. A nossa expectativa
é de que até o aniversário de Gua
ramirím (dia 28 de agosto), a gente
tivesse condições de inaugurar o
novo prédio. Algumas questões,'
como a jardinagem e a pavimen
tação do pátio, podem ser resolvi
das depois que estivermos instala
dos no espaço.
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Em 18meses, 22 assassinatos
'Até agora, PolíciaCivil solucionou 73% dos casos na região, mas nem todos os suspeitos estão presos
JARAGUÁ DO SUL

Dívidas por causa de
drogas, vingança, ciúmés
e latrocínio. Estes são os

motivos da maioria dos
homicídios na região.

Em
um ano e meio, o Vale

do Itapocu registrou 22.
assassinatos. Foram nove

neste ano e 13 no ano

passado. Até agora, 73% deles
foram solucionados pela Polícia
Civil- totalizando 16 homicídios
- e os demais ainda estão sendo

investigados. Desses, pelo me

nos cinco teriam sido motivados

por vingança e outros cinco pelo
envolvimento com o tráfico de

drogas.
O delegado Weydson da Silva

considera os homicídios na região
situações "esporádicas", ou seja,

não acontecem com a frequência
observada em grandes cidades.
Ele também constata que não

existe a tendência das motiva

ções dos crimes se repetirem, por
isso avalia que grande parte dos
assassinadosnoVale do Itapocu
ocorram por vingança. "Pelos
casos que tenho acompanhado,
esta me parece ser a característica
mais latente dos homicídios na re

gião", avalia o delegado.
Segundo ele, os casos de mor

te envolvendo tráfico de drogas
em Jaraguá do Sul foram moti
vados por causa de dívidas dos
usuários. Já nas grandes cidades,
é comum muitos casos de homi
cídio estarem relacionados dire
tamente com a disputa de terri

tórios entre os traficantes.
"Os grandes traficantes não

moram aqui. Iaraguá tem distri
buidores de drogas, mas eles não
dominam determinadas regiões

da cidade. Já os líderes. do tráfico
se distribuem em grupos bem de
finidos nas cidades onde vivem",
explica ele, destacando a necessi
dade de se realizar ações preventi
vas contra o uso de drogas.

Para Silva, o auxílio da co

munidade é um dos fatores que
ajuda a explicar o bom índice
de casos resolvidos. ''As denún
cias da população colaboram
muito e acabam sendo um fator
determinante para desvendar
os crimes", afirmou. Em três
assassinatos os autores foram
identificados e estão foragidos,
mas os casos são considerados
solucionados pela polícia.

• Baiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo�com.br

Delegado,Silva destaca
que auxílio da comunidade
ajuda a desvendar os crimes

CÉSAR JUNKES

HOMiCíDIOS NA
REGIÃO EM 2010
Oito casos, sendo que em um deles

foram assassinadas duas pessoas..

• HOMiCíDIOS DESTE
ANO JÁ SOLUCIONADOS

e 9 de janeiro
Mário Francisco Neto, 28

anos, foi morto com. dois tiros
no bairro Boa Vista. Os suspei
tos, Márcio Adelino dos. Santos,
27 anos, e Rudney Siqueira, 32,
foram presos. A polícia acredi -

ta que o crime foi motivado em

virtude de dívidas por causa de

drogas.

e 23 de janeiro
Edinilson dos Reis, 28 anos,

foi morto com dois tiros e 25 fa
cadas durante uma briga de bar
no bairro Santa Luzia. Melquía
des José Lorenzini, 45, e o filho,
Anderson Lorenzini, 19, confes ..

saram ter assassinado o rapaz
por causa de um desentendi
mento entre as duas famílias.

e4demarço
Rosirriar Gomes Pinheiro, 38

anos, foi morto a golpes de pé-de
cabra por Rosimar Ribeiro Rosa,
18. A suspeita da polícia é de que
o crime tenha sido um latrocínio
(roubo seguido demorte). Nomes
mo mês, Rosa fugiu do presídio

.

com mais 23 presos e permanece
foragido. Ele também confessou o

assassinato deMaximiano Pedroso
do Amaral, 22 anos, em dezembro
do ano passado.

e13 de abril

Thiago Camargo, 24 anos, as

sassinou a enteada de 16 anos, Sa
rah Strelo Fialho, com 36 facadas e

. uma tijolada na cabeça, na Ilha da

Figueira. A briga teria começado
após uma discussão sobre quem
iria lavar a louça .

el2dem�o
SilvinoViergutz, 58 anos, foi as

sassinado com três tiros em frente
ao comércio da família, no bairro
Rio Cerro I. Um dos suspeitos, Jean
Carla da Rocha, 20 anos, foi preso.
A polícia também investiga a par
ticipação de um adolescente de
17 anos na morte do comerciante.
Ainda não se sabe o que teria mo
tivado o homicídio.

• 26 de maio
Os assaltantes Leonardo Silva

da Costa, 21 anos, e Valdecir Car
doso, 26, foram mortos com qua
tro tiros. pelo comerciante Celso
Elói Lenzi, 60, em" frente ao Mer
cado Araucária, no bairro Iaraguá
Esquerdo. Ele se entregou à polícia
e alegou legítima defesa.

• HOMiCíDIOS DESTE ANO
AINDA NÃO SOLUCIONADOS

e2Idemarço
Jackson Luís Stinghen, 25 anos,

foi morto a facadas na pensão onde
morava, no bairro Czerniewicz. Até

agora, nenhum suspeito foi preso,
mas a polícia acredita que ele foi as
sassinado por três conhecidos que
têm relação com o tráfico de drogas.

e9demaio
Giovani Gonçalves, 39 anos, foi

morto com um tiro na cabeça den
tro da guarita da empresa têxtilHSK,
no bairro Guamiranga, em Guara
mirim. Até agora nenhum suspeito
foi preso.

-

• HOMiCíDIOS DO ANO
PASSADO JÁ SOLUCIONADOS

e 3 de janeiro
Luciano Marinho de Mello, 31

.

anos, foi morto a facadas pelo vi
zinho José Valdecir Maçaneiro, 27
anos, no bairro Três Rios do Norte.
Eles se desentenderam durante uma
festa. No ano passadoMaçaneiro foi
condenado a 14 anos de prisão.

e 13 de fevereiro
O casal Germano Randig e Ro

sany deAraújo Pereira forammortos
. a tiros dentro de casa, no bairro Cai
xa d' Água, emGuaramirim. Os acu
sados Anselmo Dias, 25 anos, e Fer
nando Rosa, 24, teriam assassinado
o casal por causa de dívidas com

drogas. Anselmo foi condenado a 16
anos de prisão e Fernando a seis.

e 16dejunho
Marcos Lopes, 30 anos, foi mor

to a tiros em frente à boate Palais

do Amor, na SC-413, em Massaran
duba. Os suspeitos Edson Hesper e
Fernanda Viga teriam assassinado
ele por causa de dívidas com drogas.

e 21 de julho
O designer Oscar Lorenzi, 46

anos foi encontrado afogado embai
xo de uma ponte em Nereu Ramos.
Os acusados, Mazio Antônio Justino
Ferreira, 25 anos, eMarcos deOlivei
ra, 22, mataram Lorenzi para roubar
o carro dele, um Peugeot.

.

e15 de agosto
O comerciante Hernandes de

Moraes Cristo, 28 anos, foi encontra
do numa lagoa em Schroeder. Um
traficante conhecido como Ceará,
que foi visto com Hernandes pela
última vez, é o principal suspeito e

está foragido.

e 26 de setembro
Maurício

-

da CUnha, 28 anos,
foi morto a facadas no bairro Rio
Branco, em Guaramirim. O suspeito
Tiago Ferreira dos Santos confessou
ter matado Cunha por causa de um
desentendimento.

e 14 de novembro
Ena Krueger, 44 anos, foi assas

sinado com um tiro no rosto dentro
do Salão Centenário, no bairro Rio
da Luz. O suspeito, Jairo Winkler,
21 anos, confessou que matouEno

para vingar o próprio pai, que teria
apanhado da vítima.

e 5 de dezembro
Maximiano Pedróso do Ama

ral, 22 anos, foi atropelado por um
trem na rua Joaquim Francisco de
Paula. Ele foi arrastado até os tri
lhos por Rosimar Ribeiro Rosa, 18

anos, que o acertou com uma

pedrada na cabeça.

• HOMiCíDIOS DO ANO PASSADO
AINDA NÃO SOLUCIONADOS

e30demarço
.
Márcia Madalena Pupo, 22

anos, que estava grávida de seis
meses, foi morta com um tiro na

cabeça dentro de casa, no bairro
Vila Rau. O principal suspeito do
crime é o companheiro dela, Ro
drigo Correa, 21, que está solto

por falta de provas.

e 29 de agosto .

O corpo de uma mulher foi
encontrado queimado nos fun
dos de uma casa abandonada
na SC-413, em Massaranduba,
Inicialmente, ela foi identificada
como Gabriela da Conceição, 29 .

anos. Mas depois a Polícia Civil
de MassaraIiduba recebeu infor
mações de que o corpo não seria
dela. Agora, a polícia tenta iden
tificar quem é a vítima. Nenhum
suspeito foi localizado.

.

• 28 de setembro
Outro cadáver foi localiza

do no mesmo local (SC-413, em
Massaranduba), também par
cialmente queimado. Até agora a
vítima não foi identificada e não
foi localizado nenhum suspeito .

e 11 de outubro
O taxista Edgar Antônio Luz,

39 anos, foi morto a facadas na
. rua Roberto Seidel, em Corupá.

. A polícia suspeita de latrocínio,
já que o táxi foi roubado e depois
abandonado em uma valeta. Ne
nhum suspeito foi preso.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PatríciaMoraes,
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CRÔNICA
TER A-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

KellyErdrnann,
jornalista

Charles Zirnrnermann,
. escritor

A copa de Coetzee

Em
2003, quando soube que recebeu o

Prêmio Nobel de Literatura, J.M. Coet
zee limitou-se a divulgar através de seus

assessores um comunicado: não falaria
sobre o assunto. Avesso a entrevistas e aparições
públicas, ele conta com um fator importante
para a longevidade de sua prosa: éum dos es

critores contemporâneos mais lidos pelos seus

pares, o que atesta que o sucesso não escolhe

apenas os bons de marketing, mas se fecha em
círculo também sobre algu
mas cabeças que sabem o que
fazer com as ideias. Quando
abreviou seu nome para J. M.
Coetzee, o sul-africano John
Maxwell Coetzee caracteriza
va também seu texto; a síntese,
uma virtude sempre acompa
nhada de clareza e de um realismo bruto. O autor,
que descobriu a literatura aos nove anos lendo
"Robinson Crusoé", de Daniel Defoe (1660-1731),
foi o primeiro a receber duas vezes o Booker Pri
ze, principal prêmio literário da língua inglesa. Tal
feito foi possível com os livros "Vida e Época de
Michael K" e "Desonra", que tão logo publicados
tornaram-se clássicos instantâneos.

Em 2007 fui para a Festa Literária Interna
cional de Paraty exclusivamente para vê-lo, ou
vir sua voz e pegar uns autógrafos, pois acredito
que ele seja o melhor escritor em atividade no

planeta. É também uma espécié de Dunga da
escrita, um casca grossa irredutível. Bom, no
mês em que todos os olhos estão vidrados na

Copa do Mundo, uma boa pedida é dedicar
um tempinho ao novo livro de Coetzee: "Verão"

(Companhia das Letras, 280 páginas). A obra
encerra a trilogia do escritor, iniciada com "In
fância" e "Juventude". Pode-se dizer que "Verão"
traz asmemórias de Coetzee, pelo olhar dos ou
tros. E esta biografia inventada de um "tal" John
Coetzee, escritor já falecido, chega às mãos do
leitor de uma forma bem inventiva: através das
entrevistas que o seu biógrafo faz a uma série de
mulheres (e a um homem) que p�ssaram pela
vida de John, entre 1972 e 1977. John tinha en-

tão cerca de trinta e poucos anos e vivia com o

pai numa casa simples nos arredores da Cidade
do Cabo, uma pessoa extremamente simples e

demasiado cinzenta. Esse é um ponto comum

nas declarações das mulheres do personagem
Coetzee, elas próprias incapazes de destaca
rem algo em que John fosse efetivamente bom,
tanto física como mentalmente, revelando até

incompreensão pelo interesse do biógrafo na

quela fase da vida dele, quando ainda não era

conhecido como escritor, an
tes de ganhar o Nobel. E onde
estão as diferenças entre este

John Coetzee inventado e o

verdadeiro J. M. Coetzee? Não
.

se sabe, e aí reside a graça (e a
força) deste romance. E Coet
zee (o verdadeiro) deixa todo

o espaço à imaginação do leitor e além da vida
deste Coetzee, ganhamos igualmente um co

nhecimento profundo da conturbada socieda
de sul-africana da época, com reflexões sobre as

divisões provocadas pelo apartheid.
"Verão" é um livro gris, como a vida de Co

etzee: nasceu na Cidade do Cabo em 9 de feve
reiro de 1940, estudou na sua cidade natal até

completar dois bacharelados, um em língua in
glesa e outro em matemática. Os anos de 1962
a 65 foram passados na Inglaterra, trabalhando
como programador de computadores, ao mes

mo tempo em que preparava uma tese sobre
Ford Madox Ford. Em 1968 doutorou-se em Lin

guística naUniversidade do Texas comuma tese

sobre os primeiros trabalhos de Samuel Becket.
Entre 1968 e 1971, foi professor de inglês naUni
versidade do Estado de Nova York em Buffalo;
depois de lhe ser negado o direito de residência

permanente nos EUA, regressou à África do Sul
e lecionou na Universidade da Cidade do Cabo
até 2000. Em 2002, emigrou para aAustrália com
sua segunda esposa e leciona até hoje na Uni
versidade deAdelaide.

E neste inverno de tempo instável (e de jogos
feios na Copa do Mundo), nada como um verão
do Coetzee para inquietar a alma.

LANÇAMENTOS

o 'amor é para os fortes
Edgar é um jovem romântico, apaixonado por

sua esposa Denise, que não o ama e está emo

cionalmente envolvida com Leandro, um bem su

cedido executivo carioca, casado com Letícia, que
só se relaciona com Denise em busca da intimi
dade que não existe mais em seu casamento. Por
meio de uma história passada nos tempos atuais,
o romance retrata as ilusões afetivas na busca de
uma relação perfeita, e mostra que o amor é des
tinado tão somente aos fortes de espírito.

Baby
fazendo

pose para a

coluna Clic do
Leitor. Quem
registrou esse
momentoéa
leitora Jana

Glatz.

CLlC DO LEITOR

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, dom, seg, ter)

• Eclipse (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - qua, qui)
• Cine Breithaupt 2
• Sex and the City 2 (Leg)
(15h30, 18h20, 21h - sex, sab, dom, seg, ter)

• Eclipse (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - qua, qui)
.• Cine Breithaupt 3
• Simplesmente Complicado (Leg) (14h20, 16h40,
19h, 21h20 - sex, sab, dom, seg, ter)

• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 15h45, 17h40, 19h35,
21h30 - qua, qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Princlpe da Pérsia (Leg)
(19h, 21h20 - sex, sab, dom, seg, ter)

• Pânico na Neve (Leg) (15h, 17h -sex, sab, dom, seg ter)
• Eclipse (l.eg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - qua, qui)
• Cine Cidade 2
• Os Homens que Não Amavam as Mulheres
(15h, 18h, 21h - todos os dias)
• Prfncipe da Pérsia (Leg) (19h, 21h20 - qua, qui)
• Pânico na Neve (Leg) (14hl0 - qua, qui)
• Cine Mueller 1
• Toy story 3 (Dub) (16h3Ó, 19h, 21h30 - sex)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - sab, dom, seg, ter)
• Eclipse (Leg) (OOhOl, 13h40, 16h20, 19h, 21h40 -

qual (13h40, 16h20, 19h, 21h40 - qui)
• Cine Mueller 2
• Quincas Berro D'água (Nac) (17h, 19h30, 22h - sex)
(14h30, 17h, 19h30, 22h - sab, dom, seg, ter)
(14h20, 16h45, 19h20, 22h - qua, qui)
• Cine Mueller 3
• As Melhores Coisas do Mundo (Nac)
(19h15, 21h45 - sex, sab, dom, seg, ter)
• Prínclpe da Pérsia (Leg)
(16h45 - sex, sab, dom, seg, ter)
• Esquadrão Classe A (Leg)
(14h15 - sab, dom, seg, ter)
• Toy Story 3 (Dub) (13h30, 16h, 18h45, 21h20 - qua, qui)
• Cine Garten 1
• Toy Story 3 (Dub) (16h, 18h30, 21h - sex)
(13h30, 16h, 18h30, 21h - sab, dom, seg, ter)
• Eclipse (Leg) (OOh15, 13h50, 16h30, 19h10, 21h50-
qual (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 - qui)
• Cine Garten 2
• Príncipe da Pérsia (Leg) (16h40, 19h20, 21h50 - sex)
(14hl0, 16h40, 19h20, 21h50 - sab, dom, seg, ter)
(14h20, 19h30 - qua, qui)

• Plano B (Leg) (17h, 22h - qua, qui)
• Cine Garten 3
• Plano B (Leg] (16h50, 19h10, 21h20 - sex)
(14h20, 16h50, 19h10, 21h20 - sab, dom, seg, ter)

• Toy Story 3 (Dub)
(13h40, 16h20, 18h40, 21hl0 - qua, qui)
• Cine Garten 4
· ° Golpista do Ano (Leg) (18h50 - sex)
(13h45, 18h50 - sab, dom, seg, ter)

· ° Escritor Fantasma (Leg) (16h20, 21h40 - sex, sab,
dom, seg, ter) Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h40, 19h,
21h40 - qua, qui)
• Cine Garten 5
• Olhos Azuis (Nac)(17hl0, 19h40, 22h - sex)
(14h30, 17hl0, 19h40, 22h - sab, dom, seg, ter)
(14hl0, 19h20 - qua, qui)

· ° Escritor Fantasma (Leg) (16h50, 21h45 - qua, qui)
• Cine Garten 6
• Toy Story 3 (Dub) (16h30, 19h, 21h30 - sex)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - sab, dom, seg, ter)

• Eclipse (Dub) (OOhOl, 13h30, 16hl0, 18h50, 21h30
- qual (13h30, 16hl0, 18h50, 21h30 - qui)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Toy Story 3 (Dub) (16h, 18h30, 21h - sex)
(13h30, 16h, 18h30, 21h - sab, dom, seg, ter)

• Eclipse (Dub) (OOhOl, 13h30, 16hl0, 18h50, 21h30
- qual (13h30, 16hl0, 18h50, 21h30 - qui)
• Cine Neumarkt 2
• Toy Story 3 (Dub) (16h30, 19h, 21h30 - sex)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - sab, dom, seg, ter)

• Eclipse (Leg) (OOh15, 13h50, 16h30, 19h10, 21h50
- qual (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 - qui)
• Cine Neumarkt 3
• Quincas Berro D'água (Nac) (16hl0, 18h50, 21hl0-
sex) (13h50, 16hl0, 18h50, 21hl0 - sab, dom, seg,
ter) (14h30, 17h, 19h30, 22h - qua, qui)
• Cine Neumarkt 4
• Plano B (Leg) (16h20, 19h10, 21h20 - sex)
(14hl0, 16h20, 19h10, 21h20 - sab, dom, seg, ter)

• Cartas para Julieta (Leg) (16h50, 21h20 - qua, qui)
• Cine Neumarkt 5
• Cartas para Julieta (Leg) (17hl0, 19h20, 21h40 - sex)
(14h30, 17hl0, 19h20, 21h40 - sab, dom, seg, ter)

• Toy Story 3 (Dub)
(13h40, 16h20, 18h40, 21hl0 - qua, qui)
• Cine Neumarkt 6
• Príncipe da Pérsia (Leg) (17h, 19h30, 22h - sex)
(14h20, 17h, 19h30, 22h - sab, dom, seg, ter)

• Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h40,
19h, 21h40 - qua, qui)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Ricardo explica sua decisão para Jane. Suely diz

a Breno que não lembra mais de Gilmar e ele finge que
acredita. Gilmar implica com Alex. Beatriz tenta' con
vencer Sofia a não confiar em Gilmar. Antônia conta
feliz para José que Ricardo quer que VitóriajViviane
fique no quarto de Daniel. Mariana não gosta da novi
dade. VitóriajViviane se despede de Clara. Jane elogia
Vanessa. Jair tem mais uma ideia para ganhar dinhei-

.

ro.Yasmin fala com Jane quê tem certeza de que não
tem nenhum problema para engravidar. Ricardo vai ao
quarto de Daniel e se emociona. Calixto fica: nervoso
ao ver Rute em sua casa. Mundinha convida Filhinho
para o jantar na casa de Magali. Judite avisa que pode
estar grávida. Madame Gilda joga suas cartas e desco
bre que Vicente esconde um grande segredo.

TEMPOS MODERNOS
Maureen deixa Portinho preso na câmara frigorífi

ca. Maureen provoca Deodora. Lavínnia nega que esteja
grávida. Tamara se encontra com Zuppo. Deodora vai
ao Observatório e descobre pistas que podem levá-Ia
até Portinho. Maureen diz a Niemann que deu um jeito
em Portinho. Ramón acha que está sendo enganado
pela filha. Deodora chega ao frigorífico e teme que seja
tarde para salvar Portinho. Nelinha percebe a preocu
pação de Renato com o primo e tenta tranquilizá-lo.
Deodora encontra Portinha desacordado e faz de tudo
para reanimá-lo. Ramón confronta Ditta. Jannis ouve
os conselhos de Fidélio e decide se desculpar com a

mãe. Portinho acorda e vê Deodora ao seu lado. Leal

mostra o apartamento para Zeca e Nara fica exultante

PASSIONE
Olga obriga Clara a confessar o roubo. Bete ten

ta falar com Totó sobre Fred. Clara arruma sua mala
e Kelly implora para ir com ela. Olavo chega com

Jackie à delegacia. Clô se sente humilhada e tenta

fazer um escândalo na delegacia. Brígida conta para
Beteque chamou a polícia para prender Clô e, em

. seguida, vai ao quarto de Diógenes. Saulo modifica
o projeto da Skinny Top no computador de Mauro e

depois brinda sua vitória com Fred. Olavo pede para
Berilo pegar um calmante para Clô, mas o italiano
coloca na bebida de Jéssica. Stela, Lorena, Danilo,
Sinval e Arthurzinho ficam atônitos ao ver Saulo
ser educado. Danilo vai procurar Clara. Fátima se

depara com O ciclista e fica decepcionada ao saber

que ele não foi procurá-Ia. Candê critica Felícia por
ter deixado Agostina sair para visitar Berilo. Felícia
consola Fátima. Berilo coloca Jéssica dormindo
nã cama e vai se encontrar com Agostina. Jéssica
continua dormindo e Berilo canta radiante. Olavo se

penaliza com o estado de Clô. Clara chega à Itália.

RIBEI,RÃO DO TEMPO
Não há exibição.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
das emissoras).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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E ATE VÃO U ENT R

Prímeíraação contra
o ficha panoSI'F
Ex-deputado cassado �m 2'002 tenta reverter decisão

o ex-presidente da

Assembleia,legislativa do
Espírito Santo, que teve
seu mandato cassado,
José Carlos Gratz (PSl)
.entrou com a primeira
ação no Supremo Tribunal
Federal (STF) contestando
a lei da ficha limpa.

'

_Norma
toma inelegíveis já

no pleito deste ano políti
cos condenados em decí
ão colegiada, mesmo an

tes da vigência da lei. Gratz teve seu
mandato cassado em 2002.

Em mandado de segurança,
Gratz pede que seja reconhecido
"seu direito líquido e certo de par
ticipar de convenções partidárias

e de ter seu pedido de registro de
candidatura deferido" e que seja
concedida liminar para suspender
os efeitos do entendimento do Tri
bunal Superior Eleitoral (TSE) em
relação à aplicação da lei da ficha

limpa nestas eleições.
O relator da ação no STF, mi

nistro Dias Toffoli , encaminhou
o processo ao TSE, com base
em súmula que afirma não ser

de competência do Supremo
julgar mandado de segurança
contra ato de outros tribunais.
A defesa do ex - parlamentar
afirma que a lei da ficha limpa '

afronta entendimento do STF,
na qual os ministros da Corte
decidiram que somente conde

nações definitivas podem gerar
inelegibilidade de candidatos.

Gratz teve seu mandato cassa-

do pelo TRE-ES em 2002, em abril
do ano seguinte, o Tribunal Supe
rior Eleitoral (TSE) negou pedido
de liminar do ex-presidente da
Assembleia Legislativa do Estado
contra a decisão que impediu sua

diplomação e posse no cargo de

deputado estadual.
Na última terça-feira (22),

o TSE definiu que a lei da ficha

limpa vale para condenações an

teriores à vigência da norma. O

presidente do tribunal, Ricardo

Lewandowski, no entanto, afir
mou que ficará a cargos dos juízes
eleitorais decidir sobre casos nos

quais o político tenha sido con

denado pela justiça eleitoral e que
não hajamais prazo para recursos.

.Agência Estado - redacao@
ocor,-.iodopovo.COII1.br

DIVULGAÇÃO

ANÚNCIO FOI FEITO POR ROBERTO JEFFERSON NO TWITTER

Álvaro Dias pode ser o vice de Serra
Ó presidente nacional do PTB,

o ex-deputado federal Roberto Je
fferson, escreveu ontem no twitter

que o candidato a vice-presidente
na chapa do tucano José Serra será
o senadorÁlvaro Dias (PSDB-PR).
Ele disse que recebeu a informa

ção do presidente nacional do

PSDB, senador Sérgio Guerra (CE).

"Estou no Graal em Juiz de Fora.
Falei agora com'o Sérgio Guerra. O
vice será o Álvaro Dias. Fui.. Abs",
postou Jefferson.

Na última quarta-feira, Ser
ra afirmou em Guarulhos que o

nome do candidato a vice na cha

pa tucana será divulgado até do

mingo. O tucano esquivou-se, no

entanto, de detalhar os critérios do

partido para a escolha. Desde a re
cusa ao posto do ex-governador de
Minas Gerais,Aécio Neves, o PSDB
vive um cenário de indefinição.
"Eu não vou falar dê vice. Nenhu
ma palavra. Dá muita confusão",
disse Serra ao ser questionado por
jornalistas na ocasião.

Pesquisa do Ibope coloca Dilma com cinco pontos de vantagem

'Precisamos tirar Dilma da
toca', diz estrategista tucano
Depois da pesquisaCNI/Ibo- .

pe ter registrado vantagem de 5

. pontos porcentuais para a petís
ta Dilma Rousseff- 40% a 35% -,

líderes do PSDB reclamaram de

desorganização na campanha e

de centralização das decisões nas
mãos de Serra. Nos bastidores,
defenderam ajustes na agenda
e a necessidade de harmonizar
o discurso. Na avaliação de um

parlamentar tucano, é preciso
parar de ter medo do candidato
e aderir de fato à campanha. Se
gundo ele, a campanha não é de

Serra,mas do PSDB.
Em outra linha de interpre

tação, um dos estrategistas da

campanha, deputado Jutahy
Júnior (PSDB-BA), admitiu

que o resultado da pesquisa foi
"uma surpresa" e que todo le
vantamento em que o candida
to aparece atrás causa estresse

na campanha.
Jutahy advertiu, no entanto,

que não se muda o rumo por
conta de uma pesquisa, sobre
tudo quando os levantamentos

Justiça deverá
analisar casos
em separado

(\

o TSE definiu ainda que a lei da fi
cha limpa pode agravar a punição de

, políticos condenados antes dapublica
ção da norma. A lei prevê que o políti
co que renunciar ao mandato quando
já houver representação ou pedido de
abertura de processo contra ele ficam
inelegíveis pelo período que resta do
mandatomais oito anos. Antes, o perí
odo de inelegibilidade ia de 3 a 8 anos.

No entanto, a possibilidade de amplia
ção do período de inelegibilidade para
políticos condenados, que não podem
mais recorrer da decisão, será analisa
da caso a caso pela justiça eleitoral no
momento do registro da candidatura,
segundo o TSE.O projeto ficha limpa
surgiu da iniciativa do Movimento de
Combate àCorrupção. Relator da ação no 5TF, DiasToffoli'encaminhou o processo ao T5E

internos dizem que o candidato
vai bem. "O maior erro que uma

campanha pode cometer é não

ter clareza de suas convicções
nem capacidade para manter os
rumos. Vamos lidar com núme
ros voláteis a campanha inteira".

Para o deputado baiano, a

luta do PSDB não mudou e é
uma só. "Precisamos tirar Dilma
da toca". Em suma, a estratégia é

comparar Serra a Dilma e forçar
a adversária a se expor e ir para o
debate. "Campanha é compara
ção e, para isso, haverá debates
e entrevistas sem teleprompter.

,

A campanha só começa em 5 de

julho". Segundo ele, o que pode
explicar o crescimento de Dilma
é que ela está se tomando conhe
cida no Brasil inteiro como can

didata do presidente.

Gravação de diálogo é
defendida por·procuradores
AAssociação Nacional dos Pro

curadores da República (ANPR)
defendeu a autorização judicial de
gravação de conversas entre presos.
e advogados. Emnota oficial, divul
gada ontem, a associação afirma
que "a inviolabilidade da relação
entre advogado e cliente, garantida
em lei, não pode ser usada para a

prática de crimes".
. O juiz federal Odilon de Olivei
ra, de Mato Grosso do Sul, autori
zou a gravação de diálogos entre
presos e seus advogados. O ma

gistrado foi corregedor do Sistema
Penitenciário Federal até 2009, pe
ríodo em que teriam ocorrido as

-

interceptações de conversas entre

advogados e presos nos presídios
federais de segurançamáxima.

A autorização para as escutas

foi criticada pela Ordem dos Ad
vogados do Brasil (OAB). A en

tidade vai mover representação
no Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) contra o juiz Odilon de Oli
veira. Segundo o presidente da

OAB, OphirCavalcante,'as escutas
violam o princípio da ampla defe
sa e o direito de sigilo das comu

nicações entre o advogado e os

seus clientes. "Esse tipo de ilegali
dade contraria o estado de direito
democrático", afirmou.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sábado, 26 de junho de 2010 Publicidade' 17

8 dias em Porto Seguro
Fretamento TAM de Florianópolis

Saída 4/julho

Apenas

É isso mesmo:
todo o pacote (aéreo + terrestre)

grátis para até 2 crianças no

apartamento dos pais!

,

por pessoa
E, se viajar em família, as crianças
só pagam as taxas de embarque

Araranguá - Supermercado Manentti 48 3527-1717
Balneário Camboriú Shopping 47 3405-6444
Blumenau - Shopping Neumarkt... 47 2102-5050 Sonhe com o mundo.

A gente leva você.

Chapecó - Av. Nereu Ramos 49 3322-8151 Jaraguá do Sul- Shopping Breithaupt ..• 47 3055-0667
Criciúma - Av. Getúlio Vargas 48 2101-0303 Joinville - Garten Shoppíng 47 3043-9166

Florianópolis - BeiramarShoppíng 48 2108-2525 Joínville - Shopping Mueller 47 2101-1515

Florianópolis - Floripa Shopping 48 3202-9999 São José - Centro Comercial Campinas 48 2108-0699

Florianópolis - Shopping Iguatemi 48 2108-6464 Tubarão - Farol Shopping 483052-3102

Ou acesse W .cve.(om. rlse e compre on-line.
.

Preço por pessoa em apartamento duplo, válido para
hospedagem no batel Solar do Imperad<!f. Taxas de
embarque não irrduídas. Oferta de lugares IÍlTfltadof
e reservas sujeitas a confTrmação. Promosá<l C. iança
Grátis: 1 ou 2 a ianças de até 11 anos, no mesmo

apartamento com 2 adultos pagantes;. pagam
SOI1:leIIfe as taxas. fÍltilnáame1:ltos com cartão de
al!ditq, dreql!elllé-datado e b&let�banalria.

Consulte seu agente de viagens
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Os democratas lideraram uma onda de

irritação pública contra a indústria que
se presenteava com bônus abundantes

enquanto grande parte do país passava
por dificuldades durante a profunda re
cessão causada por suas ações.

"É tranquilizador saber que
quando a opinião pública está

engajada, ela ganha".
SARNEY FRÀNK, DEPUTADO DEMOCRATA

"Nós nos preocupamos
-

sobre as

grandes quantias de dinheiro. Eu me

preocupo com as grandes quantias de

dinheiro que têm influência corruptiva,
mas é tranquilizador saber que quando
a opinião pública está engajada, ela ga
nha", disse o deputado democrata Bar

ney Frank, que presidiu o painel.
A reforma mais abrangente das leis

financeiras desde os anos 1930 pretende
evitar a repetição da crise financeira de

2007-2009, que iniciou a recessão eco

nômica e levou a resgates de gigantes
financeiros com dinheiro público. As ins
tituições financeiras teriam de pagar 19

bilhões de dólar para cobrir seus custos.

PREVISAo DO TEMPO

VITORIA DE OBAMA

Congresso finaliza reforma
Regras deWall Street ficam mais rígidas e afetam os lucros da indústria financeira

Os parlamentares dos Estados
Unidos finalizaram uma histórica
reforma de regulação financeira
ontem, entregando .ao preSidente
8arack Obama uma enorme
vitória doméstica na véspera de
uma cúpula global dedicada a
reformar o sistema financeiro. .

Em
uma maratona parlamentar

que durou mais de 21 horas, os
.

legisladores reescreveram as re

gras deWall Street, o que afetará

os lucros da indústria financeira e que
. irá submetê-la a uma supervisão mais

rígida e a restrições mais duras.
A reforma ainda' precisa ganhar a

aprovação de ambas as câmaras do

Congresso antes que Obama possa san

cioná-la, dando aWall Street uma últi

ma chance de organizar seu exército de

lobistas. É esperada uma ação rápida do
Parlamento, e a lei pode ir para assina

tura de Obama até 4 de julho.
Mas a lei ficou realmente mais rígida

na jornada que já dura anos pelos cor
redores do Congresso norte-americano.

SOL ENTRE
NUVENS
Nevoeiro no começo do
dia, e sol entre nuvens em

todas as regiões. Chuva
isolada entre Florianópolis
e o sul do Estado.

-

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

Mí�:17°C �
MAX: 22°C

DOMINGO

�MíN: 15°C
MÁX: 23°C

SEGUNDA

�MíN: 15°C
MÁX: 24°C

TERÇA

�MíN: 15°C
MÁX: 21°C

PRÓXIMA SEMANA

Temperatura cai
a partir de segunda
A próxima semana come

ça com aumento de nuvens no

Estado. Pancadas de chuva com

trovoados do Oeste ao Litoral

Sul devido a influência de fren

te fria de franca intensidade,

que se aproxima do Litoral Ca

tarinense. A temperatura decli

na com a chegada de uma nova

massa de ar frio.

i.l60d
Ensolru'ado Parcíatmeme Nublado Instável Chuvoso

Nublado

DIVULGAÇÃO

Mudanças dão vitória para Obama na véspera de uma cúpula global sobre o sistema financeiro

TEMPERATURAS

'Sensação varia
no fim de semana
No fim de semana a sensação térmica

mínima varia em cada região de Santa Ca

tarina. Em todo o Litoral a previsão é que a

percepção da temperatura fique entre SOC

e 10°C. Na Serra e no Centro-Oeste a sensa

ção mínima marca o DoC. As temperaturas
mais altas devem ser sentidas no Extremo

Oeste, entre 10°C e lS°C.

" FASES DA lUA MINGUANTE

"'\) 4/6

NOVA CRESCENTE OHEIA
""'".

1216 �9/6 O 26/6
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Inflação de 2012
A meta de inflação deliberada pelo Con

selho Monetário Nacional de 4,5% para o

ano de 2012 está totalmente dentro do pre
visto pelos analistas e sinaliza a expectativa
de uma economia sem sobressaltos.

Ferro em brasa
Se o preço do minério de ferro já estava

crescendo sem parar, agora surge um novo

complicador. A Vale corre o sério risco de

perder a liderança nestemercado parauma
joint-venture entre aBHP e aRioTinto, a se
gunda e a terceira classificadas no ranking.
Estas duas empresas que estão instaladas
na Austrália, hoje operam com algumas
dificuldades, mas juntas poderão otimizar
a infraestrutura já existente e planejar sua
expansão em conjunto, ampliando a efi
ciência. Isto poderia significar preços mais
baixos,mas, considerando o histórico, ocor
rerá justamente o contrário.

Rodril aniversaria
No próximo dia 28 esta fabricante demáqui

nas e equipamentos industriais que iniciou suas
atividades em Jaraguá do Sul e posteriormente
se mudou para Guaramirim completa 16 anos.

A Rodril executa projetos própríosassim como

projetos de seus próprios clientes ou parceiros.

Mercado Regional .

Lourival Karsten

DIVULGAÇÃO.

LUCROS DA COPA
A empresa responsável pela produção da Jabulani, a

polêmica bola da Copa do Mundo de Futebol, a Adidas
também é a fornecedora oficial de todo o material es

portivo para todos os funcionários, árbitros, voluntários
e gandulas. Além disto, é fornecedora de algumas sele

ções como Alemanha, México, África do Sul e Argentina.
A empresa já comemora a venda de mais de 6,5 milhões
de camisas neste.primeiro semestre contra cerca de 3

milhões vendidas na Copa de 2006. Considerando que
três das seleções que vestem suas camisas ainda conti
nuam na disputa, as vendas deverão ser ainda maiores.
É a força do futebol potencíalízando as_vendas de uma

empresa europeia. Detalhe, como o Kaká é patrocinado
pelaAdidas, ele não criticou a bola da copa.

Orientador para área de Enfermagem -

atuando em Pronto Socorro Infantil
Orientador para área de Enfermagem -

atuando em Unidade Terapia Intensiva
Adulto
Orientador para área de Enfermagem -

atuando em Unidade de Terapia
Intensiva Neonatolo ia

iII!!JJI__

01 (uma) Jaraguá do Sul 26 a 30/06/2010

01 (uma) Jaraguá do Sul 26 a 30/06/2010

Indústria naval
A diretoria do BNDES aprovou

financiamento de US$ 746milhões
para a CBO - Companhia Brasilei
ra de Offshore - visando.à constru

ção de 19 embarcações além de
R$ 69,1 milhões para Aliança de
Niterói que vai construir os barcos.
Trata-se da produção de barcos de

apoio que farão a ligação entre os

portos e as plataformas.

Economia 19

Automação
Não é de hoje que a indús

tria da região investe maciça
mente em processos automa
tizados e em equipamentos
de última geração. Ainda as

sim, muitas tarefas ainda de
mandam por mão de obra

qualificada e outras aindanão

puderam ser automatizadas

pelas mais diversas razões.

Algumas delas são culturais,
pois em países desenvolvi
dos boa parte das atividades
comerciais já está há muito

tempo por conta de máquinas
ou dos próprios consumido
res. As máquinas de venda
dos mais diversos produtos e

os postos de combustível com
auto-atendimento são exem

plos disto. Com a estabilidade
de nossa moeda, não deverá
demorar muito para isto tam

bém acontecer por aqui.

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

.1,38%

0,5513

25.JUNHO.2010

25.JUNHO.2010

CÂMBIO COMPRA VENDA VAB.

CONVITE
No qualídade de Presidente da Câmara de Vereadores de

Guaramírlm e acatando salídtação do relator da Comissão de

Legislação, Justiça e Redação vereador Jaime Teodoro de Avi/a, venho
através do presente convidá-lo o participar de Audiência Pública a

realizar-se dia 28 de Junho de 2010 (Segunda-feím) com Inkio (Is 19:00

Horas, nas dependências da Câmara Munidpal de Guaromtrim, na qual
iremos discutir o Transporte Coletivo noMunicípio de Guaramirim, haja
vista que encontro-se nesta Casa os Proíetos de Leís Complementares Na
029 e 039 os quais dispõem sobre o regíme de concessão e instituí preço

públíco pela utílização de TransporteColetivo em nosso Munícfpío.

Reportado ao exposta e certo de poder contarcom a vossa indispensável
presença, desde já agradeço apresentomeus protestos de ccmsíderação

a

e apreço.

As demais informações :::>UUI c U 1-" U ........sso seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site

www.sc.senac.br
A critério da Direção Regional poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24

meses, respeitando a ordem classificatória.

Atel1ciosamente,
Jorge Luiz Feldmann

Presidente

Acesse 'www.cmg.sc.gOv.or"
I' •
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Plura

eatriz Sasse
Em Gua�amirim
A segunda edição do Som na Estação, que ocorre neste sábado na Es-

. tação Ferroviária deGuaramirim, reunirá quatro bandas rock. Em seus

variados estilos irá proporcionar uma opção de lazer e cultura gratuita
para a região. Entram em palco South ofMind, Acid Louise (só de garo
tas) e SoulBlind de Guaramirim, e a bandaAtacama de Schroeder. Será a
partir das 18 horas, com o último show começando às 21 horas. Durante
o evento, haverá um ponto de coleta daCampanha do Agasalho.

Os arquitetos
Allan

Oalmarco
eCris

Aldrovandi
em coquetel
promovido

pela
Neumann

Móveis
Planejados,

no

apartamento
decorado

, do Edifício
Villeneuve

r-·-
._,_." , -

DIM.���!:!!�,�DRIj
Qualidade, satisfação e condições
imbatíveis é no Dimas..

_

"

.

OIMAS, FAZENDO SEMPRE MAIS POR VOCÊ

478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitter.comj beatrizsasse

frJCkrjbeasasse
orkut Beatriz Sasse

Jackson de Lima e Ana Claudia Junkes se casam neste sábado. A família
e os amigos desejam felicidades e muito amor

Drogas não! .

Hoje é o Dia Internacional de Combate às Drogas e o Conselho Mu
nicipal de Entorpecentes (Comem) encerra a programação da semana �

Nacional Antidrogas em Iaraguá e da campanha educativa "Você vive
melhor quando vive sem drogas". O evento ocorre das 9 às 12 horas, no
Centro Histórico (ao lado da Fundação Cultural. Durante a atividade está
prevista a participação de entidades e de grupos de apoio que trabalham
com dependentes químicos prestando orientações à comunidade. Ha
verá também distribuição de material informativo e sorteios de brindes.

o Centro Culturalp�!��!����bertas parao curso de
Dança de rua: hip hop. As aulas ocorrem nas segundas e quartas-feiras,
das 19 às 20h30.Amatrícula é R$ 30. Outras informações pelo 3275-2477.

&.. .

• A produtora Amíra Hijaz
anunciou na quinta-feira via Twit
ter que dia 28/8 o humorista e

apresentador de TV Marco Luque "

estará no teatro do Centro Cultural
da Scar para mais um espetáculo.

• A Bier Haus Choperia inova e

comunica que agora também está·
servindo almoço. .

• London Pub prepara para o
.

dia 10· de julho, Festa ComBat 6
Anos, com Spyzer Project.

• IOde julho também é a data
do Baile de Férias com a escolha
da Rainha dos Estudantes, que
ocorre anualmente no Clube Atlé-

. tico Baependi. O som será dá Ban
da Fashion de Curitiba. Ingressos
a partir do dia 6/7 na secretaria do
clube. Informações: 3371":0222�

• Shopping Breithaupt agenda
para dia 17/7 o Sábado da Solida
riedade. Será uma macarronada,
ao custo de R$ 20 (3 tipo de massa
e 4 tipo de molho). Serão seis en
tidades beneficiadas com o lucro.

• Mais um esperado filme da
Saga Crepúsculo chega às telo- ,

nas, desta vez é Eclipse que estreia
quarta-feira, quando entra em

cartaz no Cine 1 do ShoppingBrei
thaupt. Ingressos já estão à venda.

• A recém inaugurada Iump
reabre suas portas no dia 3/7 pro
movendo o show da banda U2 Co
ver, de São Paulo.

Tucson 2010. Câmbi·o automático grátis.
'nICSQn
�2010
porRs69.900'oo

.. -

•••

SEMUMITEOE
aUlLOMETRAGEM
COM ASSlmNCIA

TÉCNICA

GRÁTIS CÂMBIO
AUTOMÁTICO

Vou I'

Blumenau Itajaí
TeI: 47.3231.4100 Tel: 47.3247,4100

Florianópolis - Estreito Florianópolis - Beira Mar Joinville Jaraguâ do Sul
TeI: 48.3281.4100 Tel: 48.3952.4100 Tel: 47.3145.4100 Tel: 47.3274.4100

Rt:mx;OO Too;oo canCâTOOPUtrnátXxl Grátis Vc'ila Tucsoo 2010. Vaklrdetabàa Too;oo hJt!:mática2010, R$ 74.!ID,oo. 'i.tr� R$ 69.!ID,OO. A'txrKJçOO 130 rre31ico 2010 apa1i"deR$
5B.!ID,OO. Prt:xTxlçâl Bôrus R$ 5.<XXl,OO /lzr!Ja. Ikb"de tabela: R$ 79.!ID,OO. Vakx'� R$ 74.!ID,OO.C'mlÇóes váí:Ias pala Irtrafa aVI5Ia, Em drteio. \Wt)s lMils S6IÍKl aceiIoo coro pa1e00

pagarmlIo rrWanIe avaiaçOO. 0f!JIaváKla até 30 de� de 201O CXJ Elfl1I.J(lrdDci.mrn os esIl:xJJeS.Vak:rsem freie Í"dJSO. (vakJr00 freie: R$1.500,OO).� llllIilIllYlIe iiJstrnIivas. Q;� 00scriI0s
nasfolDs e textos são opOOlais e podfmw não eslaJm1� nas \e5OOs� reste nircio.

.
_

dia 7
LONDON pus

Sertanejo com mega show
da dupla Téo & Edu.

KANTAN
Festival de sushi.

.'

Ia

Onde ver'Brasil x Chile .. 15h30 .

� B1ER HAUS CHOPERIA
• MADALENA CHOP E COZINHA

·LONDON PUB
• CONFRARIA DO CHURRASCO

• LlCORERIA FULL DRINK
• ARRIBA MEXICAN BAR

• SMURFS LANCHES
• CHOPERIA SCONDIDINHO

• SALOON RESTAURANTE (shopping)
• BAR DA BBAHMA (shopping) ,

• SHOPPING CENTER BREITHAUPT

CONTATOS éOUTRAS OPÇÕES
LONDON .3055-G0651Io.ndonjaragua.com.br

�IER HAUS· 3275-486619198-0515
ESTAÇAO .. 3376-48221 twitter/estàcaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
�ADALENA CHOPE E COZINHA. 3055-3058

KANTJ\N SUSHI LOUNGE· 33711584
CHOPERIA SALOON • 3373-1673

LlCORERIA FULL DRINK· 3275-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299
CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942

CAFÉ FAZZENDA ·3371-3292
MOINHO DISCO· 9973-3866
JUMPCLUB • 9118-2001.

. MOVlNG UPMUSICCLUB· 8856-8389
SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982

FUEl· 8433-00831 fueleventos.com.br
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nto&
MARCOS RIBOLLI / DIÁRIO DE S. PAULO

THAís ARI FREIRE
far' curso de
ita iano e moda

em Florença

-

parcelamento
de desconto no sem juro /

valor do curso
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DE OLHO NO
MERCADO

FIQUE POR DENTRO

A publicação "Innovatrix - inovação
para não gênios" mostra como é possí
vel aplicar os conhecimentos da ciência
pará inovar no mundo corporativo. O
livro é de autoria dos físicos e consulto
res Clemente Nóbrega e Adriano R. de
Lima. A dupla dá exemplos aos leitores
de métodos que, aliados às estratégias
de marketing, geram bons resultados

para as empresas.
Também ensinam a identificar ferra
mentas capazes de melhorar a produ
tividade e o desempenho.

o CORREIO DO POVO • Fim de Semana, 26/27 de junho de 2010

Soluções Humanas
A PREMIER EMPREGOS É A SOLUÇÃO!

:1. Confira algumas vagas em destaque: :

Analista Contábil
Analista de PCP
Analista de Sistemas
Atendente
Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Governança

.

Auxiliar de Limpeza
Auxiliar de Produção
Auxiliar Metalúrgico
Camareira
Chapeiro para lanches

Comprador
Cortador
Costureira
Cozinheira
Eletricista
Encarregado de Limpeza
Estagiários (Automação,

·Elétrica, Psicologia)
.

Estampador
Farmacêutico
Fresador
Garçons
Gerente Comercial
Líder de Acabamento
Têxtil
Mecânico de Maquina
de Costura
Mecânico de Tear
Montador de Formas
Montador Mecânico
Operador de Centro de

Usinagem
Operador de Máquinas
Operador de Prensa
Excêntrica

Operador de
Punclonadera
Padeiro

Programador de
Puncionadeira

Recepcionista Bilíngüe
Soldador
Tecelão
Técnico em

Enfermagem .

Televendas Metal
Mecânica
Tintureiro
Torneiro Mecânico
Vendedor interno para
industria
Vendedora de Loja
Zelador

• � .._ .. ". • t' t " ;.. .. ••

RANKING
DE EMPREGOS

t EMAlTA
indústria
hotelaria

gastronomia
arquitetura

+ EM BAIXA
moda

contabitidade

jurídica
com. exterior

. EXPEDIENTE-
Coordenadora: Patrícia Moraes

Programação Visual: Bianca C. Deretti

Textos: Agência O Globo

Comercialização: O Correio do Povo

(47) 2106-1919

ti} \ I l
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Organizações buscam colaboradores poliglotas para ampliar os negócios mundo afora

globalização praticamen
te eliminou as fronteiras
no mundo corporativo.
Hoje, os profissionais pre
cisam se comunicar em

vários idiomas e horários (por
causa das diferenças de fuso) e

utilizam os mais avançados re

cursos tecnológicos. Diante des
se cenário, as empresas necessi
tam de colaboradores poliglotas
e que demonstrem ter outras

habilidades, entre elas próatíví
dade, dinamismo, flexibilidade e

assertividade (veja ao lado o per
fil dos profissionais em alta no

mercado de trabalho).
Além de abrir as portas para a

carreira, a fluência em outra lín

gua amplia o acesso à literatura,
sites e jornais estrangeiros, agre
gando conhecimento. Na Fnac,

REPRESENTANTE
COMERCIAL

Região: Jaraguá do Sul
Requisítos: Veiculo, Core e

experiência no ramo de alimentos
e bebidas

_ Oferece: comissão, ajuda de
custo e bônus por atíngimento de
metas

Interessados enviar currículo para:
recrutamentorh2009@hotmail.com

multinacional francesa do ramo

de varejo, o domínio de um idio
ma conta como diferencial na
hora de conseguir uma vaga em

atendimento. "Há uma grande
parcela de clientes estrangeiros
que não falam português e iden
tificam na marca francesa um

refúgio para seu consumo. Isso
demanda consultoria em outro

idioma", diz Felipe Russi, geren
te do departamento de livros da
filial naAvenida Paulista, em São
Paulo.

Essa loja fica em um local es

tratégico, perto de multinacio
nais, bancos, universidades, mu
seus e parques, o que influenciá
na demanda. Dos 11 atendentes
da livraria, cinco falam inglês. Na
montadora Mitsubishi Motors,
cargos de diretoria, gerência, téc-

nicos consultores, engenheiros e

secretárias têm como requisito o

domínio da língua inglesa: "Para
áreas em que o contato exter

no internacional é constante,
é necessário dominar o inglês.
Para outras áreas, pode-se exigir
conhecimento intermediário já
que, algumas vezes, o trabalho se

desenvolve através de leituras de

.

materiais técnicos nessa língua",
comenta Hélio Andrade, geren
te de recursos humanos (RH) da
multinacional.

Nos setores de tecnologia,
pesquisas, aviação, gastrono
mia, turismo e hotelaria, o aten

dimento a clientes estrangeiros
também demanda profissionais
qualificados e poliglotas. Segun
do Suzana Piorino Maria, gerente
de RH do Sofitel, rede francesa de

hospedagem de luxo, ser fluente
em inglês é fundamental em to

das as áreas que envolvem conta-

to direto com os clientes.
.

Camareiras, mensageiros e

garçons precisam ter noções su

ficientes para cumprimentar os

hóspedes e explicar que não é
fluente na língua. Recepcíonís
tas devem ter nível intermediário

para leitura e conversação, e os

gerentes precisam de fluência.
"Nossa intenção é que o hós

pede se sinta
-

em casa mesmo

estando fora dela. Ele precisa se

sentir acolhido e isso acontece

quando percebe o empenho do
funcionário para se comunicar
no idioma estrangeiro", acredita
a gestora Suzana.

MARIANNA ABDO GONÇALVES

Co·nfira O perfil do
('daborador ell1 alta.

1 I.

Objetivos definidos

2

3·

4

5

6

1

Conhecimentos
de informática
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Luiz

Marins
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Jovens investem em cursos de idiomas e intercâmbios em
busca de ascensão profissional

aís Maria Freire,
de 17 anos, ainda
não concluiu o ensi
no médio, mas já se

preocupa com a vida

profissional. Ela quer seguir
carreira em moda. Por isso,
a estudante do terceiro ano

no colégio Objetivo prepa
ra-se para um intercâmbio
de quatro semanas em Flo
rença, na Itália.

liA experiência no exte
rior traz o conhecimento de
uma cultura e de costumes

diferentes, assim como, de
novos conceitos na área

, que pretendo seguir", co- O au pair é um dos pro-
menta a estudante, que gramasmais famososmun

optou por um curso de ita- do afora. Trata-se de traba
liano combinado com aulas lho remunerado, estudo e

de fashion designer (design intercâmbio cultural nos

em moda). Ela fechou esse Estados Unidos, com du
programa cultural na Cen - ração mínima de um ano.

tral de Intercâmbio (CI). Regulamentado pelo go-
Segundo Thaís Maria, verno americano, é ofereci

não foi fácil fazer essa es.- do apenas a 'candidatas do
colha entre os vários pro- sexo feminino, com idade
gramas disponíveis. A jo- entre 18 e 26 anos.
vem disse que pesquisou A participante mora
a programação de cada

na casa de uma família e
curso para es�olher ornais ,\

' torna-se parte dela, parti-adequado. Alem de agregar .

do d t d tí
.

• /'o. /

I Clpan o e o as as a lVI-
expenencIa ao curncu o, a

d d
. .

tiestudante vê no íntercâm- a es SOClaI� e espor �vas
bio uma oportunidade de enquanto cuida das cnan

adquirir independência. ças: entre 3 e 12 �nos. �
Carlos Mazzutti, de 29, rotma de trabalho e de ate

está em outra fase. For- 45 horas semanais e inclui

mado em administração, acompanhamento das ati

ele ocupa o cargo de com

prador sênior na Nestlé,
multinacional do setor de
alimentos, e não deixou de
investir em sua qualifica
ção. Em agosto, embarcará
rumo aos Estados Unidos
para participar de um curso

de business english (inglês
para negócios).

A Nestlé oferece capaci
tação em inglês no horário
de trabalho e aprova a ini
ciativa de Mazzutti. "Eles
(chefes) enxergam que
estou focado em mostrar

evolução. O intercâmbio de
monstra comprometimen
to", diz o administrador.

���m_Wi�1fl�
.....

No início da carreira,
Mazzutti fez o mesmo com

a língua espanhola. Estu
dou no Brasil e fez cursos

na Argentina para conse

guir fluência. Com isso,
passou quatro meses traba
lhando no Chile. O domínio
do inglês abre possibilida
des de outras experiências
no exterior, oferecidas pela
multinacional.

Programa apenas
para mulheres

.

vidades educacionais e re

creativas das crianças, pas
seios, alimentação, higiene,
entre outras.

O tempo livre é, em par
te, dedicado aos estudos.

Trabalho voluntário
conta pontoS

Além de cursos de idio
mas e especializações, as

empresas de intercâmbios
oferecem programas de

estágio, trabalho e ativi
dades voluntárias. Países
africanos são os que mais
recebem voluntários por
meio de agências como a

Experimento Intercâmbio
Cultural. É o caso de Paulo
Lutero, de 20 anos, que, em
2011, passará 36 semanas

em Gana e Nigéria ensi
nando inglês para crianças
e prestando serviço social
em orfanatos e hospitais.

''Apesar da insistência
dosmeus pais, não consegui

me encaixar em nenhum

programa convencional, e

percebi 'que só ia me sentir
bem se vivesse um choque
cultural imenso", justifica a

escolha o estudante de ci
ências sociais e jornalismo.

A aluna de relações inter
nacionais Rafaella Lobo, de
21, participou recentemente

de um trabalho voluntário
durante um mês e meio, em
uma reserva naÁfrica do Sul.
Lá, cuidou de animais.

''Andar em elefantes,
brincar com filhotes de le
ões e tigres e dar comida

para girafas foi um sonho,
uma experiência maravi
lhosa", recorda ela, que já
fez intercâmbios em Bos

ton, Londres e Madri. Es
sas vivências a ajudaram a

conquistar uma bolsa de
estudos no Canadá, seu

próximo destino para uma

qualificação.
Hoje, o trabalho volun

tário conta muitos pontos
no currículo.

1°
3°
60 Árabe ]0

20'Inglês
40 EspanhoJ 50

ii PDJtugues·-

umprir o que prometer e falar .a verdade em

qualquer círcunstâricía é o que os clientes di
zem ser as maiores características de um aten

dimento excelente. Esse é o resultado de uma

enquete que fizemos com mais de trinta mil

pessoas durante um período de dois anos.
O mais interessante foi que, na recorrência que fi

zemos sobre os resultados da pesquisa, constatamos
que "não cumprir o que prometer" significa, para o

, cliente, o mesmo que lIl!'lrnti,r". Foram vátías a�, pes
soas que nos disseram que o funcionário da empresa
fornecedora havia "mentido" porque não chegou na

hora combinada. IIEle disse que chegaria às 10 horas
e só chegou ao meio-dia. É um mentiroso" disse uma
das entrevistadas, apenas para citar um exemplo.

Outra constatação interessante é que amaioria das
reclamações em relação à mentira ou não cumprir o
que prometer, refere-se a tempo. Não cumprir horá
rios e prazos parece ser o que mais irrita os clientes.

Vale ainda ressaltar que a irritação do cliente em re

lação ao não cumprimento da palavra refere-semais a
coisas pequenas. Pequenas promessas não cumpridas
foram asmais citadas. Também vale chamar a atenção
que o cliente considera "mentira' quando a empresa
não cumpre o que promete napublicidade,

.«
.

'

,! Assim, mais' do
'

que' �rttiipathEmtos 80fisticadQs e

sistemas de última geração, o que o cliente realmente
deseja é ser bem atendido e para ele, serbem atendido
significa falar a verdade e cumprir o que prometer em
todas as circunstâncias. Daí a importância de cuidar
dos detalhes na assistência técnica, na pós-venda, no
call center, nas ocasiões de contato direto com o clien
te. Daí a- importância da' comunicação interna para
que todos os colaboradores saibam exatamenteo que
a empresa está prometendo a seus clientes, até napu
blicidade, para que todos se comprometam em falar a
verdade e cumprir essas promessas ..

Pense nisso. Sucesso!

Docentes para ministrar
aulas para Educação Infantil,

Ensino Fundamental
e Ensino Médio.

recrutamento.jaragua@·gniail.com
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profissão da semana> enólogo e sommelier

Especialistas são responsáveis por produzir e
escolher amelhor opção para os clientes
om o crescimento
dos setores de ho
telaria e turismo, a

gastronomia ganha
cada vez mais espa

ço no mercado de trabalho.
E uma das possibilida

des de atuação dentro des
sa área é a especialização
em vinhos. Existem dois ti

pos de profissionais: o enó
logo e o sommelier.

O enólogo cuida do

tipo de solo, uva e planta
ção. "Ele é responsável pela
produção do vinho. Desde
o cultivo da videira até a

degustação. Para isso, usa

ferramentas de biologia,
física, química e análise

sensorial", explica Christian
Bernardi, presidente da As

sociação Brasileira de Eno

logia (ABE).
Para atuar'nesse setor

é preciso fazer um curso

técnico ou uma graduação
em enologia. Há diferentes
níveis de responsabilidades
na área e, por isso, o valor
da remuneração pode va

riar de R$ 1 mil a R$ 10 mil,
dependendo da fUnção e

do tempo de experiência do
profissional.

De acordo com Ber

nardi, agora é um bom

momento para investir na
carreira. "Ocorre uma ex

pansão do setor de vinhos
finos, em que a demanda
por profissionais qualifica
dos é maior", destaca o pre
sidente.

Além disso, a enologia
permite vários campos de
trabalho, o que aumenta as

chances de conseguir um
emprego.

"
o valor da

remuneração pode
variar de

R$ 1 mil a R$ 10 mil,
dependendo
da função

"
"Há boas oportunida

des em setores envolvendo
vendas, marketing e de-

. gustações dirigidas, essas

como forma de fidelização
de novos clientes a uma

determinada marca, por
exemplo", comenta Lucia
no Manfroi, professor do
Instituto Federal de Edu

cação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Sul.

Já o sornmelier traba
lha com a bebida depois de

pronta. Ele é responsável
pela adega. Uma de suas

funções é cuidar da carta de
vinhos de um restaurante,
por exemplo. É ele quem �
deve indicar um bom vinho

para o prato a ser servido
aos clientes.

Neste caso, há cursos

técnicos que preparam o

profissional. Mas - é preciso
ainda. investir em viagens e

degustações para adquirir
bagagem e conhecimento
sobre o assunto. Um som

melier pode - trabalhar em

importadoras, restaurantes,
bares, hotéis, resorts e tam

bém dar treinamentos para
garçons. A média salarial é
de R$ 3.500. "Todo bom res

taurante tem um bom som

melier. O mercado está em

ascensão", diz Hugo Baun

gartner, consultor somme

lier dos Hotéis-Escola Senac.
Esse especialista acre

dita ainda que o Brasil vem

ganhando destaque quan
do o assunto é cultura de
vinhos: "Ao contrário do

que parece, esse é um setor

bastante desenvolvido no

nosso país. Além da Itália e

da França, somos referên

cia", analisa o sommelier

Baungartner.

OPORTUNIDADE

(47) 3332-9811
(47) 9945-9408
(47) 9657-9181* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

·Max

Gehringer
Carreira de Talento

Saiba como buscar
novas -oportunidades
Gostaria de saber se cadastrar o currículo diretamente

no síte de uma empresa realmente funciona.

Conversei com a diretora de recursos humanos (RH) de uma grande
empresa e perguntei se o cadastro do site realmente é Utilizado na hora
de uma eventual contratação. Ela disse que sim. Comentou que o objetivo
do cadastro é criar um banco de dados, que é consultado no momento

oportuno.' Ela explicou que não é feita uma análise imediata de cada
cadastro que é inserido no site. Quando aparece uma vaga, um funcionário
da empresa digita os dados requeridos e aí é feita uma busca em todo o

conteúdo-do site para encontrar os candidatos que se encaixam naqueles
parâmetros.

Falei para a diretora que o cadastro não leva em conta características

importantes como liderança e espírito de equipe. E ela, sinceramente,
revelou que os cadastros servem para preencher dois tipos de vagas.

\
'

Aquelas bem específicas, que não precisam de muitos detalhes - como,

por exemplo, mecânicos -, ou aquelas vagas para funções mais baixas.
Ou seja, aquelas atividades em que a proximidade entre a empresa e a

residência do cadastrado é mais importante do que o curso de inglês
que ele tenha feito. Não foi a diretora quem me disse isso. Eu é que estou

deduzindo. Minha conclusão: para poder ser notado, o candidato precisa
entregar o currículo nas mãos de alguém que já trabalha na empresa. Não
é fácil. Mas é o que, de fato, funciona.

,

Tenho 32 anos e não tive oportunidade de fazer um curso

superior. Meu emprego até que é razoável, mas sinto
cada vez mais receio de ser substituída por alguém mais

jovem. Se isso acontecer, acho que vai ser difícil conseguir
encontrar outro emprego com o mesmo salário. Será que

vai compensar uma faculdade nessa idade?

Em primeiro lugar, quem tem 32 anos ainda é uma menina - moça. Em

segundo lugar, quatro anos (período em que você vai se dedicar a uma

graduação) é uma medida de tempo que pode ser vista de duas maneiras.
Olhando para o futuro, parece que vai demorar bastante. E olhando para
o passado, parece que foi ontem. Daqui a quatro anos, quando tiver 36,
você corre o risco de estar repetindo exatamente as mesmas palavras que
usou nessa mensagem, na qual está em dúvida se deve ou não investir em

qualificação. Por isso, sugiro que você faça uma faculdade, ou faça cursos
de curta duração, ou, de preferência, faça as duas coisas ao mesmo tempo
- o que seria ótimo para o crescimento profissional. Acredito que você
tem boas desculpas para não ter estudado, mas, infelizmente, o mercado·
de trabalho é insensível a boas desculpas.

Pessoas se comovem com histórias como a sua, mas empresas prefe
rem as histórias de superação pessoal. Por isso, seu problema não está no

passado que passou. Está no presente que você está passando.

MAXGEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBREAS DÚVIDAS
DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E rv
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o momento certo de
.

turbinar o currículo
Bernt

Entschev
Especialistas ensinam como combinar a

capacitação com o trabalhouase escravidão Para Carlos Cruz, coach
(técnico de carreiras) e di
retor da Up Treinamentos
& _Consultoria, a formação
é uma responsabilidade do
colaborador. "Hoje, o pro
fissional é responsável por
investir na própria carrei

ra' independente da em

presa na qual está e do que
ela exige."

,

O ideal é ter uma agen -

'

da que inclua, além de um

tempo para as aulas, horas
de estudo, leitura, e con

versação do idioma que a

pessoa pretende aprender.
Para o especialista, é me

lhor traçar metas menores,
assim, não há ansiedade

para alcançar a fluência.
Isso ajuda a não desani

mar e seguir com o apren-
dizado.

'

"A hora de investir na

educação é agora. O pro
fissional deve abrir mão de
determinadas coisas para
dedicar tempo ao aprendi
zado do idioma', aconselha
o técnico de carreiras.

mão, japonês emandarim
Para aprimorar o nível

de algum idioma e conhe
cer novas culturas, muitas

o

'pessoas realizam inter
câmbios que contam vá
rios pontos no currículo.
"Para os jovens, a experi
ência no exterior se torna

bastante eficiente.
Além de desenvolver um

idioma, há a possibilidade
de reforçar características
e habilidades, como inde

pendência, agilidade, fle
xibilidade e relacionamen
to", explica Francilene.

Uma das minhas maiores preocupa
ções enquanto empresário e headhun
ter é a forma com que tratamos nossos

funcionários. Já falei em minha coluna
inúmeras vezes sobre isso, porém, infe
lizmente, hámuitas empresas que agem
de forma muito retrógrada em relação à

valorização e 'liberdade que dão a seus

funcionários.
Ianete, uma querida amiga, fez-me

refletir sobre isso. Funcionária de uma

grande fábrica nacional no setor mo-
o veleiro, a- moça, que ocupa o cargo de
Gerente de Marketing, faz parte de uma
das culturas organizacionais mais infle
xíveis que eu já conheci na minha vida.
Na empresa em que ela trabalha, os fun
cionários possuem uma série de restri

ções em suas condutas, não só as mais

tradicionais, mas, também, algumas
quase inacreditáveis.

Certa vez, Ianete me procurou para
um aconselhamento, já que, insatisfeita
com tanta rigidez, pretendia tomar uma
decisão pela sua carreira, fosse continu-

f' -

ar ali de forma diferente,
ou seguir, seu caminho , ,
em outra empresa. Nossa
dificuldade começou já
na hora de marcar nossa

reunião. Mesmo sendo
Gerente de Marketing, a

moça não conseguia um

horário vago em sua se

mana para se encontrar

comigo. E, o que era mais

curioso, é que isso não

tinha nada a ver com o

seu volume de trabalho

até meu escritório e começou a me con

tar a série de absurdos que ocorre na

empresa onde ela trabalha.
Era impressionante o nível de des

contentamento da moça. Ela foi me

contando detalhes espantosos sobre o

que acontecia no escritório, e o detalhe
é que ela nem falava sobre a produção
e sim sobre os setores administrativos,
onde o clima deveria ser um pouco mais

tranquilo e flexível. Um dos exemplos
que ela me deu foi o fato de os funcio
nários não poderem utilizar seus telefo
nes pessoais, deixando-os obrigatoria
mente desligados durante o' expediente.
Quanto aos telefones das mesas de cada
um, as ligações eram direcionadas pri
meiramente a uma telefonista que fil
trava ligação por ligação. Caso se tratas

se de assuntos pessoais, recados eram

anotados e repassados aos funcionários

para que, após o horário útil, pudessem
resolvê-los.

onquistar uma vaga
de emprego está
cada vez mais difí
cíl. Além de poucas
oportunidades dian

te do grande número de

profissionais disponíveis, é

preciso ter graduação, espe
cialização', domínio de idio
mas, experiência... Possuir
fluência em outras línguas
aumenta as chances de con

tratação e promoção.
"Conhecer um idioma

só agrega possibilidades.
Hoje, isso não é mais um

diferencial profissional,
mas um pré-requisito para
recolocação e desenvolvi
mento na carreira", destaca
Francilene Araújo, consul
tora de recursos humanos
(RH) do Grupo Foco.
Além do inglês, que ain

da é o idioma mais utiliza
do no mundo corporativo,
outras línguas são impor
tantes no mercado, e cada
vez mais estão ganhando
adeptos. É o caso do espa
nhol' francês, italiano, ale-

"
Hoje, o profissional

é responsável
, por investir na
,. .

propna carreira,
independente da

empresa na qual está
e do que ela exigeJanete contou, inclusive, que fora o

horário do almoço (que era obrigato
riamente feito em um

refeitório na fábrica), os

funcionários não tinham
o direito de sequer cin
co minutos de descan

so, nem que fosse para
tomar um cafezinho. A

rigidez era tanta que as

pessoas passavam horas
a fio sentados em uma

cadeira, levantando ape
nas para ir ao banhei

ro, e nada mais. A moça
lembrou, inclusive, que

o ambiente era tão frio que as pessoas
não conversavam entre si. Os funcioná
rios ficavam o tempo todo em silêncio,
não interagiam com as pessoas das me
sas ao lado e, quando precisavam falar
sobre algum projeto preferiam marcar

separadamente em alguma sala reser

vada, para evitar atrapalhar o silêncio
do lugar.

Ao perguntar à moça o porquê de ela
não sugerir algumas mudanças na cul
tura organizacional, a resposta veio de

forma inacreditável. Janete disse que,
mesmo sendo Gerente da área de Ma

rketing, suas ideias nesse sentido não
eram bem-vindas. Minha sugestão pra
ela? Se está feliz, adapte-se. Se não, cor
ra atrás de uma empresa que apresente
valores compatíveis com os seus.

"
Encaixar o aprendizado

de uma língua no cotidia
no é um desafio. Rotina de
trabalho e vida social com
prometem o tempo. Mas a

qualificação é muito im

portante para uma boa co-
'

locação no mercado e não

pode ser deixada de lado.
O investimento também é
um obstáculo. Muitos pro
fissionais precisam guar
dar verba para apostar nos
estudar, ou esperam a aju
da financeira da empresa.

Se está feliz,
adapte-se.

Se não, corra atrás
de uma empresa
que apresente

valores,compatíveis
com os'seus.

"

e reuniões, mas sim, porque a empresa
era completamente inflexível em rela

ção à moça tirar uma horinha para se

ausentar, Segundo ela, a única forma de
fazer isso, era saindo para uma consulta,
mediante apresentação póstuma de um
atestado médico.

Já que não era esse o nosso caso, ten

tei outras soluções, como oferecer meus

serviços antes ou depois do horário útil.
Mesmo assim, encontramos dificulda

de, pois a empresa dela possui um horá
rio diferenciado, onde eles entram antes

e saem muito depois do horário padrão
comercial. Até aos sábados eu me ofere
ci para atendê-la, mas ela também não

poderia, já que seu horário de trabalho
também acontece nesse dia. Quando,
enfim, conseguimos um tempo, ela foi

ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
informa:

MATRíCULAS ABERTAS!
CURSO TÉCNICO EM ENFERMAG.EM

- período noturno -

Início das aulas: 02/08/2010
• Sem taxa de matrícula.
• Primeira mensalidade em agosto(2010
• 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. '

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de Semana, 26/27 de junho de 2010 Carreira 7

Mais de R$ 40 milhões vão ser investidos nas sedes de Santa Catarina
DIVULGAÇÃO

enai completa 35 anos

e atuação no Vale· do Itapocu
Senai (Serviço Na
cional de Aprendi
zagem Industrial)
de' Jaraguá do Sul
completou 35 anos

de atuação na região do
Vale do Itapocu na última

quinta-feira (24). Conforme
o diretor regional da unida
de de ensino, Sérgio Arruda
a comemoração contem

pIa "o foco na qualidade
'da educação para melhor
atender os alunos e as em

presas de Santa Catarina
nesses anos".

Ainda segundo o diretor

regional do Senai, o dife
rencial da unidade de en

sino se concentra em par
cerias com universidades,
inclusive com escolas do
exterior. Para se ter ideia,
somente para o Estado de
Santa Catarina está previs-

to o orçamento de R$ 43,7
milhões em investimentos
para ampliações e melho
rias nas sedes. "O Senai de
Iaraguá do Sul vai receber
14 novas salas de aulas e

uma biblioteca", comple
menta.

Nesses 35 anos, o Senai
somamais de 100milmatrí
culas em cursos regulares de
ensino técnico, médio, su

perior de tecnologia e pós
graduação, além de cursos

de aprendizagem industrial.
Em 2009, a unidade de Iara
guá registrou 3.472 inscri

ções de estudantes.
Desse total, são calcula

dos ainda 12.792 matrículas
em cursos de qualificação
presenciais e a distância. As

ações têm foco para as áre
as de eletroeletrônica, au

tomação industrial, metal

mecânico, têxtil e vestuário,
informática, química e ges
tão empresarial. A unidade
também atende Corupá,
Guaramirim e Massaran

duba, além uma unidade
de extensão em Schroeder.

Como se não bastasse, as
empresas da região do Vale
do Itapocu também podem
contar com os conhecimen
tos dos colaboradores e a

estrutura de laboratórios do
Senai. Só em 2099, a unida
de de Jaraguá realizou con

sultorias tecnológicas em 25

empresas, principalmente
na área de melhoria dos

processos produtivos. Já no
setor de serviços laborato
riais, 18 empreendimentos
foram atendidos.

DAIANA CONSTANTINO

daianac@ocorreiodopovo.com.br

.

DIRETOR REGIONAL DO SENAI, Sérgio Arruda, participou de solenidade dos 35
anos da unidade de ensino de Jaraguá do Sul,

CONTRATA-SE
•

REPRESENTANTE EXTERNO

Atividade a ser desenvolvida em Guaramirim e Jaraguá do sul.

Benefícios: Remuneração, ótima comissão + premiações.
Requisitos: Experiência em vendas, residir na região, possuir veículo próprio
e disponibilidade para atuar em tempo integral de segunda a sexta-feira.

Interessados enviar curriculum via e-mail

jdancker@ma�ifischer.com.br
ou mais informações pelo telefone 8804-3800 com Jean.

-- -- -------- --------------- ---------------�._-------- -

I • j • f 't • , , , ••••
.... r ......

...

..
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'"

ua .:81as garantem sua va
no maior grupo de ensino superior de Santa Catartna *

es

Es'colha SIU curso!
."...-....__-............�&o..,OiIr·- 1M - i"�,��*"'���-"'� ",11-"'1 hlOÕO""'" �-"""w:i-

- .""�"'���;���,

CURSO SUPERIOR TRADICIONAL
.: I

Administração - Finanças I Administração - Marketing

Administração - Recursos Humanos I Direito

I'
. Engenharia de Produção I Psicologia

-.! _�"'_f'O � �!I>I'Ir.�""f't'i!_,t'>II"�"""""""�""'�""'II"J'o"""_""''''><iI!'l'�!IO'\''''''!'_''__�'���'''�'��·""'",n,".",,���

. GRUPO

URIASSELYI
FAMEG

.

INDAIAL: TI,MBÓ
UNIASSELVI

.

UNIASSELvl
BLUMENAU'

FAMEBLU
GUARAMIRIM

FAMEG
BRUSQUE
ASSEVIM

RIO DO SUL
FAMESUL

ICPG
PÓS-GRADUAÇÃO

,',

,

, TODAS AS VAGAS SÃO PARA AMBOS OS SEXOS <,

"

,

L .' •

AJUDANTE DE P�ODÚÇÃO Par� atuar em' diver- corte/talhação
-

sos bairros,'
,

AUXILIAR DE INFORMÁTICA Possuir CNH B
ALMOXARfFE \

. '

_ BABÁ'
.

ANALISTA DE RH
. Desejável noções em rotinas de CHAPEIRO

departamento pessoal. Para Guaramirim.
.

CORTADOR/TALHADOR
ANALISTA FINANC�IRO Desejável curso superior COSTUREIRA
e conhecimento na função. '

'. COMPRADOR Desejável conhecimento em HP12C.
,ASSISTENTE CONTÁBILVjvência em contas a pa- COORDENADOR DE PRODUÇÃO Vivência no ramo

gar, receber, concilrações de banco. metalúrgico.
ASSISTENTE TÉCNICO Vivência em assistência. DESIGNER GRÁFICO
técnica e montagens industriais, Disponibilidade ENCANADOR
de viagens. ENCARREGADO DE COSTURA
ATENDENTE DE PADARIA Atender em Cyber café, ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
de Segunda à Sábado até meio-dia, ESTÁGIO DE ELÉTRICA, ELETRÔNICO AUTOMAÇÃO
ATENDENTE TÉCNICO Vivência na área mecânica ESTÁGIO EM PROJETOS_ENG. MECÂNICA

.

de automóveis. ESTAMPADOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO -EXPEDIDOR
AUXILIAR CONTÁBIL / FISCAL Vivência na fun- FRENTISTA

ção. Com ensino superior completo em Ciências FRESADOR I TORNEIRO MECÂNICO
Contábeis ou cursando. FUNILEIRO Vivência na função.
AUXILIAR DE IMPRESSORA E SERRA Auxiliar na GERENTE COMERCIAL Vivência no ramo Têxtil.
impressão ou serra de caixas de papelão, segmen- GERENTE FINANCEIRO
to de embalagens.' IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
AUXILIAR DE LAVANDERIA Para consertos e revi- INSPETOR VENDAS Disponibilidade de viagens,
são de peças de roupa. Atuará na Ilha da Figueira. e desejável vivência anterior em vendas do ramo

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Vivência no setor de
,

alimentício. Formação Superior.'

INSTALADOR DE GESSO
JARDINEIRO
LAVADOR DE VÉICULOS
LíDER DE EXPEDIÇÃO/ACABAMENTO
MARCENEIRO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
MECÂNICO DE VEíCULOS Vivência com balancea
mento, geometria, suspensão.
MOTORISTA Carteira de Habilitação AC e AE.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM Vivência
com programação.
OPERADOR DE CALANDRA, HIDROABRIDOR,
COMPACTADEIRA
OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA
OPERADOR DE CALDEIRA
OPERADOR DE EXTRUSORA

- OPERADOR DE PRENSA EXCÊNTRICA
OPERADOR DE PUNCIONADEIRA
OPERADOR DE TORNO CNC
PINTOR A PISTOLA
PPCP DE TINTURARIA Para atuar em Guaramirim

. ,

desejável vivência em supervisão da área.
PROGRAMADORDETORNOC�C
PROGRAMADOR DE PUNC,IONADEIRA
PROGRAMADOR DE PCP
PROJETISTA

PROMOTOR DE VENDAS
RETIFICADOR
REPOSITOR
REPRESENTANTE COMERCIAL
SOLDADOR

T�CNICO EM TELECOMUNICAÇÕES
TECNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO
Curso superler em enfermagem do trabalho.
TECELAO
VENDEDOR INTERNO
ZELADOR

•

1
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.

,.

.

'

.

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO www.seculus.net
. ...

•• • •••

próx. SAMAE
2 QRTOS R$550,OO

. póx. MARISOL·
3 QRTOS R$600,OO

LOCA ÃO RESIDENCIAL
01 QUARTO:

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

Vila) R$470,00 cf condomínio.
. -Ed, Natalia Schiochet, Centro R$ 450,00 .

- Apto Nova Brasília R$ 350,00

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

, R$530,OO
- Apto 02 - próx. Po.nto cml Figueira R$ 470,00
- Apto Ilha da Figueira, próx. Brasão R$450,00
- Ed. Lilium(Vila Lalau - próx. Marisol) R$520,00
- Ed. Yatil- Barra do Rio Cerro R$550,00
:- Ed. Ferreti(C�ntro - próx.Centro Vida) R$560,OO
- Apto Schroeder - Centro R$600,OO

.

- Ed. Platanus - Centro, cf cozinha mob. R$630,OO
- Ed. Monte Cqrlo - Centro R$720,00 .

- Ed. Renoir -Ilha da Figueira R$1.600,OO

03 QUARTOS:
-

. - Ed. Tulipa, Centro R$ 830,00
.

- Ed. Juliana, Centro R$ 900,00

LOCA AO COMERCIAL- Ed. Bartel(Vila Lalau, próx. rodoviária) R$620,QO
- Ed. Astral-Ilha da Figueira, após Brasão R$630,OO I'

- Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$600,OO' -Sala cml Nereu Ramos: cf 50m2 R$ 450,00
- Ed. Vitória Régia - Vila Lalau R$600,OO cf 60m2 R$ 600,00, próximo á Igreja.
-Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$1.1 00,00 .

_ Ed. Menegotti Sala cf. 40m2 R$500,00
- Ed. lsabeãa - Centro, cf COZo mobiliada R$780,00

- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,OO
- Ed. Figueira -Ilha da Fígueir R$850,OO·
_ Ed .. Barcelona - APTO NOVO, Vila Nova. R$900,00

.;. Casa comercial alv ampla, Centro R$4.00Q,00

, _ Ed. Novo Horizonte APTO' NOVO R$880,00 � Ed. Market Place, sala mobiliada R$650,OO

_ Ed. Díanmus- Centro, alto padrão R$1.200,00
- Salacml Nova Brasília, próx. KIKAR, 55m2

- Geminado de alv Ilha da Figueira R$ 1.200,00
R$600,OO

.

Sala cml Guaramirim, ao lado posto RUDlNICK -Com

_

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

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

- Casa alv Guaramirim, Centro R$ 1.000,00
.

- Casa alv Guaramirim,.HavaiR$1.200,OO
- 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,OO

- Casa alv Vila lenzi, com piscina R$2.500,00 .

- Casa alv alto padrão, centro R$3,1 00,00
.

- Casa comercial alv ampla, Centro R$4..000,oo
Casas Rio da Luz, próx. SEARA:
• 02 quartos, de madeira R$335,OO
• 03 quartos, de alxenaria R$390,00
• 03 quartos, NOVA de alv R$450,OO
• Casa Nova Brasilia, próx. F12 R$2.200,OO

- .Galpão Rua Waldemar-Grubba R$ 2.000,00
- Galpão Vila LEnzi, cf 285m2 R$ 2.000,00 .

- Galpão cf 2,515m3 Schroeder R$ 15.000,00

rERaEN9il,�g',Lq�&Ç'Q;,�
- 2 terrenos Barra do Rio Mplha - ao lado da

prefeitura .

R$300,OO cada...
- Terreno-(Chico de Paula, próx. Geração 3000) cf
aprox. 350m2._ R$380,00

.

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

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

2.200m2 R$1.20D,OO e R$lADO,OO.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 965.8-6786

-

o
w

Em reendimentos Imobiliários
.

Ltda. 5
www.oarcirnovels.com.br

www.se·culús.net
lmobitlariaseculusépnetuno.corn.br

Rua Preso Epilácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

i'

,
.

\ .

Ref. 007 - Amizade - Casa cf su�e master + 2
cuartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozinha
mobiliada, depósito, despensa, escrãórín,

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

Ref. 026 - Centenário -

. Casa corri 3 quartos, 1
. banheiro, 2 garagens,
churrasqueira, terreno com

392m2, R$220.000,00.
Aceita financiamento

bancário.

Rei 042 - Água Verde
- Casa com suite cf
closet + 2 quartos, 3
banheiros, moveis sob
medida na cozinha, no
escritório e no closet,
sala de estar, sala de
jantar, área de serviço,
garagem pi 2 carros.

R$280.000,00. 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 primeíra linha -

R$400.000,OO (Aceita financiamento bancário)

Ref. 002 -.Três Rios do Sul � Casa cf suite + 2

quartos, 2 banheiros, cozinhá, sala, área de

serviço, garagem pi 2 carros. Excelente .

localização. R$220.000,00.

Ref. 008 - Jaraguá/S4 � Casa com 3 quartos,
banheiro, lavanderia, churrasqueíra, fogão a

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

Ref. 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 t/ suíte +
2 quartos, 2 banheiros, sala
de estar! jantar, cozinha

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

TEMOS TERRENOS PRONTOS_ PI CONSTRUIR, CONSULTE-.NOS.

Ref. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2. R$85.nOO,Oo.

Ref. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles 11- Terreno cf 450m2. R$110.000,OO.

Próximo a De'nAno. R$500.000,OO.

ReI. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua asfaltada. R$98.000,00.

Ref. 2000 - Amizade - Terreno com 382,20m2 cf 15 de frente. Ótimo ponto comercial R$150.000,OO.
Ref. 2001 - Centro - Rua Adélia Fischer, Terreno com 250m2. R$160.000,00.

Ret 3003 - Centro - Galpão
de 301 ,OOm2. R$400.000,00.

ReI. 2010 • Vila Lenzi - Terreno c/4.585,OOm2,
. cl casa aprox. 150,OOm2 R$500.000,00

II�·
.

11'1.
'..

. .,
,

' "

.

.

,

·MI_�
Empreendimentos I�obiliários Ltda. 5

. .

Vendas e Locação no Shopplnq Brelthaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda· a Sexta: ·10'h às 22h e' Sábado: 10h às 20h
__� �__ M �__�

.. �� �,... ---�-----�-----. ..._- - - -�-- ---- _- ---- -----..---...- -_ - --� .J... - ":""-1.. -_� .. _ - .. __• .,_��..__ ... _

--_- _ - --.._H"

--::"__ ,_� • .. __ ..... _ M ._"_ •• _ .. - ---:;-------...
--

Fone: 47 3371.8818
·47 9658.6785
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-

(47).337.1-7931
.

J-I.
.

IMOVEIS PLANTÃOOEVENDAS
Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro 9955 4774Horário de Atendimento: 8hs às 1,2h� e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.'

'

-
"

• '

TERRENO: LeteamentoBculevart,
próx ao ChamJ)agnat - Lote cf
3.060m2, R$ 700.000,.00 - 50%·

.

de entrada e saldo parcelada

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

R$125.000,OO .

, Côd. 1186 -

'.

Casa (sobrado)
no bairro,
Amizade no

Loteamento
Boulevart, com
250m2. Tem 4

: : 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 d�pend. Aluguel R$550,OO + cond

• Apto no 'centro, Rua CeI. Procóp.io Gomes de -Oliveira n° 1149 em,

cima da Via Móveis. 2 qúartos e demais dependências;1 vaga de

garagem. R$550,00 + cond.

'. Kitinete no centro, R�a Cei Procópio Gomes de Oliveira n° 1149
em cima da Via Móveis. 1 quarto, sala e cozinha conjugada,BW,C,

,
J

lavanderia e 1 vaga de gar�gem. R$350,00 + cond. ,',

• Aptone bairro Amizade, Rua Arthur Gunter (Condomínios da

Prefeitura).3 quartos e demais dependências; 1 vaga de

garagem.R$550,00 + cond.

, VENDA: '

• Terreno com galpão em alvenaria e 02 casas de madelra-
1287,50m2• Próximo ao Portal Turístico de Pomerode: valor

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

.

R$400,OOO,oo , Com 926;00m2 -

Centro, Ótimo para prédio:
'

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

www.p.arcimoveis.co.m.br
. .

vilson@p·arcimoveis.com.br

Plantão: 9135-8601"

3371-2357
R.Cel. Procéple Gomes de O.liveira,12D'7

Cód 244 - TERRENO, Ilha da Figueira, com
3.300m2, Prox Indumak. R$300.000,OO.

Cód 155 - CASA GEMINADA NOVA, Lot. Firenze,
Bairro Chico de Paulo, com 63m2, 2 quartos.
R$110.000,00. Legalizada para Financiamento.

. .

. �\�����\\��

Barraêul.
A imobiliária da Barra

BARRA DO RIO ceRRO - Terreno c/477m2 (13,58 x 35,13) lot.
Girollã, RuaCamilo AndreáUa - R$ 60.000,00
REF.-162-V. NOVA - terreno com 6.991,13m2 (29 x128), R$
450.000,00.

Ref. - 397 - BARRA DO RIO CERRO - terreno. com 2.170m2,
Rua Clara Hanemann; Residencial Oell'P,radi - R$

250.000,00
Ref. -390-BA�RA DO RIO CERRO-terreno c/544m2(1üx34),
Rua Carlos Boeder, lateral da Rua Pastor Albert' Schneider -

R$ 59.000,00
ReI: - 383 - JARAGUÁ 99 - terrenc com 329m2(14x23,50),
Rua Elisa Volkmimn Maass, lote n° 82 - R$ 60.000,00

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�m� 47 :3275.9500
www�eis.com.br Plantão 9658-6786
www.seculus.net Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou.

imobiliàriase_culus@netuno.com.br Shopping Breithaupt � sala 206

-

o
___.....I,. .

w

reendimentos Imobiliários' Ltda. �

.1

- Ret. 1019 .: Centro - Ed. Maximum Cenler
.

Apto com suíte + 2 qtos e demais dep. garagem
Localização central, ao lado'do colégio Divina
Pro\!idência -com móveis sob projetados sob

rnedda'ern todos os ambientes -:

R$270.000,OO (AceHa financiamento bancário

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

para Rua Roberto Ziermaim. Excelente
loealização. R$150.000,OO .

Ref 009 - Schroeder - Casa cf 5
quartos, 3 banheiros. 2 garagens.
churrasqllelra. R$160.000,OO.

.

- Ref. 034 - Ribeirão Cavàlo - Casa
alvenaria c/3 quartos e demais dep.,

.
.

terreno com 570m2 - R$110.000,OO

- Ref:011- Nova Brasília -: casa aivenaria cl
surte + 2 quartos e demais dep, terreno CÔ!11

.

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

.

Ref. 2001 - Centro/Jguá Esquerdo -

Terrene de 578,30m2 no tinal da
Marechal Deodoro da Fonseca próximo

a DetlAno. R$500.000�OO.
.

Ref 2003 - Nereu Ramos - Terreno
com 35.209.55m?, área plana com'

5.500 pés de eucalipto a 1.000metros '.
da rodovia; R$298.000,OO.•. '

-Fo·né: 47 337'1.8818
-47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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472101-0500
·www.leier.imb.br

Comercialização:
t:

LEIE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PLANTÃO

SÁBADO
DAS 9 ÀS 12HS Ir

Jaraguá do Sul· Rua Marechal Deodoro da Fónseca, 1698
Joinville • Rua Otto Boehm, 338 • www.base.imb.br
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LEIER

Plantão
aos Sábados

:: '

'. até às 12hs. '

'2107-0500
EMPREENDIMENTOS IMOBIUARIOS '

Excelente resídêncla na rua Elch Koch, no
, Bairro Três Rios do Sul com 128 m2, terreno
medindo ,351 rn-. Com 01

-

suíte, 02
dormitórios, toda em porceíanato, massa

corrida, preparação pI split, preparação para
áqua quente.PQd$ $erfinfl"'lçiad:a..

,

···.R$>247.000·00
.

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 26 e 27 de junho de 2010 Classimais 3
\

PLANTA0
SÁBADO
DAS 9 ÀS, 12HS
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Empreendimentos Imobiliários

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua 'Ma'rina Frutuoso)
Centro - 'Jaraguá do Sul - SC

LIG,UE: 3372.1616
'Plantão: 47 9107.1865

Casa - Bairro Rau
Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala

de estar com lareira, sala de jantar,
cozinha, deposito, banheiro social,
área de serviço, área de festas corri
churrasqueira, 3 vaqas de garagem,
portão eletrônico. Terreno com

450m2• R$ 230.000,00

BELVEDERE.
RESIDÉNCE - CENTRO -

ALTO PADRÂO(NOVO)
Apartamento com área

privativa de 160m2, contendo
3 suítes (sendo 1 master cf
hidro), ampla sala em dois

ambientes, lavabo, sacada com
churrasqueira, cozinha, área de
servico com banheiro e 3 vagas
de garagem, Edifício conta

com Espaco Gourmet, Piscina,
Academia, 2 apartamentos por ,'"
andar e localizacão privilegiada ':

no Centro da cidade.
Consulte-nos!

SOBRADO • ALTO
PADRÂQ(NOVO)

Localizado no início do
'

Jaraguá"Esquerdo, próx. ao Kantan.
Terreno com 800m2•

Contendo 1 suíte com hidro, closet e
sacada,1 suíte, 1 dormitório, sala íntima,
sala de estar, sala de jantar, cozinha

integrada, ampla área de festas coberta,
lavabo, área de servico, depósito e

2 vagas de garagem. Consulte-nos!

ED. RSS. EDUAROO'PAMPLONA
e

,','p , •• � o Empreendimento:
.13 pavimentos
• 2 Apartamentos por andar

'

• 3Suítes
.:Preparação para
ar-condicionado tipo split

• Medidores individuais
de água e gás nas
unidades residenciais

SOBRADO - RESIDENCIAL
E COMERCIAL

Ótimo sobrado lqcalizado na Rua João
Januário Ayroso, Bairro Jaraguá Esquerdo,

Contendo 2 suítes sendo uma com banheira de
hidromassagem, 3 amplos quartos e demais
dependências. Ótimo acabamento, gesso

rebaixado, parte superior toda com sacada, piso
cerâmico, escada toda em granito e porcelanato,
.amplo jardim, aquecimento central solar e à gás,
ficam na casa Os móveis sob medida. Na parte
da frente do imóvel, tem uma sala comercial de
85,93m2 com estacionamentopara 5 carros

(independente da casa).
Área do terreno: 800m2• Área

Construida: 336m2• consulte-nos!

Localizada prox. a empresa
Duas Rodas (rua tranqüila
sem saída). Terreno com
área de 1.290m2• A casa

contém 1 suíte cf closet, 2
dormitórios, 3 ambientes
de salas, 3 banheiros,

cozinha, área de serviço,
depósito, dependo de

empregada, ampla área de
festas integrada a piscina,
sistema de alarme, 2 vagas

,

de garagem e portão
eletrônico. Consulte-nos!

e condomínio
• Área de lazer com
salão de festas,
academia, brinquedoteca
e piscina térmica ·s:·

TERRENO· SÃO LUIS
(PROX. ADALILATaTlL)

Com área de 390m2, rua asfaltada, pronto
para construir, murado dos 2lados.

R$ 95.000,00

4'COBEBTURAS
<; DUPLEX
• PREPARACÃO PARAAR·
CONDICIONADO TIPO sPUT

ÇONSUI.:TE PRECOS é
�c)NDle()ESESP'ECIAIS'
(\I)E LANÇAMENTO!

Edificio Juliana -

,,·CEiN�:"e 'MOBIL;IADO)
Contendo 1 suíte, 2 quartos,
sacada, banheiro social,
cozinha sob medida,

churrasqueira, sala de estar! ,h

jantar, área de servlco,
2 vagas de garagem e

acabamento em gesso.
R$ 175.000,00 (aceita

carro como parte de pagto e

financ. Bancário) - Próximo
ao Shopping Breithaupt.

ED. AQUAMARINE - CENTRO'
, Localizado noCentro da cidade
(prox. aVerdureira daRaquel).

Apartamento com área privativa de 82m2,
contendo 2 quartos (1 mobiliado), sala de

,

estar�antar, sacada, banheiro social, cozinha
commóveis sobmedida, área de serviço
e 1 vaga de garagem. R$128.000,00
(Uberado para Financ. Bancário)

CASA - AMIZADE
Situada na Rua Roberto

Ziemann (prox. ao
Champagnat), imóvel contem

área de 170m2, sendo 3
dormitórios, sala de estar,
sala de jantar, cozinha,
banheiro social, área de

serviço, área de festas com
piscina e garagem para 2

carros. Terreno com área de
1.097,90m2. Ótima localízacâo

.

para construção de Edifício
Residencial. Consulte-nos! .:

TERRENO NOBRE NO
BAIRROAMIZADE

Ideal para Edifício Residencial e Casa
de Alto Padrão. Excelente imóvel de

esquina, localizado na Rua 13 de Maio.
Pronto para construir, com área de

,577m2• R$185.000,OO
(Aceita Permuta no local),

TERRENO COMERCIAL
- BAEPENDI-

OPORTUNI-DADE
Localizado estrategicamente

em frente ao novo HIPERMERCADO
de Jaraguá do Sul! _

Excelente imóvel com área de 7.240m2,
sendo 130 metros de frente, Localizado

na Rua MaxWilhelm, distante 200
metros do Centro. Liberado para
Empreendimento Comercial e/ou

Residencial (Predial até 12 pavimentos)
Consulte-nos!

EDIFíCIO PRocÓPIO - CENTRÕ'
(PRÓX AVERDUREIRA DARAQUEL)
Contendo área privativa de 110m2, sendo

1 suíte, 2 dormitórios, ampla sala de
estar f jantar, sacada, banheiro social,

cozinha sob medida, área de servico com .

sacada, depósito e 2 vagas de garagem
(lateral). Consulte-nos! Liberado para

Financiamento Bancário.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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assmas 5

casa de alvenaria- cf 1 dorm., terreno
de esquina cf 600m2

R$113.000,OO

190057 - Escolin,ha (Guaramirim)
casa de alvenaria, cl 2dorms. cozinha sala de

estar,cozinha e sala de jantar conjugada
R$125.000,OO (lib. Financ.)

VENDA - CHÁCARAS/síTIOS
1144-Caixa D'água-Guaramirim - 242.800m2 cl
casa alven., cl lagoa peixe, arrozeira e mata

R$750.000,oo
1152-Barra Rio Cerro-Jarequá Sul- 125.000m2 cl

casas alvenaria, piscina, murada e cl mata
R$1.300.000,00

1215-Rio da Luz-Jaraguádo Sul- 225.000m2.cl
40% pastagem,mata nativa e água corrente

R$230.000,00 (aceita permuta)
1248-Ribeirão-Grande-Jaraguá do Sul- 3388l'n2, c

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

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

1259-Figueírínha-Guaramírím - 13.000m2, cl
topografia regular, água corrente

R$100.000,00
800101-Ponta Comprida-Guaramirim - 10.000m2,
cl casa de madeira c/3 dorms. R$100.000,OO -

Apto c/2dorms.+:1suite, 1 vaga
garagem

R$190.000,00

Sobrado cf 3dorms,semi-mobíliado,
.

cl muros
R$250.000.00

Casa de alvenaria cf 2dorms.
cl garagem cl churrasqueira

R$148.400,OO

casa de alvenaria
c/2dorms+1suite
R$170.000,OO

VENDA�TERRENOS
1190-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$80.000,OO
1193/1194-Rio da Lu;Z II-Jaraguá do Sul R$38.000,OO

1211-São Luís-Jaraguá do soi . R$95.000;OO

1231-Braço do Sul-Schroeder R$42.000,00
1238-Ribeirão Cavalo-Jaraguá do Sul R$21.500,OO

1241-Guaniranga-Guaramirim R$70.000,OO
1245-Rio Cerro II-Jaraguá do Sul R$63.000,OO

1122 - Nereu Ramos 1247-Figueirinha-Guaramirim R$40.000,oo
1252-Rau-Jaragüá do Sul R$95.000,OO

casa de alvenaria, nova, cf 1254-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$100.000,OO

2dorms.+ 1 su ite 80002: Jaraguá Esquerdo 1217 - Nova BrasíJia 80030· Tifa Martins 1256-Ribeirão Cavalo-Jaraguá do Sul R$53.000,OO

apto cf 2dorms.+1suite, mobiliado Apto c/3dorms, semimobiliado,cf Casa alvenaria c/3dorms.+1suite, 1260-Nova Brasilia-Jaraguá do Sul R$1.200.000,OO

R$.1.28 .OOO,OO ( II· b . Fa,n�nC • ) R$168.000,OO (lib. Financ.) hidrômetro individual Churrasqueira+garagem+Terraço 80007-Rio Branco-Guaramirim R$55.000,00R$130.000,OO (lib. Financ.) R$195.000,OO

�E !IIiZ!__E\D • � mIllF.���;z--"-"__-I.80015/80016-Agua Verde-Jaraguá Sul R$117.000,OO

V ." 80017/80018-Agua Verde-Jaraguá Sul R$117.000,OO

E 80024-Água Verde-Jaraguá do Sul R$160.000,OO

N 80025-Jaraguá 99-Jaraguá do Sul R$89.000,OO
B0032-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$75.000,OO

O 80033-Rio da Luz-Jaraguá do Sul R$49.000,OO

E . 80034-João Pessoa-Jaraguá do Sul R$70.000,OO

1121 • Escolinha 80.035/36/37�Amizade-Jaraguá do Sul R$95.000,OO
,

casa alvenaria, nova, cf 2dorms. 100051-lIha da Figueira-Jaraguá do Sul R$350.000,OO
+1suite, captação água chuva
R$135.000,OO negocíável 100052-AnoBor:n-Cqrl;lpá> R$110.000,OO

(lib: Financ.) .

100054-Águ�s é1a�a�-Ja':aguá:dO Sul R$99.000,OO
...IIIIIIIIIIII _

V
E,
N
D
E

Plantão de Vendas
Seg.. â sex.: 09:00 � 1"2:00

e 14:00 ... 18:00
Sâbádo: 09.00' lO> 12:00

Venha conhecer o
APTO DECQRADO

R., Alberto Curt Vasel

ncorporaçao-
'

Imobiliária
nO R 2·58484
Mat. 58484

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372-1122COMPRA
VENDE

ALUGA

ADMINISTRA Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

i
!
I
i
I

I
f ,o,

I
I
1 -7.,

PLANTÃO DE VENDAS
OSMAR19981-1122 I ANNE 9927-6088

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

" .

REF 1176 - ED MONTBlANC - apto de áreatotal.

233m2 cf 01 suite cl hidro, 02 dorm., sacada cl chur-I,....."""""-"'"""''"''''''4·!'Iii.. ·iIil.. r:���"�,��;,?,:���!!��'OO .

'lBAEPENDI .' j

-,'\r�-"-"y�'t;�"Ilfiii\j_.� .t. .. " ... ,.çf��

- apto tipo

privativo, cl

REF1264

Apto DUPLEX

c/139,87m2
de area

privativa, cl
02 suites e

02 vagas de

garagem.
POR APENAS

R$29S.0aO,oo

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

R$480.000,OO

REF 2796 - casa alv.
78m2 e 480m2 de
terreno, c/03 darmo

R$140.000,OO
REF 2845 - CENTRQ - casa 100m2 e terreno de

396m2, 01 suíte, 02 dorm. R$145.000,OO

REF 1287 - Ed. Maximum Center - apto
98,17m2, cl 01 suite, 02 dorm., sacada
fechada e garagem. R$270.000,OO

AMIZADE AMIZADE

REF 2820 - casa alv. Semi mobiliada cl edfcula
REF 2825 - casa alv. 110m2 e 300m2 de terreno, e'área de 200m2, terreno de 400m2, clOl
cl 01 suite, 02 dorm., COZo mobiliada, garagem.' suite, 02 dorm., escritório, cl sistema de REF 2861- casa alv. 94,5m2 e terreno de 390m2,. REF 2860-casa alv. 230m2 e 360m2 de terreno, clR$240.�,OO aquecimento solar. R$300.000,00 .

cl 01 dorm, e 02 bwc. R$120.000,OO 01 suite, 02 dorm., cl churrasqueira. R$270.000,OO______.__=�. • �__�__.�__� __.__� �

�--�----.-----------------�---L�--�--�--���:::J
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ARQUITETA E URBANHSTA

. CZERNIEWICZ

. "

Ref 4681 - Ed Quatro Ilhas - Aptó c/
151 ,61m2 - sulte - 2 dorm-. vaga gar

sacada c/ churr, 2 vagas de gar.
- R$265.000,00

ReI 4783 • RESIDENCIAL GAMAlIEL - 02
dorm - a partir de RS135.000,00 - Area
Privativa: 72.1Om2 - Area Total: 111 ,01m2

Entrega Maioí2013

Ref 6390 - 03 casas geminadas - Resid
Grabriela - 02 dorm - sala estar/jantar - coz -

lav - vaga gar - R$118.000,00 (Pode ser
utilizado o programa Minha Casa, Minha Vida)

Ref 6647 - Casa Alv cf 133.00m2
• 03 dorm - bwc - coz - edícola c/
02 dorm - hão pode ser financiado

.

- R$159.000,OO

Ref 6656 - €:asa Alv é! 120.00m2 - 03
dorm - 02 salas - copa - coz - 02 vagas

gar - aceita chácara com casa -

R$180.000,00
.

Ref 4718· RESIDENCIAL GNEIPEl
- 02 dorm - a partir de,

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

Entrega Agosto/201 O

Ref 6646 - Sobrado Geminado de
esquina cf 144,23m2 - suíte - 02 dorm

- 02 vagas gar - 02 sacadas - detalhes
em gesso - R$199.000,00

AMIZADE ! CZERNIEWICZ: VILA RAU CZERNIEWICZ ILHA DA FIGUEIRA NEREU RAMOS : -

GUARAMIRIM

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

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

Ref ti542 - Casa Alv cf 1.30,OOm2
- suíte - 2 dorrn - estar/Jantar:'

.

área festas - 02 yagas gar -

massa corrida - gesso - janela
blindex - R$198.000,OO

Ref 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 alúmínio - R$178.000,OO

ReI 6609 - Casa de Alv cf
164.20m2 - suíte - 2 dorm - gar
pI 02 carros - R$315.000;OO

Ref 6551 - Guaraminm - 02
casas geminadas c/69.25m2
cada - Q3 dorm - bwc - sala

estar/jantar - gar -

R$125.000,OO cada

ReI 6615 - Ilha da Figueira - Ca.sa
Alv c/330,OOm2 - suíte cf closet - .

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

piscina - R$565.000,OO

. Ref 4812 - Czerniewicz - Resid
Athenas ..:. suíte - 2 dorm - sala
estar/jantar - sacada cf churr -

gar p/ 02'cárros - salão de festas
- R$225.000,OO

. - .

AMIZADE .. 'VILA NOVA NOVA BRASILIA AMIZADE

Ref 6651 - Amizade - Casa Geminada cf
1'44,OOm2 - suíte cf sacada e armarias
embutidos - 02 dorm -saía estar/jantar -

gar pí02 carros - R$246.000,00

Ref 4817 - Vila Nova -

Edifícío Porto Belo - 02 dorm
- gar - sacada -

R$155.000,OO
,

'CZERNIEWICZ : VILA NOVA

8-616 - Casa Alv. - 4 dorrn, sala, coz. 2
bwc, lav, 2 gar-,R$1560,00 - R$260,00 = 8-600 - Casa alvenaria - 2 dorrn, bwc,

R$1300,00 saia, coz, lav, garagem - R$660,OO
A.490 - 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

bwc, lav, garagem. R$600,00 + cond. bwc, lav, garagem - R$630,00 bwc, lav, garagem - RS580,00 + cond. bwc, iav, garagem - R$600,OO + cond. mZ• R$990,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



«
w
..
U

8 .Classimais ti CORREIO DO povo · Fim de semama, 26 e 27 de junho de 2010

ARQUITETA E URBANISTA

r.

:k

eA?'{gMA�DAS IDRRES:
• Hall de entrada e espaço gourmet >;-_"'""_.

mobiliados ,

• Playground equip�dtl'-· .

�',

f
.

• Elevador
• Detalhes de revestimento porcelanízado,

na fachada

,,�"'�. F i(�' �PARTAMENTOS:
• Infraestrutura para ar-condicionado tipo

;; split nos dormitórios '.

• �etos rebaixados com gesso
• Lami��o de maaeí'râ':hós'dotmifóriós i

.

t .�Varanda Grill integrada
.

-"s opcionaisr Colors, Energy e

Gourmet a 's\la escolha

·····��·_ ..

-E·MPRH:END IMENTO'�""'-"""-""'-'''''''----''''--''''
"

.' ',;: -,
• Hall de entrada ..�'�spaço gourmer'mobiliados

.. ." ',,", .

, ,... Play:mound equipado'
,

.? ..

'.
'

.... ;''''�Elevàdor ., ,,' ,':
• Detalhes de revestimento porcelã:r:tizldo na fachada

.•.Localização tranqüila e privilegiada
... ApARTAMENTOS:

• Infraestrutura para ar-condicionado tipo ;plit nós dormitórios
• Tetos rebaixados com gesso ..

• Laminado de madeira nos dormitórios
.. y"!-randa Grill integrada

.

• Pack��_()pci�Ila,is: éolorc§,..:.�nergy'e Gourmet a sua escolha
Localização: Barra'dó Rio Cerro

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 18h15"'� ..�'.

,Aos sábados I PLANTÃO DE VENDAS

Valores sujeitos à alteração,

Czerniewlcz
Suíte +·02 dorrn

-

a partir de -

R$ I 63.500,00

Entrega Abri1/20.1 3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



REF215 • Czerniewicz - Apto c/l ?uíte + 2

quartos, sala de estar, sala de jantar, cozinha,
lavanderia, bwc, 1 vaga de garagem, sacada com

churras-queira. R$160.000,OO

10 Glassimais o CORREIO 00 povo · Fim de semama, 26 e 27 de junho de 2010

unooínana Ellgetec.
Plantão: 8448-9724

8805-726318448-97238412�4712 8447-9319

REF211 - Barra do Rio Cerro - Casa alv.
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 • Czerniewicl • Apartamentos com 1
suíte + 2 quartos (91 M2) ou 2 quartos (76M�),
sala de estar! jantar, cozinha, bwc, sacada com

churrasqueira, central de gás, preparação para
split, 1 vaga de garagem. Consulte-nos

REF153 - Massaranduba - Descnçâo da

Pousada: 147.00Óm2, c/7lagoas',
pedalinhos, campo de futebol, 2 canchas de

bocha, restaurante pI 200 pessoas, estac pi
100 carros, pousada cf sala de recepção cí
preparação pi internet, 5 suites cf lareira e
-

inst. pI tv à cabo e tel., piscina e áreá de
festa. Mais 2 res. - A 1 a cl 1 suite + 3 qtos,
cozo mob., piscina adulto e infantil, área de
festa, e a 2a cl 3 qtos, sala, coz., lav. e gar.

REF1138 - Amizade - Sobrado com 2

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

sala, sacada. R$160.000,OO

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

600m2. R$300.000,OO

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

R$125.00o,oO

I REF203 - Vila Lalau - Terreno de REF202 _ Vila Rau - Terreno
632m2 com ótima localização. com 747m2 e ótima

R$170.000,OO localização. R$140.000,OO
.

""""""...engetecilftOVels..c.O.n ...br

REF200 - Ribeirão Grapde • 2 Casas
mistas, 1° casa com 117m2 contendo 3
quartos, 2 bwcs, sala, cozinha. 2° casa
com 66m2 contendo, 2 quartos, bwc,

sala e cozinha. R$55.000.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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bílíáría Bngetec
�

-' �

: Plantão:' 8448-9724
: 8805-72631.8448-9723• 8412-4712 8447-93.19
� . A

• REF139 Ilha da Figueira - Terreno cf
.

31.130,86m<. R$900.000,OO

• REF216 • João Pessoa • Terreno todo plano
com 40.000m2, troca 50% do valor em imóveis.
R$2.900.000,OO

•

J
j
t REF054.• Champs Elysses· Lotes a

partir de R$1 06.547,50 - Loteamento
nobre. r-esidencial, consulte opções.

I
REF2�1 - �mizade - Terreno com ?tima I·, RÊF22F•. aarra do Rio Cerro - Terreno
locahzaçao no loteamento Bella Vista. i pronto para construir, pode-ser financiado.

R$110.000,OO j Aceita apto e valor Próximo. R$120.000,OO
----------------�--------

Rua Pe Ped o Franckeni 217 J Centro I Jaraguá do Sul - se r

.

c eJ 1i105 J
.

Fone/Fax

(47).3373-2135

REF908 - Centro -

Guaramirím .. Ed
Lafin' � Apto�1

, .suíte ',+ 2��iTá1fós,
:b.wc, sala 2 amb.,
cozinha, sacada
cl churrasqueira,
área de serviço,

garagem.
R$170.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• CASAS
COO 554- CENTRO - Casa com suite + 3
dormitórios, bwc, 2 salas, cozinha, despen-:�.

sa, lavanderia, jardim, garagem para 2 car-

ros.9$2.100,00

COO 568 � CENTRO.. Ótimo Sobrado no

Centro - 1 suite + 2 dormitórios, bwc,
sala, cozinha, lavanderia, lavsbo, garagem.
Aluguel R$880,00.

mitórios sendo 1 suite, banheiro social, cozinha, COD-5�i1- Excelente apartamento com 3 dor-
área de serviços, sacada, garagem. R$680,00. mitórios sendo 1 suite, banheiro social, sala,
COD-58$ � CE�O. ED. CHIODINI, AparIamen- , sac�da com churrasqueira, cozinba,e área de
to qobertum. Saia; s��:f"2 �itórjos, ,5,b'Mi�� sevço 'separad�, 2 vagas de garagem, prédio

,

cozinha, dependências de empregadá, 2Nagas'��� com Infra-estn:.dura. Aluguel ��_950,OO.• ,-'$.. ' '

.

,

garagem. Localização PrivilegiadaH$3.500,OO "',h" ",'
c

"

, �,

"

,,'
'

_

COD-593 - BAEPENDI. Excelente apartamento,
C�D-586 - CENTRO - ,ED; MAGUILU

.. Aparta- " amplo, semi mobiliado, sala" sacada com chur-
��ríto �otn sala, 2 �uartos, bwc, cOZinha mo- rasqueira, 'cozinha e área com mÓveis 'planeja-blltada, area de serviços. R$550,00. dos, suite + 1 dormitórios, ambos com armá-

rio de excelente qualidade, 1 va9a de garagem

• SALAS COMERCIAIS
MARCATTO CENTER - Excelentes salas para
locação de 4�m2 a 30Srnf., ;Çó,º��lte;O.�sJ ;'

. .�. -'
... : {.'�i:.t·��7," �j-'.�' ... "t. ,.;- ....

C�TaO::- Sala,com'ij(oial 60m 5 reparn-
çõ�s, 2'banheiros, cozlilfii, depósito, vaga
garagem. R$3.500,00.

'

COO 579 _-'AMIZADE. Casa alto padrão no

Champagnati, 3 suites cf moveis embutidos,
sala 3 ambientes, lavabo, cozinha e' área de

serviço mobiliados, área de festa com pisci
na, garagem 2 carros. Aluguel R$2.300,00.

• APARTAMENTOS
Apartamento com sala, 2 dormitórios, banheiro,
cozinha, árE::a de serviços. Cóndomínio Jardim
das Mercedes. Aluguel R$550,00.
COO 427 - Excelente apartamento com 3 dor-

• GALPÕES
GALPÃO NO CENTRO - Rua Marina Frutuo-
so, 300m2 - R$1.500,00.

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.araisoimoveis.net

Telef.ne: (47)3372.2819
Plafttão: (47) 9911·7628

�IMÓYEI .

Rua Antonio Te.ixeira .dos Santos
.

'Jr, 41 Centro • Ja,aguá do Sul

PIOO13: Case ampla de alv. ri 6 dormitóriOs, 3 benhesos, solo
TV"ontar, cozinho ri móveis sob medido, lavanderia, despensa,
garagem p/3 carros, áreo de festa, jardim, portõo elel. Terreno

ri 618m2. R$400.000,OO. Aceit. negot
...

'LOCAÇAO

PlOOO8 : RES. NOVO HORIZONT6 - Apto. com 1 Wíre + 2 quort
os,selo,cozinha,lavonderio, socodo ri chur., 2 vogas na garagem.

,

7' andar. �230.ÓOO,OO. APTO NOVO DE ALTO. PAD!1ÃO.
PI0007 - TABUlEIRÓ. Coso de oivçnorio com laje. 3 Dormi
tarias. Com móveis. Terr�no (om,321 (60m2• RS�OO.OOO,OO.

E-moil: contoto@poroisoimoveis.net

, SOBRADO EM
.(' COND. FECHADO!

3 dormitórios (1 suite)
Sala 2 ambientes
Churrasqueira
Semi-mobííiadc
2 vagas de garagem

Cond. c/ piscina e'
Salao de festas!

RS 380.000,00 '

LANÇAMENTOJ!!
1 por andar, 3, Suftes,
Sala 2 ambientes
integrada a sacada
e a cozinha C/'chur.
área de serv., lavabo
e 2 vagas privativas.

Ed. cI salão de festas e
Píscina,.com deck! Consulte-nosl

NOVO - VILA EAl!

2 dormitórios, sendo 1 suíte, sala
para 2'ambientes, sacada com
churrasqueira, área de serviço é

1 vaga de garagem privativa.

ALTO PADRÃO � F�EN"I:E MAR!
3 suites (1 rnasler), lavabo, sacada c/lareira, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, área de serv., 4 vagas privativas, área total-de

2B8,OOm'. EdifíCio com piscinas, salão de festas, fitness canter,
homo cinema, e plaY9round temático. Co'nsulte-noS!

Edifício com locaílzação privilegiada,
haJl de entrada decorado e fachada
pastHhada.

.

·A partir de-
R$ 205.000,00

--

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

Cozinha
'Área de serviço.

Sacada.
1 Vaga privativa

, R$ 300.000,00

Ed. frente ao-Mar,
Ap. Lateraí!

3 dórm. (1 suite) +
Dependência -i
Sala 2 ambientes .oo(/c�.
Çopa/Cozinha Q'�.o"Ofi"" _

Area de serviço . q/�l):fI'Ofi .

1 vaga privativa
.

R$ 500.000,00

1 DORMITÓRIO
- NO CENTRO!' .

Casa de 2 pavimentos
em cond.tecnaoo

3 suites (1 cf cíoset)
2 salas

-

Varanda e sacada
Cozinha �'

.
Area de serviço

"

Churrasqueira
Vaga para até 3 carros

'

R$ 450.000,00

Sala
Cozinha
Bwc
Sacada o<

1 vaga
Cond. (l1J'I torno

deR$140,OO
por unidade.

GUARAMIRIM - AVAl GUARAMIRIM . AMIZADE GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM - CXA D'ÁGUA

Cod. 154- Casa em

alvenaria 90m2 c/02 quartos,
sala,cozinha, Bwc, Varanda,
Garagem e lavanderia.'
Terreno cl 450,00m2

•

Vcilor R$120.000,00-
Negociáveis, ou troço-se por

chácara

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

hidromassagem, sala grande,c/
Bwc.Cozinho.corn aquecimento de
água a gás,e tbem os Bwcs,Camara

,

de segurança,e cerca Elétrica,área de
serviço c/bwc, Goroqern, Varanda.
Terreno'570m2 Valor R$235.000,OO
-Aceita negociação ref. Apartamento

em Guarami.rim ou Jaraguá.

Cod. 171-Terreno 360m2. 12x30-
plano e escriturado,Yalor R$

45.000,00, somente avista, não
aceita financiamento

Cod.-l53 - Casa Mista c/90m2
cl 3,quartos, sala, coz, bwc, Grc-

.

.

rogem, lavanderia,churraqueira.
CI Geminados no fundos de
14,5,50, para 2 kitinetes c/'
1 quarto cada, cozinha, bwc,
lavanderia, cl padrão de luz

separado. Valor R$140,000,00-
Negociáveis

GUARAMIRIM . AMIZADE GUARAMIRIM· NOVA ESPERANÇA GUARAMIRIM - AVAlGUARAMIRIM - AVAl

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

garagem, Terreno cl 531,97 m?
- Valor R$125.000,00 - Venha

conferir

Cod. 150 - Casa alvenaria 95m2,cl
3 quortos.copo/cozinho.bwc,
Goroqern, + Sobrodo 60m2•

Cod.165 - Sobrado 227m2 cl tijolo'maciço avista,no 2°Piso cl
2 quartos, sala, cozinho, sala, churrasqueira,balcão de pia em

Bwc, lavanderia, Garagem, mármore, e janeloes de vidro.
c/2 Kitenetes - Terreno cl Ierreno 380mzValor R$160.000,00, Cod.172 - Terreno plano pronto

450,00m2 _. Valor R$ 150.000,00 Aceita proposta,como terreno, pra construir 374m2, escriturado,
- Negociaveis, Aceita carro até Caminhonete em bom estado, Valor R$ 60.000,00, somente

..20.000,00' como parte de pogamento. ,avista

www.osnicorretordeimoveis.comebr·
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ret0116)Res.
Gama,. Água'
Verde, Aptos de 1
e de 2 dormitórios
com bwc,
coz,sala, área de

serviço. Entrada e .

.

saldo por
.

financiamento
bancário cf FGTS.

Réf._094)Res.
Akira' - Vila

�

Lenze, aptos cf2
dórm, bwc, coz,
sala de estar e

jantar, área de
serviço, sacada
com

-,

churrasqueira,
53,32 m2

'.1

Ref.057) Apto. Estrada Nova Apto cf 2 dorm, sala, COZ, bwc,área de
serviço, estacionamen�o,53m2 R$93.000,OO entrada e saldo com

financ:bancário"no plano: Minha Casa Minha Vida.

Ref.0132)Residencial Tarumã Barra do Rio
Cerro apto cl 2 dormitóriõs I cozinha; 'área dé

serviço.saía de estar/jantar conjugados, BWC
'súcial e garagem. área 79.83 m2 Valor:

R$137.000,00.

Ref.0138) Residencial Jaeser n Czerniewicz
apto ci 1 suite. 2 dormitórios; sala de .

estar/jantar conjugados, cozinha, área de
serviço, sacada com churrasqueira, Box de
garagem Ilvre.area 106 m2 R$180.000,OO.

Ret090)Res. Juliana - Centro Apto c/1
suíte, 2 dorm, bwc, Cozinha, Sala de estar

e jantar, Áreá de serviço, Sacada com

churrasqueira área 90 m2, R$179�OOO,OO,
aceita financiamento bancário com FGTS.

Re1.0133) Res. Munique - Apto no Centro c/.1 suite, I

2 dormitórios + reversível, cozinha, estar e jantar
Goníugados; Bwc social, sacada com churrasqueira,

.

2 vaga de garagem, área 114 m2 R$330.000,OO

Ref.0119)Res. Torre de luna Apto c!2 dorm, bwc,
Coz, Sala de estar e jantar integrados, Sacada com

churrasqueira, Área de serviço. área de 61,25m2
R$125.090,OO, aceita fine ba[lcário cl FGTS

Ret052)Apto em 'Balneário. Comburiu
Apto cf Suíte, i dorm, bWG, Cozinha, sala,

Sacada com churrasqueira, Área de
serviço. Área 78m2 R$285.000.00, acerta,
fitianciamento CO!TI FGTS ou troca por

!móvel de menor valo em Jaraguá do Su!.�

flef.0112) Res: Vieiras Apto cl suíte; 2
comi Sala de estar e jantar, coz,

.

sacada com churrasqueira, área de

serviço com sacada, área de.98m2, 2
vagas de garagem R$175.000,OO .

,Ref.0142} Casa no ResIdencial
Camposanpiero - Jarag.uá Esquerdo Cf

.

Suíte com closet, 2 corrn, Escritório,
Coz, Sala TV e jantar, Lavábo, Área de
festas cl churr , Deck com-piscina,

Campinho de futebol, Garagem para-.2
carros, área 250 rn2 R$489.000,00.

. Ref.0147)Casa Geminada - Três Rios
do Sul, c/ 3 dormitórios, coz, sala, área
'de serviço, bwc, garagem, .casa cl 86

m2 terr.l63m2 R$138.000,OO.
- - -- -- - - ---: .. - ---"' - - - - -- - --'- -- -.--- - - -

-------;.-!-:-�- -,-,::: :.-,: ��:. f-'-;::-;.--:'�-·;:--'-'---�'-'-:·:-'-:;-'-':� --;-. -:��-;t-;:�;;.-, .;:; ;;.-_-- �; ;-....�::-:-:-
- - -- - -- - -

-,-, -;7- -.-, �.� �
-- -- - - -

�-;;
-

.
' .

Ref.0108) Casa no São tuís -

Prox. a Bel1"Arte, rua astaítada.,
casa de alvenaria, legalizada para i

nnanc. bancarlo cl FGTS, 3 corm,
2 bwc, área costruida 108 m'\

.

terr. 392 m2. R$145.000,OO

Ref.0143)Casa No Sanlo Antonio· Nova Cf 1
suíte, 2 donn, bwc, sala de estar e jantar, coz,

. área de serviço, 2 vagas garagem pra dois
carros, área 82 m2 R$ 145.000,00 Aceita

financiamento bancário com FGTS,

Ref .021} Casa Nova na Ilha da
Figueira Casa c/1'sufte, 2 quartos, sala,
coz. bwc, 1 vaga de garagem, área util

90.80m2 R$140.000,OO Aceita
financiamento bancário FGTS.

Ref.0137)Casa na Estrada Nova Casa
de alvenaria cl 2 dormito rias , 2 bwc ,

. COZinha, Sala,Área de' .

serviço,garagem, área const. 70 m2,
terr. 572 m2 R$110.000,OO

·Ref.005)Terre!lÓ no Amizade - Área'
privilegiada, rua asfaltada, área 318,SQm2
R$75.000,OO aceita carro de menor yalor,

.

naanc, Bancário ou entrada mais parcelas.
_______ .....JM ... __ ... H ._ M"_ - _,�- -_

..........
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Firenze I Centro Nereu Ramos'
.

Jaraguá Esquerdo

J02186· SaintMorltl: Aptos'novos no bail�o Vila Nova, 1
suite + 2 quartos, COZo sob medida, sacoa cf cnunas., 2 i 1
vagas gar., elevador, salão festa, playground. Valor: L

J R�1.200,OO.
•

I;

� J02515 . Agua Verde· Apartamentos novos! Com 02 1
1 quartos, sala, COZ., área de serv., bwc, sacada com j .

. churras. e gar. ValorR$600,OO. I!JD2551-llha da Figueira· Sobrado Geminado: Pavimento tisuperior: 02 dorm. + 01 suite + bwc social Pavimento! I
inferior: sala de estar, coz., área de serv., churras., lavabo, 111gar. ValerR$880,OO. .

I;'jJ02541 • Centro - Excelente sala comercia! NOV_A'no i!.,;centro da cidade com 30,00m1, um bwc. Otimo "

acabamento em porcelanato, massa corrida e gesso. �.,
Facnadadevdm ValorR$500,00. .

j'Jd2520 • Cemro- Sala comercial NOVA com 100m2. Valor "

R$900,00. '

tJD2629 . Centro - Casa comercial em avenana no centro f..
de Jaraguá com 04 quartos, 03 salas, 02 banheiros, �;i
cozinha, lav,anderia, churrasqueira, jardim egarag·em. I
JD2ti19 - Centro • Flat Mercure. Apto Standard com {I

42.00m2, cama de casal, cozinha.sacada. Acomoda casa!
I

e mais uma pessoa em sofá cama. Hotel oferece:
Restaurante, sala de reuniões, estacionamento interno

privativo, piscina, sauna, sala de ginástica... Condomínio
.

emtornodeR$560,00.
.

IJ02638 - Centro - Apartamentos com dois dormitórios, :

sala/ cozinha, área de serviço, -saeaoa 'tom
'"

churrasqueira. banneíro e garagem. Valor R$S80,00 + i
Cond.

.

J02640 • Centro . Lindo apartamento no centro de
Jaraguâ do Sul, com dois Quartos, sala, cozinha, área de �.
serviço, banheiro e garagem. ValorR$700,OO + Cond. ..,
J02634 • Amizade - Apartamento com dois quartos, ;,
sala, cozinha, ama de serviço, churrasqueira, banheiro, ii:
garagem. ValorR$600,00. .

JD2639 • Sala comercial no centro de Jaraguá do Sul ;

com 45m2• ValorR$650,OO + Cond.

Consulte-nos!

033 - Três Rios do Norte; terreno com 325,00m2 ....•.•...............• , ...• , .• , •... , .•.•..• , •.... R$54.000,OO
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2•... .'

.. , , R$470.000,00
.042 - Scbrceder, terreno com 392,00m2 ....•.. , , , : R$52.000.00
046 • Amizade terreno com 489,48mz

'

R$117.470,00
047 - Schroeder - terreno com 360,00m2 ...........•..... , •...••. , ...•...••.•.•. , ••.....•• , •..•. R$55.000,00
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.105,75m2 , -,...• R$200.000,00
076 - Amizade, terrenos -Itacolumi II a partir de ., ' R$79.380,00
Q86 -Amizade, terreno com 505,00m2 ....•..•.•..•.•..•... , .•.....•.•.•..... , .......•.........•. R$79.350,OO

. 089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 ..•...••.••.••••••..•....•.••.•..•...• , .••.. R$132.000,50
093 - Schroeder, terreno com 62.100, 00m1 :. � .' _ , R$ 870.000,00
099 - Gorupá, terreno com 2.2QO,00m , � .. , . R$300.000,00
109:-- Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo p/indústria) ,., R$400.000,OO
115· Vila Naya, terreno com 372,97m2•..... ,

: ..•.. , , .. , ..

: R$140.000,00
127 - Ribeirão Grande do Norte,. terreno c/375,OOm2 ..• , , .•.....••.• , R$28.000,OO
130· Amizadf," terreno com 61-500,001112 ......•....••....•.•...••....•.. , _ •...•.•..•.• " R$ 500.000,00
156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141 ,34m2..•.• ;

.• , , R$150.000,00

'CORRETOR
,

DE IMOVEIS

.TEL. 3370�6624. I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

012 - Nereu Ramos, casa de alvenaria
com 180,00m2 e terreno com

374,62m2. R$200.000,OO

053 - Czeéniewicz-casa com
285,00m' e terreno com 392,00m2•
(aceita troca por imóvel de menor ou

carro) R$260.000,OO

081 - Amizade - apartamento com
43,99mz de àrea privativa. (aceita.

financiamento sancário)
R$100.000,OD

.CASAS·
009 .: Centro, casa de alvenaria com 317,00012 e terreno com 900,00m2.(aceita terreoo como forma de pagamento).R$550.000,00
020 - Três Rios do Sul- casa de madeira com 11 O,OOm; e terreno �om 420,00m2 R$93.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,OOm2 e terreno cf 329,00m2 aceita sítiO , R$220.000,00
05.7 - Nereu Ramos - casa de.alv. com 108,00m2 e' edícula comAO,00m2• (aceita terreno cf parte de pagamento). R$170.00p,00
106 - Jaraguá 99 -casa de alvenaria com 48,00m2 e terreno com 320,00m2.(aceita financiamento bancário) ..... R$95.000,00
117 - Nereu Ramos, casa de alv. 89,75m2 e édicula de 40,00m2. Terr. 360m2 (aceita carro pop. ou financ. banc.) . R$ 135;000,00
129 - Ribeirão GrafJ.de do Norte, casa de alv,'c/80,OOm2 e terreno cf 607.50m2 ,_ .. ,' R$90.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 : .. .' : R$250.000,00
162 - Tifa Martins, casa de alvenaria com 130,00m2 e terreno com 322,00m2•... , ..•... , , ...•...•... R$195.000,00.
188"': Saoto Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 , , . � R$150.000,OO

sinos
021- Schroeder, sitio com casa mista e terreno com 16.007,OOm2 ...•..•.••.••.. , ••.• , .. , •••••• , •. , •.. R$130.000,00
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m2• . .....•..•..•.•..•••..•.•..•..•. � ..•.•..•....••.• R$400.000,00
030 - Santo Antonio, cf casa de alv., rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m2. aceita imóvel de menor valor R$ 430.000,00
038 - Rio Cerro oom área de 175.000,00m2 , : , . : •... ' R$175.000,00
044 - Nereu Hamos, cf área de 72.000,00m2, cl casa, área de festas, rancho, lagoas '. ." R$500.000,od

. 048 - Scllroeder - casa com 100.00m2 e terreno com 22.955,80m2 (aceita casa como forma de pgto.] R$ 280.000.00
163 - Guaramirim - cf casa de alvenaria, éfea de festa, pastagem, lagoas ... cf áraa de 126.600,00m2•.. , • , ••.•. R$64D.000,00

INVESnMENT-OS
Temos imóveis a venda em Balnearío Camboriu

131 - Nereu Ramos - casa de alv. com
061- João Pessoa, casa de alv. cf 102,OOm2 e ter. com 475,OOm2. (aceita

327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e' apto de menor valor ou carro pop.)
erreno cf 1�0.600,OOm2. R$700.000,OO R$185.0GO,OO

COMPRA. VENDE· ALUGA· FAZ DOCUMEN1A�ÃO IMOBILIARIA. R: Guilherme Weege,-166 - Edifício lergamo - Centro,'
I , i' � , , ,

087 - São Luis - casa de alvenaria com

_

.

aprox. 120,OOm2 e terreno com

453,60m2. (aceita aptQ de menor vaiar)
• RS170.000,OO

034 ..:. Corupá - geminado novo de
.

afvenaria com 78,55m2 e 91',64m2
(valor por geminado) R$127.000,OO
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Edson Müller
CeI. OI (47) 9112-17_0� .. Tim 9601-1726

Corretor de imóveis (47)3372-1700
CRECI/SC N°. a530 Jaraguá do Súl, - se Cep: 89.252-190

.

. .

www.muUercorretor.com.br

Â

Cód.1044 - Barra R Molha

(Próx. gruta) -suítes)+3 qtos,
sala, copa, cozinha, fog lenh.

garagem, b.wc

R$140 mil

Terreno com infra estrutura 1500
m do Noviciado-Pedra Branca,
Barra do Rio Cerro ..3000 mil m2

água corrente, árvores frutífera,s.,
todo cercado. OFERTA

Mllu

Cód.1075 - Chico de Paula-
2 qíos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia, garagem.
Financiável CEf

R$130 mil

Cód.1Ó49 - Nova Brasília - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

R$ 650mil

Bairr.o Árearrelfeno' Construção' Valor

8aependi 3QOm' 350m' 500inil

Cód.1080 - Schroeder -

SFS/llaguaçú , 600m' 60011123pav. 550mi!
Cód.1082 - Schroeder -

'
.

sala, cozinha, 3 qtos, 150m2, suíte+2qtos, 2
1048

..Centro 532m2 .150m2 800mil
i065 VilaNova (2 casa$} 150drn'. 350mi!bwc, lavand., 80m2• R$ salas, despensa,

130 mil port.eletr. R$160mil
.1066 Praia Barra do Sul awox,90m' 135míl"

Apartamentos tocai

2002 SFSIVbaluba 1 quadra domar 70m'ISuíte+2q 95inil

2019 Baln.Camboríú quadra do mar 255'mil

2012 Entrega201O N.l3rasilia Suíte�1q . 150míl

20�6 Vl[alén;d Floresta 2quartós 110m!!

2017 Amizad� Cond. 3guartas 125mír

Terreno Área

13040 Centro(prox.Kohlbacb) 3000m"'!· 650mil

Chácara

4041 8,FSIRibeira 172.000m' 250mU
I ' }

4003 Pedra Br1'lnéa �O.OOOm' �OOmil

4005 Rlo CerfO li
.

25,00Om1 220.ttli!
,

4006 MassJRib C3ustavq@1:0QOm' 1S0mi!

4007 São Bonifácio' 242,OGOm' *(ProX.Palhoça) 150mi!

Vila Rau, com 1 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,

garagem. Terreno com 374m2,

R$85mil

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

árvores frut.

R$220 mil
PROJETOS E CONSTRUÇOES

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
.{§EH.l.....rninhª-ÇASAmilll:la VIDAl

Projetos Estruturais e Arquitetônicos

.

p��.�:,'(r�,�D·ER I COMPRAR I ;AL.UGAR OU ADMINISTRAR
..
SEU IMÓVEL.

',',,'1,:" ,. VISITE-NOS E CONSUL;TE MAIS ITENS DISRONIVEIS '

'

, F ,'" '" 'I II" ','

Carretor de Imóveis www.schellercorré:tordeimoveis.com.br,.

;'11,
.'.
III 'I;�
-'''.J...'."..

""

........! ••.•
'

AMIZADE - RESIDENCIAL JULIANA
Apartamento nO 403 • 4° andar - R$152.000,OO
Apartamento nO 303 . 3° andar MOBILIADO -

.

R$170.000,00 Aptos com suíte + 2 dorm., sala,
cozinha lavanderia, bwc social, sacada c/

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 quàrtos + 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$125.000,OO

Previsão de entrega: maio/2011
!
--._-_._ .. - _._-�--_._._:.__.__

._._-_._--;-._._._-_._._..__ .._-_.__ .__.-_._--_._._ .._-_.

I
I
I

I·
I

I
I
I

I
)
I

I
VILA NOVA - Residencial Grand Ufa' Apto n. I
,503 " com elevador C/sala estar/jantar, I
cozinha, lavanderia, 2 quartos, 1 suíte, I. Terren I t t J d"banheiro social, sacada com churrasqueira, 1 I O O eamen O ar Im das Acáci.as - R$65.000,00

vaga de garagem. R$200.000,OO Entrega em I
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.

'IMÓVEIS EM GUARAMIRIM
,

f.:dll'lni�.) G.�..Ii'IJr4!IW!i' I,tlh,dqm,1
Cm·I",�t'w· I(UI,�.Siillt�I.�.m;htll .

R'�'I;;I .. 1Ji1!'JJ/:I·/i!J,;;M· .:, :OI.IMI$·j' ... '.\ft
c" j7-1I"luli.'·
C�Yf'l"tMOI" qj'litI lmó�!ai$
CRfCI�nf'i'

• COMPRA .. V!;:NLiA OE IMÓVEIS
(casas, aptos., Terrenos. cnacaras,
comerciais e industriais)
• LOIEAMENTOS
• FINANCIAMENTOS (SFH)

• SE(.�t..Ifl:CI De f\�.ITOMCM='.s I!t CAMINMÓES
... RE.�"IDI:':NCtAlS
(PatrimOnIal e centre roubos)

• +- $EIf,�UFii.(,) 0'2 '�tCJ FI.
... SEr.:�Uf!Ô;O r,;,}lCoSAt. PARA EMPReSF�S EM �:�e,RAl

•

.

'. : SECtlRO ESnoCANTlL
.

.

Rua 28 de..agosto, 2255 - Centro - Guaramirlm .(Junto a Guaravel Veículos)

if 3373-5738

Guaramirim - Casa em Alvenaria, no
bairroAvaí, com área de 155,OOm2, sendo:
03 quartos, sala, cozinha. Terreno de com

450,00m2• ValorR$145.000,00

.'

,
.

Guramirim - Casa em Alvenaría, no
bairro Amizade com 76,00m2, sendo: 02 .

quartos, cozinha, sala. yaÍor R$
.110.000,00.

TEMOS ÁREA INDUSTRIAL
A PARTIR DE R$ .7,50 PI M2

APOIO: GUARAVEl VEíCULOS - 3373'-0411
Canos: Novos, semi-novos e usados

--

JARAGUÁ
ESQUERDO -

Casa com suije
mais 03
dormitórios, bwc
social, sala de

jantar e estar,
cozmba,
lavanderia.
Churrasqueira,
lavabo e garagem
nos fundos.
Metragem da
casa: 193,OOm2
Metragem do
terreno:409,50m2
R$320.QOO,OO.

TERRENOS
• Terreno - loteamento Itacolomi II R$87.000,00
• Terreno - loteamento Ville de Lyon ·R$82.000,00

•. Ierrene - .Ioteamento Champs Elieses R$128.600,00
• Terreno loteamento Demathe .:. Bairro Néreu Ramos

R$57.000,OO - lote 5

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- Edifício com elevador e salão de festas
- Apartamentos de 1 ou 2 dormitórios
- $ala de estar e jantar
- Sacada com churrasqueira·
• Cozinha e área de serviço
-'Garagem
- Financiamento direto com a construtora
UTilIZE SEU FGTSm

Av. PrefeitoWBldemar Grubba

'WEG
D.G.

.'
-

.�-"-
t--+-� Rua 293

.. --t--. 1--+--+-' ....._... _

�
�.Execuçâo:
-;
o

. 'O

L®alllação:
�

;;; g;5 N Rue 294
N

� s'"
N C< Ir�
�
Ir

-

SOLIDE
Empracnd./mentos

COMPRAIMOBILiÁRIA
® INTERIMÓVEIS 'VENDE

INTERMEDIÁRIA DE tMÓV�IS LTOA.

CREOl914J ALUGA

(47) 3371-2117 Plantão 8404-849819183-2333

Rua João Pi.colli, 1041 Centro , Jaraguá do sul/se.
Garsnta,

"

.;:. o seU . ..--
o .,

LANÇAMENTO
EDIFíCIO ERNESTO KROGEL

Apartamentos 2 dormitórios,
sala de estar e jantar, cozinha,
área de serviço, banheiro,
sacada com churrasqueira

e vaga de garagem.
Área total 86 m'.

Excelente íocalização
Av. Mal. Castelo Branco
Centro de SchorederlSC

Consulte as.condições
especiais' para compra.

r-------iM6vEIS-PAAALOCAÇÃÕ-----
i ';>'Apart: 1 dormit., sala, COZ., área serv, bwc e

I garagem. Rua Reinoldo Rau - Centro- Ed. Gioconda.
I Aluguel: R$ 450,00 .

l-> Apart. (novo) 1 dormit, sala, coz., área serv., bwc,
I sacada cf churrasqueira e garagem. Resid. das Tulipas

1- Centro. Aluguel: R$ 495,00.i'> Apart. 2 dormit., sala, coz.,lavand.,bwc, sacada e

I garagem. Rua Domingos da Rosa - Ilha da Fiqueira .

i Ed .Bela Vista. Aluguel: R$ 600,00
l.> Apart. 3 dormit. (sendo 1 suíte), sala, cozinha,
I banheiro, lavand., churrasqueira, sacada e garagem.
I Resid. Hilamar - Rua José Pavanelo � Ilha da

[Figueira. Aluguel: R$ 700,00
1·>8ala comercial Ed. Chiodini - Centro R$ 450,00
,-> Sala comercial, área 45 m2. Rua Preso Epitácio

.

i Pessoa, 1465 - Centro. Aluguel: R$ 5�0,00
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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R$280jOO

• til'! I "-OI- t .. t , t ir � t' 1 ... !! .\

'. ii � ',
, f

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

R$320,OOO.OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"

www.imoveisemjargua.com.

REF- 3961- ItHA DA FIGUEIRA. apto- 2
dorm., 1 Bwc social, 1 vaga garagem,

.

sala de jantar/estar. R$ 108.000,00

REF-1675- VILA lALAU. aptos- 1

dorm., + sacada c/churrasqueira.
apartir de R$ 89.000,00'

REF- 3652- vila lenzi- apto- 2 dorm., sala,
cozimha, are de serviço. R$1-12.280,00

REF- 3l)11-CZERNIEWICZ. casa- suite, 2
dorm., escritorio, 2 salas, area de festas:

R$ valor a consultar. .

Fo·ne/Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

REF- 3801- AMIZADE, casa
geminado,suite, 2 dorm., sala c/avabo,

-

area de festa -.R$175.000,00

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

otimo padrao. valor a consultar.

REF- 3732- BAEPENDI. apto- sOlte, 2
dorm., sacada c/cnnrasquena.

R$ 130.000,00

REF-2303-CENTRO.amo-surte,2
dorm., sacada c/churrasqueira, 2
vagas/garagem. R$160.000,OO

.

REF- 3781- RAU- casa- 2 dorm., bwc
social, 1 vaga. R$155.000,00

REF- 3923 - Molha- � ou 3 dorm.,
�/suite, proporcionará opçoes de lazer
como: brinquedoteca e salao de festas.

valor a consultar.
REF- 3321- AMIZADE - terreno, por

R$79.500,00· .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Circulaçêo e escadas
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Piscina adulto/iOf.antil .
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FINANCIAMENTOS

CAI'114
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

3370-6480,1 9609-0736
imoveis@franciscovende.com

Cód.0229 • Terreno SR-280/ Km 40 cl
107.400m2 lano. R$400.00O-,OO

. .

... "Rua José Theodorc"Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se
I�. '

•

I PRADI
I· I M, Ó V E I S

I'.
Rua João Januárlo Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

111I'illll!�f"'IIII.,rl""!'.,1.'1

I Imóvel localizado no Bairro São Luis

Terreno de 722,30m2, Casa em Alvenaria com

200m2, com 3 quartos, sala de estar, jantar, coz
inha, 2 bwc, garagem, dep�sito e área de festas.

i

fI .' �
I
I

Oferta

Imperdível!
,-

- -.---- -- - ---.----.-

-----1
• m I

1
!

TERRENO COM ÁREA DE

529,OOm2 SITUADO NO BAIRRO
CZERNIEWICZ, JARAGUÁ DO

SUL - se.

/. Valor - Consulte-nos

,

"__."�_m._",._m....,,_,,,,,.".�.""'__"_'_"';'·"_'""'"·""'_�,�.-,�,..��.'"_.. �_.••..,,- _._......�....:...._.,.,," _,,_ .."._._•.�.,," -�"".- "" .-�-�.,",,_._ - .• '� -

!
,
;

.

�
r;arIBBfl�m..litft�li,(l�'J;,l'P,;,_�rnaf,&llb:jldli

• :)�17('-11Em
I

("llo'I,,<II/.r.l, JillIIJi../iII1;J' WI ..!Ilr"" ',I • ..;� �I

I
,

!
!
J '

;

'�Corm's,pondi,9int8 -CAi"::•.
""AS$ee,$Of�a h�b,�tac,t!One.

QU��J/l fE�r'r'!t iCia�l/!afnl?!��itfj t;Of''Ii�,

lf,J'�i"'1JI'Nl'i?t' ,II"�, ·li:"r.:i�lr'ril:;jI'1"(�I·f,"II'I"lm'�"'uo;dJfl "Jl�'�" I. "'�1j� 'k,lftrl�", llfii!l'.. "I'. /ii(' ��IIfII!1I I/h IIJj #

39S"OC�"2; locanZ8Jo-a no
SairtO ii\g;l�aS ClalrâSll'PfÓX,

il''i;,J,.''U','ilI:Ji;I.·�'; �"''"'li:'Iil''I::I. iíI 'I/fl1!u,��wrql/ -Nli" �1JJ}1 I&rJW/!{'ill

,'Valtr RS 1210.Ó/OU�OO�"

"1Iende-se'
CaSf;l« tên1 alv!l;l.naf1al oorri

90wrun'-; e tern:�fI'J 'Ct:JH»!

45('�ri::!' fpOt;tiUz:arJa iMO

Bafr'�) Jt�OIJrPé!'{i!i It�;ul,

COMPRA, VENDE, ALUGA
���������� E_A_D_�_m_N_!S_T_R_A_S_E_U_tM__Ó_V__EL,____

CRECI-13252

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

�__..���
...

Facilitamos seu crédit? junto a CAIXA

_

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade .

.

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

.

wwwJmobiliariaws.com.br
-

..

vendas@imobiliariaws.com.-br- vendas1@imobiliariaws.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 � Centro - Guaramirim

em"Guaramidm .. Condomínio
.

' âreu d(!),festas, área fitness,
round. Aptos Com:·03 -dormitórios'

.'

com suíte, 02 dormitórios com suíte. 02

.,,�' -, dormitórios sem suíte .

.... "-';'0.; .. ' _

ReI: 154 Amizade/Guaramirim - Casa
nova em alvenai'ia com 3 quartos sendo
1 suíte, sala, copa, cozinha, 1 Banheiro

social e lavanderia. 80m2 de área
construlda e terreno com 360m2,

�$17Q,OOO,00 .

Rei - 0186 Guaramirimílmigranles - Casa em

alvenaria, com 4 quartos. sala, cozinha, 2 banheiros,

lavanderia e garagem par? 3 carro.s, casa com 200mz

de área oonstruída. R$ 250·900,00
. Hef: 0'0193 Lote no Guamiranga de 400m2 a$ 37.500,00

8ef: 196 Centro/Guaramirlm � terreno GOm 364m2 ótima localizaçao.

Ref: 00192.
Casa com02

quartos, sala,
cozinha,
banneiro,

Iavanderia e

aragem '

0.000,00
Ref 161 $06rado, Tétreo : O� Quartos, sala,
'cozlnha, banheiro. lavanderia: 2 Piso; Sala, .

cozinha. 02 suítes, 01 quarto, banheiro, social,
_ área de festas e lavanderfa , R$ 2.10.000,00

.

Rel17
.

Guaramitirm, essa com 03 quartos.

_sendo 2 suítes,_2 salas de estar, cozinha, área de servi1t,o,
vatanda, lavanderia, garagem para 2 carros e dependência

de empregada. R$ 310.000,00

ReI. 0008 Casa {lemlnada nova com 2 quartos,
saía, copa, cozinha, 1 banheiro, lav, e 9ar.. casa
toda murada. R$110.000,00 Enfrega pronta.

Rei 182 - Beira Rio/
Guaramirim Casa de
madeira com 02

. quartos, sala,
cozinha, banheiro,

lavanderia e

garagem
R$55.000,OO

Ref: 0191 - Novei Esperança Casa
em alvenaria com 4 Quartos, sala:

.

cozinha, 3 banheiros, lavanderia e ..
-

garagem para �-carros. casa com

aprox. 200m2 e terreno com

743,20m2. R$ 300.000,00

Ref 184 - Nova Esperança/ Guaramirim casa

em alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, área de serviços e garagem. 120m2

de área construída e terreno de 588m2,
R$120.000,OO _

Rei 205 Amizade/ Guaramlrim casa

geminada com 02 quartos sendo 01 suite,
. sala, cozinha. banheiro social, lavanderia e

garagem, Basa toda murada. R$140.000,00

- Ref: 197 Cenlro/Guaramirim Casa em alvenaria
com 3 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro,

l�vanderia e garagem. 65m2. R$ 65.000,00

Amizade! Guaramirim
BesrdencíalSãoLois,

'

Lot.es em ótima
LocaUzação e ampla
jnfra�estrutura, ruas,

pavimentadaS,
playground e passeio
estilo americano,'

Fínanciável pelaCaixa
. Econômioa .·Apartir !:Ie

R$48.00

ReI 185· Centro/Guaramirim sobrado com
3 Quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, área
de serviços e garagem para 2 carros. área
oonstrufda de 140m2 e terreno de 184m2.

. R$ 270,000,00 '.

ReI: 198 Celllro/Guaramirim Casa em alvenaria
com 3 quartos, sala, coZinha, 1 banheiro,

'

lavanderia e garagem. 118m2 de área construída e

terreno com 450m21odo murado. R$.150.000,OO

Ref 174 - Nova Esperança
Guaramirim, Lote no Loteamento
Denker.403.09 m2 R$ 62.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Scnroeder I, prók. Ginásio de Esportes -

.

Com escriturà - finimciável- Reg. Imóveis
MI24.783.

Ref. 121 -

casa mista, 2
qtos e demais
dependências

.

, com 78m2, ..
, $150�boo,oO
- M150.40r

o COmm:O DO POVO· Fim de semana, 26 e 27'de junho de 201 �

Bairro Três Rios do Sul -lotes com aprox.
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,

pronto pra construir, apartir de
R$60.DOO,OO financiável pela Caixa. ., Reg.

Imóveis MI mãe 59.123

, ,

Lot.,
Amizade,
lote esquina
com área de
486,10m2,
rua com

asfalto -

Reg.
Imóveis MI

.

50.966

Lote Guaramirim
- Residencial
Malibu, lote
esquina com área
de 383,27m2 -

Reg. Imóveis MI
21.971.

ULTE�

3376·5050 Plantão 9651-9028 - 8827�2189 ,

, .

Anderson R. Matheussi Creci 12008
'

.

II 032- Apto no Jaraguá 99, com 2 quartos,
churrasqueira, Área de 60m2, R$450,00.

REF 0112- Terreno no Bairro Rio Cerro I,
(prox a Choco Leite).área de 513 2. '

R$ 55.000,00

, www.im.obiliariareal.net

lL 028- Apto na

Vila La[au, c/ 1

quarto, sala e

cozinha
conjUgado,
garagem.
R$ 400,00 +

R$ 50,00 cond.

, REF 0099·Casa na Ilha da Figueira- -casa
com 1 suite, 2 quartos, 2 salas, BWC,
lavanderia, piscina, banheiro da piscina,

garagem. Área 483,75 m2, e a casa em média,
140 m?. R$190.000,00

REF 006 - Terreno na Vila Rau, com área total REF 087 - Terreno na Rua Alban� pnidi - Com REF 092 - Terreno - Rio Cerro - fazendo frente
de 540,00m2, sendo 20,00x27,00 semi- 448,OOm2, Prox ao Posto Cidade da Barra. R$ com a Br 280 cf área total de 30:000.00m2.

murado área plana, R$125.000,00 '135.000,00, R$.1.650.000,00

REF 0103-Terreno no Bairro Jaragua
Esquerdo-{prox Speed Pneus) com

2,076;00m2, R$ 800.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão
9187-2015/9902-4\

'-MOVE.,S
/Compra • Ven/de • Alusa .

Rua Angeto·Sehio�het, 2,80 sãla 04 telefone
0_. •

. S:ite: www.trindadeimove·ls ..c.o.m

eo'l), .'121., ,. 'ReddendtaJ f".s$la Ferftilil'lld''1j,
Melllílndo "M,16m'" ,de 'Rlia r6t'i'� i IU€te:1,l,

- ,

'tllPartDJ, -'ii téirea .lJieIN.� _ta!$; fiai..
�n.,rldlíj;'ilf. 'lílll/ila�1i1I ti tlh:lIIr,f,aiq� I 'll!lip 'nli
.rIC'Ilml,,"rNtNIII em IOtO�'h$,.t4S'_J"O
(InanulI_n.to'dimo icom"a tJiO!ftIVutO.).

'000389 ... Solb.r.doiIIKlIMt:)·Z*I'IiÔWi4J;,$.r•.•'1 .

qlJfI� l_C; (M�""l'l/J CMiII1Ml�'*.llll(.bl;,
. .tfldll�, ,I/tI/!IiIlJ'dt ')tl,lt/fIJ f,/dU'flilllq_t...

h.'IJI.I....ilj' ••jljljêtt illlifledow' 2: qlJilinll"� 1 -c.,
,.lt.� ll.m&'II� t-W1l",tiN"J1, I."_WI "'I/l/e.fi•.
'flneMf _4&4mil, R$ .Si�Ofm'.,.Alr. propil!llM•• '

QfIHttR, 'Glltilflt!tl., 1I".';';fm swc" ,.rVli,.
, (il:Jd",MfMlld:lilfPJ.:a:t/� éiller&t6i1'-ta. ttla de '1IIta a:!Im

.
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. COD· 397 Terreno no São Luis prox .. KAIQUE com 303,00m2 (12x25). Valor R$ 60,000.00

,

COO - 396 Chácara no Garibaldi com 33,OOO.OOm2 com pastagem, 08 cabeça de gado, lagcade
peixe, rancho, casa mista, Valor R$138,OOO,OO
todo'". �Vil. Lê•• � Medlirtdo iU!.ISll1'lm \ííllitlPlfdI! RS il'!5.QI)IíJ;,OO

fetl)JiSI ,. "ttn:tM/!IilJ ..M'II:.M!Ir. '3fíiCl'Jif:l.Oml , VJ.l_ d.1/: 1It$ 4O,,1lfJií!J;,,1O

flCO 11!1 .. '\II. !Itii.ii!M � 'r.�(Ii'l/IJflC 'tJlIIiíM Iin:otIHm�. ',1 ';J; SO 'Villtlr dli! 111$, 200�.OO '

_.tliM iJot;á�·'tIiJ;&tt.d. '''W,iOGt.I'I!fá. ';�SIf!l!!i pPl:f,.: '... ptií'id.!)a�•.M�õdo :U,.JOOllm"',.r&.iMIl'J/il ;t',1J'I/Il;!"
tDQ.a.J"'ltdot,f1"_�w.ti_"."\i!., .

til "11.1•••• wf.OI t,b_� r.",m iii

•••tl""'''tlitf_"fio_ ii·.... '
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.�f",,� ti"re.sfr� R$ (JCJJII)'iJ1' �1.� t .."..,_ .111 ttItftt,

,_�_.oo_ ífl,orp'_,det,..lPOfflUt.O .t"ef/I!!iU'ta",,,�""'.-Wl_lliA� 2
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'.'" ,,"le<lco. pi$df1llf;íRf 2i&S_JOfI

COD'- 395 Chácara Vieras com 28,800,00m2 com casa pequena de alvenaria,.arvores frutíferas. Valor R$ 88.000.00

Ctd,....·"ftIà"... - 25JI1tiOmi. Viilá,I$IS.DOOJ:Jl .

�iU.�lf'Nl to1rlH�. V:tlôl"l$1:$.ooiu». 'rt1,l. 'PIi!$filif'lll
. ChkIG RUí, emoUteM 12S,OOiCtlfi1 ,('1/i1&•• iIlgtit. "1JII:ifa'jptiiJjJ, !píiktto�Wl_"UIl.O«Uíl

'. ,CASAS
tO)) 146"'" vn.NfAl. ·"..·!R.,ideftcialSpatta:kus"Apartamento novo de fUlfD com 130m! Valar de R$ .!3Q.OOOJOO.

'

.

.

,

.

,

COI) :., ... eUINmiiri,m! � F.eir,iníra .. 1:,,$�di!Ada,em ,Ma.li1. ,com :2 quari:o� safaI icozinhif� bwc� lavBRcteda; IBra,em�Ten:enomedindo 198"OOm1,. valor R$ �O•.OO{MlO.

, leOD 'SI2.""" :loileame1ftto ,CIIti.,H_a JI'"' ,Refijdl.nda em AlVitrA_,m, Terreno medindo, 150,OOm2� Vator de a,S, 100,000;00.Aceita financismentlo da. CfF.lF� .

I
j -

�

i iCOI) 1,20 .. RioMolha .. "iriIM'. me.dindo :145�OOmt; Ón:MA toCAUZAÇAo� 1 'suite; 2 quartos.t safa. cozinhaI I1lvanderia extern'a cr 1 bwc" ptalemj chu.rrasÍNu@:jf'a. vator RS 260:00lU)O.
I í

'11 "

I too 11$ .. Vit., "em. '"R8Iil.d'fI�'iaJ ODm ISUflur:8J 1 ,su:fte# "2 quarto!. 3: salas, cQZlinhal b,ysnderia, área de testas, :2 bwc1 garapm, pisdna� próxi.mo ao ,Giardinll"lui. V'alorr RS iOOJJOfl.OO.
I 'I

'Ir

:
" COO III .....'.. do :.0 cer'D .. Resld€!ndl.t em, Alwn'arlaj 160,00m�� terreno <;om 3'25;o.Om"; :3 qtQs. 2 bwc. Sil1 COZ';. taviI'nd.,r Garage,m. Valor d.� ;R$ l?'O.OOO",OO. Aceita Fi.nancia1mento p@ta CEf.

Chie•• 'com ISO.900m2 casa com SOBm) tom 'Piscinl� 16 �,Ioas de paim, um galplo, de tres ranchos. IocaUzado na E-strada Ribeidio Grande, Valor RS L300.000J'OO
'Otu a veada na 8arrà, 1,$ 8s . .oaO�OOf
Edi:f,fcio,aellid.Ac'iatMarad'. do :IOe,. lSufte" 1 quartO:r slt.1iJ� ooz.; tW1 sacada, com e-nurrasQuelrail··l vara de lar'Sigem,.localizado fl'D ba"i:rra Vila N(1.l31 1$150.'000,00

�--��--------
�. H .
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.. Classimais

Ref. 3518 • Apartamento no bairro Baependl,
com 02 dormitórios, 01 Bwc, sacada com

churrasqueira. próximo a Rodoviária.
R$98.000.00

I·
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

Ref 1088 - Casa no Balrrn Vila Lenzi, com 1 suíte. 2
.quartos, 2 bwcs. escrtlório. sala de estar. sala de N,
cozinha sob medida, área de serviço, área de festas,
garagem para 4 carros. piscina. Preço R$340.000,OO

I
I
I'
I

Apartamento no Bairro Água Verde, com 2

quartos. bwc, sala de estar, sala de Jantar,
cozinha. área de serviço, sacada com

churrasqueira. 1 vaga de garagem. Preço
.R$129.000,00

.

o CORREIO 00 POVO • Fim de semana 26 e 27 dejunho de 2010

Ref.1963 . Terreno no bairro Barra do Rio Cerro,
com 420,OOm2, próximo ao Férro Velho Usa

Peças. R$105.500,OO Negociável

ReI. 3035· Terreno no Bairro São Luiz, área
388,50m2. Preço R$87.000,00'

.Ref. 218 - Casa no

bairro Barra do Rio

Cerro, com 2 suítes, ·01
dormitório, 02 Bwc,
próximo a MafWee.
R$278-.000,OO

.

Ref. 250·· Casa rio bairro Parque Màlwee, com 03

dormitórios, 02 Bwc, próximo a Oxi Baumann.
�

R$145.00a,00

Ref. 1962 . Terreno no bairro Barra do Rio Cerro.
com 599.88m2, próximo a Buzmaq.

R$115.000,00 Troca por apto ou casa.

Ref. 1804 - Terreno no bairro Ilha da Figueira,
com 448,00m2, próximo a Ass Jipe Clube.

R$86.000,OO Pode ser Financiado.

Ret. 1708 - Casa em Guaramirim no bairro
Amizade, com 03 dormitórios, 01 Bwc, próximo

ao Germinados WS.1i$135.000,OO

3370·11221
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro_.. Esquina com a Rua Marina Frutuoso

.

CEP 89251-460 - Jaraguá do sul-se

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimoveis.com.br
..

Ofertas válidas até a data de 22/06/10
\

Ref. 1090- Casa mista no Bairro Jaraguá
Esquerdo, com 3 quartos, bwc, safa,

cozinha, área de serviço, garagem. Preço
,

R$135.0QO,00

ReI. 2072- Apartamento no Bairro
Vila Nova. com 2 quartos, bV(c

móbiriado, sala de estar, cozinha, área
de serviço, l' vaga de .

estacionamento. Preço R$107.0·OO,OO

Ref. 2069- Apartamento no Bairro Jaraguá
Esquerdo, Res. Deretti, com 2 quartos, bwc,
sala de' estar, sacada com Churrasqueira,

cozinha, área de serviço, 1 vaga de
estacionamento coberto. Preço.de
R$113.000,OO a R$116.000,OO

Ret. 1084 - Casa no Bairro Ilha da Figueira,
.

com 1 suíte, 2 quartos, bwc social, sala,
copa, cozinha, lavanderia. Fundos: uma casa.

com 2 quartos, sala, bwc, cozinha,
lava�deria. Preço, R$370.000,61J

ReI. 3036· Terreno no Bairro
Amizade, área 360,OOm2• Preço

R$117.000,OO

ReI. 1085 - Casa no Bairro Três Rios do Sul, com 1 suíte. 2
quartos, bwc social coni armários, sara de estar, cozinha com .

armários. área de serviço, garagem para 2 ·carros. Preço
R$275.000,OO

'.'

ReI. 2070-
Apartamentos no

BálITO Vila Nova,
Res. Dom

Michael, com 1

suite, 2 quartos,
sala de estar, ,

Sala 'dé ianta�
cozinl:9, sacada

com
. churrasqueira,
área de serviço,
1 ou 2 vagas de

garagens. Área
de 89,OOiTl2 a
11O,OOm2• De
R$150.000,OO á

R$200�OOO.,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.
'. .

1?' ....�P'tJJ!l!I..,_..�da"MQ�lll���'Iff"""'".."",'r.'lll�__IJ1ÍJIlI1Ml •

www.ricardoimoveisjs.com.br
o (47) 8808-537.8
ti! (47) .883.5'-6617
Z' (47) 9.639-4751
::5 .(47) 8861-2228
a.' (47) 9,111-1184

Faça AQUI seu
financiamento bancário!�RICARDO

H//I

I C�MPRA - VEND� - ALUGA • ADMINISTRA • VISITE·NOS SCONFIRA NOSSAS OPÇOES DISP.ONIVEIS

Vila Rau -Apartamento (novo} com' 2.QLJilrtos, sala,
cozinha, 1 banneito social, 1 vaga de garagem, demais
dep. R$550,PO + Cond.

.

Baependi - casa de alvenaria com i sllite + 2. quartos,
sala, cozinha, 1 banheiro saciai, 2 vagas de garagem,
lavanderia, piscina, churrasqueira demais dep.
R$1.750,00'.

-

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CREel 011420

T'EA_�
{NGo CIVIL CREA 10000

.

rw� -;;('t-�to •••

nó�-��� do���!
Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim 47. 3373...:1905

,

.. " .....
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E' 3371�1500
.

.

. vendas@chaleimobiliaria.com.br .

Rua Peínoldo Rau; 58 - Centro - Jaraguá do _Sul

.
'

.

I'·
"

II

UI

Apartamentos TIPO 01 com suíte 'e dois dormitórios, bwc social,
sala de estar/jantar. cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e duas vagas de garagem, com áreas estimadas
de 153,63m2 total e 98,50m2 privativo - R$130.466J16 -

(Entrada negociável' mais parcelas);

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

'

.

Churrasqueira e duas vagas de garagem, com áreas estimadas
de 120,95m2 total e 75,OOm2 privativo - R$102.949,44 =,

(Entrada negociável mais parcelas). .

I· • ;_ ••• " 'I • ,. -I •
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Horário de atendimento:

Segunda a SeXta· Das 8h • 12h e 13h30 • 18h30
. Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
.vyww.atlantaimoveis.com

•
•
•
•

3371'-554,4 VENDAS

Ref:2391 - Residen
cial Atlanta Centro
- Apartamento com 2
dormitórios, bwc so
cial mobiliado, sala de
estar e jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha mobiliada,
área de serviço, 1

vaga de garagem.
R$155.000,00

Ref: 2398 - Residencial
Niemyer Vila Baepéncí -

Apartamento nO 1 05 com

1 suíte + 1 dormitório,
sala de estar e jantar, bwc
social, cozinha, sacada
com churrasqueira, área
de 'serviço, garagem.
R$1 00.000,00 ENTRADA
+ PARCELAMENTO

I

Ref: 2403 - Residencial

Aquamarine - Centro - Apar
tamento com 2 cormtóros

(sendo um deles mobiliado),
sala, bwc social mobiliado,
cozinha mÓbiliada, área de

serviço, 1 vaga de garagem.
R$128.000,00

.

Ret 2407 - Residencial Deretti - Jaraguá
Esquerdo - Apartamentos com 2 dormitórios,
bwc social, sala de estare jantar, sacada com
churrasqueira, cozinha, área de serviço, 1 vaga
de estacionamento coberto. R$113.0QO,00
aceita FGTS e financ. Banc.

Ref: 2410 - Residencial Santa luzia -Vila Lenzi
- Apartamentos com 1 suite + 1 dormitório
ou 1 suíte + 2 dormitórios, com sala, bwc,
cozinha, sacada com churrasqueira, área
de serviço, 1 vaga de garagem. Apartir de
R$112.280,00

I"
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CÓD. 3107 - Gracilis· Em cada uma das torres:
• Hall de entrada e espaço goum,et mobiliados • Playground equipado •

Elevador" Batalhes de revestimento porcelanizado na fachqda_
Apartamentos: .

• InfraeStrutura para ar-condicionado tipo spin nos dormttónQs • Tetas
rebaixados com gesso • Laminado de madeira nos dormitórios • Varand�
Gnll integrada • Pack. s opcionais: Colors, Energ� e Gourmet a sua escolha I• Oportunidade de morar a poucos minutos do centro! .

localização: Jaraguá Esquerdo

.o Glassiinais o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 26 e 27 de junho de 2010

tlQ§.::J�MB.A:. ºI!.M.A.C.A.�A.º.� ..APl. cl
210m? - suíte master cl closed + 2 qtos,
Office moa, COZo mon., área de festas c/

churr., gar. p/2 carro. Espaço para ser feita
Ipiscina. R$310mil- Aceita apto de bom

padrão na negociação. Pode ser financiada. I

3417 - VILA

NOV�_-:J{E��
GRANADA
(!lQW -cf

suíte + 2 qtos
- 2 vagas de

garagem. A
partir de
R$200 níil

1072 - CHAMPAGNAT -

SOBRADO cl 290m2 - suíte + 2

qtos. R$550 mil

3005· APTO
CENTRAL no

Res. Amaranthus
cl área privativa
de 183,53m2 -

Suíte master + 2

qtos, 2 vagas de
garagem. Sol da

manhã.
R$480.000,OO

i

1085 - AMIZADE - SOBRADOS
GEMINADOS - cada um cf suíte + 2

qtos. R$175 mil cada sobrado

1025 - CASA CENTRAL - ci 300nf
- suite master + 2 qtos, área de

festas cl piscina - churrasqueira -

quadra poliespo[tiva. R$540 mil'

3007 - APTO
CENTRAL no Ed.
Malbec cf área
privativa de

i 02,97m2 - Surte
+ 2 qtos, 2
vagas de

garagem.
R$20à.ooo,oO

3001-
CENTRO -

RES. FLOR DE
LÓTUS (em

construção) cf
!

1 - 2 ou 3
qtos. Valores
sob consulta.

Entrega em

2011.
':+:

-,

1185 - FIGUEIRA - SOBRADOS
G.�.MJN�P..ºS. c! aprox. 170m? - suíte
+ 2 qtos. Valores sob consulta.

117�.· ESTRADA NOVA - CASA º�
ALVENARIA cf 147,30mz - Suíte + 2

qtos. Terreno c/539m2, PODE SER
FINANCIADO -. RS 185.000.00

1163 - CZERNIEWICZ - CASA
ALV. c/141 ,54m2 - 4 qtos, 2

bwc "s. R$ 160mil

'Ii iI n
f�

CÓD. 3093 • Imperialis • Empreendimento: • Hall de entrada e espaço gourmet mobiliados • Playground equipado • Elevador.
D��alhes d.e rev�stimento �O!?elanizado na f�chada • Localização t�anqüila e privilegiada Apartamentos: • Infraestrutura para ar-ocondicionado tipo spin nos dormitonos • Tetos rebaIXados com gesso • Laminado de madeira nos dormitórios • Varanda Gnll integrada • Pack' sopcionais: Colors, Energye Gourmet a sua escolha localização: Barra do Rio Cerro,

�.'�

3.4A8..::.�.Ç.HRQ.Dm.::.Ap.T.Q�.Jio.y.OS.1lm . .!l.9llst[I!.Ç!D1 cf �
qloa, A$120 mll- 40% entrada e saldo em 24 pªrpelas,
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.

'Seu i óvel está aqui,
HABITAT

CASAS:
H636 Casa alvenaria com 01quarto. Bairro
Baependi. R$350,OO.
H647 Casa de madeira com 03quartos. Bairro
Rio Molha. R$380,OO
H649 Casa de alvenaria com 1J2quartos. Bairro
Czerniewicz. R$420,OO
H6pO Casa de alvenariá com 02 quartos. Bairro
Jaragua 9�. R$50G,OO . -

H65fGílsa de:madeira' eom Õ3qu"artos. Bairro
Rio Molha. R$7io:oo �.

H633 Casa de alvenaria com 02quartos, Bairro
1 Tifa Martins - Lo!. Firenze III. R$480,OO.
\
Hô45 Casa Residencial de alvenaria com

04quartos. Bairro Vila Lalau, RS750,OO
(disponivel para Comercial por R$1.500,00).
Hô48 Casa de madeira_com 02 quartos. Bairro
Santa Luzia. R$450,00
H652 Casa de madeira com 02quartos. Bairro
Jarguá 99. RS350,OO

APTOS:
H909 Quitinete com 01 quarto.Bairro Santa
Luzia, RS214,00
H408 Quitinete 01 cómodo + BWC. Bairro Nova
Brasília. R$360,OO com água e luz incluso.
H403 Quitinete com 01 quarto. Bairro Nova
Brasília. R$420,00 + Taxa de água.
H542 Apto com 02 quartos. Bairro Vila Lalau.
R$430,00l'Cond..
H543 Apto com 02quarfos. Bairro Vna Lalau.
R$460,00+Cond,

. H410 02Quitinetes NOV�S:com Q1 quarto.
BairroAmizade. R$470,00 + éhergia (cada uma).
H411 Quitinete com 01qtJarto. Bairro Jaraguá.

.

99. R$300,OO
H538 Apto com 02 quartos. Bairro Nova Brasilia,
R$500,00 + IPTU,
H541 Apto com 02quartos. Bairro Centro.
RS650,00 + Cond
H544 Apto com 03quartos. Bairro Nova Brasílía,
R$580,00.

.

-

H536 Apto com 01 suite + 02quartos, Bairro
CENTRO. R$700,OO ).Cond.

.

H540 Apto com 03quartos. Bairro Centro.
R$700,00+ Cond.

•

.
.

ALUGUEL COMERCIAL:
1-1715 Sala comercial com 56m'. Bairro Santa
Luzia. R$318.00.

'

HTla sála. CdmerdaL Bairro'Gentro, RS390.00 t
IPTU + Comi >, �. f'

. H701 Sala comercial com 90m'. Bairro Centro.
R$490,00 + Cond. +·IPTU.
H710 Sala come"rciaL Bairro nova Brasilia.

1
R$500;OO .. -'�:\' :,. '. -

H717 Sala comercIai com 32m2 t WC. Bairro
Centro, R$670.00 + IPTU,'

.'

}l70? Sala Comercial. Baírro Nova Brasília,
RS600,QO .' , .

R700 Galpão. Bafrro Chl�<?e:P-aula. R$600,00,
.' ,f'1713.Sala.comercial com t30m', Roa Barão do

Rio srenco- Bairro Centro. R$1.500,OO.
H716 Casa comercial em alvenaria com 05salas
e demais dependendas. Bairro Centro EM
GUARAMIRIM. R$tSOO,OO
H719 CASA COMERCIAL com O4quartos, sala
grande, cozinha grande. 01BWC. Bairro
Centro,R$1.600,00
H720 Casa Comercial com 02 salas, 04 quartos
grandes e demais dependencias. Bairro Centro.
RS acima de 3.000,00 + IPTU
H721 Casa Comercial 02 pisos com 283,93m2,
com 04 slas grandes em cima ,e 05 slíl�.einbalm�
e demais dependencias, Báirro'CeQtro, ;�",,...�.;
R$2.500.00 '.,. ,,!.•""'�':: ..•.,

l,

_.

, ...,'

VENDA DE CASAS:
H119 Casa de ãlvenaria com 100m2, com,
03quartos,01 banheiro, cozinl1a, sala, copa, área
de serviço e O 1 vaga de garagem, Rua Mario

.

Jabruske- Bairro Nereu Ramos. R$130,000,00.
H114 Imóvel em construção com.3.00m'. '.
lo eamento Miranda, Com terreno de 825rn':
excelente para comercio. �
H121 Casa de alvenaria no Bairro Vila Nova, com
314m2, terreno com 530m2• com piscina e

garagem para 04 carros.
H122 Casa de 1061112 no Bairro Czerniewicz com
01 quarto mais suite, Rua Nivaldo Pereira. Valor
220,000,00

.

VENDA DE TERRENOS;
H329 Terreno com 196.913,45m2, Bairro Ilha da
Fiqueira.
H324 Chácara com 47.500m2• Tífa dos
Monos.Valor R$95.000.00.

VENDA DE CHÁCARAS;
H318 Chacara com 28.000m', com casa de
120m2, com rancho hordenhadeira automática, 3
km do centro de massaranduba. R$260.000,OO.
aceita imóvel como parte de pagamento-

,

�I

VENDA DE SALA COMERCIAL,
H034S Sala Comercial no Edificio Market Place,
com área total de 57,210m' e área útil de 39270m', .

com 01 vaga de garagem. Ideal para escritorlos,
-:opsultorios. Ofirna Oporturíidade. R$73.000,OO

Lotes de esquinas no

.mizade, na Tifa Schubert.

H203 Residencial
Hibiscus - Aptos cf 01
02 dormitórios, cozinha,
sala estar/janJar, área
de serviço, 01WC,
sacada, salão de testas
brinquedoteca e sala
para Fitness.Rua
Feliciano Borlolini,1397.
Bairro do Rio Cerro.

s c l e c e e s coou e r e r • v s s

H203 Villeneuve Residence

aptos com área total de 515,12m2,
Para quem 'gosta de viver com
requinte e segurança,

H203 Residencial Saint
Tropez - aptos com 01,02
e 03 dormitórios, 01 ou 02

vagas de
garagens,cozinha, sala
churrasqueira a gás nos

aptos, terraço Fitness
Center, hall social

.

decorado, playground,
bicicletário.Rua Exp. Cabo
Harry Haldãch. Bairro
Centro.
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.

rasil

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

REF 051 - Rua E�geniO Be�oldrj
'aptos novos c/2 dorm., R$ 700,00

,

livre de cond., Água e gás e apto c;'
1 dorm, R$600,00

,Glassimais 33'

(47) 3372-0555
PlANTÃO

BETV 9156-7700,IIRIO 9979-6750

r ��';"!Ci:�M%i."iS<!�"'i<""'.,_ ,c,

REF 412· CHAMPAGNAT - SOBRADO ALV - 3 SUíTES, ÁREA FESTA C/
. _ ._.'

PISCINA. R$590.000,0(}

•

REF - 499 - HenÁgu.� plazera ;230 - Edf.
..

"<-

Alessió serÁ n�tit'�Pto f suíte com
hidro e closet, 2 dorm, 2 bwc, cozinha,
sala estar/jantar, tv c/ sacada, area

serviço c/ cburrasquera, �$ 435.000,00
-_��.... ,l.....,':";f_�

,

REF 364 • CASA ALV • 1
�

SUíTE' ,

.+ 2 ��RM.'R$245.000,OO
.,;..!r,-:� ,:_ �::;::

REF· 498 - JULIO GADOlll- 75, casa alv,
1 su�e +·2 dorm, bwc, sala, cozinha mob,
"Iavanderia, copa churrasqueira, garagm 2

carros. R$210.000,OO ,
_p

REF 504 - casa de madeira com 4, ).
dorm, sala estar, jantar, cozo + uma

construçao de alvenaria cj area de
festa, bwc,lavandetia. R$280.00,00

Ref 482 - Rua Carlos Hruska
prédio com 6 apartamentos.

R$600.000,00

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

frente com 33m. R$ 1.850.000,00

Ref 350 - Rua JoséIheodoro
Ribeiro - terreno 16.000M2, frente

c/ �Om. R$ 1.900.000,00

CHICO DE PAULA- VENDE

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

apartamentos. R$400.'OOO,OO

",

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

garagem. R$198.000,OO

REF 486 - TE,RRENO C/330M2.
R$120.000,OO

REF 051 • APTO 2 DORM.
R$650,OO E 1 DORM. R$450,OO

REF 432 - RESID. NEUMANN
APTO 1 DORM. R$89.000,00

REF 023 - APTO 1 SUíTE + 2 DORM ..
R$1.000,00

REF 397 - RESID. MAlHEDI- APTO 3
DORM. R$119.000,00

REF 313· CASA MADEIRA.c/TERRENO 400m2. R$108.000,00

ReI 496 • casa alv • 1 sute, 2
dorm, sala estar/jantar, cozinha,
área serviço, bwc, garagem.

R$260.000,OO

TRÊS RIOS DO NORTE - VENDE
,

t

Ref '495 :918· Rua 918 - Jose
Martins. terreno 3.200m2.·

R$220.000,OO
.... - - -

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

R$122.000,00

REF 486· TERRENO 330m2.

R$120.00Q,OO

f
I

.� ,

(
{

�
·1
(

._

I
{

_."
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Rua R.einoldo Rau, 276 - Centro. Jaraguá do Sul

.

L-1 000 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - VILA NOVA - Com 03
quartos, sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, com
dois portões eletrônicos, toda murada, com garagem coberta pra é
04 carros. R$1.700,00·

•

L-1001 - POUSADA - com 23 suites, contendo 01 apto com 02
quartos, sala de estar; copa ampla, lavab?, bwc social, layanderia E
cozinha mobiliada - próx. Ao posto de saude doCzemJeWlcz

L-1 002 � SOBRADO - PARTE TÉRREA - CENTRO - cf suite, 03
quartos, bwc social, 03 salas, cozinha, lavanderia, despensa, chur·
rasqueira, piscina, 01 vaga de garagem. Rua asfallda, toda murada
R$1.050,00
L-1003 - CASA ALVENARIA" VILA RAU - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, garagem, casa toda murada. R$500,00

. L-1004 - CASA ALVENARIA - JOÃO PESSOA - Com 02 quartos, Sé
.

/.

cozinha, bwc, ára de s rviço, garagem, toda murada. R$480,00
..
L·1006 - VILA NOVA - Com 03 quartos, sala, cozinha, 02 bwc's, á

;i de serviç9, garagem, toda murada. R$950,00
§ L-1 007 - ÓTIMO PONTO COMERCIAL NO CÉNTRO - CASA DE
; ALVENARIA. R$2.000,00
, .

m L-1 009 � CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartos, sala,
i cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$650,00
i '

* L-1 01 O - CASA - JARAGUA ESQUERDO - Cf 02 quartos, sala,
m cozinha, area de serviço, 01 vaga de garage. R$620,00
1 L-1 011 - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$630,00
L-1 012 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05 sala:
02 bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2.
R$2.800,00
L-1 014 - CASA MADEIRA - Vila Nova - Com 03 quartos, sala;
cozinha, bwc, varanda, garagem, tod� murada.R$ 770,00

.. L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - Cf ,01 quarto, sala, cozinha
bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$480,00
L-2003 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozin
área de serviço, vaga de garagem. R$600,00
L-2006 - QUITINETE - VIEIRAS - cf 01 quarto, cozinha, bwc.
R$280,00
L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - cf 03 quartos, sala con
sacada, cozinha, bwc social; área de serviço, lavandelia e garager
R$500,00
L-2010 - APARTAMENTO - CENTRO - CALÇADÃO - Cf 03 quartos
sala, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada, 01 vaga de
garagem. R$700,00
L-2015 - APARTAMENTO - CZERNIEWlCZ - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, 01 bwc, 01 vaga de garagem. R$550,00
L-2018 - APARTAMENTO - CENTRO - cf 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 02 bwc's, sacadas e 01 vaga de garagem. R$650
L-2028 - APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO - cf suite, 02 quarto:=�........,...,....................,..,..,_. sala; sacada com churrasqueira, cozinha, bwc social, lavandelia e

garagem. R$950,00
.

L-2035 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA - cf 02 quartos, sala.
cozinha, bwc. lavanderia e garagem. Com sacada - Prédio tem Sal1
de festas, portão eletronico. R$500,00
L-3000 - SALA COMERCIAL - CENTRO - .cf aprox. 110m2 e 2
bwc

'

s. R$900,00
.'

L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inclusive para cadeirante. R$3.000,00

. L-3003 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área supelÍor 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$1.400,00
L-3011 - AV. GETULIO VARGAS - EM CIMA DA OTICA HERTEL C
'aproximadamente 45m2. R$500,00

.

L-3014 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf 280m2. R$2.400,00
L-3015 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf aprox. 100m2, 02
bwc

'

s,R$2.500,00. .

L-3016 - SALA COMERCIAL lJ:RREA - CENTRO - Com aprox. 50r
bws, com estacionamento. R$670,00
L-4000 - GALPÃO - SÃO LUIZ - Com aprox. 670m2m, mesanino c
cozinha e bwc. R$4.400,00 '

L-500b - TERRENO - CENTRO - Com aproximadamente 1.300m2.
R$900,00
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\ "

.··APto� quartos, demais dependências, sacada Com çt)urra$q4eira.

.

Aprox. 53m2 privativo. Acabamento com'mássa cç>lTida, ",.

Entrada de R$.15.{)OO,QO + parcelas à,t� :êrltrega
'

+ saldo pel6 'Minhá
..
Casa MinllaVidà·.

El)trega: 1 ano, R$ 98,000,00

� .....r � �, �

...

\!.

�

:: ;;". ""!';-
"- -

, __
' o.��,

�

�� ����.tIj�\ifJ:1�r;_����;

Terreno 2. Om2 - Schroeder
33,75m2 frente x 34,OOm" fundos
R$ 500.000,QO. AceítaProposta.

Terreno 1.485m2 • Vila Nova
Transversal da 25 de julho

R$ 3-'lS.000 00 • Aceita Pro osta.,

Todeschini�

En ega: Março de 20 I)
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"

•Administra
·Casa
·'Lote

"

•Ap.· mente
• Chácara.

Rua Exp. João Zapella, 88
Centro - Jaraguã do.Sul

Ref. 282.1 � Casa em Schroeder com 1 suíte
+ 2 quartos. sala. cozin� bwc.lavanderia e

garagem. R$120.000.00.

t .�'., ,,.,�.., ,,..:,>•• ,,

.....

Ref.-119.1 -ApVtunento na Ilha da Figueira
com I $\Í\e + I quarto". cozi"'" bwc.
b� sacada com churrasqueira e p�

� R$I"S.ooo..OO.
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,

�ieiitmmilJjil&Bri�
lIbiB llieimnikdk!» Raul" 58 - Cernttm -� do SulU

Apartamentos TIPO 01 com suíte e dois dormitórios, bwc social,
sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e duas vagas de garagem, com áreas estimadas
de 153,63m2 total e 98,50m2 privativo - R$130.466,16-

(Entrada negoclável mais parcelas).

Apartamentos TIPO 02 com dois dormitórios, bwc social, sala de .

estar/jantar: cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e duas vagas de garagem, com áreas estimadas
de 120,.95m2 total e 75,OOm2 privativo - R$102.949,44-

(Entrada negociável mais parcelas) ..
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o EMPREENDIMENTO
QUE VAI TRANSFORMAR.

OS SEUS DIAS ..

:-

l

.
'.

" .'.." ..
_

ÁREA DE LAZER COM sALÃO·
DE FESTAS E CHURllASQUEIRA
ÁREA DE SERVIÇO
COM ESTENDAL

�.��;� .

. '_ SUÍTE
,

+
I QUARTO

ELEVADOR'
:"

.

':.,- .FINO PADRÃO DEACAJiAMENTO, : ,'-�.�- ,-
.t���. t:r�.. �

_"'� .. J' "o ....-.._..

_;. �.-
.�;,f·>·f.'$- PREPARAÇÃOPARAARSPL:rT" '-� "<)'1\

ESPAÇO GOURME.� .'

".

\
.....
-.

. PLANTÃO DE VENDAS: '

RUAMARTIM STAHL,5S5·VILANOVA

3273-7037
9101-S21ã

VENDAs, CONSTRUÇÃO
E INCORPORAÇÃO:

MET�O�
A
D
R
A
D
OCREC114836
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Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção de JUNHO
- GANHE AGOJll>. STRASBOURG é uma campanha dasConcession.árias Strasbourg.Famllia 207 com taxa O,99%a.m., prazo de até 48meses com entrada mlnima de 50% do valor do velcuío. E também compre seu Peugeot

207 e ganhe CO Player MP-3 Pioneer com USB frontal e interface para IPOO; esta promoção de CD Player MP-3 Grátis não inclUi o Modelo 207 QUlksilver e os modelos 207 Hoggar. O preço anunciado a partir de R$·31.990,OO é do modelo Peugeot 207 HB X-UNE 1Al Rex, 05 portas,

_
anofmodelo.: 10/11, com ar-condicionado GRÃTIS, pintura sólida, frete induso; preço público sugerido para venda à vista. Op� 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,

vidfos e travas elétricas, pintura sólida, frete induso; preço público sugerido para venda à VIsta. A taxa de 0% ZERO por cento é válida para toda a linha 307 com entrada de 50% do valor do veIculo e saldo em até 12 vezes sem juros, modelos 10/11, outras condições de pagamento consul

tar-a concessionáría. Os acessórios informados são domodelo 307 Presence Pack 1.6L Rex. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeira, sem aviso prévio e todas sujeitas à análise e aprovação de crédíto. Imagens meramente

ilustrativas. Estoque das Ooncessionáries Strasbourg participantes: peug&t 207 HB X-Une 1.4L Rex, 5 portas, ano/modelo.: 10fl1, 01 unidade. Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, ano/modelo.:10/11, 05 portas, 25 unidades. Peugeot 307 HB ou Sedan.: 05 unidades. Prazo de vigência

da promoção de 04106/2010 à 30/06/2010 ou ,enquanto durarem os estoques. Não cumulatiVa para outras promoções. Para ":1!iS informações sobre preços e condições especiais, consuHe a Rede de Conoessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424.

_- .....
- ..-

. .

,CO PRE SEU PEUGEOT207
EGANHE 'ESSE CD PLAVER'

.

PIONEERCOM usa FRO TAL
E INTÉRFACE PARA IPOD

Strasbourg -Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau,414

.

,

Itajaí (47) 3344-7-000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 333i-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

�I PEUCEOT
ASSISTANCE De Sequndó a Sexta das 8h às 19h - Sábados dos 9h às 13h - www.strcisbourg.c6m.br

PEUGEOT
MOTION & EMOTlON
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A'casa que você
sonhou agora

pode' ser
*
uso do FGTS como lance

*
sem juros

* imóveis residencial ou comercial
*

compra ou construção
sua.

347,22 491,67400,00
590,00480,00416,67

560,00
786,67

486,11 688,33
555,56 640,00

885,00625,00 720,00
694,44 983,33800,00

Consulte planos para VeíCULOS ou MOTO.
,

-

3371-8153

9186-7223

BALCÃO DE
NEGÓCIOS

'!!lil/I/HlfUiíliHII!fltm!////il///I//l/i/l/U/í/lffll/I/li!/I!I//1I1I1/,j///H/II/llf/!!!/ili1/1flitl/l/i//lII/I/fll//I//I//IflIi//I///1/1/WJiY/I//I//lmi/li!!

milllIIIll!llIlIIilll/llJlll1I1/H!OUlm_/m/Hb.líffiJffJlli.!_'IIII1/f/JIJIIUIl1Iumllm./flitI1 ,.

z: ALUGA-SE

Maq. De. costura - Aluga - se,
industrial, instala � se,lâmpadas
para costura. Tr:3371 - 1305 ou .

9962.- 7720
-

Esteira Ergómétrica - Alugo estou
procurando uma esteira-para alugar
por 3 meses .Tr: 9976 - 4912 Marci

Alugo retroproletor + sorri Tratar.
.

no fone 9905 - 0627

z: COMPRA-SE

ANTENA - Compra - se, parabólica
pequena. Ir: 9194 - 0580 ou 3273
- 5183.

AR COND. PI CARRO - Compra
- se, AC original pi Opala 75. Tr.
96523006
Biz - Compra .. se hondabíz tabrí- .

cada de 2006 a 2009 pago á vista.
Tr.(47)9651 - 8586

Carros - Compra - se - Carros já
financiados, quita - se e regulariza
- se perante ao banco, cartório e

financeira. Tr: (47) 9120 - 0262.

Cabelo - Compro cabelo, pago a

vista. Tr:8814 - 1696
. .

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

f'
. Maq. De costura - Compra - se .

Over lock simples, até R$200,00.
Tr:3370 - 7160 Dulce

OURO - Compra - se, paga - se a

vis.ta. TR. 84484905 I 99790605.
Betoneira - Vende - se. Tr:47 9606
- 2229

'IM!'I!'II;,''HI,IJ</'

ODA-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 aproxi-

': rnadamente, já desvermifugado.
Tr:3276 - 4603/9911 - 7667 Karla.
Material para construção - Doa - se,
areia para reboco, 3 sacos de cal e
2 sacos de aquamassa, interes
sados retirar antes dos dia 19/6. Tr:

. 3370 - 1176

1mtWINKiliwmWI

VEN O E -SE

Cadeira Abdominal - Vende - se,
nova, R$500,00, Tr:8826 - 6122

Aparelho de CD - Vende - se, com
USB, apartir de R$249,90. TR:33?0
- 1478

Aparelho de CD - Vende - se,
.

Tr:3376 � 4050

BARRA PARALELA - Vende - se, de
alumínio. Tr:8843 - 2125.
Barraca - Vende - se para 3 pes
soas em ótimo estado. R$150,00.
Tr:3370 -_ 2257 ou 9111 - 0825

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

Berço e Carrinho de passeio -

Vende - se, em bom estado, R$300.
Tr: 8461 - 3259 3376 - 6164 após
da 15 horas

BICICLETA - Vende - se, feminina,
antiga, própria pi colecionador. Tr.
92116664

Caixa selada - Vende - se, sLid de
� 2pp, pioner, R$80,00. Tr:3376 -

4050
CAMA - Vende - s�, casal, madeira
maciça, R$150,00. Tr. 3276 - 0340

Celular - Vende - se, Nokia N95,
8gb, em perfeito estado, com GPS

- habilitado, funcionando 100%,
R$700,00; Tr:99750078

.

Cerca de alumínio - Vende - se,
3 cercas para muro, medo 1 m
de Alturax1 ,4m de comprimento.
Tr:3370 - 3110

.

COMPUTADOR - Vende - se, pi
trabalhos gráficos, completo, Quad
Core 2.5Ghz, 2Gb, HD400Gb, placa
profissional Nvidia, Quadro FX570,
R$2.300,00. TR. 9978 6795 Raquel

-

Computador - Vende - se, tela LCD,
R$9990,00. TR:9942 - 9613

Computador - Vende - se,
.

usado(em bom estado), teclado
abnt II portugues, mouse optico,
caixas de som, HD 160 Gb, grava
dor de dvd,monitor Icd 15" sam
sung, R$900,00. Brinde mesinha
do computador. Tr:33762271 ou
99542632.
CUBO PARA GUITARRA - Vende -

se, 50W. R$490,00. Tr:33iO - 5533
ou 9109 - 8233. .

COMPRA-SE
Carros iá .

financiados,
quita-se e

regulariza-se
perante ao

banco, cartório
e financeira.

Tr: (47) 9120-0262

. IVenha conter;r ,fUI,SIOI' ,.e!"J'içoll
- (047) 3376;·0251

.

Rua Angel'o Rub'nl� 90,0
Barra do-Rio Cerro .. Jar'aguá do, Sul ti se

AUTOMECANICA
DA BA,RRA :LTDA.

Lanchonete e sorveteria - Vende
- se, no centro, valor a combinar,
Completa, com 3 maq. De sorvete
e Buffe.t, aceita - se carro. Tr: 3372
-1257

·

Lanchonete - Vende - se trailer
lanchonete, completo com ch-apa,
cuba de aquecimento, geladeira,.
pia, cadeiras e mesas e armário.
Tr:9187 - 9332

LAVAÇÃO .; Vende - se, Ilhada
Figueira, aceita carro. Tr:8826 -

8636.
· LOJA - vende - se, de confecção
em geral, aceito carro ou material
de construção. Tr:8813 - 0934.
LOJA DE MÓVEIS - Vende - se. Tr.
99975027 .

Maca para massagem - Vende - se
com orifício, semi novo. R$160,00:
Tr:3370 - 2257 ou ·9111 -.0825

Maq. de MARCENARIA - Vende -

se, Tr. 8844 � 5501

Maquina de costura - Vende -

se reta automática eletrônica
H$2.000,00, Overlock 1.800,00,
Overlock'R$500,'00, Overlock
R$1.000,OO, rnaqiiina de bainha
R$1.500,00 e catraca R$2.500,00.
Ao adquirir todas as máquinas,

.

ganha uma pistola para limpas as

peças. Tr:3370 - 7031 após as
15h30.

Maquina de costura - Vende - se,
2 Overlock, 1 reta, 1 cobertura.

· Tr:9123 - 7529 ou 3371 - 3073
MAQUINA DE Costura- Vende - se,
de bainha industrial, 3 aguhas Nis-
sin, R$1.400,00. TR. 33700983

.

Mármore - Vende - se, pedra de
mármore, 1 mX1 m, R$100,00.
Tr:3376 - 4050
Mercearia - Vende - se, em pleno
tancíonamento. Tr:9112 - 3947
Mesa Digital -. Vende - se, Wacom
Bamboo Fun, com 4 pontas, ca
neta + mouse, praticamente zero.

·

R$500,00. Tr: (47) 8405 - 4561
Márcio.

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

Mesa - Vende - se com 6 cadeiras,
cerejeira. R$350,OO. Tr: 3371 -

5270 (noite)
Mesa - Vende - se, 3m de com

prornento, 80cm de altura com 2
cavaletes e 2 bancos.Tr:3370 -

_

6652 Altair

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

.

MOENDA DE CANA - Vende - se,
semi nova.TR. 33705622
MOTOR VOLVO 340- Vende - se,
95, melhor oferta. Tr. 99380871
MOVEIS - Vende - se, apenas 1
ano de uso, pi loja de roupas fem,
em MDF, cores, caramelo e branco.
Balcão, caixa, balcão expositor,

· provadores, 4'araras, 2 tablados
de vitrine, 3 manequins, painel
decorativo, sofás e tapetes. Tr:9903
- 9535.

MÓVEIS - Vende - se, escritório,
2 rnesas.í armário, 2 portas, 1

balcão, 2 cadeiras giratórias, 4
cadeiras fixas, 2 cestos de lixo, 1
caixa de correspondência. Tr. 47
8"443 - 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

. Nintendo·Wii_- Vende - se novo e

destravado, com um controle e um
· Nunchuk, suporte,' barra de sensor,

adaptador, Cable A/V e mais jogos
Wii sports (baiseboll, boxing, �olf,
Tennis, boliche) e Resident EVII.
R$800;00 Tr:8405 - 6012

Credcar

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

.

3273-2347 I 8853-97:1,6

e-Óe: SAFIRA'
COM SEU
ENCANTO
E SIMPATIA

Atendimento com

tocai, hotel e motel

O - 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
massagem. R$40,00. Tr:3370 -

2257 ou 9111 - 0825

Estabilizador - Vende - se, R$50,00
· e de brinde um mouse óptico. Ir..
3370 - 7160 Dulce ou Susan

'

Freezer' horizontal - vende - 5e,320
litros, cônsul,branco,ótimo
estado,380,00,Tr: 33723922.
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$350,00 TR. 33702715
FREEZER - 4 gavetas, branco,
R$160. Tr: 3273 - 0884 8869 -

5008 Evani.
Geladeira - Vende - se 225L e

Freezer 196L em bom estado por
R$400,00.Tr: 3275 - 3518
JAQUETA DE COURO, - Vende - se,
p/rnotoqueíro, _R$150,00. Tr. 3370
- 5533.

Jaquetas em Couro - Vende - se 02
de moto semi - novas, importadas
da Italia, marca Ixon,. -R$1.000,00.
Cantata com Juliano, fone
(47)8838 - 3194

JOGOS DE VASOS SANITARIO -

· Vende - se. TR. 3373 - 1900 Sergio
KIT - Vende - se, de alarme resi
dencial instalado. Tr:9944 - 5352.

Laje - vende - se,47 m2 de piso,são
vigotes de 2,50 e 2,30, 400,00 Tr: .

3375 - 2861
LAJE FORRO -'- Vende - se,
39m2, R$740,00 negoCiavel. TR.
99370651 Cristina
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,

OFICINA - Vende - se, de bicicleta,
.

corupa, corrrtodo maquinário e es

toque, uma ótima freguesia, ótimo
lponto comercial. Tr:3375 - 2798

OFICINA - Vende - se, Tornearia.
R$46 000,00. Tr:9953 - 2408 ou

9905 - 9850.

Ordenhadeira - Vende - se,
canalizada, com capacidade .para 8
vacas por vez marca westsala Tr:
3376 - 0405

.

. -

PADARIA E CONFEITARIA - Vende
- se, equipamentos e balcões, semi
novos, no bairro Vila Nova,. Tr:9652
� 3963.

Par de auto falantes - Vende - se,
6p novo na caixa R$90,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 bits mais fonte
Dr. Hank 500w. Tr: 9917 - 3771.

Portão - Vende - se pequeno de
ferro, R$100,OO. Tr:
Portão - Vende - se, galvani-
zado vasculante, 1 ,90m Altx1,70m
Comp.Tr: 3370 - 3110

ROLLERS - Vende - se, 37/38.
R$50,OO. Tr. 3276 - 0340

ROUPAS GINÁSTICA - Vende - se,
de suplexx, c/ estoque 500pc. Tr.
88493600/473273 ':-5144 (após
18hrs)
Som automotvo - Vende - se, sub,
1 par de 69 um par auto falante,
modulo de 1200 vatz, 2 corntas,
um aprelho de CD, entrada USB
+ fiação com plug e caixa para
sub e corneta, e 2 super twintwer.
R$700,OO Tr: 84216497 até 13:00

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

Sub - vence - se, durence 2k, de
12. 700rms 9923 - 1153 R$200

Tanque de expanção - Vende - se,
com capacidade para .10001 de leite,
marca westsala Tr: 3376 - 0405

TANQUE LAVAR ROUPA - Vende
- se, fibra, 2 cubas, R$130,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. Jr.33716968

Titulo Soco Baependi - Vende - se,
Tr:3373 - 3836 8422 - 2576

Torno mecânico - Vende - se,
1500m/m comp. Em bom estado
de conservação. Util para oficinas
mecânicas e auto elétricas,
R$250,OO.Tr:9618 � 3777

Tv - Vende - se 14 polegadas, c/
- controle, R$100,OO. Tr:3376 - 4050

TV - Vende - se, 29 GL e OVO.
R$500,OO. Tr: 3371 - 5270, a noite.

UTENCILlOS P/ MERCADO -

Vende - se, serra fita p/ açougue, ,

moedor de carne; balcão de frios e

laticínios. Tr:3273 - 5065.

VESTIDO - Vende - se, de prenda.
Tr:3370 - 4164 ou 8863 --7665.

YORKSHIRE - Procura - se, cor

preta, pequena, sumiu na ru.a
Jacobi Gesser no bairro Amizade,
atende pelo nome de Coca. Tr.3371
- 7914

Videogame -vende- se, Gamecube
. 2 controles, 20 jogos, cartao me

moria R$250,OO. 9917 - 3771

YORKSHIHE - Vende - se filhote,
macho R$400,OO. Tr: 3370 - 2715

YORKSHIRE Vende - se: lindo
filhote, fêmea, av. R$750,OO.Tr:
9182 - 2268

o CORREIO 00 POVO • Fim de semana, 26 e 27 de maio de 2010

2009 34.500
2007 35:200
2009

,'_,

-.�º'Z'�
2007

. PROCURA-SE

Procura - se - Oculos de grau,
estojo preto simara, no trajeto, a
rua João Planishec. Até a ponte do
Beira Rio - Vila NovaTr:3371 - 0902
após as 18 horas com Iris

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

orçamento temos ótimos preços,
. manutenção de computadores em

geral Tr: 99429613
REVENDEDORAS - Atenção
mulheres, estamos cadastrando
ihteressadas para atuar em vendas
no ramo do vestuário, temos jeans,
modinha feminina e moda mascu

lina. Cadastre - se e Torne - se uma

revendedora. Tr:3275 - 2063 ou

91942338.

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

Transporte - Ofereço, Fiorino para
prestação de serviço, transportes
ernqeral para todo o Brasil. Tr:8433
- 8233/8452 - 2923

Fisioterapeuta - Clinica de Estética
Oferece espaço p/ estúdio de. Pi-

.

Iates. Tr:3273 - 2119/9975 - 7708

Alugo reprojetir '+ som. Tratar no
fone 9905 - 0627.

AR+DH+VTE+COURO+mo
+ABG+C.BORDO+CD+RODA

.

+LDT+W - 2009- JARAGUÁ DOSUL

DH+AC+VE+TE+Al +AQ
+COMP '+AUTO +VV +RODA

2008- JONI

AR+DH+AQ

Poda - se Arvores. Tr:9158 - 0019
Vendedor externo - 4 vagas,
ambos os sexos, não é necessário
experiência,somente ter veiculo
próprio carro ou moto, ser maior de
20 anos, interessados Tr: 3371 -

3380 ou 8883 - 7457

APARTAM ENTOS

ALTO PADRÃO - Vende - se, 5 qts
sendo 3 suites, 2 bwc, 2 garagens,
cozinha grande, alto pradrão. TR.
91866262
AMIZADE - Vende - se, 3 qtos, c/
garagem. Tr:3276 - 3321.

Apto centro - precisa - se de

rapazes para dividir apto mobilí
ado em Jaraguá do Sul. Tr:3372 -

2526/9199 - 3174, Alexandre, após
.

as 18:00.

APTO. - Precisa - se, rapaz p/ divi
.dir apto. no Centro. TR. 33701270

Barra do Rio Cerro - Vende - se,
com 02 dormitórios, 01 Bwc,
sacada com Churrasqueira, próximo
ao Posto Km7. R$120.000,OO
CENTRO - Vende - se, ed.
Maximum Center, 1 suite, 2qtos,
gar,salão de festas, elevador, 2°

206 SENSAT 1.0
AQ+LDT+W

2004ITAJAf

andar, sacada fechada com sistema
reike.que pode ser aberta total
mente qdo quiser, todo mobiliado
com móveis sob medida. R$270
.006,00, aceito financiamento.
Tr:3055 - 2094 ou 9117 - 8754.

CENTRO - Vende - se, Ed. Mene
gotti, 2 qts + dep. Empregada, bwc
privativo, R$130.000,OO, aceita
carro e/ou imóvel em Jaraguá I .

Praias / Itajaí. Tr. 3248 - 4258 ou

8401 - 4000

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 aceita veículos
como parte do negócio.Tr:
32748844/99298265 CRECI N°
14237.

Ilha da Figueira'- Vende - se apto
no residencial Hilamar, 111 m2,
suíte, 2 ·quartos e demais cõmodos,
condomínio com salão de festa e

elevador.R$165.000,OO. Tr:8838 -

3955/3055 - 0788

Ilha da Figueira - Vende - se prox.
weg II, com 1 suite 3-quartos e

demais cômodos R$115.000,00+
finan. Aceita - se carro Tr.9137 -

5573

ITAJUBA - Vende - se, 2 qts,
mobiliado, R$120.000,OO. Tr.
33707881/33761315/99056588
c/ Leonel

Jaraguá Esquerdo -Vende - se,
prox. a Madri no edifício D'Espanha,
andar térreo, com área privativa
de 71,68m2• Contendo 1 suíte +
01 quarto, 01 vaga de garagem
coberta e demais dependên-
cias Valor R$11 0.000,00.
Tr:32748844/99298265 CRECI N°
14237 ..

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende -

Glassimais 3

AR+DH

+VTE+AQ+VV
2011- JONI

se, 165,34 m2, heliporto, 2 vagas
garagem. R$600.QOO,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.

.

-

Centro - Vende - se Apartamento, 3
quartos. Tr:9602 - 3904

.

Centro -. Aluga - se Apartamento, 3
quartos. Tr:9602 - 3904

.

CASAS
Água Verde - Vende - se, c.asa
de alvenaria, com 3 quartos .

escriturada, R$11 0.000,00. Tr:3371
- 6069. CRECI11831

Amizade - Vende - se, com 1 suite,
2 quartos e demais dependências,
área externa com churrasqueira,
terreno co 450 m2, todo murado,
H$250.000,OO. Tr: 9979 - 0102
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 - vende - se, casa mista,
pintada, com 3 qts, 1 banheiro,sala,
cozinha,próximo ao mercado
meir,valor 48.000,00, aceita.carro
ou entrada de 28.000.00,restante
parcelado Tr: 3371 - 6069
BARRA DO RIO CERRO - Vende
- se, 2 suítes, 1 master, cozinha
planejada, lav, sacada, gar, área
construída 200m2, terr. 400 m2.
Tr:9609 - 5924 .

Barra 99 - vende - se, casa mista,
3 qts.toda pintada a óleo próximo
ao colégio,28,800,OO de entrada,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VENDA VIA E-COMMERCE VENDA VIA E-COMMERCE

.�

• CARTÃO ELeTRÔNICO ATRAVÉS aI! CARTÃO
• FREIOSABS e-AIR BAG OlJPL0
• OIRi1:ÇÃOELÉTRICA
• AR CÓNOICIONADO
• COMPUTADOR DE BORDO
• CD MP3 COM COMANOONOVOLANTE

VENDA VIA E-COMMERCE .

VE_!IIDA VIA E-COMMERCE

�MAIOR ESPAÇO INJERNO DA CATEGQRIA
• MAJOR PORTA�MALAS DA CA'fEGORIA
.. MANUTENÇÃOBAlXfSSIMA"

• ·3ANOSPEGARANTIA
.

-ECONÔMICO
':'ROBUSTO

wwwrenault.com.br Rede Renau!t Mais de 160 concessionárias no Brasil.

Liberte ITAJAí
(47) 3341-3341

JARAGUÁ DO. SUL
'(47) 3274-0000

JOINVILLE
(47) 3145-3145

BLUMENAU
(47) 3144-3144

www.Liberte.com.br

Para mais informações, cDnsulte sua concessionária Renauit 1) Chn Camp�s 7.0 16V Hí-Flex 2P 70111, COMPLErD, plrl:lITa sólitla: à vista por R$29".'J90,VENDA VIA E.c�MMERCE. Consulte condições de.talhadas de !inal1c�ament(J na concf}sSiotuiria Libl)rlé. Estoque: 3 unidades,. 2) Clio Campus 1.0 W\} HI.Plex 2P 10111. pintura
s.óllda. ii. vistapoi R$ 23"'�90, VENDA VIAE·COMMERCE. Consutte condiçõe� d,,(aiI1adas de IÍl""lI1�/aJ.1.1ento:na C�)i1CfJSs!OIllUla Uberte. Estoque: 1 unidade. 3) Sandem�lrthentlque r.o 1�V H!.F.le� 4P \0111, b�S/co, .pll1twa solida, a vista por R$ 27.390. Estoque 2 UJ1idllde.�" 4) Sandem Expressioll to "16\1 Hi-Fiex4P íO/1'I, COMPLETO.
pintura sÓlida, à vi$ta por R$ 34.990. Consulle cündições rleía!iladas de linandamento na concesSionaria Liberte. Estoqlle: 3 u?!(!tldes. 5) S:;mcIB�a Stepw"l{ 1.616\1 HI·Flex4P 191W. ("O!i1PLE f�, p:�ltllr� soliDa, a IfIsla por R$16.990. Consulte condições detalhadas de tinGlncimnento na i,'oncessionária LLberté. Estoque: .1 unidade. 6)
Megane E,'ípresi>ion 1.616V Hí·Flex 4P 10/1 j, COMrL�TO, pinlura nletáh?a, à yistapor R$ 48690: VENDA v� .E�COM�lER�t:. Ccnsu�e c�::;ll?Oe.�.��talhad,:s Cf: f!nanc:a�ento�a COflce?slonana l�erte: E.s�oq\le: �.um�:d:�, 7) logan AuthenHqLJe.1.0 16V Hi ..Flex ilP 10/11, básico, pintura saliela, á 'lista por R$ :31)990. 0\1 financiado
com �m!rada + 60 vezes de RS 399,00. Consulte Gondlçoes tilltalhadas da líl1aflClamentG na coneessonana Lluel te. Esjoque. c "mdades. Otf;�,a!'; Vá'iOô.S ate 2110&70. S�m.",nill pda autOloovels.em '��loque. Eswql,es limllad\,,·s, LInhas Logan, San(jero, Sandero StE:PWRY, Mélgan€l Sedfll"J, MiJ'Janfl Gtm\d Tour e Syrnocil com gi:!rantJ:' (Ia
3 anos ou 100 rnii qui!Ôil1f1tro$., o que ocorrer pflmeiro, C01K!k:ionada aos .teffJl0S e condições estabelecidos no Manual. de Garanlla e Mal1t..�en\.ao.A Renauli reserva-se o direito de alterar as E:�pé\";ljiGaç;Oes de seus veículos. serviçc,s.e taxas SEm prévio aviso. Im�tlnS meramenlH il\.lstratlvas. AlílUHS itens momrácJo'$, e/oI) mencionados são
opcionais e1(ll.I acessados e/ou referem"se a versões especificas. Se beber, não dirija, Enqllanto cliriglr, não lale ao GeJular. Preserve a \Ilda. C/iltos de segurança em conjunto com ali bags poosm salvar \lIdas. .

.

. .'
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CITROEN C3 1.6 EXCLUSIVE
AUTOMÁTICO FLEX 2011

VOCÊ TEM QUE CONHECER.
VENHA FAZER UM TEST-DRlyE.

CITROEN C3 XTR
1.4 FLEX 2011
a partir de R$

42 90000 EnT�24X
• I

099'X\1"2 ANOS DE GARANTIA
O

ti"AIR-BAG DUPLO I
Rodas de liga-leve 15" + Rádio CO tl"2 ANOS DE GARANTIA

com comando no volante GRÁTIS ,ti"COMPLETORodas de liga-leve 1S" + Rád�o'CO
com comando no volante GRATIS

APROVEITE AS CONDiÇÕES SEM COMPARAÇÃO DA LE MONDE.

ACESSE WWW .. LEMONDE.COM.BR E CONFIRA.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CTRoen

l-Preço à vista, não inclui frete, seguro e opcionais, sem troca, válido até 30/06/2Ql O ou enquanto durar o estoque para.os modelos de carrosaqui anunciados, Citroen O GLX 1.4 flex 2011,O XTR 1.4 Flex 2011,p 1.6 Excl�sive Automático Flex 2011. �- (DC realizado pelo,Banc� PSA - entrada de 45% e saldo em 24x, com taxa de 0,99%. TC R$ 828,00.
Confira a CET da operação e� uma de nossas lojas. Cadastro sujeito a aprovação. 3- 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroen do Brasil e 1 pela Le Monde, conforme contrato assinado entre cliente e concsssonana 4 -O cliente deve escolher necessanamente uma das tres opçoes. As promoções não são cumulativas. Imagens meramente ilustrativas.
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. Classimais .

aceita - se carro ou 20,000,00
.

parcelado
BARRA DO SUL - Troca � se

por chácara ou tert em Jaraguá.
Tr:8824 -1107.

Centro - Vende - se alvenaria
semi acabado, distante 800m' do
Angeloni novo, R$130.000,00,
aceita - se 60,000,00 de entrada o
restante parcelado ou negocia - se.

. Creci 11831. Tr:3371 � 6069 .

Amizade - vende - se, casa de
alvenaria, loteamento versalies
próximo ao ARSEPUM,com surte
+ dois quartos, banhero.sala de'
estar e jantar,cozinha com móveis
sob medida, lavanderia,garagem
pi dois carros, área externa com

churrasqueira; terreno cl 450m,
260,000,00 Tr:47 8466 - 9635

Chico de Paula - Vende - se, por
motivo de mudança, URGENTE,
uma.casa em alvenaria (Bloco
de Concreto a vista} com Laje,

, 40,00m2, no um pouco pra frente
da MenegottLMalhas. Preço a

combinar. Aceito 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 40,00m2, no
prox. a Menegotti Malhas, terreno
de 600,00m2, aceita - se carro e
estudo proposta. Tr:3371'8700 ou
84070997

.

Ervino: Casa de madeira 800mts '

distante da praia. Tr:3371 - 6605a
noite com Sirley
Erwino: - Vende - se casa om 2
quartos. Tr.91 016007
ESTRADA NOVA - Vende - se

prox. a Unerj, alv, laje, 4 qts, 2 bwc,
garagem 3 carros, R$150:000,00.
Aceita casa de menor valor. Tr.
91375573, I 33716069 - Creci
11831

.

Figueirinha - Vende - se, alvenaria,
2 quartos e demais dependên
cias. R$135.000,OQ, entrada +

financiamento. Tr:9183 - 80811 ,

3373 - 0098

Ilha da Figueira - alvenaria, 150m2,
5 peças, cozinha planejada, 2 WC,
garagem para 2 carros, terreno
com 960m? (frente para 2 ruas),
podendo ser desmembrado posteri
ormente. Tr:3371 - 1634 fotos pelo
vs33@bol.com.br
Itajuba � Vende - se, alvenaia,
nova,com 3 quartos, mo
biliada, distante 300m da praia,
R$120�000,00, 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 esquin�, .'

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

NOVA BRASILlA - Vende - se
.

terreno cl 740m2, casa c/240m2 1
suite, 3 qts, 2 bwc, piscina, área de
festa. R$550.000,00. Tr. 91696342
PiÇARRAS - Vende - se, prox ao

fórum, ou troca - se por imóvel em
-

Jaraguá do Sul. Tr:9975 - 3090 ou
3371 - 1243 cl César.
SANTO,ANTONIO - Vende - se

Joinville, alv. R$40 000' 00 ac�ito
carro no negócio. Tr:3372 � 1617.
Scheroeder - Vende - se, nova,
60m2, 2 quartos, sala cozinha e

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

Schroeder - Vende - se, alve- ,

naria dois pisos 250 mt2 centro
de prox: Prefeitura, murada,portão
eletrônico,t�rreno de 700 m2,
R$280,000,00.Tr: (47) 3374- 1828
ou 9909 - 7428

Shereoeder - Vende - se, Nova,
alvenaria, 80m2, aceita - se finan
ciamento ou carro. Tr:3374 - 2023
Sheroeder - Vende - se, alvenaria,
2 quartos e demais cômodos,
R$90.000,00Tr:9183 - 8081/3373
- 0098
Toledo - PR - Vende - se ou

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 26 e 27 de maio de 2010

troca, casa em Toledo por imóvel e
Jaraguá do Sul. Tr: 3237 - 7163 ou
9912 - 3610

Três dos do Sul - Vende - se, nova'
de esquina, 1 quarto e 1 suite,
garagem com churrasqueira, ter
reno de 410m2, prox ao mercado
Larissa, R$149.00,00. Tr:3372
- 1257

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

· modos, garagem para dois carros,
por casa nos bairros Baependi ou
Vila Lalau, casa no mesmo padrão.
Tr.9654 - 0907

Vila Nova - Vende - se, excelente
localização, R$140.000,00. Tr:8428
- -7826/9909 - 5514
VILA NOVA - Vende - se, Rua Lino
Sbardelatti, ótima localização,
R$140.000,00. TR. 842878261
99095514 Ademir ou Marli

Vila Rau - Vende - se, alvenaria
próx. UNERJ, 107m2, 3 quarto�,
Terr.14x30 - R$j 55.000 - Tr::9918 -

9996/3372 - 0777

Enseada - Vende - se, distante .500
metros da praia, 2 casa de alve
naria com laje, entrada individual
.com portão de ferro, legalizada,
R$1 OQO.OO,OO. Tr:9137 - 5573
Creci 11831

fflihimmr'liflliiiil!!l CHÃCARAS
Corupá - Vende - se, na Es-
trada Geral rota das cachoeiras
13.897m2, com casa de alve-

'

naria, rancho, plantação, rio aos

fundos, R$70.000,00, aceita - se

R$45.000,00 de entrada + parce- ..

Ias de 25 de R$1.000,00. Tr:3371
·

- 6069. CRECI11831

GARIBALDE - Vende - se, 41
000m2, 3 lagoas, 1 rancho, com ,

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

JACU - AÇU - Vende, - se,
54.462,48m2, cl casa simples de
madeira, cl lagoa e energia elétrica
R$138.000,00.Tr. 3274.8844 -

'

c' CRECI/SC 2716J

Ribeirã Grande - Vend - se,
13.870m2, limpo e plano, prox2�
vale das pedras R$90.000,OO sem

befeituria R43371 - 6069
RIO CERRO II - Vende - se, 50
000 m2, lagoa de peixe, cachoeira.
R$120 000,00. Tr:3376 - 0726.

•

SANTA LUZIA - Vende ou troca
- se, 21.800m2, ági.Já corrente,
palmeiras,bananal, lagoa. Tr.
32752037/91184455
SANTA LUZIA - Vende - se, sítio
cl 375.000,00m2, grota funda.
Tr:3370 - 2855.

SCHROEDER - Vende ou troca - se
chácara no Rancho Bom, terreno

'

7p.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 frutíferas, área propicia pi
pasque e pague, R$450.000,00. Tr.

·
337.05603 I 99735780

...... LOCAÇÕES
CASA - BARRA DO SUL - Aluga � se

pi temporada.Tr. 3376 - 1553 ou

,9903 - 0545

_

CASA - PIÇARRASI BARRA VELHA.
- Procura- se pi alugar, dia 24 a 3.
Tr. 91812725
CASA - TRES RIOS DO SUL - Aluga'
- se, Rua Alwin kcch, 130m2,
garagem; 3 qts, R$550,00 mensal.
TR. 3370 - 1447 Romeu

Casa - Aluga - se em Tres Rios do
Sul - prox. mercado Larissa. Ir;
3275 - 1594 I 8843 - 5751

CASA - JGUNGUARAMIRIM -.

Pro�ura - se pi alugar, ? qts, sala,
cozinha; bwc, lavanderia. Tr. 9167
- 6964

Enseada - Alugo casa, na praia de
enseada, com diária até R$100,00.
Tr:3370 - 6658 após as 15:30 .

9212 - 6648

GALPÃO - GUARAMIRIM - Aluga -

se, 300m2, Tr. 33701608

Galpão - Aluga - se, em Jaraguá do
Sul, 850m2, Tr:3370 - 1608

.

Galpão Comercial - Vila Lalau
- Aluga - se (14 x 9mt) boa local
ização, acesso asfalto,' Pé direito
alto, P� fins comerciais, industriais,
cl Habite - se - R$800,00 - 9918
- 9996

QUARTO - BARRA DO RIO CERRO
. ., Aluga - se, durante a semana pi

, moça de outra cidades que trabalha'
em Jguae regiãO. TR. 9149 - 9771.
Quartos - Aluga - se R$220,00.
Fone 91116344 cl Ana. Tr: 3273
- 7523

QUITINETE, QUARTO, APTO. - CEN
TENARIO - Aluga - se, mobiliados.
TR.3370-3561/99583197
Vila Lenzi - Procura - se casa ou

apartamento para áluga� 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, R455.000,00.·
Deposito - Vende - se, para dlstn-.
buidora de pães prox ao carinhoso"
130m2, R$130.000,00, aceita - se

carro, negocia - se. Tr:9137 - 5573

Casa - Jaraguá 99 - Aluga - se, de
madeira, com 3 quartos, rua Pau-
·lina Kruger Lescowitz 170. Tr:9158

- 0019 após as 17 HORAS

/llBI/IUml/DflIU/iBII, SALAS
COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende - se, •

Walter Marquardt. Tr. 3370 - 0370

CENTRO - Vende - se, ponto co

merciai, com mesanino, ideal para
loja. Tr. 99791101

.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende - se

.sobraoo comercial e residencial:
com mercado completo funciona
ndo, 600m2. Tr: 3370 - 4927 ..

LOJA FEMININA - Vende - se,
Centro de Jguá, moda feminina,
bolsas e acessórios. Tr. 99511107 '

- 132736762
Salão de beleza - Vende - se,
completo, em funconamento, no
centro de Garamirim, R$20.000,00,
aluguel R$500,00. Tr:3373 - 3698

','Jr.IJI'QI= TERRENOS

AMIZADE - Vende - se, ou troca por
casa, 60m2. Tr.33745520

.

,

Barra do Rio Cerro - Vende se,
com .324,00m2, próximo a Tritec.
R$80.000,00
Barra do Rio Cerro • Vende - se

com 599,88m2, próximo a Buzmaq.
R$115.000,00. Tr: 3370 - 6370

BARRA DO RIO CERROI PRAIAS
- Troca - se, terreno na Barra do
Rio Cerro por meia água: na praia.
Tr.3370921 T OU 99895750
BARRA VELHA - Vende - se,
terreno no tabuleiro,' frente pi
o mar, 300m2, R$150.000,00.
Tr.88146407

'

Choco Leite - Vende - se, '

R$23.000,00, aceita - se carro no

neçoco. TR:3373 - 3311 ou 9962
- 5885

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

84110871.

GROTA FUNDA -Vende - se,37.500
mil m2,R$11S.00,00 negociaveis
aceitasse carro. Tr.9199 - 9966
ILHA DA FIGUEIRA - Vende - se,

.

15)<30 = 450m2, Rua Ricardo
Karssner, asfaltada. Tr.99695540
ILHA DA FIGUEIRA -Vende - se,
450,00m2, R$80.000,00. Tr.3370 -

6370/9965 - 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 - 99'34
'

Jaraguá 99 - Vende - se, localizado
na Rua Oscar Schneider, 613 m2,
instalação elétrica habilitada, água
encanada habilitada, com escritura,
R$55.000,00.Tr: 99644959 Mari
onei.

JG.UNSCHROEDER - Compra - se,
acima de 3.000m2. Tr.33714008 I
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, próximo a Ceval. Valor a
partir R$48.000;00. Tr:3370 - 6370
19965 - 9934

MASSARANDUBA - vende -

.se.terreno 20x40, 800 m2, locat pat
rimônio 2,28,000,00, creci/16897,
Tr: 8463 - 5045 ou 8463 - 5042

MASSARANDUBA - Vende - se,
1 0.000m2. 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 dé peixe, ár- ,

vores frutífera:s 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. Ir:
3275-- 3736.

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

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

...

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

Piçarras - Vende - se 3 quadra
da praia 24x24 576,00m2 R. das'
Figueiras 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

SANTO ANTONIO - Vende - se,
prox. ao colégio, cl 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,
Tres rios do norte" vende - se, 25
terrenos, na planta com escritura,
valor 200,000,00, todos negociável,
Tr: 3371 - 6069 •

Três Rios do Norte - Vende - se,
lindo terreno pronto para construir,

'

próximo a Esscla Max Schubert,
670m2 (27,48m X 24,60m)
R$R$95,000,00 Tr: 88064621.
VILÃ LALAU E ILHA DA FIGUEIRA -

Procura - se, á partir de 600m2. Tr:
9101 - 8302.

.

VILA LENZI- Vende - se, 300m2,
R$65 mil. Tr.9993 - 3881

Três rios do Sul - Vende - se,
terreno de 'esquina 413m2, rua as

faltada, prox. Ao mercado Larissa,
R$76.000,00. Tr:3372 - 1257

Nereu Ramos - vende - se,
. 320m2,com uma casa de 48 m2,
no bairro Ribeirão cavalo em Nereu
Ramos, 80,000,00, Tr:9986 - 6371
ou 3273 - 7444

Rio da Luz, - Vende - se; ótrna

localização, pronto para construir,
próximo da Seara - Cargil, com
360 m2, medindo 12,00 x 30,00
plano, contrato direto com o

'

proprietário registrado em cartório,
R$42.000,00 A vista. Tr: 9185 -

4615 I 3376 - 0081

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 proprietário, com contrato
registrado em cartório - loteamento.
Aceito carro em troca. Tr: 3376 -

1378 I 8428 - 9689

Vieiras - Vende - se, 8A48m2•
Tr:9602 - 3904 •

BR 280 - Vende - se, distante
3km do posto Marcolla, indus
trial, 22.870m2, R$16,00 o metro.
Tr:9137 - 5573 creci 11831

= CAMINHÕES

Caminhão - Vende - se, pequeno,
.

agregado com frete na Aurora.
Tr: 9186 - 3103 e 3376 - 2306
Fernando

D40 - Vende - se, 90, c/ baú,
direção hidráulica, alarme, '

travas ótimo estado R$34.900,00 '

Tr:33701478/99030877
Mercedes 608 - Vende - se, no
Baú, 74, R$25.000,00 neqociável,
Tr:9149 - 9673 Lucia

MERCEDES BENZ L1214 - Vende
.

- se, 94, cl baú, branco. Tr. 9979 -

6850 I 3371 - 6368
SCANIA T112H - Vende - se, 83,
todo revisado, pneus novos. TR.
3370 - 7144

'

JRUCÃO - Vende ou troca - se,
81, Fiat, mecânica Mercedes,
R$25.000,00. Tr.99380871
VW 8150 - Vende - se, 01, cl baú,
branco. Tr. 9979 - 6850 I 3371 -

6368 ,.

= CHEVROLET

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

8479.

ASTRA - Vende - se, 08, preto,
roda 16", ipva pago, único dono.Tr.
99294.800
ASTRA - Vende - se,OO, preto.
completo + teto, R$19.500,00. Tr.
99269663

.

Astra - Vende - se, Hatch Elega'nce,'
.

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:337ey - 1435/9942 - 9613
Astra - Vende - se, 97, GLs,
completo, rodas 16, verde, .

R$17.000,00. Tr:9123 - 7355
Astra - Vende - se, 05, flex, confort,
2.0, prata, completo, confort, em

ótimo estado. Tr:3273 - 5233

CORSA'- Vende - se, 2 pts, 97,
branco, ótimo estado. Tr:9177 -

3927 I
.

Corsa.- vende - se, Sedan Cinza 1.6
GLS 2001, R$18.500 à vista, sem
troca. Tr: 9917 - 3771

· CORSA - Vende - se, 96, Super,
branco, trava elétrica, alarme,
.desembaçador traseiro, ar quente,
limpador traseiro, roda liga leve,
R$7.500,00 + 11x de R$415,00.
Tr. 96156811 ct Guilherme
Corsa Sedan -Vende - se, 1.6; ,

2005, ar condicionado, direção
hidráulica, vidro elétrico, travas
elétricas e alarme, 68.000km.
R$22.500,OO. n. 91440121. Falar
com Ricardo.

, Corsa Sedan -Vende �

se; 1.6, 2005, direção ,

hidráulica,automático, travas elétri
cas e alarme,57.000km.23,000,00,
Tr:3274 - 8077.

Corsa- Vende - se, Max, ano
2007,4 p, completo, único dono,
R$2�.000,00. Tr:8404 - 332p
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

4

MERIVA - Vende - se, 03,
· completa, R$5.000,00 entrada +.
40x de R$956,00. Tr. 99886649

OPALA - Vende - se, comodoro 83,
azul, 2 pts. Tr:9188 - 28<14.

S10 - Vende - se, 00, 2'.2, 4x2,
GNV, cab, Simp, YE, TE, AL, LM,

· 4 pneus novos. Otimo estado.
R$25.500,00. Tr:9967 �,9864.

.. , S10 - Vende - se, 00, diesel, ABS,
AC, DH, prata. TR. 99239345
S - 10 - Vende > se, 04/04, turbo
diesel interculer, cabo Simples: ACI
DHNE/TE e sistema de rastreamen
to. R$39.000,00. Tr:9107 - 6932.
S -10 - Vende - se, 2.4S, 01, 2

· portas, completa, R$24.000,00. Tr:
33723951 ou 47 84223148.

_

S10 - vende - se, complete, com
GNV, R$25.000,00. Tr:3370 - 8633 .

Vectra - Vende - sé, bordo, 97,
completo + couro, aro 17, troca -

se porpíckup ou saveiro. Tr:9112 .:

- 0055
.

Vectra - Vende -.se 95, flex, branco,
completo, muito conservado.
Tr:9197 - 2309 I 3275 - 2245
ariane (após as 18:00 hs)

, Vectra - Vende - se ano 2001
comp. + couro, 66mil km rodados
2.2 mpsi, 8 válvulas com manual e'
nota. Tr:3376 - 2776

Ve�tra - Vende - se branco, 99, AC
dgltal. Tr:9947 - 8394 joares. ,

vecna - Vende - se GLS, com' leto,
2.2, 99. R$19.500,00 aceita - se
veiculo de menor valo� 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 - vence- se, gls 97 verde
completo, GNV, roda 16 valor
·R$17500,00. Tr:3370 - 0073 e
9123 - 7355

Vectra - gls, 2.2 completo, ano 99
com GNV, R$19.500,00 .

Vectra - gls, 2.2 completo, ano 99
com GNV, R$19.500,00 nTr:3275 -

3538/99319410
VECTRA - Vende - se, GLS, bordo,

, 97, completo, R$17.800,00 - Neste.
valor, preferencialmente, sem troca'.
Tr:8831 - 8989 Vilmar

Ve�tra - Vende - se, 97, bordo, '

completo, banco de couro aro 17
troca - se por pick up. Tr:9'112 � 0055Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IUIluomu////u//I/I//, FIAT

Palio -Vende - se,fire, AO, lim
pador e deserribaçacor traseiro,
vidro e trava elétrica, vermelho,
4 p, ano 2009, R$25.500,00
ou R$12.000,00 -i-parcelas de
R$435,0.O aceita - se carro de
menor valor.Tr:3379 - 0249/9161
-1461/3379 - 5435

Palio - Vende - se, branco,
completo, 99, R$11 .000,00.
Tr:8826 - 6122 ".

"

Palio - vende - se" EX 2002,
vermelho,vidro,trava,ar quente e

lDT,14,600,00 Tr: 3371 - 9313
Stilo - vende - se,16
v,completo,2004 em ótimo
estado,Tr:9646 - 7296 ou 9923 -

, 4061 (Viviane machado) ..
Siena - Vende - se, 00, direção
hidráulica, vidro elétrico e trava
elétrica, aceita - se Parati de menor

valor. Tr: 3375 - 2006 91464864

Tipo - Vende - se ano 95 em bom
·estado,·R$7.500,00. Tr:3376-
4050

'

,

Tipo - Vende - se, 95, 4p, em bom
estado, R$7.5000,00. Tr:3376 -

'

4050
• TiP9 - Vende - se, ano 95, verrnel
ho, 4p, aceito moto na negociação.
Tr:8807 - 3457

UNO,- vende : se, 4 portas, compl.
R$4 000,00 entrado � + parco '

Tr:9618 - 7�45.
UNO -Vende - se, 96, bordo, 2
portas, 2° dona. Tr:9152 - 7848

Uno - Mile Fire, 2005, 2 p, com ar -'

cond. R$17.000,00. Tr:9979 - 8040

Uno - Vende - se, Mlle, way, 2010,'
vermelho 2 portas, R$3.500,00
de ebtrada '+ financiamento,
transferência para 90 dias. Tr:47
9120 - 0262

Palio - Vende - se, EDX 97 4 portas,
vinho, limp/desembac traseiro,
trava eletrica, lacrado, maual, NF.

,

valor so 10600,00. Tr: 3370 - 0073
e 9123 - 7355

Palio - Vende - se, 99,' 4 portas,
branco, cpmpl. Tr:9618 - 7945.
Pálio - vende- se, ano 99, 4 p, com
GNV. Tr:3275 .: 2049

'

Uno - Vende, - se, 2006 2P Flex.
Tr:9101 - 6007

'

Pálio - Vende - se, EDX, ano 96"
modelo 97, 1.0, branco em bom
estado, R$3.000,00 de entrada +
parcelas, aceita - se de entrada.
Tr:3370 - 92178421 - 6497 Rosane
ou Iracema

.

UNO - Vende - se, 96, 1.0, azul,
R$8.500,00: TR. 33700983
Uno - vende - se, Mille ELX

. Eletronic 94 - vidro elétrico e

íravajr: 9158 - 7991
'Marea -vende - se, 2.0 - 4portas '

completo, branco, 04 pneus novos;
em otimo estado, R$15.000,00. Ir:
9957.9130 com 'Adilson
FIORINO FURGÃO - Vende - se,
08/08 revisada, GNV, semi- Nova,à
vista sem troca R$24,000,OO.
Tr:8831 - 8989 Vilmar

COURIER - Vende - se, 06, 1.6,
"

branco, R$22,000.00. Tr. 32731944
Courrier Vende - se, ano 2003, 1.6,
branca, ótimo estado. Tr: 3275 -

2049
DEL REV - Vende - se, 83, verde,
metálico, bom estado. R$2300,00.

,

Tr: 8459 - 8773 ou 8461 - 3436
ESCORT GUARUJA - Vende - se,
91/92, 4 portas, VE, TE, AR. Tr:
3372-0416. '

Escort - Vende - se, 94, europeu,

R$4.700,00 avista. Tr:8839 - 2879
Escort - Vende - se, Gl, 89, 1.6,
gasolina, R$4.600,00. TR:3273 -

·0216/9177 - 2300
'

Escort - Vende - se, GL, ano 89,
1.6, com som, R$4.900,00. Tr:
,9177 - 2300
F - 1000 - Vende - se, 86,
turbinada, vidros e trava elétricos,
alarme, OH, banco couro, completa,
R$22.000,00. Tr.99419712
F - 1000 -:- Vende � se, 93, diesel,
cabine simples (modelo novo)
motor rnwrn.em ótimo estado.'
R$27.000,00 nego Tr: 9973 5052'
F - 1000 - Vende: se, 94, MWM,
aceita - se automóvel em menor
valor. Tr:9632 - 3925
FIESTA - Vende - Sé, 00, 4 portas,
azul perolizado, pára - choque
personalizado. R$12 500,00. Tr:
8405 � 9689

Fiesta - Vende - se, Hath, branco,
08.Tr:9143 - 0574 Josi
Fiorino Furgão - Vende - se, 08/08,
revisado, com GNV, semi Nov, ofer
ta 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 s/ troca. Tr: 8405 -

9689.

KA - Vende - se 2009/2010,
branco, 8.000 km rodados, carro de

. mulher, única dona, R$12.500,OQ
e assumir financiamento.Tr:9957
- 9130

Ka - Vende - se, 97, avaria nómo-"
to r, R$5.000,00. Tr:3276 - 0850

,

Ka - Vende - se, ano 2001, im
age, ótimo estado, R$1.500,00

,

entro Mais parcelas de R$454,00.
Tr:3273 - 6417

'
,

MONDEO - Vende - se, 95 teto
solar, banco elétrico, air bag duplo,
ABS, top de linha. Tr: 3373 - 8244.

,

Ranger - Vende - se, caminhoneta
estendida, vermelha, STX, 94, 2.8,
gasolina/GNV, 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 - 0,665
S10 - Vende - se 02, 4x2,
R448.000,00 aceita - se, carro em

troca, revisada om garantia. Tr: .'

3373 - 3311 9962 - 5885

S1 ° � Vende - se, 05, a diesel; 4x4,
2 portas. Tr:3275 - 0697

VERONA - Vende - se, 94,D(
álcool, rodas de liga leve, pára -

,choque personalizado, película.
R$6.500,QO. Tr: 8405 - 9689 ..

,

Verona - Vende - se 1.6, ano
'

90 branco, excelente estado de

co�servação, R$5.800,00Tr: 9918
- 9996

"

,""""1,'//1.1,',,11,/ MOTOC IC LETAS
_1lUJ

BIZ - Vende - se, 03, 100cc, sem
partida elétrica" preta, oferta,
R$3.300,00. Brinde capacete.
Tr:33702060 ou 9948 -.9644.

Biz - Vende - se', 08, com partida,
1 O.OOOkm, Tr:3373 - 6051 3373 -

0711 9929 - 8479

CB500 - Vende - se, 00, alarme,
luz branca, pneus novos; Tr:3370
- 0479

•

CG - Vende - se, 01, Titan 125,
completa, doc. 10 pago, prata, pne
us novos, imperdível, R$2.500,00.
TR. '88139714/91495390 Leandro

CG - Vende - se, Titan ,125 ks,
'prata, cl baú, R$2,700,00. TR.
33717317/ 99�67616
CG TITAN - Vende - se, azul me
tálico, 08, km12.500, píacafinal l
paga até janeiro 2011 R$2.000,00
+ 23x R$232,00 Tr:84062931
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CG � Vende - se 150cc, 04/05, .

, R$3.500,QO. Tr:9189 - 9589
. Giovani

, CG - Vende - se, 150, 09. Tr: 3373
- 3836 8422 - 2576
CG - Vende - se, 600cc Hor-

, net,06/07, 27.000 km, prata,
R$26.000,00, pneus Michelin
novos Tr: 9131 - 5362 Luciano.

CG - Vende - se, 88/89, toda origi
naI. Tr:9923 - 1153
CVX 250 - Vende - se, 08, Twister,
licenciada 2009 paga, c/ alarme.
14.000 km. R$9.500,00. Tr:8802
- 6399.

- -

DAFRA- Vende - se, 09, l�
150cc, prata, baú givi, c/ capa,

,

cadeado, R$4.QOO,00. TR. 3055-
.3756/8408 -' 911 °

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, çustomizada. Tr. 33721528 /
91816689
Falcon - Vende - se, 2004, preta,
R$2.500,00 + 34x298,00. Tr:3273
- 6708 á tarde com Antonio

Moto ktm - Vende - se 25cc SX
2002. único dono, ótimo estado. Tr.
9175 - 6450

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

SBX TWISTER - Vende - se,
07,250, ou troca por carro. Tr: 49
91526922/3372-3333
SHADOW - Vende - se, 600 VT, 01,

_ 2'0 daria, 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

Titan 150 - VENDE - SE ou TROCO,
ano 2005, preta em ótimo estado
pouco rodada, R$3.800,00. Ou

, troco por Bross 150.Tr:, 3371 8700
ou 84070997
Tltan - Vende - se '150, 2005, preta
em ótimo estado e pouco rodada,'
R$3.800,00. aceita - se em troca-

I Bross 150, Feizer da Vamaha ou

Honda 250 ou 300. Tr:3371 8700
ou 84070997

TORNADO - Vende - se, 04, p/
trilha, cl doc. Tr. 92200034/
33712697 Celso'

TWISTER - Vende - se, 07, bordo.
Tr. 33713570/88216776
Twister - Vende - se, ano 2003,
vermelha, R$5.500,000, aceita - se

çarro em troca
'

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

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

'

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

XT - Vende - se i360r, preta, 08,
com caixa Bagageiro, R$25.000,00.
Tr:3055 - 0024/9156 - 1228

'

XT660 - Vende - se; ano 05,
R$18.000,00. Tr:9979 - 8040

VBR 125 - Vende - se, 06,
Vamaha, 14.000 km, vermelha, c/
baú e capacete. Tr. 8443 - 3999/
3376 - 1996'

/IIIII/I",,� OUTROS

Aero'Willis - Vende - se, ano 68,
totalmente original, carro para
colecionador R$15.000,00. Tr:
9979 - 8040.

ALFA ROMEO 164 - Vende - se,
, 95, rnpecável, R$12.000,OO. Tr.

99888137
Besta - Vende - se, Kia gs

•

grand ano 2004 batida frente.Tr:
99613039

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

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

C3 - Vende - se, GLX preto, 06,
completo, air bag duplo, aros
de liga leve originais, pneus
novos, recém licenciado 2010.
R$28.500,00. Tr:8831 - 8989

,

Vilmar

Classe A - Vende - se 160, ano
2001 R$17.000,00 . Tr: 3372 -

1371/99228300
F4000 - Vende - se,- vermelha,
1981/1982, motor MWM, car
roceria graneleira no valor de
R$26.000,OO 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 door,
chumbo, R$29.000,00:.Tr:
30550024/91561228
PAJERO SPORT - Vende - se,
'02, disel, 2.8, completa, 4x4,
R$48.000,OO. Ir. 91151154
PICASSO - Vende - se, 02: exclu
sive, AR, banco de couro, compl,
ótimo estado. R$24 500,00 . Tr:
8862 - 0017.

.

PICASSO - Vende - se, 04, comple
to, R$29.000,00. TR. 33705622
OUADRICIClO - Vende - se, 08,
Suzuki 750. Tr 9973 - 8618
Splinter - Vende - se, COI, 313, 04,

, completa, com ou sem serviço.
Tr:3372 - 2105 ou 9934 - 7517

TOVOTA -Vende - se ou troca
- se, 04, ,HllUX, 3.0, turbo, 4x4,
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

"

"
, PEUGEOT

'Pegeout 206 - Conversível, ano
, 2003, R$35.000,00 + financia
mento Tr. 3372 - 1371

Pegou! ,206 - Vende - se, ano 2001,
1-6Vv, completo menos direção, cor
vermelho, 1.0, R$16.500,000.Tr:
9975 - 3940/9902 - 6717.

PEUGEOT 206 - Vende - se

urgente, 07, SW Flex, compl, único
dono, R$25.700,00. Tr: 9918 -

0000

PEUGEOT 206 - Vende - se,
02, prata, AR. OH, VE, TE, Air
bag duplo, pode ser financiado.
R$18.500,00. Tr: 9975 - 0078.

Peugeot 206 - 1.0 16v COMPLETO,
preto, 02/02, 4 portas, ótimo
estado, R$17 mil, 8456 - 0258
VilSON.
PEUGEOT 307 - Vende - se, 07,
Griff, complete. TR. 9969 - 3914 /
3372 - 3008 Kauê

PEGEOUT 307 - Vende - se, semi
novo, 08. Tr: 9949 - 1515 Symone
Peuueot 207 - Vende - se 1.4,
08/09, preto, flex, 4 p.compieto,
rodas de liga 14, volante com regu-

lagem de altura banco do motorista
com ajuste de altura, R$36.500,00

'

avo ou R$32.500,00 + 5 x 891,00 .

Tr: 9651 9954 . Messias

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

Peugeot 2003 - vende - se,cabriol
et, lindíssimo,completo, 40,000,00,
Tr: 9922 - 8300.04 2106 - 8522
Pick up Peugeot - vende - se, ano
95, valor 4,000,00 mais financia
mento ou troca - se por Tr: 3370
- 8249

:'III"fIM/IIfU/IIIllil, RENAUT

CLlO - Vende - se, 03, Rl, 1.0, '

, preto, completo, air bag duplo"
ótimo estado, R$18.800,00.Tr.
9978 6795 Raquel
CLlO - Vende - se, 03, Sedan,
1.6, completo, top de linha,
R$20.000,DO. TR. 91021701
CLlO - Vende - se, 04, 16v, prata,
esportivo, completo, gasolina,

, 50.000km, H$23.000,00. Tr. 9902
3992

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 oa,
completo, revisado com 40.000km.
Tr:9186 - 5783. -r-

MEGANE RETH - 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,
Dynamique, 1.6, 16V, Flex,
Completo, único dono. Tr: 9131 -

0179 ou 3373 - 7330

, Renault - Vende - se Scenic privi
lege 2.0, 2004, AC, OH, COMPUTA
DOR DE BORDO; Trava, VE,Alarme,
Banco de Couro, Automática. Preta.

,

R$29.500,00. Tr: 91440121 Tratar
com Ricardo.

SCENIC - vende - se,2003 em

ótimo estado.Ir: 9646 - 7296/
9923 - 4061

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

z: VOlKSWAGEN

BORA - Vende - se, 01, azul,
compl, banco de couro, com rodas
tsw 18 ABS. R$26 500,00. Tr:8405
- 9689.

'

Corsa - Vende - se, ano 94, cor pre-
. to, aro de liga leve, R$8.500,000.
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, ver
melho, 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

Classimais 7

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, 'uníca dona,
R$11.500,00. TR. 9975 - 1177

GOL - Vende - se, special 02, 2pts,
'

ótimo estado. Tr:9188 - 2814 C/
Antonio

Gol - Vende - se, 93, 14.6, branco,
R$7.500,00, acita - se automóvel
em troca; revisado com garantia.
Tr:3373 - 3311 9962 - 5885
Gol - Vende - se, 95,modelo bola,
emplacado até 2011, R$8.000-,00.
Tr:3371 - 6069

Gol - Vende - se, speclal 2001
vermelho, 4pneus novos, nunca
bateu.manuale NF. R$12500,00.
Tr:3370 - 0073 e 9123 - 7355

Gol - Vende - se plus 2002 4 por-
0'

tas, prata, vidro trava eletrica com
alarme autornanco. rodas lL, para
choq personalizado. R$17600,00\

'

.

Tr:3370 - 0073, 9123 - 7355

Gal - Vende - se, ano 99, MI,
,

R$5.000,OO de entrada +parcelas
R$400,00
Gol - Vende - se, Gti, completo,
branco. Tr:9933 - 0227 •

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 pionrier, 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: ralaelosouza87@'
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.
n 8849 3600/47 3273 5144
(após 18hrs)
GOlF -Vende - se, 95, GTI,
R$12.000,00. TR. 33716968
Gol - Vende - se, 01, vermelho,
ótimo estado, R$1 0.600,00. Tr:
Q.123 - 7355

\

Gol - Vende - se, 92/93, gasolina,
1.0, R$7.500,00 avo Tr:8831 - 8122
=Patrlcla ou Eqir.
Gol - Vende - se, GTI, 2.0, comple
to, branco. Tr:9933, - 0227

KOMBI FURGÃO - Vende -se, 07,
branco, flex, ci GNV. Tr. 9979 -

6850/ 3371 - 6368
'

Kombi - Vende - se, 97-, com GNV,
envidraçada, R$1 0.500,00. Tr:3275 '

- 2716
Parati - vende - se, 2006 trckfeld,
1.6Jop de linha, completa, Tr: 9213
-1535

'

PARATI - Vende - se, 97, 1.8,.2"
portas. Tr:9973 - 9749.

POlO - Vende - se, 00, ótimo
estado, compl. R$2tr500,00 ou

R$16.000,00 de entrada + 12x de
R$652,00. Tr:3376 - 3978 (após
.13h)
SAVEIRO - Vende - se, 00/00, G3,
cinza, ótimo estado. Tr. 33761060/

. 91376250 c/ Matcon pela manhã

SAVEIRO _; Vende - Se, 99, bola,
1.6, R$15.000,00. TR. 33716968
Voyage - Vende - se 1.0, ano 2009,
cinza, completo, c/lmobilizador
eletrônico, Volante multifuncional,
alarme,MP3 e/entrada p/SD, USB e

bluetoofh. R$33.000,00 - T: 8433
- 7261

.

Paraü - Vende - se, 89, G l1 .8,
preta, motor novo, único dono,
impecável. Tr: 3376 - 5122

. Saveiro - Vende - se, 1.6, 98/99,
branco, vidro, trava e alarme, roda
Ilda 17", suspensão legalizada,
R$1 0.000.00 de entrada + 22
parcelas R$471 ,00:. Tr:9189'- 4696
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Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

R....a Expedicionário João Zapella, 214 - Centro

Jaraguá do Sul � SC
Fone: (47) 3274-0100 - www.iavel.com.br.

.
.

/I Baependi� CDRRETORA DE SEGUROS

A �romoção "preço abaixo de custo" é válid� para o c�rro Mille 4 portas, cor czul buzios, chassi n? 6474471 (somente uma unidade)'.' Itens de série: limpador e d_f&e�ba�à�or com ar quente, v_?lor de R$ 23,990,00. Siena 4 portas, cor branca, .

chassi nO 2119489 (somente uma unidade). Itens de sene: lirnpcdor e desemba�a�or, ar qu�n:e, rod9 aro 14 e p,n�us ·de aço, -:alor.de R$ 26,990,00. Promoçõo nao e valida para neqoc.oçoo com. troca. Ofertas válidas até 01/07/2010 ôu

enquanto durar o estoque. Imagens de carater ilustrativo. A JAVEL reserva-se o direito de corrrqrr possivers erros grahcos. Promoçao Ola Uno: consulteo regulamento completo no site httJ:d/novouno.flat.com.br/promo, Período de RqrtidpoçãQ'
de 14/05 a 16/08/2010. Data do sorteio: 27/08/2010. Certificadode Autorização Caixa n? 6-0354/2010..
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Sobreviventes
das chamas

Hoje à noite, às 19h30, naAdega Airoso Menezes acontece o con

corrido coquetel em homenagem ao lançamento do livro: "Sobrevi
ventes das Chamas", da autora jaraguaense Doraci Morgan.

Empreendimentos

.t·.,
.�

j
BUElTER

www.bueltern1ann.com.br

ABO
Neste sábado acontece na

MBB um concorrido almoço de
, confraternização' da ABO, Asso
ciação Brasileira de Odontologia
de Jaraguá, presidida pelo Dr José
A. dos Santos Neto. O encontro é

paramarcar os 30 anos da entida
de, ocorrido dia quatro de junho.

NAS RODAS,
• Quem o esqueceu está em

tempo de desculpar-se: Luis
FernandoWolf, o Neni, foi o
mais festejado aniversariante da
cidade ontem. Liguem! Ele vai
adorar saber que foi lembrado.

• Hoje à noite vamos prestigiar
na casa do meu querido amigo
Zéca Rausis o níver da sua futura
nora, a farmacêuticaAmanda
Marchi Krause, noiva do jovem
Diego Rausis.

.

• A amigaAna LúciaMoura,
que não perde uma boa festa
por nada, já está em Balneário
Camboriú, com um grupo de
amigas também baladeiras.

Maioneseinfest
A festa de aniversário dos

amigos Osni Matheussi, diretor
do futsal da Malwee, e Sérgio
"Queijo" Silva, quinta-feira, no

F12 Sport estava supimpa. Pre-:

sença do Sr. Raul Driessen, Vil
mar Rabock, Leonel Floriani, Cacá
Pavanello e mais uma trupe. Na
ocasião foi lançada a 1 a "Maíone
senfest". Para cada linguiçinha o

convidado terá direito a um quilo
de maionese. Eita fartura!

Solito
O novo solteiro do pedaço é

o simpático Paulinho Henning.
O namoro com a publicitária
VaI Pinheiro chegou ao fim. Ele
curtiu a "quartaneja" no Esta

ção, sem medo de ser feliz. Coi
sas da vida!

Níver da Maria
Por favor, não ousem esque

cê� la: Maria Ribeiro Bruns, espo
sa do figuraço Laércio Bruns, o

Leivinha, com quem vive hámais
de 30 anos, é a grande aniversa
riante de hoje. Parabéns, Maria.
O meu desejo que você e toda
a sua família sejam felizes para
sempre!

Daniel Sieves festeja hoje com
, suabela namorada Daniela
Menegheli'mais um ano de vida

A fisioterapeuta
Talita Maba,

'" namorada
do boa gente

Geovani Satler,
éa grande

aniversariante
de amanhã'

•Hoje apartir das 16 horas,
,

acontece no Jangada, a escolha
daGarota Jangada.

,

•A revistaNossa vai promover
em breve uma festa só para
crianças descoladas de quatro a

dez anos. Muitamúsica, desfile
e animação. Os "pitchulos" vão
adorar.

Social 21

..�
•

Place our

rodus os dCStll111S num SO Ill�l.lIl

473275.0028
www.plaoetour.tur.br
suunaOplacetour.tur.br

Rua Fro.ncl$(;O FIi$Clh&r. SlO I AO LAOO DA .lAVEL

Amanhã, mais conhecido
como domingo, (ris Zanuzzo
apaga velinhas, corta o bolo
e recebe o merecido coro de .

parabéns. Mil vivas!

"
A ladra passa por
mulher de bem
quando o roubo a

'

enriquece.
THOMAS FUU..IH't

"

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Marilu

Gonçalves. Ele que irá casar

com o jovem Guilherme
Gomes, dia 24 de julho, é

outra querida que acompanha
a coluna todos os dias.

-

Dica de sábado
Curtir a London Pub. Hoje

tem Tanafesta Magazine Party.

Som. O frege começa às 18
horas e a entrada é franca.

.'Para quem quer curtir o
salão de baile hoje tem Banda
Sygnus, na SociedadeAlvorada.
,A promoção é do curso de
Direito da Fameg.

'

• Os elogios da semana vão
para o Lava Rápido Jaraguá,
do amigo Nelson Behling, O

- melhor tratamento para o

carro é feito lá.

• Hoje tem Circo Escola
Tico Tíco. Local?Ao lado
do Material de Construção
Piermann.

• EmGuararnirim na estação
ferroviária rola o 2° Estação

Stammtisch
Os grupos que ainda não confirma

ram participação na 8a Stammtisch têm
até o dia 30 de junho para fazer suas

inscrições. O local é na revista Nossa,
na rua Marina Frutuoso, 810, atrás do

Angeloni velho. Informações pelo fone
3370-2900 - com Jaqueline. '

.Uoe agasalho!

• Com essa, fui!

Abre aspas
,
"Italianada está de

solada! Reclamam: 'Por

que o Pirlo não entrou

antes?' - perguntam-se
uns aos outros. Huum!

Começa assim, né?"

Onde comer bem em Jaraguá
No Califórnia lanches. Um dos melhores ambientes de Iaraguá.
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3370�7500

CLIENTE E ESPECiAl VENHA CONFERIRI

Taxas COmlJartilhodas com o mercado Carros com procedência Transparência no negociação

KADET 2.01995 VERMELHO..
SEM ENTRADA 48X 331,07

PICKUP CORSA'
1999 PRATA

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.

O KM, Fire, Flex, 4 Portas, Prata, Celebratíon 2, Ar-condicionado,
Direção Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, limpador e
Desembaçador Traseiro.

2004, Preto, 4 Portas, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro.

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assinatura embaixo,
Garantias, Comprometimento, Responsabilidades e Muita Segurança. Mauro Veículos garante.

2008, Prata, Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Faróis de Neblina,
Freios ASS, Air 8ag, Rodas de Liga-leve, Bancos em Couro, Cd
Player Mp3, 'Sensor de Estacionamento, Desembaçador Traseiro,
Câmbio Automático.

2009, Prata, Flex, 4 Portas, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador; Cd Player.

2008, Prata, Flex, Desembaçador Traseiro, Ar-quente.

Rua Angelo Schlochet, 80 I Centro I Jaraguá do Sul SC
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linha de Fundo

ulimar Pivatto

...� unga teve a oportunidade
de testar dois esquemas
diferentes no jogo de on

..., tem. E não o fez. Vou me

ater ao substituto de Kaká. Julio
Baptista é voluntarioso, tem suas

qualidades, mas não serve para

jogar no lugar do camisa 10. É
quase como colocar um lateral
direito de atacante.Julio não tem

qualidade no passe e isso foi ní
tido. Aí que Dunga poderia ter

feito um segundo esquema - co

locar Rabinho na posição. Acho
que até tem lugar para Rabinho,
Kaká, Nilmar e Luís Fabiano, mas
é quase impossível vermos isso
tendo Dunga como técnico. Nos
so treinador não é unanimidade
ainda por não ter um atleta reser-:
va que tenha condições de mudar
a história de um jogo e por demo
rar demais para mexer.

Velocidade
Fim de semana os motores

roncam em Joaçaba, no Campe
onato Catarinense de Automobi- ,

lismo de Terra. Thomas Schwartz
(foto) é o piloto da região mais
bem colocado e defende a lide

rança da categoria Marcas N.
Os outros jaraguaenses também
confirmaram presença: Dirceu

Rausisse, Alexandra Spezia, Rui
Prusse, Alan Schwartz e Alessan
dro Coelho'. São esperadas mais
de cinco mil pessoas para acom
panhar as cinco categorias.

NÚMEROS DA COPA

Escalacão
,�

o adversário
Gostei da classificação do Chile. Primeiro para confirmar a

supremacia sul-americana nessa primeira fase. Depois porque
considero o adversário "menos difícil" para o Brasil (Honduras
não conta, claro).AEspanha tem um timaço,mesmo não jogan
do tudo o que sabe ainda. Já a Suíça só joga na retranca (e que
retranca). E o Chile atuamais aberto, tendo problemas sérios no
setor defensivo. Além disso, terá três desfalques por suspensão -

Medel, Ponce (ambos zagueiros) e Estrada.

GOL ,DE P ,CA ENQUANTO ISSO...
América do Sul. É o único

continente que conseguiu
classificar todos seus ,repre
sentantes para as oitavas

.de final da Copa do Mundo.
Reflexo de quão disputada é

a nossa Eliminatória e acre

dito que, por isso, qualifica
mais as equipes.

" GOL CONTRA
Suíça. Futebol de retranca

que não sabe fazer gol. Come
teu "um crime" ao vencer a

Espanha, mas nos dois outros
jogos mostrou que não tem

futebol. Não adianta marcar

bem se não sabe finalizar.

A primeira fase fechou com 101 gols e média fraquíssima - ,2,10 por
Partida. Os grupos que mais balançaram as redes foram o B (da
Argentina) e o G (do Brasil), com l1'gols cada. Já a Chave H (da
Espanha) foi onde os gols foram mais escassos - apenas oito em seis

jogos, um 'gol a mais que o grupo C (o da Inglaterra). ,

Esporte 23

TA OCP

Melhordo turno
, ,

será conhecido
no fhnde semana
II Bordados tem a chance de passar
à frente do Flamengo na liderança
JARAGuÁ DO SUL

Quem será a melhor equipe
do turno do Campeonato
Jaraguaense de Futebol
Não-Profissional da
Primeira Divisão, a Taça
O Correio do Povo?

,

E
ssa pergunta será respon
dida no fim de semana

com os confrontos da

quinta e última rodada do

primeiro turno. A briga fica entre
Flamengo, que lidera com oito

pontos, e JJ Bordados/Conservas
Vida Verde que vem em segundo
com seis. Porém, dos dois candi
datos ao título do turno, apenas
o vermelhinho da Tifa Martins

jogará na rodada.
O Flamengo folga torcendo

para que o JJ tropece diante do
Vitória, sábado, às 15h30, no
João Pessoa. Caso vença, o JJ
chegará aos nove pontos, um
a mais que o rubro-negro. O

desejo em terminar na primei-

ra colocação tem motivo: as

equipes com melhores campa
nhas terão o mando de campo
nas fazes decisivas.

Já o Vitória, em quarto lu

gar com dois pontos, luta pela
primeira vitória da competi
ção. O auriverde terá os des

falques de Tomaselli e I1ton,
expulsos no empate diante do

-

Flamengo na última rodada.
Marcelo Fabro, suspenso, será
o desfalque do JJ Bordados.

No domingo, às 15h30, na

Barra do Rio,' Cerro, o Botafogo
recebe' o Cruz de Malta no em

partida que vale a terceira colo

cação. O Fogão ocupa a posição
com três pontos, e pretende se

guir na cola dos líderes. Para isso,
joga completo diante do Cruz de
Malta. O cruzmaltino busca os

primeiros três pontos para sair
da lanterna, condição que não

enquadra com o posto de atual

campeão. O técnico Derli não

terá Wagner, que cumpre sus

pensão. Os aspirantes abrem os
jogos às 13h30.

Botafogo quer se manter na terceira posição para não se distanciar

NONOO

Varzeano na metade da terceira fase
O Campeonato Varzeano de Futebol- Troféu Raul Valdir Rodri-

, ,

gues terá sequência nesse sábado. No campo do Caxias, o Confort

Fine/Divipel enfrenta o Ponte Preta/Conti, às 13h30. Mais tarde, às
15h15, os Galácticos encaram o Néki. No Acaraí, o jogo das 13h30 é
entre Supermercado Brandenburg/Dutra Água e Atlético Indepen
dente. Kiferro e Tigre medem forças no mesmo local só que às 15h15.
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COPA DO NDO

Brasíl enfrentao
Chilenasoitavas

Empate sem gols com Portugal classificou ambos
DURBAN·

As reações do público no

confronto entre Portugal e
Brasil indicavam que o

duelo representava um
raro encontro de
estrelas mundiais.

expectativa começou
a ser frustrada pela
suspensão de' Kaká e a

ausência de Rabinho.
Até que o OxO fez o mundo des
cobrir o peso que carregam os

ombros dos dois astros ausentes.
Primeiro colocado do Grupo G, o
Brasil enfrenta o Chile, vice-líder

Show de Dunga
Com time nervoso e domi

nado é igual a técnico histérico.
O .show do segundo. tempo foi
de Dunga. Eram chutes e socos

no ar, mãos na cabeça, trejeitos
e gritos a cada passe errado. Jú
lio Baptista errou dois seguidos,
Dunga quase chutou uma gar
rafinha de água e trocou o meia

por Ramires. Já no fim, Grafite foi
a última cartada. Antes, aos 31,
Simão lançou Cristiano Ronaldo

que, na área, quase marcou.
Até então sempre fiel, a torci

da africana vaiou um Brasil que só
foi se aproximar do gol aos 42, em.
cabeçada de Lúcio que Eduardo

pegou; e aos 47, quando Ramires
chutou e, após o desvio na zaga,
o goleiro espalmou. Brilho de me
nos para quem quer ser campeão,
trabalho demais para Kaká e Ra

binho, ausências que foram mais

que sentidas na/partida de ontem.

do Grupo H, nas oitavas de final,
segunda-feira, .às 15h30 (de Bra-
sília) emIoanesburgo.

.

A atmosfera em Durban era

digna de clássico. Estádio dividido,
jogo estudado e disputado, por ve
zes ríspido. O primeiro tempo era

bom, daqueles jogos que podem
se decidirnuma bola, como o pas- .'
se primoroso de Luís Fabiano para
Nilmar, diante do goleiro, chutar
na trave. Só que, ali, já haviam sido

jogados 29 minutos e este era o

primeiro lance de perigo do Brasil.
Se teve 64% da posse de- bola na

primeira etapa, isto raramente se

transformou em chances.
Primeiro do grupo, lógico que

o Brasil tem várias virtudes. 'Luís

Fabiano foi uma delas. Aos 38, de

cabeça, criou outra chance pre
ciosa do Brasil. Outra foi Lúcio,
onipresente em campo.

Felipe Melo, após três entradas
duras, levou cartão amarelo e foi
substituído por Josué aos 43 minu
tos. E Júlio César logo trabalharia.
Aos 14, após Ronaldo driblar Juan,
Lúcio tentou cortar e Raul Meireles
ficou diante do gol. No choque com
o português, Júlio Çésar caiu com

dores e exibiu, urna proteção nas
. costas, logo escondida pelo médico
José Luiz Runco por conter ferro, o
que é proibido pela Fifa.

• AgênCia O Globo
esporte@ocorreiodopovo.com.br

FERNANDO MAIA/AGÊNCIA O GLOBO

Luís Fabiano lamenta chance perdida em jogo que a rede não balançou

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI 4 e 5 'W'\N\N.rnegacred.net
Centro - Jara_guá do Sul �
(Ao Lado do Bradesco) \!.(47) 3370 ..,223 I 3370 ..,240

. Cidade que não para ganha
folga para assistir a seleção

JARAGUÁ DO SUL
Devido ao fato do jogo entre

Brasil e Portugal ter sido no fim da
manhã muitos jaraguaenses opta
ram em assistir o confronto no pró
prio local de trabalho. O ambiente

corporativo; com certeza, não é o

mais adequado para extravasar,
mas o OxO não proporcionou mo

mentos .que exigissem muita eu

foria. O refeitório da Weg reuniu
ontem cerca de 500 trabalhadores
em tomo de um telão.

Nos primeiros 30 minutos, me
llÍormomento do Brasil na partida,
a pressão verde e amarela nos ga
jos era acompanhada das palavras:
"vai, vai, vai". E quase foi. A bola na

trave de Nilmar, aos 29, foi come
'morada como urn gol. Apenas no

replay, instantes depois, constatou o
quase gol brasileiro e urn "ahhh' foi
ecoado pelos torcedores.

Valdilene de Lima, 32 anos, era

quem mais se demonstrava sua

paixão pela seleção. A operadora
de máquinas se produziu toda para
acompanhar a partida. "Em casa ou

aqui sempre vou torcer pelo Bra

sil", disse. Para o casal Gerson Ho

ffmann, 47 anos, e Rose Aparecida
Hoffmann, 42, apenas õ ambiente
era corporativo, já que ambos pude
ram acompanhar o jogo juntinhas.
"Estamos todos entre amigos", co
mentou Gerson.

PIERO RAGAZZI

Valdilene se produziu para acompanhar o jogo do Brasil na própria empresa
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FI la F 'SE

Fúria aparece novamente .

Espanha passa em primeiro do grupo e pega Portugal nas oitavas de final

Millar comemora com Isla o único gol do Chilé no jogo; time sul-americano confirmou a boa fase do continente garantindo a vaga nas oitavas

PRETORIA

A Espanha venceu o

Chile por 2xl ontem, no .

complemento da fase de
grupos da Copa e agora vai
enfrentar seu vizinho Ibérico

.
nas oitavas de final. .

Depois
de perder na estreia

para a Suíça, a Fúria rea-

, giu na Chave H e garan-
tiu a liderança com dois

triunfos seguidos e a recupera
ção' ainda que parcial, do vistoso
futebol que em 2008 conquistou
a Eurocopa. Já os chilenos sofre
ram a primeira derrota daAméri
ca do Sul neste torneio. Mas não.
é um revés que chegue a arranhar
a imagem do continente, cujos
cinco representantes na compe
tição foram aos mata-matas.

A classificação, contudo, foi
custosa para o time de Marce

lo Bielsa. Para o duelo conta o

Brasil, a Roja vai precisar su

perar os desfalques de Estrada,
expulso, e os zagueiros Medel e
Ponce, suspensos pelo segundo
cartão amarelo.

As duas seleções proporcio
naram um jogo aberto e vistoso,
com chances para os dois lados.
A primeira falha individual do

duelo, porém, foi custosa para o

Chile. Aos 24 minutos, o goleiro
Claudio Bravo se apressou em

sair de sua área para fazer um
desarme em ataque espanhol,
mas acabou cortando mal. Da-

.

vid Villa mostrou toda sua téc
nica e oportunismo, ao bater de

ç;

primeira da intermediária, com
efeito, direto para a rede.

Depois de 13 minutos, a situ
ação dos comandados de Bielsa
se agravou. Após rápida triangu
lação vertical rumo ao gol, Villa
recebeu a' bola pela esquerda e

tocou para trás, nos pés de Inies-
ta, que com um leve tapa guar
dou o segundo da Fúria. Diante
deste cenário, bastava à Suíça
vencer Honduras por um sõ gol
de diferença para garantir o se

gundo lugar do grupo.

Millar entrou no segundo
tempo para ajudar a compor o

meio-campo devido à expulsão
de Estrada. No fim, o volante
marcou o gol de honra de sua

equipe. O gol não só dava ao

Chile a esperança de empatar
o confronto e buscar a ponta,
mas também pressionava psico
logicamente os suíços contra os

hondurenhos, já que teriam de
vencer por ao menos dois gols. Suíça, de Lichtsteiner, sofreu com a falta de ofensivididade nesta Copa
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MATA-M TA

Jogo da raça contra velocidade
Uruguai, em boa fase, enfrenta a Coreia do Sul no jogo que abre as oitavas de final
PORTO ELlZABETH

A raça sul-americana tem
pela frente a velocidade sul
coreanano jogo que abre as

oitavas de final da Copa do
Mundo da África do Sul.

"'1IIIII�ri'meiro colocado do Grupo
__ , a surpreendente campa

nha uruguaia será o trunfo
dos latinosno duelo de hoje,

às l lh. O caminho uruguaio até as

semifinais é o mais tranquilo possí
vel. Caso passem pelaCoreia do Sul
existe duas possibilidades: Estados
Unidos ouGana, seleções emergen
tes,mas sem tradição em Copas.

O técnico Oscar Tabárez evita
falar sobre o futuro e se diz concen
trado apenas no duelo de hoje. "Não
quero falar de um possível choque
nas quartas de final contraGana ou
Estados Unidos. Até terminar a par
tida contra aCoreia, não sabemos o
que vai acontecer, podemos jogar
contra esses times em seguida ou

ir para casa. Mas faremos tudo para
que a primeira opção aconteça", co-

mentou o treinador.
A fase do time uruguaio é tão

boa que até as coincidências cons
piram a favor. A equipe não passa
va as oitavas de final de uma Copa
desde 1990. Nos dois anos que foi
campeão 1930 e 1950 oUruguainão
sofreu gols, a exemplo de 2010. Ou
traboa coincidência é que os latinos
nunca perderam para os sul-corea
nos. Em cinco partidas disputadas .

entre as duas seleções, a equipe
uruguaia venceu quatro e empatou
uma, com noves gols marcados, e
apenas três gols sofridos.

A campanha da Coreia do Sul

pode até ser mais modesta que a

Uruguai. Porém é a melhor que ela
já realizou em solo estrangeiro. A
Coreia do Sul estabeleceu outra
marca com os cinco golsmarcados
na primeira fase, o maior número
em oito participações noMundial.
E surpreendente em uma Copa
do Mundo carente de talento na

bola parada, três dos cinco gols
sul-coreanos foram marcados
através de tiros livres diretos,
com os outros dois originados
mais nos erros dos adversários.

GETIY IMAGES

l _

Uruguai conta com Fórlan para continuar a fazer história na África

INGLATERRA OU ALEMANHA FICAM PELO CAMINHO

Primeiro clássico da Copa será amanhã
JOANESBURGO

Uma das favoritas a levar o tí
tulo da Copa do Mundo daÁfrica
do Sul vai cair amanhã, às 15h30.
Alemanha e Inglaterra protago
nizam nas oitavas de final o pri
meiro clássico da edição 2010
do Mundial. Como não poderia
deixar de ser, o técnico da Ale
manha, Joachim Low, chamou
o confronto de 'superpartida' e

apesar de terem obtido o primei
ro lugar no Grupo D os jogadores
da Alemanha estão precavidos.

o capitão Philip Lahm ressaltou

que a supremacia dos clubes in

gleses no futebol europeu pod:
dar vantagem aos adversários. IIE
um clássico, mas eles possuem
grandes jogadores e estão acos
tumados a momentos decisivos ..
Por isso são favoritos", disse.

O volante inglês Steven Ger

rard acredita que a Inglaterra vai .

manter o bom rendimento nas

oitavas e "será difícil de ser derro

tada". ParaGerrard, a equipe ingle
sa poderá vencer qualquer adver-

sário nesta Copa se mostrar todo
o seu potencial. "Se mudarmos
o ritmo e jogarmos próximos de
nosso potencial, poderemos com
petir com qualquer um", declarou.
AAlemanha pode ter duas baixas:
Schweinsteiger e Jerome Boateng.
Ainda no domingo, a Argentina,
com 100% de aproveitamento no

Mundial, enfrenta o México, às
11h. A seleção mexicana já anun

ciou que montará um esquema
defensivo para barrar o poderoso
ataque adversário.

COREIA DO SUL

• SÁBADO (26/6)
Jogo 1- llh - Uruguai x Coreia do Sul

Jogo 2 - 15h30 - EUA x Gana
. AFP

."

• TERÇA-FEIRA (29/6)
Jogo 7 - llh - Paraguai x Japão
Jogos - 15h30 - Espanha x Portugal

• DOMINGO (27/6)
Jogo 3 - llh - Argentina x México

Jogo 4 " 15h30 - Alemanha x Inglaterra

• SEGUNDA-FEIRA (28/6)
Jogo 5 -llh - Holanda x Eslováquia
Jogo 6 -15h30 - Brasil x Chile

• SEXTA-FEIRA (2/7)
Jogo Al- llh - Vencedor 5 x Vencedor 6

Jogo A2 - 15h30 - Vencedor 1 x Vencedor 2

nglaterra, do atacante Defoe, quermanter ritmo e potencial no clássico para avançar às quartas de final

"
Eles (Inglaterra)
possuem grandes
jogadores e estão
acostumados com
decisões. Por isso
são favoritos.
PHllLlP lAHM,

CAPITÃO DA ALEMANHA

"

EUA e Gana
traçam metas

Gana e Estados Unidos se en

frentam, às 15h30, de hoje por
uma vaga nas quartas de final
com objetivos distintos. Um quer
defender o orgulho da África e o

outro deseja manter firme o so

nho americano do desenvolvi
mento do futebol. Para os dois,
um triunfo significa uma pers
pectiva de semifinais, pois no

caminho para essa fase não está
nenhum dos favoritos ou gigan
tes do futebol, como Brasil, Ale
manha, Inglaterra ou Argentina.

�
...,

EUA

• SÁBADO (3/7)
Jogo A3 - llh - Vencedor 3 x Vencedor 4

Jogo A4 - 15h30 - Vencedor 7 x Vencedor 8

• TERÇA-FEIRA (6/7)
Jogo Bl - 15h30
Vencedor A2 x Vencedor Al

• QUARTA-FEIRA (7/7)
Jogo B2 - 15h30
Vencedor A4 x Vencedor A3

• DOMINGO (11/7)
15h30 - Vencedor Bl x Vencedor B2
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Promoções válidas até 26/06/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para vetcutos básicos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas,
ano modelo 10/11, cód. 5Ul1C4, com preço promocional á vista a partir de R$27.900,OO. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5U21C4, com preço promocional á vista a partir
de R$30.990,OO.CET para esta operação: 24,23 % a.a. juros de 0,99% a.m válido para Voyage·. Novo Fax 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z31R4, com preço promocional à visla
a partir de R$32.900,OO. IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e noCET. Despesas de registro elelrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET.

Crédilo sujeito a aprovação. Condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente referenciais, não condizentes necessariamente com os modelos ofertados. Alguns itens mos

trados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões específicas.

Concorr
um Gol Okm
a cada
da selecê

�

passe na Caraguá,
faca um Best Drive

,

e cadastre-se.
Mais informacões

,

vw.com.brIseleca0901

Caraguá Auto Elite
Urno relação de confiança'

4732746000Grupo Auto EUte 40 anos de credibilid e. MNCO'VOUCSWAG8I
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Você estará mais inclinado a que-

brar regras do que a cumpri-Ias. Não
perca a chance de lutar pela sua independên
cia e investir no seu futuro, mas vá devagar
com a rebeldia, pensando bem nas suas

decisões.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Não perca. a chance de divulgar

seus conhecimentos. Fé e confiança
é tudo de que você precisa para dar a volta

por cima. No campo sentimental, as energias
não poderiam ser mais vibrantes. Aproveite
esse momento!

GÊMEOS

m� 1/, II W�' (21/5 a 20/06)
1fiP. � ótimo dia para separar o que útil do

que não é mais, inclusive em suas ami

zades e companhias. É tempo de fazer planos
mais humildes e reconhecer suas limitações.
No amor, uma reaproxímaçãopromete.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Será difícil conviver com pressões.

Você será desafiado a pensar mais

no bem-estar dos outros do que em suas

necessidades próprias. A noite é ideal para
ousar úm pouco mais: declare-se e viva in

tensamente!

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Não faça nada se tiver dúvidas,

principalmente em relação à sua vida

profissional. Preocupações podem diminuir o

seu rendimento na sua carreira. A noite é ide

al para surpreender quem você deseja ..

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
I, li Atenção com um problema mal re-

I IRI"
solvido. Há chance de não aguentar

as pressões e colocar para fora suas dificul

dades e emoções. Um pouco de atrevimento

pode favorecer a vida a dois. Tente manter a

calma em momentos difíceis.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Há um nítido desejo de se des

tacar profissionalmente, mas não

convém perder o foco de suas neces

sidades emocionais. Discrição é tudo o que
você precisa para chegar aonde deseja
mantendo o sucesso.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Não invente moda nem tente fazer

muitas coisas ao mesmo tempo. Sai
ba estabelecer prioridades ou poderá perder'
o fio da meada. A dois, o clima é de grande
entusiasmo. Aproveite cada momento!

SAGITÁRIO
" (22/11 a 21/12)
Tudo o que conseguir neste dia

será fruto do seu trabalho e esforço
pessoal. Tenha muita cautela com qualquer
tipo de extravagância. Há sinal de grande vitó
ria no campo afetivo. Abra seu coração.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
O desejo de cortar seus laços de

dependência falará alto: é tempo
de conquistar um pouco mais de autono

mia. Use e abuse do seu magnetismo pes
soal. A paixão ganha novos estímulos nos

próximos dias.

AQUÁRIO
(21}1 a 18/2)
O dia será bastante agitado no tra-

balho e alguns contratempos estão

previstos. Respeite os seus limites e defen
da a sua privacidade. Ficar sozinho é tudo
o que você precisa para colocar os pensa
mentos em ordem.

PEIXES

(l,9/2 a 19/3)
O astral é promissor para quem

trabalha com lazer, recreação ou en

tretenimento. Convém selecionar melhor as
suas amizades e companhias. Apesar dos

riscos de perdas, o romance está em alta.
'
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Eliéser mostra sua
vaidade por amor

o ex-BBB Eliéser Ambrósio publicou uma foto sua

no Twitter cuidando das unhas dos pés e das mãos
em um salão de beleza. Porém, o moço disse que
só fez isso a pedido de sua namorada, a também
ex-BBB Cláudia Colucci. Cacau afirmou que para ela
isso é natural-e que o convenceu a "tirar as garras
de bicho preguiça".

Mal voltou ao trabalho, após dois anos de

é�jas, Glória MariaJá terá que ficar em sasa
n{),vamente. Ajornal-ista vai se afasta,F do (3:10100
RepÓrter por algumas semanas, por ter qu�

,

brado o braço enquanto cuidava das filhas,
Maria e Laura. Ajornalista brincava com as me-

ninas e as protegeu com o braço para que as

duas não caíssem. Glória foi atendida por um

ortopedista e está com o braço imobilizado.

Ex-BBB íris vai
pagar promessa

íris Stefanelli vai correr 100 quííômetros para pa

gar uma promessa. Em agosto, a loira vai percorrer o

trajeto entres as cidades mineiras de Uberlândia e Ro

maria para agradecer um pedido. "Vou andar 100

quilômetros para agradecer e pagar uma promessa
na igreja Nossa Senhora da Abadia, em Minas Gerais.

Meus pedidos sempre têm relação Com o lado profís-
. sional e tenho que agradecer, não é?", comenta a loira.

íris não revelou qual foi a promessa que fez.

DIVIRTA-SE

Confusão
Dois amigos estão num bar conversando quando

um deles fala:
- Imagine que ontem à noite um ladrão entrou

lá em casa!
_ Nossa! Essa cidade está cada vez mais perigo-

sa. Mas, e aí, ele levou alguma coisa?
- Se levou! Levou uma tremenda surra da minha

mulher! Teve que sair de ambulância, ela quebrou
os dois braços dele e fraturou três costelas.

- Não sabia que sua mulher era assim violenta.
_ Mas ela só bateu porque pensou que fosse eu que

estava chegando!

Sheila Mello
e Scherer
se casam

o clima de romance marcou

a cerimônia religiosa que uniu
o casal Fernando Scherer e Shei
la Mello. A ex-dançarina do É o

Tchan chegou ao local com uma

hora de atraso, enquanto Xuxa a

esperava. Durante a cerimônia,
o atleta não conteve as lágrimas
ao ver sua filha, Isabella - fruto
de um relacionamento com Va
nessa Medeiros - levar as alian

ças até o altar, sob os olhares
dos 500 convidados.

Playboy quer Gabriela
Duarte em outubro

A revista Playboy não esconde que gostaria de ter a atriz Gabriela Duarte

estampando suas páginas. A assessoria da atriz nega que ela vá aceitar, "pelo
menos por enquanto". Mas a revista continua firme e forte na tentativa de ter

a bela na capa de outubro. A Jéssica da novela Passione também recebeu um

convite para posar em trajes mínimos para o site da Globo, mas declinou.

Mel Gibson entra na

justiça contra a ex
ANIVERSARIANTES
26/6
Andressa Baruffi

Barbara N. Schulze

Edvirges Dalsochio

Eugenio Amorim
Fernanda M. Arno

Gilberto A. L. Junior

João B. Gonçalves
Johann G. M. Rosa

Josepha T. de Andrade

Luiza da S. Correia

Marisa da Silva

Nadia C. Borges
Rafael Patricio

Tepasse Ludgero

o ator Mel Gibson entrou na justiça de Los

Angeles contra sua ex-namorada, a cantora

russa Oksana Grigorieva. Ele teria pedido uma

ordem de restrição contra a mãe de sua filha ca

çula. Gibson também pediu a custódia de Anne

Lucia, de sete meses. Apesar da separação dos
dois ter sido considerada amigável, a cantora

afirmou que o rompimento foi difícil. Ela também
disse que o relacionamento começou quando o

ator ainda era casado com Robyn, mãe de seus

seis filhos.

SUDOKU

27/6
Adão J.de oliveira

Carla V. Staroski

Cleovan Delane

Daniel K. Foester

Ediviga Pinheiros

Eleonilda Bachmann

Emiliano Campregher
Evandro Rux

Fernando Fritzke
.

Fernando Spickert
FernandoWagernowsky
Jean C. Riediger
Julio A. Soares

Julio A. Soares

Marlene de O. Venâncio

Marli Fuck

Pedro A. Kleis

Souane de J. Silva

Thais Karsten

Vanderlei Marquardt

SOBRE o JOGO
9 6 t: 9 L z r v 9

É um jogo de lógicamuito
O

S v L € � 8 9 Z 6

simples e viciante. O objeti- � Z s 9 v 6 c L 9

vo é preencherum quadra- l� L E 6 � S v Z 'ii 9
do 9x9 com números de 1 :::::l 'ii 9 1 G 9 € V 6 L
a 9 sem repetir números ....J v 9 Z 9 6 L 9 E �
em cada linha e cada col- O- 6 8 9 v z 1: L S
una. Também não se pode V\

t: t P L 9 9
repetir números em cada

z L S 6 E 9 9
quadrado de 3x3.
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