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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Silvia Kita

Olhando o riq Itapocu hoje, não conseguimos imaginar as
, essoas se ",banhandQ em sefl;;.1�it,b.. ��s 'et� comum faIVíliítls in�
teíras se reunirem às margens 'dos rio:s em Jaraguá e aproveitar
o fim de semana com banhos. no rio. Muitos piqueniques foram
realizados, pescarias, ou um simples banpo. A alegria era sonta
'giante) .�ómo'poÔ!errfós ver na fqto de um desrea momentp$.\ �,' ,I

José Emmendorfer, natural de

Brusque, veio para Jaraguá em 1910.
Edificou sua residência entre 1910 e

1912 no Distrito de Jaraguá, então um

pequeno povoado. Mantinha neste

sobrado: hotel, comércio e residên-
. cia. Empreendedor, logo iniciou uma

serraria e uma fábrica de persianas de
madeira. Empreendimento este que
permaneceu por longos anos com

sede na rua Jacob Buck.

Fábrica de
persianas de

madeira

Propaganda da Fábrica
de Persianas veiculada no

Jornal Correio do Norte, de
Joinville, 21/03/1918.

'cassuli
www.cassuli. aovbr

1922

Agricultura como base da economia
o município de Joinville (aqui englobando

seus distritos: Iaraguá, Hansa e Bananal) man

tinha uma produção forte em 1922, destacan
do os seguintes produtos:

- Aguardente - 1.440.000 litros, arroz

em casca - 2.925.000 kg, açúcar mascavo -

2.100.000 kg, banana - 400.000 cachos, bata
ta doce - 2.000.000 kg, farinha de mandioca
- 925.000 kg, milho - 4.800.000 kg, tabaco em

folha - 360.000 kg.
_

As plantações geralmente iniciavam de agos
to a dezembro. As chuvas geralmente frequentes·
e sem grande intensidade auxiliavam na pro
dutividade, além da terra considerada fértil e

sua proximidades com os rios também era bem
vista pelos agricultores e técnicos. Exportava-se

para outros Estados e países da América do Sul:

aguardente, açúcar, arroz, farinha de mandioca,
fumo em corda e em folha, charutos, mel de abe-

lha, banha, manteiga, erva mate e banana.
A alimentação do colono tinha por base o

que produzia em sua lavoura e na criação de
animais: leite, manteiga, batata, aipim, feijão,
pão de milho, aves. Alguns residentes mais

, próximos aos rios também tinham peixe nas

refeições, junto com a farinha de mandioca.
o

'A criação de gado bovino estava vinculada
à produção leiteira e fabricação da manteiga.
Criavam também suínos e aves.

Como havia excedente na produção, pois
nem tudo era consumido pela família, passam
a comercializar e assim surgem os beneficia
dores dos produtos, engenhos principalmen
te. Dentre os produtos beneficiados os mais

exportados para outros municípios e Estados
como Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e

Rio de Janeiro, eram o arroz, fubá de milho,
goma de araruta.
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Instrutor agrícola
Em 1913 se instalava em Jara

guá o instrutor agrícola Manoel
Ramos, designado pelo Minis
tério da Agricultura. Denotava
preocupação do governo com o

desenvolvimento agrícola da re

gião e da aplicação de técnicas
adequadas para urna produção
mais consistente.
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B�ns: Terrenos �as ruas: Gustavo Rubim com 400m2 em Guaramirim; no Rio Molha fração ideal (114) correspondente a 83.722,86m2; Galpão
misto em Corupa na rua Ano Bom, com 400m2; apartamento no Edificio Schiochet na rua Barão do Rio Branco Veículos: modelos: Ford
Courier, VW Kombi, Apolo, Gol, e Monza; Motocicletas/modelos: Ronda CBX 250, Sundow Max 125' Máquinas de costura industrial, e
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PONTO DE VISTA

-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA
OAB deJaraguá

',' ',' doSul '

DurvalMarcatto,
presidenté da Acijs

o individualismo e o isolacionismo

"
A ironia da

globalização advém
do fato de o mundo ,

estar teoricamente
unificado e, ao

mesmo tempo, as

pessoas estarem
tão separadas entre

si, como nunca

estiveram antes.

"

Torne-se um vendedor do Jornal

() CORREIO 1)0 P()V()
Contato:

joel@ocorr�iodopovo.com. br

SERViÇO

Opinião 3

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira e nelson@ocorreiodopovo.com.br
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IMAGEM DO DIA

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

A Secretaria do Planejamento infor
ma que desde terça-feira, dia 29 de ju
nho, algumas vias do Loteamento Con

domínio Residencial Jaraguá, no bairro

João Pessoa, tiveram alteração, da prefe
rência de passagem de trânsito. A popu
lação deve considerar como preferen
ciais as ruas Paulo Eggert, Walter Bartel,
Gemerson Rodrigo Silva e Oscar Ferreira

Mendes, por onde já está circulando o

transporte coletivo.

No fundo, o homem é um ser social, apes�r
de com frequência estar se distanciando cada
vez mais desse objetivo. Contudo, para resgatar
mos a essência do ser humano, precisamos nos

tornar parte de algo maior. Mas como fazê-lo? É
simples: basta fazermos aos nossos semelhan
tes aquilo que gostaríamos que fosse feito a 'nós

mesmos. Seria o princípio sagrado
de assegurar que não haverá nin

guém sem roupas enquanto tiver

mos o que vestir ou de que não ha
verá famintos enquanto tivermos o

que comer.

O capitalismo nos leva ao ego
centrismo, ao individualismo, e

dessa forma não temos condições
de pensar .no coletivo. Assim, para
quebrarmos esse círculo vicio

so, precisamos nos livrar da ga
nância' dedicarmo-nos às coisas

simples da vida, à natureza, aos

amigos, e não nos deixarmos do-
minar pela concorrência acirrada

do mundo atual, que muitas vezes gera o ódio e

leva fatalmente à depressão.
Ter um projeto de vida e uma visão política de

justiça social enobrece o homem e refina os precei
tos éticos que tanto o individualismo consumista nos

obscureceu. Pensar em Deus e agir como parceiro
Dele aqui na Terra, procurando ser o melhor naquilo
que se faz, é a melhor oração, mas sem se deixar le
var pela febre do isolamento e do consumo, que leva

quase sempre à tristeza e à falta de sentido da vida.
Pense nisso.

GASTRONOMIA

4a Noite do Marreco
no Rio da luz 1

A 4a Noite do Marreco acontece hoje
na Associação Recreativa e Cultural Rio
da Luz "Salão Barg", de Jaraguá do Sul.
O evento, que inicia com jantar às 20h,
contará com a apresentação da Rainha
da Sociedade 2010/2011. Ingressos-para
o jantar e baile, R$ 20, somente para o

baile, R$ 15: Adquira seu ingresso na As

sociação dos Clubes de Tiro (Parque de

Eventos) ou pelos telefones (47) 3376-

2184e9117-1583.

BElO CARRERO

Parque com promoção
parajaraguaenses

o Beto Carrero World realiza em ju
lho uma promoção especial para' os mo

radores ou nascidos de Jaraguá do Sul. A

promoção é valida para quem apresen
tar documento de identidade ou com

provante de residência na bilheteria do
Castelo. O valor especial em comemora

ção ao mês de aniversário' da cidade é
de 6x de R$ 9,50 ou R$ 57 a vista. Infor

mações no site www.betocarrero.com.
br ou pelo telefone (47) 3261-2222.

Globalização
é a expressão de ordem do con

sumismo desenfreado. Na realidade, o que'
está por trás dessa expressão é um tipo de

alienação. A ironia da globalização advém
do fato de o mundo estar teoricamente unificado e,
ao mesmo tempo, as pessoas estarem tão separadas
entre si, como nunca estiveram antes na história da
humanidade. Cada vez mais, nós nos

definimos em termos econômicos.

Costumamos, num primeiro encon

tro, sempre perguntar ao outro: "Você
trabalha em que área?". Nossas sema

nas estão divididas entre trabalho e

descanso, o que na maioria das vezes

significa ter horários para produzir e

horários para consumir.
Nossas alienações aumentam de

forma progressiva. A cada dia, nos

distanciamos dos outros cada vez

mais. Mudamos de um apartamento
para um condomínio fechado, onde
nem sequer temos contato com nos

sos vizinhos; compramos aparelhos
MP3 que nos permitem ouvir apenas as músicas
de que gostamos, de modo isolado dos outros, em

geral através de fones de ouvido, que acabam nos

desconectando do mundo. Até mesmo os celulares,
que deveriam nos conectar com outras pessoas,
nos permitem "filtrar" nossas relações, separando
nos dos demais indivíduos ao nosso redor. Filhos
falam com os pais somente por telefone, amigos
trocam informações apenas por e-mail, declara

ções de amor são feitas via webcam - isso para citar

alguns exemplos.

.T DI-O
Festa de Rei com

baile no Amizade
A Associação Desportiva e Recreati

va Amizade, de Jaraguá do Sul, promove

hoje Festa de Rei com Baile. As festivida
des iniciam às 14h com a concentração e

às 14h30, a busca da majestade Mauro Mi

neli. O baile inicia às 23h,' animado pela
Banda Brilha Som. Ingressos antecipados
a R$ 15 no Posto Mime do Kohlbach, Lan

chonete Skini House, no bairro São Luis e

no Bar da Sociedade. Informações no te

lefone (47) 3371-3257.
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JARAGUÁ DO SUL

O fumo em locais públicos
pode estar com os dias
contados na região.
A Câmara de Jaraguá
aprovou uma lei antifumo
e Guaramirim vota a

matéria na segunda.

Oprojeto
do vereador Jean

Leutprecht (PC do B) foi

aprovado quinta-feira por
nove votos a um e segue

para sanção da prefeita Cecília Ko
nelI (DEM). O texto proíbe o fumo
em bares, boates, restaurantes,
hotéis e outros recintos fechados
de circulação pública. As exceções
são salas reservadas para fuman
tes' desde que isoladas fisicamen

te, e templos religiosos onde o

fumo faz parte do ritual.
.

Na tribuna, Leutprecht lem
brou que proposta foi aprovada
no comércio. "Conversamos com

diversas pessoas que têm estabe
lecimentos comerciais em que o

o CORREIO DO POVO • Sábado,3 de julho de 2010

fumo é permitido e todos, até este

momento, são favoráveis a esse tipo
de encaminhamento", comentou.

Já Francisco Alves (PT) aproveitou
a discussão para criticar a Prefei
tura que, para ele, pouco investiu

. em campanhas no Dia Mundial de
Combate ao Fumo. "Entendo que o

cigarro é uma droga e um caminho

para outras drogas", declarou.
A resposta do governo veio do

vereador Adernar Possamai (DEM),
que fez considerações, mas foi a fa
vor da iniciativa. Segundo ele, um

dos artigos do texto, que responsa
biliza o Executivo pelos custos da

campanha de conscientização e do
tratamento de fumante, poderia
inviabilizar a proposta. "Somente o

Executivo pode propor leis que one

rem despesas àPrefeitura", lembrou.
Em Guararnirim, o projeto an

tifumo é de autoria do vereador

Diogo Iunckes (PR). A proposta é
idêntica à aprovada em Jaraguá do
Sul e deve ir à votação plenária na

sessão de segunda-feira.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br Proposta é aprovada por comerciantes da cidade, diz Leutprecht

"
o governo diz que

quer combater
o cigarro, mas

ganha fortunas
com os impostos'
sobre o produto.

ADEMAR WINTER (PSDB),
VEREADOR

"

..

.,

Winter- é O único
contrário ao projeto

O vereador Adernar Winter

(PSDB) não fuma e garante que
a família inteira também prefere
se manter afastada da fumaça.
Porém, na votação do projeto an

tifumo, o tucano foi o único voto

contrário. IIEu defendo a liberda
de das pessoas. Alguns lugares
eu apoio a restrição, mas essa lei
vai além. O governo diz que quer
combater o cigarro, mas ganha
fortunas com os impostos sobre
o produto. Não está certo", avalia.

Férias de Julho
8 dias em Porto Seguro
Fretamento IAM de Florianópolis

Apenas

,80

S Ú E -BlIG

Cerco ao tabagismo na região
Jaraguá do Sul e Guaramirim votam proposta de lei antifumo em locais de circulação pública

10xR$
por pessoa

Saída 11/julho (domingo) às 22:30 hs

E, se viajár em família, as crianças
só pagam as taxas de embarque

...... -1Iirt...,.. enlUlSl .....W-SIMfIrii48d1a..._47lOSS-M1
Criãiím-afielílobp: .2101--«00 ..IaíII6-�stefIIÍi!J 41100-9166
..... - .... 5IIi..'ÍiPJ_..21...ms _.. - __ ..... 412W1-1S1S
liriã ípd5-HIIípI_"_4IDJ2-991J9 SâD_-c..�(iJIIIIÍIiIf_"2108«99
Haê-'ípdi5-�IIp,.$ ._4111. 64'61 I"'-FaIIII� .1OS1-1102

Ou acessewww.cvc.com.brlsc e compre on-line.
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carolina@ocorreiodopovo.com.br ,

Política 5

Carolina Tomaselli
raIa

Com
o início da campanha

eleitoral na 'próxima terça
feira, os juízes e chefes de
cartórios se reuniram ontem

à tarde com representantes dos

partidos políticos de Jaraguá do Sul
e Corupá para esclarecer as normas

referentes à propaganda eleitoral.
DEM, Pp, PSB, PT, PC do B, PPS e

PMDB estiveram representados.
Uma das inovações é que a pro
paganda deverá conter o nome do

vice ou suplente, além das siglas
partidárias abaixo da denomina

ção da coligação. Os nomes do vice

: e suplente também aparecerão na
. urna eletrônica.

,
A propaganda em bem par

ticular continua permitida, mas
'.

pela primeira vez terá de ser

gratuita e espontânea. As placas

não' podem exceder os quatro
metros quadrados. Outra novi
dade é que será permitida a co

locação de cavaletes, bonecos,
cartazes e mesas para distribui

ção de material de campanha
em via pública. Porém, só serão

permitidos entre as 6 e às 22 ho
ras, caracterizando a mobilida
de exigida pela Justiça Eleitoral.

A propaganda na internet é li

berada' mas só para pessoa física
e terá de ser gratuita. E-mails tam

bém são permitidos, desde que o

recebedor tenha a opção de pedir
para ser excluído da lista. E, se as

sim quiser, o candidato terá 48 ho
ras para fazê-lo, sob pena de mul
ta por mensagem enviada. Caso a

caso, as representações serão jul
gadas pelo TRE.

.', ..�,-

FALA Aí!
,

.�.

Queremos uma política
queaproxime e integre a'
classe trabalhadora com

os empresários.
GUIDO BIElZKE (PR), QUE
ACEiTOU (ONV�lE PARA

SERYICE DA CANDIDATA AO
GOVmNO, IDEU SALVAm (PT)

,
'

,

Provãvell
O ex-deputado estadual Udo Wagner (PP) deve ser o primeiro

suplente na chapa do candidato ao Senado, Hugo Biehl. O convite
veio com um apelo do casal Angela e Esperidião Amin,.que abriu
mão de concorrer a senador para
se inscrever a deputado federal, vi
sando a legenda. Wagner volta hoje

. a Florianópolis para nova reunião .

.

com a cúpula progressista. "Estou
considerando quais seriam as efe
tivas vantagens da região no caso

de sucesso eleitoral", declarou.
_ o

ASSESSORIACONTÁBIL I:< SERViçoS EM GESTÃO

No�a Efictênçia. SUa Satisfação. I
lia3372.22 5

Rua 13 de Maio, 150 I SL. 2 [ Czerniewicz
JARAGUÁ DO SUL - sePROVÃVEl-2'

Wagner 'diz que também foi levantada a possibilidade de ele encabeçar
a segunda chapa do pp ao Senado. "Mas 'acho que talvez ser suplente
de uma chapa com viabilidade eleitoral seja tão significativo quanto
à primeira", avalia ele que foi, além de deputado estadual, secretário

adjunto de Cultura, Esporte e Turismo e presidente da Fundação
Catarinense de Cultura. A decisão deve ser tomada até segunda-feira,
prazo para encaminhar o pedido do registro da candidatura à Justiça
Eleitoral. O empresário classificou o convite como honroso e o atribuiu
"aos serviços prestados ao associativismo. e á vida pública"

!
.;

.-

Eclético
Se confirmada a participação

de UdoWagner na disputa, Iaraguã
do Sul estará contemplada nas três

principais coligações majoritárias
no Estado. Guido Bretzke (PR) vai

I

ser vice na chapa de Ideli Salvatti

(PT) e Paulo Bauer (PSDB) teve ho

mologada a candidatura ao Sena
do. Aliás, o tucano terá em Corupá
um dos seus primeiros eventos'

oficiais no domingo, quando pres
tigia a comemoração dos 113 anos

de fundação da cidade.

Repasses
, o governo do Estado assinou

ontem os últimos convênios com

entidades e Prefeituras da Regio
nal de Iaraguá do Sul antes do

começo da campanha eleitoral. .

Os projetos somam R$ 581,9 mil,
dos quais R$ 350 mil oriundos
do Estado. Os investimentos são

destinados a ações nas áreas de

infraestrutura, esporte, cultura e

lazer. Um dos convênios é para
asfaltamento da Rua Wendelin
Reiner, em Schroeder.

•

liminar
Prefeita Cecília Konell (DEM)

ingressou ontem com mandado
de segurança contra a presidente
da Câmara de Vereadores, Natá
lia Petry (PSB), para tentar im

pedir a votação do relatório da
Comissão Processante do Refis,
que pede a cassação do manda
to da democrata por infração
político-administrativa. A ses

são extraordinária está marca-
.

da para a próxima quarta-feira,
com início às 16 horas. As ou

tras liminares, duas contra a Lei

Orgânica e uma terceira para
tentar impedir a votação do re

latório da CEI da Schützenfest,
foram negadas pela Justiça.

Teoria e prática
Já está aprovado, em dois

turnos, o projeto que proíbe o

consumo de cigarros e, qual
quer outro produto fumígeno
em ambientes de uso coletivo,
públicos ou privados no mu

nicípio. Sem querer jogar um

balde de água fria, mas como

a iniciativa depende exclusi
vamente ao poder público, na

medida em que só funciona
corri fiscalização, é cedo. afirmar
que será regulamentada. Ainda

que o texto acabe promulgado
pela Câmara, .em caso. de veto

do Executivo. É só lembrar a lei

que proíbe o consumo de bebi
das alcoólicas nas ruas, debati
da durante um ano inteiro pelos
vereadores, em 2008, e que con

tinua na gaveta.
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CHARGE

.. .-

DO LEITOR

Amor de pai!

Alguns
irão se lembrar

do belo filme de Ge

orge Miller, o "Óleo de

Lorenzo", em que os

pais fazem de tudo pela vida de
seu filho.Esta história aconteceu

A Caixa Econômica Federal,
financiadora da casa, ingressou
com um processo contra o senhor
Guidi. Após vários recursos, o caso

foi parar nas mãos da juíza Federal
Anne Karina Costa da Vara do Sis-

na capital para- tema Financeiro de
naense, na cidade " Habitação de Curi-
de Curitiba. Há 10 tiba. Durante uma

anos atrás, o se- Durante audiência, o senhor
nhor Adolfo Cel- uma audiência, Guidi contou o que o

o senhor Guidi
so Guidi deixou o ,., levou a não pagar as

" contou o que o
prestações da casa.cargo que possuía levou a não pagarnuma concessio- A juíza que é mãe

as prestaçõesnária para cuidar da casa.
de três filhos se sen-

do filho Vitor, que
"

sibilizou com a his-
na época tinha 10 tória e buscou uma

.anos, e estava com

gangliosidose GN1 tipo 2, uma

doença rara..
O senhor Guidi disse que

"a doença começou a se mani
festar quando ele tinha quatro
anos. Nenhum médico no Brasil

conseguiu fazer o diagnóstico.
Larguei tudo e fiquei uma sema

na em Buenos Aires com minha
família, onde diagnosticaram a

Gangliosidose. Quando eu retor-
.

nei para à Brasil, um médico me

disse que não tinha o que fazer".
Como todo pai que ama' in

condicionalmente seu filho, Gui
di começou a estudar na biblio
teca da faculdade de medicina da
UFPR (Universidade Federal do
Paraná). Depois de muito estu

do e pesquisas, o pai encontrou

unia fórmula de medicamento

para o filho em 2001. Porém para
ter sucesso nessa busca, Guidi

gastou todo o dinheiro que pos
suía e deixou de pagar as presta
ções de sua casa.

maneira única de
solucionar o caso. E a decisão iné
dita foi a de reverter verba do fun
do pecuniário (dinheiro recolhido
de condenações judiciais) para a

quitação da casa do senhor Guidi.
A juíza disse que espera que a

decisão se repita e que sensibilize
as instituições financeiras. "Foi
uma decisão judicial que abre

precedentes para outros casos. Es

pero que as instituições, um dia,
,

possam perdoar a dívida em casos

excepcionais como esse".
Como Mahatma Gandhí já dis

.se: "o amor é a força mais sutil do
mundo". Onde existe amor, todas'
as dificuldades podem ser supe
radas, e onde existirem pessoas
com um coração humano como o

da juíza, cada vez mais poderemos
ter um mundo onde viveremos
como irmãos, assim, como Martin
Luther King sonhou um dia.

Cristiano Mahfud Watzko,
estudante de Direito

EDfrORIAL,

índices de. educação
A

segunda edição do estudo chamado
Índice de Educação Básica (Ideb) 'mos-

.

tra que a qualidade do ensino no Brasil

melhorou, mas continua muito longe
da realidade de países avançados. A situação
mais alarmante é do Ensino Médio, que atingiu
nota de 3,6, em um índice que
vai de zero a dez. Apesar de estar '

dentro da meta traçada pelo go
verno, o indicador é apenas 0,1
ponto acima do de 2007 .

No Ensino Fundamental, os

números são um pouco melhores,
O destaque são as séries iniciais,
com o índice de 4,6. Embora pa-

. reça pouco expressivo, o indicador significa.que
elas já atingiram a meta estipulada pelo Ministé
rio da Educação para 2011.

O Ideb é calculado a partir dos dados sobre

aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar e

médias de desempenho nas avaliações do Inep.
A série histórica de resultados do Ideb iniciou
em 2005, a partir de onde foram estabelecidas
metas de qualidade. A intenção é que até 2021,

o país atinja a nota 6 - média que corresponde a

um sistema educacional de qualidade compará
vel ao dos países desenvolvidos.

Para que os planos sejam realmente atingidos
será necessário um esforço conjúnto de todas as

esferas de governo. Especialistas são taxativos ao

afirmar que a parceria entre
a União e os municípios é o

que mais contribui para um

melhor nível na educação in
fantil, por exemplo. Além dis
so, as séries iniciais do ensino
fundamental são as que mais
recebem matrículas e profis
sionais. No Ensino Médio um

grande problema é a evasão escolar, que precisa
ser combatida. Fazendo das aulas mais interessan
tes deixando assim os alunos mais interessados.

É. preciso também ter consciência de que
não há educação de qualidade sem planeja- .

menta, professores preparados e bem. remune

rados e estrutura adequada. Infelizmente não
é o cenário que se encontra na maioria das ci
dades brasileiras.

DO LEITOR

Expo 2010 - Uma vitrine
para a sua empresa

planejamento
estratégico
aliado a um

conceito de

comunicação
ousado e .ações
bem elaboradas

sempre trazem

bons resultados.

Se
você pretende ampliar sua participação

no mercado, esta é uma excelente opor
tunidade. Estar presente na Expo 2010,
realizada pela Apevi de 14 a 18 de julho

na Arena Jaraguá, é uma maneira de efetuar ne- .

gociação imediata de produtos e serviços e criar
uma rede de negócios que servirá para futuras

prospecções.
Tenha em atenção que as

feiras são um importante instru
mento de promoção comercial,
permitindo às empresas parti
cipantes que apresentem seus

produtos ao mercado; solidifi

quem relacionamentos comer

ciais; prospectem novos clien
tes; lancem produtos e novos

serviços; verifiquem oportuni
dades de negócios e tendências;
aumentem a venda e reforcem a

sua marca no mercado.
A maior vantagem em parti

cipar de uma Feira de Negócios
"

que há uma' grande' concen

tr ão de público e estas com

binam apresentação e � venda
direta a um Custo baixo para um grande número
de pessoas. Além disso, tem-se um "feedback"
imediato sobre aquilo que estamos a oferecer.

A sua importância para o marketing da em

presa é fundamental e alguns fatores devem ser

considerados, tais como: o estande em sua con

cepção de estrutura e visual, a forma como serão
distribuídos os produtos, os materiais impres-

sos, o uniforme dos expositores, além de outras

ferramentas para chamar a atenção do público
alvo, como as atrações criativas e diferenciadas
no próprio estande.

Em relação ao treinamento dos expositores,
sejam eles vendedores, promotoras ou a pró
pria diretoria da empresa (parte fundamental

desse enorme quebra-cabeça),
precisam ser preparados para
atender, solucionar problemas
e, principalmente, fechar ne

gócios. Um bom planejamento
estratégico aliado a um con

ceito de comunicação ousado
e ações bem elaboradas sem

pre trazem bons resultados, o

importante é saber explorar o

momento no qual o seu cliente
veio até o seu estande e lhe de
dica um tempo de atenção ao

que você tem a dizer.

Aproveite para combinar sua

presença' na feira com assesso

ria de imprensa, já que é uma

forma eficaz de capitalizar o

antes, o durante e o depois da
sua participação no evento. Procure oportuni
dades de parcerias dentro e ao redor da feira.
Lembre-se: seu stand precisa ter a cara da em

presa e do espaço que ela quer ocupar na mente

.

e no coração das pessoas.

"
Um bom

"

Eliane Doin, consultora organizacional na

área de varejo de produto e de serviços

. ,
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PIERO RAGAZZI

o Correio do Povo - A diversifi

cação do setor industrial na nossa

região é uma das grandes preocupa
ções atualmente. O que a Acijs pen
sa a respeito?

Alidor Lueders - Aprimeira gran
de preocupação em relação a Iaraguá
do Sul é a situação geográfica. Acida
de é cercada de morros e rios e isso
cria um problema de mobilidade e

falta de espaço para o crescimen
to de empresas intensivas em mão
de obra. O desafio do município é
trazer empresas .que agreguem va

lor com mão de obra cada vez mais

qualificada e produtiva em diversas

áreas, como software, serviços, en

genharia, ferramentaria, etc, que não

dependem de grandes áreas para se

instalar. Ao mesmo tempo em que
as empresas que existem, devem se

preocupar com maior produtivida
de, através de investimentos em re

cursos humanos, automação, padro
nização de produtos e serviços, etc.

Como ponto positivo temos o

empreendedorismo, que aqui na

cidade é muito grande. Mas temos

uma legislação ambiental, que é
cada vez mais forte, e de outro está
a necessidade do desenvolvimento
econômico. Isso torna necessária a

criação de formas de sustentabili
dade. E isso passa necessariamente
através do sistema educacional e do
investimento cada vez maior em no

vas tecnologias.

OCP - O que o senhor acredita
ser necessário para atrair empresas
detecnologíai

Lueders - Temos que estimular
a criatividade e o empreendedoris
mo. Continuadamente temos que

avaliar a estratégia do mumcipio
em conjunto com as entidades que
existem. A comunidade tem qué se

sentar junto com o governo e dis-
,

cutir quais as melhores alternativas

para o município e região como um

todo, tanto no que se refere ao de
senvolvimento econômico quanto
à necessidade da infraestrutura ne

cessária em' nível de rodovias, edu

cação, ocupação de solo, etc.

OCP - Qual ação considera ne

cessária para ampliar a competitivi
dade das empresas da região?

Lueders - Acima de tudo temos

que desenvolver cada vez mais a

competitividade internacional, não
só em nível de região, mas de Brasil.
E quando falamos em economia fa
lamos sobre os riscos que corremos

nessa competição internacional. Na

realidade, o que está acontecendo
.

hoje é que estamos exportando com-
.

modities, com um risco muito gran
de de queda do preço, e do outro es

tamos importando manufaturados.
De um lado exportamos o minério
e do outro importamos aço, de um

lado exportamos soja e do outro im

portamos óleo. Isso é bom, mas seria
muito melhor se no Brasil nós tivés
semos condição de agregar valor e

exportar produtos manufaturados.
No cenário atual temos proble

mas no país como juros muito ele

vados, o sistema tributário pesado,
oneroso e altamente burocrático, um

sistema 'trabalhista completamente
arcaico. As relações entre empregado
e empregador têm que ser discutidas
com os sindicatos, mas aqui a in
terferência estatal é muito grande e

com um custo cada vez maior.

Temos que exportar mais, in

vestir cada vez mais na educação,
criar maior valor agregado aos bens
naturais para o Brasil crescer. O país
tem um potencial de mercado muito

grande, temos abundância em recur

sos naturais e na questão geográfica.
Mas se você observar o valor agre
gado das grandes empresas, vai ver

que a parte de salários pesa menos

do que a parte tributária, isso é um

absurdo. E o problema é muitas ve

zes da distribuição de renda, porque
pressupõe que' o governo, de forma

. geral, cumpra a sua parte no que se

refere aos investimentos em infraes
trutura. Todos esses problemas atu

almente reduzem a nossa competiti
vidade internacional.

OCP - Quais os principais gar
galos enfrentados na área de infra
estrutura?

Lueders - Falta de rodovias, por-'
tos, estradas mal sinalizadas ocasio
nando problemas de acidentes, pro
blemas na saúde. Os investimentos
estão acanhados e isso prejudica as

exportações, pois gera um "custo
Brasil" muito elevado. Em Jaraguá
do Sul enfrentamos problemas es

pecialmente na mobilidade, com a

falta de ruas e estradas, pontes, no
.

transporte coletivo e do desenvolvi
mento educacional.

OCP - Quais os projetos que a

Acijs tem realizado para capacitar
os trabalhadores?

Lueders - A Associação Empre
sarial sempre lutou' pela qualifica
ção dos funcionários, estimulando
entidades como Senai, Sesi, Senac,
Unerj e outros aprimoramentos à

formação profissional. A criação de
núcleos setoriais é muito importante
nesse sentido. De forma geral, as em

presas têm dado auxílio' escolar para
os alunos estudarem em faculdades
e fazerem cursos de capacitação.
Além disso, a parceria entre a Unerj
e a PUC (Pontifícia Universidade
Católica do Paraná) deve permitir a

qualificação e expansão para as áreas
técnicas de engenharia, arquitetura e

outros serviços, como os relaciona
dos ao meio ambiente.

Espaço existe, mas ele tem que
ser criado. E ele é criado através do
associativismo e da discussão com

os órgãos públicos.

OCP - Acredita que os riscos da
crise econômica já passaram? O
momento é de crescimento?

Lueders - Eu diria que estamos

em um momento que temos que
cuidar, porque a crise pode se esten

der de uma maneira global. Temos

que criar condições competitivas no

Brasil, que vai desde a infraestrutura
até a questão tributária e reduzir ju
ros para investimentos.

O Brasil como um todo conse

guiu se sustentar na crise porque
o governo rapidamente deu in
centivos. Reduziu o IPI em alguns
setores, estimulou altamente o

consumo em bens de capital, re

duzindo' os juros, e deu estímulo
de financiamentos às exportações
com juros condizentes. Mas a per
gunta é: isso é sustentável? Nós
vamos conseguir sustentar a longo
prazo ou é preciso fazer uma refor
ma um pouco mais completa? Estas
são questões que devem ser olhadas
com muito cuidado pelo governo.

OCP - Como avalia a candida
tura de Guido Bretzke a vice-go
vernador? Acredita que isso pode
garantir à região a tão sonhada re

presentatividade?
Lueders - Eu realmente não te

nho uma opinião formada a respeito.
A Associação Comercial é apolítica,
mas a democracia exige a partici
pação de todos, então acredito que
quem tem ambição política deve

participar. É necessário que a região
tenha representatividade nos diver
sos órgãos do governo para poder
influir no estabelecimento de prio
ridades. Mas a Acijs, por ser apolítí-.
ca, não apoia diretamente, qualquer
candidato individualmente.
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,���,�� boneca hão sabia, mas não se atrapalhava na resposta.
Emília nunca se atrapalhou nas suas respostas. ;, ,1'1 ·,iJil/liDizia as maiores asneiras do mundo, mas responoía. I/
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Todos OS grandes nomes dá literatura, a uma pá!;jina qe distânqia,
A WEG incentiva a leitura.

l

Reinações'dê Narizinho, Monteiro Lobato

FE O

Seja muito bem-vindo!
Os lívroste esperam
Estandes de livrarias ficam abertos até as 19h, neste fim de semana

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

A quarta edi_ção da Feira do
livro do Jaraguá do Sul começou
oficialmente na tarde de ontem.

E'
com isso, o município ganhou

12 opções a mais para quem quer
abastecer as prateleiras de casa.

Esse é o número de editoras e livra
rias que habitam o espaço, na Praça Ânge
lo Piazera, no Centro da cidade. Elas vêm
de diversas partes de Santa Catarina e até
de fora doEstado e ofertam uma infinida
de de títulos aos visitantes. Há, inclusive,

publicações a partlr de R$ 1.
No estande de Antonio César Pereira,

o público, além dos livros, vai encontrar

informações a respeito dos mesmos. Com
30 anos de experiência, ele conhece as pre
ferências da clientela. Sabe, por exemplo,
que meninos e meninas de nove a 12 anos
vão procurar por "Querido Diário Otário",
de Iim Benton. Já aos adultos, ele pretende
sugerir "Os viúvos", do autor radicado em

Florianópolis Mario Prata.
Pela primeira vez na Feira, Vilson Abreu

saiu da capital com o intuito de agradar aos

pequenos. Toda mercadoria é focada no leitor
infantil e, assim como Pereira, ele comercíalí-

Eu gosto de
fazer Feira
do Livro, o

negócio é
divulgar a

literatura
neste Brasil.

ANTONIQ
CÉSAR PEREIRA,

LIVREIRO

"

Pereira
espera vender
15% a mais de
livros que em

2009,quando
comercializou

1,2 mil
exemplares

za livros que também parecem brinquedos.
Acostumada com o evento, Rosane Stra

passon, de Balneário Camboriú, segue a mes
ma linha. "Aqui, vemos que as escolas partící-:
pam, as crianças recebem o incentivo à leitura,
ao contrário de outros lugares", comenta.

Quem quiser aproveitar as promoções
oferecidas pelas editoras, só precisa visitar
o ambiente montado na Praça. Neste sá
bado, eles ficam abertos das 9h às 19h. No
domingo, a maratona começa mais tarde,
às 13h. O acesso é totalmente gratuito.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodoPovo.com.br

DOMINGO
• 13h _ Abertura da Feira
• 15h _ Panorama Catarina

Escritores catarinenses leem trechos
de seus livros, autografam e

conversam com leitores
•. 15h - Lançamentos

- "Um baú do tamanho do mundo" de Ida
Katzap (Infanto- juvenil/Florianópolis)

- "Poesia para as crianças quando ficarem
adultas" de Marínaldo da Silva

• (infanto-juvenil/Joinville)
-"Memórias de um sobrevivente do

Joeíhia" de Osório Gonçalves
: (romancejJoinvill�) .

- "O valoroso ldolo humano" de Renato
Walter Schust�r (romance/íreneõpoüs)

- lIUrbancf de Tiago Furlan LetTlos
(poesle/Joínvílle)

_

- "Ser tão olhos" de Silvia Nass, ,- , "I J .,." ,i

(poesiajJoinviUe)
I , � "Solôs de pedra" de Sandro

J, Erziriger (PO�siajJoinville) :
(.

_,,',
,-

,':b._, .'_-,/i"" .

.

J' ;:;_i.1.1iI1
- flMitológica" de Denise Aidar Warnecke

,

lpoe�i�/J�invHle)c�
"."'. '!Dêrimahlas do SilêhtiÕ" 'de Gât>del

.

r. Gómez (poesia/Rio do Sul)
" • 19h - Encerramento da Feira

SEGUNDA-FEIRA
• 9h _' Abertura da Feira
• 10h30 - Palestra com Maurício de Sousa

Ele é um dos mais famosos cartunistas
do.Brasil, criador da "Turma da Mônica",
"Turma do Chico Bento", "Turma do

.

Bidu", "Turma do Penadinho" e

"Turma da Mônica Jovem
• 1911 _ Alfabeto Móvel com Ricardo

Carona é Eliana Borges (Performance)
A intervenção reúne vídeos feitos a partir
da escrita urbana dás placas de carro

(pesquisa que eles desenvolvem desde
2005) e poesia sonora

• 21h _ Encerramento da Feira

www.camaracomvoce.blo9spot.com
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plicações iniciada em '1808'. Não
é por menos que 70% da pesquisa
anterior serviram à construção da

. narrativa' sobre a Independência.
Assim corno antes,' outra vez, o es-

,

crítor apresenta os acontecimentos
sob uma ótica diferente, liberta de .

amarras históricas.
.

. Talvez seja esse um dos motivos
.

de tanto sucesso. Na opinião de Go-
,

mes, os brasileiros estão à procura
de. esclare címcntos para compreen
der. a atualidade. "Eu entendi mais
o país e ei mesmo corno jornalista.
Boje sou mais esperançoso", expli
ca. Além disso, ele ainda diz ter des
coberto, nos últimos anos, que "jor
nalismo bem feito. é reconhecido'

pelo leitor e, por isso, .não teráfim"

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Gomes: há, de novo no Brásil, uma
.

tentativa de reescrever a história
-,

para justificar ações
.

1 D li R

-'BIMSILEIROS ESTÃO EM
"

.

.
.

.. -

.-

,.",
.

: BUS DE E:XI'LI ÇO,ES'
.Na abertura daFeira, autorde '1808' diz que país quer entender atualidade

"
"

.. �
.

,

.

. .

'. .

.

níto roais possibilidade'. 011lm . S
i\1};,-p.t.e

c

F '\�:. e e'l:n\ore Uffl mundo de informa
•

\').Q n1-\bU.€a"r > çao.
. �� -aJ·:: � .

�e.� ll::o�otJ:,1.. '. Bíblíoteca Pública Municipallbú Barbosa
.

\.te
.' ,: �e �, - A'b�� de segunda a sexta-feira:, das. 7 às 19 horas

i:fJ,,# �\.�\: Sãbado: das 8.às 13 horas .. Informações: 2106�8708

t .,. JARAGUÁ DO SUL

A primeira tarde da Feira
do livro foi marcada por' .

um bate-papo. E. o assunto
, principal dessa conversa não

. poderia ser outro.
'

. .
.

A
história brasileira embalou
a visita do autor Lauren-

.

tino Gomes a Iaraguá do
Sul. Dono de um livro que

já vendeu mais de meio milhão de '

exemplares, o paranaense se prepara
,

.

para lançar outro título. Quem já se

sentiu satisfeito com a investigação,
acerca da chegada da Família Real

Portuguesa ao Brasil, agora, tem no

VO's motivos para seguir viagem .

. Segundo o jornalista, '1822' dá
continuidade a essa busca por ex-

,.,
É-um [ernalista falando e

:

ele serve de filtro entre os

especialistas e o público leigo.
LAURENTINO GOMES, ,

ESCRITOR

" .'

PREFEITURA
DE JARAGUÁ DO SUL
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Corupa comemora 113 anos
Festa foi concentrada em uma semana e termina com encontro de trilheiros

Começa neste fim de
semana a programação
especial para comemorar o

1130 aniversário de Gorupá.

ORQUESTRAS SE REÚNEM PARA ENCONTRO ANUAL

"

DIVULGAÇÃO.
Este ano, o

-

Bananalama
será marcado
como o fim da
comemoração
ao aniversário
de Corupá

Noite dedicada à boa música

escolas e sociedades da cidade. Além
. disso, o time de futebol americano Co

rupá Buffalos participa do desfile e tam
bém promove um churrasco comemo

rativo às llh, no Seminãrio,
Na mesma tarde, o úPAE/PAF em

Eneste
ano, os eventos estão con- . Ação" traz atrações para os pequenos,

centradõs em uma só semana, de como piscina de bolinhas, cama elástica, -

3 a 9 de julho .. Hoje, a festa começa
'lanche e jogos. de mesa. Um ônibus para

às 22h30 no Seminário de Corupá, transportar as crianças vai seguir o mes

com o Baile do Rotary Club. Durante os
mo itinerário usado na linha escolar, com

próximos dias, os visitantes prestigiam
saída prevista para' as 8h e retorno às 15h.

um desfile tradicional pelo centro da ci- Na segunda-feira, dia 5, feriado em Coru

dade e- uma programação especial para
. pá, o Ginásio Esportivo da Escola Muni

as crianças. O festejo termina com o Ba- cipal Aluísio Carvalho de Oliveira abre às

nanalama, considerado o maior encontro 14h para diversas competições.
de trilheiros do niundo. O Bananalama, que cedeu a estrutu-

Segundo o coordenador de administra- ra no Seminário para as comemorações
ção da Fundação Municipal de Cultura, Fe- do aniversário, acontece entre os dias 8

lipe Rodrigues, a mudança foi parar garan-
e 9 de julho. Shows com bandas como

tir que nenhum evento fosse prejudicado. Garotos de Ouro e Léo Lima têm preços
.

'Antes era comemorado apenas nos finais diferenciados, e dividem
_

o espaço do
.

de semana do mês de aniversário, e as pes- e�ento com a apresent�çao de acroba

soas acabavam ficando sem dinheiro para-
-

. CIa� de carr?� e m02oClcletas. Segundo
prestigiar tudo", explica Felipe. Felipe R�dngues, sao esperad�s cerca

O tradicional desfile de aniversário de 100 mil pessoas de todo o pais,

começa às 9h30 deste domingo, e conta • Bruna Borgheti
com a presença das entidades, clubes,

.

br�na@ocorreiodopovo.com.br

Uma noite de domingo em- ..
,

.

balada pela música erudita, tan

to para os amantes dos estilos
clássicos e modernos quanto
para quem .. está" disposto a fazer
uma viagem de. volta. à infância.
Essa é a proposta. do tradicional

" Concerto de Inverno da Scar (So
ciedade Cultura Artística de Iara-

,

guá do Sul), que' acontece neste
domingo às Ishe reúne cerca de

.

50 músicos da Orquestra de Cor-
. das, Camerata e o Grupo de Câ
mara da Sociedade.

A 24a edição do evento, que

acontece anualmente, tem a re

gência do maestro Ricardo Fel
dens, que escolheu o repertório
em parceria com o diretor artís
tico do grupo..A 'cada edição do
evento, a intenção é trazer novi
dades para o público [araguaen-

.

se. "As músicas são para todos os

gostos, e as orquestras procuram
'tocar estilos variados e, claro,
músicas que não foram tocadas
aqui antes", explica Bernadete
Venturelli Scoz, membro da As

sociação de Músicos da Scar.
Entre os compositores inter-

\

pretados estão' clássicos como

Handel e Korsakov, além de uma

coreana radicada nos Estados
Unidos, Soon Hee Newbold,

. Uma obra do brasileiro Alberto
Nepomuceno que faria parte do

repertório não será'mais tocada,
mas os arranjos orquestrais para
músicas infantis continuam en

tre as canções executadas. Para
o final, uma obra transcrita pelo
músico Anad _.Almeida' contará
com a participação simultânea
das três orquestras, e será a gran
de surpresa da noite.

.

DIVULGAÇÃO

Camerata da Scar divide o palco com a Orquestra de Cordas e o Grupo de Câmara

SERViÇO
-

O QUÊ: Concerto
de Inverno

QUANDO: neste

domingo, às 19h
ONDE: Pequeno
Teatro da Scar
INGRESSOS:
R$ 5 meia-entrada e

R$ 10 entrada inteira
POSTOS DE VENDA:
com os músicos e na

secretaria da Scar

Mostra"n� Unerj
retrata inspiração
que v�io do mar

Em 15 telas, Nestor vale-se de
ondas e tons de azul para retratar o

.

mar de sua infância e a experiência
C01l10 filho de pescado� alénn de
fatores culturais das pequenas ci
dades litorârieas do centro-norte de
Santa Catarina. O artista é natural de
Itajaí, e já levou seus trabalhos à Ga- .

leria Espain Cromàtic, da Espanha.
A exposição fica no Espaço Cul

tural da Biblioteca da Unerj até o dia
25 de julho, entre as Bhe 22h duran
te a semana e das 8h às 12h no sába
do, com entrada gratuita.

SERViÇO
O QUÊ: __o

Aniversário
de Corupâ
QUANDO:
de 3 a 9 de julho
ONDE:
Seminário
de Corupá
e centro da
cidade

INGRESSOS E

INFORMAÇÕES:
.

(47) 3375=2154

•

Crianças passam
noite na biblioteca
no próximo dia 30

Nesta segunda-feira, a' Unerj Ovprograma "Uma 'noite: na

(Centro Universitário de Iaraguá do
.

biblioteca - dormindo com os li

Sul) abre espaço para a exposição vros" fez tanto sucesso que leve
do artista plástico Nestor Ir, quê traz que dobrar o número de edições.
à cidade seu trabalho "Lembranças No dia 30 de julho, acontece a

do meu mar". A série, que foi pro-
.

'segunda de 2010, e 4a edição do

duzida no início deste ano.Integra projeto que começou a ser reali
o projeto de mostra itinerante con- zado no ano passado.
templado pelo edital Elisabete An- Através de inscrições, 25 crian-'

derle, do Governo do Estado.'
�

ças de seis a dez anos podem apro-
veitar uma noite de brincadeiras é

contação de. histórias na.Biblíote
ca Pública Municipal Rui Barbosa,

. sob a supervisão de seis funcioná
rios da biblioteca .. "Estaremos cui

dando, e brincando até eles senti
rem vontade de'dormir. E se alguém
não conseguir não tem problema,
ficamos acordados o tempo que for

preciso", garante a supervisora da
biblioteca, Dianne Chiodini.

As crianças ficam na biblioteca
'das 19h do dia 30 até às 10h do dia

primeiro de agosto. A inscrição só

pode· ser feita pelos pais na pró
pria biblioteca, e participam ape
nas crianças que nunca passaram
uma noite na biblioteca. Para a

inscrição, não é preciso levar do
cumentos e também não há custo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Uma ferramenta que
sempre foi aliada dos.
vendedores,agora
terá ,de desaparecer
dos estabelecimentos

co�rciais: -

que a Secretaria de Estado
da Fazenda fiscaliza o uso

de calculadoras nos caixas
.....do varejo. O orgão entende

que a utilização do equipamento
pode acarretar em sonegação de
impostos. A medida tem como

base a lei federal que prevê multa
de R$ 3 mil para o comerciante

que utilizar a calculadoraem subs
tituição ao' emissor de nota fiscal.
Esses equipamentos são obriga
tórios em estabelecimentos com

receita anual acima de R$ 120 mil.
Mas de acordo ·com a Fazenda,

o CORREIODO POVO • Sábado,3 de julho de 2010 Geral 11

os fiscais devem multar somente
aqueles estabelecimentos em que
a calculadora com bobina é usada
como se fosse um cupom fiscal.

Lojistas dos municípios de
.

Joinville e Itajaí já foram autuados.
Em Jaraguá do Sul, o presidente
da Câmara de Dirigentes Lojistas,'
Wanderlei Passold, afirma que não
tem conhecimento de nenhuma
multa aplicada aos lojistas por cau

sa desta lei. Ele enfatiza que o uso

da calculadora deve ser proibido
somente em substituição do emis
sor de cupom fiscal. "O que cau

sa polêmica é que segundo a lei,
qualquer tipo de calculadora seria
proibido. Isso a gente não concor-

, da. Não somos' favoráveis' à sone

gação, mas os vendedores, por
exemplõ, precisam da calculadora

para atender seus clientes. É uma

ferramenta de trabalho", defende.
Pasold revela ainda que a Fe

deração das CDLs do Estado está

mobilizada para que a lei seja re-
.

vista. "O que' a FCDL quer é que
a cálculadora seja permitida para'
vendedores e não em substituição

· do emissor", argumenta.
Em estabelecimentos .

co

merciais do município,' princi
palmente pequenas empresas, a

calculadora com bobina, ainda, é
utilizada. De acordo co� os lojís-

· tas, a ferramenta auxilia nn aten

dimento ao cliente. UMas com essa
.

lei, vamos ter que nos. adaptar. O

governo está fiscalizando porque
não quer deixar de arrecadar:', afir-

�

ma o 'comerciante Ionni Gneipél,
Diante da polêmica, a orien

tação da Fazenda é para que os
· próprios consumidores 'estejam

atentos aos casos de sonegação de
.

imposto e sempre solicitem cupom
fiscal dos produtos adquiridos.

• Debora Volpi
debOra@ocorreiodopovo.com....

FISGO

USO de
·

adora no

comércio·gera polêmica
· Fazenda fiscalizautilização do equipamento para coibir sonegação fiscal

Não somos favoráveis à

sonegação, mas os vendedores
precisam da, calculadora para
atender seus clientes. É uma

ferramenta de trabalho.
WANDERLEI PASSOLD,

PRESIDENTE DA CD!.

"
PIERQ RAGAZZI

'" -

Para Passold, calculadora deve ser permitida aos vendedores

ROTARAGT

Presidente transmite cargo
o atuàl presidente do Rotaract Idelê a 30 ános), Iaciel Gomes, transmite o cargo para ..

Rodrigo Carvalho Müller, neste domingo, dia 4, a partir das 19h, em cerimônia realizada no

Hotel Kayrós. Para Müller, o principal objetivo da entidade é promover ações que desen
volvam a capacidade de liderança, planejamento e comunicação, alem de atividades de

interação com a comunidade. Em Iaraguã doSul, 13 membros são associados ao Rotaract.
.

'.

i��,�<: -.

,·�u� ....

ROTARV '
. �!{

. Novas lideranças na região i�,�:;f:
.

,

' ,;.::�\�\: .

o Rotary Club de Iaraguã do Sul também tem um. novo presidente. No ú1ftit
mo dia 22, André Francisco Possari transmitiu o cargo para o empresário e ��j;':
presidente da Apevi, Custódio da Costa. E em Corupã, o empresário Robson �4��:I
Ramos foi empossado na noite do último. dia 23 para o cargo de presidente',�(lQ:, -

,

. ..,;.... ", �'�)"

Rotary Club do município. :��'?�<.f'\;::
,"':':: ,. ;�.:�J��.;{
': J.�:�>

.

RESULTADO DO �EVANTAMENTO REFORÇA LlDERÃNÇA'NO MERCADO REGIONAL

Estudantes realizam pesquisa sobre O Correio do Povo
JARAGUÁ' DO SUL

Uma pesquisa realizada por
·

estudantes do Senac (Serviço N�
cional de Aprendizagem Comer

cial) de Jaraguá do Sul reforça o
.

posicionamento do O Correio
· do Povo como líder de mercado
no Vale .do Itapocu. O trabalho é
uma atividade complementar do
curso superior de Tecnologia em

Processos Industriais e foi apre
sentado na última quarta-feira.

A pesquisa de satisfação foi
realizada entre abril e junho

·

deste a:t:l0 pelos alunos Carla
Nienchotter, Franciele Apare-.
cida Dantas, Mareio Moreno'

Sobrinho, Vanessa Puff e Gi
sélia Kuester. Participaram do

levantamento 300' assinantes, .

que responderam a 12 pergun
tas sobre o -jornal. Desse totaí.

-

.89% dos participantes consíde- ressaltou Gisélia.
raram o visual do jornal "ótimo" Os alunos decidiram reali-
e "bom". zar o trabalho com base em um

veículo impresso em virtude da
I

competitividade existente .no

mercado editorial,. e OCP foi
escolhido para a pesquisa por
ser líder de mercado ria região
onde atua. Em maio deste ano;

i,� OCP completou 91 anos, reíor
-----------

çando a missão de promover o

desenvolvimento €COnOmlCO,
cultural sociale político do Vale
do Itapocu.

"Através desta pesquisa ficou

, claro que os .assínantes aprova
ram a inovação do visual", co

menta o estudante Mareio, Entre

Os itens que .mais agradaram es

tão a boa qualidade das repor
tagens e .0 foco 'essencialmente

regional. "Pelos. resultados que.
obtivemos, percebemos que as

pessoas estão satisfeitas com o
. conteúdo 40 O Correio do Povo",

! _ ! .. : t ,1 r ,
• ': J • t' I.. i ,1

Atividade complementar
do curso de Tecnologia em

Processos Industriais foi
apresentada .esta semana

f. ".' \,J ..... l ...... \ i'.

PIERO RAGAZZI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o ESFORÇO NO DIA A DIA
Quando o restaurante abriu, em 2006, apenas Fernando,

o caixa e 0 segurança eram jaraguaenses - os outro quin
ze funcionários foram trazidos de outras cidades. Hoje, a

.

equipe é formada por
14 integrantes que se

esforçam para marcar

o diferencial da em

presá: além da quali
dade no atendimento,
a aposta é a mudança,
visível pela decoração
.que está um pouco

. diferente a cada sema

na. Além disso, desde
sua existência, o Kan-

tanjá passou por três reformas.
O restaurante funciona de terça a domingo, a partir das

,

19h. Além dos serviços usuais, também pode ser locado '

para eventos e festas particulares, de casamentos e aniver
sários a batizados e comunhões. Quem já decidiu.o local da
festa pode chamar o Kantan para cuidar apenas 'da refeição!
E mesmo sem uma festa, 'quem quiser receber os pratos em

casa pode ver o cardápio online pelo site wwwkantan.com.
br, com um ser:viço de entrega gratuit�.

.

-

•

t , f

12 Geral -

,
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Há quatro anos, Fernando Raboch decidiu dar uma resposta a quem
reclamavada falta de opção gastronômica em Jaraguá do Sul.

_i!_�_
,_

_
, _

'i'_.. . :�
. ".

CAROÁP10 VARIADO
"

.

A intenção era criar um ambiente diferente. Assim, o

administrador pensou em um formato 'para que os clien
tes pudessem beber, aproveitar as refeições acompanhadas
pela música e o ser-fI
viço . personalizado.
"Tentei fazer tudo
ao contrário e evi
tar os erros dos ou

tros. Queria um local
onde as pessoas pu
dessem curtir a noite

inteira!"; explica. Fer
nando acredita que
teve sorte por con

quistar os clientes de
imediato, já que o tipo de culinária foi bem aceita.

O único problema, segundo o administrador, é que mui
tas pessoas ainda tem uma ideia errada do restaurante. O .

Kantan tem fama de ser um restaurante caro e onde só há,
um tipo de culinária exótica, como ·os peixes crus. "Não é

assim, temos muito mais opções de pratos quentes do que
crus, e. somos como qualquer outro restaurante", garante
Fernando. Os preços sofrem grande variação, e alguns dos
pratos servem duas pessoas e custam e� média R$ 25.

.... '

."?�"." ,:�r_ , ":�,!, i;
_

_ ',:.,.
,r,

_

_

r

K:ant�.n Sushi, Lcnin'
: ' r'/!?Ii, :',";,

I

restaurante que perte
mílía, mas a ideia e .a respon-,

..... sabilidade ficaram por, conta
I. de Fernando. É ele quem viaja todas'

,as semanas para garantir que'os in

gredientes dos pratos estejam sem-
.

pre frescos e estimula os funcioná
rios ã mudarem cónsranteinente o

cardápio-e a decoração do ambiente.
,

"Eu sempre ouvia' as pessoas re

clamando-que a cidade não. tinha ne
nhum restaurante diferente, não tinha

opção. Achei que a culinária japonesa
era uma boa ideia'; relembra Femando,
Ele afirma que a recepção do' público,
jaraguaense foi muito boa, o único pro
blema é que as pessoas acabam. dando
menos valor do que deveriam quando
surgem coisas novas. uÉ por isso que
muitos lugares abrem e logo fecham,
Quando ,não tem, as pessoas, reela
mam, e guando têm. elas acabam não

'! • prestigiando 'como deveriam", explica.
Antes deabrir o restauranteele foi

para São Paulo-fazer um curso de culi
nária ja onesa e conhecer- um' pouco

.

da cultura ue pretendia focar. Fernan
do não tiÍ1hâ c mhecímento nenhum

"

do assunto, e achou melhor fazer-rima
especialização, não porque, tivesse, a

intenção de se tomar o cozinheiro,
.

mas para ter o controle do que aconte

cia em seu estabelecimento.

I O :A D SEM RE.
.

Recentemente, o cardápio sofreu alterações, Entre as

opções, o cliente podia encontrar desde peixes crus, como

sushis e sashimis. até uma grande variedade de pratos
quentes da culinária japonesa, chinesa, internacional e

contemporânea. Agora, também estão entre as opções
uma série especial de risotos com várias combinações.
Com o começo do inverno, várias promoções estão sendo

preparadas, e os clientes podem se aquecer com uma gran
de quantidade de vinhos, espumantes, coquetéis e bebidas
um pouco incomuns, 'COIpO a caipirinha de manjericão.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

ONDE·COMER BEM

Kantan Sushi tounge
Rua João Planincheck,
2020, bairro Nova

Brasília, Jaraguá do Sul

CONTATO:
Tel: (47) 3371-1584
Site: www.kantan.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plural

eatríz Sasse

Variedades 13 '

4784330306
beatriz.sasse@terra.com.br

twltter.ccm/beatrlzsasse
fliCkYjbeasasse

O((ut Beatriz Sasse

DIVULGAÇÃO

Plural: Como a galera pode entrar em contato? Distorção: Acessem

www.bandasdegaragem.coni/distorcao.rock.no Orkut (Distorção Rock)
e no Myspace (Distorcaojs). Cantatas para shows e para adquirur o CD
demo intitulado ((O sonho só começou" -podem ser feitos pelo e·mail

,

dístorcaojsesgmail.com OU 9191-4660.
-

-

.
'

Plural: Deixem um recado para os leitores do OCRDistorção: Agra-
decemos aos que acreditam e nos apoiam em shows, ensaios e também
os amigos do Orkut, Dedicamos a todos um trecho da nossa música "Re

começo": "Sei que posso ser melhor e vou ser cada vez mais".
,

, Homenagem '

A banda Tribo da Lua se apre
senta, neste sábado, às 10 horas,
no Anfiteatro do Centro Histórico
(Av. Getúlio Vargas, 405 - Centro).

" O show faz parte das, comemora

ções ao Centenário da Ferrovia em

Jaraguá do Sul. Entrada gratuita.
,

,Gastronomia
A Bier Haus Choperia está ofe-

, recendo aulas de culinária com o
'

Chef Marco Aurélio. As próximas
datas são dias 7 e 14 de julho. O cur
so ocorre das 19 às22h30 e as inseri

ções podem ser feitas do locaL Após'
as aulas haverá degustação dos pra-
tos elaborados. Contato: 3275-4866.' "

'Música de câmara'
Neste domingo, naScar, tem a-

, 24a edição do tradicional Concerto
de Inverno reunindo a Orquestra ,

,

de Cordas, Camerata e Grupo dé
Câmara da Scar. A regência é do '

maestro Ricardo Feldens. Ingressos
a'R$ io e R$ 5 (meia) na secretaria
da Scar. Informações: 3275-2477.

.

Via

Plural: o que-a banda tem feito atualmentet Projetos? Shows? CD?
,

, Distorção: Estamos aperfeiçoando nossas composições, tendo como

prioridade o lançamento do CD demonstrativo, com 6 faixas, para o dia
9 de julho no Espaço do Oca. Através da grande repercussão do nosso

trabalho, estamos com vários shows pela região.
.

-
'

, �

,
Plural: Distorção, por que esse nome? Quando e como começou?

"

Quem são os integrantes e o que tocamt Distorção: No início existia'
uma implicância com .a qualidade da distorção das pedaleiras dos gui
tarristas e daí veio o nome da banda. São cinco amigos que se reúnem
desde 10 de outubro de 2009. Aproveitamos a chance e o dom que Deus
nos deu.para entreter e divertir a todos, consequentemente o sonho de
ter uma banda se concretiza. Os integrantes. são: Digo (baixo e backing

.
,

vocal); Doug (guitarra e backing vocal), Jade (guitarra), Luiz (voz) eWill
(bateria). Todos tambémtêm outrasprofissões além de músicos.

,

,
' ?

.

Plural: Quais as principais influências da banda e o que tipo de som

vocês tocamt'Dístorção.Icmosalgumas influências gringas como: Gre
en Day, Blink 182, Pinch e Yellow Cardo Outras influências são os brasi
leiras doNXZerp, Fresno, CPM 22, Strike e Por Fun. Nosso som é serh--'

pre feito com letras da atualidade e sonoridade baseada nas influências
mantendo a nossa identidade.

,

,

, .

Plural: O que .acham do sertanejo, pagode e da popularização de
D}s? Tem lugar para todo mundo no mercado? Distorção: Acreditamos

que todos estilos musicais têm o seu momento. Atuàlmente o sertanejo,
o pagode e a música -eletrônica estão em alta. Ficamos felizes também
por isso; pois todos, .independente do estilo, têm o seu espaço musical.

'

Porém o rock rem'umadíficuldade maior ,�m encontrar esse espaço.

Plural: Em Jaraguá, é difícil fazer música? Falta alguma coisa? Dis-
,

torção: A criação de, músicas requer alguns ingredientes básicos como

vontade, determinação, tempo, espírito de família, conhecimento e

muita, mas.muita persistência. A grande dificuldade das bandas que
possuem músicas próprias é exatamente a falta de apoio e lugares que

'

possibilitam um maiorreconhecimento desse trabalho.

• • , .

Após a partida que eliminou O Brasil da Copa
do Mundo, o microblog ficou vários minutos
congestionado, A maioria dos twitteiros
lamentando a derrota, culpando alguns
jogadores e técnico, e também na_torcida para
a derrota da Argentina para a Alemanha hoje.

- -- - - - - _.,..._--

f,

dia'
LONDON PUB', .

Domingo de sertanejo univeristário
com show de, Ander & Fael.

KANTAN

Promoção para casal, ela ganha
50% de desconto no Festival de

sushi. Aberto de terça a domingo,
a P9rJ:ir das '19 horas.

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

BIER HAUS· 3275-4866191.98-0515
ESTAÇÃO. 337�221 twitter/estacaoarrnazem
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br

MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058
.

KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584
CHOPERIA SALOON • 337�-1673

.

LlCORERIA FULL DRINK· 3275-1327
CHOPERIA..5CONDIDINHO·3373-1299
CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942

, CAFÉFAZZENDA·3371-3292
MOINHO DISCO· 9973-3866

JUMP CLUB • 9118:'2001.
MOVING UP"'MUSIC CLUB· 8856�8389

_

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982

MOMMA.8479-6646ll1lomma.com.br
DUBAI·8839-1959

FUEL •.8433-00831 fueleventos.com.br ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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: Charles Zimmennann,,

escritor

2666 •

lia
escrito entre 1998 e 2003, e lançado em turno antes de se dedicar integralmente àlíteratura

maio no Brasil, "2666" de 'Roberto Bolafio é Seu principal romance, lançado em 1999 em lín
um épico inacabado de quase 900 págínas, gua espanhola e vertido em 2006 para o português,

vidido em cinco partes. Apartir de duas his- "Os detetives selvagens", ganhou o prêmio Rómulo
tórias principais - a busca por um recluso escritor," Gallegos, e foi saudado como a obra,que finalmente
Benno von Archimboldi, e uma série de assassinatos tirou a literatura latino-americana do beco sem saída
reais' ocorridos em Ciudad Juarez, no México -, as em que o boom do realismo mágicoa metera, abrín-

,

histórias de vários personagens se cruzam. do caminho para uma nova geração de escritores.
'''2666'1 é repleto de mistério (para ter uma ideia, o O romance apresenta Arturo Belano e Ulises

título do livro não é explicado em momento algum). Lima, dois poetas numa busca detetivesca atrás
Bolaüo mistura retrato de época, thriller e romance dos rastros de uma misteriosa poeta vanguardista
psicolégico em uma obra reve-

'

que desapareceu num deserto,
renciada por críticos e, outros no norte do México. Na pri-
autores. O escritor Stephen King, meíra parte, escrita, em forma
a ensaísta Susan Sontag e a can- ,de diário, acompanhamos as

tora Patti Smith- são apenas al- andanças dos dois e seu grupo
guns dos ilustres fãs do chileno. de poetas. A segunda part� é

f Bolaíio apresentou a primeira composta por dezenas de "de-
, versão de seu romance pouco poimentos" que reconstituem
tempo antes de morrer. Deixando uma esposa e dois a trajetória' de Arturo Belano e Ulises Lima e a

,

filhos, o escritor morreu pobre e queria que "2666'" terceira retoma o diário, relata a busca pela poeta
desse sustento aos três. A obra foi publicada em es- 'Cesárea Tinajero e explica, de certa forma, -as duas

, panhol em 2004; um ano após sua morte. décadas de esbórnia dos protagonistas.
Nascido em Santiago no ano' de 1953, Bolafío No Brasil também podemos encontrar "Notur-

mudou com a família para à México em 1966, onde .

no do Chile", livro lançado em 2000 na Espanha e

. passava horas sobre livros nas bibliotecas públicas. em 2004 no Brasil, e que"é o que há de melhor e

Voltou ao Chile em 1973 e acabou preso pela dítadu- de mais precioso: um romance contemporâneo
'

ra de Pinochet. Solto, outra vez foi ao México. Surge destinado um lugar permanente mi literatura
nessa época (1975) o movimento Infra-Realista, que mundial" 'para Susan Sontag. E também "A pista

,pretend!a' quebrar parâmetros literários e romper de gelo', 'romance de estreia do .autor, publicado
com as gerações anteriores. Em 1977, muda-se para -'em 1993.. Além de/Estrela distante", um poderoso
a Espanha, mas apenas na metade da década de 90 "romance sobre a inveja e a vingança.
consegue começar a publicar. Entretanto, em peu- As obras de Bolaüo são um grito lancinante,
cos anos coloca nas ruas romances, novelas, coletâ- um golpe no. realismo-torpe que vive escondido
neas de contos e poemas. Já adulto emigrou para a atrás de significados e palavras fáceis, nos simu

Espanha e trabalhou como vendedor e vigilante no- .lacros.do cotidiano.

LANÇAMENTOS

.�,de E���pse'
,

Nesse guia ilustrado, Mark Cótta z apresen
ta os bastidores dessa superprodução: �fpe,

- elenco, locaçõea.sets �'tud(j o que acontece por
trás das pâmeras revelado em fotos e entrevista�
exclusivas. Uma chance única de olhar de perto
o processo de criação de um filme é ter acesso a

, imagens e depoimentos dos astros que povoam
os sonhos de todos os fãs: Robert Pattinson (qlre
interpreta Edward Cullen), Kristen Stewart (Sella
Swan) e Taylo� tautner (Jacob Slack).

'

•
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21hl0· - todos os dias)
• Cine Garten 4
• Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h40, 19h, 21h40

- todos os dias)

• Cine Garten 5
• O Escritor Fantasma (Leg)
(14hl0, 21h20 - sex, sab, dom, seg, te, qua, qui)
• Plano B (Leg) (16h50, 19h20 _ todos os dias)

, • O Escritor Fantasma (Leg) (21h20 - qui)
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14hl0 - qui)
• Cine Garten 6
• Ecfipse (Dub) (16hl0, 18h50, 21h30 _ sex)
• Eclipse (Dub) (13h30, 16hl0, 18h50, 21h30 - sab,

dom, seg, ter, qua, qui)

CLIC DO LEITOR

Esta cadelinha' foi encontrada na semana passada.
Se alguém reconhecer favor entrar em contato com Liamará

nos telefones (47) 3370-2245,8846-,9234 ou 9975-5383.

Envie sua toto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

•

BLUMENAU .

• Cine Neumarkt 1
• Eclipse (Dubj13h30, 16hl0, 18h50, '21h30 _

todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
, • Eclipse (teg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 -:

todos os dias)
• Cine Neumarkt 3

.

• Príncipe da Pérsia (teg) (17h, 19h30 - sex, sab,
dom, seg, ter, qual

,

• Quincas Berro D'Água (Dub) (14h30, 12h - todos os dias)
• Plano B (teg) (19h30 qul) .

• Principe da Pérsia (Leg) (17h - qui)
• Cine Neumarkt 4
• Cartas Para Julieta (teg)

(16h50, 21h20 � sex, sab, dom, seg, ter, qual
• Plano B (Leg) ('14hl0, 19h20: sex, sab, dom, seg,

ter, qual
• Shrek Para Sempre'(Dub) (14hl0, 16h50, '

19h20, 21h20 _ qui)

!III Cine Neumarkt 5
• Toy Story 3 (Dub)
(13h40, 16h20, 18h40, 21b10 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6,
• Toy Story 3 (Dub)
(14h, 16h40, 19h, 21h40 - todos os dias)

JARAGUÁ DO SUL
li Cine Breithàupt 1

.

• Eclipse (teg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)
• cíne Breithaupt2,

,

• Eclipse (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)
• Shrek para Sempre (Dub)

(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20 - qui)
• Cine Breithaupt 3

•

• Toy story a (Dub) (13h50, 15h45, 17h40, 19h35,
21h30 _ todos os dias)

JOINVILLE
•

• Cine Cidade 1
• �clipse (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Prínctpe de Pérsia (Leg) (13h50, 16hl0, 211120 _

sex, sab, dom, seg, ter, qual
• 'Os Homens que não Amavam as Mulheres (Leg)

(1Bh30 - sex, sab, dom, seg, ter, qual
• Shrek Para Sempre (Dub)

(14h, 15h5p,h 17h40, 19h30, 21h20 _ qui)
• Cine MueUer 1
• Eclipse (L.eg) (13h40, 16h20, 19h, 21h40 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Em Busca de Uma Nova Chance (Leg) (14h15,

16h45, 19h20, 21h30 - sex, sab, dom, seg, ter, quà)
• Shrek Para Sempre (Dub) (13h20, 15h3{), 17h30,

19h30, 21ry30 - qui)
.• Cine Mueller 3

• 'T(1j Story 3 (13h30, 16h, 18h45, 21h20 - todos os dias)
• Cirie Gar:ten 1

,

.• Eclipse (Leg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 _ todos
ósdias)

• Cine Gaiten 2
• Olhos Azuis (Leg) (14h20, 22h - sex, sab,

dom, seg, te;qua, qui)
• Príncipe da Pérsia (Leg) (17h, 191130 - sSl<, sab, dom,

seg, te, qua, qui)
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h20, 17h, 19h30, 22h _ qui)
• Cine Garten 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, 16h20, 18h40,

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Madame Gilda tenta impressionar Zenilda

ao falar de Gilmar. Gilmar fica satisfeito ao sa

ber 'que Ricardo foi' fazer compras com' Vitória/
Viviane. Jane se irrita ao saber que o namorado
saiu com a futuramãe do neto dele. Mariana diz
a luciana que a terapia pode ajudá-Ia a lembrar
o que aconteceu em seu passado. Gilmar elogia
Beatriz. Hilda e Ezequiel contam para todos na
casa de Magali que Vttória/Vlviane vq'i ser a mãe
do filho de Daniel. Mauro conta para Mônica que
ele e Vanessa se beijaram. Danusa reclama de
Calixto para Márcia. Jane ligapara Virgínia.Vrtó-

_ria/Viviane desiste de almoçar em um restauran
te chique com Ricardo e Leninha.

.

TEMPOS MODERNOS
Nelinha se arrepende de ter beijado Zeca.

Nara suspeita que Zeca esteja com Nelinha. Leal
diz para lolanda que ela é uma grande amiga. Ra
món reclama da comida e Bicalho o repreende.
Jannis se sente responsável pela prisão do pai.
Zeca conversa com Nelinha para acalmá-Ia. Hélia

.

vai, ao apartamento de Miranda. Maria Eunice per
gunta para Goretti se ela vai se divorciar. Os filhos

I r I I .... (�. I ( ).) . ..._

�. I I .� : '_

de Bodanskl decidem voltar para Altamira. Nara vai
até a loja de Nabuco. Zeca 'cuida de Nelinha e os

dois lembram do tempo em que estavam juntos.
Hélia diz a lolanda que ela deve se afastar de Leal.

,

PASSIONE
Mauro comprova para Bete que seu proje

to foi alterado. Berilo repreende Jéssica por ter

desligado o telefone na cara de sua "irmã". Ages
tina fica furiosa com o ocorrido. Sinval e Chulepa
procuram Danilo. Totó manda Alfredo colocar
os convltes de seu casamento no correio. 'Mimi
recebe uma carta de seu tio Giovanni. Agostina
pede para Berilo deixá-Ia trazer Dino quando vol
tar ao Brasil. Sinval e Chulepa encontram Danilo
caído na-rua. Saulo trata a família com grosseria.
Agnello vai buscar Lorena na faculdade. Stela
coritldencia a Arthuzinho que não se divorcia de'
Saulo por medo do que ele possa fazer

RIBEIRÃO DO TEMPO
Não há exibição.

(O resumo dos capltulos é de responsabili
dade das emissoras) .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
A Lua transita pelo seu signo hoje,

por isso tenha cuidado com a impul
sividade e mantenha a calma nos momentos

difíceis. Nemtudo vai acontecer do jeito que

espera. Na vida amorosa, as relações desgas
tadas podem se romper,

TOURO

(21/4 a 20/5)
Cuidado com mentiras. Elas sempre

são perigosas. O dia revela um grande
conflito entre os seus desejes e suas ações, No

amor, a distância pode se transformar no seu

maior obstáculo. Lute contra sua insegurança!

OGÊMEOS(21/5 a 20/06)
Bom dia para iniciar novos projetos

e se dedicar a uma atividade dinâmica. .

pu esportiva. Tenha cuidado, porém, com o cli
ma de competitividade que poderá se instalar

na relação a dois, isso pode gerar conflitos,

CÂNCER
:� (21/6 a 21/7)

Há um nítido desejo de se destacar

no trabalho. O seu nível de exigência
com relação aos colegas pode estar

elevado e, com isso, gerar um _mal-estar. Dê

atenção ao par: quem ama cuida e matém o

relacionamento.

A sua energia vital pode estar em bai

xa, respeite os limites do seu corpo. A

dois, há possibilidade de se deparar
com uma sensação de impotência: algumas
escolhas devem ser feitas nesses momentos

delicados;

VIRGEM

(23/8 a 22/9) -

iI Há momentos em que certas mu

danças são necessárias, .então, pre

pare-se. A Lua ariana traz uma certa urgência
em sanar alguns problemas, mas não descarte

a possibilidade de conflitos, principalmente no

relacionamento a dois.

LIBRA

(23/9 a 22/10) '.

.� astral revela um .conf�it9 interior,
- ja que os seus anseios vao estar em

choque com as expectativas das pesso

as com as quais convive. Na vida amorosa,

união em crise corre perigo! Fique atento a

essas dicas.

ESCORPIÂO "
.

'

.-,

"

,
., .'

-

(23/10 a 21/11) ',-

Você poderá se destacar no trabalho.

Aproveite para colocar projetos em

prática. A noite não será das mais agradáveis e

tudo indica que a sua vida amorosa pode ficar

em segurido plano.'Tenha muito cuidado com

brigas ou discussões.
_

� SAGITÁRIO \

,�{22/11 a 21/12) ,

A Lua promete sorte e diversão ao

lado dos amigos e também do amor. Evite pecar

pelo excesso de contiança; quem brinca com

fogo, pode se queimar. No romance, lidar com o

sentimento de perda não Será tarefa fácil.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Descarregue as energias acumula-

das, a prática de um esporte pode
vir a calhar para colocar essa ação em práti
ca. Você poderá se sentir impotente diante de

situações que vão fugir do seu controle, não

se deixe abater!

,AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A Lua ariana traz maior dinamismo e

franqueza na sua maneira de ser e tra

tar as questões do dia a dia. À noite, você pode
se surpreender com situações que vinham sen

do ocuttadas por pessoas ao seu redor.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
A vontade de lutar e ser valorizado

pelo que faz, estará em evidência hoje.
Entretanto, tenha cuidado com atitudes impul
sivas se você não está totalmente seguro. Inse

gurança e ciúme pôdem prejudicar o romance,

o CORREIO DO POVO • Sábado,3 de julho de 2ôl O .
Variedades 15

, '

Dud'u Nobre diz
que a ex surtou

o cantor Dudu Nobre afirma que vai recorrer à
.

Justiça para conseguir ver às.fílhas com mais frequ-:
_
ência. Segundo ele, a ex-mulher, � dançarina Adria

na Bombom, não estaria permitindo as visitas que

foram acertadas em acordo. "Eu sou o pai, tenho
que participar da educação das crianças, Em três

meses, eu as vi duas vezes. Estou achando que �Ia
está surtada", disse o sambista.

Sucesso absoluto' entre as adolescentes,
os irmãos Nick; KevirL e" Joe estão com vía

.gern marcada para o Brasil. OsJonas Brothers,

. que estiveram por aqui np ano passado, volta

rão 'para uma nova série de shows pelo Brasil,'.
em novembro. O'trio americano deverá trazer

como convidada, Demi Lovato, ex-namorada de
," )oe, que cantou por àqui em maio.

'

�

,

'
.

João Gordo torce,
o

para Argentina
Casado há nove anos com a jornalista argentina

vívíane Torrico, João Gordo está com a famflia dividi"

da na Copa do Mundo. Depois de muita insistência'

.da esposa, o apresentador está. torcendo para a Se

leção Argentina nessa edlção do Mundtal.-O único

que torcia pela Seleção Brasileira no casa do cantor

era o seu filho Pietro, de 5 anos.' E se Argentina ga-
.

nhar.a família já avisou que vai fazer igual ao Mara

dona: andar peladá, mas só que em casa.

Casal já
está morándo

junto·

DIVIRTA-SE

Coisas em comum
A mulher resolveu se separar do marido.. O juiz

perguntou a ela qual seria a principal razão para

essa separação do marido Ricardo.
- Compatibilidade dé gênios.
O juiz estranhou:
- A senhoradeve estar querendo dizer incompati-

bilidade de gênios?
- Não, não. É compatibilidade mesmo!

- Por favor, explique-se melhor - pediu o juiz.
- Eu gosto de passear, Ricardo também gosta. Eu

gosto _de ir ao cinema, Ricardo também gosta. Eu

"gosto de pizza aos sábados, Ricardo também gosta.
Eu gosto de homem, oRicardo a-do-ra!

Danielle Winits e Jonatas Faro

já estão morando juntos em uma

'cobertura cinematográfica', se

gundo o jornal 'Extra'iDe acordo

com a publicação, o imóvel foi

comprado recentemente pela
atriz, na Praia do Pepê, na Barra

da ifijuca, no Rio. O casal assu

miu namoro em abril deste ano.

Eles se conheceram enquanto
atuavam no musical 'Hairspray'.

Danilo. Gentili é
agredido por PM

. .

O repórter do programa CQC Danilo Gentili participou de mais uma briga,
durante a gravação do quadro Proteste Já, em Analândia, no interior-de São

Paulo. Ele foi enviado à cidade para protestar contra o prefeito Luizinho Gar

buio e seu primo Beto Perin, ambos acusados de corrupção. Durante uma ma

nifestação, Gentili teria sido agredido pela Polícia Militar. Gentili deu' entrada

em um boletim de ocorrência.

.

Ronaldo aconselha

Felipe Melo a flcar
longe do Brasil

Ronaldo acompanhou o último jogo do Brasil

na. Copa do Mundo e deu consethos ao jogador
Felipe Melo _pelo seu Twitter. "Felipe Melo não

deve passar as férias no Brasil", disse. Antes

disso, Ronaldo também elogiou a atuação de

Robinho durante a partida. "Bom passe do,

Felipe e finalização de gênio. Aprendeu bem

esse meu, aluno", escreveu o corintiano em

seu perfil na rede socíal.
.

,
'

SUDOKU

SOBRE o JOGO
. É um jogo de lógica muito

simples e viciante. O objeti- O
vo é 'preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números

em cada linha e cada col

una. Também não se pode
'repetir números em cada

quadrado de 3x3.
.

,

Luis H. Gome§
Neri Cordeirb

RicardO' G. DASilva'
Vilma Giacomelli'
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Moa. Gonçalves,
Será amor?

O
que era aquilo no 'Jornal Nacional? Vocês viram o "boniton"
William Bonner se derretendo todo para o gorro e o cache-

-

cal de Fátima Bernardes no "boa noite" do Jornal Nacional de

quarta-feira? Pasmem! Ele deve' estar aprontando depois que
larga do trabalho. Cá entre nós" a apresentadora, que de boba não
tem nada, conhece bem o marido de outras copas. Não é?

,

"

�c ....

o pr�fessor e excelente
ministrante de cursos '

Daniel Fonseca, é Q grande
,

,aniversafiallfe d� próxima
segunda�feir�1 (lia 5

� ;�',

NAS RODAS
• Outra empresa que estará no

estande da Feijoada do Moa é a

VF Metais Ltda. Empresa pilotada
. pelo amigo Orlando Stoco Ir,

• Não ousem esquecê-la:
Naira Demarchi dos Santos,
certamente será a aniversariante
mais festejada de hoje e vai
adorar saber que foi lembrada!

• O empresário Plácido Rausis
será o grande hostes; hoje a

partir das 11 horas, no bar do

Sérgio. Vai rolar muita paella e

roda de viola.

Elian '

Foi um sucesso a participa
ção da Elian Têxtil, empresa de
moda de Iaraguá do Sul, na FIT
,- Feira Internacional de Moda
Infanto-Iuvenil/Teen e Bebê, que
aconteceu de 22 a 25 de junho,
'no Expo Center Norte, em São
Paulo (SP). Superando todas as

expectativas, a' Elian recebeu a

visita de compradores nacio
nais e internacionais e fechou

.

mais que o dobro dos negócios
esperados. Bolabranca!

.:

,� Feüoada do Moa
,Depois da estilista Ana Cris

tina Vieira, uma das mais desco
ladas da região acaba de fechar

parceria para movimentar dia. 21
de agosto, um badalado desfile
demoda 'na Feijoada do Moa. A
emissora de TV RIC Record tam
bém já assinou contrato com a'

,

organização e fará toda a cober
tura do evento. Volto ao assunto.

Baile
Hoje à noite acontece no Par

que Municipal de Eventos, em Ia
raguá do Sul, um grandioso Baile
Shaw, com o excelente grupo San

'

Marina. A promoção é dos Bêba
dos Unidos de Jaraguá. O evento

começa às 23horas.
' ,

Dica de sábado
-Curtir a feijoada do Grupo
Folclórico Grünes Tal no Rio '

,

Cerro II, na Sociedade Aliança.

i '�!YWW.bue9termann.com.br

Simone Lempert nas lentes
, do fotógrafo Hermann do '

site Moa Gonçalves, nos'

�d,ores da London,
I;: 1;,

"
Ainda que a traição

�

agrade, o traidor é
sempre odiado.
�lm!'G/t�fl'IIE tCw;lwmtm

,

, .

,:.,y" ,.'
,

I: '" '", �'� ....

" .
. . ''';

• '�.r.
.rr

-.

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o jovem

Jonathan Fischer. Ele que
aniversaria no dômingo, é outro

amigo que lê a coluna todos os

dias. Parabénse valêu! '

;!l,géncl8 de Viagens

47 3275 ..0028
www.placetour.tur.br
SUZ8IUI@pIaadDw.UJar

Rl!rafilarnlZ:isco� 90 [ Ml LAOOOAJAvÉL
,

• O meu abraçá de hojecheio
dê, energias positivas vaípara ,

, o sãobéntense boa gente
'I Ma o·grunoi

"

.

, " '.ua" ,: ecãt):to :d0'8,;" '

Iof' Pássaros,;., te ario/�stârá
'participando do evento de
Jaraguá. Aquele abraço!

estreia de mais umaníversãrío.
,

.

Guilherme Fachini, o

filhão da Deni e Odilon
Facbini, recebê hQj� coro

'd� pa.rabéns."MiI liv8$!
.

Fala sério • César Mezzomo, da
,Oficina da Ioia, pai da minha .'0 renomado médico
querldíS�imaGe6rgiáPeix�f: .

, ";" ,gir!ecp19pi�tá An,tôp.iGJ3.el�za
Behnke; ..rla;,segVnqa-felra,'ill'

'

. "··�'·ser.á capá da reVista Nôssa',
festeja em grande estilo a Saúde, edição de jillhQ: '.

idade nova. Milvívasl

Eita pé frio! Eu registrei duran
te a semana que os times que Mick ,

Jagger "torcera" perdeu todas par-
'

,
tidas que ele havia assistido nos

estádios da copa. Não deu outra,
no jogo d�"

Brasil contra a Holan
da ao lado filho brasileiro Luca,
deu no que deu. odu nele!

• Hoje. a partir das 11 horas,
acontece na London Pub,

.

a 1 a FeijQada Universitária,
Presença n,tjlr,cada dO, frege da

�.' dupla s�rtaRéja'De Lucca'ê;
Rafael de Blumenau,

• COnfira no site www.

moagoncalves.com.br as

mulheres mais bonitas da
. ._ ,

"Xeglao.

• Feijoada do Moa dia 21 de
agosto, no Parque Municipal

. de Eventos.

. . .

-

Onde'
comer bem, -

No Restaurante Arweg, um
dos melhores da região.

Buxixo
Finalmente 'os amigos estão comemorando! Veio por e-mail

que Carlos José Dias Jr, o Caio, depois de muito tempo solteirão,
sem pegar nem gripe suína, parece que desencantou e arru

mou uma cara-metade ontem, durante o encontro para assistir
o fracassado jogo .do Brasil. Quem' será que se arriscou a ficar
com ele? Depois a gente divulga aqui, com foto e tudo!

. � Ana.Rosa Scremim, na

segunda-ferra, apaga velinhas,
corta 'o bolo e recebe o

merecido coro de parabéns pela

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DE'OLHO'NO
MERCADO

FIQUE POR DENTRO
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O QUE USAR NO TRABALHO: GA I RANKING
D'E EMPREGOS

_

No livro "Media training - Como cons

truir uma comunicação eficaz COlIJ
a .imprensa e a sociedade", os' auto-

,

res Nancy Assad e Reinaldo Passado
ri abordam a necessidade de' ter um

porta-voz preparado para lidar com a

mídia e transmitir os valores da orga
nização para a população, sempre com,

ética e responsabilidade.
A dupla também fala sobre assessoria
.de imprensa, comunicação interna e

nas redes sociais,' gestão do, conheci
mento e sustentabilidade.

,__��IIJIIRI)II!N!IIIHWI��IJ$/fJtIIIII/fllllJflIII�rIiIJJfIJ��II11!#II�F�!/����ItIB!#IfIII�IIII1l111#1�nr,
f

"Soluções Hu m c n o s
'

A PREMIER EMPREGOS É A SOLUÇÃO!
{' ,r II '" I ,_

J I' �
� J / I '

, I." "..), _" ...
� I _;ii • " o' " ,

i,'
".

,

", " -':Colifira",;�lgu.,..�� 'vagas ,en)"He�t,ague: ,�"", :",:' ,""_:: �_: ,)
I j '_ c

, " ,; \ Iii' •
_ I' ,... J I' �,�

"

1

Analista Contábil
Analista de PCP

.

. Analista de Sistemas
Atendente
Auxiliar de Cozinha

.'

Auxiliar de Governança
Auxiliar de Limpeza
Auxiliar de Produção
AuxiliarMetalúrgico,
Camareira
Chapeiro para lanches

Comprador
Cortador
Costureira
Cozinheira

, Eletricista.
Encarregado de Limpeza
Estapiàrios (Automação,

Elétrica, PSicologia)
Estampador

. Farmacêutico
Fresador

Garçons.
Gerente Comercial

,

Líder de Acabamento
.

Têxtil
Mecânico de Maquiná
de Costura
Mecânico de Tear
'Montador de Formas �

Montador Mecânico
Operador de Centro de

Usínaçem
Operador de Máquinas'
Operador de Prensa
Excêntrica

Operador de
Puncionadeira
Padeiro
Programador de .

, Puncronadera
Recepcionista Bilíngüe
Soldador
Tecelão
Técnico em

Enfermagem
Televendas Metal

'Mecânica
Tintureiro �,'Torneiro Mecânic��Vendedor interno para ,

industria
Vendedora de Loja

. Zelador

� EMALTA
esteticista

eng. civil �

com. de bordo
meio am biente

� EM BAIXA
blbllotecárto
carregador

,

diarista
vidraceiro-

EXPEDIENTE
Coordenadora: Patrícia Moraes

Programação Visual: Bianca C. Deretti

Textos: Agência O Globo

Comercialização: O Correio dó Povo
.

(4�) 2:1,06-1919
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Inan_celro a es a
..

Acadêmicos devem acessar as páginas virtuais do site portal.jaraguadosul.corn.br
. .

s estudantes matri
culados em algum
curso do ensino

superior podem ter
ajuda no pagamen-

to das mensalidades. Para
ter acesso ao benefício é
fácil. Basta acessar o edital

.
,

já disponível nas páginas
virtuais do site do gov�rno
de Jaraguá do Sul portal.ja
raguadosul.com.br.

. Conforme a diretora de

administração da'Secretaria
de Educação, Edilene Albus,
os acadêmicos devem pres
tar atenção, principalmente,
na documentação, exigida.
Pois para isso tem bastante

tempo. ,As inscrições acon
tecem do dia 29 de julho até
9 de agosto. É importante
destacar que o Programa de
Auxílio Financeiro só vale

para ·os estudantes residen
tes na cidade.

No entanto, a institui

ção de ensino que b aluno
está matriculado pode ter

sede em outros municípios.
Segundo Edilene, .

cerca
-

. de 200 novas _vagas estão

abertas. ·As oportunidades,
são oferecidas com base no
,

.

orçamento disponibilizado
. pela administração públi

.

ca. E nesta etapa do auxilio
financeiro vão ser desem -

'

{ .

Operadores
de Caixa

bolsados R$ 80 niil.
"Os estudantes que já

recebiam auxílio financeior
no semestre passado têm di
reito de receber o benefício '

'novamente. É só se inscrever
no programa", destaca.

Cada aluno é benefi
ciado,

-

em média, com R$
150 por mês durante todo
o semestre. Porém, a ren
da familiar deve ser de dois
salários mínimos. Outro

requisito importante des
tacado pela diretora é que

. o estudante precisa morar

na cidade, pelo menos,' um

'ano para receber a ajuda.
"Muita atenção no edi

tal' porque muitos acadê
micos perdem os prazos,
além dos documentos in

completos. Fruta de .aten

ção ao ler o edital pode
fazer: o estudante 'perder a

-bolsa doPrograma de Auxi

lio.Financeiro", enfatiza.

DAIANA CONSTANTINO

PIERO RAGAZZI

AuxíLiO FINANCEIRO: estudantes devem ficar atentos aos prazos e pré-requisitos para participar

OPORTUNIDADE
Possibilidade de ganl}_ar até

(solõrío + beneffdos)

(47) 3332-9.-811
, (47) 9945-9408
(47) 9657-9181

Interessados devem enviar o curriculunÍ atróves doe-moíl
I rhjarogua@havan.co.m.br ou deixe na recepção da loja Havan rnois próximo.

Façà parte desta equipe você também! '

* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Formação tecnológica oferece mais chances de contratação,
A graduação é requisito obrigatório no currí

culo. As empresas dão preferência, aos candidatos
,

com qualificação, e Q ensino superior é o primei
ro passo. Muitos profissionais já estão inseridos
no mercado e querem um aprendizado focado na

área da empresa na qual atuam. Outros não têm

tempo nem condições financeiras parainvestir em

i
uma graduação tradicional, 'que dura entre quatro
e cinco .anos. Para esse público existem os cur

sos tecnológicos, que formam pessoàs altamente'
capacitadas entre dois e três anos.' "Esses cursos

(tecnológicos) são importantes por passar conhe
cimento específico.

É a melhor forma de aprender sobre �m assun

to em um curto espaço de tempo", acredita Marce
lo Abrileri, presidente do portal de empregos Cur
riculum.com.br.

A' falta de conhecimento dos recrutadores fez
com que, durante alguns anos, esse tipo de ensino

superior não fosse valorizado. O reconhecimento

pelo Ministério da Educação (MEC) e o aumento

da oferta de cursos' estão alterando esse quadro.
"O desconhecimento vem diminuindo considera
velmente à medida que os profissionais chegam
ao mercado e mostram que realmente conseguem

, .suprír de forma adequada e ágil a demanda das

empresas", explica Tiago Woitas Sereza, gerente de
educa ção da Catho Online, classificados de em

pregos e currículos. ,

'

Assim como a graduação tradicional, os tecno
, lógicos também dão a oportunidade para os alunos
de participar de programas de estágio e trainee.'

"Os tecnólogos são profissionais' valorizados
, no mercado. A demanda vem crescendo, princi
palmente, no estado de São Paulo", diz Eduardo de

Oliveira,' superintendente de operações do Centro
de Integração '

,�

Empresa:-Escola (Ciee). Carmen Alonso, geren
te de treinamento do Núcleo Brasileiro de Estágios
(Nube), também acompanha o crescimento da de
manda por tecnólogos. Há algum tempo, ela preci
sava convenceras organizações mais resistentes a

conhecer esses profissionais. Hoje" isso não é ne-

,

.
cessário: "A escolha por uma 'área específica mos

tra maior maturidade e visão profissional; o que é '

,

muito valorizado pelas 'empresas.",
.

I,

Exigências das empresas
O' mercado absorve bem

os formandos em cursos tec

nológicos. O foco em determi
nadas áreas .de conhecimento,
principal característica desse

tipo de graduação, é bem re

cebido pelas corporações que

precisam de colaboradores

prontos para ocupar um car

go. Quando Míchele Sales,'de
32 anos, escolheu a gradua
ção tecnológica em eventos,

.

na Universidade Anhembi

Morumbi" buscava um curso

com rápida oportunidade de

projeção. '

"Procurava uma, gradu
'ação focada no mercado de
trabalho e que o resultado

fosse mensurado em menor

tempo", completa a tecnólo
ga. O� resultados vieram n()

'primeiro semestre do ensino

superior com, o aumento do

networking (rede de contatos)
adquirido na própria faculda
de. A dinâmicadas aulas, com

.

períodos intensos dedicados
a disciplinas específicas, aju
dou Michele a se manter en

volvida e. motivada para con

tinuar os estudos.

Formada há quatro anos,
a profissional abriu uma em -

,

presa, a Michele Sales Agência
de Comunicação, no bairro

Jardim Paulistano. Sua organi
zação vai completar umano.

Tecnólogos em atividade
Iuliane Cristal, de 24 anos,

está no terceiro semestre do
curso tecnológico em Iogfs- .

tica do Centro Universitário
.Senac. COm menor duração
do que, as graduações tradi

clonais, a estudante vê mais
chances de aplicar no dia a

dia o conteúdo ministrado

em sala de aula. Ao contrário
-do que aconteceu quartdo se

.) formou 'em geografia. "Após
,

cinco anos de estudos, mede
parei com uma realidade de
trabalho totalmente diferente'
de quando comecei esse en

sino superiõr", compara. Ela
atua como coordenadora da

empresa que presta serviços
logístícos para a Portugal Te-

IecomInovação, e desempe
nhá funções como gestão de

estoque, 'compra, venda, se

leção de fornecedores e emis-
são de nota fiscal.

'

Ana Célia Alves" de 48"já
conhecia os cursos tecnoló
gicos quando ficaram conhe
cidos no Brasil. Na época em,

que morou, nos Estados Uni

dos, realizou um em comuni

cação e trabalhou em emisso
ras de TV: Há 19 anos de volta
ao Brasil, ela, está cursando

.outra graduação tecnológica
na Estácio Uníradial, Agora,
optou por marketing: "Tra
balho no departamento de

marketíng e que ro me apro-
fundar."

<,

'Esses cursos ,surg,iram no Bra�iI nos anos '60
,

.

As principais características dos cursos tecno

lógicos são: curta duração - de dois a três' anos -,

foco nasatividades profissionais e maior aproxima
ção com omercado de trabalho.

,

Eles são de nível superior e o formando recebe di

ploma com-validade nacional e, depois, pode, realizar
pós-graduação e concurso públíco.

Esses programas surgiram no Brasil nos anos 60,
mas ganharam destaque na década de 90. Hoje, dos
24 mil-cursos de graduação no país, quatro mil são

tecnológicos. Segundo dados do Censo da Educação
Superior, o número de estudantes matriculados em

cursos superiores de tecnologia não para de crescer.
De 2002 para cá, aumentou de 81,3 mil para 421 mil.

"Estamos diante de uma espiral evolutívado número
de matrículas nessa área, que é mais voltada para o

mercado de trabalho", afirmá Eliezer Pacheco, secre
tário de educação profissional e tecnológica do Mi
nistério da Edu ção (MEC).

A Estácio Unir ia1 possui mais de dez cursostec

nológicos.
De acordo com o reitor Ednilson Guíoti, o perfil

dos alunos - em sua maioria -, é de profissionais
que já estão inseridos no mercado e buscam qualifi
caç-ão para um_a ascensão. lias cursos de 'tecnologia

,permitem que' o profissional se especialize e apro-:
funde seus conhecimentos, ou .também inicie sua
vida profissional de imediato", comenta Guiori,

'Luiz

Marins

r LE 'I1lClnDE
,....J ' A' O O R E C, ,I T R O E N

/
,

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

. Interessados enviar currículo até 09/07/2010 para
rh;jgs@lemonde.com.br (indicar a vaga no assunto do e-mail)

Av. Pref, Waldemar Grubba, 1909, Vila lalau - Jaraguá do SuVSC � (47) 3902-1800
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Ideiasqueviraram
, .

.
' ..

grandes negócios
inovação é resulta- redes de hotéis de luxo. têm
do. da associação de ensinado. os administra
dois ou mais fatores dores hospitalares que a

que podem ou não. estada deve ser agradável;'
guardar aderência a alimentação, saborosa: e

entre si, mas 'que geram um ,o. atendimento, impecável.
terceiro fator identificado.'
corno novo, 'o futurólogo 3 - Velcro: A invenção. do. b - Delivery: O serviço. de

, Ioel Barker, em seu mais engenheiro suíço. George entrega em casa revolu
recente vídeo. intitulado. de Mestral surgiu de sua cíonoü boa parte do. vare

"No. Limiar da' Inovação", observação dos carrapi- jo.
distribuído. com exclusivi- chos que grudavam em

dade no. Brasil pela Siamar, sua ro.upa e nos pêlos de 7 - Montanha robótica: A

vai além. Ele apresenta o. seu' cão em suas cami- .alemã Kuka Robotics faz
conceito de um-lugar onde nhadas pelos Alpes. Ana- robôs corno o. Titan 1000,
algo. e uma coisa diferente lísando tudo. isso. _no. mi- que levanta' uma tonela
se encontram. Podemos croscópío, ele notou que da e movese num raio. de

,

reduzir isso. em uma pala- a estrutura dos filamentos nove metros e a uma al
VIa: convergêncía. A com- formava pequenos gan- tura de cinco. metros. Ele

binação de ideias, produ- ,cho.s nas' extremidades, foi adaptado para parques
tos, serviços, estratégias... que se prendiam às argo- 'em Londres 'e Canadá,'
Vejamos alguns exemplos. las formadas pelos fios do. numa montanha-russa

tecido. das roupas, compacta.

5 - Outdoor: Em 2003" a

Saatchi & Saatchi inovou 9 - "Eleições: -A vitória de
com um anúncio. da Audi, BarackObama deve muito.
na Dinamarca. O outdo- à internet e redes socíaís.

o.r aparentava ser uma Da arrecadação. de recur
placa Única de metal, So.S à convocação de vo-

sem imagem. Co.� luntários.
o. passar dos dias,

o. clima úmido.
foi enferrujan-

...
do. a superfície,
to.rnando. visí-
vel a silhueta
do. veículo,

1 - Sacolas para presentes: .

Mais de 100 anos após a

invenção., das sacolas de

papel e 60 ano.s da criação
dos papéis de embrulho.

decorados, esses dois pro
dutos relativamente sim

ples se .uniram para gerar
as sacolas para presentes.

..

4 -
- Transporte aéreo. de

passageiros: Esse -é um.ser

viço. que poderia ser quali
ficado. corno venda de eco

nomia de tempo. Alguém,
inovou inspirando-se pos
sivelmente nos bancos

para permitir a realização.
do. check - in por meio. de
terminais ou via internet.2 - Hotelaria hospitalar:

Corno amenizar o. descon
forto de um paciente? As

�-
/. ,

, ["

a logomarca e a frase ('AlI
Aluminium Audi A2". O

aço, por oxidar de forma
mais agressiva que o. alu

mínio, demonstrava o. di
ferencial do. novo veículo. '

8 -, Car sharing: Imagine
ter acesso. a veículos espa
lhados pela cidade, pagan
do. uma diária ou valor fixo.

por hora, com cornbustí

vel, seguro. e manutenção.
incluídos, Esse é o. sistema
de compartilhamento de
veículos criado. na Suíça,
em 1988, e disponível em

mais de mil cidades.

10 - Celulares e internet:'
Corg os primeiro.s, temo.s

co.nvergência. Eles batem

fo.to.s, gravam vídeo.s ... Já a

int�rriet é a ino.vação. su

perlirriiar: da máquina' de
escrever 'aos processado.res
de texto..'

'

TOM COELHO

"-

COZINHEIRA PARA RESIDENCIA
Desejável 2 anos de experiência como

cozinheira em residência.

Salário acima da média e benefícios como
Vale Transporte e alimentação no local .

. Disponibilidade para início imediato.

Interessadas entrar em contato pelo
número: 8866-5495 - Rosá

Max.

Gehringer
CaóáradeTalento

Chefe deve reconhecer
otalento da equipá

amos cóme�ar pela parte boa. Todos nós
temos mais vi�tudes do Que deficiênci,as" '

a" deficiênciaJ·
1':',,_-

"

'

I., j'
..

'

.,

_"�O
Üio"}!)oa é que vir rectsarn ser e provadas ná prátiça, "

rlefÚdêb'-clas não. Se" alguém' diz (leu sou péssimo. em negociação",
..

ninguém vaí duvidar. Mas se fala "eu So.U um excelenté negociador",
todo mundo vai' esperar para ver sé isso é "'mesIl).o. verdade. Outra

coisa; 'deficiências são. mais visíveis do que virtudes. Uma pessoa que
é íntegra, cristalina, .!ranspai(ente e tem mau hálito, certamente, serã
mais leWb.r�da pelo m.�lU ·háli�(J. :

ri' .

. '. ,,',,"
,

, ,",} ,1';, ,,"
I"

,

!fi I' ,.":,1::",),.:",, III' I " [.
_,',:�", .,,"<. _,,1Ij

,"�,
' -,!.

':'

ii Agota/por que' o. çIi�fe dt:nl'o.sso leitor, COrllt)'a.:maio.ria dos lfdêre ."

se preocupa mais co.m as éféficiências? Porque ,0.$ funcionárlos são.

contratados pelas suas virtudes, e estão sendo pagos para transformar'
essas virtudes em produtividade. Corno ninguématé hoje foi contratado

pelas deficíências que tinha, o. dever do. chefe é se concentrar nelas. '

Portanto,
.

o chefe de nossç leitor, ao. contrario do ,qu-� parece, �s,��
. enxCilrgantto as virtudes., Porém) na, visão 'ao gestor! aS viFtuÇles faze,m.
parte do pacote, Corno líder, ele é P<:lgo." para corrigir deficiências;

Assim como nosso. leitór, o. chefe dele também tem mais' virtudes do

que defeitos. Mas é uma pena que seu gestor esteja deixando. de usar,
uma virtude essencial na ,carreira. Uma que tem custo. zero, mas que
rende muito. A virtude do. reconhecimento.

Aqui vai uma listinha de coisas Que voçê pode fazer.
Primeira: cursos rápidos, de um dia.

Não. importa o. conteúdo. Você vai conhecer gente.' E sempre é

importante conhecer pessoas. Segunda: trabalho. voluntário. Procu

re uma ONG e dê sua colaboração. Além de conhecer mais gente,
vo.cê vai melho.rar o. seu currículo. porque as grandes empresas es

tão cada vez mais ligadas em responsabilidade so.cial. Terceira: faça
exercício.s. Caminhe todo.s os dias. Isso. ajuda a rela;xar. Co.mo man

dar currículo.s e ligar para quem não. atende só ajuda a estressar,
uma co.isa compensa a outra. Quarta: lei� Il2uito. e apro.veite para
,se atualizar. Descubra em seu co.mputado.r aquela infinidade de pe

qt:eno.s segredo.s do.s pro.gramas usado.s nas empresas, co.mo Wo.rd,
Excel e Po.werPo.int. A maio.ria da.s' pesso.às que utiliza esses pro.gra
mas não. conhece nem 20% do. que eles po.dem o.ferecer. Hoje, ficar

,

desempregado. não. é uma vergo.nha. É apenas uma circunstância.

Vo.cê não. está perdendo. tempo. Apenas ganho.u um tempo. para fa

ú�r co.isas que nunca havia pensado. em fazer. Ficar angustiaqo. é a

pior maneira de apro.veitar esse tempo., o. qual po.de ser utilizado.

para sua qualificação..

MAX GEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DÚVIDAS
DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E Tv. '
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icas para, osBemt

Entschev

A mistura que
faz- a diferenca

,

�,

Candidatos precisam seguir uma rotina de

estudos e ter uma alimentação balanceada,

Há alguns anos, ao ser convocado por
um de meus clientes para uma conversa

sobre um novo processo seletivo pelo
qual íamos fazer para ele, fui surpreendi
do por um quase desabafo. Meu cliente,
já desolado, reclamava sobre os constan

tes desligamentos que vinham aconte

cendo entre-os funcionários mais jovens
da empresa. Como esses profissionais
não foram colocados pela minha empre
sa, eu não tinha muitos subsídios para
entender o que acontecia, por isso, pedi
que ele me explicasse o que eles faziam e

como eles eram contratados.
-

Foi assim que ele me explicou que
esses jovens eram, na maioria das vezes,

indicações de uma empresa que terceíri
za mão de obra, e que, por
conta disso, grande par-
te dos funcionários eram

muito imaturos. Gilberto
me explicou ainda que
alguns desses profissio
nais, inclusive, passavam
,pela primeira experiência
de trabalho e, com' isso,
precisavam aprender não
só o trabalho em si, como

outras questões do mundo corporativo.
Antes que 'ele 'continuasse, expliquei

'que, estatisticamente, quanto mais jo
vem um profissional, mais infiel à em

presa ele é. Apesar de possuírem grande
disposição e de' parecerem se, encaixar
em qualquer tipo de emprego" pontos
favoráveis para sua contratação, o jovem
profissional possui uma série de contra

pontos que deveriam ser considerados
pela empresa, para evitar futuras surpre
sas desagradáveis. Gilberto investia em

treinamento para deixar esses profissio
nais no ponto para atender sua empresa,
mas, antes que o investimento pudes
se ser sanado por seus retornos, esses

profissionais pediam demissão, deixan
do prejuízos enormes. Foi assim que o

fiz entender os benefícios de contratar

pessoas mais experientes. No caso das
necessidades dele, o ideal seriamprofis
sionais com uma idade um pouco mais

avançada, que ponderam mais em suas
decisões e que não precisam de tantos

treinamentos. Sendo assim, ele precisa
ria dispor de salários melhores, afinal,
nesses casos, quanto maior a faixa etária,
maior a faixa salarial. Não é regra, mas

seria o mais adequado no caso da em

presa dele.

.

Gilberto aceitou o desafio. e para
substituir os últimos três deslígamen
tos, pediu quetninha empresa buscasse

'profissionais mais experientes. Com isso,
subiu a faixa salarial e, consequente
mente, as atribuições dós cargos foram
incrementadas. Já que ele disporia de
melhores benefícios, era justo quede re

cebesse mais retornos dos profissionais.
Considero o trabalho

que fizemos para Gilberto
um dos nossos melhores
cases de sucesso. Hoje, cin
co anos após esse ocorrido,
os três 'profissionais que
colocamos na época conti
.nuam com ele. Nesse' meio

tempo, já se desenvolve

ram, foram -prornovidos e

dão excelentes resultados

s processos seletivos Como a grade curricu
dos cursos tecnoló- ,lar dos tecnológicos é foca

gicos são semelhan- da na qualificação e no dia:
tes aos das gradua- a dia de trabalho, os_candi

ções tradicionais. datas precisam ter muita
Os candidatos devem afinidade com a carreira

se preparar para encarar a escolhida 'para que consi
rotina de estudos porque gam se dedicar e se interes
a concorrência é alta no sar pelas disciplinas.
que se refere a candida- A Educação a Distân
to/vaga. A maior parte da cia (EAD) já é uma reali
oferta de cursos está con - dade nessa modalidade
centrada nas instituições. de graduação. A Universi
de ensino privada, mas há

,

dade Anhembi Morumbi,
opções' em universidades por exemplo, possui um

públicas �omo as Facul- curso on-line de gastro
dades de Tecnologia de' nomia com cerca de �O%
São Paulo (Fatecs), onde a das atividades voltadas à,
concorrência é bem maior. prática. Os alunos contam
Vale ter uma alimentação com a ajuda de vídeos que,
balanceada, horários para reproduzem os exercícios'
atividades e lazer. ' r-ealizados no ensino pre-

sencial.
"Essa modalidade tam

bém permite que profissio
nais, que já atuam na área
e desejam aperfeiçoar seu

conhecimento, possam re- ,

alizar uma graduação sem
�

que os horários interfiram
em sua rotina de- trabalho",
explica Cristiane Alpers-,
.tedt, diretora da EAD da
Anhembi Morumbi.

Algumas 'instituições já
encerraram as inscrições
para os processos seletivos
de meio de, ano, conheci
dos como vestibulares de
inverno. A Estácio Unira
dial realizará três provas
para quem deseja ingressar
em um dos 13 cursos ofere
cidos.

Estatistica'mente,
quanto mais jovem

um profission�l,
.

mais infiel à
empresa ele é

."
para a empresa, Gilberto conta que ainda
contrata' jovens para sua.empresa, mas,

ao invés de tratá-los como antes, criou
um pequeno programa de trainee para
desenvolver esses talentos e deixá-los
com a experiência necessária para aten

der a empresa futuramente.
As expectativas depositadas nesses'

jovens hoje �ão diferentes do que ele

esperava daqueles jovens de anos atrás.
Com isso, as decepções são amenizadas

, e, o. principal, os prejuízos não acon-

,

tecem, já que tudo está planejado. E, o
.

mais curioso, esse programa de traínee
foi criado por um daqueles

�"s
profis-

sionais de cinco anos atrás.
"

De lá pra cá, minha consulto ia. .:já o

atendeu inúmeras vezes.'Porém, conos

co 'ele sempre busca os profissionais
mais experientes, os verdadeiros talen

tos, pois sabe que para esses a atenção
deve ser um pouco diferenciada.

..

'+ Jaraguá

ESÇOLA -TÉÇNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ ��
MATRíCULAS 'ABERTAS!

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
- Carga Horária: 1�800 h (teoria+estágios)
- Duração: 30 meses

INICIO I?AS AULAS: AGOSTO/2010 - noturno

CURSO DE ATENDENTE DE FARMÁCIA
- Carga horária: 42 h
- Duraç�o': 3 meses - aula 1 x 'por semana

INfclO DAS AULAS: SETEMBRO/2010 - noturno

INFORMAÇÕES: 3376-4296
Endereço: Rua Prof� Adélia Fischer, 303 - Baependi (ao lado da KG Motos)

,

Jaraguá do Sul/S.e.
.

email: ·escolaetej@gmail.comMande sua história para coluna@debernt.com.bre siga-me no twitter@beritschev.

t" \� , 4 t •

: :
• .::. : ...... "

<' I ..... , • , ••• , ,. .. '" " \9 ... • .. � "
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Essenciais no dia a dia, os periféricos ganham cada vez mais recursos para unir conforto e praticidade no trabalho
-

.. Com a correria 110 ambiente
. de trabalho, os mouses se toma-'
ram acessórios fundamentais
para obter um bom desempe
nho nas corporações, já que fa
cilitam as atividades. A Micro
soft lançou. o Notebook Optical .

.

��
I .

1 ·.I�\'OTE·'� 1:�C·(·'\tl l)'vw» I1 � '.' ''''. ,�I J }T,\ I f' � I.,,,�,_
-+ [I, li ".""� �j I'�' Ir" "J (J".

t',I P.�iF� � ,li \
. I,,') r" 'I, )

(
Il ·,.e "". 'i... ,,,.l I

".",

I pre�o: R$ 99. "

I Novidades: Rolagem em -

! quatro direções
, I e superfície emborrachada.

} '"
"

I Destaques: Lupa que amplia
1 detalhes na tela,' botões .

.

1 �er�onalizáveis e tecnologia'
j óptica. .

! site: www.microsoft.com.br.-

'.,

Mouse 3000, que tem design er-

gonômico e lupa. A Bright ofe
rece o USBJnglateiTa, com sen

sor óptico . .E a Logitech COU1er··

cializa o V220 Cordless Optical
Mouse, que possui tecnologia de
rolagem lado a lado, e zoom.

Centro Sul-Brasifeiro de Pesquisa
"

Extensão e Pôs-Graduação '.'

�

FAFIPA - FACULDADE ESTADUAL DE EDUCACÃO. ClÊNCIAS
E LETRAS DE PARANAVAI

RECONHECIDA PELO GOVERNO FEbERAL (MEC), CONFORME DECRETO NO 69_599 DE 23/11/1971,

,,�, -

! \1. '''' �'} ('''l rr n r�) � t: C c

�. � I -. (r"�/i' I�- 'j\ 1./ "}�� (.�)"� f� 1- '��
'j".lrl �Hi.. IVI , U.)C

,

Pr��o: R$ 149.
.

.

,
N

Novidades: Bateria com duração
de seis meses, controle de, zoom e

rol agem vertical ou horizontal.
Destaques: Sensor óptico de
1.000dpi, que proporciona

-

resposta mais rápida aos cliques .

. 'I site: www.logitech.corn/pt-br.

�.
I
l �

,"�

E"I !' �\ ,. ("�. I' A�'�I
.. ,

rt"" ��(' }!
...

,� f.\.

} "':) ..

"� ".
.", '

o,", m �.,' J

I
.." �, ., ....

"

..

',1
't �'

••
�... "'''' " .

I pre�o: R$ 25.'
Novidades: Tecnologia
óptica, conexão USB e

800 dp! de resolução.
"

Destaques: Três botões, .

. ,I design ergonômico
j e ambidestro. .

I site: www.brlght.com.br.

.
,

,

- GESTÃO P.ÚBLlCA E D.IREITO PÚBLICO: R$ 149,00;
- SAÚDE PÚBLICA COM ÊNFASE EM P.S.F. : R$ 169�OO;

.. NEUROCIÊNCIAS APpCADAS À EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA: R$ 149,00;
� NEHROPSICOPEDAGOGIA E EDUCAÇÃO ESPECIA� INCLUSIVA: R$149,OO;
- ENFERMAGEM DO TRABALHO: R$169,OQ;'

, .

- CIÊNCIAS DA RElIGIÃO.E FILOSOFIA: R$ 129,00;

Coordenação Regional: Lilian Deretti,
.. ,

,

, E.-mail: licajs@yahoo.com.br/coordenacao@censupeg.com.br
-Telefones: (47):_ 3275 - 3786/9135 - 8778

, ,

i

www.censupeg.com.br
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a
no maior grupo de enslnosuperíor deSanta Catarina.

, .

, )

.

-E,scolha'slu curso!

GRUPO

RIA ILVI
FAMEG

INDAIAL 'TIMBÓ
UNIASSELVI

-

UNIASSELvr

: BLUMENAU "GUARAMIRIM
fAMEBLU FAMEG

,BRUSQUE
ASSEVIM

RIO DO SUL
,

FAMESUL
.,lePG

PÓS-GRADUAÇÃO.

.
'

,

',' �
.:

.: , :' TODAS AS VAGAS SÃO 'PARA AMBOS OS SEXOS '" '� ,/' '",' ',_: ":
"',,

"

'

� '.
�

" (,. _

•

' � , •

J'. r

� r �.
•

•

•

AJUDANTE DE PRODUÇÃO AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
.

INSTALADOR DE GESSO
Para atuar em diversos bairros, CAIXA JARDINEIRO

. ALMOXARIFE COMERCIALNENOAS Vivência no ramo-Metalúrgico._ , LAVADOR DE VÉICULOS ,

ANAL,ISTA DA QUALIDADE Cursando ou completo Tecnólogo ou Engenharia. . LíDER DE EXPEDlÇÃO/ACABAJv1ENTO
, Desejável conhecimento na função .. , CORTADOR/TALHADOR MARCENEIRO.'

ANALISTA DE COMERCIO EXTERIOR COSTUREIRA MEC�NICO DE M�NUTENÇÃO
Para atuar em Schro,eder, formação completa. ,

COORDENADOR DE PRODUÇÃO MECANICO DE VEICULOS Vivência com balancea-
ASSISTENTE CONTABIL Vivência em contas a pa- Vivência no ramo metalúrgico. '

. mente, geometria, suspensão:
qarnotas fiscais. ENCANA�OR' _

'
MOTORISTA Carteirade Habilitação AC e AE.,

ASSISTENTE TÉCNICO Vivência em assistência ENCARREGADO DE COSTURA MODELlSTA
.

técnica e montagens industriais. Disponibilidade ELETRICISTA DE MANÜTENÇÃO OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM
de viagens.

'

ELETRICISTA PREDlAL/RESIDENCIAL/A_UTOMO� Vivência com programação.
ATENDENTE DE PADARIA Atender em Cyber caíé: TIVO OPERADOR DE CALANDRA, HIDROABRIDOR,
de Segunda à Sábado até meio-dia. -

-

, EST�GlO DE EQUCAÇÃO FíSIÇA _

COMPACTADEIRA ..
.

ATENDENTE JÉCNICOVivência na área mecânica EST�GlO DE ELETRICA, ELETRONICO AUTOMAÇAO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA
de automóveis. ESTAGIO DE TELE-VENDAS OPERADOR DE CALDEIRA

'

,

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESTÁGIO EM PROJETOS ENG. MECÂNICA OPERADOR DE EXTRUSORA
AUXILIAR CONTÁBIL / FISCAL

,

'

ESTAMPADOR OPERADOR DE PRENSA EXCÊNTRICA
Vivência na função. Com ensino superior completo ESTOFADOR

�.
. OPERADOR DE PUNCIONADEIRA

em Ciências Contábeis ou cursando. . FRENTISTA OPERADOR DE TORNO CNe -

" AUXILIAR DE CONFEITEIRA '

'

FRESADOR / TORNEIRO MECÂNICO OPERADOR DE EMPILHADEIRA
AUXILIAR DE PADEIRO

.

GERENTE COMERCIAL
.

Para atuar em Schroeder
AUXILIAR DE IMPRESSORA E SERRA

.

Vivência no ramo Têxtil. PINTOR A PISTOLA
.

Auxiliar na impressão ou serra de caixas de pape- GERENTE FINANCEIRO, PPCP DE TINTURARIÀ Para atuar em Guarernrim.
Ião, seçmemo de embalagens. IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO

-

desejável vivência em supervisão da área. ,

'

AUXILIAR DE LAVANDERIA ' . INSPETOR VENDAS Disponibilidade de viagens, PROGRAMADOR DE TORNO CNC
Para consertos e revisão de peças de roupa. Atua- 'e desejável vivênci,a anterior em vendas do ramo PROGRAMADOR DE PUNCIONADEIRA
rá na Ilha da Figueira. alimentício. Formação Superior. PROGRAMADOR DE PCP

PROJETISTA
. PROMOTOR DE VENDAS

REPRESENTANTE COMERCIAL
RETIFICADOR
REPOSITOR
SERVENTE DE PEDREIRO
SOLDADOR /Mo.NTADOR
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES'
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO. TRABALHO
Curso superíor em enfermagem do trabalho .

TECELÃO
'

VENDEDOR INTERNO
ZELADOR

";. ,

,--__--------,-..--'....;__:;_.---'-·_� - .. _ .. __ I_t.
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APARTAMENTOS

LliiÍIU.iIiIi!fli!/Um:IiUU/lIIIfiIU/"fJlI1I1J1I11J/lfIlJIIlIIJII'-JlII1lIIJI1l1lJlIJ/lflimOllJilff/lllUl1!ll#liih';/I:!h'rf

I
, I
II Geminado de alv. c/140,00m2, 1, suite +- 2

II. qtos, banheiro, lavabo, [ardin de inverno; chur.-
'" rasqueíra, 2 vagas de garagem, ótima localização

',I/;'{,lmlmiUIIU_ I e acabamento. R$ 260.000,00

i Casa de madeirá c/.(J2 qtos e d�mais depend-

I ências, terreno ei 318,OOm2, toda murada, rua

asfaltada. R$79.000,OO .

I
. .

ii
.1· .

Terreno c/1.800,OOm2, com duas frentes, uma para a II Casa de alv.e/400,OO m2, 1 suite + 2' qtos,
Rua 11 de Novembro e outra para a Rua 7 de Setem- ! piscina e demais dep., terreno e/1.250,OO m2.

bro, ótima localização comercial. R$535.000,OO I R$870.000,00

Jt
.

j
1

..JTERRENOS

LOCAÇÃO PlANTÃ.O l()(AÇAO 9994-5662
CASAS: .

Cod 10001 Guaramirim Casa 03 dormitórios
Valor R$900,OO ...

Cod 10003-8airro Rau Casa 03 dormitórios Valor
R$1.500,OO
Cod 10006 Bairro Amizade Casa 02 suítes Valor
R$2.000,00
Cod 10007 Bairro Nereu Ramos Casa 01
dormitório Valor R$350,OO

.

Cod 10008 Bairro Santa Luzia Casa 02 dor
mitórios Valor R$400,00
Cod 10009 Casa Bairro Tifa Martins 02 dor
mitórios Valçor R$ 550,00

'APARTAMENTO:
C9d 11002 Guaramirim Apartamento 01
dormitório Valor R$370,00
Cod 11003 Bairro Centro Apartamento Semi
mobiliado 01 suíte + 02 Valor R$1.1 00,00
Cod 11006 Bairro Centro Apartamento 01 suíte
Valor R$(jOO,OO.. ,. .

Cod 11008 Bairro Estrada Nova Apartamento 02
dormitórios Valor R$450,OO

.

Cod 11012 Bairro Centenário Apartamento 01
suite+ 01 dormitório Valor R$750,OO

SALAS:
Cod 12001 Barra Rio Cerro Sala 60 m2 + 01 .

BWC Valor R$550,OO
Cod 12007 Guaramirim Sala 30 m2 + 01 BWC
Vaiar R$550,OO
Cod 12006 Bairro Centro Casa Comercia) 290
m2 Area Util Valor R$5.000,OO
Cod 1 l005 Sala Comercial Centro 60m2 Valor
R$ 980,00
Cad 12009 Sala Comerciai Centro 60m2 Valor
R$ 2 200,00

f TERRENO:
í Cod 14000 Bairro Centro Terreno 980 m2 Valor

, • .! R$5,500,OO •

Cod 11 01 O - Apartamento 03 dormitórios Bairro

.,
Baependi Valor R$750,00

I
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A

MENEGOTTT
I R - IM-O B I L I

·3371·0031-

www.parcimoveis.com.br
e ..mail: .imm.enegotti@parcimoveis.com.br .

Rua Barão do Rio Branco, 545 .. Centro

I
I
I
I
!

Lançamento, venha I·
d

.

't
I

agen ar, uma VISI a com !
um de nossos corretores' L

II
I

Venha garantirl Ótima localização no
I

O seutíl Centro de Jaraguá.

Ultimas
Unidades

Aptos a partir de
R$89.000,OO. Apenas'

4 Unidades,
.

closed.e hidro, + 2 dor., sala de t.v cl sala janto
íav, esc., COZo mob., área de ser; dep., área

.
. testa c/.bwc, gar. p/2 carros. terreno com

.350m2 ( 14m x 25m). R$550�OOO,OO.

I·

6.154- AMIZADE.- ED. D' ITÁLIA. APTO TÉRREO
C/i SUíTE, 2 DOR., BWC, COZo MOEi., SALA
ESTAR E JANTAR, ÁREA SER. R$156.000,OO

I
I

i

I
I .

t .- - --_ .. _- _ ... - ---, _._�--

6.135 - São Francisco do Sul- Terreno � 6.152· TRÊS RIOS 00 SUL· TERRENO COM

___C�I� �r��_�8.000�1?� ��!..:�o_O.g��,o.�� j_ _

. �7�6�:n� ii 4,00 )( 2�,j�. �$?�.O�O,��_ .

Classimais 3

TERRENOS '

5.!lS9-ESTRAOA NOVA: Coni 322,50 - R$55.000,OO
6.025-mÊS RIOS DO SUL: Com 300m2-- RS5'1.000,OO

6017·SUARAMIRIM - 360,OOM? - RS 75.000,00

6.Ç93-AMIZADE: Com 450,OOm? - R$140,QOO,OO
6.110-RIBEIRÁO CAVALO: Com 65kml R$770.00a,DÓ
6.037-CENTRO: Com 1.474m2 - R$1.D50 .00,00

6.107-CENTRO: Com 1.636,25m?. R$2.350.000,OO

RIO OAWH partir. de R$48.00ó,OO-
mts RIOS DO NORTE-A partir de R$48.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:
Bairro estrada nova - rua joão miguel da silva,
514 - 02 qtos, si, COI, lav., bwc, ga(. R$3'OO,OO
Bairro:Estrada Nova -Rua Jorge Verbine,n°
1183 -03 qtos, sl,copl COZ, bwc, lave.
garagem.R$700,00
Bairro ilha da figueira - rua domingos da

rosa, 698 • 02qtos, sI, COZ, bwc, lav.
R$450,OO
Balrro:i.lha-da Figueira -Rua 768; n° 481 -

03qtos, 51, COZ, bwc, lav e:!]ar R$550,OO
Bairro;lIha da Figueira -Rua Edmundo GeorO,
n" 40-02 otos. si, CO), bwc, lave gal'.
R$700,00
Balrro:Jguá 99 ·Rua pastor harold william,
lado 186 - 03 qtos, si, COZ, bwc, lave gar.
R$450,OO
Bairro:Jguá 99 -Rua RI1 03,n° 500 -02 qtos,
sí.coz, bwc, lave gar. R$550,OO.

.

Bairro Mereu Ramos· rua genaro saríí, n" 118
sobrado geminado - 02 qtos, sl,cop! COZ, bwc,
lave garagem. R$580,00 .

Bairro amízade- rua joão piermann, n"'50 - 03
.

qtos, sl,copl ooz, bwc, lave garagem.
R$67CT,00.
Bairro:Vlla Rau·Rua Carla Rubia Drosse,
n0298 -02 qtos, sl,cop/ COZ, bwc, lave
garagem.R$450,00·
Bairro:Rio Cerroll·Rua Wolfgang Weege,
Km15-03 qtos, sl,cop/ COI, bwc, lave

garagem.R$400,OO
Bairro Centro:-Rua Eugenio Lessmann, n014-1
- R$3.000,00
Bairro Centro: Rua Vera Fischer, 11(' 480,00
01qto, 51, COZ, bwc, làv e garagem.R$480,00
Bairro Baependi -Rua Emma RUlnpez Bartel,
[lO 171 .- R$4.500,00
Bairro Vila Nova -Rua Frederico Curt Vasel, n°
163- 03 qtos, sl,cop/.coz, bwc, lave
garagem.R$770,00

APARTAMENTOS:
Bairro centro - rua coronel prcc. Gomes de
oliveira. 1320 - edf.lsabela 01 suíte + 02
qtos. si, copa/coz, 02 bwc,lav, gar.e sacada cl
churrasq. R$800,OO +/-150,00 cond.

.

Rua mal deodoro da fonseca,aa edif.
Lessmann - 01 suite, 01 qto, si, cco/coz,
bwc,lave gar. R$600,00 +120,00 comi.
Bairro amizade - rua arthur,enke. 231
-edf.parisi - 02 qtos, sI, COZ, bwc, iav, ga�
R$460,OO .

Bairro Czerniewiczc Rua FranciSCO Todt. n°
960 - 02 qtos, sI, coz, bw.c, lave
gar.R$5õO,OO
Bairro:Czernlewlcz - Rua Paraná, n"1 OS -02

. qtos, sI, COZ, bwc, lÇl.v e gar. R$40Q,OO
Bairro Baependí -Bua Fritz Bartel, n" 727
--Edif.Bartel -01 suite, 02qtos, 51, COZ, bwc, lav
e gar,R$600,OO
Bairro:Baependi -sua Bernardo Dornbusch, .

n� 590 -Edif.Mariana -0310s, sI, coz, bwc, lav
e gar.R$700,OO

-,

Bairro Baependi -Rua Willy Bartel, n° 250
-Edif. Leblori -01 suite, 02qtos, sI, COZ, bwc,
lav, sacada e gar.R$700,ÓO
Bairro Vila lalau -Bua Padre Avalino
Fagundes, n° 45 - 02Qtos, si, COZ, bwc. lave
gar.R$600,00
Bairro Vila Rau -Bua Imigrantes, n°.304 -Edif.
Bruna Mariana 02qtos, si, COZ, bwc, lave
gar.R$700,OO
Bairro Vila Rau .. Rua Prefeito Jose Bauet n°
653 -02qtos, si, COZ, bwc, lave gar.R$500,OO
.Bairro Vila Rau -Pua Prefeito Jose Baue� n°
93 -ütqto, si, COZ, bwc, lave gar.R$380,OO
Bairro Agua Verde - Rua Pauto kraernet n°
202 :...Ed1t. Olinda -02Qtos, sI, COZo bwc, lave

gar.R$6,oO,00 .
.

Bairro Agua Verde - Rua Jorge Buhr, n" 336--
02qtos, si, COZ, bwc, lave gar.R$500,OO
8airro São Luis -Rua José Narloch,n" 1606 •.

02qtos, sI, COZ, bwc, tav e gar.R$380,OO
Bairro São Luis -Rua José Nartoch, n° 1.849 •

02qtos, sI, COZ, owc, lave gar.R$460,00
Bairro: Ilha da Figueira- Rua Sta. JUlia, n° 181
-02qtos, si, COZ, owc, lave gal: R$580,00
Bairro:lll1a da Figueira -Rua José T Ribeiro,
s/n° ·02qtos, 02qtos, si, COZ, bwc, lave gar.
R$5S0,OO
Bairro:lll1a da Figueira-RlIa Ângelo Beneíta,
Edit. Difiori-02Qtos, 02qtos, si, COZ, bwc,
lav.sacada c churrasqueira e gar. R$600,Ofr
Bairro:Barra do Rio Cerro- Rua Plácido Satter, .

n" 145 -Edil.Yatil -02Qtos, si, COZ, bwc, lave

gar.. R$500,OO

KITINETE
Bairro -São Luis -Rua francisco hruschka,
!ele 148 -sáo I�iz - 01 qto e coz junto, bwc.
R$250.00
Bairro -Centro ':"'Rua Eleonora Salter Pradi,
ri°91 -01 qto e coz junto, bwc. R$320,OO

TERRENO:
Rua íosé Iheodoro ribeiro _. ilha da figueira -

30x60 m2 R$1.000,OO

SALA COMERCIAL:
.

Ponto comercial- 02 banheiros R$2.000,OO -

barra do rio cerro rua bertha weege, n° 540

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

LOCA ÃO RESIDENCIAL
03 QUARTOS:

- Apto, Dona Antonia(Nova Brasilia • próx. Lojão da

Vtla) 'R$470,00 cf condomínio,
- Ed. Natalia Schtochst, Centro R$ 450,00
- Apto Nereu Ramos R$ 350,00

� Ed. Tulipa, Centro R$ 830,00
- Ed. Juliana, Centro R$ 900,00·
- Ed. Bartel(Vila Lalau, próx. rodoviária) R$620,00
• Ed. Astral-'lIha da Figueira, após Brasão R$630,00

.

- Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$600,OO
- Ed. Vitória Régia - Vila Lalau R$600,OO
-Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$1.100,OO
- Ed. Isabella - Centro, c/ COZo mobilfada R$780,OO

.

.

- Ed. Figueira - Ilha da Figueir-R$850,00
- Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$880,00
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,OO
- Geminado de alv Ilha da Figueira R$ 1.200,00

.

'01 aUA,BTO: .

- Ed. Manacá, Centro R$ 430,00

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

R$530,OO -.

- Apto 02 - próx. Ponto cml Figueira R$ 470�OO
- 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,aO I

- Ed. Ferreti(Centro - próx.Centro Vida) R$�OjOO
.

- Apto Schroeder - Centro R$600,00 "'�
- Ed. Platanus - Centro, c/ cozinha mob. R$630,00

. - Ed. Monte Carla - Centro R$720,00
- Ed. Renoir-Ilha da Figueira R$1.60,O,_OO
- Apto São Luis R$ 450,00
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$ 580,00
- Ed. Maguilú, Centro R$ 550,00

CENTRO R$ 430,00 CASAS: ,
.

,

.

- Casa alv Rio Molha, próx galeria Vasel.R$ '2.000,00
- Casa alv Guaramirim, Centro R$ 1.000,00

·!·f �

.

- Oasaslv Guaramirim, Havaí R$ 1.200,00
- Casa alv Rodovia SC 41 J R$580,00
- Sobrado alv Barra, próx. Parque Malwee R$830,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos

R$1,200,00
- Casa alv Estrada Nova R$ 450,00

- - Casa alv Vila Lenzí, com piscina R$2.500,00
- Casa alv alto padrão, centro R$3.100,00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000,OO
- Casa alv Czerniewicz R$ 900,00
Casas Rio da Luz, próx. SEARA:
• 02 Quartos, de madeira R$335,OO

.

• 03 quartos, de alvenaria R$390,OO
ILHA DA FIGUEIRA .

,R$ 500,00

LOCA ÃO COMERCIAL
· SALAS COMÊR�rAIS';
-Sala cml Nereu Ramos: c/50m2 R$ 450,00

.

c/60m2 R$ 600,00, próximo á Igreja.
- Ed. Menegotti Sala c/40m2 R$500,00 .

.

- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,00
- Casa comercial alv 'ampla, Centro R$4.000,00
- Ed. Market·Place, sala mobiliada R$650,OO
- Sala cml Nova Brasilia, próx. KIKAR, 55!n2 R$600,00
Sala cml Guaramirim,·ao lado posto RUDINICK -Com

.

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

.

, .

·

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

I ..

- Galpão c/2.�15m3 Schroeder R$ 15.000,00

. JG.àlJ:
- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da prefeitura.

.
.

R$300,00 cada.
'

.

� Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) el
-

aprox. 350m2. R$3.80,OO
- Terreno( Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros

R$1.000,OO
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) c/1.807m2 e

2.200m4 R$1 ,200,00 e R$1.400,00.
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Rua Preso Epitácio Pessoa, 4,15 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

"
I

·1

Rei 1042 - Baependl - Apto cf
suíte + 2 quartos, 2 banheiros,

garagem, R$í30 . .o00,OO.
-,-,,-,,-,_.,,-,�,,-,,�,-,- -_ .. _ .. _ .. _ .. -., ......._ .... -

I
I

. I
Ret 1000 - Vila' Nova - Apto de 2 !
quartos, 2 banheIros, Cozinha, sala, I

I lavanderia, garagem R$135.00Q,OO.j.., '_"_" '''_'''__ ', .H_._ ,_, _, ,,_,,__._,_._,,_,_. ,_o ,_�

Ref. 1018 - Barra do Rio Molha - Ed.
Santa Catarina - apartamento amplo

·i

,

'1\ ,,� )" I -

".
, •

.,

CASAS WIIII!Jl1I1;g_WWIll_I"mfflm"_�jJJ1J! 1ilhlJJ1_IJJBilililJlIJlJIlIl1i1iWlJWJlJI/IJ_lIHiIlJIJJ1IIUiIWII__lIJJI1iJJJ!IilGlliJ!1lI/JJlJl1lIl1lJ1ll!Olll11lillliJ'JllJllJllm_1lI7IUl1I1Wmmlllll11lJlUlllJiIJlllIUIIIDII_I/I1lTII1JJ_lilGIII1lTJIlOiWo;_lFilGlBl_Ull1I '1/I1lI IIJI1II"__Wi�_:mnmmmOJJIil/Jf�IIJIJiIIiBll!ll1l1_�I!IIlJ1_mll1HJml_'I/'JlmU/JJI#IIJIJiI/IIl1IIIIII11IUiIliif11l1ll1lllIl11llilllmllJJlJ/IIJJJI/!lJIi1lJIII1!1IJiJJIlIIJfIlJ1JlIDJimni11lllJllm_llJBI/JIII_UIIJIJiJllHIIlJ'JIIlJIIi/llHlJ,WfiJJ1JJ_ní1l1ll11l1D1l/11JJiII_OPJIlwPlÍlIl1llDlI1lJlJll1/D1illlllll11JJ!lllDIJ/H11J11lJm,
" ,

,
J

ReI. 026 :- Centanário -

Casa com 3'quartos, 1
\.

.

banheiro, 2 garagens,
churrasqueira, terreno com

392m2. R$220.000,00.
Aceita financiamento

bancário.

ReI 042 - Agua Verde ",,r'-'�
- eass com suite cl

closet + 2 quartos, 3
banheiros, moveis sob
medida na cozinha, no

. escritório e no eloset,
sala de est�r, sala de

jantar, área de serviço,
garagem pi 2 carros.
R$280.000,00. Aceita

financiamento
bancário.

ReI. 007 - Amizade - Casa cf suíte master + 2

quartos, 3 banheiros, Churrasqueira" Cozínha
,

mobiliada, depósito, despensa, escritório;
lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,00.

• ReI. 005 - Figueira - SObrado com suíte com
closet + 2 qtos, bwc social, sala de éstar e jantar,

lavado, cozinha mobiliada, área de festas e 2

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

ReI. 002 - Três Bios do Sul- Casa el suite + 2

quartos, 2 banheiros, COZinha; sala, área de

serviço, garagem pj 2 carros, Excelente

localização. R$220.000,OO,

ReI.. 008 - Jaraguá 84 - Casa coma Quartos,
banheiro, lavanderia� chutrasqueira, fogão a

lenha, 'garagem pi 2 carros. R$132.QOO,00.
Aceita financiamento oancário.

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

R$120.DOO,OO.

.

ReI. 033 - Barra do Rio
-

Molha - Sobrado cf suíte +

2 quartos, 2 banheiros, sala
de estar/ jantar, cozinha

mobiliada, churrasqueira, 2

garagens. R$295.000',OO.

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

Ref. 2010 � Vila Lenzi - Terreno c/4.585,OOm2,
..

.

c/ casa aprox 15Q,OOm2 R$500.000,OO TEMOS TERREN·OS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.
.

-

ReI. 2028 -:- Amizade Terreno de 337,50m2. R$85.000,OO.

Ref. 2002 - Amizade - Loteamento VersaUes 11- Terreno c/450m2. R$110.000,00 ..

Próximo a DellAno. R$500.000,OO.

ReI. 2011 - Chico de Pauo - Terreno com 465m2 em rua asfaltada. R$98·.000,OO.
ReI. 2000 - Amizade - Terreno com 382,20m� c/ 15 de frente. Ótimo ponto comercial. R$150.000,00.'

ReI. 2001 - Centro - Rua �délia Fischer, Terreno com 250m2, R$160.000,00 .

....

.. _ " - ,,- "-"'-"- .. _- .. - .. ,,"-_ .. ' .. ,,"-. -_._,,_._ .. - .. -_.- _._ .. _ -: __ .- ,,_ ,

--.,. .. _."._ -" - .. - ,- .. - .. - _ .. __ _"- _. _ __ ,,-- --- .. _-,_._-_.-_ - _ .. -_ _. - _ _ .. _,,_ -' ._.- .. "- _._.�_.__ ,, - " _.- ,_._ . ..:._. -_._ _-_ " ,_._-,-_.. _ __ ._._. - .. _. __ _ .. ,_ ----_ ,-_ - _ .. _._,,_ - - .. -. -'.'" --_ _ _ ..

)
Vendas e Locação no Shopping Brelthaupt f

.

Comodidade de um horárlodlferenclado Fone: 47 3371.8818 i
Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h 47 9658.6785 I

I
..._ ... __ .... ....� .. _'_ .. __ ...... _.".....__ .... __ " __ .... _ ...._. _""'_ - •• _._ ._,_ ......__ " _ ... c_ .. __ , .. _ ... _.__ ._ .. "_'_ .. _ .... ..... " ....._.-.. __...... ' .... _ .. " .. ' .. ", ....... _ .. _,._.,,_._ ..... ,"" " .... .. __ "."....."... • __ ." ....... ,_ ...... _ ........",,_.. I

•
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GIRASSOL .;

IMOVEIS (47) 3371-7931
. PLANTÃO DE VENDAS.

Rua Gel. Pocóplo Games' de Oliveira, 654 - Centro 9955 4774Horárió de Atendimento:'8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta -.

'

.

-

'

Cód. 3166 - Loteamento .

Boulevart, próx. ao Champagnat.
Lotes cf 248,75m2. A partir de

.

R$125.000,OO

TERRENO: Loteamento Boúlevart,
próx. ao ChaQ1pagnat -. Lote cf

3.060m2. RS 100.000,00 - 50%
de entrada e saldo parcelado

. :' Cód. 1186-
Casatsobraco)

-

'. -

no bairro
Amizade no

Loteamento
.

Bóulevart, com

250m2. Tem 4

�"1 quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2

'., vagas na gar:' .'
..

R$ 750.000,00

I .• Apto no bairro Baep�ndi, próx. a Rodoviária - Rçsidencial. Winter,
com 2 quarttls e demais dependo Aluguel R$550,OO + �cond

.
.

• Apto no centro, Rua CeL Procópio Gomes d� Oliveira n° 1149 em

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

• Kitinete no centro, Rua Cei Procópio Gomes de Oliveira n° 1149
em cima da Via Móveis -. 1 quarto, saJa e cozinha c�mjugada,BWC,

lavanderia e 1 vaga de garagem. R$350,OO + cond .

• Apto-rio bairro Amizade� Rua Arthur Gunter (Condomínios da
.

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

garagem.R$550,00 + cond.

,

VENDA: -

.: • ferrene com galpão em alvenaria e 02 casas de madeíra-.
-1287,50m2• Próximo ao Portal Turístico de Pomerode. valer

190.000,00 (Al1alisa propostas) .

.

Cód.: 3126 - 3194 - Bom investimento...
R$400.000,OO . COrTI'926,OOm? -

Centro. -ótimo para prédio.

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

'Plantão: 9135-8601

.

SILVEIRA R .. Cel. Procópio, Gomes de Oliveira,1207

www.parcim.oveis.com .. br

vilson@parcimoveis.com'.br

,

", ..\
,

�":)
�,,�(\,«.�

BarraSul
A imobiliária da Barra

BARRA 00 RIO CERRO - Terreno cl 477m2 ("t 3,58 x 35,13) 101.

Girolla, Rua Camilo Andreatla - R� 60.000,00

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

450,000,00.
ReI. - 397 - BARRA DO RIO CERRO - terreno com 2,170m2,

Rua Clara Hafiemann" Residencial OeU'pradi - R$

250.000,00

Ref. - 390 - BARRA DO RIO CERRO - terreno c/544m2 (16x34),
Rua Carlos Boeder, laleral da Rua Pastor Albert Sctmeider -

R$5'9.000,OO
Ref.'- 383 - JARAGUÁ 99 � terreno com 329m?(14x23,50),
Rua Elisa Volkmann Maass, lole n° 82 - R$ 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 2000 - Amizade - Terreno de

382,20m2 com 15metros de frente

para Rua Roberto �iermann. Exi:elente

localização. R$150.000,OO .

• ReI. 1019 - Centro - Ed. Maximum Ce,nler
Apto com suíte + 2 qtos e demais dep, garage

Localização central, ao lado do eolégio Divina
Providência - com móveis sob projetados sob

medida em todos os ambientes -

R$270.000,OO (Aceita financiamento bancárfo

Ref 009 - Schroeder - Casa cf 5
quartos, 3 banheiros, 2 garagens,

churrasqueira, R$160,00Q,OO.

• Rei. 034 - Ribeirão Cavalo - Casa
alvenaria c/3 'quartos e demais dep.,
terreno com 570m2 - R$110.000,OO

• ReI. 011 - Nova Brasília - Cas Aaria cl
surte + 2 quartos e demais dep, terreno com

405 1112 R$ 230.000,00 (Aceita
financiamento bancaria)

ReI. 2001 - Centro/Jguá Esquerdo -

Terreno de 578,30m2 no final da '

Marechal Deod'wo da Fonseca próximo
a DellAno, R$500.000,OO.

Ref 2003 � Nereu Ramos - Terreno
com 35,209,55m2, área plana com

5,500 pés de eucalipto a 1.000metros
da, rodovia, R$298.000,OO.

,

< ,

\

• _ _�. _ .... " M'

"
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, Comercialização:

LEIER

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

e
www.leier.imb.br
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LEIER

Plantão
'aos Sábados

até às 12hs.

2107-0500
EMPREENDIMENTOS IMOBluARJOS
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PLANTA0·
SÁBADO
DAS 9 ÀS 12HS

AfI. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

Fone: 472107..0500
- www.leler.lmb.br

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

Fone: 47 2107-0500
_ www.leler.lmb.br
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o Empreendimento:
.

-13 pavimentos
- 2 Apartamentos por andar
-3Suítes
- Preparacão para

ar-condicionado tipo split
- Medidores individuais de água

e gás nas unidades residenciais
e condomínio

- Área de lazer com salão de'
festas, academia, brinquedoteca
e piscina térmica

4 Classimais ·OC�RREIODO.POVO ·Fimdesemama, 3e4dejulhode2�10

,

I·
\

(
l_

_

Rua Guilherme Danc'ker, 161 - Sala 3

(Esqu,ina com Ru� Marina Frutuoso)'
Centro - Jaraguá do Sul - se

«l
�
N

g
o::

� � � �__,Ü'

Empreendimentos Imobiliários
.I

LIGUE: 3372.1616
Plaotão: 47 9107.1865
atendimento@megaempreendimentos.com

.,
\ .

J
�
f
(

(
r
r

Apartamento contém 1 suíte, 2 quartos,
sacada com churrasqueira,_sala de

estar/jantar, banheiro social, cozinha

integrada, área de servico e 2 vagas de
,

garagem. R$165.000,OO

SOBRADO • ALTO
PADRÃO (NOVO)

Localizado no início do
Jaraguá Esquerdo, próx. ao Kantan.

Terreno com 800m2•
Contendo 1 suíte com hidra, 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!

.;
1

SOBRADO - RESIDENCIAL
E COMERCIAL

Ótimo sobrado localizado na Rua João
.Januário Ayroso, Bairro Jaraguá Esquerdo,

. Contendo 2 suítes sendo uma com banheira de

hidrômassagem, 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 estacionamento

para 5 carros (independente da casa).
Área do terreno: 800m2• Área .

Construfda: 336m2• Consulte-nos!

Apartamento com área privativa de
95m2 contendo 1 suíte, 2 dormitórios,
sacada cf churrasqueira, banhelro

social, sala em dois ambientes,
cozinha, área de serviço e 1 vaga de
garagem. Apartamento diferenciado,

todo modificado, mobiliado com

alto padrão e bom gosto! Consulte-nos!

!

r

(

f
I

I.

I

I

TERRENO .. RES. PAINEIRAS
Loteamento asfaltado, terrenos planos

.(pronto para construir), com toda a

infra-estrutura de energia elétrica,
,

agua encanada e esgoto sanitário.:

Terrenos com área aproximada de .

350m2: RS 50.000,00

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

decorado. Apartamento com 2
suítes, 1 dormitório, banheiro

social, sala 'em dois ambientes
integrados, ampla sacada

com churrasqueira, cozinha
integrada, área de servico, 2

vagas de garagem e Box.
Acabamento refinado em alto

padrão. Consulte-nos!·

Casa .. Jguá
Esquerdo (próx.

,
a Urbano)

Imóvel com excelente
acabamento, contém 1 suíte com

banheira de 'dromassagem,
2 dormitórios, nheiro social,
ampla sala em do mbientes,

cozinha gourmet integr a-área
de serviCo, edícula com área

de festas, banheiro e depósito,
garagem para 3 carros e

portão eletrônico, Imóvel com

acabamento em gesso, piso
porcelanatto, luzes indiretas,

papel de parede, cozinha
e quartos com móveis sob

medida, Consulte-nos!

CASA - CHICO DE PAULA .

(próx. a carinhoso)
Amplo terreno com área de 450m2,

e casa com 220m2 de área
construída. Contendo 1 suíte, 2

dormitórios, sala de estar, sala de jantar,
cozinha, 2 banheiros, ampla área de
festas com churrasqueira e fogão

a lenha, espaço para piscina, pomar
de frutas, depósito, 2 vagas de
garagem e portão eletrônico.

R$ 350.000,00 (aceita
, apartamento de menor valor
como parte de pagamento).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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casa de alvenaria cf tdorm., terreno
de esquina cf 600m2

J�$113.0(JO,OO

casa de alvenaria, cf 2dorms. cozinha sala de
estar,cozinha e sala de jantar conjugada

R$125.000,OO (lib. Financ.)

(VENDA - TERRENOS

VENDA - CHÁCARAS/Sr�IOS
1144-Caixa Ô'água-Guararhírím - 242.800m2 cf
casa aíveri., cf lagoa peixe, arrozeira e mata

R$750.000,OO
1152-Barra Rio Cerro-Jaraguá Sul - 125.000m2 cf

casas alvenaria, piscina, murada e cf mata
R$1.300.000,OO

·1215-Río da Luz-Jaraguá do Sul- 225.000m2 cf
40% pastagem, mata nativa e água corrente

R$230.000,OO (aceita permuta)
1248-Ribeírão Grande-Jaraguá do Sul- 3388m2, c

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

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

1259-Figueírínha-Guaramirím - 13.000m2, cf
topografia regular, água corrente

R$100.000,OO
800101-Ponta Comprida-Guaramírim - 10.000m2,

cf casa de madeira cf 3 dorms. R$100.000,OO

.,
,'''' .-?'" � •

{1'22'�� Nereu Ramos
•

.}1;tl":
',' :':', � l-:' .

casa.dealvenárla, nova, cf
,

2dorms.+1suite
R$128·�OOO,OO (lib. Flnanc.)

Apto cf 3dorms, semimobiliado,c/
.

hidrômetro individual
R$130.000,OO (lib. Financ.)

1190-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul ·R$SO.OOO,OO
1193/1194-Rio da LuZ Il-Jaraguá do Sul R$38.000,OO

1211-sã"o Luís-Jaraguá do Sul R$95.000,OO

1231-Braço do Sul-Schroeder R$42.000,OO
123S-Ribeirão Cavalo-Jaraquá do Sul R$21.500,OO

'1241-Guaniranga-Guarat;Jirim R$70.000,OO
1245-Rio Cerro II-Jaraguá do Sul R$63.000,OO

'1247-Fiquelrinha-Guararnirirn R$40.ÕOO,OO
1252-Rau-Jaraguá do Sul R$95.000,OO

1254-Barra Rio cerro-Jara�Uá do Sul R$100.000,OO
125G,.Ribeirão CavalO-Jarapuá do Sul R$53.000,OO

1260-Nova Brasilía-Jaraguá do Sul R$1.200.000,OO
S0007-Rio Branco-Guaràrnlrim R$55.000,oo

S0015/80016-Água Verde-Jaraçuá �ul R$117.000,OO

80017/8001S-Água Verde-JbraguáSul, R$117.000,OO
� S0024-ÁgÜ� Y���e-J�(ãgJâ do ;U�$16Q.OOO,oo

�..; lo. �, �;<.. �
��, .... - .' �

.

.; S0025-Jaráglfá 99�jaraguá�âo:'S-�1 'i.'R$89.000,OO
�

, "t.

S003�.-Barra Rio Ce�o:Jar?��� '�';.'
.

.

:;.000,00
S0034-João Pess9a��!i!til90-{f�q"�; .�."J�j)OO,OO

.

..

.�' ..;, _ :'-":--' '�. �
. ..,":.' .

........ ._'.\" �:.;. ..'Í.l:!��

80035/36f37-Amizade-JarãgLiâ do Sul ·R$95.000,OO
100051-lIha da Figueíra-Jaraguá do Sul R$350.000,OO

100052-Ano Bom-Cor.upá R$110.000,OO

100054-Águas Claras-Jaraguá do Sul R$99.000,OO

.80002 • Jaraguá Esquerdo
apto c/2cÍor�s.+fs�ite, mobiliado

R$16S.000,OO (Ub. Financ.)

800001 -Centro
Apto cf 2dorms.+1sui�e,mobiHado,

1 vaga garagem
R$268.000,OO

.

p'\1' ..... ·,t·"-' ". d' . V\;:' ". ····d' .
'

.

. '8''n') 'a'o', "e· " ;e·'n', , ,·a·5·:i �.:.:�!:.:;:.:
.

{ ..

.

:::"';'.
_
:;'

.

Seg., ii sex.,: 09;:00 -1: 2:0�
e 1<4:00 .; 1: 8:00;

. S"a"b''a'''''-''' O'':9··:.•n,ft l' 2··,·..,net
," �:. c. UUf.:. :.:'.

'

..,vw:"': ;; ��,,,V

Venha conhecer o

APTO DECORAD'O
�<,t.�}., AI�eriD).é�� \lesei:

...UI

5
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COMPRA
VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

OSMAR I 9981-1122 I ANNE 9927-6088

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

Acesse nosso site:
,

www.vivendaimoveis.com

REF 1280

RESIDENCE

- apto tipo

privativo, cf

REF1264

Apto DUPLEX

cl 139,87m2.
de area

privativa, cl
02 suites e

02 vagas de

garagem.
POR APENAS

R$295.000,O·O

AMIZADE
�'--'--�.-�.

REF Z855 - sobrado alv. 174m2 e terreno
de 450m2, contendo, 01 suIte cl closet, 02
dorrn., com ótimo padrão de acabamento.

R$480.000,OO

REF 2796 - casa' alv.
78m2 e 480m2 de

terreno, c/03 dorm.
R$140.000,OO

AMIZADE

REF Z8Z0 - casa alv: Semi mobiliada cl edícula
REF Z8Z5 - casa alv. 110m2 e 300m2 de terreno,! e área de 200m2, terreno de 400m2, c/01

t cl 01 suite, 02 dorm., cozo niobiliada, garagem.! suite, 02 dorrn., escritório, c/ sistema de REF Z861- casa alv. 94,5m2 e terreno de 390m2, REF Z860-casa alv. 230m' e 360m2 de terreno, cl

._....t-.t_. w__R$Z40�,OO j' aquecimento solar. R$300.000,00 c/Dl dorm, e 02 bwc. R$·lZ0.000,OO 01 suite, 02 dorm., c/ churrasqueira. R$Z70.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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:; Ref 6657 - Amizade - casa fJJv c/ 133,60m2
.� - suíte c/closet mobiliado - 02 dorm - sala

� estar/jantar - gar p/02 carros - Permanecem

� moveis sob medida - R$238.000,OO
J::

:8
2
(fi
Q)
Q)

'.�
o

ICO
Z

ALUGUEL

8-616. - Vila Nova - Casa Alv. -

4 dorm, sala, COl, 2 bwc, lav, 2
gar, R$1300,OO

Ref 6662 - Agua Verde - Sobrado em

alv c/ 350.00m2 - suíte -,03 dorm - área
festas c/ ehurr - vaga p/04 carros -

R$350.000,00

. A-490 - Água Verde - Aparta
mento - 2 dorm, sala, C,Ol, bwc,

.

lav, garagem. R$600,OO + cond.

Ref 6590 - Nereu Ramos - casa Alv c/
114.00m2 - suíte - 2 dorm - estar/jantar -

ehurr - gar - massa corrida - roda teto em

gesso - luminárias - janelas em blindex -

esquadrias em alumínio - R$178.000,00

(47) 30'55 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Ref 6542 - Nereu Ramos - Casa Alv c/
130.00m2 - suite - 2 dorm - area festas

- 2 vagas gar - massa corrida - gesso -

R$198.000,00 �

Ref 6651 - Amizade - Casa Geminada c/
144,00in2 - suíte c/ sacada e armários
embutidos..:. 02 dorm -sala estar/jantar -

gar p/Ó2 carros - F{$238.000,00
..

{ ,

A-509 - Czerniewicz - Apartamen
to - 2 dorm, 'sala, COl, bwc, lav,
garagem - R$580,OO + cond.

Ref 6617 - Tres rios do Sul - Casa Alv c/
128,00m2 - suíte -:- 2 dorm - sala estar/
jantar - lav -, gar -_ R$.24].000,00

_ ��- .... '
't

A-484 - Vila Lalau - Apartamen
to - 3 dorm, sala, COl, bwc, lav,
garagem - R$600,OO + cond.

Ref 6646 - Amizade - Sobrado Gemi- Ref 6551 - Ilha da Figueira - Guaramirim
nado de esquina c/ 144,23m2 - suíte - casa geminada e/69.25m2 cada - 03
- 02 dorm - 02 vagas gar - 02 sacadas dorm - bwe·- sala estar/jantar - gar-
- detalhes em gesso - R$199.000,00

.

,'-" R$125.000,00
'. 1,

Ref 6609 - Casa de Alvenaria c/ Area
164,20m2 - Local nobre Loteamento Ville
de Lyon - Bairro: Amizade - suíte + 02
dormitórios - bwe social - sala estar/
jantar - espaço Goumert - lav - gar p/
02 carros - Valor R$315.000,00

Ref 6614 - Amizade - Casa Alv c/
151,24m2 - suíte c/ eloset - 2 dorm
- ehurr c/ bwe - gar p/ 02 carros -

.'

poreelanato - massa corrida/gesso -

R$309.000,00
.

C-120 - Centro - Sala comercial
- com aprox.. 50 m2 � R$990,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF031 - Aptos Novos - Última
unidades - 1 Suíte + 2 qtos, sacada

cf churrasqueira, 2 vagas de
garagem - Próximo ao Centro -

CONSULTE

.

REF21.5 • Czerniewicz • Apto cf1 suíte
+ 2 quartos-sala de estar, sala de

jantar, côzínha, lavanderia, bwc, 1 vaga
de garagem, -sacada com

churrasqueira. R$160.000,OO

1
,

JO Classimais o CORREIO DO povo · Fim de semama, 3 e 4 de julho de 201 Q

Plantão: 8448-9724'

8805-726318448-9723:8412-4712 8447-9319'

� .

i
�
r.
I
r

i
!

REF209 • Vila Lenzi_- 2_ casas
com quarto, sala, cozinha, bwc.

Aceita carro e caminhão no

negócio. R,160.QOO,O.O

REF211 - Barra do Rio Cerro - Casa alv.
com 3 quartos, 2 salas, bwc, cozinha,

garagem pI 2 carros, lavanderia, terreno
com 302m2• R$185.000,88

,

"REf17S;,:'Saependl - C'a"sa 'alv. cf1
si.JjW,+·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 cl
318,5m2 em rua asfaltada.
Aceita 50% de entrada e saldo
direto cf o proprietario.

REF210· Czerniewicz- Apartamentos com 1
suíte + 2 quartos (91 M?) ou 2 quartos (76M2),
sala de estar/ jantar, cozinha, bwc, sacada com

churrasqueira, central de gás, preparaçâo para
split, 1 vaga de garagem. Consulte-nos

REF153 • Massaranduba - Descrição da
Pousada: 147.000m2, cf 7lagoas,

pedalinhos, campo de futebol, 2 canchas de
bocha, restaurante pi 200 pessoas, estac pI

� 100 carros, pousada <1sala de recepção cf
I preparação pj internet, S'suites cl lareira e

i ínst. pI tv à cabo e teL, piscina e área de

I festa, Mais 2 res. - A 1a c/1 suite + 3 qtos,
i cozo mob., piscina adulto e infantil, área de
i festa, e a 2a cf 3 qtos, sala, coz.,lav. e gar.

I

REF1138 • Amizade: Sobrado com 2 '.

pisos, Terreo: 2 quartos, sala, '.

.

copa/cozinha, bwc, lavanderia, garagem.
1° piso a terminar cl 1 suite + 1 quarto,

sala, sacada. R$160.000,00

REF149 • Vila Nova· Casa cf
200m2, cf suite + 2 quartos, bwc,
sala 2 amb .• cozinha, ãrea serviço,

garagem pj 2 carros.Terreno cf
600m2• R$300.000,OO

REF113 - Vila aau -Ed. Le Petit • Apto
com 2 quartos, bwc, sala cf sacada,

cozinha com móveis sob medida, área
de serviço, área de festa, garagem.

R$125.000,OO

REF200 - Ribeirão Grande· 2 Casas
mistas, 1° casa com 117m2 contendo 3
Quartos, 2 bwcs, sala, cozinha. 2° casa
com 66m2 contendo, 2 quartos, bwc,

sala e cozinha. R$55.000.00

I
!
I·

i
!

!
!
i

I
I
!

REF203 - Vila Lalau - Terreno de I REF202 - Vila Rau - Terreno
632m2 com ótima localização.! com 747m2 e ótima

R�170.000JOO
... . .... I.... locaâzação. R$140.000,OO

.engetecirnoveis.coln.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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biliária Enge
tRECI1.1()5..J
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I"·· ._.
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',.
.

P antao: . 8448-9724

8805-726318448-97238412-4712 8447-9319
� �

• REF139 Ilha da Figueira· Terreno cl
31.130,86m�� R$900.000,OO

• REF216 • João Pessoa - Terreno todo plano
com 40.000m', troca 50% do valor em imóveis.
R$2.900.000,OO

..

seu sonl1o da ...----......-...

REF205 -Ilha da Figueira - Sobrado 2 pisos • Térreo:
.

1 ambiente comercial + 2 quartos, garagem,
lavanderia, sala, copa/cozinha, bwc. 2° piso: 3

quartos, bwc, sacada, copa/cozinha, lavanderia, sala

.

IV e iantar, garagem. R$230.000,OO

,

.

• REF 1137 - Schroeder - Chácara com 1 "I'
. cas'á enxaimel com 4 quartos, 2 bwcs,

. i
e demai� depeníleiicias + 2 ranchos

.

'! .'

. cem 352.500m2• R$800.,OOO,OO,
.

I .: í

·1
i

REF221 - Barra do Rio Cerro - Terreno !
pronto para construir, pode ser financiado. !
Aceita apto e valor Proximo .. R$120,OOO,OO i

!
;

REF201 • Amizade - Terreno com ótima I
localização no loteamento Bella Vista. i

R$110.000,00 I
REF224 - Barra Velha· Galpão com 529m2 ao lado da BR1 01,

R$700.000.00

ua Pe Pedro Fran ken, 217 J ent o I Jaraguá do Sul- 5

CRECI1.10S·J

Fone/Fax

(47) '3373-2135

REF908 .. Ce�tro -

GuaramirllÍl :-.:Ed_.,.. '
.

.

. �: L f �� .,t�>+O���N,,�;', ..;J ik, s-.

","'t•.. ,"_"9. IA. ",�,�,:�:P't�;\,;'�1 '�t� �

;.;:i�.��ít� + 2 quartos�··;�r'·
J;_;\ bwc, sala 2 arnb;

.cozlnha, sacada
cf churrasqueira,
área de serviço,

.
garagem.

R$170.000,OO
• ,('o

J
'

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COO 579' \ AMIZADE. Casa alto �adrão no

Champagnat, 3 suítes cf moveis embulidos,
sala 3 ambientes, lavabo, cozinhà e área de

serviço mobiliados, área de festa com piscina,
garagem 2 carros. Aluguel R$2.300,OO.

COD-593 - Excelente apartamento, amplo, semi mo

biliado, ampla sala, sacada com churrasqueira e ar

mários, cozinha e área com móv�is planejados, surre
+ 1 dormrrorio, ambos com armários de excelente
qualidadé, 1 vaga de garagem. R$950,OO • GALPÓES

GALPÃO NO CENTRO - Rua Marina Frutuo-
so, 300m2 - R$1.500,OO.

• ASAS
COO 554- CENTRO - Casa com suite + 3
dormitórios, bwc, 2 salas, cozinha, despen-

/sa, lavanderia, jardim, garagem para·2 carros.

R$2.tOO,OO
'"

.,' � APARTAMENTOS
Apartamento com sala, 2 dormrrórios, banheiro, cozi
nha, área de serviços. Condomínio Jardim das Merce-
des. Aluguel R$550,OO.

. , . ,COD-591- Excelente apartamento com 3 'dormitórios
COD 427 - .Excelente, aparta_mento ,com � dormitono.s' sendo.1 surre, banheiro social, sala, saêada com chumíS-
sendo 1 suite, banheiro SOCial, cozinha, area de serv-

queira, cozinha e área de serviço separada, 2 vagas de
ços, sacada, garagem. R$680,OO.

garagem, prédiO com infra-estrutura. Aluguel R$990,OO.

COO 568 - CENTRO. Ótimo Sobrado no Centro
-1 suite + 2 dormitórios, bwc, sala, cozinha, la�
vanderia, lavabo, garagem. AlugueIH$880,OO.

r�

COD-585 - CENTRO, ED, CHIODINI, Apartamento co

bertura, sala, surre + 2 dormrrórios, 5 bws, cozinha,
dependências de empregada, 2 vagas de garagem.

Localiza�ão Priyilegiada,R$3.500,OO
COD"586 - i�NTRO - ED. MAGUILÚ., AP��ntP :;;,
corn.sãa 2 quartos, bwc; cozinha mobiliada, área 'de."
serviços. R$§5Q,QO':

'.�- ". " r �:

COD-593 - BAEPENDI. Excelente apartamento, am

plo, semi mobiliado, sala, sacada com churrasqueira,
cozinha e área com móveis planejados, surre + 1 dor
mrrórios, ambos com armário de excelente qualidade,
1 vaga de garagem

• SALAS COMERCIAIS
MARCATTO CENTER - Excelentes salas para,
locação de 47m2 a 308m2, Consu�e-r:los.!, '

.,.

:._ ,

1�
f- -.', .".;'. ::,;:_. �}" -,":1;' �

CENTRO oi 'Sala '�oníe"tci�1 com·-S· répárti
çôes,'2 banheiros, cozirÍ'ha, depósito, vaga
garagem. R$3.500,OO.-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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4tINVISTAJÁ NO SEU' FUTURO!
��----�------ ----.----�

....

- Edifício com elevador e salão de festas
* Apartamentos de 1 ou 2 dormitórios
- Safa de estar e jantar
- Sacada com churrasqueira
- Cozinha e área de serviço
� Garagem
- Financiamento direto com a construtora

.

UTlUZE SEU FGTSm

Av_ Prefeito WBklemar Grubba

Rua293

Execução:

ro Rua 294

-

SOLIDE
EmpreCl;(\dlmen�o$,

localfzação:

Invista em Schroeder
COMPRA

INTERIMÓVEIS VENDE

INrERMaDIA�IA:o'e IMÓVEIS urDA,
CRECI 914J ALUGA

(47) 3371-2117 Plantão 8404-849819183-2333

Rua João Picolli, 1041 Centro I Jaraguá do Sul/SC
Gafí3n\a, '

i. .. áoseu�-
LANÇAMENTO .

EDIFÍCIO ERNESTO KROGEL

Apartamentos 2 dormitórios,
'

sala de estar e jantar, cozinha,
área de serviço, banheiro,
sacada com churrasqueira

e vaga de garagem.
Área total 86 m'.

Excelente localização
Av. Mal. Castelo Branco
Centro de SchorederlSC

Consulte as condições
especiais para compra.

IMÓVEIS fiARA LOCAÇÃO
-> Apart. 1 dormit., sala, COZ., área serv., bwc e

garagem. Rua Reinoldo Rau- Centro- Ed. Gioconda.
Aluguel: R$ 450,00
->Apart. (novo) 1 dormit., sala, coz, área serv., bwc,
sacada cf churrasqueira e garagem. Resid. das Tulipas
. Centro. Aluguel: R$ 495,00
.> Apart. 2 dormit., sala, coz.,lavand.,bwc, sacada e

.garagem. Rua Domingos da Rosa- Ilha da Figueira
Ed .Bela Vista, Aluguel: R$ 600,00
.> Apart. 3 dormit. (sendo 1 surte), sala, .cozinha,
banheiro, lavand., churrasqueira, sacada e garagem,
Resid. Hilamar • Rua José Pavanelo - Ilha da

Figueira, Aluguel: R$ 700,00
·>8ala comercial Ed. Chiodini· Centro R$ 450,00
-> Sala comercial, área 45 m2. Rua Preso Epitácio
Pessoa, 1465 - Centro. Aluguel: R$ 550,00

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

R$280,OO R$780,OO

Casa na Víla Lenzi, 3 dorm (1
suíte).Terreno com 450m'.

R$320,000.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fone/Pax: (47) 3,370-070,0
Pua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

REF- 3923 - Molha- 20u 3 dorm., c/suite,
proporcionará opçoes de lazer como: brinquedoteca

e salao de festas. valor a consultar .

REF- 2303- CENTRO, apto- suíte, 2 dorm., sacada
IChurrasquerra, 2 vagas/garagem. R$160.000,00

REF- 3781- RAU- casa- 2 dorm., bwc social, 1
vaga. R$155.000,Oa REF- 3321- AMIZADE - terreno, por R$79.500,0

• Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3376·5050'

, .

.

'l.
.

<
r.
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.:

Ref 085 • 8arra do
Rio Cerro· Casa de

Alvenaria c/153m2 - 3·
qtos, bwc social, sala
estar / jantar, cozinha, I.

garagem + Edícula
com área de serviço,

dispensa, bwc
social, área de festa
com chur.rasqueira

- Terreno C/668m2 -

R$242.00o,OO

• Ref 088 - Barra do Hío.Cerrn - Terreno
com 17.610,40m2 � Rua Pastor Albert
Schneider - Próximo a Malwee Malhas

-

• Ref 087 - Barra do Rio Cerro - Terreno
com 334m2 (13,50m x 24,75m)

R$67.000,00

• Ref 086 - Barra do Rio Cerro -;_

Terreno com 9�5m2:: R$77.000,00

Pastor Albert Scnneider, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC I marquardtimoveis@gmail.com

, ,

www.imobiliari·areal.net

: PI"ntao 965' -9028' - 9973-9002,' ,

-"
...

__ _ T

•

-

•

-

J

•

':) -',-

Lt 028- Apto na

Vila Lãfau, c/1
quarto, sala e

cozinha

conjugado,
garagem.
R$400,OO +

RUMO CORd,

. REF 0112· Terrena'no Balrlo R/o Derro ,
!

(prox a GI�oco,tl1ita),área dê 513 � "

I R$ 55.0OD,oo,
"

, �

�EF 1106 - Terrefo na Vila. Rau, com'área total
•

EF O - lJIJe{lÓ na Rua Albaned:?radi'- Cm� REF 092 - Tt1rrept).� Rln Cerrp - f,�ndMrenle
de, 54Q,'Ügm\ sendU 20,OOx27,ÕO jemi.: 448,OPp12• hox'�o PõSto Cidade Íla Barra, R$ CQfM�'Br ?80 C! área. total lfe 3ct,oOO';bflm1�'

ffiur.àdo áte�a plana, R$1'l�·OOOjOO .-.lv "l35i606,QO. t

I
.� , R$1.650.00O:;OO

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.araisoimoveis.net

. Telefone: (47)3372.2819
Plantão: (47) 9911·7628

Rua Antonio Teixeira dos Santós
�r, 41' Centro • Jaraguá do Sul

CENTENARIO
"

CENTRO
,

CENTRO

PIOOI4: CASA NOVA ALTO PADRAO. Suíte c/
doset, 2 quartos, 2 bonheiros, esaitório, sala TV/

iontar, rozinho, lavandeiro, dek com área de
festa, pisóna e vista paro cidade. Campínho de

futebol. Jardim de inverno. Garagem paro 2 rorros.

TerrenO c/ 427,5m2• R$489.000,OO. Areitp apto. de
L�.�;w,.BS1.,QiH!1l9"Q!I.!l.Q�l!:9..!1,lt�.!Lqd�,",,�",_".� .

PI0002 . CASA ALV. ALTO PADRÃO. 1 suite
+ 2 dormitorios. solo de TV/iantar, cozinha
área de serviço. Demais dependências. Area

de leste. Gorogem poro 2 carros. Terreno com

..•.".,,",",,_.-��.���,"���.�!.?�"�:;.\��._,,-_.

PI 0005: ED. BARÃO DO RIO BRANCO. Apto.c/
1 sufie + 2 dorm, banho Sodal, sala TV/iantor,

rozinho, lavanderia, sacodo.,1 vogo na garagem.
Ficom móveis sob medida da rozínha, suíte e ôos

,,�.!!����.;.�.�������O:�{!!2.���!����SL

PIIXXJI· CASAALV.ALTÓPAORÃO.l suÍlemOl1er + 2
Suites + 2 Donnitorios,sala de TV{jamar, CQZÍnho área de

5Il1VÍ1O. Dema� dependências. Miweis sob medido. Aquec.
solar. Área de � rom piscina. Amb. em�. Garngem
..,"��.�.��.;.T.��.��:�;.���,,_

JARAGUÁ ESQUERDO
. "

.
.

PIOOO4· Terreno de S25 m2 rom duas cosa de madeira. RSl60.Im,OO
"""""....""",....''''''''_HU'''''''''''....._'_''� ..._ ......... '''''''''�__�_�"''

'PIIXXI6, Sobrodo4 quartos, sala TVflantor, rozinha, IlMlnd., 2

bon�, uma plnpla área ae fes!o ii piS!ina. Rrom móVeis sob medido.
. Garog.p/4 corras. Terreno d 435m2• AlBiÚiegoc.R$ 360.009,00.
'_""Htt....rmu_'I#I..w.._"' ... '__ ..""",""',U__�_�_�mItI_

PIOO1;3: Cqsa ampla de alv. c/ 6 dormitórios, 3 banheiros, sala
TVlianlar, cozinho c/ móveis sob medido, lavanderia, despensa,
garagem 'pl 3 carros; órea de festo, iardim, portõo elet: lerreno

.

. c/ 618m2. R$400.000,OO. Aceit. negat
H...._"".I'"__....,IiI_......U.'itj�'...�.�un''' ...._ .._ ...''''�U�'''

VILA LEN%I BARRA VELHA JARAGUÁ ESQUER[j)O

PIImB : RES. NOVQ HORIZONTE - Apto: rom 1 suíte + 2 quortos,so
la,rozinho,lovohde�a, sarodo c/ chur., 2'vtigas no garogem rondar.

Al,llGA.SE ou VENDE,SE. APTO NOVO DE ALTO. PADRÃO.
.."........."""'_u""'.__""_U" ,j,,,;..u__"''''_,,',..;._............._

P1OO15: GUARMIIRlM, BAIRRO AMIZADE. SOOtudo de ol-tdeaho padrão.
f\Jmisup.:2quort.,2banh., 1 suíter/dcretebanh.hidrom.-j, 1 soIo.f\Jrte

. deb9ixo: rozinho,lovonderiod_sob medldo,llIki lVrJOntor/estor.
UI11D� área de lesto ooestilo rústiro c/ fugõoefomo a � e drur·
I!ISQ., 1 deIper)SIl e 1 banheiro + uma [iJ1do pisóno de vinH. F\irtüo eIetr.
. Górogem pofu 4rolmi. Terreoor/ 690,9IJm2. R$OOIDJ,OO.

I
·

..... , _��, ....""", ..."'''''''"''''''.. ''''',_........__,�_...I�..J_

E-mail: contoto@paroisoimoveis.net

Glassimais 17

SOBRADO EM
COND. FECHA.DO!
3 dormítórios (1' su(t�) !

Sala 2 ambientes
Churrasqueira
Semi-mobiliado
2. véig�$ de garagem

Cónd. c/ piscina �
Salão de festas!

R:$ 32.'Il,í)iJ/{l,'W
1,1 ,.,� .• "i" 'r"."

.

LANÇAMENTOm
1 por andar, 3 Suítes,

Sala 2, ambientes
integrada a sacada
e a cozinha cl cliur.

área de serv., lavabo
.

e 2 vagas privativas.
Ed. c/salão d& festas e

Piscina com deck! Ccm.sultlit-v'IlJIsl
I'" I�"' W' '.�!>rl

NOVO - VILA REAU.
2 dormitórios, sendo 1 suíte, sala

para 2 ambientes, sacada Com

churrasqueira, área de serviço e

1 vaga de garagem privativa.

ALTO PADRÃO - FRENTE MARl Edifício com' localização privilegiada,
. hall de entrada decorado e fachada
pastílhada,

3 suites (1 master), lavabo, sacada cl lareira, sala; de estar, sala
de jantar, cozinha: área de serv•• 4 vagas privativas, área total de
28?,OOni'. Ediffcio com piscinas. salão de festas, fitness center,
home cinema, e playgroljl1d temático.

A, j:1<lrUI' d®
FI$ 2Ü5J'JOO,OO

Ed. frente so Mar,
Ap� lateral!

3 dorm. (1 suíte)+
Dependência ..q.
�ala 2 ambientes POll
Copa/Cozinha %:'0& ii]
Área de serviço "'''Il",:r''o/t

.

1 vaga privativa
.

A�. Brasil I Frente ao Big!
2 dorm, (1 suíte)
Sala 2 ambientes

Oozínha
Área de serviço

Sacada
1 Vaga privativa

H.$ l(j{LOaO,flQ
•

Casa de 2 pavil'llsntos
em Cond. fechado

3 surtes (1 cl closet)
2 salas

.

Varanda e sacada
Cozinha
Área de serviço
Churrasqueira
Vaga para até 3 carros

R$ 45().OIlItl,no.

1 DORMIT6RIO
NO CENTRaI·

saía
Cozínha , .

Bwc
Sacada
t vaqa

Oond, em torno

de �$140.00
por unidade.

. .

GUARAMIRIM - AVAl
A •

GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM ' CXA D'ÁGUA

.

'"

Cod. 154, Casa em

alvenaria 90m2 c/0'2 quartos,
sala,cozinha, Bwc, Varanda,

Garagem e lavanderia.
Terreno c/ 450,00m2.

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

chácara

Cod.153 .:Casa Mista c/90m2
cl 3 quartos, sala, coz, bwc, Gro
roqern, lavanderia,churraqueira.

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

1 quarto cada, cozinha, bwc,
lavanderia, (iI padrão de luz

separado. Valor R$140.000,00 -

Negociáveis

Cod.168 ' Casa olvencrio cl
4 qyartos,1 c/close.c/ suíte e

hidromassogem, sala grande,c/
Bwc,Cozinha,com aquecimento de

água o gás ,e tbem os Bwcs,Camora
de segurança,e cerca Elétrica,áreo de

serviço c/bwc, Garagem, Varando.
Terr.eno 570m2 Valor R$235.000,00

- Aceita neqocioçôo ref. Apartamento
em Guaramirim ou Jaraguá.

Cod. 1 71-Terreno 360m2, 1 2x30,
plano e escriturado,Valor R$

45.000,00, somente avista, não
aceito financiamento

GUARAMIRIM . AMIZADE GUARAMIRIM· NOVA ESPERANÇA GUARAMIRIM - AVAl GUARAMIRIM - AVAl

Cod. '150 - Casa alvenaria 95m2,c/
3 quartos,copa/cozinha,bwc,
Garagem, + Sobrado 60m2,

Cod.165 - Sobrado 227m2 cl tijolo maciço avista,no 2°Piso cl
2 quartos, sala, cozinha, sala, churrasqueira,balcão de piá em

Bwc, lavanderia; Garagem, mármore, e janeloes de vidro.
c/ 2 Kitenetes ' Terreno c/ 'Ierreno 380m2 Valor R$160.000,00

450,00m2 , Valor R$ 1 ?O.OOO,OO Aceita proposta,como terreno,
-. Negociaveis, Aceita carro até Caminhonete em bom estado,

20.000,00 como parte de pagamento.

Cad. 164 - Caso em alvenaria
de 100m2 -n quartos, sala,

cozinha, Bwc, lavanderia,
garagem. Terreno c/ 531,97 m2

, Valor R$125.000,00 -Venho
.

conferir
.

Cod.1"72 . Terreno plano pronto
pra construir 374m2, escriturado,

Valor R$ 60.000,00, somente
avista

, www.osnicorretordeimoveis.cóm.br
I •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FINANCIAMENTOS

CA'�A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

. Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento,

; Francisco Alve"s
corretor de I!�,MÓVEIS
www.franciscovende.com

3370-6480 -I 9609-0736
imoveis@franciscovende.com

Cód.0225 • Casa Jaragua
Esquerdo c/1 suíte, 1 tito,

BWC, sala, cozinha cl azuleJo
ate o leto. aquecimento solar,

garagem pI 4 carros,
murada, ruade asfalto, etc .. ,

R$220 ,000,00

Cód.0229 ; Terreno'
BR·280/ Km 40 cl

107.400m2 (plano).
R$400.000,OO

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

.

Imóvel localizado no �alrro São. Luis

..

1I.,,"'tIIIIIIIIIIJlJIIIIII81I
Oferta

- I� Terreno de 722,30m2, Casa em Alvenaria'com

2QOm2, com 3 quartos, sala de estar, jantar, coz· -

inhaj 2 bwc, garagem, deposito e área de festas.

'"'"
I
I

TERRENO COM ÁREA DE
529,OOm2 SITUADO NO BAIRRO

j

CZERNIEWICZ, JARAGUÁ DO
SUL - SC.

, "

DElI
.' ,

.

��

"'COrrlríl!!iS,pondjm,r�t,a C.,'1JfA
�A$$�'!$I,:$,g,.la habi,j:a,'C,fpOnid

-

,

RI,I,fi. R,II"i ld (li) IFIO(H) ";' g:.,lp
flH�),. 0,.'\ P(iÍ'1J E iR,'.,

lue�1.lt arr'ofu,ll.rjijrJH:,,( .l:;c'm.br'
'

Ô)St,l Jl'l"r'l, altiilf'ili!!lflt�ili�;1 t:,t'-Iff'!'
iQfltry,,"::t/1 J/:;I �'.:::.II"r'PH"ÍliI'1� ,,,"t'�'""'r:I'\ '�!/i "íj� ��. 1'1;lu" /1'"�I!If; � �1'�, I!W II;�" U".JJ'1f;}jP ,I/'i!

:JJ9S,.')(:IfIJ'1I';) � lócaj�llf�'d.a no

Bal;r"IT:fl; 'A"" '1,t 11":;.:ln..... C'I·"'�"'''',I'· {,"'&r ôx_." ". '

.. -f,J'..• , ,'; .. 1' .'''' ;;: '(,t.'" . II ,.f ,

:ftese!v, S�lrn�(t I. '

I
I

,I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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_
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' p; -I" lo ," ""

"-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

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

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim (47) 3313·340 13373· 066

'-
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação,

com 3 Quartos, sala, oozinha, 1 banheiro.
lavanderia e garagem, 65m2, R$ 65.000,00

ba iro, área de servIços e garagem,
de área consmnea e terreno de 588m2•

R$ 120,000,00

-Re': 188 Corliceira/Guaramirim casa em

alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro,
lavam:lerla e garagem. área consnuíoa 1001112 e
terreno com 420m� todo murado. R$ 90.000,00

Ami�adef BuaUlmifJI1l
Residencial São luIs,

lotes em ótima
localização e ampla
intra-estrutura, ruas

pavimentadas,
ptayground e passeio

estílo americano,
financiavel peta Caixa
Econômica. Apartir de

11$48.00000 .

ReI: 198 Centro/Guaramirim Casa em alvenaria
com 3 quartos, sala, cozínha, 1 banheiro,

•

laVanderia e gatagem. i 18m2 de área construídi1 e

te!reno com 450m< todo murado. R$150.000,00

ReI, 174 - Nova Esperltnça
Gl,latamirim, Lote no Loteamento
Denker, 403,09 m2 R$ 62.000,OQ

ReI 185 - Centro/Guaramirim sobrado com
3 quartos, sala, cozInha, 2 banheiros, área
de serviços e garagem para 2 carros, �r@a ,.

construída de 140m2 e terreno·ae 184m2,
R$ 270.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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fUVf www.

Acesse, aprecie e conquiste.R'E SI D E N C E

Pavimentos
-...-'_ ....otos por andar

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref.0116)Res.
Gam� - Água
Verde, Aptos
de 1 e de 2
dormítónos
com bwc,
ooz.sata, área
de serviço.
Entrada e

saldo por
financiamento
bancário cf
FGTS.

Ret094)Res.
Akira - Vila
Lenze, aptos
c/2 dorm,
bwc, COZ, sala
de estar e

jantar, área de

serviço,
sacada com

churrasqueira,
53,32 m2

Ref.033)Res,Santa Luzia Vila Lenzi
Aptos c/2 dorm, COZ, sala de estar e

jantar, owc, sacada comchorr. 70,(Í2 m2.

Ref.053} Res. Emanuel· Barra do Rio Cerro, Apto
c! i suíte, 2 oonn, bwc, Goz, Sacada com churr.

Sala, Án�a de serviço, área 87,50m2
.

Ref.090)Res. Juliana - Centro Apto c/ i
suíte, 2 dorrn, bwc, Cozinha, Sala de estar

e jantar, Área de serviço, Sacada com

churrasqueira área 90 'ro2, R$179.000,OO,
aceita financiamento bancário com FGTS.

"

Ref,083)Res.San Rafael- Nova Brasília - Apto
c! 3 dorrn, bwc, Cozinha, Sala de estar e jantar,

, Área de serviço, 1 vaga de garagem.74,17 m2 I

R$124.000,OO. Aceita financ, bancaria com FGTS.

Re1.079) Res.Recanto da Ilha -Ilha da Figueira
Apto em conStrução c/1 Suíie, i dormitórios,
bwc, Goz, Sala de estar e jantar, Sacada com

'churr, Área de serviço, elevador; 70 m.2
R$149.000,OO Incorporação 11° R- 7.39.971.

Ref.043)Res. Dom Pedro - Vila Lenzi Apto c/1
Suite r:,1 sacada, 2 dormitórios, bwc, Cozinha,- Sala
de estar e jantar, sacacs ri; churr: Área de serviço
<átea, 2 vaga 87,78 mZ R$179,OOO,QU aceita apto

de menor valor como parte do pagamento.

Rel.078) Res. Premier - Vila Nova - Apto
ej 1 Suíte, 1 dormitórios, bwc, Coz, Sala
de estar e jantar, Sacada com churr• .Área

de serviço, elevador. Área 75,15 m2
R$155.000,OO.Entrada mais parcelas com

FGTS. Incorporação n" R-3. 48.615.

, Re1.0133) Res. Munique -'Apto no Gentro c/1 sune,
2 dQrmttótios + reversível, cozinha, estar e jantai

conjugados; Bwc socl�l, sacada com cl1urrasqueira,
2 vaga de garagem, área 114 m2 R$330.000,OO

Ref,.088)Res. Aquarela - Centro Apto cl 1 suíte,2
dormitórios, bwc, sala de estar e íantar, cozinha,
lavanderia, sacada com churrasqueira, garagem.

Area 88.80 m� R$175.obo,OD aceita. financ.
Bancário com FGTS

Ret025)Res. Jardim Europa- Apto no Baependl
Apto cí 2 Quartos, coz.saía de estar e jantar

sacada com churrasqueira, condomfnio cl piscina,
playground , área de tesfa, 1 vaga Rs'nO.Ooo,OO.

Ref.Q81 )Res. Renoir - tlha dá Figueira Cobertúra
puplex cl1 SUite, 2 dormMrios, bwc, Cozinha -

Sacada com chotrasquelra, Salll de estar e jantar,Area
de serviço, área 225 m2 R$349,OOO,OIJ.Aceita

• financiamento bancário cf FGTS.

Ref.0108)Casa no São Luis Casa de
alvenaria el 3 dormitórios, 2 bwc ,

.� Ref.Ó14�)Casa No Santo Antonio - Nova C/1 Cozinha, Sala de estar, área de festa ellef .021) Casa Nova na suite, 2 dorm, bwc, sala de estar e jantar, coz,
Figueira Casa c/1 suãe, 2 quartos, safa, área de serviço, 2 vagas garagem pra dois .: de serviço, 1 vaga de garagem, área Ret(24)llndo Sobrado em Guaramirín Cf 1 suíte Ref.0115) C�sa No São LUiz Casa cJc1 suíte

coz, bwc, 1 vaga de garagem, área útil carros, área 82 ml� R$145.000,OO ACeita Terr. 392 m2 casa 108 m2• máster, 2 dorm, COZ, sala de jantar e de jantar cl máster com closet, 2 dorm, bwc, coz, sala. area

90.80m2.R$140.00Q,OO Aceita financiamento bancário com FGTS, 8$145.000 ÔO Aceita financiamento gesso rebaixado, g,ar�gem p/3 Garro! áreá de testa doe festa, garagem p/2 carros, lavanderia, área terr..
--.

_. ". ,.,.
,

.' mobiliada, terr. 864m2, casa 198m2 n$280.080,00, 896m'área da casa 1�5m:Z;.R$265,OOO 00 açelta
, ' financiamento bancáno FGTS. .

.

bancano com FGTS aceita financí"mento bancário com FGTS -

t'..
.

1 b ,á' Iot-FG'T"" •

, -. .
- •

,_
",,' ma..cramen I) anil rio co.,. _ .-:l. .

lIII'I!I/HplllllrlUll/llflfJllllmiHlUBfljUllllllfHl'Uí9/1UHH1IUIIIIIJ/lIIilf1jIl/IIÚ#lIUlllJ///JIfiIIllJ!IUIUlllllllllllilll�lIUJlml1irJUIIIltIJlIllIIIllU'lfIllnUII#HII1#I �IJI/1111fflf�lIIIlIIlffIJI#IlImUUlfillflll!/Ul!lllffJII1I#lUlJl!fljJIIIlIlIII#l/lIIfflI1I#JIllII/UillllIfI/ll/IlIll'll!!Dillll!IRtrUlflllflmsrumNrimlliUll!lUHHrJm 1/IIfflIJllIJIIIIIIIJ/Hllu/llllla"lI!IlIrllllll,;JIIIIJIIUIIlIlWrllJIIIIlflfllllllllfrlllllllllUlil!llmPlI1��III!IIJ/IIIP'urlfllllHfllllflllliI1lifflIm�ijnllllll/fllll um'lIIJI!iIIJmIIf!ooIIlllI/H!1Hl!IhwumJI!URIIlmlllHllfl'llilll/Ulllr/lllHllllm/ftrmlillllrlWUIIllilflljIl/lllUllllIllJllllUlI"1l'flll'l'IUfIIII!/lIIIIII!ffl1l1ll11l1llllf �1I'l/IIIIIIHIIIIII!ll�I/UI!IR/IIl!IIIIIIIIfflfllllrllllJJlll!lllH!III!IIIIIIIIIUjIIII#IIfI/JUIl1l#tIm/f
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centro··Firenze I Nereu Ramos

. R$100.000,OO R$110.000,OG R$lOO.OOO,OO

". ,

JD2186· Salnt Morjtz· Aptos'hovos no bairro Vila Nova, 1
suíte + 2 quartos. COZo sob medida. sacda cf churras., 2

vagas gaT., elevador, salão {esta, playground. Valor:

R$1 ,200,00, _

.

J02515 - Água Verde· Apartamentos novos! Com

021quartos. sala, COZ., área de serv owc, sacada com
Icnurras. e gar. Valor R$600,OO. v

JD2557 - Ilha da Figueira - sóbraoo Geminado: Pavimento
superior: 02 dorm. + 01 suíte -+- bwc social Pavimento
inferior: sala de estar, COZ" área de serv, cl'lurras., íavaoo,
gar. ValorR$880,OO,

.

J02541 • Centro - Excelente sala comercial NOVA no

centro da cidade com 30,OOm2, um bwc. ótimo
acabamento em porceanato, massa corroa e gesso.
Fachada de vidro. VaíorR$SOO,OO. �Jd252Q,- Centro- Sala comercial NOVA com 1.00m2. Valor i�R$900,00.

IJD262S - Centro - Casa comercial em alvenaria no centro!
ide Jaracuá com 04 quartos, 0.3 salas, 02 banheiros,

I"cozinha, lavanderia, churrasqueira, jardim e garagem.·_ �IJD261 9 • Centro - Flat Mercure. Apto Standard corn �
42.oom2, cama de casal, cozinha, sacada. Acornoda casa! iJIj
e. mais uma pessoa em safei cama. Hotel oferece: �
Restaurante, sala de reuniôes, estacionamento interno �
privatiVO. piscina, sauna, sala de ginástica .. , Condominio I·
emtomodeR$S60,OO. .

�I'J02638 - Centro - Apartamentos com dois dormitórios, �salal cozinha, área de serviço, sacada com �
churrasqueira, banheiro e garagem Valor R$580,00 +

.

Cond.
JD2640 -' Centro - Lindo apartamento no centro de

Jaráguâ do Sul, com dois quartos, saía, cozinha, área de

serviço, banheiro e·garagem. Valor R$700,00 + Cônd.
J02634 .. Amizade - Apartamento com dois quartos,

.

sala, cozinha, área de .serviço, churrasqueíra, banheiro.
garagem. ValorR$600,00.
J02639 - Sala comerciat no centro de ,1aragua do Sui I

com 45m2, Valor R$650,00 + ·Cond.

Jaraguá Esquerdo .

eonsulte-oost

·CORRETOR
DE·IMÓVEIS

TEl. 3370-6624 I 9102-,52 ocarimoveis.comflbr

Q12 - Nereu Ramlls, casa qB alvenaria
com 1 BO,OOm2 e terreno com'

374,62rri2,1\$200.000,00

053 - Cierniewicz-casa com

285,OOm2 e terreno com 392,OOm2,
(aceita troca por imóvel de menor ou

carro) R$260.000,OO
.

081 - Amizade - apartamentO' com

43,99m2 de área privativa. (aceita
financiamento bancário)

R$100.000,OO

003 _. Santo Antonio, terrérocom área de 89.268,00m2, , . , o , .. , .. , , . , , . , . , , . o . _ ,

033 -. Três Rios do Norte, terreno com 325,OOm2 , .. , • •• :. o .", , , . , . , , , , , .. , .' , ' .. R$54.000,OO
037 _. Santo Antonio .• terreno com 93.S32,54m2...•. , o , .. , o , .. , o , .. ,

"

, •..• , , . R$470.000,00
ü42..., Schroeder,.terr�no com 392,OOm2 • , . , .. , , o , . _ '.' . : o .. , , , , .. , , '. R$S2,000,OP
·046· Amizade terreno com 489,48m2 ,.' _' , , o , .. , 0' " , .. ,. , .. , '-.. ,. , R$117,470,00
047 _ schroeoer- terreno com 360,OOm2, ,., ., ; ,. , .. , , .. ' ', ., , ' 'o R$55.000,OO .

OS1 _. Braço Ribeirão Cavalo terren_o com 8.1 OS,7Sm2·• :
•.•..• ,

'.
' ..••.• , , , o ' : . , R$200,OOO,oo,

076 _, Amizade, terrenos _, Itacolumi II a partir de .. , .. , .. ,.,., ....•

'

-, , o , . , .- . , . , . '�'. o , .. , R$79.38Q,OO-
086 -Amízade, terreno com 50S,OOm2 .. , •.. ".,., .• " •. .-, .. , .. , ••. , , , , o ' R$79J50,OO
089 -, Amizade, terreno ÓHAMPS ELYSÉE com �20,39m2 .. , , . .,' , , . , . , . :', ' . � , . , o

'

.. R$132.000,50
093 ,- Schroeder, terreno com 62,1 OO,00m2 ..•. : ..•.• , ••.•.•...•.. , .. ,., .•••..• ,.�, ••.. , •••...•.•. RS 870.000,00
[)99 - Corupá, terreno com 2.200,OOflJ ,. o , , , . .- .. , : ' , . : .. , , o'. , _ :

'

. , RS3ÓO.OOO,OO
109 -Nereu Ramos, área de 11,470;00m2 (ótimo p/indústria) '., , .-.'.: , ,. R$400.000,OO.
115 - Vila Nova, terreno com 372,97m2... ,'., .. ' •.. "., .•.. , , .•. .". , .• , • ., •.••. , .. : . , ....•••.•. R$140.000,00
127 - Ribeirão-Grande do Norte, terreno c! 375,OOm2 •..• , ' ; : ' , o , . , , ..

; R$28,OOO,OO
130- Amizade -- terreno com 61 ,500,OOm� . , _ , . , , ....•.... , , , ' ; .. , R$ 5.00.000,00
156--Chico de Paulo, terreno com 1.141,34m2 0 ' .. , o .. 0' , , , '. R$150.00D,gO

.

CA�IiS:,::flI. ;,.;,\" .

009,- Centro, casa de alvenaria com 317,OOmz a terreno com 900,00m2, • , , . , •... , •. , o , .. , . , .. , . R$550.000,00
020 -- Três Rios do Su! .- casa de madeira com 110,00012 e terreno com 420,00m2 ..... ' •... '.' .•...•.. , •..• , R$93.000,OO
028 _. Ouro Verde - casa de alvenaria c! 200,OOm2 e �erreno c/ 329,OOm2 aceita sítio .. , , .. , , .. , , . R$220,OOO,oo
OS7 - Nereu Ramos - casa de alv. com 108,OOm2 e eqícula.com 40,00m2. (aceita tel'reno cl parte de pagamento), R$1-70,OOO,OO
106·", JaraguéÍ 99 -cesa de alvenarIa com 48,00m2 e terreno com 320,OOm2.(acerta financiamento bancário) .. " .. R$95.000,OO
j 17 - Nereu Ramos, casa de alv. 89,75m2 e édieula de 40,OOm2, Ierr 360m2 (aceita carro pop. ou financ. banc.) ,R$ i 3S.000,00
., '

022 - RibeirãO Cavalo - Geminado novo de alvenaria com 59,40m2 .. , ••.• , .• , • , •. , � , .. , . , , , •.. R$105.000.00
129 - Ribeirão Grande do Norte, casa de alv. c/ 80,00m2 e terreno cf 607,50m? , .. : , , .. R$90.000JlO
136,- Rau, geminado em atv8tlalia com 199,0011'12. , •.. , , •... , • , . , . _ .. , .. , , •. , , ••

'

.. , .• , • , .•.•• , • , .. , R$250.000,00
162 - Tifa Martins, casa de alvenaria com 130,OOm2 e terreno com 322,00m2 , " .. , ,. , R$195.000,OO.
j8B - Santo Antonio -- solJrádo com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 •.. '- .. , , .• , ..•. , •

:
.. , R$150.000,G8

'ii"r'�jJjp�I''l,m' '1il"m!',wm�qlliJ�lj!"i!H'·!!il1IIIIIjWI!'I!."$�"JI�IM!��11ff1Ijl!l�IIIIIW!l�IWIIIlfI�I'11J11�t�W�lf'��$WI'àl'lJfJ,ull�lfjl.�IWI,'lI ..
'WJ•. ,••1,... , 1iiI. "" .�JYff!l! !Ir,,,. ,fnllllm

021:- Schroedêr, sitio com casa mista e terreno com 16.007,OOni , , .. ' , , _ . , R$130000o,bo
026 ,- Santo Antonio, com área de 475.6S0,00m2. . .•......• : .. ,."., .. ,."". � , . , •. : • . • , , • ' . , R$400.boo,oO

.

" 030:- Santo Antonio, cf casa de alv., rancho, lagoa, cl área de 175.000,001112. aceita imóvel de menor valor .. , ... �$ 430.000,00
, 0'38 _. Rio Cerro com área se 175.000,00m2 , , , . , .. , '" . o , .. <O •• , •• , ••••• , .. R$17S.000,00

g44 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,00m2, cl casa, área de festas, rancho, lagoas,. , .. , o , .. , . � , , R$SOO.OOO,OO
048 - Schroeder - casa com 1 00.00m2 e terreno com 22.955,80m2 (aceita casa como forma de pgto.) .. , o , .H$ 280.000,00,

-

..

'163 - Guaramirim _ cf casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas .. cl ãrea de 125.600,OOm2... , ..•• , •. R$640,OOO,00087 :- São luls :.. casa de alvenaria com

aprox. 120,OOm< e terreno com 061 - João Pessoa, casa de alvo cf
453,60m2. (aceita apto .de menor valor) 327,23m2, edícuta. cachoeira, lagoa, e

R$170.000,00 erreno cf 190,600,001112, R$700.000,00

131 _ Nereu Ramos -r- casa de alv, com
1 02,OOm2 e ter, com 475,OOm2. (aceita

apto de menor valor ou carro pco.)
R$18�,000,OO

034 - tôrupá - gérninado novo (le
alvenaria com 7S,55m2 e 91,64m2
(valor por geminado) R$127.00.1i,00
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CRECIJSC N,o. 85,30' ,.JaragUá.,dO Sul, - SC Csp: il925íZ-19,b.
. ""�WW;ml,Jlften::;,fJrreto'i�.COn"lj .Cr .'

Cód.1075 - Chico de Paula-
2 qtos, bwc, sala, cozinha; •

lavanderia, garagem.
Financiável CEF'

R$130 mil

Cód.1044 - Barra R. Molha

'(próx. gruta) -suítes)+3 qtos,
sala, copa, cozinha, fog lenh.

garagem, bwc

R$140 mil

Terreno com infra estrutura 1500
m do Noviciado-Pedra Branca,
Barra do Rio Cerro. 3000 mil m2

água corrente, árvores frutíferas.,
todo cercado. OFERTA

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

suites(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

,R$ 650 mil

I.

{

Cód.1080 - Schroedér -

sala, cozinha, 3SItos,
bwc, lavand, 80m2. R$

130 mil

Cód.1082 - Schroeder -

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

port.eletr. R$160mil

Vila Rau, com 1 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,

garagem. Terreno com 374m2•

R$ 85mil

Cód 4005 Rio Cerro II

25000m2, casa c\200m2
mobiliaga. rancho, lagoa,

árvores frut.

R$ 220 mil
.

PROJETOS E CONSTRUÇ ES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande

experiência no mercado de conshuções.Deke todas as preocupações eos

desgastes esüessaaíes e emocionais de uma con�trução por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves:

FINANCIAMOS PELO SISTEMA
(�E!1Lrninbª-CA.s.A m.ID_n-ªYlºAl

Projetos Estruturais e Arquitetõnicos

. illlll iunl. I I II 11I1 lUlllllll I' II ln II II -lllfllllllmn

f.

1111111111 II JilIlIIIIJIJI .IIIII! 11.1 II 1I11 1111111.11 I J 1111 I I I II
[

(

r

!
r

AMIZADE - RESIDENCIAL JULIANA
Apartamento nO 403 - 4° andar - R$152.000,OO

Apartamento na 303 - 30 andar MOBIUADO -
.

R$170.000,OO Aptos com suíte- + 2 dorm., sala,
..cozinha lavanderia, bWG social, sacada cf

churrasqueira e 1 vaga de garagem PRONTOS PARA
MORAR.

.

NOVA BRASíLIA - Residencial MaterDei (Próximo a

Arena Jaraguá) (foto anexa; mater dei 2.jpg) Aptos de 2

quartos - R$140.000,OO Aptos de 2 quartos + 1 suíte
-R$1·60.000,OO - Previsão de entrega: maio/2011

AMIZADE - AP_TOS no Loteamento Munique (tato
anexa: m4,jpg) Aptos de 2 quartos -R$125.000,OO

Previs?o de entrega: maioj2011

IMÓVE'I'S EM GUARAMIRIM
If·l�uli!'ll

COI"'II'I3/itO'll' dI[;: ��',"i6\1a4S
l:::líil1iEr.;,l, !lll'frfl

" Ctl!11li'RA .. VENDA j)f. liMÓVEIS
(cases, aptos .• Terrenos, chacaras..
comerciai.s e I�dustrta,is)
• I..QTEAM'eNros
• fiNANCIAMENTos (SFH)

"illií.,t!J,I;f.:h!:, (ff,II1/f!;JijCIJ,h$li f/·\.dq�).
C��!"1!'q",t.IO.1" d1m: $� �l U l'í:>í!!I

Retl' f:J500,";!·IÍt.'j.(JJ5�l41!J;1.'f!J,
� SEt:M)R:IJ. (lEi; A,UJ.oMbVT:u.s.:'j!I CJliJiAiNH.J)E.S
• -R�$ID�NCTAIS

.. 3373-5738 iP;;;l;f�;i'(�a�7i;:OUbOS)'
. 'SE(),UR() '1waP,t PA.f;AEI'IlPI'I.!i,sM EM (,eRAL

Rua 28 de agosto, 2255 - Centrá - Guaramir{mG{J�����rGuaravel Veículos)

uaranurtm - Casa em Alvenaria, no

airro AVaí com 150,00mz; sendo: 03

uartos, cozinha, lavanderia, churrasqueira,
2bwc, 0.2 garagem. Terreno com 690,OOm?,
odemurado. Valor·RS125.0{)0,OO

.

uaramírím - Casa em Alvenaria, no

airro Amizade com 135,OOm2, sendo: 03
uartos, sala, cozinha, 02 bwc, 02 gargem.
erreno com S04,OOm2. Valor. R$
48.000,00
uaramírim .

- . Casa em Alvenaria, no

entro com 16o.,00m2, sendo: 0.2 quartos +

1 suíte, e demais dependencias, Valor R$
59.000,00

.'

uaramirim - Casa. em
.
Alvenaria, no

airroAvaí com. 116,00m2 sendo; 02 quartos,
I suite, cozinha, sala, garagem. Terreno

.

om 450,00m2: Valor R$130.000,OO
uaramírím _

- Casa em Alvenaria, no

airro Avai com 112,00m2, sendo: 0.3

uartos, cozinha, Iavanderia.O I bwc,.
erreno com 306,00m2� todo murado. Valor.
$115.00Q,OO

. uaramírlm- Casa Mista, no bairro Avaí,
com ·56,DOm2• Terreno com 360,OOm2•
alorR$ 9S.0dO,00.

Guramirím - Casa em Alvenaria , no
\

bairro Amizade com 76,OOrn2, sendo: 02

quartos, cozinha,. sala. Valor R$
110.000,00. "

..

Guaramirim - Casa em Alvenaria, no

bairro Avaí, com área de 155 ,00m2, sendo:
_03 quartos, sala, cozinha. Terreno de com

450,OOrn2.Valor �$145.009,OO

TEMOS ÁREA 'INDUSTRIAL
A PARTIR DER$ 7,50 P/-.M2

.

APOIO: GUARAVEL VEicUlOS - 3'373-0411'
Carros: Novos, semi-novos e usados

.

• schellercorretordeimoveis.commbr

'TERRENOS
• Terreno - loteamente Itaceleml (I R$87.000,00

• Terreno .. loteamento Ville de Lyon R$82.000,00
. • Terreno .. loteamênto Champs Elieses R$128.600,OO

• Terreno loteamento Demathe .. Bairro Nereu Ramos
R$57.000,00 .. lote 5

VILA RAU .. Residenciàl Atlantis � apto 20i
Com suíte + d.ois dormitórios, sala

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

de garagem. R$ 160.000,00.

VILA NOVA - Residencial Grand Ufe Apto n, .

.

503 - com elevador C(sala estar(jantar,
cozinha, lavanderta, 2 quartos, 1 suíte, '

banheiro social, sacada éom churrasqueira, 1
.

I vaga çle garagem. R$200.000,OO Entre{ja em

fevereiro 2011 '

-.-.--.-'-.---.-.-'-
.. - .. - .. - .. -.-.:-----.-.--..:__--.-.-�---.-..

-'-;�--.-.----.--.-----;--._.---.--'_.--.--,.-.-T-·--··------·-·--·--:---·-·----·-
.. -·-·- .. -·--·-,.--�·- -.-,.--�--

------'---------�--- ..

--------------._------�----'-I ..
.

I'
.

,....... ''''''!;.
JARAGUÁ

.

i ESQUERDO-
f Casa com suíte
I mais 0.3

:111
dormitórfoS, bwc
social, sala de
jantar e estar,
cozinha,

r lavanderia.

I
Churrasqueira.
lavabo e garagem
nos fundos,

I ����
casa: 1..93,00m2
Metragem do
terreno:409,50rn2
R$320.000,OO.

• Terreno loteamento Jardim das Acácias .. R$65.000,00 .

I
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'

COb,31 .. I. "uibv I qfU�. '1111(1 ttl1l'n utildlli q f;hlilrlliJlq ,,''1'lmllil :1 \lli,)1 ãe

: 1/_.__ lU. 'ro.plllGll $f ·t'''.'PI!!1f10'littl<il ..tw,;/Itll e. f.hWit'i'luqi".!I,� tUll/il:_'b,!M1I!: ".4:2:' ,
""".IlIfI;, '.fhde futf/lii r'.t!;nfi••$,

'-(íwl.,
.

IJI'I'+� ptedloflNn p!/tJidflllJ :ft$ ;l4;$,__ 1J..�.Q.oo._Alt 'tltlr't!tU:i.

P lant
'. ,,,.,,.,1

.

anao
9187-2075/9902-4

Rua Angelo Schiochet,. 2S0·sata ,04 telefo,ne:'
$,ite:: ww'w.trindadeimoveis.com'

.MOVEIS
Compra • Vende • Alul,a'

I I

�1'.IIIII.ml:IP-- .

, .·!I """. '.

(10:1/), 'Ji.,1, � RI!.diíf!�:ialt 'Issa !F-erf1'lilJl/!I.dl�
'Mlllilllndo-11�'.6JmI' 1" 'rt/l jtit� :t iSof., ,1,
qUiIlrtoi bwtt, '.I!e ,de .rrftç,o. l$;iJfiilli 'I! ,410'1..

v$!tte.id.a'il� rs.W!fiildill ,el fhfJJ/f1'aS�i 1 ';iii. na

_r:ll.pmii ISfI!lft.'I?ela em J.OiO,'R$, 1tU.)OOJOO
tl1iiJnd�nt/J) !diflif!ito ICom II w_rukiflt,••

000 la "" 5®fllllldil:k' m�dI!l!iJd'o 'l'1,ImI'll.�lI:Iii,'I!II Oi!

1IJI,/I!IIllftilll,.I'lIi.tíJíite�, '/I,1.d" '!JI/IWc,. '5lfiJa, .

10000f1IM.m*lad:t,)" f/Il:i.'it.'.to, ,,'1.1 de \WiIH"t1l mm
,

1!:t,'I)It,t'tJilIIl!I;lI�t'� tWH'rf'!IJiIO (i�;"tft 1J;tii4J.'tIim" .,$
'IH"tkllJllJíOO Alt fJIiI1@:,li'IItJIJI,_

C'Od'.IU (;.""M/l'Pilnto lorp,;//lhiilli, ti' ltl.�i
DO ,t" ,ndar� J. 'IIiltte '!.fI filJlt:ada" I. qQams cf
I'I!••; 'bWff, 1:'111 iandiltfl. b�t de eftt••I� $.I'i,
de .ta'k _I" dI/!! /110_, '�Rç. (lIa'lftd�•••Q�
'flllide fe.•'" ,rJ ti'hU1PraiSiq." pt., rpara ,ltê I

;t;ariR:;,5ItiO $ub�o.. 'R$, ".,0••

:UitA ,,·AUla.A loe:" ,11JJ4,. ,ti PJ"" ..

, malndü ,12:IOOm� ... ,rIM••0 r,llt!ttdo. ft$
li'lQ,DQ '••··IIONIOMlin'iJI.

COOi 4":$, � IkOtAtAo,tiA$A ... 'IMltipeifiliJf, ... 4,

I/fk!Jliftti'� '�I;I _1lI'11tiI"fl,.lIttll.dt,';'II* 'b"-"bilfl'O,,
prflt,'II'Ilm. R$ JSI:V.

l1IfIlI'Ji!lIJ'�.It/I/j!!1ilH!l!tl�"'II1�'IiHffltItffl.""IfflIIIJfI!ri#lfl'l�"!�I'IH/!fIIII"I'IfmII/IfI!/!Iffl.�1'fItIH!ÍtIj�JriIffl,;jfflI'>lf�rffilIP./'lffllmllI!!!lllff�/!'ffl!lf'fIII�lotHlf1'IIHIII'ItlIfrilllutijH�J�fIIIiIIIIf'Il/IIIf!IIfflI/iIIIIIf!I!IN�,
. TERRE'fOS A VI,NOA '

.

.

.

.

\",
CtJí$, l.U '. tO.'IIJ". O'tqJjr� tN:ffi11� i.:S Mitlf.l!);PJlllil fIIlJi.ii ·'/iim''lJlilllfíJ!(:l\.'!'II,�*' dNil! í�$ toAI:lOOJi,!6

'f;od, J•• , !II!/I� PwlliIi/W1 • 'iII}lIiJ'llJill'l!i&i> ;g;,JIJ"f)t/jjmi:lf! � ViJIllI:n.f j.'1� '111;$ 'JItih.5.,_'OI:l!"IXPO
coo - 397 Terreno no São Luis prox. KAIQUE.com 303,OOm2 (12x2S). Valor R$ 60,000.00

.

, COO - 396 Chácara no Garibaldi com 33,OOO.OOm2 com pastagem, 08 cabeça de gado, lagoa de
,

peixe, rancho, casa mista, Valor R$138,OOO.00
.

'

,

" ttJd, 'II'! .• ' 'ii". Uií'i.'i,d·· Ml:lIlullrdif> :M:J..I!$,l!J!im �'II�II:li(' iiJli!Illlas.OIJ1il�lJJO
ft:OIJ) III • GlxIl4NMtfim • 'MfillillilliJ,,,,, i!iW"iOOnl' � V��i1fI!f: diíi3 f1II$ ...liO.O!I»l,'OO .

rli:JjfJj, i!111 � 'III, NtI. � 'fÍflIfW'iI11tllli CÍi/ilI'I'I filS!iJ.OiJnl'l.�, 'fIJ! :MI JO Ví&tOf d'il!t PiS, lf,I,UlO,,1l1J
.

leH1'itlflllíl.'iO lt1Ntilfilr.* il'li14 e.'1I'iflfij'ij) ftIIbiJilr$!1Ili nrilJ!l4Ihf� fNl:Jlrli'l:.tIé 'f9i'til, 1Ii'1J::/JN 'pllndjilld\, miI!id6Jüm'll!1iix ,1;UXIDI'iJ:I1 'próltíW'llIIO iii .,!IIiI!/lIiIf .

1.p,1::lt�IJr/k! S:l!;mlkilit'l Jl,pIiliJtf!t:!�:!iIl_ '!iIliI.' 'itljl 15,.Jf;�I!iC8"Of�

COO - 395 Chácara Vieras com 28,800.00m2 çom casa pequena de alvenaria, arvores frutíferas. Valor R$ 88,000.00

Cb:6eil!ití(m.lbeiilidllillJit�, "l.!fi,.iIJ[jall'l.�. V.tlut fI.$IJI/S,J'ltiIJJ'J.

.

'f"�'IiIIIlCl Ai' JliplIi'fli:;I.fli.bttI t::1:!1ií1J'17J.1UiQJ#l,�I'. V�IIIl!I' 'A$, ;J;.$"r1í.IO.iJiJb. Iíhv:t,II;, P�lfff,l'lihi''IIIi

c,hJt:.•".lto t:.iI'� ifl/f::i!.!l'I!fl U/Jji"(J'fICjIlJl,l,!!t::IflIKill,, tll.e;.lJli, 'ilJlJ:t:;li!liptl$i,I/íl11I!!.('.�" VJIII!iI! ,t;$.l,�(\,O!fjr.tOO

CASAS VRNDA
coo Mi-Viii Ncwa -',hs*denei.' Spart.ku$ .. Apltt.meftto novO. d@'lu'Xo tom i301� \/31'ot de R$ a3CtOOOJO(I.
COD MI ... G�a...mirim " Fieueirinha ,. aemdd'nda emMa.i,.� com '2 qUlrtO!. $ala�·'tOlinh:at bwc;ji liv.rtde,ia. pmpm.lerrl:rt'io medindo 19i:)JOrn!Ji, Vaiar R$ 50,.OOO�()O,

" COD JI� -1J",teameatu e.. ",,_11 .. btidf;llld:11 ."" AN*na/,i.� Tllf@no mi_díodo 250,OOm'�, 'Vital d!,ft,:$ l00.000"QO. A«eftá :nl'1:a9tiam,!íU'llto di 'CE',.
. ,..,

COD 1%0 "" RleiUolh:. � hlhfil'léia flle-dindo, ,14S.00ml; ÓTIMA l;OC'AUIN;ÀÓ� 1 :suite; 2 quarto.s, $tilIta, t�inha. lavanderilll txt@rna I. 1 bwc'J' gà'rasem,1 (hu;r�q;uQirl. Valor R,$l60,OOQ"O,O,
tO(.l19$ "" Vit, t@nli ... I...dhda mm e$crwturaJ 1 s,u&t@� :2 qUI.rtosl 3, sIdas, 'CQzinha" lav:andl!lI'.iay afea• fe'sta,s.. '2 bWIC, g:aragemJ pisdn'i,a,n próxi,m!o.ao Gl�,'rdtnj len�i. 'Va.for RS fiOOJio.o;oo.
'00.1'9,- sar:-r'. do Ifo r:.fTiO ",'Re:5,4dinc� �m -A./iv,nar!/" 160,OOml" t'l!rrenu 'tom ]2.5rOOnrJ'l� 3 qtÍ)$, 24l!W'c, sI, (�"i b:\farkt, Garag@m. V'afor.de�R$11OJJ(,}a:lJO" ACI!ita FMnafi'r,d�nlVi!6tõ pf!ta CEF,� _

Chica.,,,, c:eH"!l ,1.SO,OOOml cas:a com S08ml cn;m piscina.! 16·lagoas de pE!i�el um ga(pio di! tres ranchos, focafiln(!o na btrada Ribe,jt:lo Grande. Valolt ft�;tL300,OOO�OO
'

Ca,.,ev'ntfa�6�rta,.,R$8S.000�OO ., •
, t. ,�('

.

,'. • .,''' ''', .:' ..

"._ �: .. "
.

. \'. .,

�, ,4

J"fEdifft;ioltt!siiS_t:&J&tor.tI:d.o, SoI,.,,1 �\Jite-i"l qttaftõ, jjj.áf3, (,OI., hw, sacada tOl't1.!í:hunClltqutir� 1. valp d,gafâgen\'LQtJtizado no bàiho:\'Ua f�1tIiV4, IR$liO.OOOtOO. ,} � .�
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��.1""'IMI.'II-..ItIItf.III'Ir>"""'N!/o<."fi../<"'''•. ,�_�h!!;'�s''.,�IrIf;''fID1I<�''''!JrIIul',"'''''.'''�,.··fIF_!l�,.,..._'.''!l!!'"�' �",,,";,o.o;,�!, '_.��.""',".,....�"" . ..."'''''''''J'I.....".�II1'I'!iI''''{/I!'�'''II1I�''f'I!!I!I�I_�,j�'''��...�'.,....�,,-.,,..�"'IIiI".�'.,..,""'�!"'>I1tPóII>lIjt.,......'''I !'''''_JItiÍJtl�h>tfI'II#IPI�PiIl'''In'!iIrl1lH'�"'_''''f'J.MI''I''''�"'rlU,.."..�"""»OIII""'.,I'IIi!"""" ...."'�'*"'1!!'IjtpO/'lftlIiJoIIj!f"I!l''''��'IP'l�'lI''I�.!..illlfl!lo/l�Z+'''fP''!'",�''.. ''''''!��IfIII�U""N�I�IHI>l'..'.� ......'nII!l,.iU!!�jfl..,._'�f'It''''''"'>II��''IiI!<��ort!!r'''".......'_�� .. � 'I
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Glassimais o COlmElO DO POVO· Fim de semana; 3' e 4 de junho de 2010

Ref 250 - Casa no bairro Parque Malwee, com 03
dormitórios, 02 Bwc, próximo a Oxi Baumann.

R$145.000,OO

Ref. 218 ..
- Casa no

, bairro Barra do Rio
Cerro, com 2 suítes, 01·

dormnórlo, 02 Bwc,
próximo a Matwee.

R$278.0pO,OO

3370.11221· .11 -11'Im'
III' '

"

IMÓVEIS
Rua Guilh�rme Oancker, 161, - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimov.eis.com.br .

Ofertas válidas até a data de 6/7/10

�Ret. 1090� Casa. mista no Bairro Jaraguá
, Esquerdo, com 3 Quartos, bWG, sala,
cozinha. área de serviço, garaQem. PreÇo

,.

.

'R$135,OOO�OO ",'�

Ref. 1091- Casa no Bairro Vila
Lenzi, t.suíte, 1 quarto. bwc social,
sala de estar, copa, Cozinha, área de

,

serviço, área de testas, garagem.
.

, Preço R$189.000,OQ

I
L
I
I

I
I

,
Apartamento no Bairro Água Verde, com 2

quartos, ewc, sala de estar, sala de jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira, ,i vaga de garagem. Preço
R$12!1.000,Oo, ..

Ret. 2069- Apartamento no Bairro Jaraaua
Esquerdo, Res. Deretti, com 2 quartos,

, bwc, sala de estar, sacada com

churrasqueira. cozinha, área de serviço,
'. 1 vaga de estacionamento coberto,

Preço R$113,OOO�OO.;I", •

Ref. 10tH- Socraco geminado no Bairro
Amizade, com 1° Piso: Cozinha,:área-de

serviço, sala de jantar I estar. bwc, 1 vaga de
garagem, 2° Piso: 1 suíte com coset, 2

quartos, bwc soclal, escritórió. Área 175,00m2,
Preço R$235.tlQO.OO

ReI; 3036· Terreno no Bairro
Amizade, área 360,OOm2, Preço'

R$117.000,OO

Ref. 1085 - Casa no Bairro Três Rios 'do Sul; com 1 suite, 2'
• Quartos, 'bwc social com armários, sala de estar, cozínha com

armários, área de serviço, garagem parai carros. Preço
R$275.000,OO

ReI. 2670-
Apartamentos no

Bairro Vila Nova,
Bes. Dom

MIchael, com 1

suíte, 2 quartos,
sala de estai,

, sala de lanl11', .

cozinHa, saca, ()
com

cnurcasqueira
àrea de serViçu
1 ou 2 vagas de
q�iragens. Arca

1
de 89,OOm7. a

110,00111 De
RS150JJOO,OO ã

I 'R$200.01l0,OiJ
' A��_. -- -_. ._.--��-.-----._.. _
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1&�ltJJJIIImlHmllll/1lJlJIiJInII1fU!IIPI1JH/Hm/l1ll1J1lll1llffJlHl/llflJJllJ1I1#1f11Jtl_IlJJJlIiIJ/IJiIIlfIfIIIJ/_IiIH1JJIfJWlJllnnUl/JJIIII/IJIIPIHIIIIiIil/lliIJJfI//IJJIlrIl1Jm/Nll/IlIJJIIli/dJ/IIIl1IIIIJ1I1/11WUf/lII/JIllIJIlIl/lumuimlmUOOI/IIIIJIIflIIIlIIIJ#JUIIIIHI/IiJ/fII//Un/lll/lJl11JJJ/IIIlIIJ/lIIJ/IIWIIIlUJlf//W/fI/IIiI/II11iUIIIIJIIIUU#IUII/IlfIIJII/IIllJ/fIIJItNUIIl1lmllmIllJI/IIIIJIIU/JJI/II1Ummllfllll/ll/IIIIUI/l1Uml1ll/lllJlmU/lmtI1Nl!/I1IIIf/fl/lnIllIIUIIII//IJi1l1ll11l/1II/lUlm/JIl/lfll1lllUJJ//JUlRiUJ1#IIIIUIIUlUII/llJlIIIJlilm/lIJJIIIIU//!JWIf./UfI/lll!Il/lnlJlommullJllfl1I1iff111ll/flIlIIIIlJlIfIIJIi#IIIIIIIIIIUlII//liI/lUlllllmll/fl/lIIf/IIllHllIIl/IIl1JIII/ffl1Jmllil/lUmn/lI!l/llIl/111,tlll

" O (47) 8808-5378

\� (47) .8835-6617
Z (47) 9639-4751

� (47) 8861-�228
e, (47) 9111-1184

www.ricardoimoveisjs.com.br
" Jr "'RI' I

Faça AQUI seu

financiamento bancário!

III�

I
IUII

I sV' COMPRA - VENDA· ALUGA • ADMINISTRA · VISITE·NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

Cód 301 Agua Verde· Casa de alvenaria com 1 suite
master mob, 2 Quartos, 2 banheiros, cozinha mob,

1 quarto, cozinha embutida, banheiro com moveis demais
.

despensa, escrltorio mob, 2 salas, 3 vagas de garagem,
dep, R$185.000,OO. -

I area de festas demais dep. R$280.000,OO.
_. _,._,,-. _._,-- .. __ •• _,-._ ........ _-_ •• -_ .. _.-... _.-. _ •• ._ •• _. __ , __ .-. __ o _" __ •• _, __ • -._. '_'_"_'_ ............. _ _ ........... -..

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CRECI 011420

rw���to ...

7ló� ��h/O� do � ��!
Rua 28 de Agosto} 728 - Guaramirim -47. 3373- 1905
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Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -

Com escritura - financiável - Reg. Imóveis
MI24.783.

Bairro.Três Rios do Sul-lotes com aprox.
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,

pronto pra construir, apartir de
R$60.000,OOfinanciável pela Caixa. - Reg. CAIXA ECONÓMICA FEDERALImóveis MI mãe 59.123

Ref. 121 -

casa mista, 2

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

Lot.
Amizade,
l'1te 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.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Classimais E

71
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta· Das 8h • 12h e 13h30 • 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejanl.t@atlan�· O, �i,(". O

. www.atlentairnovetecorn

Ref: 2387 � Resi
dencial Juliana
- Centro: Aparta
mento mobiliado
com 1 suíte,
2 dormitórios,
copa, cozinha,
área de serviço,
sacada, churras

queira, garagem.
R$179.000,00

. Ref: 2411 - Residen
cial Gama - Água Ver
de: Apartamento com

2 dormitórios,bwc,
sala de jantar e .

estar, cozinha, área de

serviço, 1 vaga de es

tacionamento. A partir
de R$92.000,OO

Ret 2379 - Residencial

Aquarela - Nova Brasília:
Apartamento no 01 com

.1 suíle,2 dormilórtos,
bwc social, sala de estar,
sala de jantar, cozinha, .

lavanderta, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de'

garagem. R$175.000,OO

Ref: 2407 - Residencial Deretti - Jaraguá
.

Esquerdo - Apartamentos com 2 dorm�órios,
. bwc social, sala de estar e jantar, sacada com,

churrasqueira, cozinha, área de serviço, 1 vaga
de estacionamento coberto. R$113.000,OO
aceita FGTS e financ. Bane.

Ref: 2385 - Residencial Recanto da Ilha - Ilha
da Figueira: Apartamentos com 1 suíte, 2
dormitórios, sala de estar e jantar, copa,
cozinha, área de serviço, bwc social, sacada
com churrasqueira, garagem. R$149.900,00
á R$199.900,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1085 - AMIZADE - SOBRADOS
.

GEMINADOS - cada um cl suite + 2

qtos. R$175 mil cada sobrado

1025· CASA CENTRAL - ci 300m2
• sutle master + 2 qtos, área de

festas cl psema- churrasqueira -

Quadra poliesportiva. R$540 mil

3007· APTO
CENTRAL no Ed.
Malbec cf área

..
privativa de

1 02,97m2 - Surte
+ 2 qtos, 2
vagas de
garagem.

'

R$208.000,00
::>

3001- .

CENTRO
RES. FLOR DE

LÓTUS (em
construção) cf

1 - 2 ou 3
qtos. Valores
sob consulta.

Entrçga em
.

2011.

.o Classimais o CORREIO DO POVO • Fim de sernama, 3 e 4 de julho de 2010

- -

1075 • AMIZADE - CASA
.ALV. - cf suíte + 2 qtos.

R$239 mil

11.D.�.� .. QM.AA .. : .. ºn.M.�.çt\�AI.l.�AP!.. cl
210m? - suíte master cl closed + 2 qtos,
Office mob., COZo moo., área de festas ci

churr. gar pi 2 carro. Espaço para ser ferra
piscina. R$310mil- Aceita apto de bom

padráo na negociação. Pode ser financiada.

34f7 - VILA

NOVA.:..RES ..

GRANADA
.úmYJÜ -cf

suíte + 2 qtos
- 2 vagas de

garagem. A

partir de
R$200 mil 3.º.6.§.. �.. M�P.�tmL:..

APTOS no Res. Jardim Europa cj
74,30m? cada - 2 qtos, garagem. R$110.000,OO

3005· APTO
CENTRAL no

Res. Amaranthus
cf área privativa
de 183,53mL

'.
Suíte master + 2

'qtos, 2 vagas de
.

garagem. Sol da
manhã.

R$480.000,OO

3270· MU·
APTO no Res.

.

Imigrantes cf
96,189m2 - 2
otos, cozinha

mobiliada.
R$125.000,00

1185 - FIGUEIRA - SOBRADOS
G.�.MINAo..ºS. cf aprox. 170m2 - s.lJíte

+ 2 qtos. Valores sob consulta.

.

CÓO. 3107 • Gr�cilj� 1'�Em cada uma d�s torres:
.

'. _ ,

• Hall de entrada.e.�spaço gouflIIet r:noQíliados • Playgroung eq�ipado •

Elevador • Detalhes de revestimento porcelanizado na fáchàda .

. Apartamentos:
'

""',..!'
'

• Infraestrutura para ar-condicionado tipo split nos;dormitóriõs�· 'Tétós .

rebaixados com gesso • Laminado de madeira nos dormitórios • Varanda
GnU integrada • Pack' s opcionais: Colors, Energy e Gourmet a sua escolha

• Oportunidade de morar a poucos minutos do centro!

Localização: Jaraguá Esquerdo

cóo. 3093 - Imperialis - Empree.ndimento: • Hall de entrada e espaço gourmet mobiliados • Playground equipado • Elevador •

Detalhes de revestimento porcelanizado na fachada • Localização tranqüila e privilegiada Apartamentos: • Infraestrutura para ar

condicionado tipo split nos dGrmitórios • Tetas rebaixados com gesso • Laminado de madeira nos dormitórios • Varanda Grill integrada • Pack' s
.

opconas: Colors, Energy e Gourmet a sua escolha Localização: Barra do Rio Cerro

r
I

'

I
I.

I
I
�
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-

CASAS:
, H636 Casa alvenaria com '01 quarto. Bairro

Baependi. R$350,OO.
H652 Casa de madeira com 02quartos. Bairro
Jarguá 99. R$350,OO

,

H647 Casa de madeira com 03quartos. Bairro
Rio Molha. R$380,OO
H64)l Casa de alvenaria com 02qu<lrtos. Bairro

.

Czemiewicz. R$420,OO
, H648.Casa de madeira éorrf02 quados. Bairro

Santa Luzia. R$450,OO
H633 Casa de alvenaria com 02quartos. Bairro
Tlfa Martins -Lot, Firenze III. RS480,OO.
H650 Casa de alvenaria com 02 quartos. Bairro
Jaraquá 99. R$500,OO
·H651 Casa de madeira com 03quartos. Bairro
Rio Molha. R$770,OO
H645 Casa Residencial de alvenaria com

04quartos. Bairro Vila íalau RS750,OO
(disponível para Comere!?1 por R$1.500,OO).

�
APTOS:

H909 Quitinete com 01; quarto. Bairro Santa
luzia. R$214,OO '.,' .

H41l Quitinete comütquarto. Bairro Jaragliá
99. R$300,OO
H408 Quitinele 01 GOmado + BWC. Bairro Nova
Brasllia. R$360,OO com água e luz incluso.
H403 Quitinete comüt quarto. Baitro Nova
BrasiJia. R$420.00 ""Jax? oe á9.ua.:.
H542 Apto'com 02 quartOs. Bairro Vila lalau.
R$430,OO"Cond.
H545 Apto com. 02quilrtoS. Bairro Víla Rau.
R$4BO.OO.!c°' ;
H539 Apto com 03quartos. Bairro Agua V(lrde.
R$550,OO.
H544 Apto com 03quartos. Bairro Nova Brasilia.
R$5BO,OO.
H541 Apto com 02quartos. Bairro Centro.
R$650,OO +Cond
H536 Apto com 01suite" 02quartos. Bairro
CENTRO. R$700,OO f Cond.
H540Àpto com 03quartos. Bairro Centro,
R$700,OO+ Cond.

.

ALUGUEL COMERCIAL:
H715 Sala comercial com 56m'. Bairro Santa
luzia, R$378,OO,
H718 Sala Comercial. Bairro Centro. F{$390,tlO +

IPTU + Cond
,',

.
,

"

H70l Sala comercial com 90m'. Bairro Centro.
R$490,QO + Cond. + IPTU,

.H710 Sala comercial. ,Bairro nova grasilia::·. ;

.RS500,OO·
M717 Sala cOmerctal com 32m' + WC. Bairro o"

(J�nlro. RS.670,!JQo+ f,f'TV. ..:" "l
'H707 Sala Comeréial. Bairro Nova Brasilia:
R$600,OO.
H700 Galpão. Bairro Chico de Paula. R$600.00.

,H713 Sala comercial com 130m'. Rua Barão do
"Rio Branco· Bairro Centro. R$1.500,00.
H716 Casa comercial em alvenaria com 05salas
e demais dependencias. Bairro Centro EM
GUARAMIRIM. R$l.500,oo
H719 CASA COMERCIAL com 04quartos, sala
grailde, cozinha grande. 01BWC. Bairro
Cenlro.R$1.600,00
H720 Casa Comercial com 02 salas, 04 quartos
grandes e demais dependencias. Bairro Centro.
R$3.000,OO + IPTU
H72l Casa Cpmercial 02 pisos com 283,93m',

com 04 slas grandes em cima e 05 slas embaixo
e demais dependencias. Bairro Centro.
R�2.500.QO

, _'; .. :.1\ �;.

....

,I'
'"

VENDA DE TERRENOS:
H329 Terreno com 196.913.45m', Bairro Ilha da
Fiqueira.

.

H324 Chácara com 47.500m2, Tlfa dos
Monos. .valor R$95.000.00 .

H319 Terreno na 'Rua Antônio Carlos Ferreira.
Bairro Nova Brallia, com 1.280m'. Valor R$

,

600.000,QO. Olima localizaçãõ para construção
de prédios.

• VENDA DE CHÁCARAS:
H31B Chacara com 28.000m·. com casa de
120m2, com rancho hordenhadeira automática, 3
km do centro de más�ratrdPba. R$26Ó:OOO,OO..

aéeitaim6vel como pátte'de'pagamento ".. .

VENDA DE SAtA COMERCiAl
H034S Sala Comercial no Edificio Marl<el Place,
oom área total de·S7,210rri'·e área Úlil.de 39270rT\',
!::om Oj vaga de gailmem. Ideal psrà ésaitorióS,

'�")nsuliorioS. Ótima 0pôrt(Jnidade.,R$73!oçp,OO, .

. < �
--'

'Lotes de esquinas no
.

Amizade, na Tifa Schubert.

Seu imóvel está aqui.
HA· T T

H203 Villeneuve Residence
. aptos com área total de 515,12m2•

Para quem gosta de viver com

requinte e segurança.

")Condomit1fü Fed,�odo ti

Villágg.io Di Brugnag'o"
localizado na Rua 25 de julho - Bairro Vila Nova.

H203 Residencial
Hibiscus • Aptos c/Dl e

02 dormít6rios, cozinha,
sala estar/jantar, área de
serviço, 01WC, sacada,
salão de festas,
brinquedoteca e sala

para Fitness.Rua
Feliciano Bortolini,1397.
Bairro do Rio Cerro.H203 Residencial Saint

Tropez - aptos com 01,02
e 03 dormitórios, Q1 ou 02

vagas de
1

garagens,cozinha, sala

churrasqueira a gás nos

aptos, terraço Fitness
Center, hal! social

.

decorado, playground,
bioicletário.Rua Exp. Cabo
Harry Haldlích. Bairro
Centro.-

O'

\�\��\Mii.\\;l\\\i�\i.�ffil.\��\\\I\\�����a\\1�"�_'l��III\\1\\\l.\\iIWIÍ\\\\�IM\\\���
"o :i'�1?�' ' •. ','
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morada
brosilIMOBILIÁRIA

REF 078 • CENTRO· CASA ALV
CI 3 DOAM: R$600,00

REF 022· APTO 2 DORM.
R$,480,00

REF 075 • SALA COMERCIAL CI
28m2. R$450 ,00

REF 329 � ED ORION - APTO
C/2 DORM. R$155.000,00

.

REF 072 - ED ORlON - APTO 2 DORM.
R$55O,OO

REF 511 • ano bom - casa aIv - 2 dorm, saIa, coz., bwc, área servo , área festa cl
. � churrasq., garagem. R$115.000,OO

REF 364 • CASA ALV • 1 SUíTE
.

+ 2 DORM. R$245.000,00

REF • 498 - JUUO GADOTIl- 75, casa aIv,
1 su�e + 2 dOnTI, bwc, sala, cozinha mob,
lavanderia, copa, churrasqueira, garagm 2

carros. R$210.000,OO
.

REF 412 - champagnat - sobrado
alv - 3 suítes, área festa cl piscina.

R$590.000,00

..

ReI 496 • casá alv - 1 suíte, 2
dorm, sala estar/jantar, cozinha,

área serviço, bwc, garagem.
R$260.000,00

_ VENDE

REF 504 - casa de madeira com 4
dorm, sala estar, jantar, cozo + uma'
construçao de alvenaria cl area de

. festa, bwc,lavanderia. R$280.00,00 .

VILA RAU - VENDE

ReI 482 - Rua Carlos Hruska
prédio com s.aaanarnentos.

R$600.000,00
o,' ��;j,..

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

frente com 33m. R$ 1.850.000,00

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

cl 50m. R$ 1.900.000,00

)
.

(47) 3372-0555

REF 076 - APTO 2 DORMt'-:·.
R$600,00

REF 432 - RESID. NEUMANN -

APTO 1 DORM. R$89.000,00

CHICO DE PAULA- VENDE

ReI 474 - Bua Joaquim Francisco
de Pauta - prédio com 8

apartamentos. R$400.000,00

REF 051 - APTO 2. DORM;
R$650,OO E 1 DORM. R$450;ÕO

REF 397 - RESID. MATHEDI- APTO 3
DORM. R$119.000,00

REF 313 - casa madeira cl terreno

400m2� R$108.000,00

REF 023 - APTO 1 SUíTE + 2 DORM.
. R$1.000,ÓO

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

hidro e closet, 2 dorm, 2 bwc, cozinha,
sala estar�antar. tv cf sacada, area

serviço cf churrasqueira. R$ 435.000,00

.

'"-

REF 424 - Rua josé picolli - terreno
1.265,OOm2. R$360.000,00

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

garagem. R$198.000,00

REF 486 - TERRENO C/330M2.
R$120.000,00

ReI 489 - casa alv - 2 dorm, bwc, sala estar, cozinha,garagem.
R$110.000,00

TRÊS RIOS DO NORTE - VENDE

Ref'495 • 918 - Rua 918 - Jose
-

.

_-: Martins. terreno 3.20Óm2.
R$220.000,OO

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

Rua Réh'ánldo Hau, 276 � Centro; Jaraguá- do Sul
\.

0, 1-'

L-1000 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - VILA NOVA - Com 03
qúartos, sala de estar, sala de jantar. cozinha, área de serviço, com
dois portões eletrOnicos, toda murada, com garagem coberta pra é
04 carros. R$1.700,OO .

L-1001 � POUSADA - com 23 suttes, contendo 01 apto com 02
quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia E

cozinha mobiliada - prnx. Ao posto de saúde doCzemiewicz

l-1002 - SOBRADO - PARlE TÉRREA - CENTRO - C/ surre, 03
quartos, bwc social, 03 salas, cozinha, lavanderia, despensa, chur,
rasqueira, piscina, 01 vaga de garagem. Rua asfaIIda, toda murada
R$1.050,OO
L-1003 - CASA AlVENARIA - VILA RAU - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, garagem, casa toda murada. R$500,OO

::-'<''''''''"'' ",..,.,__,......_:=----..., L-1004 - CASA AlVENARIA - JOÃO PESSOA - Com 02 quartos, Sé

cozinha, bwc, ára de serviço, garagem, toda murada. R$480,OO
L-1006 - BARRA DO RIO MOLHA - Cása de alvenaria Com 02

! quartos, sala, cozinha com móveis, bwc, área de serviço e garaget
li pilla,02 c��;R$670,OO
� L-1007'::ÓTtMO'PüNTO COMERCIAl NO CENTBO - CASA DE

.! ALVENARlA:Á$2.000,00 .' .

�;

\j l-1009 - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - cí 02 quartos,sala,
l; cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$650,00
\' l-1 01 O - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - CI 02 quartos, sala,
; cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$620,00
í L-1 011 - CASA - JARAGUÁ_ESQUERDO - C/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,OO

.

L-1 014 - CASA MADEIRA - Vila Nova - Com 03 quartos, sala,
cozinha, b�c, varanda, garagem, toda murada.R$ 770,00
l-1 015 - ILHA DA FIGUEIRA - Casa. de alvenaria com 03 ql.(artos,
sala, cozinha, área de serviço, 01 bwc, garagem. R$800,OO.
L-2000 - CENTRO - Apartamentp.com 01 quarto, sala, cozinha, án
de serviço, sac�dífcoro garagem .. R$490,00
L-2002 - APARTAfv1ENTO'- VILA RAU - C/,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,OO '

L-2006 - QUITINffi - VIEIRAS - c/01 Quarto, cozinha, bwc.
R$280,00
L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - c/03 Quartos, sala con

sacada, cozinha, bwc social, ãrea de serviço, lavanderia e gar'ager
R$500,00 .

L-2010 - APARTAMENTO - CENl'RO - CALÇADÃO - C/03 quartos
sala,.cozinha, área de serviço, 02 owc's, sacada, 01vaga de
garagem. R$700,QO .

L-2015 - APARTAMENTO - CZERNIEWlCZ - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, 01 bwc, 01 vaga de garagem. R$550,00
L-2018 - APARTAMENTO - ÇENTRO - c/02 quarto.s, sala, cozinha,
área de serviço, 02 bwc's, sacadas e 01 vaga de garagem. R$650
L-2028 - APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO - cl surre, 02 quarto:
sala, sacada com churrasqueira, cozinha, bwc social, lavanderia e

garagem. R$950,00
.

L-2035 - APARTAMENTO -.CHICO DE PAULA - c/02 quartos, sala
· cozinha, bwc. lavanderia e garagem. COIJl sacada - Prédio tem sal�

de festas, portão eletronico. R$500,00
.

L-3000 - SALÁ COMERCIAL - CENTRO - cl aprox. 110m2 e 2
bwc

.

s. R$900,00 ..

L-3002 - SÁLA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
,150m2, 02 bwc's, ín�lusive para cadeirante. R$3.000,00

·

L-3003 - SALA COMERCIAL- CENTRO - Área superior com .

· aprÕxima�amente 400m2, 02 bwc's. R$4.500,00 .'

L-S005 -'SALACOMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
35m2. R$350,{)0.,
L-3010 - SALA COMERCIAL TERREA - CENTRO.- Com 110m2 e

bws - R$1.400,00
L-3011 - AV. GETULIO VARGAS - EM CIMA DA OTlCA HERTEL C
aproximadamente 45m2. R$500,OO. •

L-3014 - SALA COMERCIAl- CENTRO'- cl 280m2. R$2.400,00
L-3015.- SALA COMERCIAL - CENTRO - cl aprox. 100m2, 02
bwc

.

s. R$2.500,00
L-3016 - SALA COMERCIAL TERREA - CENTRO - Com aprox. 50r

.

bws, com estacionamento. R$670,00
L-4000 - 'GALPÃO '- SÃO LUIZ - Com aprox. 670m2m, mesanino c
'cozinha e bwc. R$4.400,00 .

'L-4006 -ILHA DA FIGUEIRA. - GALPÃO com aproximadamente
400m2 - Com Olbwc, estacionamento. Murado. R$1.700,00
L-5000 - TERRENO - CENTRO - Oom aproximadamente 1.300m2.
R$900,00

.

e -

......
,

\

\
r
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Casa 4 Quartos· Vila Nova
uíte + 3 quartos 'garagem pi 2 carros

R$ 380.000,00. Aceita proposta

Terreno 333,50m2 • Amizade
14,50m� X 23,OOm2 -linda vista.

Escriturado - R$ 70.000 00

Terreno 750m' • 8aependi
15.00m2 x 50.00m2

Escriturado. R$ 180.00000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IIVIÓVEIS

• Compra
·Vende
-Avalia

·Aluga

• Administra
-Casa
• Lote
• Apartamento
• Chácara.

Rua Exp. João Zapella, 88
. Cent:ro - Jaraguã do Sul

Ref.339.1 - Casa naJbn'a do Rio Cerro com

O I suite com closet + O I suite + 2 quartos,
cozinha mobiliada, piscina e demais depend-

encias. R$48O.000,OO,

Ref.282.1 - Casa elJi'Sdh�er,com I suíte
+ 2 quartos�sàIt:tozi�� bwc,lavanderia e

garagem. R$120.000.00.

,
Ref•.3.68.2 .: Terreno no Amizade com

. ''<360�OOm2. Residencial Champs Elyseé.
R$I ] 5.000.00.

Ref. 279. J - Apartamento na Ilha da Figueira
com , suíte + t quarto, sala, çozinha. bwc, I

lavanderia, sacada com churrasqueira e ga-

ragem. R$J45.000.00.
Ref. 3683 -'Terreno noAmiza.de com ·425.s J mil.

Residencial Champs Byseé.R$145.000.00.
-

-.
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SPEDITO
, ®l"

ve»

<AMIZADE
R$ 234.000 00

--.....

03 dormitórios, terreno com

450m2. Área' de festa com

churrasqueira. Aceita propostas.

03 dormitórios, terreno com

375m2• Aceita propostas e

financia pelo Banco.

01 dormitório + suíte, terreno

com 450m2, churrasqueira.
Aceita propostas.

. 02 dormitórios, terreno com

308m2, sala e cozinha conj.
Financia pelo Banco.

Terreno corn 420m2, plano.
Aceita propostas e financia

pelo Banco.

T e r r e n Ó c o m 450 m 2',
escriturado; com- bela vista.

Terreno com 8.250m2, com

benfeitoria de mad e i ra.

Financiá pelo Banco.

02 dormitórios + suíte, sacada cl
churrasq. Financia direto cl a

construtora em até 120 meses.

02 dormitórios, sacada. com

churrasqueira. Financia pelo
Banco.

�_ COMERCIALlZACÁO:
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

vendas@chaleimobiliaria.com.br
Rua Reinoldo Rau, 58' - Centro -

Jaraguá do Sul

Apartamento TIPO 01 com suíte e dois dormitórios, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço,

sacada com churrasqueira e uma vaga de garagem, com

áreas estimadas de 135,09m2 total e 87,66m2 privativo
R$132.133,32 - (Entrada negociável mais parcelas).

Apartamento TIPO 02 'com dois dormitórios, bwc social,
sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, sacada

com churrasquelra e urna vaga de garagem, com áreas
estimadas de 1l9,29m2 total e 76,06m2 privativo -

R$116.678,76 - (Entrada negociável mais parcelas).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o EMPREENDIMENTO·
·QUE VAI TRANSFORMAR .

O.S,· US DIAS., ,.

""'", . ,

-Lsnrre
'. '

..+.
·IQUARTO·

ELEVADOR,

FINO PADRÃo ,DE ACABAMENTO

PREPARAÇÃO PARAAR SPLIT

ESPAÇO GOURMET

ÁREA DE LAZER COM sALÃo
DE FESTAS E CHúRRASQUEIRA

ÁREA DE SERVIÇO
COM ESTENDAL

" ,

\,. ... ",

VENHA ,CONHECER!!!
'

PLANTÃO DE VENDAS:
RUA MAR'rIM STAHL, 5S5 • VILA NOVA

3273-7037 .

9101-8215-
CRECI14836

VENDAS, CONSTRUÇÃO
E INCORPORAÇÃO:

'METROQ
, U

A'
D
R,
A
D
O
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Comercialização:

4J2101�0500
.www.leier.imb.br

LEIER. P.LANTÃO
SÁBADO
DAS 9ÃS 12HS

EMPREENDIMENTOS IMOBll'ÁRIOS

Jaraguá do Sul- Rua Marechal Deodoro da Fonseca,'1698
Joinville - Rua Otto BQehm, 338 • www.base.imb•.br "

'111;. "" � ,. I

�""""b' ..Tlio'f_.\'''J .".4.A'" .'f ..,
1'.. ...'
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-,'. REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

. (
- BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA
- LlMJ;>ADOR E,DESEMBAÇADOR DO VIQRO TRASEIRO
- COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA
- TELA MULTIFUNÇÃO

'

- PARA-CHOQUES NA COR DO VEíCULO, E MUITO MAIS

5 PORTAS, COMPLETO, COM DIRtÇÃO
.

'. HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS

-,

"
'"

ABS, AIR BAG DUPLO, AR-CONDICIONADO,
DfREÇÃO 'HIDRÁULICA, RODAS DE LIGA I,.EVE,
VIDROS E TRAVAS, FAROL DE NEBUNA, BANCO
DO MOTORISTA COM REGUI.AGEM DE ALTURA,

. COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE
"

R$ 49 900
ALTURA E PROFUNDIDADE, RETROVISORES

A PARTIR DE· • À VISTA EXTERNOS ELÉTRJCOS, E MUITO.·MAIS
-:

O ZERQ GRAU PEUGEOT: É VOCE UEM ESCOll--'E O CLIMA,,.
VÁ ATÉ 'J�AA CONCESSiONÁRIA E'APR·OVEITE .•

..._: .

Promoção Zero Grau Peugeot. Ar-condicioncdo de série grátis poro todo a Linho Peugeot, 207 e Linho Peugeot 307 HB e Sedan, exceto poro o Peugeot 2Q7 modelo x-Une, 3 portos. Imagens
somente poro fins ilustrotivos. Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 5 portos, pintura sólido, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido poro vendo à' visto o partir de R$ 36.500,00. "Preço público
promocional sugerido pqro 'venda õ vista o partir de R$ 33.800,00, com R$ 2.790,00 de desconto relativo 00' valor integral do ar-c;ondicionado. Frete incluso. Peugeot 30.7 HB Presence 1.6L
16V Flex, 5 'portas, pu-tum sólido, ano/modelo 10!11. .Preço público sugerido paro venda à visto o partir de R$ 52.800,00. Preço público promocional sugerido para vendo à visto o partir
de R$ 49.900,CO, com R$ 2,.700,00 de desconto relativo 00 valor integral do or-condlcioncdo e R$ 200,00 de bônus especial. sobre ô valor do veículo. Frete- incluso. Estoque Nacional dos
Concessionários Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex, 5 portos, pintura sólido, ano/modelo 101.11 - 200 unidades; Peuçeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5.portas, pintura sólido, ano/
modelo 10/11 - 100 L lidades. Prazo de vigência do 'promoção poro pedidos firmes fechados:. entre 1/7/2010 e 31/7/20lC) ou enquanto durarem os estoques.' Não cumulativo poro outros

promoções. Paro mais rnformcções sobre preços e condições especiais, consulte o Rede- de Concessionários Peuqeot participantes, ligue paro 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.
I PEUGEOT

r ASSISTANCE

�....;"'�,,?<- .�' ..

VEN HAC"ONHE:-c:'ER DE PERTO, ESSE; LANÇAME;.NTO SURPREENDENTE.'
.

. .�,
'," �. �" '. _,

_.

,

P E U G E OTRECOMENDATOTAL

Strasbourg Jaraguá do Sul (47)3274,-1900
R. Rei noLdo Rau,.414'

.

)

Itajaí (47) 3344-7000 Btumenau (47) 3331-45(

Brusque (47) 3355-4500 . Rio do Sul (47) 3522-06f

Sábados das 9h às 13hDe Segunda a Sexta das 8h às i9h - - www.strcsbourq.com.br PEUGEOT·
MOTION & EMOTION

r'

...

..
,
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2 'Classimais
'

o CORREIO DO povo· Fim de semana, 3 e 4 de maio de 2010 . '

CONSORT I

OPORTUNIDADE NEGOCIAL,
VENDE-,SE UM LOTE URBANO

..
,
No Bairro Rau - área de 345, 00m2

,

15 X 23 m, próximo ao posto Cidade.,

Ierreno firme, nivelado, próxim'o da

UNERJ, Creche, escolas, mercados, etc.
" -

FACIL e RAPIDO acesso ao Centro•.�

Escriturado. RS 85.000,00
Contato: 992'9.8265

, (RECI '14.237

• Construção e reforma de
casas, prédios ou galpões

• Profissionais

qualificados e preços do
mercado

,Orçamento sem
,

compromisso!
!
3373-3311 e 9962-5885 "

, Das 14 as '20h

-

VENDE-SE terreno com área de 5-.497' ,

;

, m2. com 93 m., de frente para a rua
-

- Joaquim Francisco de'Paula (asfalto).
'

Possui consulta de viabilidade para.

construção de condomínio residencial.
Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h,
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105,
Chico de Paula

, 3273-2347 I 8853·9716
'

�,� SAFIRA
COM SEU

) ENCANTO,
E SIMPATIA

" ....

tlenll:a e"ul',rir 1101$111 se,rtli�osl
'(047') 3376�025,1

.

Rua Ang't'lo Aubinit :900'
,

,I,arr,. do Rio C/erro .. J�:ragu.á do Sul,.. se

,

\ Atendimento com

\ local, hotel e motel

9922-2047

'.
'

sem raça definida, macho, �_

2 meses aproximadamente,
já desvermifugado. Tr:3276- .

4603/9911-7667 Karla.

Brinde mesinha do com

putador. Tr:33762271 ou

99542632. '

'

CUBO'PARA GUITARRA-
"

Vende-se, 50W. R$490, 00.
Tr:3370-55,33 ou 9109-

'

8233.
-

•
,

\

D-link 2'640T-3 em 1 (mo
dem ad?12, -hub 4 portas

,

ewreless) ótimo estado
'R$180.00.9917-3771,

Escada- Vende-se para
.maca de massagem. R$40,
00. Tr:3370-2257ou 9,111-

,0825 :

Estabilizador- Vende-se,
R$50, 00 e de br.inde um

mouse óptico. Ir; 3�70-
7160 Dulce ou Susan

Equipamentos- vende-se, T
, cemputadores completos,

-

balcão caixa 300, 00, 4
cadeiras de rodinha 50, 00
cada, cadeira caixa 80,,00,
5 baias na cor branca 150,
00, e 1 baia avulsa 50, 00,'
2 multi- funcionais HP com

- '

fax 250,00 cada, "um ar
'

condicionado split 18 mil
btus, 1 :750, 000. Tr:3371-
6238 ou 8835-8380
Freezer horizontal- vende
se, 320 li Tr:os, cônsul,
branco, ótimo estado, ,380, '

00, Tr: 33723922. ,

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

feminina, antiga, própria p/
colecionador. Tr:. 92116664
Cadeira pI carro- vende-se,
c.or cinza, da galzerano,
-seml-nova, 120, 00, Tr:
84613261 ou 96194974

:
Caixa selada- Vende-se, sud
de 12pp, pioner, R$80, 00.
Tr:3376-4050

,
CAMA '-: Vende-se, casat
madeira maciça, R$150,
00.- Tr:. 3276-0340
Celular- Vende-se; Nokia
N95, 8gb, em perfeito
estado, com GPS habi.litado,
funcionando ,1 00%, R$700,
00. Tr:99750078

, .

ANTENA - Compra-se, '

parabólica pequena, Tr: ' ,

91 �4':0580 ou 3273-5183.
AR COND. P/ CARRO .,

Compra-se, AC original p/
Opala 75. Tr:. 96523006

, Biz-Compra-se honda biz
fabricada de 2006 a 2009
pago á vista. Tr:.(47)9651-
8586""

Procura-se-Oculcs de grau,
estojo preto simara, no

'

Tr:ajeto, a 'tua João Plan-
ishec. Até a ponte do Beira

'Rio-Nila Nova Tr:3371-0902
,àp'ós as l? horas com Iris
Procura-se- casa pra alugar '

nas proximidades da weg
2, vieiras íoão pessoa.ou
nolnlclo.de scnroeder pará
casal sem filhos.

-

Procura-se-CASA- JGUAJ
GUARAMIRIM - pi alugar, Aparelho de CD- Vende-se, _

'

2 qts, sala, cozinha, bwc, com USB, apartir de R$249,
lavanderia. Tr:. 9167-6964 90. Tr:3370-1478
Procura-se- Vila Lenzl, casa .Aparelho de CD- Vende-se,
ou apartamento para alugar" Tr:3376-4050,
no Bairro. ou proximidades. BARRA PARALELA - Vende-
Tr:9178-1437 se, de alumínio. Tr:8843- ,

2125.

'Barraca- vende-se para 3
pessoas em ótimo estado.

_ R$150; 00. Tr:3370-2257,
ou 9111-0825
BAU - Vende-se, de- camin
hão 8, 5x2, 60m. de altura,

- 2 portas laterais, assoalho
reforçado. R$9.000, 00:
Tr:3275-3975.

Berço e Carrinho de pás
seio- Vende-se, em bom
estado, R$300. Tr. 8461-
32593376-6164 após da
15 horas

'

BICICLETA +. Vende-se,
-

1:: VENDE-SE

zz A lU GA-S E
. -

Cadeira Abdominal- Vende
se, nova, R$500, 00,
Tr:8826-6122

. �.

Carros-Cdmpra-se- Carros
já financiados, quita-se e

regulariza-se perante' ao

I banco, cartório e financeira.
Tr: (47) 9120-0262.

Caoelo-üompro cabelo,
, pago a vista. Tr:8814�1696

Garapern-Compre-se ga
.raqem no edifício Jaraguá.
Tr:3370-7160 Dulce ou

Susan

Maq. De costura- Compra
se Over lock simples, até

, R$200, 00. Tr:3370':7160
Dulce
OURO - Comprá-se, paga
se a vista. TR:. 84484905/
99790605
Betoneira- Vende-se. Tr:47

,9606-2229

.,. "

Maq. -De cosíura- Aluga-'
,

se, indus Tr:ial, insfala-se;
,

lâmpadas para costura.
. Tr:3371-1305 ou 9962-
7720

_.c-, Esteira Ergomé Tr:ica- -Alugo
" estou procurando uma este

lra para alugar por 3 meses

. Tr: 9976-4912 Marci

Alugo re Tcoprojetor +
,

som. Tr:atar no fone 9905-
0627

"

Aluga-se, qto grande próx
imo a prefeitura nova, para -

uma ou duas pessoas, 300, '

, 00 com água, luz e gás, Tr:
,

8826-6122 ou .9963-5544

Cerca de alumínio- Vende
se, 3 cercas para muro,
medo 1m de Alturaxl, 4m de
comprimento. Tr:3370-311 O

COMPUTADOR - Vende-
se, p/ Tr:abalhos gráficos,

� completo, Quad Core
,

2.5Ghz, 2Gb, HD400Gb,
placa profissional Nvidia,
Quadro FX570, R$2.300,
QO. TR:., 9978 6795 RaqtJel
Computador-Vende-se, tela.
LCD, R$9990, 00.' Tr:9942-
9613

Computador-Vende-se,
usado(em bom estada),

,

teclado abnt II portuques,
mouseoptíco, caixas de
som, HD 160 Gb, gravador
de dvd, monitor Icd i5"
samsung, R$900, 00.

1,1, 1"1

DOA SE,iIIIliIl!IIJJ1IiU/lll -

Bambuzal- Doa-se bosque
de bambu, Tr: 3273-2347
CACHORROS -Doa-se,
adultos, pequeno e médio
porte, fêmeas e machos.
Ir; 3276-0340.
Colchão- Aceito doação de
colçao, urgente. Tr:8846-
2797

Filhote de gato- Doa-se,z: PROCURA-SE
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FILHOTES - Vende-se,
Golden Re Ir.íever Ir;
91162350
FILHOTES - Vende-se, York
Shire, macho R$350, 00
TR:.' 33702715
Filhote- vende-se, fax pau
listinha- Tr: 3375 ..2006 ou

9146-4864 '

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
lmpressora-vence-se, semi

,

_.

nova, laser, Jet HP, colar
cp 1215, 400, 00 Tr:3273-

'

7669 '

JAQUETA DE COURO
Vende-se, pi motoqueiro"
R$150; 00. Tr:. 3370-5533.

Jaquetas em Couro-Vende
se 02 de moto semi-
novas, importadas da Italia,

_

,

marca Ixon, . R$1.000, 00.
Cantata com Juliano, fone
(47)8838-3194

.JOGOS DE VASOS SANI
TARIO - Vende-se. TR: ..

3373-1900 Sergio
,

KIT - Vende-se, de alarme'
,

- residencial'instalado.
Tr:9944-5352.

Tr:aca R$2.500, 00. Ao
,

adquirir todas as máquinas;
,

ganha uma pistola para lim�
pas 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 Cos-
'tura- Vende-se, de bainha
indus Tr:ial, 3 aguhas
Nissin, R$1 ADO, 00. TR:.
33700983
Mármore- Vende-se, pedra
de mármore, 1 rnxtm, '

R$100, 00. Jr:3376-4Ú50
,

Mercearia- Vende-se, em

pleno funcionamento.
Tr:9112-3947
Mesa Digital- Vende-se,
Wacom Bamboo Fun, com

, 4 pontas, caneta +- mouse
, , ,

praticamente zero. R$500,
00. Tr: (47) 8405-4561
Márcio.

MESA RUSTICA - vence-se.
nova, 8 cadeiras, cen Tr:o
giratório, madeira maciça �

e couro, R$2.500, 00. TR:. '

3055-3756 à noite.
Mesa- Vende-se com 6

.

,

cadeiras, cerejeira. R$350,
00. Tr: 3371-5270 (noite)
Mesa- Vende-se, 3m de

. Laje- vende-se, 47 m2 de compromento, 80cm de
.

, piso, são vigotes de 2, 50 e' altura com 2 cavaletes e 2

2, 30, 400, 00 Tr: 3375- bancos. Tr:3370-6652 Altair
- �861 Modulo Boss- vende-se ,

LAJE FORRO _ Vende-se" 900 watz, R $100, 00. Tr:

39m2, R$740, 00 negoci�-' 3376-4050

vel. TR:. 99370651 Cristina MOENDA DE CANA-
Lanchonete e sorveteria- Vende-se, semi nova. TR:.

Vende-se. no cen Tr:o, valor 33705622-

a combinar; Completa, com MOtOR VOLVO 340�'
.

3 maq. De sorvete e Buffet, .Vende-se. 95, melhor

aceita-se carro. Tr: 3372- oferta. Tr:. 99380871
1257 MOVEIS - Vende-se, apenas
Lanchonete- Vende-se, 1 ano de uso/pi loja de
Tr:ailer lanchonete, com- - roupas tern., em MDF,
pleto com chapa, cuba de .cores, caramelo e branco.

aquecimento, geladeira, pia, Balcão, caixa, balcão'
cadeiras e mesas e armário. expositor, provadores: 4

Tr:9187-933-2 araras, 2 tablados de vi '

LAyAÇÃO - Vende-se', Ilha Tr:ine, 3 manequins, painel
da Figueira, aceita carro. decorativo, sofás e tapetes.
Tr:8826-8636. ,Tr:9903-9535.

"

LOJA - vende-se, de MÓVEIS - Vende-_se, es- '

confecção em ger-al, aceito critório, 2 mesas, 1 armário,
carro ou material de cons 2 portas, 1 balcão, 2 cadel-

Ir.ução, Tr:8813-0934. ras giratórias, 4 cadeiras fix-
,

, as, 2 cestos de lixo, 1 caixa
LOJA DE MOVEIS - Vende- de correspondência. n.. 47
se. Tr:. 99975027

, 8443-3999 ou 3376-1996
Maca para massagem- MOVEIS ANTIGOS - Vende-
vende-se com orifício,- semi se, cama cl aprox. 90

,

novo. R$160, 00. Tr:3370- anos, mesa grande c/11
,
2257 ou 9111-0825 cadeiras acento de couro

Maquina-vende-se, solda balcão grande maciço. Tr�.
mig, 35Úk"da balmer novo,' 30552255 '

'

,

, T�:3379-0050 Movets Para loja- vende-se, ,

Maq. de MARCENARIA -

I'
' Tr:47 8849-6617

Vende-se, Tr:. 8844-5501
, Nintendo Wii- Vende-se'

Maquina de costura-
'

novo e des Ir.avado, com
, \(ende-se reta automática um con Tr:ole e um Nun-
ele Tr:ônica R$2.000, 00, chuk, suporte, barra de
Overlock 1.800, 00, Over- sensor, adaptador, Cable
lock R$500, 00, Overlock

'

A!V e mais jogos Wii sports
R$1.000, 00, maquina de

•

(Qaiseboll, boxing, 'golf, Ten-
,

bainha R$1.500, 00 e ca I, nis, boliche) e Resident Evil.

o CORREIO DO'POVO • Fim de semana, 3 e 4 de maio de 20'10
R$800, ,DO Tr:8405-6012 para oficinas mecânicas e '

OFICINA - Vende-se, de auto elé Tr:icas, R$250, 00.

bicicleta, corupa, com todo' Tr:9618-3777
I

maquinário e estoque, uma Tv- Vende-se 14 polegadas,
ótima freguesia, ótimo cl con Tr:ole, R$100, 00.
ponto comercial. Tr:3375- ' Tr:3376-4050
2798 TV-Vende-se, 29 GL e OVO.

R$500, 00. Tr: 3371-5270,
a noite.
UTENCILlOS PI MERCADO
vende-se, serra fita' pi
açououe, moedor de carne,
balcão de frios e laticínios.
Tr:3273-5065.

.

-

,

.

VESTIDO - Vende-se, de .

prenda. Tr:3370-4164 ou

8863�7665.
YORKSHIRE ., Procura-se,
cor preta, pequena, sumiu
na rua Jacobi Gesser no' ,

.

'Par de auto talantes -

",
bairro Amizade, atende pelo

Vende-se, 6,p novo na caixa
'

nome de Coca. Tr:.3371-
R$90; 00 André 3275-141-0 ,7914

, informática básica, simpáti
ca, espontânea, enteres-

'

.

sadas, enviar corriculo com
, foto para empresa Agua

verde, localiza-se na rua

Jose Narloch 2399 Tr:47
9921-8897

OFICINA- Vende-se,
Tornearia. R$46 000, 00.
,Tr:9953-2408 ou 9905-
9850.

.Ordennadeíra- 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.

'1'/::III/iJl/i'I,I" APARTAMENTOS
'Willl!llll.

9922-8011
, "Videogame -Vende-se,

Placa video- Vende-se 9600 Gamecube 2 con Tr:oles,
ALTO PADRÃO - Vende-se,

.

,
GT XFX 512 mega 256 bits 20 jogos, cartao memoria

5 qts sendo 3 suites, 2 bwc,

mais fonte Dr. Hank 500w. R$250, 00. 9917-3771'
2 garagens, 'cozinha grande,

Tr' 9917 3771
alto pradrão. TR:. 9186

'. =as t «, YORKSHIRE- Vende-se 6262
\'

Portão - Vende-se pequeno. filhote, macho R$400, 00.
de ferro, R$100, 00. Tr: Tr: 3370-2715 AM!ZADE � Vende-se, 3

Portão- Vende-se, galva- VORKSHI
qtos, cl garagem. Tr:3276-

nízado vasculante, 1,.90m, ,'filhote, fê��:e���$��lb�dO, 3321: '

.

Altx1; 70m Comp. Tr: 3370- � 00. Tr: 9182-2268 Apto cen Tr:o- precisa-se
'

3110
de rapazes para dividir apto

"

,

ROLLERS _ Vende-se,
'

mobiliado em Jaraguá do

3 8
Sul. Tr:3372-2526/9199-

0��30 .R$50, 00. Tr:. 3276- 3174, Alexandre, após as

· ROUPAS GINÁSTICA-
18:00.

Vende-se, de suplexx, cl
APTO. - Precisa-se, rapaz

estoque 500pc. Tr:. 8849 '

pi dividir apto. no Cen Ir:o,

3600 I 473273-5144 (após
TR:.33701270

'

18�rs) ,

.

"

Cen Tr:o- Vende-se Aparta-

Som automotvo- Vende-se,
menta, 3 quartos. Tr:9602-

'

sub, 1- par de 6'9 umpar, .

3904

auto falante; modulo de Manutenção de computado- Cen Tr:o;;.Aluga-se Aparta-
.

1200 vatz, 2 corntas, Um res- Interessados consulte- menta, 3 quartos. Tr:9602-

aprelho de CD, en Tr:ada nos, taça um orçamento 3904
.

USa- + fiação com plug e temos ótimos- preços, ma- Barra do Rio Cerro- vende-
·

caixa para sub e corneta, e nutenção de computadores se, com 02 dormitórios, 01

2 super twintwer. R$700, 00 em geral Tr: 99429613 Bwc, sacada com chur-
,

Tr: 84216497 até 13:00 MARCENEIRO- Coloco ' rasquelra, próximo ao Posto

SORVETERIA- Vende-se ' portas de todos os estilos. Km7. R$120.000, 00
, completa, maquina de'f�zer Reformo portas de correr, CEN TR:O - Vende-se; ed.

.

sorvete, 5 freezer, mesas,.' .' Tr:oco roldanas é ajustes. ,

Maximum Center, 1 suite,
geladeira, fogão. R$38 000," - Serviço, de' qualidade e 2qtos, gar., salão de festas,
00. Tr:9137-0999. preço acessível. Tr: 9902- elevador, 2° andar, sacada

Sub- Vende-se, durence '2k, '

8740 ou 9125-9932 fechada com sistema

de '12. 700rms 9923-1153 Tr:ansporte- Ofereço, reike, que pode ser aberta

R$200'
" Horino para prestação de totalmente qdo quiser, todo

servlço.Jr.anspnrtes em. mobiliado com móveis

geral para todo o Brasil. . sob medida. R$270 .000,
Tr:8433-8233/8452-2923 00, aceito financiamento. '

Alugo reproienr + .sorn,
Tr:3055-2094 ou 9117-

tr.atar no fone 9905�0627.
8754.

'

Poda-se Arvores. Tr:9158-
'CEN TR:O - Vende-se, Ed ..

0019 MenegotU, 2 qts -f dep. ,

Emprégada, bwc privativo,
Díartsta-prectsa-se para R$130.000, 00, aceita carro

, Tr:abalhar no bairro cen- e/ou imóvel em Jaraguá I
tenário, com experíêncla, Praias I Itajaí. Tr:. 3248-

, interessadas ligar para 4258 ou 8401-4000
Tr:3273-7669 _ COMPRA-SE- Apto até
Vendedor externo- 4 vagas, "R$95.000, 00 à vista, de
ambos os sexos, não é

. preferência próximo 'ao
necessário experiência,' Angeloni. Tr:9993-4l00.
somente ter' veiculo próprio

,
CORUPÁ - Cen Ir:o- Vende- '

carro ou moto, ser maior de
20, anos, interessados Tr:

. se, novo cl 03 quartos, sala

3371-3380 ou 8883-7457
e cozinha conjugadas, 01
bwc, lavanderia, varanda e

Secretaria-contrata-se , 2° V $
completo, connecírnento da

garagem� alar R 95 . .000,
. 00 aceita veículos como

Tanque de expanção- "

, Vende-se, com capacidade
para 10001 de leite, marca

westsala Tr: 3376-0405
TANQUE LAVAR ROUPA
Vende-se, fibra" 2 cubas,
R$130, 00. Tr:. 3276-0-340
Telhas- Vende-se, 4.000
telhas, semi-novas, R$800

,
,

·00. Tr: 3370-9399 ,.

· TITULO SOC'. ACARAI ..::' " .'

Vende-se, mensalidade
paga até 2014, R$900, 00.
Tr: .33716968' -

.

Titulo Soco Baependi-'
Vende-se, Tr:3373-3836
8422-2576
Torno mecânico- Vende-se,
1500m/m comp. Em bom
estado de conservação. Util

Glassimais' 3
.

parte do negócio. Tr:
32748844/99298265
CRECI,N° 14 237.

"

, Ilha da Figueira- Vende-se
'

apto no residencial Hilamar,

111m2, suíte, 2 quartos e

demais cômodos, con-
"

domínio com salão de festa
, e elevador.R$165.000, 00.
Tr:8838-3955/3055-0788' "

..

,Ilha da Figueira- vende-se
.'

prox. weg II, com 1 suite 3
quartos e demais cômodos

'

H$115.000, 00+ finan.
Aceita-se carro Tr:.9137 - :-

'5573
ITAJUBA - Vende-se, 2 qts,
mO,biliado, R$i 20.000, 00.
Tr:. 33707881 133761315'/
99056588 cl Leonel

, ,-

Jaraguá Esquerdo -Vende
se, prox. a Madri no

edifíCio D'Espanha, andar
térreo, com área privativa
de 71, 68m2• Contendo
1 suíte + 01' quàrto, 01 '

.

vaga de garagem coberta .

e "demais dependências .'

.

.Valor R$11 0.000, 00. .

Tr:32748844/99298265
CRECI N° 14 237.
MEIA PRAIA ITAPEMA :

Vende-se, 165,34 m2,
heliporto, 2-vagas garagem.
R$600.000, 00. Tr:8408- "

8157 ou 8408-8159.
São Luis- Vende-se, 7'Om2
com 1 suíte, 2 quartos e
demais cômodos, prox. .

,

ao CAIC, R$145.QOO, 00. '.

Tr:3376�0389.
.

Ed. Vila nova- vende-se ."-
"

com 3 dormitórios- área ' ,

total90, 60. 125.QOO, 00. .'
Tr:3370-2292. '

,

... ;

W�ff�! CASAS

Água Verde- Vende-se casa
,

,',',

de alvenaria, com 3 cuanos.
escriturada, R$11 0.000,

"

'

00. Tr:337f·6069. CRECL,'
j 1831

'

';

, "

,:

AlÍ1izade�VeÍ1de-se, com :,,: '. ,

suite, 2 quartos e cemaís-"
,

dependências, área externa
com churrasqueira, terreno.

'co 450 m2,' todo murado, "

, R$250.000, 00. Tr: 9979�"
,

0102 8466-9635 ".".,
,

'

.
Amizade': vende-se, casade
alvenaria; loteamento versá
lies, próxirTlo ao ARSEPUM"

,
. ,',

,

com suíte, -+- dois quartos," ,

banheiro, sala de estar ê',:'<·
jantar, cozinha com móve'i�

- sob medida; lavanderia, g�.;
,

ragem pi dois carros, área ....�
.

.

externa com churrasqueira;�'
terreno cl 450m, 260, doo�'
,00 Tr:47 8466 ..9635 ','é.
ARMAÇÃO/PENHA - Vende
se, -130 m2 fica a 200 me '

Tr:os da praia. Tr:9953-
5627

.'

Bananal do Sul- vende-se,
nova de alvenaria, com 3
quartos e demais como

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Alv·
AUTOMAX VEíCULOS'

ISO 9001

SAnTA FÊ 2011 Tucson
, j

1-30 IX35'
./

,

"

2010 �'-

AUTOMÁTICO - TETO - PRET� - 2010 A PARTIR DE
A PARnR DE

85.888,0085.888,00 f
-'-

Santa Fé 5 Lugares Mode'lo Novo 2011 Prata R$ 116.888,00
Nova IX 35 Top + Teto ( 30 dias) 2011 .Preto R$ 118.888,00
Nova IX 35 Top + Teto (30 dias) 2011' Prata R$ 118:888,00
Nova IX 35 4X4 .( 30 dias)' 2011 Preto R$ 11,2.888,00
Santa Fé 7 Lugares + Couro . 2010 Prata R$ 114.888;00
Santa Fé 5lugares Comple'" � a.ccuro O�m Empl. 2010 Prata . R$ 105.888,00
Santa Fé 5 Lugares + Couro 2010 Prata .R$ 93.888,00
HR Rodado Simples 2010 Branco R$. 53.888,00
Vera Cruz 3.8 cl 7 Lugares + Teto 2010 . Prata R$ 138.888,00

. 1-30 Automatic SI Teto 2010 Preto R$' 65.800,00
1-30 Automatic + Teto 2010 Preta R$ 68.888,00
1·30 Mecanico + ABS 2010 Prata R$ 59.888,00
Azera 3.:l 24V 'foP + Teto 2010 R$ 89.888,00

.

Azera 3.3 24V 6CC 2010 R$ 79.888,00
Tucson GL Mecânica Okm Emplacado 2010 R$ 68.888;00

.Tucson GL Automatic 2010 R$ 69.888,QO
Santa Fé 7 Lugares + Teto c/10000Km 2009 R$ 103.888,00

"Vera Cruz 3.8 2008 R 103.88800

Crossfox 1.6 Flex Mod. Novo Okm 2011 ' Preto R$ 54.888,00
Golt Plus Completo Okm 2010 Branco', R$ 51.888,00 '

Polo Flex Completo Hatch 2010 Vermelho R$ 49.888,00
Passat Variant 2.0 SFI + Teto 2009 Preto R$.93.8,88,00
Paratl 1.6 Titan Flex Completo 9.000km 2009 Preto R$ 38.888,00
Jetta 2.5 OKm 2009, Cinza R$ 77.888,00

-

.Jetta 2;5 + Teto + Couro Caramelo 2009 Preto R$ 74'.888,00
Gol G5 + Ar Condicionado 2009 Prata R$ 31.888,00
Gol 1.0 FI�x 4P 2009 Branco R$ 22.888,00
New ae.Ue C';mplelo ... Toto ... Couro ... Roda. cf 5000Km 2009 Preto R$ 58.888,00 ,

Jetta Variant ... couro 2008 Prata R$ 72.888,00
Spacefox Confort Completo 1 �6 .2007 Vermelho R$ 35.888,00
Polo 1.6 Hatch Completo 2006 Preto R$ ,32.888100
Saveiro Sportline cl banco de (:our02006 , Prata R$ 31.881:1,00
Gol City �IV 2p 2006 Cinza R$ 22.988,00
Polo Confort + Ar Digital 2005 Vermelho R$ 29.888,00

,

,

Irnage-ns meramente üustrativas.

�Piey"o!n;âhdos para p�9amenfQ a vlsta

5 LUGAR� - COMPLETA - PRATA

'PARTIR DE

Bl AUJOMATIC � fMPUCADA - PllAIA - 2010-

A PARna,DE

112.888,00 87.888,00

'1-30
.

MECÂtllCO - AOS - PRAiA - 2010

A PARTIR DE

58.888,00

Stilo Flex Completo
Palio Fire Flex 4p
Siena F'ire cf Kit +

Ducato,Fur.�ã=o.--_.,.,..."......,-..,..."...._ __,....-�...__,,;;;;;.o.,;:;;.;..;;.-.-. ...-...,.."""F'=o,:.;:;........

Astra HB 2.0 + air bag completo
Vectra Expression Flex 2.0
Celta l-P Unica Dona cf Kit +

Corsa Sedan PremJum 1.8 cJ Airbag + ABS + GNV
.

Corsa Sedan Mod. Novo + GNV
Corsa Sed�m 1.0

���----����������------�--��

Ka GL Flex cf Travas Eletr. Okm Emplacado 2010
Ford Mustang GT 4.6 CoupeOkrn 2010
Focus GL 1.6 Completo 2007
Fusion SEL Completo ..2007
Fiesta Sedan 1.0 2007

Ecqsport XLS Completa 2007
Escort GLX 1.8 Completo Impecável1998

R$ 26.888,00
R$ 194.888,00 .

R$ 28.888,00
R$ 52.888,00
R$ 23.888,00
RS- 35.888,00
'R$ 16.888,00

Vermelho
Preto
Preto

'Pratá
Branco
Prata.
Prata'

207 XRS 1.4 ccmp] 2009
2061.4 Sensato �p cfKit+ c/16.000km 2007

C4 Hatch 2.0 autom. GLX Flex
C3 Sportif Completo 1.4 Flex
C3 GLX 1.4 Flex

.

,

C3 XTR 1.6 Flex
Picasso GLX 2.0
Picasso Exclusive Completo
Xsara Breack Completo

Preto,
Vermelho.
Preto

,

Prata
, Prata

Cinza
Prata

R$ 58.888,00
R$ 36.888,00
R$ 33.888,00
R$ 37.888,00
R$ 31.888,00
R$ 26:888,00
R$ 19.888,00

2010
2008
2008
2007
2005
2004
2003.

Mercêdes 8200 2.0 Automatic 26000,Km 20119
Classe A Classic com Ieta 20Õ3

Toyota Flelder XEI Automática Completa 2006
Hilux SW4 3,0 TS Completa Mecânica 1999

���;;��������,

Verde
Preto

R$ 39.888;00
R$ 49.888,00

New Civic LXL Flex OKm
. Honda Civic LXS Automático + Couro

Fit LX Completo (Único Dono)
Fit LX 1.4

��.--�-���-������.--������

Kia Opirus Top 16000Km' 2009
Audi A3 Sportback ComI': SI Teto Ún, O, C/17 ,OOOKm. 2007
Grand Catavan Top Blindado 2007
Porsche Boxster 5 C/19000Km 2006
Áudi A3 Única Dona 65000Km ,2005
Audi A31.8 4PAutomatic + Teto Único Dono 200!)
BMW Z4 3.0 Roadster

'

2003
Lexus ES 3.0 Vti Randado cf 150,OOOKm Todas as Re�iso••1998
Kawasaki Vulean 500 1996

R$ 73.888,00
R$ 89.888,00
R$ 89.888,00
R$ 249.888,00

,

R$ 38.888,00
R$ 35.888,00
R$ 115.888,00
R$ 32.888,00
R$ 9.888,00

Preto
Preto
Preto
Prata
Branca
Preto
Prata
Cin�a
Vermelho

Classe A 190 Semi Automatico
Citrorn Berlingo .completa
cue 4portas + Ar Cond.
Parati G1I1.0 4P Cf Opicionàis
Scenic RT 2.0 Completo
Fórd Taurus LX Top Impecável

Cinza
Prata
Pràta
Branca
Branco
Vermelho
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CRÉAllVE TECHNOlOGtE

ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR E SEJA BEM-VINDO

AO MUNDO DA TECNOLOGIA CITROEN.

l-l-Preço à vista, não indui frete, seguro e opdonais, sem troca, válido até 07/0m010 ou enquanto durar o estoque para o modelo de carro aqui anundado, Xsara Picasso GLX 1.6 Aex 2011. 2 - 2 anos de garantia sendo 1 pela Cnroen do Brasil e 1 pela Le Monde, conforme contrato asslnado entre dente econcessionária.lmagens meramente Ilustrativas.
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6 Classimais
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 en Tr:ada de
28.000.00, restante parce
lado Tr: 3371-6069
BARRA DO RIO CERRO
- Vende-se, 2 suítes, 1
master, cozinha planejada,
lav, sacada, gar, área cons

Tr:uída 200m2, terr. 400 m2.
Tr:9609-5924.
Barra 99- vende-se, casa

mista, 3 qts, toda pintada
a óleo próximo ao cotéqlo,
28,800, 00 de en Ir.ada,
aceita-se carro ou 20, 000,
00 parcelado .

BARRA DO SUL - Tr:oca
se, por chácara ou terr. em

Jaraguá. Tr:8824-11 07.
Cen Tr:o- Vende-se,
alvenaria, semi acabado,
distante 800m do Ange-
loni novo, R$130.000, 00,
aceita-se 60, 000, 00 de en

Tr:ada o restante parcelado
ou negocia-se. Creci 11831.
Tr:3371-6069
Chico de Paula- Vende-se,
por motivo de mudança,
URGENTE, uma casa em

alvenaria (Bloco de Con
creto a vista) com Laje, 40,
00m2, no um pouco pra
frente da Menegotti Malhas.
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 conêreto
a vista) com Laje, com 40,
00m2, no prox. a Menegotti
Malhas, terreno de 600,
00m2, aceita-se carro e es

tudo proposta. Tr:33718700
ou 8407 0997
Ervino: Casa de madeira
800mts distante da praia.
Tr:3371-6605a noite com

Sirley
Erwino:-Vende-se casa om

2 quartos. Tr:.91 016007
ES TR:ADA 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 133716069-
Creci 11831

Figueirinha-Vende-se, alve
naria, 2 quartos e demais
dependências. R$135.000,
00, en Tr:ada + finan
ciamento. Tr:9183-80811
3373-0098
Ilha da Figueira- alvenaria,
150m2, 5 peças, cozinha
planejada, 2 WC, garagem
para 2 carros, terreno com

960m2 ( frente para 2 ruas),
podendo ser desmembrado

I posteriormente. Tr:3371-
1634 fotos pelo vs33@bol.
com.br

Itajuba- Vende-se, alve-

o CORREIO DO POVO · Fim de semana, 3 e 4 de maio de 2010

naia, nova, com 3 quartos,
mobiliada, 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
esquina, 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

.

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

PiÇARRAS - Vende-se, prox
ao fórum, ou Tr:oca-se por
imóvel em Jaraguá do Sul.
Tr:9975-3090 ou 3371-
1243 cl César.
Rio Molha-_vende-se, casa

de alvenaria, com 98m2,
dois qts mais uma suíte,
sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, terreno com

200m2 todo murado,
69.9000.00 aceita-se carro

no valor de 15.000, 00 e
'

25, 000.00 em materiais de
cos Tr:ução Tr:;3276-1914
ou 9602-8437
SANTO ANTONIO - Vende
se, Joinville, alv. R$40 000,
00, aceito carro no negócio.
Tr:3372-1617 ..

Scheroeder- Vende-se,
nova, 60m2, 2 quartos,
sala cozinha e banheiro,
R$115.00, 00. Tr:9136-
0049

Schroeder-Vende-se,
alvenaria dois pisos 250 mt2
cen Tr:o de prox: Prefeitura, .

murada, portão ele Tr:ônico,
terreno de 700 m2, R$280,
000,00. Tr: (47) 3374-
1828 ou 9909-7428.
Shereoeder- Vende-se,
Nova, alvenaria, 80m2,
aceita-se financiamento ou

carro. Tr:3374-2023
Sheroeder- Vende-se, alve
naria, 2 quartos e demais
cômodos, R$90.000, 00
Tr:9183-8081/3373-0098

. Toledo-PR- Vende-se ou

Tr:oca, casa em Toledo por
imóvel e Jaraguá do Sul. Tr:
3237 -7163 ou 9912-3610
Tr:ês rios do Sul- Vende-se,
nova de esquina, 1 quarto
e 1 suite, garagem com

churrasqueira, terreno de
410m2, prox ao mercado
Larissa, R$149.00, 00.
Tr:3372-1257

Tifa Martins- vende-se,
casa de alvenaria com lage,
com suíte mais 2 ats. com

130m2, terreno com 322m2,
toda murada, próximo de
escolas, creche, mercados,
farmácia, 195, 000, 00, Tr:
9102-6731
Tr:oca-se-casa no bairro
amizade semi nova, com

suíte e demais cômodos,
garagem para dois carros,
por casa nos bairros Baepe
ndi 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 Uno Sbardelatti, ótima
localização, R$140.000, 00.
TR:. 84287826/99095514
Ademir ou Marli

Vila Rau- Vende-se, alve
naria, próx. UNERJ, 107m2,
3 quartos, Terr.14x30-
R$155.000- Tr::9918-
9996/3372-0777
Vieiras- Vende-se, 8.448m2•
Tr:9602-3904
Enseada- Vende-se, distante
500 me Tr:os da praia, 2
casa de alvenaria com laje,
en Tr:ada individual com

portão de ferro, legalizada,
R$1000.00, 00. Tr:9137-
5573 Creci ·11831

--� CHÁCARAS
Corupá- Vende-se, na

Es Tr:ada Geral rota das
cachoeiras, 13.897m2,
com casa de alvenaria,
rancho, plantação, rio aos

fundos, R$70.000, 00,
aceita-se R$45.000, 00 de
en Tr:ada + parcelas de 25
de R$1.000, 00. Tr:3371-
6069. CRECI 11831
GARIBALDE - Vende-se, 41
000m2, 3 lagoas, 1 ran

cho, 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, ct casa

simples de madeira, ct
lagoa e energia elé Tr:ica.,
R$138.000, 00 .. Tr:.
3274.8844- CRECI/SC
2716J
Ribeirã Grande- Vend-se,
13.870m2, limpo e plano,
prox23 vale das pedras

. R$90.000, 00 sem befeitu
ria R43371-6069
RIO CERRO II - Vende-se,
50000 m2, lagoa depeixe,
cachoeirá. R$120 000,00.
Tr:3376-0726.
SANTA LUZIA - Vende ou

Tr:oca-se, 21.800m2, água
corrente, palmeiras, ba
nanal, lagoa. Tr:. 327520371
91184455
SANTA LUZIA - Vende-se,
sítio cl 375.000. 00m2•

grota funda. Tr:3370-2855.
SCHROEDER - Vende
ou Tr:oca-se, chácara
no Rancho Bom, ter-
reno 70.674m2, 2 casas, 3
lagoas, pomar. Tr:oca por
casa em Jguá do Sul. TR: ..
9148-26771 9116-9841
SITIO - Vende-se,
120.000m2, cl arvores

frutíferas, área propi-
cia pi pasque e pague,
R$450.000, 00. Tr:.
33705603/99735780

-- 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- TR:ES RIOS DO
SUL - Aluga-se, Rua Alwin
Koch, 130m2, garagem, 3
qts, R$550, 00 mensal. TR:.
3370-1447 Romeu

Casa- Aluga-se em Tr:es
Rios do Sul- prox. mercado
Larissa. Tr: 3275-1594 I
8843-5751
Enseada- procuro para
alugar casa na praia de
enseada, do dia 24/12 até
2/1, com diária até R$150,
00. Tr:3370-6658 após as

15:3.0 9212-6648

GALPÃO - GUARAMIRIM
Aluga-se, 300m2. Tr:.
3'3701608

Galpão- Aluga-se, em

Jaraguá do Sul, 850m2,
Tr:3370-1608

Galpão Comercial- Vila
Lalau - Aluga-se (14 x 9mt)
boa localização, acesso

asfalto, Pé direito alto,
pi fins comerciais, indus
Tr:iais, cl Habite-se- R$800,
00- 9918-9996

QUARTO - BARRA DO RIO
CERRO - Aluga-se, durante
a semana pi moça de ou

Tr:a cidades que Tr:abalha
em Jguae região. TR:.
9149-9771.
Quartos- Aluga-se R$220,
00. Fone 91116344 cl Ana.
Tr: 3273-7523

QUITINETE,. QUARTO, APTO.
- CENTENARIO- Aluga-se,
mobiliados. TR:. 3370-
3561/99583197
Vila Lenzi- Procura-se, casa

ou apartamento para alugar
no Bairro ou proximidades.
Tr:9178-1437 Carmen
Vila Nova- Aluga-se, quarto
grande que dá para 1 ou 2
pessoas. Tr: 8826-6122.
9963-5544

,

VILA RAW- Vende-se, ma- .

deira, 3 quartos escriturada,
R455.000, 00.

Deposito- Vende-se, para

dis Tr:ibuidora 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 Paulina Kruger
Lescowitz 170. Tr:9158-
0019 após as 17 HORAS

IUilhIllIJI"III'IJIII/'II SALAS�7nm�M��

COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende
se, Walter Marquardt. Tr: ..

3370-0370
CEN TR:O - Vende-se,'
ponto comercial, com me

sanino, ideal para loja. Tr:.
99791101
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-

.

se, sobrado comercial e

residencial, com mercado
completo funcionando,
600m2. Tr: 3370-4927.

LOJA FEMININA - Vende
se, Cen Tr:o de Jguá,
moda feminina, bolsas e

acessórios. Tr:. 99511107/
32736762

.
.

"YIC//II//llmWI:mb

TE R R E NOS
AMIZADE - Vende-se, ou

Tr:oca por casa, 60m2.
Tr:.33745520
Barra do Rio Cerro- Vende
se, com 324, 00m2, próxi
mo a Tr.itec. R$80.000, 00

Barra do Rio Cerro- Vende
se, com 599, 88m2, próxi
mo a Buzmaq. R$115.000,
00. Tr: 3370-6370
BARRA DO RIO CERRai
PRAIAS - Tr:oca-se, ter
reno na Barra do Rio' Cerro
por meia água na praia.
Tr:.33709217 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 negoco. Tr:3373-
3311 ou 9962-5885

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

�Tr:84213179 ou 84110871.

GRaTA FUNDA -Vende-se,
37.500 mil m2, R$115.00,
00 negociaveis aceitasse
carro. Tr:.9199-9966
ILHA DA FIGUEIRA - Vende
se, 15x30 = 450m2, Rua
Ricardo Karssner, asfaltada.
Tr:.99695540
ILHA DA FIGUEIRA - Vende
se, 450, 00m2, R$80.0ÓO,
00. Tr:.3370-6370 19965-
9934 I 9975-2943.
Ilha da Fiqueira- Vende se,

com 448, 00m2, próximo
a Associação Jipe Clube.
R$86.000, 00. Tr: 3370-
6370 I 9965-9934

Jaraguá 99- Vende-se,
localizado na Rua Oscar
Schneider, 613 m2, insta
lação elé Tr:ica habilitada,
água encanada habilitada, ,.

com escritura, R$55.000,
00. Tr: 99644959 Marion

JGUA/SCHROEDER - Co
pra-se, acima de 3.000m
Tr:.33714008 I 8802663
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 Ceva!.
Valor a partir R$48.000, O
Tr:3370-6370 I 9965-993
MASSARANDUBA- vende
se, terreno 20x40, 800 m

local pa Tr:imônio 2, 28,
000,00, crecV16897,n:
8463-5045 ou 8463-504
MASSARANDUBA - Vend
se, 1 0.000m2. Tr: 3379-
1119.

Massaranduba-Vende-se,
na Es Tr:ada .do Ribeirão
Lagoa, área de 25.000m2,
contendo uma casa mista
um rancho, uma manquei
de bois, cinco lagoas de
peixe, árvores frutíferas e

nascente de água. aliado
em R$200.000, 00, aceit
se propostas e casa no

negócio. Tr: 3275-3052 e

8481-3059 Estelita

NAVEGANTES- Compra-s
Tr: 3275-3736.
--

PIÇARRAS- Vende-se,
120 m2, R$70.000, "00.
Tr:.3275-0560.

PiÇARRAS - Vende-se,
próximo ao fórum. Tr:oca
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, Valo J

R$110.000, 00 Aceita Ne
gociação. Tr: 8402 8775

Piçarras-Vende-se 3 quad
da praia 24x24 576, OOm
R. das Figueiras esq.
com Pedro Bencz Valor
R$85.000, o, Negociaveis,

.'

Tr:oço por terreno ou imó
em Jguá do Sul, Tr: 8402
8775
Rio Branco- Vende-se,
apenas no con Tr:ato,
R$25.000, 00, estudo
Tr:oca por carro. Tr:3373- I

3311 ou 9962-5885
Rio cerro 2-vende-se,
terreno indus Tr:ial, 1600
m2, de frente para a Br,
150.000,00 negociavel
Tr:9137-5573
C::ô'I\ITn ô'I\ITnI\IIn _ \h:mrlll
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se, prox. ao colégio, cl
água, luz e esgoto, rua

asfaltadá, R$12.500, 00
de en Tr:ada + parcelas
de um salário mínimo.
Tr:.33716069
Sheroeder- Vende-se,

,
. 585m2, pronto para cons

," Tr:uir, R$28.800, 00, aceita
se R$18.000, 00 de eb
Tr:ada + parcelas Tr:3371-
6069

Sheroeder-vende-se,
próximo da Marisol, 480 .

m2, 22.000.00, aceita-se
proposta Tr:3371-6069
Sheroeder 1 -vende-se,
próximo ao cOlégiq Elisa
Claudio Aguiar, 480m2,
28,80.0.00 aceita-se 13,
800.00 de en Tr:ada mais
30 x de 500, 00 n. 3371-
6069
Tr:es rios do norte- vende

se, 25 terrenos, na planta
com escritura, valor 200,
000, 00, todos negociável, .

TE 3371-6069�
Tr:ês Rios do Norte-Vende
se, lindo terreno pronto
para cons Tr:uir, próximo
a Escola Max Schubert,
670m2 (27, 48m X 24,
60m) R$R$95.000, 00 Tr:
88064621.

'.

VILA LALAU E ILHA DA
FIGUEIRA - Procura-se, á
partir de 600m2• Tr: 9101- .

"

8302.
VILA LENZI - Vende-se,
300m2, R$65 mil. Tr:.9993-
3881

.

Tr:ês rios do Sul- Vende-se,
terreno de esquina413m2,

. rua asfaltada, prox, Ao mer- ,

cada Larissa, R$76.000, f'

00. Tr:3372-1257
. Rio da Luz, -Vende-se,

ótima localização, pronto
. para cons Tr:uir, próximo da

Seara-Carqll, c011.l 360 m2,
•

medindo 12, 00 x 30, 00 As Tr:a-Vende-se, Hatch

plano, con Inato �ireto com .' Elegance', 4 portas, 2005,:
o proprietário regis Tr:ado . 2.0 flex, preto, completo
em cartório, R$42.000, 00 + película, R$31.000, 00
A vista. Tr: 9185-46151 negociável. Tr: 8823-8479
3376-0081 após 18:00 hs

Rio da Luz-Vende-se, com
.

As Tr:a-Sedan Elegance,
360 m2, medindo 12, no x ano 2005, preto, completo
30, 00 plano, ótima localiza-, com Air bag duplo em

ção, pronto para cons Tr:uir, ótimo estado R$34.900, 00.

próximo da Seara, direto
. 1r:3376-143'5/9942-9613

com o proprietário, com As Tr:a-Vende-se, 97, GLs;
con Tr:ato regis Tr:ado em completo, rodas 16, verde, .

cartório-loteamento. Aceito . H$17.000, 00. Tr:9123-
.carro em Tr:oca. Tr: 3376- ,7355·.
1378 1 8428-9689 As Ir.a-vende-se, Ó5, fle)(,
BR 280- Vende-se, distante confort, 2:0, prata, com-
3km do posto Marcolla, in:- pleto, confort, em ótimo
dus Tr:ial, 22.870m2, R$16, estado. Tr:3273-5233
00 o me Tr:o. Tr:9137-5573 ' CORSA - Vende-se, 2 pts,
creci 11831 97, branco, ótimo estado.

Tr:9177-3927
Corsa- vende-se, Sedan
Cinza 1.6 GLS 2001, .

R$1.8.500 à vista, sem
. Tr:oéa. Tr: 9917-3771
CORSA - Vende-se, 96,
Super, branco, Tr:ava ele
Tr:ica, alarme, desemba
çador Tr:aseiro, ar quente,

z: CAMINHÕES
limpador Tr:aseiro, roda liga
leve, R$7.500, 00 + 11x de
R$415, 00. Tr:. ,96156811
ct Guilherme

. 'Corsa Sedari -venoe-se,
1.6, 2005, ar condlcío-.
nado, direção hidráulioa,

. vidro elé Tr:ico, Ir.avas
elé Tr:icas e alarme,
68.000krn. R$22.500, 00.
Tr: 91440121. Falar com

Ricardo ..

Corsa Sedan -Vende-se,
1.6, 2005., direção hidráu-

.

lica, automático, Tr:avas
elé Tr:icas e alarme, .

57.000km.23, 000, 00,
Tr:3274-8077. ,

Corsa-vende-se, Max,
ano.2007, 4 pcornpleto,
único dono, R$25.000, UO.
Tr:8404-3325

.

.

Corsa-Vende-se, Wind ano

95 azul super conservado e

em ótimas condições todo
documentado por R$9.00D,
00. Estudo proposta para
pagamento a vista. Tr: 3371

.

. 8700 ou 8407.0997
.

Corsa-Vende-se, 97, bordo,
Irava, rodas esportivas,
película,-R$10.600, DO, Tr:
9123-7355

Corsa-Vende-se, sedan, 99,
1.0, 8v, 4p, Tr:ava, alarme,
ar quente, R$12.500, 00
MERIVA - Vende-se, 03,

. completa, R$5.000, 00 en

Tr:ada + 40x de R$956, 00.
Tr:.99886649

STX, 94, 2.8, gasolina!
GNV, em ótimo estado,
R$25.000, 00, Tr:979-6850

· ou 3371-6368
810- Vende-se, 01, dizer,

I

aceita-se Hilux na troca. Tr:
3372-0665
S10-Vende-se 02, 4x2,
R448.000, 00 aceita-se,
carro em Tr:oca; revisada

DEL REY - Vende-se, '

om garantia. Tr: 3373-3311 .'83, verde, metálico, bom' 9962 ..5885
'

estado. R$2300, OQ. Tr:
.

-

Stü-vende-se, 05, a diesel,8459-8773 ou 8461-3436 .

4x4, 2 portas. Tr:3275-
. ESCORT GUARUJA -

0697
Vende-se, 91/92, 4 portas,
VE, TE, AR. Tr: 3372-0416.

18:00 hs)
. Vec Tr:a- Vende-se ano

2001, comp. + couro,
66mil km rodados, 2.2
mpsi, 8 válvulas com rnanu
ai e nota. Tr:3376-2776
Vec Tr:a- Vende-se branco,
99, AC dgital. Tr:9947-8394
joares ..

Vec Tr:a- Vende-se.
GLS, com' leto, 2.2, 99. .

,

. R$19.500, 00, aceita-se
veiculo de menor valor Com
GNV. Tr: 3275-3538 9931-
9410
VEC TR:A- Vende-se,
2.0, GLS,'ano'95, cinza,

"

R$13.500. Tr:3371-9157 Escort- Vende-se, 94, eu-

Vec Tr:a- Vende-se, '

ropeu, R$4.700, 00 avista.
Tr:8839-2879

completo, prata, 1.0, 05, . �

9flex, em ótimo estado, preço, Escort- Vende-se, GL, 8 ,

a consultar. Tr: 3273-5233. 1.6, gaso..liQa, R$4.600, 00.
Tr:3273-0216/9177-2300 .

COURIER - Vende-se, 06,
1.6, branco, R$22, 000.00.
Tr:. 32731944

Caminhão- Vende-se,
pequeno, agregado com

frete na Aurora. Tr: 9186-
3103 e 3376-2306 Fer-
nando .-

D40-Vende-se, 90, cf
baú, direção hidráu
lica, alarme, Tr:avas
ótimo estado R$34.900, 00
Tr:33701478/99030877
Mercedes 608- Vende-se,
no Baú, 74, R$25.000, 00

-

negociável. Tr:9149-9673
Lucia
MERCEDES BENZ L1214-
Vende-se, 94, c/ baú,
branco. Tr:. 9979-6850/
3371-6368
SCANIA T112H -Vende-se,
83, todo. revisado, pneus
novos. TR:. 3370-7144
TR:UCÃO'':_ Vende ou

Tr:oca-se, 81, Fiat, mecâni
ca Mercedes, R$25.000,

. 00'. Tr:.99380871
'

Courrier Vende-se, ano

2003; 1.6, branca, ótimo
estado. Tr: 3275-2049

VERONA - Vende-se, 94,
.LX, álcool, rodas de liga
leve, pára-choque person
alizado, película. R$6.500,
00. Tr: 8405-9689. -.

Verona- Vende-se 1.6,
ano 90, branco, excelente
estado de conservação,
R$5.800, 00 Tr: 9918-9996

Vec Tr:a- Vende-se, gls 97
verde completo, GNV, roda

-16 valor R$17500, 00.
Tr:3370-0073 e 9123-7355
Vec Tr:a-gls, 2.2 com

pleto; ano 99 com GNV, .

R$19.500, 00
Vec Tr:a-gls, 2.2 completo,
ano 99 com GNV, Tr:oca
por carro de menor valor,
R$19 ..500, 00 n Tr:3275-
3538/9931941 O

.

.

VEC TR:A-Vende-se; GLS,
bordo, 97, completo,
R$17.800, 00- Neste valor,
preferencialmente, sem
Tr:oca. Tr:8831-8989 Vilmar
Vec Tr:a- Vende-se, 97,
bordo, completo, banco de
couro, aro '17, Irnca-se por
pick up. 1r:9112-0055

Eséort- vende-se, GL,
ano' 8-9, 1.6, com som,
R$4.900, 00. Tr: 9177-2300
F-1 000 - Vende-se, 86, tur-

.J>inada, vidros e Tr:avaelé .•

Tr:icos, alarme, OH, banco
couro, 'completa, R$22.000,
00. Tr:. 99419712

.

F-1 000 - Vende-se, 93, die
sel, cabine simples (mod- .

elo novo) motor mwrn em

ótimo estado. R$27.000, 00
nego Tr: 9973 5052
F-1 000- Vende-se, 94, .

MWM, aceita-se automóvel
em menor valor. Tr:9632-
3925
FIESTA - Vende-se, 00,

.

4 portas, azul peroílzado,
pára-choque personalizado.
R$12 500, 00. Tr: 8405...

,

·9689 -

,1N'hMNrIII',II",,' M DTO C I C lETAS,II1IJI!JIJIl/JlJJJill1i

.

- VW 8150 - Vende-se, 01, c/
baú, branco. Tr:. �979-€)850

. /3371-6368

BIZ - Vende-se, 03, 100cc,
sem partida elé Tr:ica, preta,
oferta, R$3.300, 00. Brinde
capacete. 1r:33702060 ou

9948-9644.
Biz- vende-se, 04, par- .

tida elé Tr:ica, única dona,
·

revisada com dois pneus
novos, relação e bateria

.

.' nova, 3.300.00, Tr: 9992- .

3755

c: CHEVROLET

AS TR:A - Vende-se, 05,
.

Hatch Elegance, 4 portas, OPALA - Vende-se,
2.0 flex, preto, AR, OH, VE, comodoro 83, azul, 2 pts.
TE, AL. Tr:8823-8479. Tr:9188-2814.

.

,

AS TR:A- Vende-se, 08,. S,10 -_:_ vende-se, 00, 2.2,
preto, roda 16", ipva pago,', . 4x2, GNV, cab, Símp, VE,
único dono. Tr:. 99294800 TE, AL,lM, 4 pneus novos.

AS TR:A - Vende-se, Ótimo estado. R$25.500,
no,' preto, completo + DQ. Tr:9967-9864.

. teto, H$19.500, 00. Tr:. S10 - Vende-se, 00,' diesel, .

99269663 A�S, AC, OH, prata. TR:.
99239345

Biz- Vende-se, 08, com,

partida, 10.000km;
"

-

Tr:3373-6051 3373:-0711'
9929-8479

.... FIAT
Flesta- Vende-se, Hath, GB500- Vende-se, DÓ,

.

branco, 08. Tr:9143-0574
'.

alarme, luz branca, pneus
Josi novos. Tr:3370-0479 '

Fiorino FU(Qão- Vende-se,
08/08; revisado, com GNV,
semi Nov, oferta a vista
sem Ir.oca, R$24.000,. 00.
Tr:8831-8989 Vilmar ,

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

. KA:- Vende-se, 98, prata,
pára-choque personalizado,
TE, AL R$9.500, 00 s/ .

Tr:oca. Tr: 8405-9689.
KA- Vende-se 2009/2010,
branco, 8.flOO km rodados,
carro de mulher, única dona,
R$12.500, Op e assumir fi
nanciamento; 1r:9957-9130
Ka- Vende-se, 97, avaria
no motor, R$5.0DO, 00.
Tr:3276-0850

.

Ka- vende-se, ano 2001,
image, ótimo estado,
R$1.500, 00 en Tr:·. Mais
parcelas de R$454, on
Tr:3273-6417
MONDEO - Vende-se, 95
teto solar, banco elé Tr:ico,
air bag duplo, ABS, top de
linha. Tr: 3373-8244.

Ranger-Vende-se, caminho- ,

netaestendida. vermelha.

CG- vende-se, 150, ano 08,
com partida elé Tr:ica, com
11 km, 5, 500, 00, Tr: 3275-
3-538 ou 9931-9410

· CG - Vende-se, 01, Titan
125, completa, doc. 10,
pago; prata, pneus novos,
imperdível, R$2.500, 00.
TR:. 88139714/91495390
-Leandro
CG - Vende-se, Tltan 125
ks, prata, c/ baú, R$2.700,
00. TR:. 33717317/
99267616
CG TITAN-Vende-se, azul
metálico, 08, km12.500,
placa fínal t paga até janeiro

.

,2011 R$2.000, 00 + 23x
R$232, 00 Tr:84062931
CG- vence-se 150cc, .

04;05, .R$3.500, DO.
Tr:9189-9589 Giovani
CG- Vende-se, 150, 09. Tr:
3373-3836 8422-2576

CG-Vende-se, ,600cc
Hornet, 06/07, 27.000 km,
prata, R$26.000, 00; pneus
Micheiin novos Tr: 9131-
5362 Luciano.

CG�Vende-se, 88/89, toda
. original. Tr:9923-1153

'

Caminhão- Vende-se,
pequeno, agregado com
frete na Aurora. Tr: 9186,;
3103 e 3376-2306 Fer
nando

D40-Vende-se, 90, c/
baú, direção hidráu
lica, alarme, Tr:avas
ótimo estado R$3.4.900, 00.
Tr:33701478/99030877
Mercedes 608- Vende-se,

·no Baú, 74, R$25.000, 00
negociável. Tr:91. 49-9673
Lucia
MERCEDES BENZ �1214-

'Vende-se, 94, c/ baú,
.

branco. Tr:. 9979-6850/
3371':6368
SCANIA T112H - vence-se.
83, todo revisado, pneus
novos. TR:. 3370,.7144 .

TR:UCÃO - Vende ou

Tr:oca-se, 81, Fiat, mecâni
ca Mercedes, R$25.000,
00. Tr:.9938Q871
VW 8150 - Vende-se, 01, c/
baú, branco. Tr:. 9979-6850
/3371-6368

I

S-10 - Vende-se, 04/04, :
_

mrbo diesel interculer, cabo
Simples, AC/DHNE/TE e

sistema de ras Tr:eamento.
R$39.000, DO. Tr:91 07-
6932.
S-1 0-, Vende-se, 2-.4S,
01, 2 portas, com-

.

pleta, R$24.000, ao.
Tr: 33723951 ou 47
84223148.
S10� vende-se, complete,
com GNV, R$25.000, DO.
Tr:3370-8633

.

Vec Tr:á- Vende-se, bordo.
97, completo + couro, aro

.17, Tr:oca-=se por pickup ou

saveiro. Tr:9112-0055-

Vec Ir.a-vende-se. ano '

2000, completo com abs e

volante escamotiado, roda
de ligaleve e mp3, 19.900,
00 aceita-se Ford k no .

negocio. Tr: ;3276-1914 ou

9602-8437
Vec Tr:a- Vende-se 95, flex,

.

branco, completo, muito
.

-

conservado. Tr:'9197-2309/ .

3275-2245 ariane (após as,
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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, la
ser 150cc, prata, baú givi, -

c/ capa, cadeado, R$4.000,
00. TR:. 3055.:3756/8408-
9110
DÀFRA - Vende-se, 09,
laser, 150cc, prata, c/

,
bau givi, capa e cadeado,
R$4.000, 00 + Tr:ansf.
consorcio. TR:: 3055-3756
à noite.
DRAG STAR - Vende-se,
04, preta, customizada. Tr:.
3372'1528/91816689
Falcon-Vende-se, 2004,
preta, H$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

�T
03 - Vende-se,

8, 660cc, 6�500km,
$22.300, 00. TR:. 3370-
144

SBX TWISTER- Vende-se, '

01, 250, ou Tr:oca por
carro. Tr: 49 91526922
/3372-3333

XR 250 - Vende-se, 04,
tornado, equipada p/ Tr:ilha,
R$3.500, 00. Tr:. 92140486
Xl 600- Vende .. se moto
de Tr:ilha R$5.000, 00.
Tr:9979-8040
XT- Vende-se, 660r, preta,
08, com caixa Baqaqeíro,

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

, XT660- vende-se.ano 05,
R$18.000" 00. Tr:9979-
8040

. YBR 125 - Vende-se, 06,
Yamaha,'14.000 km, ver

melha, c/ baú e capacete.
Tr:. 8443-3999/3376-
1996

""� OUTROS

Aero Willis- Vende-se, ano
,

68, totalmente originai,
'

carro para colecionador
R$15.000, 00. Tr: 9979�
8040.
ALFA ROMEO 164 -

Vende-se, 95, impecável,
R$12.000, 00. Tr:.
99888137

Honda Fit-Vende-se, 1.4 LXl Besta- Vende-se, Ki� gs
2005 automático, 28.000,

-,

grand ano 2004 batida '

00 parcelado. Tr: 9918-'
'

frente. Tr: ·99613039
0000

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

. Web EVO 100, 06, preta,
partida elé Tr:ica, grátis 2
capacetes preto. Tr:3275-
3105
Suiuki GS 50Q-Vende-se,
2009. Ir; 3373.;0841
Titan: 150-VENDE-SE ou

TR:OCO, ano 2005, preta
,

em ótimo estado pouco
rodada, R$3.800, 00. Ou

, Tr:oco por Bross 150. Tr:
3371 8700 ou 84070997.
Titan-Vende-se 150, 2005"
preta em ótimo estado e

pouco rodada, R$3.800, 00.
aceita-se em-tr.ocaêross .

150, Felzerda Yamaha ou
Honda 250 ou 300. Tr:3371

. 8700 OIJ 84070997
TORNADO- Vende-se,

,

04, p/ Tr:ilh'a, c/ doc. Tr:.
92200034/ 33712697
Celsà
TWISTER -Vende-se,
07, bordo. Tr:. 33713570
/88216776
Twister-vendé-se, ano
2003, vermelha, 5.500.00,
Tr:3370-1161
Twister- Vende-se, ano

2003, vermelha, R$5.500,
000, aceita-se carro em

.,

Tr:oca
Web- Vende-se web preta
eníco dono. Tr:. 91016007

BMW- Vende, ano 93,
esportiva completa, 2p, cor.
Prata. Tr:3275-2049
BMW- Vende, anã 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 licen
-clado 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,
1981/19'82, motor MWM,.

,

carróceria graneleira no
'

valor de R$26.000, 00 em

, ótimo estado. Tr:9184.0124
, ou 9988.1982 com Alzemir.

JEEP - Vende-se, 61,
6 cilindros, 4x4, 3 mar- '

. chas, H$18.000, 00. Tr:.
99623664
JEEP - Vende-se, 61,
gasolina, 4x4, redu-

-

zido, R$18.000, 00. Ir;
,

33740·649
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PICASSO - Vende-se, 02,
exclusive, AR, banco de
couro, compl, ótimo estado:'
R$24 500, 00 . Tr: 8862-
0017.

PICASSO·- Vende-se, 04,
completo, R$29.0.00, 00.
TR:.33705622

.QUADRICIClO - Vende-se,
'08, Suzuki 750. Tr:. 9973- -

8618

Splinter- Vende-se, COI,
313,04, completa, com ou

sem serviço. Tr:3372-21 05
ou 9934�7517

'

TOYOTA - Vende-se ou·

Ir.oca-se, 04, HllUX, 3.0,
turbo, 4x4, preta, .gabine
dupla, couro, compl.
58.000KM.-:1° dono. Tr: -

'3376-5122..

VAN FURGAO - Vende-se,
, 03, Mercedes Benz Sprinter
311 COi, 4 portas, diesel,

,

IPVA 2009 pago"R$52.000,
00. Tr:. 47' 8443-3999 ou

3376-1996
Cz 150-vende-se, ano

, 1954, relíquia,' Tr:3379-
2222
Tipo 95-vende-se, comple
to, vendo ou Tr:oco, aceito
moto, valor de 6.000, 00

.

Tr:8807-3457 ou 3370-
5723

Pampa-vende-se, ano 93,
branca, 8.500, 00, aceita
se carro de menor valor
Tr:3370-1161

INIrIIII/lIri'III,NI'1 PEUGEOT

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
Peugeot 207-Vende-se
1.4, 08/09, preto, flex, 4
p.cornpleto, rodas de liga
14, volante com reputa- .

gem 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

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

, Peugeot 2003- vende-
se, cabriolet, lindíssimo,
completo, 40, 000, 00, Tr:

'

9922-8300 ou 2106-8522
Pick up Peugeot- vende
se, ano 95, valor 4, 000,
00 maísünanclarnento ou

Ir.oca-se por Tr: 3370-
8249

'

1�lIlmlllnIIlUlm{/ RENAUT

CLlO - Vende-se, 03, Rl,
1.0, preto, completo, air
bâg duplo, ótimo estado,
R$1.8.800, 00. Tr:. 9978
6795 Raquel
CLlO - Vende-se, 03, '

Sedan, 1.6, completo, top
de linha, R$20.000, 00. TR::
91021701

,

,CLlO - Vende-se, 04, 16v,
prata, esportivo, completo,
gasolina,50.000km,
R$23.000, 00. Tr:. 9902
3992

'Clio� Vende-se, 06, 2 por
tas, preto, R$17.500, 00.
Tr:9186-1357.
MEGANE - venee-se,
01, sedan, compl., cinza.
Tr:8433-0088.
MEGANE - Vende-se, Gran
tur 08, completo, revisado
com 40.000km. Tr:9186-
5783.
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

Mégane- Vende-se, ano -

07/08, Dynarnque, 1.6, .,

_
l6V, Flex, Completo, único
dono. Tr: 9131 -0179 ou '

3373-7330
.

"

.
.

Renault-Vende-se Scenic
�privilege 2.0, 2004, AG, 'OH,

COMPUTADOR DE. BORDO,
Tr:ava, VE, Alarme, Banco
de couro. Automática.
Preta. R$29.500, 00. n:
91440121- Tr:atar com
Ricardo. .

SCENIC- vende-se, 2003
em ótimo estado, Tr: 9646-
7296/9923-4061
SCENIC - Vende-se, 06; .

Privilege, R$32.000, 00. Tr:.
99623664

Scenic- Vende-se Privileae,

2.0; ,04, AC, OH, Computa
dor de Bordo, Tr:ava, VE,
alarme, Banco de Couro, ,

automática, R$28.000,
00 preta. Tr:9144-0121
Ricardo

'

11'1/1,',''''',1111,/111. VOLKSWAGEN

BORA - Vende-se, 01, azul,
compl, banco de couro,
com rodas tsw 18 ABS.
R$26" 500, 00. Tr:8405-
9689.

.

"

Corsa- Vende-se, ano 94,
cor preto, aro de liga leve,'
R$.8.500, 000. Tr:'3370-
1161
Fusca- Vende-se, 71, em

t bom estado. Tr:9933-:0227
Fusca- Vende-se, 76,
aceita-se moto em Tr:oca.
Tr:3376-1338
Fusca- vende-se, 81,
R$2.600, 00. Tr:3273-5360
Fusca- Vende-se, ano

. 74, vermelho, bancos em

corvim original de fábrica,
, motor 1300cc,' em otrno
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, Spe-

. cial, alcool, R$14.500, 00.
Tr:.33719157 -

GOL - vence-se, 09,
1.0, 4 portas, flex, preto.

,R$28.000, 00 Tr:327,3-
5233.

.

GOL - Vende-se, 94, 1.0.
R$8.800, 00. Tr:9962-3664.
GOL - Vende-se, 96, Plus,:
1.0, 59.000km, branco, ,

única dona, R$11.500, 00.
TR:.9975-1177

,

,

GOL -. Vende-se, special
02, 2pts, ótimo estado.
Tr:9188-2814 cf Antonio
Gol:' Vende-se, 93, 14;6,
branco, H$7'.500, 00, acíta-

.'

se automóvel em Tr:oca,
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, special 2001.
vermelho, 4pneus novos,
nunca bateu, manual e NF.
R$12500, 00. Tr:3370-0073
e 9123-7355
Gol- Vende-se plus 2002 4

'

portas, prata, vidro Tr:ava
. ele Tr:ica com alarme auto-.

matico. rodas ll, parachoq
personalizado. R$17600,'
00. Tr:3370-0073, 9123-
7355

Gol-Vende-se, ano 99, MI,
R$5.000, 00 de en Tr:ada
+ parcelas R$400� 00

Gol-vende-se, ano 99, rui,
8 valvulas, 5.000, 00 de en

·

'Classi,rnais 11

\
,

Pegeout 206- Conversível,
ano 2"003, R$35.000, 00' +
financiamento Tr:. 3372-

,1371
Pegeout 206-vende-de, _

sesation, 08, 1.4, flex,
preto, 4 portas, direçãO'
hidráulica, ar condicionado,
It/dt, película, som, 16,
OOOkm, 28.500, 00 ou en

Tr:ada de 16.500, 00 mais
29x de 612, 00. Tr: 9161-

.

,

0907'ou (47) 3338-1565
. .

, Pegout 206- Vende-se, ano
2001, 16Vv, completo me

nos direção, cor vermelho,
1.0, R$16.500, 000. Tr:

. 9975-3940/9902-6717 .

PEUGEOT 206 ., Vende-se
urgente, 07,'SW Flex, com

pi, único dono, R$25.700,
. MitsubiShi- Vende-se, L200 00. Tr: 9918-0000
Gl 98, 4 X 4, Diesel, Cabine . PEUGEOT 206' V destendida. Completa, AR, _', .'

- en e-se,

DH, TE. R$32.500, 00. '

. O?, prata, AR. OH, VE, TE,
Tr: 91440121 falar com ,�Ir ba� duplo, pode ser

RI'cardo flnanclado. R$18..500, 00.
. '

.
'

Tr: 9975-0078.
Mitsubishi- Vende-se,
07, l200,APE,Outdoo�
'chumbo, R$29.000, 00. Tr:
30550024/91561228
PAJERO SPORT - Vende-se"
02, disel, 2.8, completa,
4x4, R$48.000, 00: Tr:.
91151154

.,

Tr:ada mais 25x 400,00
" tem que Tr:ansferir o ünan

ciamento, Tr:3370-1161
Gol- vende-se, Gti, comple
to, branco. Tr:9933-0227
Gol- Vende-se, 94 Branco,
Motor 1000 CHT, Possui
Ir.ava, alarme, bancos em
curvim, escapamento tur
bai, aparelho de dvd player

'com tela embutida, dois 6"
da pionner, qua Tr:o 69 da
pionner, um Sub da pion-

. ner, um Módulo de 1200 da
Suster, R$10.800, 00. com

o som, e sem o som 9.500,.
00. Tr:8855.,_9931; e-mail:

·

rafaelosouza87@gmail.com
GQLF - Vende-se, 06,

,

2.0, automático, prata,
22.500km. Tr:. 9981-9777'

, GOlF'- Vende-se, 09, 1.6,
Sportline, vermelho, único
dono, completo, revisado.
R$50.000, 00. Tr:. 8849

.

3600/47 3273 5144 (após
18hrs),
GOlF - vende-se. 95,
GTI, R$12.000, DO. TR:.
33716968

Gol-Vende-se, 01, vermelho,
ótimo estado, R$10.600,
00. Tr: 9123-7355

Gol-Vende-se, 92/93,
· gásolina, 1.0, R$7.500, 00

avo Tr:8831-8122 Pa Tr:icia
-,

ou Edir.

Gol-Vende-se, GTI, 2.0,
completo, branco. Tr:9933-
0227

'

KOMBI FURGÃO - Vende
se, 07, branco, flex, c/ GNV.
Ir; 9979-6850/3371-
6368
Kombi- Vende-se, 97,
com GNV, envidraçada,
R$10.500, 00. Tr:3275-
2716,

Paratl- vende-se, 20.06
, Tr:ckfeld, 1.6, top 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$20.500,

'

00 ou R$16.000, 00 de en

Tr:ada + 12x de R$65'2, 00. �'

Tr:3376-3978 (após 13h)
SAVEIRO - Vende-se,
00/00, G3,.cinza, ótimo ,

estado. Tr:. 33761060/
91376250 c/ Maicon pela
manhã
SAVEIRO - vende-se. 99,

, bola, 1.6, R$15.000, 00.
'

.

TR:. 33716968

Voyage-Vende-se 1.0, ano

2009,. "cinza, completo, c/
Imobilizador ele Tr:ônico,
Volante multifuncional,
alarme, MP3 c/en Tr:ada
piSO, Usa e bluetooth.
R$33.000, 00 - T: 8433-
7261
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Oposição comemora pesquisa
Datafolha mostra José Serra (PSDB) com 39% e Dilma Rousseff (PT) com 38%

� oposição comemorou o

'esultado da pesquisa Datafolha
livulgada ontem, que aponta
Impate técnico entre o tucano

�osé Serra (39%) e a petista
�ilma Rouseff (38%) na

lisputa presidencial.

epois de uma semana difícil,
em que o PSDB teve de ad
ministrar lima crise com seu

..." principal aliado, o DEM, por
onta da escolha do vice de Serra, a

[equena vantagem do tucano sobre a

andidata do governo dá novo ânimo
os oposicionistas.

Para o presidente nacional do PSDB,
enador Sérgio Guerra (PE), o resultado
tão surpreendeu. Pelo contrário, era

I esperado e batem com os números
.e pesquisas internas do partido que
lnalizam a retomada da dianteira por
arte e Serra. Ele admite, contudo, que
eleição deverá ser dura. "Vamos entrar

.essa segunda etapa da disputa compe
ltivos e com chance de vitória, apesar
a confusão jurídica reinante. Mas será
.ma disputa' dura", prevê Guerra.

Na mesma linha, o presidente nacio
nal do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ),
também prevê uma eleição disputadís
sima como a ocorrida recentemente no

Chile. 110 Datafolha confirma que a elei

ção não está definida como imaginam
alguns governistas", alfinetou Maia.

Na avaliação do presidente nacional
do PTB, Roberto Jefferson, a eleição pre
sidencial deste ano tem tudo para ter

minar como um tango argentino, com

emoção até final.

"O Datafolha confirma que a

eleição não está definida como

imaginam alguns governistas".
RODRIGO MAIA, DEPUTADO

"Entendo que a pesquisa do Data
folha mostra a verdade. Não que a do

Ibope, divulgada semana passada, esti
vesse mentindo, mas a antecipação do

campo a desvirtuou, na medida em que
não pegou o efeito dos programas parti
dários do PSDB e PTB. Essa antecipação
acabou servindo para cooptar partidos
mais volúveis como o PSc. Eu mesmo

sofri um ataque especulativo, mas so

mos firmes e acreditamos na vitória de
Serra", disse.

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

. Serra aparece um ponto na frente de Dilma na pesquisa

Hor:mo: das i_ as 22h3t

LilIFal: XP Inv.....,: t!i. os l:'"73-S OS

P$I'·e\,ttIl€lI !?lt'>l i;l ltll: íl:>. <'lll!1J e,W .

Os números
de outras
pesquisas

- A pesquisa do Datafolha, a

primeira após as convenções
que oficializaram as candidatu

ras' contrasta com os levanta
mentos divulgados na semana

passada pelo CNIlIbope e nes

ta semana pelo Vox Populi, em

que a candidata Dilma Rousseff

aparece na liderança com 4Q%,
contra 35% de José Serra. Na

pesquisa dó Datafolha a apro
vação do presidente Lula bateu
novo recorde e chegou a 78%.
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Mercado Regional Ikarsten.@netuno.com.br

Lourival Karsten

Diniz e Klein se acertam
Após quatro meses de negociações, o Pão de Açúcar e as

Casas Bahia chegaram a um acordo sobre o contrato de fu
são das empresas, que corria o risco de ser desfeito. O novo

acordo foi assinado por Abílio Diniz, dono do grupo Pão de

Açúcar, e Michael Klein, da Casas Bahia, e foi formalmente
anunciado ontem. A família Klein terá participação maior do

que acertada no início do ano e terá direito a veto em decisões
do grupo que envolvam as Casas Bahia. A fusão das empre
sas, acertada em dezembro do ano passado no valor de 19 bi
lhões de reais, deu origem à maior rede varejista do Brasil. Em
abril deste ano, porém, a Casas Bahia contratou o escritório

. Pinheiro Neto Advogados para fazer a revisão do contrato por
se considerar em desvantagem.

Promoção 50 anos
No último fim de semana. chegou ao fim a promoção

"Urbano 50 anos, 50 prêmios" desenvolvida pela Urbano In
dustrial em parceria com a Record. O objetivo foi aproveitar
o aniversário da empresa para promover seus produtos. Em
bora a presença da Urbano na mídia não seja nenhuma no

vidade, esta foi uma promoção que deu uma amostra de sua

presença em praticamente todo o país, pois foram premiados
consumidores dos mais diversos municípios brasileiros.

Cosan e Braskem
. A Cosan, maior grupo sucroalcooléiro do Brasil,

anunciou acordo de fornecimento de 175 milhões
de litros 'de etanol hidratado para a Braskem para 'a

produção de plástico verde (polietileno, feito a partir
do etanol) na unidade da petroquímica que está sendo
construída em Triunfo (RS). Trata-se de uma iniciativa
muito importante, pois dá inicio a um novo ciclo de pro-

.

dução de materiais plásticos que de derivados do petró
leo passam a ser derivados do etanol.

Elian na

Fit 2010
A Elian Têxtil comemora o su

cesso de sua primeira participa
ção na FIT - Feira Internacional de
Moda Infanto-Juvenil/Teen e Bebê

que aconteceu no final de junho no

Expo Center Norte. No evento, a em

presa apresentou seus lançamentos
para a Primavera verão 2010/2011
das marcas Elian e Elian Beats e

lançou a Linha Homewear (pija
mas), que teve ótima aceitação pe
los lojistas.

lula na África
O presidente Lula embarcou

ontem para uma viagem de dez
dias pelo continente africano, pra
ticamente seu último grande giro
no exterior antes de deixar o Palá
cio do Planalto. O roteiro começa
por Cabo Verde e vai terminar na

África do Sul, onde Lula assistirá
à final da Copa. Com urnaagenda
que prevê acordos de pouca ex

pressão, a viagem tem, na verdade,
um forte peso simbólico: permitir
que o presidente Lula se "despeça"
do continente africano, um dos

principais alvos de sua política ex

terna. Essa é a 11 a vez que Lula vai
à África e, segundo o Itamaraty, o

presidente já fez mais viagens ao

continente, 24 países foram visi

tados, do que todos os seus ante

cessores juntos. O ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso, por
exemplo, esteve em três países
africanos em viagens oficíàís,

INDICADORES

.

Agora a Cãmara tem

uma linha especial para
\

atender você. Ligue

grátis ou acesse nossa

. página na internet e

mande seu recado: Com

sua portidpoçõa,
construiremos, uma
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de gigantes
Alemanha e Argentina se cruzam' há décadas e hoje duelam pela semifinal

Técnico Joachim Lõw botou panos quentes nas declarações de Schweinsteiger e elogiou os adversários; ele não sabe se contará com Podolski

CIDADE DO CABO

Bastia� Schweinsteiger
apenas pôs o dedo numa

ferida que a história das
Copas se encarrega de
manter aberta.

"-Intre a frieza e a emoção à flor
da pele que carregam como

rótulos a diferenciá-las, Ale
....manha e Argentina há dé
cadascruzamseuscanrrU]hosnuma
batalha pelos mesmos espaços. Sob
o forte tempero das provocações,
as seleções de Maradona e Joachirn
Lõw reeditam o confronto que ter

minou em confusão há quatro anos,
em Berlim, e se enfrentam hoje, às
16h, no Estádio Green Point, nova

mente em busca de uma vaga entre

os semifinalistas de um Mundial.
O duelo já começou fora de

campo, com as línguas afiadas
desde que Schweinsteiger afir
mou' na quarta-feira, que a Ar

gentina abusava das provocações
e que o tumulto. após a decisão

por pênaltís vencida pelos alemãs
na Copa passada ainda não havia
sido esquecido. Ontem, o técnico
Joachim Lõw tentou diminuir o

mal-estar entre as duas equipes,
se derretendo em elogios à Argen
tina. "Bastian apenas expressou a

opinião dele. Não é a de todos nós.
Não vejo violência no time da Ar

gentina. O que existe é uma men

talidade apaixonada", amenizou

Lõw. O treinador admitiu ontem

que Podolski, com dores muscula

res, é dúvida para o jogo. Do ladó

argentino, a expectativa gira em

torno da estrela Messi, por causa

de uma gripe.

Maradona segue com o discur
so confiante e provocador. Sobre

Schweinsteiger ele revidou dizendo

que apesar de desajustados, a Ar

gentinajoga futebol. "Ele vai ver isso
ao vivo e direto dentro do campd',
alfinetou. Interpelado por torcedo
res, que imploraram a presença da

Argentina na final, Maradona não
deixou espaço para dúvidas quanto
a um dos times que estará em cam

po na partida do dia 11 de julho.
"Fiquem tranquilos 'muchachos,
nos veremos na final. Se Deus qui
ser nos veremos na final... e Deus vai

querer", respondeu.
Maradona confirmou Demí

chelis como titular, mas disse
ainda estar em dúvida entre Bur

disso ou Samuel. para completar
a zaga. O treinador garantiu que
sua equipe vai para cima da Ale
manha, se esforçará para manter

o controle do jogo.

• Agência O Globo
esporte@ocorreiodopovo.com.br

Tevezé
esperança
de gols
para os

argentinos
contra a

Alemanha

..
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Ução brasileira
para Espanha
e Paraguai
JOANESBURGO

OS anos em débito com

uma nação que sempre vê
a sua seleção chegar como

favorita, e ser eliminada

prematuramente, podem
começar a serem pagos
hoje, quando a Espanha
enfrentar o Paraguai, às

15h30, no Estádio Ellis,
Park. A derrota do Brasil on

tem para Holanda serve de

lição para os dois times.
liA eliminação do Brasil

é uma lição. Mas a Holanda
teve méritos para ganhar. Só
não vejo como uma grande
surpresa', disse Del Bosque,
acrescentando que o jogo
de hoje é o mais :iri1portante
para a Espanha. "Através
samos um bom momento

e vamos avançar. Não rios
conformaremos com a se

mifinal", considerou.
A eliminação do Bra

sil pela Holanda também
dominou a atenção do Pa

raguai. O técnico Gerardo
Martino usou o exemplo
dos brasileiros para dizer

que, apesar de "também
favorita, como o Brasil",
a Espanha pode sair der

rotada. "Estava claro que
havia quatro equipes
consideradas mais fortes.
Mas a Holanda, que tam

bém é forte, derrotou o

favorito. O Paraguai pode
fazer este papel".

"
A Holanda, que
também é forte,

derrotou o favorito.
O Paraguai pode
fazer este papel.
GERARDO MARTINO,

TÉCNICO DO PARAGUAI

"
RODGER BOSCH/AFP

Casillas tem a missão de
.

parar o ataque paraguaio
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linha de Fundo

ulimar Pivatto
* BRASIL

FERNANDO MAIA/AGÊNCIA O GLOBO

Adiado

Ficou
para 2014. Quem

sabe em casa o Brasil te

nha uma melhor sorte na

Copa do Mundo. Como
eu disse no meu blog, o time de

Dunga perdeu. para ele mesmo.

Tudo bem que a Holanda jogou
muito no segundo tempo e tem

grandes jogadores, mas os brasi
leiros sentiram o golpe quando
os adversários acharam aque
le primeiro gol. Nossa defesa,
considerada uma das melhores
do mundo, falhou nos dois ten

tos que tomou. Felipe Melo, o

destemperado,' enfim conseguiu
ser expulso.

NÚMEROS DA COPA
A -vitória do Uruguai nos pênaltis
foi a sétima consecutiva a ter como

vencedor a seleção que iniciou as

cobranças. O "tabu" vem desde o

Mundial de 2002, quando a Irlanda
iniciou as disputas e perdeu para
a Espanha. Foi a segunda vez na

história que uma decisão por
pênaltis não envolveu uma equipe

,

europeia. A primeira também foi
neste ano - Paraguai e Japã9'
pelas oitavas de final.

Sem culpados
Não adianta ficar sacrificando A ou B. No futebol, todos

merecem aplausos na vitória e quando perdem todos têm de
ser responsabilizados. Dunga pagou pela coerência. Chamou
vários jogadores contestados e que eram reservas em seus clu
bes e resistiu aos apelos para levar os meninos da Vila. Seria
um herói se fosse campeão. Pagou pelo preço que saberia que
poderia pagar. Ele arriscou, do jeito dele, mas arriscou. Não
adianta agora crucificá-lo.

)

1

\.

�
\

:OZEiI80.,Preteri-do'por
. Flamengo e vaSco, o meia

,

M(mtiltoí destaque da tJn!versidad
40 Chile, fechoucom o Cruzeiro

, RorR$ 6,2 olilhões.

FLA�.NGO li Vândalo.s
:piçharam os muros da Gávea"
com afrase: "Bruno assassino,
cadê a Bliza?", O goleiro-não:.'-!,':'

_-

", ""
I " ri

comentou ocas?

CITY� YayaTouré,,:' ,-

des�i�q�l( i. da çostalgo)1arfim)
",dewou o Barcelonaji fechou

,
çom oManchester Ci,ty.

'ii ""
"

.'
i,

SA,NTOS. Ontem.mesmo

depoís da derrota da seleção
brasileira, o 'Pr€sidertte do
Santos falou de Rabinho.

� ,-

I
O çfitigente eycreqita na.. '

:'"
.

per;manência.dq Jogador. '

.

Basquete
Três equipes jaraguaenses

entram em quadra pelo Estadual.

Hoje a equipe sub-17 do Ianga
da/FME (foto) recebe Joinville,
às 15h, na Recreativa das Duas
Rodas. As meninas têm três vi
tórias em quatro jogos. Já os ga
rotos do sub-13 do CEJ /Mannes/
FME tentam a reabilitação em

São Bento do Sul. Na mesma ca

tegoria, as garotas da Elian/FME
'estarão em Mafra.

R. Marechal Floriano Peixoto, n° 80 - SI 4 e 5 1N\N\N.rnegacred.netCentro - Jaraguá do Sul �
(Ao Lado do Bradesco) \J!_(4713370."'I223 337D .."'I24O

Uruguaios
comemoram

a vaga
conquistada
nos pênaltis.

..

. Depois de 30 anos, Uruguai
chega na semifinal da Copa

JOANESQURGO
o sonho africano de um tí

tulo em seu território chegou ao

fim. Após um empate por Ix1, o

Uruguai venceu Gana por 4x2
na disputa por pênaltis, ontem

em Joanesburgo, e avançou à
semifinal da Copa do Mundo,
algo que não acontecia desde o

México em 1970.
Com um futebol mais sol

to do que mostrou na primeira
fase do Mundial, os uruguaios
tiveram raça, técnica e um pou
co de sorte para despachar os

últimos representantes do con

tinente africano e asseguraram
a vaga para um confronto com a

Holanda, no dia 6 de julho, pró
xima terça-feira. Foi o segundo
duelo de penalidades no tor
neio até aqui, após o triunfo do

Paraguai sobre o Japão, desta
vez decidido por Sebastián "EI
Loco" Abreu, ídolo do Botafogo,
com direito a cavadinha e tudo.

Até agora, da legião sul-
,

americana que havia se classi
ficado entre os oito melhores,
apenas um se despediu nes

ta jornada: o Brasil, .que caiu
diante dos holandeses. Ainda
restam Argentina, contra a

Alemanha, e o Paraguai, con

tra a Espanha, na competição,
para duelos neste sábado.
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Quimagraf
Ind Com. de Material Gráfico l1da.

FILIAL ITAJAf - seMATRIZ CURITIBA - PR

Rua Prof. José M. Higgens, 644

CEP: 81650-250 I Boqueirão
Tel. 41.3376-2991

vendas@quimagraf.com.br

FILIAL LONDRINA - PR FILIAL ASSIS - SP

Rua Santa Cecília, 1292
CEP: 19806-052 I Vila Orestes
Tel. 18. 3321-4436

.

Rua Alberto Werner, 165 Sala 03 Rua Araraquara, 38

CEP: 88303-161 I Vila Operaria CEP: 86062-570 I Jd. Veraliz
Tel. 47. 3248-2991 Tel. 43. 3028-2991

londrina@quimagraf.com.br filialassis@quimagraf.com.britajai@quimagraf.com.br

IVO GONZALES/AGÊNCIA o GLOBO

Sistema defensivo Brasileiro, um dos mais elogiados
da Copa do Mundo, falhou no momento decisivoo I

Brasilpaga caro por
desatenção na defesa

Holanda aproveita falhas, joga melhor no segundo tempo e fica com a vaga

"
Ninguém prepara um

time para perder. O
nervosismo veio porque o

jogo estava muito duro.

DUNGA, T�CNICO DA
SELEÇAo BRASILEIRA

"
)

tanto se concentrou, perdeu o

controle. A defesa, que era razão
de tranquilidade, permitiu, aos'

22, que Kuyt desviasse na pri-
,
meira trave e o baixinho Sneijder
cabeceasse para o gol.

Felipe Melo pisou covarde
mente em Robben aos 27 e foi

expulso. E pior. Dunga sentia na

pele o. efeito das opções que fez
'na convocação. Olhou para o ban
co, e não via uma peça de criação.
Optou por Nilmar no lugar de Luís

Fabiano. O equilíbrio fora embora.
No fim, no vestiário, sobraram lá

grimas. Na saída do estádio, Dun

ga foi chamado de burro pela tor

cida. Era a última cena de seu ciclo
à frente da seleção. "Todos sabiam I

que eu ficaria quatro anos", res

pondeu Dunga abatido.

O primeiro lance do jogo saiu
de Daniel Alves, impedido, lan

çou para Rabinho tocar para, o

gol corretamente anulado. Aos
nove minutos Felipe Melo, que
com equilíbrio emocional é ca

paz de grandes lances, fez um

primor de passe para Rabinho

Fechou-se, evitou até a torcida, 'abrir o placar. A seleção era se

quase não deu folgas a jogadores gura atrás e talentosa na frente.
enclausurados .. Teve acertos. For- Podia ter matado um jogo.
mau um grupo unido. E que jogou Mas futebol tem dois tempos
bem em momentos importantes" e ontem teve lado A e lado B. O
como no primeiro tempo contra Brasil voltou do intervalo ofere
a Holanda. Mas os 45 minutos res-

'

cendo campo demais à Holanda.
tantes mostrariam que compro- A segurança na defesa começou,
metimento, garra e concentração a ruir. O primeiro' lance capital é
extrema não são tudo em futebol. exemplar. Aos sete, Felipe Mélo e

Perdido, sem estabilidade emocio- Julio Cesar foram na mesma bola
nal e peças no banco para mudar cruzada por Sneijder e o volan
um jogo; o Brasil foi engolido até te fez gol contra. Pela primeira
sofrer o segundo gol: Holanda 2x1 vez na Copa, ° Brasil se via sob
e ° sonho do hexa adiado para a pressão. O bastante para desa

Copa do Brasil em 2014. . bar emocionalmente. O time que

PORTO EUZABETH

Durante quatro anos, a'

seleção de Dunga fez tudo
ao contrário do que foi
feito na Alemanha.

• AgênCia O Globo
'

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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ESTA UAl

Partida com jeito de decisão
Malwee vence Krona por 3xO em jogo ·que mais parecia uma final de campeonato
JARAGUÁ DO SUL

Independente de

competição, o clãssíco
entre Malwee/Cimed e

Krona/Joinville sempre
será disputado até o

último minuto e encarado
como uma decisão.
...... foi assim ontem, pelo turno

da Divisão Especial do Cam

peonato Estadual. Um time
__não queria dar o gostinho
da vitória para o outro. Mas quem
levou a melhor foi a Malwee que
se organizou melhor em quadra,
neutralizou as jogadas da Krona

e venceu o primeiro clássico de
2010 por 3xO.

O jogo começou tenso. Dian,
artilheiro da Malwee no Estadual
com três gols, articulava as jogadas
pela equipe jaraguaense e o Joinville
vinha com perigo nas bolas de lon

ga distância. O gelo só foi quebrado
aos 18min26. Índio passou para Le
nísio na entrada da área que cortou

para a esquerda, tirou do defensor
do Joinville, e bateu no ângulo.

-

Navolta do intervalo.a Malwee
teve de segurar as Investidas da
Krona e optou em contra-atacar.

E foi nesse tipo de jogada que os

jaraguaenses ampliaram. Tiago
defendeu um chute do Joinville e

no mesmo momento viu Lucas li-

vre, que lançou em profundidade
paraValdin fazer 2xO. O terceiro da
Malwee foi de uma jogada opor
tunista de Márcio. Na quadra de
defesa ele viu James,' que estava

como goleiro-linha, fora do gol, e

apenas chutou para marcar 3xO.

"
Esse é o tipo de jogo

que quem saísse na frente
teria vantagem tática

sobre o adversário.
FERNANDO FERRETTI,
TÉCNICO DA MALWEE

"
No final, em entrevista à rádio

Studio FM, Fernando Ferretti atri
buiu o bom resultado ao trabalho
feito na intertemporada. "Esse é
o tipo de jogo que quem saísse na

frente teria vantagem tática sobre o

adversário. Os jogos daqui em dian
te vão ser todos equilibrados. Dessa
vez ganhamos nós. Isso vem coroar

o trabalho de intertemporada, no

qual a equipe veio forte fisicamente
e organizada taticamente".

r

Com a vitória a equipe foi

para 11 pontos no Estadual e vol
ta a jogar pela competição no dia
9 de julho contra Concórdia. Pela

Liga Futsal o próximo compro
misso é diante do Praia Clube,
dia 13, na Arena Jaraguá.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZ:6

l/i,1liJ _�. " !/�.

Leníslc agradece o passe de índio que resultou no primeiro gol da Malwee no clássico de ontem

RETURNO DA PRIMEIRA DIVISÃO INICIA NESSE FIM DE SEMANA

JJ ,Bordados e Flamengo têm confronto direto
JARAGUÁ DO SUL

Inicia no fim de semana o re

turno do Campeonato Iaragua
ense de Futebol Não-Profissio
nal da Primeira Divisão - Taça O
Correio do Povo. A rodada marca

o término do prazo de inscri

ções de atletas, sendo a última

oportunidade para as equipes
reforçarem seus elencos. Outro
fato que vai marcar o torneio é
o duelo entre o primeiro coloca
do JJ Bordados/Conservas Vida
Verde. e o Flamengo, segundo. A

liderança será decidida nesse do

mingo, às 15h30, no estádio João
Lúcio da Costa, em João Pessoa.

Pelo JI, o técnico Márcio Ven

tura não poderá contar com Ce

sar, suspenso pelo terceiro car

tão amarelo, mas terá o retorno

de Marcelo Fabro, que volta de

suspensão. No time rubro-negro,
Chico não contará com Douglas,
Vanderlei e Adriano, todos sus

pensos. No jogo do turno o Fla

mengo foi o único time que der
rotou o JI, por 3xl.

Na outra ponta da tabela, o

lanterna Vitória recebe o vice
lanterna Botafogo, no Hugo
Koehn, nesse sábado, às 15h30.
O auriverde ainda busca sua

primeira vitória na Taça OCP e

para isso o técnico Carlos Ri
cardo terá os retornos de Ilton
e Tomazelli. No turno o Botafo-

go derrotou o Vitória por lxO. O
técnico Da Silva terá todos os

jogadores a disposição. O Cruz
de Malta folga na rodada.

Até o momento as, redes

balançaram 32 vezes em dez

jogos, uma média de 3,2 gols
por partida. O JJ Bordados tem

o melhor ataque, com 11 gols
marcados. A melhor defesa é a

do Flamengo, com quatro sofri
dos. Os aspirantes, que jogam
às 13h30, têm como líder o Vitó

ria com oito pontos, em seguida
vem o Flamengo com sete. Bo

tafogo, que não pontuou, está
na lanterna.

Botafogo tenta deixar
as últimas colocações

. e Flamengo quer a

liderança

PIERO RAGAZl

'�''''''�''''''�:'-;'''4'''�'''_'.'' ••• '''.''' ••• ''._� ......
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ESTA NA CARAGUA

Novo Gol

Lindo como nunca,

Gol como sempre.

Polo a partir de: R$

9
· Relógio digital
· Banco do motorista

com ajuste de altura
· Para-choque na cor do veículo
· Motor 1.0 - 76ev
· Vidros verdes

· Apoio de cabeça traseiros
· Controle interno dos retrovisores
· Porta-malas totalmente

revestido de carpete
· Para-sol com espelho (esq./dir.)

· Ar condicionado
· Direção hidraulica
· integração Computador de bordo
· Sensor de estacionamento

· Volante com regulagem de altura

e profundidade
· Retrovisoes com pisca lateral integrado
· 4 alto-falantes e 4 tweeters

'. Antena de teto
./

Conheço também

o Polo 1.6 I-Motion

com câmbio automatiza

do ASG (Automated
Sequential Gearbox).
Muito mais conforto

por um p� acessÍYel.

Venha fazer um

Antes de comprar Compare.

Nova Suspensão RCS

(Robust Cargo Suspension):
A melhor dirigibilidade,
vazia ou carregada. , -

,,:;'/>1';, ',' •

Saveiro a partir de: R$ Voyage a partir de: R$

•

Opcionais:
· Ganchos deslizantes

para amarração de carga
· Capota marítima
· Janela traseira arrediça
· Sensor de estacionamento
· Cabine Estendida

· Banco do motorista com ajuste de altura
· Cintos com regulagem de altura
· Para-choque na cor do 'veículo
· Apoios de cabeça traseiros
· Abertura interna elétrica do porta-malas
· Controle interno dos retrovisores

· Porta-malas totalmente revestido de carpete
· Temporizador do limpador de para-brisa dianteiro

· Tampa traseira com chave

e amortecedor
· Estepe posicionado sob a caçamba
· Controle interno dos retrovisores
· Apoio lateral de acesso à caçamba
· Banco do motorista com ajuste de altura

t

f Ofertas válidas até 03/07/1 O ou enquanto durarem os estoques, Taxa de O, 99% para Voyage, com60% de entrada e saldo em 24 meses.

Credito sujeito a aprovação. Fotos meramente ilustrativas. Algunsopcionais referem-se à versões específicas.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
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A SS�NAJO

Jovem continua na delegacia
o acusado de assassinar o jovem Alan Andrei Rubol, 17

anos, a facadas no bairro João Pessoa continuava aguardando
a transferência para o CIP (Centro de Internamento Provisó
rio) de Joinville até o final da tarde de ontem. Ele permanecia
em uma cela na Delegacia da Comarca, onde poderá ficar no

máximo até amanhã à noite. Caso não seja aberta vaga na

instituição socieducativa até esta data, ele deverá responder
pelo ato infracional em liberdade. A Polícia Civil continua in

vestigando o homicídio e estuda a hipótese da participação
de uma terceira pessoa no assassinato. Alan foi morto com

sete facadas durante uma discussão com o suspeito da mesma

idade, na noite de terça-feira, no bairro João Pessoa. O pivô da
discussão teria sido uma bicicleta, que teria sido emprestada a

Alan pelo agressor e que ele não teria devolvido ..

FALECIMENTOS
. .

• Faleceu dia 30/6 às 23h30 o Sr. • Faleceu dia 1/7 às 17h50 o Sr.

Augusto Calos Pereira com idade de Anderson Rafael Arndt com idade

60 anos, o sepultamento foi realizado de 23 anos, o sepultamento foi

dia 1/7, às 17 horas, saindo o féretro realizado dia 2/7, às 17 horas, saindo

da Capela Mortuaria da vila Lenzi, o féretro do centro comunitário

seguindo após para o cemitério da igreja paz,em rio da luz vitoria,
municipal da vila Lenzi. seguindo após para o cemitério da

mesma localidade.
• Faleceu dia 30/6 às 20h25 o Sr.

Euripio Custódio Maciel com idade de • Faleceu dia 2/7 às 3h40 o Sr. Etori

57 anos, o sepultamento foi realizado beber com idade de 83 anos, o

dia 1/7, às 16 horas, saindo o féretro sepultamentosera realizado dia 3/7,
da Capela Mortuaria Maria Leier, às 9 horas, saindo o féretro da capela
seguindo após para o cemitério mortuária Maria Leier, seguindo após
municipal da vila Lenzi. para o cemitério municipal da vila Lenzi.

PREVISÃO DO TEMPO

CÉU CtARO
EM se
No fim de semana a massa

de ar seco continua em

Santa Catarina. As manhãs
têm nevoeiro e o sol
aparece favorecendo a

elevação da temperatura.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

6MíN: 13°C

MÁX: 24°C

DOMINGO ,

MíN: 11°C ��
MÁX: 24°C (-- . .-',,)
SEGUNDA

":��(MíN: 15°C
( ,"",�

MÁX: 23°C �_.�

INVERNO

Julho e agosto
com pouca chuva
Para este trimestre, a previ

são é de que as chuvas sejam
mal distribuídas, no tempo e no

espaço, intercaladas com longos
períodos de. predomínio de sol,
como o atual. Em julho e agosto,
os volumes de precipitações nor

malmente baixos no Estado se

rão ainda menores neste inverno.

FOTOS DIVULGAÇÃO/POLíCIA MILITAR

SENSAÇÃO
Temperaturas
variam em se

A sensação térmica mínima em Santa
Catarina varia para cada região. No Litoral
e Oeste catarinense a percepção da tem

peratura fica entre 10°C e 15°, e especial
mente no Litoral norte entre 15°C e 20°C.
No Planalto Serrano e Meio-Oeste a sensa

ção mínima pode variar entre -5°C e DoC.
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