
Festa Catarinense do
Strudel começahoje
no Parque de Eventos.
Na mesa: 'mais de

.

cinco mil peças de
diferentes sabores.

Nas últimas
, .

paginas
Moacyr Scliar foi o palestrante

de ontem da Feira do
Livro. Evento encerra na

segunda - feira, mas a

programação ainda
.

está repleta .' ,,'

de opções.
'Páginas 8e9

-,

Nova avalia
feitasobre

".,,' ,

osera

mores
Sem conseguir explicar o que aconteceu na Tifa Theilacker e naVila Lenzi,

Defesa Civil recorre à equipe da Universidade Federal do Paraná. Dois técnicos chegaram
ontem e já vistoriaram os pontos atingidos pelos tremores. Por enquanto, várias hipóteses

estão sendo estudadas e não há previsão para que o estudo seja concluído.

'Página 16

PIERO RAGAZZI

Ovendedor de churros, Alexandre Lucas, 72 anos, tem no rosto as marcas

trazidas pela idade. Porém; ele não se deixa abater pelo cansaço e é um

exemplo de como é possível desfrutar da experiência imposta pelo tempo.

Vereadores abrem
nova investigação
Denúncia pede a cassação da

.

. prefeita Cecília Konell por
infração político-administrativa
na organização da

ri Schützenfest. Página 4

Morre homem ferido
durante briga de bar
Roberto de Lima Gaivão, 32 anos,
morreu após cinco dias na UTI.
Ele foi atingido na cabeça com

um taco de sinuca, em

Massaranduba. Página 7

FAMEG

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

Húngaros em Jaraguá
oje e amanhã temos mais uma edição

_..
da Festa do Strudel em Jaraguá do Sul,
preparada com muito carinho pela As-

,
sociação Húngara. Vamos conhecer um

.pouco da história desta etnia.
',<;;; ::A chegada dos imigrantes húngaros em Iara
·gp�fem 1891 foi marcada por muitas difículda

�,ctés; mas também por' perseverança e trabalho.
" @'primeiro navio que trouxe uma grande leva de

"hjiigrantes foi o Hannover, que chegou ao porto
,d�iRio de Janeiro em 21 de-junho de 189l.

,

• .Os imigrantes chegavam ao Rio de Janeiro e
,

-:-ewbarcavam para São Francisco do Sul. Dali em

, .péquenas embarcações para ltajaí e Blumenau.
'De Blumenau para Iaraguã faziam o caminho a pé.

'

.. :.:. ,/'.

Em 1891 o chefe do grupo que chegou foi Georg
Wolf. A única via de comunicação existente era de
Blumenau- Timbó- Rio dos Cedros - Rio Adda _; até
Garibaldi e Rio Jaraguá. Segundo dados de Franz
Fischer (publicados no jornal Correio do Povo em

, agosto de 1987) de 1891 a 1896 chegaram 706 hún

garos na região, entre os imigrantes vieram cam

poneses, comerciantes, sapateiros, alfaiates, mo

leiros, cerâmicos, mineiros, professores e outros.
,

Dentre estas famílias podemos citar Wolf, Les

cowicz, Scheuer, Krumicker, Reiser, Kleinhans,
Fodi, Graf, Eichinger, Panstein, Watzko, Ruysan,
Trapp, Leutprecht, Wasch, Peng, Madel, Hordi,
Bechel, Ersching, Tischner, Stenger, Schwartz, Stei

macher, Erhard, Pinter e Steierlein.

ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO
.. ',.d,j ".,"'"., .... ;;';"

(asa de comércio de Georg Wolf

O,encanto dos livros
A 4a Feira do Livro de Rua de 'Iaraguá do Sul

vem consolidar uma proposta cultural da ad

ministração pública e de setores organizados
da sociedade' em benefício de nossos estudan-
tes e cidadãos.

ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO/FUNDAÇÃO CULTURAL

Uma das primeiras Feiras do Livro,
realizada no Parque de Eventos

Em 1975 ocorreu a 10 Feira Intercolegial Estu
dantil do Livro (FIEL). Com a criação da Funda

ção Cultural em abril. de 1985, este evento passa

a ser anual e com nova denominação e proposta,
"Feira do Livro de Jaraguá do Sul". Contava com o

apoio da Fundação Logosófica e no evento além
dá comercialização de livros, havia lançamentos
de livros, apresentações de dança, música, con

tação de histórias, concurso de declamação. Era

realizado no Parque Municipal de Eventos.
Em 2007 a Fundação Cultural, buscando uma

renovação e um, contato maior com os leitores
realiza a 1 a Feira do Livro de Rua de Jaraguá do

Sul, contando com a presença de escritores na

cionais' e locais, com palestras, sessões de au

tógrafos. Estando em sua 4a edição, agora com

novo-s parceiros e tendo O Correio do Povo como

patrocinador, a Feira do Livro mantém acesa a

chama da busca de informação e conhecimento
através dos livros, na troca de informações en-

'

tre escritor e leitor, no contato com livreiros, e

principalmente, nos permite vislumbrar aquele '

brilho no olhar que toda criança e adolescente
têm quando entram no mundo mágico da histó
ria que está num livro.

Registros de casamentos
,

.

,de imigrantes húngaros
Em 2003 esteve em Jaraguá do

Sul a estudante húngara Petra Pau
lics para pesquisar sobre a chegada,
dos húngaros na cidade e cultura.
Permaneceu quase um ano aqui
e juntamente com funcionários
do Arquivo Histórico Municipal
esteve em Rodeio, Índaial e Blu
menau, pesquisando os registros

de casamento e óbitos, dos imi

grantes húngaros. Em Rodeio en

contraram registros de diversos
casamentos de húngaros. Alguns
podem estranhar, mas até a che-j;
gada dos padres católicos emJatâ
guá, a região era atenqldapor�fran:
ciscanos residentes em Rodeio, Frei
Lucinio Korte era um deles.
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PONTO DE VISTA

OAB deJaraguá
doSul

Jorge Brognoli,
economista

,

Um jovem no circo da vida

A
inda me lembro de quando, numa entre

vista pela televisão, um delegado de po
lícia informava dos perigos de andar em

São Paulo e de ser assaltado no trânsito.
Dizia ele que, através de estudos de especialistas,
o correto seria o motorista nunca se posicionar na

fileira da esquerda nos faróis, pois, segundo ele, a

probabilidade de ocorrer um assalto é maior nessa

faixa por causa da posição dos automóveis.
Como tudo que se relaciona à segurança, tentei me

morizar o tático conselho, mas naquela noite chuvosa,
na avenida Brasil, em São Paulo, me descuidei. Lá estava
eu na fila da esquerda - e dessa vez sem

nenhuma conotação ideológica ., me

expondo bem diante do brilhante farol
vermelho. Minha preocupação naquele
momento era olhar para os lados, como

a procurar pelo agente delituoso, mas o

que eu não esperava era ver o brilho de
um jovem malabarista de 16 anos que
soltava fogo pela boca e fazia ali, no pre
tenso campo de batalha, um maravilho
so espetáculo circense.

Como num teatro, assisti durante alguns instan
tes a uma apresentação profissional, cronometrada
e com direito a agradecimento 'que me remeteu aos

espetáculos dos circos russos de antigamente. Ao ter

minar sua apresentação, o rapaz passou ao meu lado
e ofereci a minha rriodesta contribuição pela dedica
ção ao seu amor à arte. Em seguida, perguntei: "Pa

rabéns, você é ator?". O jovem me olhou e com um

sorriso amável agradeceu meu gesto respondendo:

Durval Marcatto,
president� da Acijs

"Não, senhor. Estudei na Escola Nacional de Circo e

nas horas vagas ofereço um pouco de arte às pessoas
no trânsito. Obrigado pelos 'parabéns", �

Eu pouco sabia sobre iniciativas educativas como

esta. A Escola Nacional de Circo da Fundação Nacio
nal de Arte (ENC/Funarte) é a única instituição de
ensino diretamente mantida pelo Ministério da Cul
tura. Foi criada em 13 de maio de 1982, pelo artista
circense Luiz Olimecha, para realizar cursos regulares
de formação profissional e de reciclagem de artistas, \

atendendo a uma antiga reivindicação dos profissio
nais de circo de todo o país.

.

Hoje, quando passo pela avenida
Brasil não encontro mais o malaba
rista - talvez ele tenha se arrumado
melhor num grande circo -, mas da

quela experiência descobri que exis
tem surpresas no trânsito quando se

observam as pessoas com bondade e

sem medo. Constatei ali que a insis
tência em andar na fila da esquerda
não passa a ser tão perigosa quando se

vive num ambiente de inclusão social.

"
Constatei ali que a

insistência em andar
na fila da esquerda
não passa a ser tão

perigosa quando se

vive num ambiente
de inclusão social.

"
Inúmeros jovens pobres ainda são, na verdade, os

malabaristas do circo da vida e apostam num Brasil
mais justo. Num simples farol, sempre existem talen
tos - alguns esquecidos, outros perdidos e um tanto

sem rumo. Mas pensando nos jovens e apostando
na educação teremos talentos despertos em todas as,

avenidas da cidadania 40 nosso Brasil, incluindo na

quela em que inadvertidamente insisti em andar do
lado esquerdo. Uma avenida chamada, Brasil.

VENDE-SE UM LOTE URBANO no Bairro Rau - área de 345, 00m1iS X 23 mi próximo ao

posto Cidade. Terreno firme, nivelado, próximo da UNERJ, Creche, escolas, mercados, etc.

FÁCIL e RÁPIDO acesso ao Centro. Escriturado. R$85.000, 00

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

Contato: 9929.8265 - CREC114.237

SERViÇO
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IMAGEM DO DIA

Equipe
de traba

..

lho intitulad,a IIpatrulha.da limpeza" realizou sua primeira ação ,

essa semana rios bairros Vila L'enzi e Nova
Brasília. Entre os serviços executados estão:
limpeza ,e ro'çada de viªs, conserto de lajotas

'

� p�ralelepípe(tos, tapa b�racos e'?1 tuas '

,: asfaltadas, róçil�as ,de áreas d refeitura, etc.
, ,

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

* telefone (* não serão publicados),

T [)�Ç»40
Festa Julina na

Gertrudes Milbratz
A Escola Municipal de Ensino Funda

mental Gertrudes Milbratz realiza hoje
tradicional Festa Iulina, O evento inicia às
16h com completo serviço de bar e cozi

nha, com churrasco, espetinho, pinhão,
quentão, maçã do amor, cachorro quente
e pipoca. A entrada é franca com diversas

atrações como, pescaria, jogo de lata, bai
le e apresentação de danças com a parti
cipação dos alunos.

MCI,HU)I[,) 1\ rUA�t.*Vi1 �'�'"� '1\���t m ! .�'Uffl

Acüs tem curso

de BSe na prática
AAcijs (Associação Empresarial de Iara

guá do Sul) promove o curso BSC (Balanced
ScoreCard) na prática, nos dias 22 e 23 de

julho, das 8h às 18h, no Centro Empresarial.
O investimento é de R$ 540 (nucleados), R$
580 (associados) e R$ 850 (demais interes

sados}, sendo que nucleados têm 35% des
conto até 15 de julho com uma inscrição e

50% com duas inscrições. Informações e

inscrições pelo (47) 3275-7017.

E8 �:tTE

'Torneio de futebol
.

de areia amanhã

GUl\ 1���Hnv�

Inscrições para
concurso fotográfico
o Concurso Fotográfico de Guarami

rim - "Retratos daqui" continua com ins

crições abertas. Fotógrafos amadores ou

profissionais, de qualquer idade, podem
participar com fotos que evidenciem as

,

belezas do município. As imagens deve
rão ser originais com resolução superior a

3.2 mega pixels. A inscrição pode ser feita
até dia 5 de novembro. Informações no

site www.guaramirim.sc.gov.br.

A Associação de Moradores do
Bairro Santo Antonio 'e Souza realiza
amanhã o 10 Torneio de Futebol de
Areia Feminino. O evento começa a

partir das 9h30 na sede da Associação
de Moradores. As inscrições custam R$
40 por equipe e podem ser feitas pelo
e-mail amobasa.js@gmail.com. Infor

mações com João Fiamoncini pelo te

lefone 9657-2287.

-,
• , I "! 1 .:: ... � ! .....
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Nova comissão é criada
Data: 27 a29 !!te jtJlho -i9h às 22tií3:Omin

Local: XP lnvestimentos

lnves'Iimento: lOxR$25.ffi

Câmara vai apurar responsabilidades da prefeita sobre a Schützenfest

JARAGUÁ DO SUL

Enquanto a Justiça
decide se haverá ou não a

votação do relatório final
da CP do Refis, uma nova

comissão processante foi
aberta na Câmara.

denúncia foi, acatada

quinta - feira no Legis
lativo, 'por sete votos a

dois, e também pede a

cassação da prefeita Cecília Ko
nell (DEM) por infração político
administrativa. Dos vereadores,
apenas a bancada do Democra
tas foi contrária a abertura da co

missão. Jean Leutprecht (PC do

B) não participou da sessão por
estar em uma viagem a Brasília.

Eleita por sorteio, a comissão
tem o vereador Jaime Negher
bon (PMDB) como presidente,
Amarildo Sarti (PV) na relatoria
e Justino da Luz (PT) é o tercei
:[0 integrante. O grupo se reuniu
sexta - feira à tarde para a primei
ra reunião, mas nada foi decidi
do. A comissão ainda não sabe

quando irá se reunir novamente

e quando notificará a prefeita
para que ela apresente a defesa.

"Vamos nos reunir' quando
for preciso. Não queremos expor
demais o trabalho da comissão e

tudo irá depender do dia em que

a prefeita receber a notificação",
afirmou Negherbon. A partir da
data em que receber o comuni

cado, Cecília terá dez dias para
apresentar a defesa e uma lista
com até dez testemunhas. De

pois, a comissão decide como

organizará os depoimentos.
A CP da Schützenfest foi aber

ta' após uma denúncia de quatro
pessoas protocolada quarta-feira
na Câmara. O grupo se baseia no

relatório final da CEI que também

investigou a festa, aprovado mês

passado apontando a participação
da prefeita no evento.

"
Vamos nos reunir quando

for preciso. Não vamos expor
o trabalho da comissão.

JAIME NEGHERBON (PMDB),
PRESIDENTE DA CP

A comissão precisa concluir
os trabalhos em até 90 dias após a

notificação da prefeita, sem possi
bilidade de prorrogação. A expec
tativa é que o término ocorra na

metade de outubro, mesmo pe
ríodo em que foi realizada a festa
em 2009. A aprovação do relatório
final precisa de dois terços dos vo- -

tos na Câmara de Vereadores.
-

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Integrantes da comissão se reuniram ontem à tarde, mas não divulgaram o calendário dos trabalhos

. ,

Mais Informações:
wWUI.laragUadosul.com.br

Tel.: 210 .87 o

PREFEITURA DE
JAR-AGUÁ DO SUL

� ..
, ..
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Carolina Tomaselli

rojeto polêmico tramitando'na Câ

_..
mara de Massaranduba. A iniciativa
do Executivo cria urna nova divisão
entre o município e São João Itape

riú. O projeto chegou à Casa no mês de feve
reiro, levando a assinatura do então prefeito
em exercício, Armindo Sesar Tassi (PMDB) e,
se aprovado, aumentará o território de São
João, em detrimento de Massaranduba. '

Proposta semelhante já foi aprovada pela
,

Câmara daquele município, sob a justificati
va de setratar de um acerto das coordenadas

geográficas 'instituídas -pelo ,IBGE. O texto

chegou a entrar na pauta da votação no Le-

Folha
o secretário de Planejamento, Aristides

Panstein, apresentou ontein à coluna extrato
mensal das folhas de pagamento, dos meses

_

de janeiro de 2009 a junho de 20.10. No doeu

,

mento não consta que ele recebe gratificação
de 20% sobre o vencimento. Por ocasião de ter

assumido a coordenação do Núcleo Gestor
do Plano Diretor, na folha referente ao mês de
abril de 2009, Panstein diz ter recebido o bene-

� fício, descontado na folha seguinte.

Ação
Aristides Pansteín apresentou o documen

to em resposta a nota publicada na 'coluna, no

último dia 7, sobre o pedido do Ministério Pú
blico de abertura de ação civil pública contra a

prefeita Cecília Konell (DEM) por denúncia de

pagamento de gratificações de forma irregular
aos servidores, incluindo ele. O MP pede que
seja reconhecida a improbidade administrati
va praticada pela prefeita e o secretário, além
do ressarcimento de valores.

, ,Gampanha- .

Candidato à reeleição, o deputado fede
ral Mauro Mariani (PMDB) vai prestigiar a

abertura da sétima edição do Bananalama
em', Corupá, o maior encontro de trilheiros
do mundo. Apoiador do esporte, o parla
mentar é intitulado "amigo do motociclis
mo catarinense" pela Federação Catarinen
se de Motociclismo. O evento, iniciado na,
quinta-feira-segue até amanhã no Seminá
rio Sagrado Coração de Jesus.'

FALA Aí!
Faltou é cumprir os prazos para

,

entreg_ar os documentos.:

VEREADOR JEAN LEUTPRECHl (PC 00 8J.
SOBRE A SUSPENSÃO OOPROG

'SeGUNDO TEMPO EM JARAGUÁ 00 SUL.

gislativo de Massaranduba, mas o vereador
,

Mauro Bramorski (DEM) pediu vistas, ale

gando falta de informações. E çhamou uma '.

reunião com residentes limítrofes e os se

cretários de Planejamento das duas cidades,
além de outras pessoas ligadas ao projeto.

Mas as dúvidas continuaram. A maté
ria entrou de novo ria pauta, e. acabou não
sendo votada. Em novo ofício, Bramorski

requereu à Prefeitura a verificação das co

ordenadas geográficas contidas no texto,
ainda sem data para voltar ao plenário. Se

aprovada, 'ainda precisa passar pela As
sembleia Legislativa.

,São duas
Além da lei que obriga identificação de

veículos a serviço da Prefeitura, outro tex

to promulgado pela Câmara é alvo de uma.
Adin (Ação Direta de Inconstitucionalida
de). Trata-se da iniciativa do vereador Jai
me Negherbon (PMDB) que isenta famílias,
com renda de até dois salários mínimos do

pagamento de contribuição de melhorias,
mi seja, a participação dos, moradores na

pavimentação de ruas.

FOTOS ARQUIVO oce

Abalos
Procurado por moradores do bairro Vila Lenzi preocupados com os abalos

sentidos no final do mês passado em pelo menos quatro ruas, o vereador Francis
co Alves (PT) cobrou, n� sessão da última quinta-feira, o atendimento às indica

ções que pedem avinda de uma equipe de geólogos da Universidade' Federal do
Paraná. "Que seja agilizada a contratação e a vinda destes técnicos", disse, Segun
do o líder de governo Ademar Possamai (bEM), os profissionais já teriam visitado
a região. As informações foram repassadas pelo coordenador da Defesa Civil, Jair
Alquini, que anunciou também a intenção da Prefeitura de buscar uma parceria, '

com as universidades para tentar descobrir as causas dos tremores.

O vereador Francisco Alves (PT) esteve ontem nasede regional da Fatma,
em Joinville, para cobrar providências sobre o assoreamento de um rio

próximo à rua Lilia Ayroso Oeschler, no bairro Ilha da Figueira. Segundo os

moradores da localidade, uma empresa extrai' areia'das margens do curso
'de água, o que teria causado a queda do barranco localizado às margens
do rio e atingindo parte de um terreno. Com isso, ameaça a sustentação
das casas e da rua que margeía o rio.

'
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Carta da editora-chefe-
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-- sta semana infelizmente mente o exercício em busca da im
o Correio do Povo foi alvo parcialidade e abre o debate para
de notícias" infundadas. diferentes pontos de vista,' Mas,

,

" "

Como editora-chefe de' quem está na vida pública precisa'
.um veículo de comunicação

.

saber lidar com as críticas e com

.comprometido com a �ocie-:-' ,!S cobranças. A imprensa tem
�

o
-

- .dade e atuante na promoção deverde levar informação rele-
" do desenvolvimento. da região, vante ao cidadão. Em um sistema
utilizo este espaço para esclare- .

democrático, a liberdade de ex-

:cer os fatos.
, pressão é regra que

Na quinta-feira, , deve ser respeitada =:',
o ex-secretário Ivo O bom jornalista - por todos, disso não

, Konell esteve na re- é aquele vamos abrir mão.

dação' do O Correio
, que pratica Dentro' da re-

do Povo para con-. diariamente dação trabalhamos
testar algumas ma- o exercíCio da sabendo que in-
terias que estão sen- isenção e da formação de, qua-
do veiculadas. O que imparcialidade. lídade pressupõe
qualquer leitor do

, , pluralidade, ísen-

jornal pode e deve 'ção e correção. A
'fazer quando achar necessário. O 'liderança do O Correio do Povo

,

que não vamos aceitar são ame- no mercado regional comprova
aças e tentativas de intimidação. 'a confiança depositada, no nosso

'Também não vamos aceitar que trabalho e mostra que estamos'
nossos profissionais sejam ofen- trilhando o caminho certo.

didos e desrespeitados por contra- Para terminar, esclareço que as

riar os interesses de quem, está no páginas de opinião são um espaço
poder. Nosso compromisso é com de liberdade, onde os colunistas,
a'socíedade, Sendo assim varrias . profissionais competentes e de,

. 'continuar buscando a isenção e nossa total confiança, expressam
.noticíando os fatos importantes..

"

- diferentes pontos de vista sopre
"O julgamento cabe ao leitor e não os acoritecímentos, O posiciona-

aos jornalistas que devem primar mento do jornal é exposto através

s�mpre pela: verdade e s� distan- do editorial publicado diariamen
ciar dos fatos para desempenhar te nesta página.
bem suas funções. O bom jorna-
lista é aquele que pratica diaria - Patricia Moraes

EDITORIAL,
,

Etica e res-ponsabilid�de
imparcialidade é muito mais do que
uma virtude no jornalismo. Ela é con

dição, fundamental para que o' leitor
acredite ou não em uma informação.

Se aplicada com O devido rigor, ela evita que se

cometam enganos apresentando afirmações
que não correspondem à realidade dos fatos.

Garantir a informação de qualidade tem
sido o compromisso do jornal
O Correio do Povo em seus 91
anos de fundação..Com à mís
são de "promover o desenvol
vimento econormco, social,
cultural e político do 'Vale do

Itapocu", a trajetória do OCP'
está pautada no objetivo' de

,

sempre priorizar a informação
de qualidade, com objetividade
e isenção.

Divulgar o conteúdo mais completo, claro
e objetivo é uma tarefa que O Correio do Povo
reassume com -o leitor - todos os dias, .a cada
nova edição. Por isso, temos com a comuní
dade um canal aberto, onde qualquer cidadão

_
tem o direito de expor sua opinião, elogiar, cri-
ticar ou sugerir novos' temas.

.

Ao mesmo tempo queremos deixar claro

que não aceítarérnos nenhuma tentativa .se

quer de intimidação e de truculência de quem
não sabe conviver com a democracia e tenta

impor uma censura política aos veículos de
comunicação.

,

Para' a equipe do qcP, o
_ compromisso de

informar com imparcialidade e independên
- cia, buscando a versão completa dos: fatos,

está acima, dos interesses de

quem quer que seja. Mais
do que divulgar fatos, a ver

dadeira' missão dos meios
de comunicação é difundir,
conhecimento; disseminar a

cultura e cobrar uma melhor

qualidade de vida para todos
os cidadãos.

,

A liberdade de expres-
são é assegurada em princípio constitucional

_ e deve ser respeitada por quem se diz repre
sentante da sociedade. A imprensa tem o di
reito de informar e a população o direito de ser

informada. É com base neste .equilíbrio que
Q Correio do Povo conquistou a liderança no

'mercado regional e manterá a mesma postu
ra pelas próximas décadas, sempre com ética,
responsabilidade e independência:

. DO LEITOR ,

-

.

3� Festa Catarinense
dO"Strudel

ontextualízando e refletindo a presençaI

.'
dos húngaros e suábios húrigaros, em 119
anos na história de Jaraguá 'do Sul, nos

.._próximos dias 10 e 11 de julho, será reali
zada a 3a Festa Catarinense do Strudel. -

-

.

A festa é, um tributo a todas às famílias que
vieram

_

do antigo Império Aus-
.

tro Húngaro ao Brasil, no limiar
do século 19. Como Iaragua do
Sul acolheu numerosos habi-
tantes daquele império, é co

mum encontrarmos comunida
des e bairros, com numerosos

-

habitantes - remanescentes, da

Europa e do Leste europeu, es

pecialmente da Hungria.
A história da Hungria é mar-

cada por complexidades e subje- -

tividades, na- qual é narrada Com

tenacidade a trajetória' de seus

heróis, COIno de Santo Estevão,
o herói nacional. Essa história

atravessou as fronteiras e apor-
tau no Brasil, na Colônia do Iara-
guá. Para simbolizar essa.rica contextualização
histórica, um marco 'foi construído, em Jaraguá
Alto, a Igreja de Santo Estevão, inaugurada no ini-

• cio da década de 30.
,

E foi na época da- construção da Igreja de

_ Santo Estevão, que surgiu a ideia, da coletívíza
ção da festa dedicada a este Santo Padroeiro, to-

\. '

dós os anos no mês de agosto. Anterior à década
de 30 realizava-se na casa dos moradores a festa
de tradição católica, geralmente, após a missa.

A ideia de reunir os fiéis para uma ação - co-
-

•
_ _letiva ganhou força e adesão As

primeiras festas começaram a

. reunir as
_ famílias para'

-

missa,
almoço festivo e gastronômi
co, strudel, kiri, churrasco, e

aves assadas (galinha caipira,
"pato, marreco) em forno a le
nha: No transcorrer da tarde,

• ainda era organizado café co

lonial; com pães empastados
e muita cuca de queíjínho e

farofa. Porém, a atrativa do
evento social e religioso, sem

pre era a. iguaria do strudel.
Assim iniciou-se a difusão da

- iguaria do -strudel em Jaraguá do
'

Sul, constítuíndo-se hpje, o' mais

significativo patrimônio imaterial,
_

_ presente na mesa da maioria dos jaraguaenses,
nativos e migrantes, gerando inclusive uma festa,

Bem vindos à.3a Festa Catarinense do Strudel,

"
Assim iniciou
se éI difusão da

, iguaria do strudel

,

em Jaraguá do
Sul, constituindo

se hoje, o mais

significativo
patrimônio

imaterial, presente
,

na mesa da maioria
dos jaraguaenses.

Aãemir Pfiffer, historiador
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Briga de bar acaba em morte
Homem' atingido com taco de sinuca na cabeça morreu.após cinco dias na UTI

mos dias. O responsável pela
unidade, João Ivan Kasmirski,
não foi encontrado ontem para
fornecer mais .ínformações -so
bre o andamento do caso:

Até o fechamento desta edi

ção, na tarde de ontem, a família
de Galvão ainda não havia deci
dido onde seria o velório e o se-

.
pultamento. No domingo passa
do, Valdenir de Oliveira, g.3 anos,
também foi ferido com um' taco

,
de sinuca na cabeça, no bairro

Itinga, em Araquari.
'

.

MASSARANOUBA

Uma briga de bar terminou
com a morte de Roberto
de Lima Gaivão, 32 anos.

"

Ele foi atingido com um .

taco de sinuca na cabeça,
'durante uma discussão. .

Odesentendimento
aconte

ceu no domingo passado,
4, por volta d�s 18h. G�vão
teve traumaüsmo cramano

e morreu na tarde de ontem, de-

.: pois de cinco dias internado na

U!I do Hospital SãoJosé.
De acordo com o delegado

Daniel Dias, a briga foi motivada

por um desentendimento antigo
entre a vítima e <? agressor, O sus

peito, que não teve o nome divul-
-

gado, fugiu depois da confusão.
Para a polícia, ele

�

disse que não
tinha a intenção de matar Gal- Esta não foi a primeira vez que
vão'. Como não houve flaRran-' u�� briga de' bar terminou -em

te (o acusado não foi preso até, morte na região este ano. No. dia

24 horas após aocorrêncía), ele 22 de-janeiro, Edinilson dos Reis,
deve responder em liberdade por 28 anos, foi morto com 'dois tiros

lesão corporal seguida de morte. e 25 facadas durante uma briga
Se condenado, pode pegar pena de bar no bairro Santa Luzia, em

de quatro a 12 anos de prisão. Iaraguá do Sul Melquíades José
O local do crime foi um bar' - Lorenzini, 45, e o filho, Anderson

às margens da SC-413. De acor- Lorenzini, 19, confessaram ter

do com o delegado, as, testemu- assassinado.o rapaz por: 'causa de

nhas começaram a ser ouvidas. um desentendimento antigo.'
na Delegacia de Massarandu
ba nesta semana e o inquérito
deve, ser' concluído nos próxi-

, MORTE NO BAR

• Oaiane Zanghelifíi '

daiane@ocorreiodopovo.com.br Segundo delegado Dias, suspeito deve responder por lesão corporal seguida de morte porque não houve flagrante

SOLICITAÇÃO DE PATROcíNIO ESTÁ SENDO FEITA SEM AUTORIZAÇ�O DA: ENTIDADE
FALECIMENTOS

GMDGA alerta parapedido de colaboração • Faleceu .dia 7/7 às 3hs a Sra.

Alvina Rosa Vieira com idade
de 74 anos, o sepultamento
foi realizado dia 71-7, às 16

� horas, saindo o féretro da igreja
São Pedro Guarniranga em

Guaramirim, seguindo após
para o cemitério municipal de

Guaramirim.

dia 7/7, .às 15 horas, saindo o

féretro da igreja Marthim Luther

na estrada Garibaldi, seguindo
após para o cemitério da mesma

localidade.
.

Conselho Tutelar sobre o projeto.
Ninguém está autorizado a pedir
esse tipo de colaboração em nos

so nome", ressaltou ela.

JARAGOÁ DO SUL desse gênero.
O CMDCA (Conselho' Muni- Maristela conta que, há cer-

cipal dos Direitos da Criança' e ca de 30 dias, um empresário
-do Adolescente) e o Conselho de .loinvílle propôs à entidade

, Tutelar alertam a população so- a produção' de cartilhas expli
bre um pedido de patrocínio que cativas sobre o Conselho Tute
está sendo feito às empresas e es- lar. Mas, no dia 25 de junho, a

.colas do município utilizando o proposta foi rejeitada durante

nome da entidade, mas que não a reunião do CMDCA. A equipe
foi autorizado. ' entrou em contato com ele para

A .secretária executiva do informar a decisão, mas ele não

CMDCA, Maristela Alberton Sil- foi mais localizado e não procu
va, as ligações estão sendo feitas rou mais o órgão.
por um homem que afirma ser' "Não sabemos se é ele mes

. responsável
.

pela produção de mo quem estáfazendo essas liga:'
uma cartilha sobre o conselho ções, mas 'o órgão não aútorizou

tutelar e pede cotas de patrocínio a impressão de nenhum tipo de

para realizar a iniciativa. Mas, se- material-Esta pessoa pode estar

gundo ela, o conselho não está agindo de má fé ou talvez se te

produzindo nenhum material ilha se adiantado à resposta do
-.

)i,� "'l'� .•• ".;;;, ::-....�-..:-\.�::-.. -;:�.!;;;:-- ----------.--

• Faleceu dia 6/7 às 14h30 o Sr.
HELOISA SUDAN STEINBACH com

idade de 81 anos, o sepultamento
foi realizado dia 6/7, às 2 horas,

,
saindo o féretro da capela
mortuária da vila Lenzi, seguindo
após para o cemitério municipal
da vila Lenzi.

• Faleceu dia 6/7 às 14h45 o

Sr. Roeschen Roweder,com idade

de 77 anos, o ,sepultamento foi

realizado dia 7/7, àS15 horas,
saindo o féretro da residência na

rua ítapocu hansa, em três rios
�

do norte, seguindo após para ó

cemitério da mesma localidade.

A. secretária executiva do
CMDCA orienta as pessoas que
receberem pedido para este'

'tipo de auxílio a comunicarem
o fato, para o setor de Conselhos
Municipais, nos telefones 3370-
1250, ou 3276-2206, ou à Polícia
Militar, no 190.

• Faleceu dia 8/7 às 3h30 Osni

Friedemann com idade de 55 anos,
,

,

.

o sepultamento foi realizado dia

8/7, às 17 horas, saindo o féretro
• Faleceu dia 6/7 às 14h30 o Sr. da ,igreja dos apóstolos no bairro
Elfi Drews Priebe com idade de 81 centenário, seguindo após para o

anos, o sepultamento foi realizado' cemitério munlcípal do centro.

, .f :'" I,f -: II • \' • , , •• , ,f I J'. ,
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Todos OS grandes n001'9S da. literatura, .a urna páçlina df.) ciistância.
,

A VVEG "incentiva ,a lettura"

EIRA. O IVRO

OSÁBAD,OÉ
-

'

DOS ESCRITORES
.

Autores da microrregião presenteiam o

público com autógrafos e leitura de textos
JARAGUÁ DO SUL

Depois de proporcionár ao público a visita
de ilustres autores brasileiros e mais '.

uma agenda cheia de atrações, a Feira
I do livro se prepara para a despedida.

'

-'

s, antes disso; airÍda abre espaço aos escrito
res locais. A tarde deste sábado, por exemplo, é
toda dedicada a eles. Em três sessões, o "Pano-

.

rama Iaraguá e Região" recebe dez nomes que
lançaram suas obras no município ao longo dos últimos
anos. Eles fazem a leitura de trechos das publicações, dis
tribuem autógrafos e tambémconversam com a plateia;

Um dos convidados é Marcelo Lamas, dono de
"Mulheres casadas têm cheiro de pólvora". Segundo
ele, o contato com o público costuma ser gratificante
e serve também. para aprimorar o trabalho. "Através
do bate-papo podemos medir o quanto a nossa es-.
crita está atendendo aos anseios do leitor", comenta.

O
.

cronista divide a atenção dos espectadores com
Rafael Rocha Lopes, Denise Ravizzoni e Liandro Piske.
Os quatro assumem os microfones do auditório às 16h.
Em seguida, o. programa recebe Nilza Helena da Silva
Vilhena, Ana Ianete Pedri eFernando Bastos: Por fim, é
a vez de João Luis Chiodini, Sonia Pillon e Gil Salomon,

O acesso é gratuito, assim como aos estandes que
.

compõem o evento. Neste sábado, a programação
. começa às 9h e encerra às ,21h. A quarta edição da
Feira do livro tem o patrocínio do jornal O Correio
do Povo. e termina na próxima segunda-feira, após
dez dias de uma agenda cheia de atrações:

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.c�m.br

(C(Q)rn@:,�e�$e
_ ..........��--�.

" .'

'.
. '.

Oce bJo'gspot.com
. ·c···amaracomv •

..WWW., .

'. � t ';
'"

Fernando Bastos
(acima) e Marcelo

Lamas apresentam
aos leitores suas obras

. e conversam sobre
literatura

• �h - Abertura da Feira
"

� �h30 - Coniação de histórias
(Maratona de/Contos do Sesc) .

,

• 10h30 - Contação de histórias '

(Maratona de Contos do Sesc)
,

• '11h30' _ Contação de histórias
,'o (Maratona de Contos do Sesc)

• 16h - Panorama Jarciguá e Região 1
gscritores da região leerr trechos de
seus livros, autografam e conversam
com leitores" .1

I:
�

• Sessão de autógrafos dos livros:
'- "Mulberes casadas têm cheiro de "

, polvora!' de Mâiceto Lam.
- "O escritório" de Rafael Rbcha Lopes

': /lAS'muitas que me habitám:'. '.",

de Denise RavizzorH
,- "Três vezes, Uruguâi" t::Ie Liandro Piske

o, 17h - Panorama Jaragu� e Região 2
'.

- "Quinione" de Nilza Helena da Silva Vilhena
c "Amores _ Caminhos e Descaminhos"

'clt� Ana J�nete Pedri
.

,

- ''Teotania'' de Fernando BastOs
o 18h _ Panorama Jaraguá e Região 3

" "Delírio real de um amor imaginário"
.

de João Luis Chiodini '

,
- "Crônicas de Maria e outras

histórias" de Sonia Pillon
- "Rota de fuga". de Gil Salomón

'" -'r
• 19h;- Encerramento da Feira

, r"
, _"'f.

• í3h '_ Abertura da Feira.

"'!mifii':';'I ,'ri,
"1-

_, .1
" r. I. II,

,.,SEGUNDA-FEIRA "II

•

.

9h ::t'Âberillrã\'létFeira
_. 9ti15 � ContaçãO de histórias

(Maràtona de'GoMtos do Sesc)
• 9h45 - Contaçã.0 de histórias

,(Maratona de Contos do_�eso) .

. • 10h15 -. Cotitação de histórias
(Maratona dê Con�os do Sesc)

, 'o 10h45 - Contação de histór.jasli 0,

" '. '

(Maratona de Contos do Sesc)
• lllh _ Contação de histórias

.

(Maratona dé Conto� co'sesc)
',14h�O � Cootação de histórias

(Maratona de Contos do Sesc)
• 15h - Contação de histórias "

(Maratona de Contos do Sese)
• 15h30 _ Contação de hlstórras ..,

"

J;' -,/" ,I, ,:,,_.
(Maratona de Contos do Sesc}

• 19h z Premiação dos vencédores
do Concurso Jaraguâense'oe'. ._

�

•

i Contos e lançamento do livro,
iH', 21h - Encerramento oficial'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sábado, 10 de julho de 2010 Especial 9

PIERO RAGAZZI

Escritor, que é membro da Academia Brasileira de Letras, fechou o roteiro de palestras do evento

F IRA O LIVRO

'LEITURA É SAÚDE'
Moacyr Scliarfalaao público e confessa ter se impressionado com movimentação do evento

JARAGUÁ DO SUL

._ O escritorzinho do bairro Bom Fim.
Este poderia até ser o título de um

� livro qualquer. Mas, não.

Além das obras premiadas, ganhou um es

critor que prima pelo contato com os lei
tores. Segundo ele, a conversa o agrada e,

por isso, as feiras como a de Iaraguá do
Sul Idem. Na opinião de ScIiar, o maior

benefício de eventos desse tipo é propor
cionar o encontro entre os dois principais
lados envolvidos com a literatura em um

ambiente totalmente informal.
São dessas reuniões que o' gaúcho des-

cobriu um progresso e tanto na história do
. Brasil. "Nunca participei de palestras com

autores na minha época de estudante porque
só líamos escritores mortos. Hoje não", co-

.

mentou. A partir da constatação ele chegou
a 'outra certeza. "A ideia de que jovem não lê é

.

E
le era, na verdade, o grande sonho de

,

um garoto porto-alegrense, filho de

',. " 'imigrantes, chamado Moacyr Scliar.

, Quando criança, o autor de mais de .

70'publicações e membro da Academia Bra
sileira de Letras, queria apenas isso. "Tudo o

qu� 'veio .depois foi uma surpresa. No fundo

ainda me sinto esse menino apaixonadó por
ouvir e escrever histórias", disse.

Por sorte, o público brasileiro teve mais.

defasada", afirmou.
Sentado à frente da plateia, Scliar ten

ta mostrar o encantamento das palavras e

o prazer proporcionado por elas. Saben
do da rotineira intimidação que os livros

geiam na população, em suma, jovem, o

autor fala sobre literatura com a, paixão.
A mesma de quem, na infância, não pos
suía cadernos e, por isso, compunha as

próprias histórias nos papeis usados para
embrulhar pães. E, também, com igual
entusiasmo do médico que percebe na

leitura uma demonstração de saúde.
,

"
Eu vou às feiras,
sobretudo, pelo
'prazer. Eu gosto

de conversar

com o leitor.

"

"
A ideia de que jovem

não lê é defasada.
• Kelly Erdrnann

kelly@ocorreiodopovo.com.br "

\1ito mais possibilidadecotnl]): . d d ·
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PREFEITURA
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:' TERRENOS A 'V,INDA

" "

coe '.,.� I "lil'a,; 1� SI/til ',fIM
. SlKildlli• �h�!il4 _� """d,Í'i&liId;l.f!idrIII'I,,;1

•••� pNdl.,." ,&dutAS MI'-1fIG

CCb_ ... "_,-Oíifl,bdafl, II
ilfllbII.flliIftttiti ')� uJ.f'.� '1./I:Me"

_da. til,r:ifllí_,,*'f4 <I '2.m"� :1 'III:/llilJ1l de'
:,..lI/Im�••0 dJ. '_t.�_!UtNM. 8$

'.1J!l!Ii.00•.AIt_,.no.

COO - 402 - Terreno na Sarra do Rio Cerro com 644,85ml de esquina. Valor R$ 65,qOO.00
COO '- 344 - Corup,á - chácara com 6,5 Margas na Rua Carveras. Valor de R$ 90,000.00
COO - 350 - João Pessoa com 630,OOm'. Valor R$ 325,000.00
COO - 394 - São Luiz ótima localização prox, KAIQUE com 303.00mZ(12x2S). Valór R$ 60,000.00
COO;_ 355 - Guaramirim - Figueirinha com 360,OOm·. Valor R$ 45,000.00
COO - 352 - Vila Nova prox. GATOS e ATOS 860,00ma. Valor R$ 200,000.00
COO· 396 - Garibaldi - chácara com 33,OOO.00m' com pastagem,08 cabeça de gado lagoa de peixe, rancho, casa mista, toda
cercada. Valor R$138,000.00AlPr .

COO - 393 - Vieras - chácara com 28,000.OOm2 com casa pequena de alvenaria, arvores frutiferas. Valor R$ 88,000.00
Chácara rifa Theilacher com 25,000.00m' . Valor R$ 85,000.00
Chácara na Estrada Ribeirão Grande de frente para rua principal medindo 12,OOO.OOm' prox. Igreja Nossa Senhora Aparecida.
Valor 85,000.00

/

Chácara na Estrada Ribeirão Grande de frente para rua principal medindo 3,800.00m'com 02 lagoas, estruturas para construção
de uma residência . Valor R$ 85,000.00
Terreno na Figueirinha I prox. Pedreira) com 360,00m'. Valor R$ 30.000.00
Terreno no Rau I prox, eTG 1 com 3,100.00'&. Valor R$ 280,000.00
Terreno Figueira I prox, SC- 413) com 15,OOO.00m1, Valor R$ 180,000.00

. Terreno Guaramirlm (prox. SC- 413 ) com 21,000.00ma. Valor R$ 350,000:00

iCOIJ :t'I.., 11'_ cf '1�_m.t wl•••,dill'.li!. '.

"" 'I4U-'_ .ft .101, ,'':o "111,"'.
.d_/liii,�II!tC"",."_8"'.e
jpDfo,'$Itmii_.s"lil_, .'jte•••'.'
�f..�"ImIt. tt'''-N'$,il,.,,''W.I'. '.,

'. _�I.U.M _,....;t_pbr,Otil.tilo
�.,

CASAS
COD 1116 .... Vila Nova"" ResW••c:iat ,$partalwl" Apartamento, novo de: atWo mm l10m! valor de R$ 330,.00o'tOO,.
COD 111- 'G'uaremiriM" '•••:irinha lO' Reskllnc•• eM .doi..., mm'1: quartost sata" tOlinha( bwc" I:avande,riaj larq;fiM;re:r:r,no medindo, 191�OOml. Valor' :R$ 50.000,00,,,
COD ,112,- t.eteamento �"uva II ,. le$Wln:da.m ,AI.n.i.� Tf!rreoo m,e:dindD 2,Sa�OOm�� Vitor d.I$l:otu.mo�oo.

.

'

..

·.·i' COD ;320·, Rio Molha .. Rel'.aeia medindo 14S�OOm'it ÓtIMA, lOCNJZAÇAO� 1 !uh,� 2' qlJ.a,rto$ji 'Safai; cozinbal "'vl'nderia ,!!xte.ma li' 1 bw'c;� ,pra.lf;m� chufllllqueiril. vator R$ ,2:60:;ooO,:OQ.
..

'toD 95 .. Vi'. "•.lUi "" ":$idlllld'a'oom @!,clriturB,� 1 :suite, 'l. qU8r;o.'$� :3 '5;:!íI'm'S� 't:.:ol:inbl,� 4av;I!(Ildêda� 'reI. df! \fe$tas� �; bwc;�. praJl,em .., ip.dr,raJ, pfÓlcimo ilO, '·Siardinf L�nlt VI'lor R$ 600,,,OOO�OO.
eO,D ,1'.-'I81rrt d.• mo Ce"•• Re;s.td!ncja 'em Idverlra;lda� 1!60iOOmt;l 'te/frllno, tom 12S:)OOim1� ,31 qtos� :2 bwr.�, slJ, 001.., lf4va!nd.,� Garapm. Valor de R$ .11n..,OOO�OO. A,te}!'!a fiinanciamen,tQ 'P'fida CEF,
,eh,.... cc,m lS0"OOOm:)1 'Ci:SQ, ,a;m SOIm,l COWt, pi!1idnjar,� 16 talaiS de ,pej.��. 'Um ia�;p'lo de tr@'i, ranchos. �m:liti:mdj') na, bi'ra,da Ribe�lrlo 'Gra,nde.. Valor RS, 1.5.00JJOOliOO
lta,•• vcmda na Barra, 1$ :15.000:,00
,ldfltio :afitdeiltiía' 'Mor.da do Iof, 1. Suite,. :t qU'It't.t)", q'I:IJ (JQZ"/I ,_� 'sacada com 'chur'Bsquejra� l vaga de la,f:tJ,lem,� lQiCaUzada IRQ bai'rlr'o Y,ila NOYI,� R$ 150;000,,00

i

I ,
• I

.'
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'
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NTIFU

Menos espaço para o cigarro
Região "fecha o cerco" contra o tabagismo e proíbe, por lei, fumo em locais fechados

REGIÃO

Uma mesa de bar. Uma
roda de amigos. Copos de
cerveja. Cigarros acesos.

Conversa, música e

descontração.

[lnário
descrito acima, co

um na noite de qualquer
unicípio da região, está

om os dias contados. Pelo

menos, no que. diz respeito aos

cigarros acesos. É que as Câmaras
de Vereadores, tanto de Iaraguá do
Sul como de Guaramirim, acabam
de aprovar projetos de lei que pro
íbem o fumo em locais fechados,
como bares, restaurantes, boates,
teatros, cinemas e praças de alimen

tação (veja quadro).
.

Emlaraguá do Sul, falta apenas a

sanção da lei por parte da prefeita,
Cecília Konell, o que deve aconte

cer nos próximos dias. Em Guara

mirim, a lei também foi aprovada
pelo Legislativo na última quinta
feira e agora, precisa ser avaliada

pelo prefeito, Nilson Bylaardt, que
tem um prazo de 30 dias para san

cionar ou vetar a medida.
Caso seja sancionada, a lei,

em ambos os municípios passa a

valer dentro de 90 dias após a pu
blicação. "Esta lei é uma tendência
mundial. Melhora a qualidade do
ar e tem o objetivo de conscienti
zar a população. Em municípios
onde já acontece, a lei mostra que

ajuda as pessoas a pararem de fu

mar, ou, a fumar menos", destaca
o vereador Jean Leutprecht, que
apresentou o projeto de lei na Câ
mara de Jaraguá do Sul.

Segundo ele, aVigilância Sanitá
ria e o Procon devem ser os órgãos
responsáveis pela fiscalização. O
consumidor que se sentir lesado
também pode denunciar o estabe
lecimento que descumprir a norma.

110 proprietário do estabelecimento

pode criar uma área para fumantes,
mas tem que ser um local isolado
e adequado, com ventilação, por
exemplo", alerta Leutprecht.

MEDIDA JÁ É LEI
NO PAÍS E EXTERIOR

A medida já é lei em cidades
como Nova York, Londres, Paris e

Buenos Aires. No Brasil, cidades
de 12 estados, entre eles São Pau

lo, Minas Gerais e Paraná, tam

bém aderiram à nova legislação.
Em Santa Catarina, a norma foi
recentemente adotada pela capi
tal, Florianópolis.

• Debora Volpi
debora@ocorreio_vo.com.br

"
Em municípios onde já acontece, a lei mostra que ajuda as

pessoas a pararem de fumar, ou, a fumar menos.

JEAN LEUTPRECHT, VEREADOR

"

;ib RÃ PERMITI

�;? • Loca.is d�_ �u�to religioso em que o US? do fumo faça parte,do ritual.
�. • Nas mstltUlçoes de tratamento da saude que tenham pacientes

autorizados a fumar pelo médico que os assista.
.

• Nas ruas e espaços ao ar livre.
'

• Em casa.

• Em estabelecimentos específica e exclusivamente destinados à venda e ao

, consumo dé cigarros, cigarrilhas, charutos e�caéhímb:Qs, mas "desde que essa

condição esteja anunciaqa, de forma cl$ra, na entrana,
."� .� �' , ;; ,

FOTOS PIERO RAGAZZI

Com a lei; fumo será permitido somente ao ar livre. Procon e Vigilância Sanitária fiscalizarão estabelecimentos :'

MEDIDA GERA POLÊMICA ENTRE FUMANTES E NÃO- FUMANTES

Donos de
bares terão

de se adaptar
O dono de uma lanchonete

no Centro de Jaraguá do Sul,
Cleverson Dalmann, concorda
com a nova lei. lias clientes que
fumam podem não gostar mui
to. Mas, eu, como proprietá
rio, acho excelente. Eu já peço
para os clientes não fumarem
no horário de almoço, porque
atrapalha quem está comendo.
Com a lei, vou ter um motivo

para proibir", afirma.

Apesar do desconforto, até
mesmo entre os fumantes, a lei
é aceita. IIEu me sentiria meio
incomodado de estar em um

local onde não posso fumar.
Mas quem não fuma não pode
ser prejudicado por quem
fuma. Acho até melhor fumar
em local aberto e já faço isso",
comenta o comerciante, Gian

Francesco, 27 anos, que há oito
anos convive com o cigarro.

Dono de bar, Cleverson
concorda com a

proibição de fumar
em locais fechados
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Pural

eatriz Sasse
4784330306

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

flickrj b e a s a s se

ortut Beatriz Sasse

Mostra em Curitiba.
Doze colheres, vários fragmentos de barro. Repletos de significados,
os dois materiais foram transformados pelo artista plástico Mareio
Paloschi nas obras "Doze porções" e "Tempo" e agora integram
a terceira edição de uma das mais renomadas mostras do país.
Selecionadas pela comissão artística do Salão Nacional de Cerâmica,
as obras estarão em exposição até 3 de outubro no Museu Alfredo
Andersen, em Curitiba, no Paraná.

ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

Pablo Varela (E) e Thiago Martins (D) responsáveis pelo setor de Cultura
do Sesc de Jaraguá do Sul, durante bate-papo com Mauricio de Sousa,
na Feira do livro, que ocorre na Praça Ângelo Piazera

REINALDO JUNKES/DIVULGAÇÃO

Artista plástico, figurinista e design de moda Marcio Paloschi com a obra
"Doze porções" que está em exposição na capital paranaense

Em Corupá
Continua neste fim de semana

no Seminário em Corupá, o En
contro de .Irilheiros Bananalama.
Na programação de hoje que se

gue durante todo o dia, destaque
para o show esportivo "Desafio
dos campeões", às 21 horas e para
os shows de Rick & Renner e Alex &
Willian a partir das 23h30. Já para o

domingo, Protork Alto Giro Shaw e

encerramento com o Grupo Nova
Tendência. Vale a pena conferir!

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

'�
Arena Multiuso Jaraguá�

Net'· I 'd·
N

� azare Nelsao
paratada afamília!

Serão 112 Stands Internos, 12 Externos, eeree, de 2400 m2 de espaço para exposição

ATRAÇÕES DA FEIRA
Ab".1U''C! do 1'€;1'(, .010-<1 bando do
61:" Btlfolheoo de I"ronrorio do Joillvillc

Apresclllaçoes dos Magicas
Luciano Pnsquoli e Vor-ç,os

,

E·.p"�Q Cultural SESC .

Contatol Juliana Klein - 47 3275 7011 .4788356376· ccoexpo@apevl.com.br I www.expo2010.com.br

Realização: Palradnio: Apoio: h.nlo certificado: !
� mi_ (>"'�, S.' C I_ =:,:as I

!
�W ,kJ.",!u1"',""', '''"U CAr•• rNÃ

Il. , __ , ,_, ,__ ,_,_,_, , ,_,_, , __ ,_,__, ,__ , __ , , ,_,'--__,_,__ , , , __ , . ,
, ,_,_j_, .•

Delícia
Outro evento que merece uma

visita é a Festa Catarinense do Stru
del que ocorre hoje e amanhã, no

Parque -de Eventos. Mais de cinco
mil strudels de diversos sabores,
preparados de forma artesanal,
além outro prato típico da cozinha
húngara, o goulash com nhoque.
Também estão previstas atrações
culturais, baile no sábado e apre
sentação do Grupo Pántlika, com

danças folclóricas húngaras..

Dia do Rock
Há 25 anos, o rock mundial

usou suas armas contra a fome.
Foi com a música através do fes- ,

tival Live Aid, organizado pelo
cantor e ativista Bob Geldof que
o rock arrecadou fundos para mi
nirnizar a fome na Etiópia. Com
palcos em Londres, na Inglaterra
e na Filadélfia, nos Estados Uni
dos, o evento reuniu artistas como

The Who, Dire Straits, Madonna,
Queen, David Bowie, BB King,
Sting, U2, Paul McCartney, Led
Zeppelin, Phil Collins, Eric Clap
ton e Black Sabbath. Desde então,
o 13 de julho, próxima terça-feira,
é lembrado como o Dia Mundial
do Rock. Foi, de fato, uma data

, '

em que o rock encarnou uma de
suas principais características a

inconformidade com o estado do
mundo. Comemore e faça você
também algo para me-

lhorar o nosso planeta.

'Y. itBAEPENDl1
Baile de Férias com escolha da Rainha

. dos Estu,d.ant�� 201 O.f\nimaçãÇl dq
'Banda Fáshion, de Curitiba. 'Início às
23 horas, Ingr��sos �[)tecipados na

.

r i'slecretaria do Clube, RS 15 sócio e'
RS 20 não sócio, na hora será R$ 20

: I "pi! I; E)iR�.3P r.esI��€tivlilfl)er:)te:., .

, .

dia
, lONDONPUB

Sertanejo universitário
com Alex & WilUan.

KANTAN
Promoção para casal onde um dos
dois ganha 50% de desconto no

Festival de Sushi.

CONTATOS e OUTRAS OpÇÕES
LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIERHAUS.3275-486619198-0515
ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br

MADALENA CHOPE E COZINHA. 3055-3058
KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584

CHOPERIA SALOON • 3373-1673
UCORERIA FULL DRINK. 3275-1327 '" -.i:

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA AGUA DOCE· 3371-8942
CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292

JUMP CLUB· 9118-2001.
MOVING UP MUSIC CLUB· 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982
BAEPENDI· 3371-0222

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sábado, 10 de julho de 2010 Variedades 13

Cerca de cinco mil peças dos mais variados sabores estarão à venda neste fim de semana

A terceira edição da Festa
Gatarinense do Strudel
acontece neste sábado
e domingo no Parque de
Eventos.

O
evento foi ampliado e

deixa de acontecer no Ia
raguá 84, para atender a

grande demanda de pú
blico. De acordo com a organi
zação da festa, a estimativa é de,
que mais de quatro mil pessoas
passem pelo Parque de Eventos.
Cerca de cinco mil strudels es

tarão à venda e os visitantes po
derão degustar no local ou levar

congelado para assar em casa.

Além de quantidade, o público
também vai saborear uma gran
de variedade de sabores. Serão
cinco opções de salgados (car
ne, frango, palmito, repolho e

brócolis) e seis doces (queijinho,
amendoim, maçã, coco, bana
na e repolho). Tudo está sendo

preparado de forma totalmente
artesanal, pelas mulheres da Co-

munidade Santíssima Trindade.
Além de strudel, outro prato tí

pico da cozinha húngara poderá
ser apreciado pelos visitantes: o

goulash (uma carne ensopada)
com nhoque. Para beber, haverá

chope; refrigerante, água e café
com leite. A abertura do evento

acontece às 16 horas deste sába

do, quando encerra com o baile
animado pela Society Band, que
inicia às 21h30. A festa reinicia
no domingo, às 9 horas e deve
encerrar no final da tarde, com

apresentações culturais.

SERViÇO
O QUÊ: Festa Catarinense do
Strudel

QUANDO: hoje e amanhã
ONDE: Parque Municipal de Eventos

PREÇOS:
• Strudel - R$ 15

(somente peças inteiras)
• Bufê de strudel

(por quilo) - R$ 20
• Goulash com nhoque -

R$ 12 a porção Strudel foi trazido pelos húngaros e foi com o tempo incorporado no cardápio tradicional da região

SÉTIMA EDiÇÃO DO EVENTO TERÁ A DUPLA RICK E RENNER COMO PRINCIPAL ATRAÇÃO MUSICAL

Motocicletas e shows nacionais no Bananalama
PIERO RAGAZZI

Estrelas do motociclismo são atração do Bananalama, que neste sábado abre espaço para dupla Rick e Renner

A cidade de Corupá está re

pleta de trilheiros desde quinta
feira. Mas o fim de semana pro
mete ser ainda mais agitado para
quem pretende 'curtir o 7° Bana

nalama, no . Seminário Sagrado
Coração de Jesus.

Para a edição deste ano a or

ganízação do evento instalou
uma mega - tenda de cinco mil
metros quadrados, com capa
cidade para oito mil pessoas.
Neste sábado, Rick e Renner.
fazem o show nacional desta

edição do Bananalama, Na se

quência, Alex e Willian fecham a

programação musical.
Além dos astros da música, o

7° Bananalama terá também as

tradicionais estrelas do motoci
clismo. Os pilotos Joaninha, Jorge
Negretti, Natan Azevedo e Ciro
Oliveira protagonizam o "Desafio
das Estrelas", a partir das 21h30 de
sábado, o maior show de acroba
cias e manobras sobre duas rodas
do Brasil. O Bananalama também
vai exibir, em um telão, a decisão
do terceiro lugar e a grande final
da Copa do Mundo.

No domingo acontece a tão
•• j I' \ t. .. J II .,.,

esperada largada dos trilheiros,
que neste ano percorrem uma

trilha inédita. Quase três mil tri
lheiros devem disputar a prova e

concorrem a três motos.

Os ingressos para o Banana
lama estão à venda nos Postos
Mime Kohlbach, Matriz e Mar
colla. Em Corupá os postos de

. vendas são os Postos Isaac e São

José, além da Lola Modas. Em
São Bento do Sul os ingressos es

tão à venda na Ótica Visão e em

Guaramirim no Posto 28.

SERViÇO'
o QUÊ: 7° Bananalama

QUANDO: até domingo
ONDE: Seminário Sagrado
Coração de Jesus

. QUANTO: entrada gratuita.
É preciso ter ingresso apenas

para o show nacional

(R$ 20 primeiro lote)
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, CLIC DO LEITOR

CRÔNICA

A traicão de Max
.:J

Em
1902 Max Brod conheceu Franz

Kafka e a partir deste encontro pas
sou a ser amigo íntimo, divulgador e

primeiro biógrafo. Kafka nasceu em

Praga em 1883 e morreu de 'insuficiência car

díaca (mas era tuberculoso) no auge da ma

turidade' vinte anos (1922) após seu primeiro
cantata com Max. Grandes obras de Kafka
foram publicadas ainda em vida (como 'A
Metamorfose' e 'Na colônia Penal'), mas

outras narrativas, como 'Um Artista da
Fome', por exemplo, foram
revisadas já no sanatório.
Ele pediu ao seu melhor

amigo, Max, que queimas
se seus papéis pessoais' e

suas obras incompletas
(que para ele não estavam à altura do seu

padrão de qualidade) assim que morresse.

Mas as obras eram simplesmente 'O proces
so', 'O castelo' e 'Amerika': três petardos lite
rários; três clássicos que definitivamente le
varam a obra do escritor para outro patamar.
Há sempre a pergunta: estaríamos falando de
Kafka não fosse a traição de Max?

'Franz sabia que eu idolatrava qualquer
palavra que saísse dele, que eu jamais pode
ria queimar nada que tivesse escrito. Eu lhe
disse isso diversas vezes. Se ele quisesse re

almente queimar tudo, teria pedido a outra

pessoa, não à única que ele sabia que não iria
'"

atender seus pedidos' afirmou certa vez Max,
que pagou um preço caro por isso. Afinal,
ele olhou nos olhos de Kafka, pegou em sua

mão, conhecia sua família e sabia da timidez

patológica de .Kafka, e liberou a publicação
de papéis pessoais, como 'Carta ao Pai' (uma
carta que Kafka escreveu ao seu pai, mas, de

,tão tímido, nunca teve coragem 'de enviar).
Parte da crítica nunca perdoou Max, e pior,
ele viveu sempre acorrentado, na sombra de
Kafka, pois sua carreira literária não deslan

chou. Uma gralha (Kafka é
uma variação de Kavka que,
em tcheco, significa "peque
na gralha") parecia bicar o

fígado do Max acorrentado.
E esta história lembra

uma fábula do próprio Kafka. 'Os leopardos
invadem o templo e bebem tudo o que está
nas jarras de sacrifício; isto é repetido muitas
e muitas vezes; finalmente, a invasão dos leo

pardos pode ser calculada com antecedência,
e se torna parte da cerimônia'.

Sim, a traição de Max também integra
a cerimônia, a obra de Kafka. Talvez todos
nós sejamos apenas uma cerimônia, um

chiste kafkiano. Pois para mim foi- Kafka

que reinventou o mundo, que mostrou a

sombra na escuridão ... Somos todos per
sonagens kafkianos, enredados num pro
cesso sem fim.

A Gessy é uma beagle muito esperta e sapeca.
O dic é da leltora Kamila Perito.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,

, 19h30, 21h20 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Eclipse (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 -

todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• Toy Story 3 (Oub) (13h50, 15h45� 17h40, 19h35,

21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, 16h20, 18h40, 21h10

- todos os dias)
• Cine Garten 4
• Encontro Explosivo (Leg) (21h40 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (14h10, 16h40, 19h

- todos os dias)
• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, 16h10, 18h50, 21h30 -

todos os dias)
• Cine Garten 6
• $hrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h, 18h, 20h,

22h - todos os dias)
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Eclipse (teg) (13h30, 16h10, 18h50, 21h30 -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Shrek Para Sempre 3D (Dub)

(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub)

(14h20, 17h, 19h20, 21h20 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Eclipse (Leg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Encontro Explosivo (Leg) (21h10 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, 16h20, 18h40

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Plano B (Leg) (21h40 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (14h10, 16h40, 19h

- todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Eclipse (Leg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 -

todos os dias)
• Cine Cidade 2

.

• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50,17h40,
19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Eclipse (Leg)
(13h40, 16h20, 19h, 21h40 - todos os dias)
• Cine Muelier 2
• Toy Story 3 (Dub) (13h20, 15h45, 21h15 - todos

os dias) (18h40 - sex, sab, dom, seg, ter, qui)
• Cine Mueller 3

,

• Shrek Para Sempre (D.ub)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Eclipse '(Leg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 -

todos os dias)
• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub)

(14h20, 17h, 19h20, 21h20 - todos os dias)

LANÇAMENTOS

I NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Madame Gilda tenta impressionar Zenilda

ao falar de Gilmar, mas não consegue. Gilmar
fica satisfeito ao saber que Ricardo foi fazer com

pras com vltórta/vívíane. Jane se irrita ao saber
que o namorado saiu com a futura mãe do neto
dele. Ricardo se diverte com Vitórla/viviane. Ma
riana diz a Luciana que a terapia pode ajudá-Ia
a lembrar o que aconteceu em seu passado. Gil
mar elogia Beatriz e percebe que ela fica mexida
com o seu olhar. Hilda e Ezequiel contam para
todos na casa de Magali que vitória/vlviane vai
ser a mãe do filho de Daniel. Mauro conta para
Mônica que ele e Vanessa se beijaram. Danusa
reclama, de Calixto para Márcia. Jane liga para
Virgínia, que fica preocupada. Sofia e Beatriz
confabulam contra Vitória/Viviane. Vitória/Vivia
ne desiste de almoçar em um restaurante chique
com Ricardo e Leninha.

chantagem de Nara. Max pede para um ex-padre
celebrar seu casamento com Duba. Zeca pede
para Nelinha terminar com Renato. Leal contrata
um segurança para seguir Nara e cuidar de seu

neto. Regeane pensa em tudo o que Niemann
e Maureen lhe disseram. Regeane vê a foto de
Portinho, Nelinha e Leal no jornal e começa a re

cuperar a memória.

{
1

f
I

t
, �,

PASSIONE
Mauro comprova para Bete que seu projeto

foi alterado e sugere que Fred tenha sido o res

ponsável. Olavo se surpreende com a reação de
Clô ao contar toda a sua história com Bete. Berilo
repreende Jéssica por ter desligado o telefone na

cara de sua "irmã". Agostina fica furiosa com o

ocorrido, mas Berilo arruma uma desculpa para
acalmá-Ia. Sinval e Chulepa procuram Danilo pe
las ruas. Totó manda Alfredo colocar os convites
de seu casamento no correio. Mimi recebe uma

carta de seu tio Giovanni. Agostlna pede para Be
rilo deixá-Ia trazer Dino quando voltar ao Brasil.
Sinval e Chulepa encontram' Danilo caído na rua

e o levam desacordado para o velódromo. SaUlo
trata a família com grosseria e Stela pede para
conversar com Arthurzinho. Agnello vai buscar
Lorena na faculdade. Stela confidencia a Arthu
zinho que não se divorcia de Saulo por medo do
que ele possa fazer.

I
..

TEMPOS MODERNOS
Hélia ameaça Nara. Regeane acusa Nie

mann de se preocupar mais com a assinatura de

papéis do que com a sua recuperação. Tertulia
na afirma que Nelinha não é filha de Niemann.
Gaulês tenta convencer Katrina a mudar de vida.
Portinho recebe a notícia de que o Planeta Leal
foi oficialmente reconhecido. Tertuliana con

fessa que Nelinha foi trocada na maternidade.
Tertuliana revela que a mãe verdadeira de Ne
linha era Josefa e lhe entrega uma carta. Max
chama Duba para fugir com ele. Leal, Nelinha,
Goretti e as Marias convencem Tertuliana a ficar.
Bicalho critica Gaulês por ter deixado Katrina so-

, _ zinha no hospital. Zeca conta para Leal sobre a

RIBEIRÃO DO TEMPO
Não há exibição aos sábados.

(O resumo dos capítulos é de responsabili
dade das emissoras).
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HORÓSCOPO·
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Saberá como expressar suas ideias,

seus projetos e trabalhos que exijam
arte e beleza. Bom astral para cuidar do corpo
e do visual. Mudanças importantes prometem

.

marcar a vida afetiva, tome cuidado para não
se meter em enrascadas.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Excelente astral para se dedicar à
carreira e às suas ambições. Entre-

tanto, convém ser mais realista ao lidar
com as finanças. Reconquistar a confiança de

quem ama será fundamental, talvez você pre
cise ser um pouco mais flexível.

GÊMEOS
,li!, (21/5 a 20/06)

II ri Não se aborreça demais com os

problemas familiares, no fim das con

tas, tudo será resolvido a contento. Família é
assim mesmo, você precisa aprender a convi
ver. Há sinal de melhora nas finanças, mas o

ciúme pode desgastar a relação a dois.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Confie em seus pressentimentos:
tudo indica que estão corretos.

Aposte nas coisas que você acredita.
Você saberá captar o desejo dos outros, mas

cuidado com atrasos ou perda de documen
tos. A paixão requer alguns ajustes.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Vênus ingressa na Casa da Fortuna,
trazendo a chance de melhorar os

seus rendimentos. Mas não descarte
a possibilidade de imprevistos. Cuidado para
não gastar de mais e se endividar. O romance

corre o risco de ficar em segundo plano.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Cuidado com o. excesso de trabalho!
É preciso cuidar um pouco mais da

sua imagem. Contratempos podem.
marcar o seu dia, que será agitado e impre
visível. A vida amorosa tende a ser palco de

grandes transformaçõ.es!

" """
Você terá muito sucesso ao se

dedicar a uma profissão que exija
conhecimentos específicos. Tenha

cuidado para não se sobrecarregar neste dia,
é normal se sentir exausto e sem energias
algumas vezes. Evite o clima de competição
na união.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Tudo indica que estará mais seleti
vo e até um pouco intolerante com

os outros, mas saberá valorizar os

seus laços de afeto. No amor, tente vencer a

distância entre você e seu par. Abra seu cora

ção para se aproximar.

eSAGITÁRIO
.

(22/11 a 21/12)
Hoje, o seu prestígio profissional

pode aumentar. Trabalhe em equipe!
Não convém correr riscos nos negócios,

tente manter tudo na mesma. No amor, ques
tões financeiras ou de ciúme podem desgas
tar a vida a dois.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Tudo o que conseguir hoje será

fruto da sua dedicação, mas tenha
cuidado para não medir forças com pessoas
muito autoritárias. Na vida a dois, terá que
fazer algumas concessões para seguir em

frente sem desafetos.

• AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Não perca a chance de se dedicar a

uma atividade com a qual se identifi
ca. Respeitar os limites do seu corpo será fun

_damental. Cuidado com essa mania de sacrifi
car o seu romance e deixar tudo para depois.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Sucesso para quem trabalha em

casa ou em lugares' que favore-

çam o seu anonimato. Cuidado com

extravagâncias financeiras para não gastar
excessivamente. Nos assuntos do coração,
a cumplicidade vai predominar durante o

dia de hoje.
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Fiuk vai morar.

com Fábio Júnior
Desde que começou seus trabalhos na Malha

ção, Fiuk se mudou para o Rio de Janeiro para se
-

dedicar às gravações da trama. Mas, de acordo com

a coluna Olá!, dojornal Agora São Paulo, ele está de
malas prontas para voltar a São Paulo. Assim que
terminar Malhação, ele passará a viver com o pai,
Fábio Jr., que se separou recentemente de Mari Ale
xandre e tem vivido na casa de suas filhas.

Beyoncé quase sofre
acidente de carro

Por pouco Beyoncé não foi vítirna de um terrível
acidente de trânsito: ao abrir a porta do carro em

frente a uma loja de departamentos, a cantora foi

surpreendida por um táxi que, em alta velocidade,
arrancou a porta do seu veículo, segundo o The Sun.
Conforme informou uma fonte, a cena foi chocante.
"Ela teve sorte de estar viva. Um par de segundos
de diferença e Deus sabe o que poderia ter aconte

cido", disse. Beyoncé ficou bastante assustada e foi

amparada pelo marido, Jay-Z,

DIVI RTA-SE

Juiz fujão
Um policial estava fazendo sua ronda pelo bairro,

_

quando ao lado de um estádio de futebol, o agente vê
um senhorem cima de uma árvore e vai falar com ele.

- Desce daí senhOr! - gritou ele. - Se quiser as

sistir ao jogo, compre ingresso e entre 'no estádio,
ficar assistindo daí é desleal com os outros!

- Mas senhor policial, eu acabo de sair de lá e

não quero entrar de jeito nenhum - respondeu o ho
mem - Eu sou o juiz!

Jennifer
Aniston adota

cãozinho
Jennifer Aniston não esconde

de ninguém a vontade de ter filhos
e não descarta a adoção. Mas, en

quanto isso não acontece, a atriz
resolveu adotar um cachorrinho

resgatado por uma organização
não-governamental de Los Ange
les. Segundo a revista "Us Maga
zine", o animal é da raça cocka
poo - uma mistura de poodle com

cocker spaniel. A atriz já é dona
de outros dois cães.

Grazi Massafera diz
que não é ciumenta

A atriz Grazi Massafera estampa a capa da revista TPM de julho. Na edi

ção, ela conta como chegou aos palcos dos concursos de miss e também fala
sobre sua origem simples. Outro tópico da entrevista foi o casamento com

Cauã Reymond. Grazi conta que não é nada ciumenta em relação a ele. A
loira também comentou sobre sua passagem pelo Big Brother Brasil. "Nunca
tive a pretensão de entrar lá para virar atriz. Achava que ia entrar, ganhar um

dinheirinho, algum prêmio", comentou.

Ana Hickmann se

considera um produto
Ana Hickmann declarou que se considera um

produto. Ana explica que isso começou 'porque
ela é uma empresa. "Como tudo começou com

uma pessoa, eu sou uma empresa e preciso me

considerar assim. Essa é uma frase da Costariza
Pascolato, foi ela que começou com isso quando
afirmou que modelo é um produto". Apesar dis

so, Ana reserva um tempo em que deixa o 'pro-
duto' de lado e vive sua própria vida.

.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito

simples eviciante. O objeti
vo é preencherwn 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.

Luiza Frítt

Marlene Rincqweski
fv1atheus W�Ptke '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



16 Geral
SEM PB o

Nenhuma das hipóteses descartadas
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FOTOS PIERO RAGAZZI

Primeiro estudo na Tifa Theilacker apontou necessidade de
moradores deixaram área e a proibição de novas construções"lI'" 1:.), r: I:) I: f;'"

I 1'·1, '/L. �'Il 1:.",)

Mistério que parece
não chegar ao fim
Nova etapa de estudos iniciou ontem, sem previsão
de quando resultados serão oficialmente apresentados
Barulhos abafados de
explosão e tremores no

meio da noite acabaram
transformando-se em

preocupação e dúvida, que
continuam acompanhando
os moradores da Vila lenzi
e da Tifa Theilacker.

Até
o momento, os estu

dos sobre os abalos não

chegaram a nenhuma
conclusão 'definitiva. A

espera:�1Ça é que isso comece a

mudar a partir de agora, com a

chegada de dois técnicos do Ce
nacid (Centro de Apoio Científico

em Desastres, da Universidade
Federal do Paraná). Acompanha
dos pelo geólogo Normando Vit

ta, consultor da Defesa Civil, os

pesquisadores começaram a fa
zer vistorias nos dois locais já na

tarde de ontem.
'

É a primeira fase do traba
lho. "Não temos como designar
'nada ainda. Vamos passar por
todos os locais e tentar desco
brir se os dois episódios têm

alguma relação", explica Nor-

,mando Vitta. A intenção é fa
zer, uni mapeamento das áreas
onde os tremores foram senti

dos, entrevistar os moradores e

posteriormente fazer um para
lelo 'com as informações que já
haviam sido colhidas pela De-

fesa Civil e pelo Ceped (Centro
Universitário de Estudos e Pes

quisas sobre Desastres).
O diretor da Defesa Civil, Jair

Alquini, acredita que existam
dois caminhos possíveis para so

lucionar o caso. "Se houver con

firmação de que na Tifa Theila
cker tenha sido acomodação do

\

solo, os estudos serão direciona-
dos de uma forma, Senão, toma

remos um caminho diferente",
explica. Um, acompanhamento",
estava sendo feito e hipóteses
foram ériadas, mas até agora não
havia sido realizado nenhum es

tudo técnico definitivo.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

NO ME�O DA NO�TE
Moradores acreditam em explosão de gás

Os moradores acabaram crian
do teorias próprias sobre qual teria
sido a causa dos episódios. 'Acre
ditamos que aqui tenha ocorrido

por causa das explosões de gás, já
que foi perto do lixão: São mais de
30 metros de altura de lixo, é evi
dente que deve haver um acúmu

lo", defende o presidente da Asso

ciação de Moradores daVila Lenzi,
WaldemarVieira.

A alegação é confirmada por
donaTerezínha Bezen, que mora pa

1 \ 'I" I ,I

No começo deste mês, o mu

nicípio havia entrado em contato

com a Defesa Civil do Estado para
conseguir a ajuda dos técnicos do
IPT (Instituto de Pesquisas Tecno

lógicas de São Paulo), mas, segun
do JairAlquini, é quase certo que o

Instituto não virá a Iaraguá do Sul.
Assim, a UFPR (Universida

de Federal do Paraná) foi con-

tatada, e nos próximos dias as

conclusões da primeira análise
devem ser divulgadas.' Por en

quanto, nenhuma das hipóteses
foi desconsiderada. "Visitamos
as regiões duas ou três vezes por
dia, estamos pesquisando, mas

não temos como dizer quando
é que chegaremos às conclusões
finais", declara Alquini.

"
Vamos passar por todos os locais e tentar descobrir

se os dois episódios têm alguma relação entre si.
NORMANDO VITTA, GEÓlOGO E-eQNSUlTOR DA DEFESA CIVIL

"

Waldemar acredita que fato pode estar relacionado ao vazamento de gás

rua Goiás. Ela afirma não ter sentido lacker, as incertezas que haviam
os tremores, mas conta que o filho acabado com o diagnóstico de
ouviu o barulho. "Na minha casa, possível' assentamento do solo

que é perto da dele, eu não percebi podem voltar a aparecer, com a

nada, mas ele sentiu a cama tremer retomada das pesquisas no local.
nesse último sábado", relata a mora- "Eu sentios tremores na pri
dora. O assunto é comum entre os meira semana, no fim de março.
vizinhos, 'mas apenas alguns deles - Não chegou a cair nenhum obje
conseguiram perceber os abalos. to, mas acordamos surpresos no

Na Vila Lenzi, os moradores meio da noite. Naquela semana,

chegaram, a se reunir' para dis- sentimos pelo menos quatro ve

cutir o assunto e agora esperam zes", relembra o morador João
o laudo técnico, Já na Tifa Thei- Maria Ostwald.

'

Terezinha diz que não sentiu tremor, mas contà que filho ouviu barulho
.�I\ '1�.��.)l���,�,1l .;J� ".����t!�f��� .• ���,�Iil�,.�Il\�.\ilflí�».,�j \ttl" \l��""l,.l ti I.,'" o.l\I.\l�'",l�t:t\\"��;.iW:oI:1'�11\1'!II;� 't·�� I' �

1 I,<d:.�\, lI(\l,iu�"lI,� hll\'���."'\�
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DE OLHO NO
,

MERCADO
FIQUE POR DENTRO

Q!JEM PENSA'
ENRIC2!JECE ,

"'1,,',,1,,:1
o escritor Napoleon Hill garante ter des
coberto a fórmula para enriquecer, após
mais de 20 anos de pesquisas e obser

vação do comportamento humano. A

resposta está no livro "Quem pensa en

riquece", publicado pela Fundamento.
Ele acompanhou a ascensão de 500 das
maiores fortunas no mundo. Com base
nessa experiência, Hill apresenta 13

passos para a riqueza, 17 princípios nos

quais estão suas lições e ainda 30 motivos

que levam ao fracasso.

Editora: Fundamento

Categoria: Carreira

Preço: R$ 28,60
Páginas: 248
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o QUE USAR NO TRABALHO: SAPATOS

É elegante usar calçados de salto alto
no trabalho. Acerta quem escolhe

modelos clássicos, de cores neutras e

salto de até Sem.

/IfIIfIIIfffltIIII!fIIlII/fmIIftIIIIIrm1IItI��'!JflI1ImIII!IfflfIIIIftI!fll!!MIrP.!ll!fFJHflllf!lffltm!!f�m!!��l!fIII���'II,

A PREMIER EMPREGOS Ê A ,SOtUçAOt
-

'

• CONTRATAÇAO IMEDIATA .

A,uxiliar de CoZinha ,_ 30 v'agas
,Auxilllar de Produção _ ,100 �g.s

Costureira • 50 vagas '

ICozinbeira -10 vaigas
ElalFticlsta ,_ 1 O 'vagas

Estampador '. 20 'v'agas
Projelista � 05 vagas
,Soldador - '1iO vagas
iTecatão - 20 vagas

',' I

"

.

",:.' ' .

. � .�

':.' ,

"
'

,ACES,SE NO':8S,0 SilTE E, CONHEÇA ,ALGUNS DIE, N/OSSOS,
DAR'CEIR"OS E D'EZ'ENAS nE O'U�RAS O"p''OR'TU'N· IDADES' 'Irft ,�', _, ','", . _' "

_.. _,,'
" '., 'I!., ", ,"" _ "

,

, ", "'" .. 'li

FOTOS DE SERGIO BARZAGHIj
DIÁRIOSP

Este tipo de sapato não com ina
com o universo corporativo.

É informal demais. Opte por um

calçado mais delicado.

h
,

ti

nlpenhàa função de
e ,educativo na prevenção Participa da elaboração e

tro,? sistemático de
"

" implementação da
'�ICOS que possam ser ',!,,., Rolítica dé saúde e

.... �.�pacie�tes du.rante 8,':',' �eg!Jrança no tta,Balho,.
,nCJade'saude. Suas,' além da elaboração de, ,

'd.es são desempenhadas estudos estatisticos,
itituições de saúde tnstrumentos de

,� E! privadas (hospitais, ávaliação, programas de
" unidades básicas de �,

segurança; análise de

viçQs de acidentes e outros
'

,

,J)ré-hospitalar) dísposltlvos de ordem
, d,omicílios,

'

, técQ}ca [unto aos
"p,resas. trabalhadores.

RANKING
, DE EMPREGOS

-t EM ALTA
moda

vendas

nutrição
metalúrgica

� EM BAIXA
eventos

artes plásticas
desenho indo
servo social

EXPEDIENTE
Coordenadora: Patrícia "Moraes

Programação Visual: Bianca ç. D. Bublitz

Textos: Agência O Globo

Comercialização: O Correio do Povo

(47) 2106-1919 -

.
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I erencas a avor
.�

Divergências entre colegas de trabalho podem ser usadas para aumentar a produtividade na empresa

nvestir em qualificação,
administrar o tempo, cum

prir prazos e metas, dividir
tarefas com os colegas ...

A rotina de trabalho exi-

ge cada vez mais maturidade e

equilíbrio emocional dos profis
sionais. E em ambientes de com

petitividade, isso é cada vez mais
difícil. Tanto que é comum surgi
rem conflitos entre os colabora
dores. Aprender a lidar com eles
é muito mais importante do que
parece. O bom funcionário pre- . , .

cisa manter a postura. Somente - O .trabalho em equipe e pn-

assim conseguirá transformar as
mordíal para o bom des:mpe

divergências em resultados posi _

nho de uma. empres�. Alem de

tivos para a equipe. p:omover, a mt�graçao, pro?or-
"É normal as pessoas apre- clO�a um ambiente ag:ad�vel.

sentarem diferentes opiniões. O MUltas vezes, uma .ges.tao ma

conflito em si não é um proble- deq�ada pode contr.lbmr para o

ma. Pelo contrário ele é saudável surgímento de conflitos entre os

se for bem administrado" destaca colaboradores e até com os clien

Cezar Tegon, diretor p;esidente te�.? líder � responsável por ad-

da Elancers, empresa de recruta- mI�IIstrar cnses.
. . .

mento on-line e gestão de pesso-
O gestor precisa VIsualizar

as. Transformar as diferenças em
seu com�ortamento e :.nxerga�

produtividade é papel do líder, os demais c,omo,extensao de SI

que deve promover a integração �esmo. O líder e 100% r�spon
dos profissionais e usar as crises savel por resolver �sse _ tI,pO de

do dia a dia para o crescimento de problema na orgamzaçao; �r
cada membro do seu time. O che- ma Pablo Aversa, coach (tecmco

fe também tem que dar o exem-
de .carreiras) e �ócio-fundador da

plo (veja mais detalhes ao lado). Alliance Coachíng,
Segundo ele, o chefe preci-

sa identificar se a cultura orga
nizacional da corporação não
estimula a competitividade em'

excesso: "Incentivar a inovaçãoé
saudável. Mas é bom ter cuidado

para não estimular brigas inter- .

nas e falta de ética."

Importância
da imagem

Não é somente o gestor que
deve cuidar do clima da empre
sa. Os funcionários precisam
ajudar a manter a harmonia no

trabalho. Afinal, isso influencia
diretamente na imagem da. or

ganização e dos colaboradores

perante seus clientes e parceiros.
"Tenho uma colega de trabalho

que não está satisfeita com a em

presa. Quando os clientes che

gam, ela disfarça para não aten

dê-los.Essa atitude está gerando
brigas e discussões com as outras

funcionárias, além de prejudicar
a organização. Os clientes são

mal atendidos", conta a designer
Pâmela Ramon, de 23 anos, que
preferiu não identificar o nome

de sua corporação.
De acordo com Pedro Sei

gliano Jr., consultor de recursos

humanos (RH) da Meta RH, esse

tipo de comportamento prejudi
ca a carreira: "Em uma avaliação,

f � ). l' J " , t } , ", ,
I -4 -t , ... ,

, � '1 oi< I " 16- • ii ., �

por exemplo, um conflito será
mais lembrado do que um pro
jeto bem-sucedido", analisa. Para
não cometer deslizes, a dica é
não agir precipitadamente. "Crie

parâmetros para cada situação,
para saber até que ponto você

pode chegar", ensina Scigliano Jr.

Papel do líder é
manter a harmonia

Glimade
insatisfação

O especialista faz um alerta
aos gestores sobre as crises entre

os profissionais, as quais podem
interferir na estrutura de uma

organização. A principal conse

quência é a queda na produtivi
dade, além disso, os funcionários

_

ficam insatisfeitos com a carreira
e o emprego.

.

I� ausência de harmonia
move o colaborador para trás. As

empresas buscam pessoas que
saibam trabalhar em equipe. Elas
sabem que, sem isso, o negócio
não vai para frente."

NATHÁLlA BRAGA

PIERO RAGAZZI

Ig,ft 1. Evite discussões
O
ii 2. Saiba diferenciar

�mt!ff: processos de pessoasli
O 3. Nunca critique uma

Ou decisão, discuta meios
Z alternativos. e dê
:ri �

Ui;. sugestões
4." Conheça seus

colegas de trabalho

5. Aprenda a: ouvir
mais e processe
informações antes de
comentá-los

C.·OMO flliAf'IJ"fER CJ f.l,flM
RELACU),NAMENTO
NO TRABALHO,

�M 1. Aprenda a lidar .' .'

� com os conflitos na'
'IJJJ empresa

.

CHi ....

o:; 2. Seja transparente .

em suas ações
3. Use a

,
'.

meritocracia: que'm
� produz mais, ganhá

rjp mais' ,

II

if!�
4."renha educação."

!#II mS. Ouça as pessoas.
\

atentamente
•

6. �espeite as
Ilt/fI. • _#oi>

ilhW op�lOloes,
mh� '1�7. Faça críticas

11ft censtrutívas "
"

iiIJP ., :,': :;,'
!iP �. Reflita antes de, ,':

ffj' agir
..

\'

.

, ·'0,.

�

6. Trabalhe com suª
I/Ii

ê

intuição.e tenha-a 11ft
'11ft

f�,
observação comoill> _.
alíada- riiI 'IfIi. I/JIIIJ'

i&!bP, 1I!J1;
7. coloqúe-se-no I�gá't

.

f.QhJ
dos outros antes d� �". •
falar o que p:nsa II

II
.'"

8. Fuja de.rodtnhas III!
I�iw

If9I}i!

durante o exped�erit;e WII,
11ft

9. Reconheça quaijddiJ' l/lIt
�

uma grande ideia dQ
""

.,

II!I

grupo ou de alguém é �

�

lançada
.

ifCIi

(iii, II1II
'III!

1I!J1; 'l/r

'II/i

11fIJ/
. '

iJ�
.'

mJjJ

Wfp

�h
� 9. Resolva todos,P'�:'>;

ih/I,
". oroblsmas

;op ,','"

f/I I/JIIIJ ill0. Dê o exemplo ""«

IP l1li, para a equipe
., !fJII

(Ih

•
l1l1/I

fll' II,
ifl� WU/ir

illft,
'!iI!. iIf/l

'" I/Ili
'" ,1/11

� �

.,
Ih

'1fiI.

10. Cuidado com seus
comentários, pois
você estar sendo
'testado

"

"_.,
. '

.. :

Fontes: Pablo Aversa. sócio fundador da Alliance Coaching, Pedro scigllaníl Jr, consultor de recursos humanos da Meta RH, Cezar regou, diretor president� da Etancers.

OPORTUNIDADE

* Cadastro sob consulta SPC e SERASA

(47) 3332-9811
(47) 9945-9408
(47) 9657-9181

• ,f ,� ,� 'lo .. e _ -I ,
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Inscrições abertas para
o Prêmio GNI/FIESG 2010

Eventos classificatórios regionais acontecem na segunda
quinzena do mês de setembro

Já estão abertas as inscrições para
a 21 a edição do Prêmio CNI/FIESC
2010. As empresas inclusas em ter

ritório catarinense devem se cadas
trar nas unidades de ensino do Senai

(Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial) .

Conforme informações da as

sessoria de comunicação do Senai,
neste ano, a novidade concentra a re

tomada dos eventos classificatórios

regionais. E isso está programado
para a segunda quinzena do mês de
setembro.

Se não bastasse, os projetos ven

cedores nas etapas regionais vão

disputar a fase estadual, que já está
marcada para outubro. E como con

seqüência, os selecionados disputam
a etapa nacional. O resultado final
será divulgado apenas em 2011.

Na edição deste ano, as etapas re

gionais voltam a ter os eventos pre
senciais. Pois em 2009, a seleção dos
trabalhos foi realizada por meio de
análise dos cases escritos.

,

Para os empresários, o prêmio sig
nifica reconhecer as melhores contri-

buições para o desenvolvimento in
dustrial nas categorias de inovação e

produtividade, equipes de melhoria,
design e meio ambiente.

No ano passado, por exemplo, a

vencedora da categoria Design foi a

Zanottí Elásticos, de Jaraguá do Sul.
A empresa apresentou o case "Mar
cas de Domínio Público", com o

objetivo de atender à demanda dos

pequenos produtores de elásticos

personalizados, portanto a empresa
criou marcas alternativas e de ma

nejo acessível.

•• �'I'
.'

.

','

LElnOnDE
J'ADORE CITROEN

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

Interessados enviar currículo até 16/07/2010 para
rh.jgs@lemonde.com.br (indicar a vaga no assunto Cio e-mail)

,

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1909, Vila Lalau - Jaraguá do $uVSC - (47) 3902-1800

Luiz

Marins

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de Semana, 10/11 de julho de 2010
\

Carreira 5'

•

'PROMor-
Nes(as �J40

dI/) d. emana 20%"'t eSCQnto' o'

artigos e fiopara Osm 10selãs

Rua Bernardo Dornbusch, 432

Jaraguá do Sul / ·se
E-mail: yangfasIllQh@uoLcom.br
3275-3290 / 3371-0058

AUXILIAR DE COPA E COZINHA 01 Até o dia 30/07, Na Rua Walter

Jaraguá do Sul Marquardt, 835, Barra do Rio Molha
ou elo site.

FONOAUDIOLOGO 01 Até o dia 09/08, pelo site
Jara uá do Sul

ORIENTADOR DE ATIVIDADES FISICAS 01 Até o dia 05/08, pelo site
Jara uá do Sul

ATENDENTE DEFARMACIA 01 Até o dia 08/08, pelo site
Jara uá do Sul

AUXILIAR PEDAGOGICO 01 Até o-dia 04/08, pelo site

Max

Gehringer
Carreira deTalento

I

Assédio moral deve
ser denunciado

Por que aígunschefes dão muita atenção
a certos funcionários?

Todo mundo não deveria ter exatamenteo mesmo tratamento por

parte da chefia? Não. Nem no Brasil nem na Noruega nem em qual-
.

quer lugar do mundo. O trabalho de um chefe se divide em duas par
tes. A primeira tem a ver com o presente. Garantir que as atividades
estão sendo feitas. A segunda está relacionada com o futuro. Identificar
funcionários nos quais vale a pena investir. Para fazer isso, ele avalia

algumas características pessoais. A primeira é o quanto, um colabora-
'

dor influencia os colegas e o quanto é influenciado por eles. Gestores

percebem rapidamente quais profissionais são formadores de opinião,
sintoma de liderança. A segunda é o quanto um funcionário é consul

tado por outros para assuntos de trabalho, sinal de confiança. A ter

ceira é o quanto um colaborador entende o que vai além da função
dele, ou seja, sua visão estratégica. A quarta é o quanto ele se dispõe,
sem ser solicitado, a oferecer ajuda, sintoma de trabalho em equipe. A

quinta é o quanto um funcionário .consegue solucionar conflitos. Em

uma empresa séria, um colaborador diferencíado sempre recebe mais

atenção do chefe. Em uma organização medíocre, esse mesmo funcio

nário corre o risco de ser dispensado porque o chefe o vê como uma

grande ameaça.
MAX GEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DÚVIDAS
DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DERÁDIO E rv
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É preciso investir na

educação da equipe
Bernt

Entschev
pilar da educação
corporativa a dis
tância é a tecno- .

logia. Ferramenta

que integra o aluno
ao professor, e permite que
o conhecimento seja trans

mitido. E o recurso tecno

lógico mais adequado, para
,

a difusão de um conteúdo,
uma disciplina, se dá por
meio da plataforma utili
zada para a transmissão de
aulas a partir da TV corpo
rativa ou de um sistema de

educação. Essas soluções
são desenvolvidas para ca

nais codificados próprios,
ambos com transmissão

por sinal de satélite, ou

seja, que resultam nas cha
madas teleaulas, Tudo deve
ser complementado por
uma plataforma de apren
dizagem, conhecida corno

ambiente virtual de ensino,
que permite ao estudante

ampliar seus conhecimen
tos e habilidades, desenvol
ver exercícios, tirar dúvidas
e ainda realizar avaliações.

A capacitação corporati
va a distância não é apenas
uma necessidade do mer

cada de trabalho, ou uma

ferramenta que veio para
sanar os obstáculos de cus-

to, deslocamento e tempo.
Promover a qualificação de

profissionais também pode
ser uma forma eficiente de"
contribuir com o desenvol
vimento social do país.

em andamento e já está ins
crita em outros sete. Con
forme ela, todos são para
seu aprimoramento profis
sional e pessoal. "Além de
não precisar pagar, outra

grande vantagem é o ganho
de tempo. Você faz quando
pode e conclui no local em

que quiser através da inter
net. Recentemente, eu fiz
um curso presencial de 15
noites. Foi desgastante", co

menta Rozane, destacando

que já aplica no dia a dia os

aprendizados adquiridos
nessas qualificações.

De acordo com o diretor
do Departamento de Ges
tão Pública da prefeitura,
Renato Cardim, o objetivo
é priorizar a capacitação
e gerar oportunidades no

município.
"Geralmente, esses cur-:

.

sos (qualificação a distân-

cia) são oferecidos para o

público interno. No entan

to, aqui em Pinhais, toda a

população pode ter acesso,
de um jeito prático e sem

custos, enriquecendo o

currículo e se preparando
melhor para o mercado de

trabalho", explica Cardim.

Se não tiver algo bom
pra falar, silencie "

A capacitação
corporativa à distância

não é apenas uma

necessidade do
mercado

e a resposta veio de forma hostil: "aquela
empresa é uma bagunça. A proprietária

,

não sabe bem o que quer e, com isso, faz
besteira atrás de besteira".

Foi assim que Alice ficou sabendo que
estava sendo atacada pelas costas. Sem

pensar duas vezes, demitiu o rapaz, ale

gando redução de custos. Porém, os ata

ques não pararam por aí. Luiz, mesmo já
tendo sido recolocado em outra empresa,
continuava atacando a antiga chefe. Em
eventos onde encontrava vários conhe
cidos em comum, ao invés de falar sobre
seus novos desafios de carreira, perdia seu

tempo falando sobre como era insatisfeito
com a antiga empresa, e como considera
va ineficaz o modelo de gestão de Alice.
Não bastasse isso, aproveitava sítes de
relacionamento para divulgar, aos quatro
cantos do mundo, toda a sua raiva em re-

lação a seu antigo emprego.
Alice não tinha muito

o que fazer, pois ele nunca

citava o nome da empre
sa, apenas usava palavras
como "ex chefe", "ex em

prego" e assim por diante.

Porém, as pessoas que o

conheciam, sabiam exata

mente a quem ele se referia.
Foi aí que ela me procurou.
Disse que já havia consul

tado um advogado, que a orientara como

proceder, mas, a dúvida que ela queria tirar

comigo: era como ela poderia agir em rela

ção à carreira do rapaz. Ela estava tão de

cepcionada com a atitude dele, que queria
fazer algo, mas não sabia bem o quê.

Foi aí que entrei com meus comentá
rios. Expliquei que a atitude de Luiz de
monstrava imaturidade. Ninguém conse

gue agradar a todos e, infelizmente, Alice
não agradara ao rapaz. Porém, sair falan
do mal de uma pessoa e empresa é, no

mínimo, uma atitude antiética. No caso

dele ainda era pior, pois ele já trabalhara
ali e quando falamos mal de uma: empresa
onde já trabalhamos, falamos mal tam
bém de nosso próprio currículo 'e, prin
cipalmente, de nós mesmos. Afinal, qual
empregador irá querer correr o risco de
ser a próxima vítima de um funcionário

que não tem papas na língua?
Disse à Alice que ela precisava, somen-:

te, esperar. O tempo seda capaz de dar a

correção necessária a Luiz, disso eu não
tenho dúvida.

Certa vez, uma querida amiga me con

vidou para um almoço, onde explanou
uma insatisfação com um antigo colabo
rador, que agora insistia em denegrir a

imagem da empresa dela. Alice era' em

presária e, mesmo que tivesse a consci
ência limpa em relação à forma de tratar,

seus funcionários, preocupava-se com a

forma com que eles agiam.depois que sa

íam de lá.
O caso a que ela veio me reclamar ti

nha a ver com Luiz, um jovem profissional
de personalidade muito peculiar. Quando
Luiz foi contratado, fez brilhar os olhos de
seus gestores pela característica "agressi
va'" muito pertinente para sua área de atu

ação, que era a comercial. Ele ligava para
os clientes sem titubear, tinha sempre boas

respostas na ponta língua e cativava a to

dos com palavras firmes e fala contínua.
Seus relatórios eram

completos e repletos de
detalhes, o que fazia co11)
que os clientes tivessem

predileção pelo jovem, que
era requisitado até pelos
antigos clientes de seus

colegas, gerando certo des
conforto na área.

Porém, pouco mais de
um ano após sua entrada
na organização, Luiz co-

meçou a ficar insatisfeito com algumas
políticas da gestão de Alice. Ele não con

cordava com algumas formas de premia
ção e suas comissões pareciam' sempre
sofrer algum tipo de depreciação. Sempre
vinha menos, segundo ele. Já Alice defen
dia suas' políticas. 'Disse-me que sempre
buscou estipular regras que gerassem be
nefícios para a empresa e para os funcio
nários.

Independente de quem está certo nes

se caso, o fato que me chamou a atenção
foi a conduta que Luiz adotou a partir
disso. Sem pensar duas vezes, começou
a fazer reuniões nos cantos da empresa,
falando mal da chefe para colegas da área
ou até de fora dela. Insatisfeito com tudo

que acontecia,' começou a distribuir seu

currículo entre os amigos, sites de recolo

cação e até pessoas que ele nem tinha tan

ta afinidade assim. E foi uma dessas pes
soas, que coincidentemente era amigo de
Alice, que o chamou para uma entrevista,
Durante o encontro, perguntou por que
queria sair da empresa em que ele estava,

"
No município de Pi

nhais, na região metropo
litana de Curitiba, no Para

ná' uma ação da Secretaria

Municipal de Educação
mudou a vida de muitos
moradores. Há alguns me

ses, a prefeitura, em par
ceria com a empresa de

educação e comunicação
corporativa a distância
Dtcom, criou o programa
"Mais Saber". Ele foi desen
volvido para a capacitação
,profissional da comunida
de e dos servidores.

Uma das alunas, a auxi
liar de contabilidade Rozane
Dorneles Malaquias Pereira,
de 46 anos, já concluiu 68

cursos, mantém outros seis

,"
Sair falando mal
de uma pessoa

,

e empresa e, no
, .

mmtmo.uma
atitude antiética MARCO ELEUTÉRIO

HÁ VAGAS"
• Auxiliar de Produção
• Impressor de Flexografia

• Assistente de Vendas
• Supervisor de Produção
• Almoxarife e/ou Estoquista

A empresa oferece: Refeitório, Transporte,
Convênio Médico, Odontológico, Farmácia e Utilcard.

Os interessados(as) devem comparecer na recepção da empresa
ou enviar o currículo para o e-mail: rh@etima.com.br

RUA MANOEL FR,ANCISCO DA COSTA, 1083 - BAIRRO VIEIRAS
JARAGuA DO SUl- se - FONE:(47) 3501-2000

, r: +
ESCO,LA TECNICA DE ,ENFERMAGEM JARAGUA

MATRíCULAS ABERTAS!

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
- Carga Horária: 1.800 h (teoria+estágios)
- Duração: 30 meses

INICIO DAS AULAS: AGOSTO/2010 - noturno

CURSO DE ATENDENTE DE FARMÁCIA
- Carga horária: 42 h
- Duração: 3 meses - aula 1 x por semana
INíCIO DAS AULAS: SETEMBRO/2010 - noturno

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

Jaraguá do Sul/S.e.
email: escolaetej@gmail.comMande sua história para coluna@debernt.com.br e siga-me no twítterêbentschev
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Empresas oferecem ,ensino
profissionalizante no 'exterior

Há programas de intercâmbio em áreas de atuação que estão em alta, como moda, petroquímica e energias renováveis

s cursos técnicos
abrem as portas
para o mercado de
trabalho. Em bus
ca de profissionais

qualificados, as empresas
valorizam a formação com'
foco em uma área de atu

ação, assim, os formandos
têm conhecimento para de

sempenhar funções especí
ficas. De acordo com uma

pesquisa da Fundação Ge
túlio Vargas (FGV), candida
tos com ensino profissiona
lizante possuem 48% a mais
de chances de conseguir um

emprego no Brasil.
As Escolas Técnicas Es

taduais (Etecs) e o Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senaí) oferecem
aulas gratuitas. Para obter
uma vaga, os candidatos

precisam estudar as disci

plinas do ensino médio para
enfrentar os processos sele
tivos. Há também opções
de cursos no exterior, os

quais valorizam ainda mais
o currículo de um jovem
por causa da experiência. As

empresas de intercâmbios

dispõem de programas que
podem durar até dois anos.

"O intercâmbio é cada

vez mais bem-visto pelo
mercado, e o ensino técnico

agrega mais que as demais
modalidades", diz Luiza
Vianna, gerente de cursos

no exterior e idiomas da CI,
empresa especializada em

intercâmbios. Segundo ela,
a maioria dos programas
tem como exigência ensino

,

médio e nível intermediário
do idioma em que .as aulas
são ministradas.

A Yázigi Travel possui
cursos em uma área pro
missora e com escassez de
mão de obra: petroquímica
e energias renováveis. "Com
esse aprendizado, a pessoa
fará networking (rede de
contatos), que é importante
no mercado", destaca- Mau
ra Leão, diretora da organi
zação. ,

"
,O intercâmbio é

cada vez mais bem
visto pelo mercado

"

DIVULGAÇÃO

MARIANNA ABDO GONÇALVES A estilista (amila Faria, de 25, realizou um curso técnico de marketing em moda na capital inglesa

Jovens apostam' em

educação mundo afora
Em 2008, Camila Leite Faria traba-,

lhava como estilista em uma empresa
familiar. Certa da área que queria se

guir, resolveu aprimorar os estudos e

embarcou rumo a Londres, onde reali
zou o curso profissionalizante fashion

marketing (marketing em moda) pela
empresa de intercâmbios Master Ex

change. Foram três semanas de aulas.

"Queria adquirir mais conhecimento
e experiência. Esse curso me trouxe

,

um crescimento além do esperado",
avalia a estilista de 25 anos, que hoje
é diretora de uma grife feminina. Ca
mila Palhares Guimarães, de 20, está
no segundo ano de publicidade e pro
paganda na Pontifícia Universidade
Católica (PUC) . No próximo semestre,
ela vai trancar o ensino superior pata

fazer um' curso profissionalizante de

marketing, na Austrália: "Tive uma

matéria específica de marketing e

me identifiquei muito. Como sempre
sonhei em fazer um intercâmbio, co

mecei a pesquisar cursos nessa área."
Sua experiência no exterior terá seis
meses de duração, e a estudante apro
veitará para aprender inglês, já que
todas as aulas serão ministradas nesse

idioma. Além disso, o conteúdo a aju
dará a conhecer as opções na área' de

comunicação social. "Com esse curso,
terei maior conhecimento de marke

ting, o que poderá me ajudar caso eu

decida seguir nessa área. Será como

um pontapé inicial para abrir novos

caminhos e ajudar no futuro da minha

profissão", fala Camila.

Somos uma empresa que acredita e valoriza
a contribuiç.ão única de cada profissional.��1 �

ANGELONI, VENHA FAZER PARTE DA NOSSA ORGANIZAÇÃO!

OB8: Dispomos de vagas para pessoas Portadoras de Necessidades Especiais ..

Vagas para ambos os sexos.
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CRUZEIROS CVC
Aproveité as sáidas de ltajaí � São FranCisco do Sul. � mais barato.

Economize no preço embarcando pertinho de casa e esbanje na emoção,
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AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Para atuar em clversos bairros.
ALMOXARIFE
ANALISTA DA QUALIDADE

. Desejável comecünento na função.
ANALISTA DE COMERCIO EXTERIOR
Para atuar em Schroeder, formação
completa.
ASSISTENTE CONTÁBIL
Vivê�cia em contas a pagar, notas'
fiscais.
ASSISTENTE TÉCNICO
Vivência em asslstência técnica e

montagens industriais. Disponibili-
dade de viagens. .

ATENDENTE DE PADARIA
Atender em Cyber .café, de Segunda
à Sábado até meio-dia,
ATENDENTE TÉCNICO
Vivência na área mecânica de au

tomóveis.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR CONTÁBIL I FISCAL
Vivência na função. Com ensino su

perior completo em Ciências Contá
beis ou cursando.
AUXILIAR DE ENCARREGADA

'

Vivência no setor de corte/talhação.
AUXILIAR Dr IMPRESSORA E
SER'RA
Auxiliar na impressão ou serra de .

caixas de papelão, segmento de
embalagens.
AUXILIAR DE MOTORISTA

_

Para carga e descarga. Atuará na

Ilha da Figueira.
AUXILIAR DE VENDAS
Vivência com vendas ou televen
das. Cursando ou completo supe
rior.
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AU
TOMÓVEIS
CALDEIREIRO
Vivência em estruturas metálicas;
coberturas para galpões.
COMERCIALNENDAS
Vivência no ramo Metalúrgico. Cur
sando ou completo Tecnólogo ou

Engenharia. _

CONSULTOR DE PCP
Setor têxtil.
CORTADOR/TALHADOR
COSTUREIRA
ENCANADOR
ENCARREGADO DE COSTURA
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
ENCARREGADO DE TINTURARIA
Para atuar em Guaramirim, desejá
vel vivência em supervisão da área.
ELETRICISTA PREDlAL/RESIDEN
CIAL/AUTOMOTIVO
ESTÁGIO DE ELÉTRICA, ELHRÔ-

NICQ AUTOMAÇÃO
ESTAGIO DE TELE-VENDAS - MEIO

, \

PERIODO
ESTÁGIO EM PROJETOS ENG. ME
CÂNICA
ESTAMPADOR
ESTOFADOR
EXPEDIDOR
FRESADOR / TORNEIRO MECÂNICO
GERENTE COMERCIAL
Vivência no ramo Têxtil.
GERENTE FINANCEIRO
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes,
câmeras, portões eletrônicos, tele
fones.
INSTALADOR DE GESSO
JARDINEIRO
LAVADÓR DE VÉICULOS

.

LíDER DE EXPEDiÇÃO/ACABA-
MENTO
MARCENEIRO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
MECÂNICO DE VEíCULOS
MOTORISTA
Carteira de Habilitação AC e AE.
MODELlSTA
OPERADOR DE CENTRO DE USI
NAGEM
Vivência com programação. Para o

João Pessoa e Rio Cerro.
OPERADOR DE MÁQUINA RETRO
ESCAVADEIRA

'. OPERADOR DE EXTRUSORA
OPERADOR DE PRENSA EXCÊN-
TRICA ,

OPERADOR DE PUNCIONADEIRA
OPERADOR DE TORNO CNC
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Para atuar em Schràeder.
PINTOR - PISTOLA
PROGRAMADOR DE TORNO CNC
PROGRAMADOR DE PUNCIONA
DEIRA
PROGRAMADOR DE PCP
Vivência na função. Para atuar em

Massaranduba.
PROJETISTA
PROMOTOR DE VENDAS
REPRESENTANTE COMERCIAL
RETIFICADOR
SERVENTE DE PEDREIRO
TÉCNICO EM TELECOMUNICA
ÇÕES
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO
TRABALHO
Curso superior em enfermagem do
trabalho.
TECELÃO
VENDEDOR (A)
ZELADOR
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'APARTAMENTOS
,
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. Ii
CASAS: �

Cod 10001 Guaramirim Casa 03 dormitórios
Valor R$900,00
Cod 10003 Bairro Rau Casa 03 dormitórios Valor

,

R$1.500,00 ,

Cod 10007 Bairro Nereu Ramos Casa 01
dormitório Valor R$350,00
Cod 10008, Bairro Santa Luzia Casa 02 dor
mitórips Valor R$400,00
C'od 10009 Casa Bairro Tifa Martins 02 dor-.
mitórios Valçor R$ 550,00

Cod 11001- Apartamento D2 dormitórios Bairro
Àgu� Verde, Valor R$600,00.

- r
Cod 12008- Sala Comercial Bairro Centro com

aproximadamente 60 m2 Valor R$660,00

APARTAMENTO: ,

Cod 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$600,00'

'

Cod 11008 Bairro Estrada Nova Apartamento 02
dormitórios Valor R$450,00

-Cod 11012 Bairro Centenário Apartamento
01 suite+ 01 dormitório Valor R$ 750,00

SALAS:
Cod 12001 Barra Rio CBrro Sala 60 m2 + 01
BWC Valor R$550,00
Cod 12007 Guaramirim Sala 30 m2 + 01 BWC
Valor R$550,00

'"

Cod 12006 Bairro Centro Casa Comercial 290
m2 Area Util Valor R$5.000,00
Cod 12005 Sala Comerclal Centro 60m2 Valor
R$ 980,00
Côd 12009 Sala Comercial Centro 60m2 Valor
R$ 2,200,00

-

"

Cod 12010 Bairro Baependi Sala 250 m2 Valor
R$ 5.000,00

TERRENO:
Cod 14000 Bairro Centro Terreno 980 m2 Valor
R$5.500,OO

I

I
I
I.

"I CoI 11010 • .,.",,.,,,, 03 ..","',os ,....

I
Baependi Valor R$750,OO "
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5.!l59-ESTRADA NOVA: Com 322.50· RS55.001J,OO

6.0Z5-TRÊS RIOS 00 SUl.: Com 3()()m2• RSS1.00C,OO .

6.011·GUARAMIRIM - 360,OOML flS 75.000,00

M!l3-AMllADE: Com 450,00I"ii·,)· R$140.000,OO
6.110·RI8EIRÃO CAVALO: Com 65krn� R$770.000,OO
6.037 ·CENTRO: Com 1.474rn' • R$1.050.00.00

6.107-CENTRO: Com1.6.16,25m;'. R$2,350.1l00,OO

3371 -0031
6.161· JGuÁ ESQOERDO-Ci400,OOm2

(16,OOx25,OO). R$150.000,OO
RIO DA LUZ-A partir de R$4a.OOO,OO

.>

o CORREIO DO POVO · Fim de semana. 10 e 11 de junho de 2010
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MENEGOTTI
www.par.ci.moveis.c.om.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com�b�·

I ·'M· Ao IB· L RI I

Rua Bárão do Rio Branco, 545 - Centro·
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! Venha garantir Ótima localização no

O seu!!! Centro de Jaraguá.
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Ultimas
Unidades

Lançamento, venha
_ agenda� uma visita com

um de nossos corretores

Aptos- a partir de

.• R$89.000,OO. Apenas·
4 Unidades.,

closed e hidro, + 2 dOL, sala dê t.v cl sala jant.,
lav., esc., coz. mob., área de ser., dep., área

festa cl bwc, gar. p! 2 carros. terreno com

350m2 ( 14m x 25m). R$550.000,OO

6.156 - CENTRO- EDIFíCIO VIRGINIA . apto·302.
sala jantar .sala tv;coz; área serv. ,2 dor.bwc.e

garagem. R$137.000,OO

Classimais 3

r�Ês RIOS 00 NORTE-A partir de R$4S.000,OO

Casas:
Bairro estrada nova - rua João miguel da
silva, 514 - 02 qtos, si, coz, lav., bwc, gar.
R$300,OO
Bairro:Estrada Nova -Bua Jorge Verbine.no,
f183 ·03 qtos, sl,cop/coz, bwc, láv e

.

garagem.R$700,OO
Bairro í1ha da figueira -rua domingos da

· rosa, 698 - 02qtos, si, COZ, bwc, lav.
R$450,OO
Bairro:ilha da Figueira -Bua 768, n° 481 -

03Qtos, si, COZ, bwc, lave gar R$550,OO
Bairro;lIha da Figueira -Rua Edmundo
Georg, n" 40-02 qtos, si, COZ, bwc, lave gar.
R$700,00

.

Bairro:Jguâ 99 -Rua pastor harold william,
.

I�do 186 - 03 qtos, si, COZ, bwc, lave gar.
R$4S0,OO
Bairro:Jguá 99 -Rua RI1 03,n° 500 -02
qtos, si, COZ, bwc, lave gar. R$550,OO ",

Bairro Nereu Bames- rua genam sarn, n'�
i 18 sobrado geminado - 02 qtos, sl.cop/
coz, bwc.lav e garagem. R$S80,OO
Bairro:Vila Rau -Rua Carta RObia Orasse,
n')298 -02 qtos, sl,cop/ coz, bwc, lave
garagemR$450,OO .

'Bairro Centro: -Rua Eugenio Lessmann,
n"141 - R$3.000,00
Bairro Baependi ":'Rua Ernma Rumpez
.Bartel, n° 171 - R$4.500,00 ,

BairroVila Nova -Rua Frederico Cur! Vasel,'
n° 163- 03 qtos, sl,copl COZ, bwc, !av e

garagem.R$770,OO

Apartamentos:
Bairro centro - rua coronel proc. Gomes de
oliveira, 1320 - edf. lsabela 01 suíte + 02 .

- qtos, si, coca/coz, 02 bwc,lav, gace sacada
cf churrasq. R$800,OO +/-150,00 cond.
Rua mal deodoro da fonseca,8S edif.
Lessmam- 01 suite, 01 qto, si, cop/coz,
.bwc,lave gar. R$6üO,00 + 120,00 cond.

·

Bairro amizade - rua arthur enke, 231 .

-edf.parlsi - 02 ctos, si, COZ, bwc, lait, gar.
R$460,OO
Bairro Czerniewicz- Rua Francisco Toclt, n°
960 _. 02 qtos, sl, COZ, bwc, lave

gar.R$550,OO
Bairro:Czerniewicz - Rua Paraná, n0108 -02
otos, si, GOZ, bwc, lave gar. R$400,OO
Bairro Baependi -Rua Fritz Bartel, n<: 727
-Edif.Bartel-01suite, 02qtos, 51, COZ, bwc,
lave gar:R$600,OO

.

-

Bairro:Baependi -Rua Bernardo Dornbuscll,
n° 590 -Edif.Mariana -03t05, 51, COZ, bwc,
lave gar.R$700,00
Bairro Baependl-Rua WHly Bartel, n° 250
.-Edif. Leblon -01suite, 02qtos, si, coz, bwc,
lav, sacada e gar:R$700,00
Bairro Vila lalau -Bua Padre Avalino
"Fagundes, n045 - 02qtos, 51, DOZ, bwc, lave
gar.R$600,OO· .

Bairro Vila Rau -Pua Imigrantes, n"304'
-Edif. Bruna Maliana 02(jtas, 51, GOZ, bwc,
lave gar.R$700,00
Bairro Vita Rau -Rua Prefeito Jose Bauer; n°
653 -02qtos. 51, COZ, ewc, lave.
gar.R$500,OO
Bairro Vila Rau -·Rua Prefeito Jose Bauer, n°
93 -ütqto, si, COZ, bwc, lave gar.R$380,00
Bairro Agua Verde .. - Rua Paulo kraemer, n°
202 �Edif. Olinda -02qtos, si, COl, bwc, lave

gar.R$6.00,OO ..

Bairro Agua Verde - Rua Jorge Buhr; n" 336'
-ozotos, st, COZ, bwc.lav e gar.R$500,OO
Bai.rro São luis -. Rua José Nartoch, n"
1849 -02qtos, si, COZ, bwc, lave
gar.R$460,OO
Bairro: Ilha da Figueira - Rua Sta .•Julia, n°
181 -02qtos, si, COZ, bwc, lave gar.
R$580,aO
Bairro: Ilha da Figueira -Rua José 1
Ribeiro, s/n" .02qtos, 02qtos, sI, COZ, bwe,

· lave gar. R$580,OO
Bairro: Ilha da Figueira -Rua Ângelo
Benetta, Edif. Difiori -02qtos, 02qtos, sI, COZ,
bwc, lav,sacada c .churrasqueira e gill�
R$670,OO
Bairro: Barra do Rio Cerro- Rua Plácido
Satler, n" 145 -Edlf.Yatil -02qtos-, si, COZ,
bwc, lave gar. R$SOO,OO

.

Kitinete:

Bairro -São Luis -Bua francisco hruschka,
lote 148 -são luiz - 01 qto e COI junto, bwc.
R$250,OO
Bairro -Cemro -sua Eleonora Satler Pradi,
n091 ·01 qto e coz junto, bwc. R$320,OO

Terreno:
Rua josé theodoro ribeiro - ilha da figueira -

30x60. m2 R$1.000,OO
'

Sala comercial:
Pon\o comercial· 02 banheiros R$2.000,OO

·

- barra do rio cerro rua bertha weege, n� 540
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IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO www.seculus.net
imobiliariaseculus netuno.com.br

,ILHA DA FIGUEIRA
"R$ 500,OO�

LOCA ÃO RESIDENCIAL
; 01 QlJARtÔ:"
� "-' """.

-.,Ed. Manacá,'Centrb R$ 430,00
- �pto Dona Antonia(Nova Brasília - próx. Lojão da

Vila) R$470,OO c/ condomínio.:
- Apto Nereu Ramos R$ 350,00 '

- Ed. LiIlum, Vila Lalau R$ ,420,00

)
. 02 QUARTOS:· �

':
.. EtL$ueHen, Anit�ade R$ 700,00" ,�

-Ed. bom Pedrô, Nova Brasilía'R$ 68Ó�00
• Ed. Astral -Irha da Figueira, após Brasão R$630,DO
- Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$600,OO
- Ed. Vitória Régiá - Vila Lalau R$600,OO .

-Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$1.100,00
.

- Ed. lsabella - Centro, cf C,OZ. mobiliada R$780,OO
� Ed, Figueira -Ilha da Figueír R$850,OO
- Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$880,OO
.: Ed. Dianthus - Centro, alt? padrão' R$1.200,OO
- Gemi�ado de alv ,Ilha da Figueira R$-1.200,OO "

.

- Ed. Sueílen.Amízaríe R$ 700,00
- Ed.. Dom Pedro, Nova Brasilia R$ 680,00

LOCAÇÃO COMERCIAL

. '

- Ed. Imigrantes, próx. UNERJ R$ 500,00
- Ed. Le Petít - próx. SAMAE R$550,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasília R$ 650,00
- Ed .. Marangor-li, Vil? Nova R$650,00
- Apto VHa Lalau, próx. Rodoviária R$450,00
- Ed. João .Batista, em cima Império do Qu�iJo

R$530,OO
- Apto 02 - préx.Ponto cml Figueira R$ 470,00. .

- Apto Ilha da Figueira, próx. Brasão H$450;DQ
- Ed. Yati! - Barra do Rio Cerro' R$550,00 ..

'_

- Ed. Ferreti(Centro - próx..Centro Vida} R$�60,OO
- Apto Scl1roeder - Centro R$600,00
- Ed. Platanus - Centro, c/ cozinha mob. R$630,OO'
- Ed. Renoir - Ilha da Figueira R$1.600,qO
- Apto São Luis R$ 450,00

.

- Ed: Caliandra, Vila Nova R$ 580,00
- Ed. MagLlilú, Centro R$ 550,00

03 QUARTOS:
• E�. Tulipa, Centro R$ 830,00 .

- Ed. Juliana, Centro R$ 900,pO

éJ.\SAS:
r

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

.

- Casa aív Guaramirim, Havaí R$ 1.200,00
- Sobrado'alv Barra, próx. Parque Malwee R$830,00

.
'

- Casa alv Ce�tro, alto padrão R$4.300,00
- Sobrado aív Chico de Paula - O? quartos

. R$1.200,00
- Casa alv Estrada Nova R$ 450,00
- Casa alv alto padrão, centro R$3.100,00
- Casa comercial afv ampla, Centro R$4.000,00
� Casa a!v Czerniewicz RS 900,00

Casas Rio da Luz, prõx, SEARA:
. "

• 02 quartos; de madeira R$335,OO
• Casa Nova Brasília, próx. F12 R$2.200,OO

-saia cml Nereu Ramos: c/50m2 R$ 450,00
c/60m2 R$ 600,00, próximo á Igreja.
- Ed. Menegotti Sala c/40m2 R$SOO,OO

.- Sal cml Chíco de Paula - 30m2 R$500,00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000,OO

, .; Ed. ,Market Placa, sala mobilfada R$650,OO
• S'ala cml Nova Brasilia, próx, K1KAR, 55m2 R$600,OO
Sala cml Guaramirim, ao lado posto RUDINICK -Corn

JOO m2 R$ 700,OOe com 50m2 R$400,00
- Sala cml alv Nova Bra�ilia 85m2H$ 880,00 .

- Galpão Vila LEnzi, c/285m2 B$ 2.000,00
- Galpão c/2.515m3 Schroeder R$ 1 �OOO,OO .

- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da preteltura
R$300,OO cada..

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

aprox 350m2. R$380,OO
- Terreno( Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mümeíros

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

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 10 e 11 de junho de 2010 .

..

-, Classimais 5

47 3215.9500
.

Plantão "9658-6786-

o
.... w

reendimentos Imobiliários Ltda.f

P6r�lmóvels
wwyv.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
irnobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt ., sala 206

.,

. ReI. 026 - Centenário - .�
Casa 'com 3 quartos, l'
banheiro, 2 garagens,

churrasqueira, terreno com

.392m�. R$220.000,'OO.
Aceita financiamento

..bancário.

ReI 042 - Água Verde - Casa com suíte cl
closet + 2 quartos, 3 banheiros, moveis sob
medida na cozinha, no escritório e no closet,
sala de estar, sala de jantar, área de serviço,

.

garagempl 2 carros. R$280.000,00. Aceita
financiamento bancário..

ReI. 038 - Vila leílzi - Casa cl 3 suítes, 5
banheiros, área de testas, aquecimento solar,

moveis sob medida na cozinha, closet e banheiros,
2 vagas de garagem. R$745.000,00.

Ret. 002 - Três Rios dó Sul- Casa el suite + 2
.

quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem pi 2 carros. Excelente

localização. R$220.000,OO. '

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

lenha; garagem pi 2 carros. R$132.000,00.
Aceita linanciamentõ bancário.

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

R$120.000,OO.
.

Ret. 001 - Jaraguá Esquerdo·-.Casa cl suíte + 2

quartos, 3 banh-eiros, churrasqueira, garagem 2

çarros, excelente localização. R$280.000,00.
Aceita financia'mento bancário.

Ref. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2. R$89.boo,oo .

..

.
'

.
.'( - -

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

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

ReI. 201>1 - Centro - Rua Adélia Fischer, Terreno com 250m2. R$160.000,00.

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

-

Ref. 2010 - Vila Lenzi -_Terreno cf4.585,OOm2,
". .

.

cf casa aprox: 150,OOín2 R$500.000,00
. ..

"

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.
�.

Vendas e Locação no Shopping Brelthaupt
Comodidade de um horário' diferenciado

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

Fone: 47 3371.8818
47.9658;6785

•• ,_..,. M'. _ _.""._._ _ _ •• "_. __ "MO _ •• ,_ •• , '_H ." " .. � _M. M M_, "M, _ •• ,., ", _ •• _o. '_' __ " '"_ .. H •••• --. ,"� •. '".".," .. _".: __ MM" M.
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o CORRFlO DO POVO· Fim de semana. 10 e � i de junho de 2010
-

'
,

.
,

I ·.IMÓVEI (47) 3371-7931
PLANTÃO DE VENDAS

9955-47'74'·
Rua Cei. PrOC9Pio Gomes de Oliveira, 654 _' Centro

'

Horário de Atendimento: 8hs às ,12hs e 13h30min às 18hs de 'seçunda a Sexta.

TERRENO: Loteamento Boulevart,
próx. ao Champag�at � Lote cf

,3.060m2. R$ 100.000,00 - 50%
de emradae saldo parcelado

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

R$125.000,OO

Cód. 1186 - '

Casa (sobrado)
110 bairro
Amizade no

Loteamento
, Bouevart com

,

250m2. Tem 4 '

\ quartos, 2 suítes,
, '

4 banneros e,2

• 'vagas na gar. .

, .R$ 750.000,00

• Apto no bairro Baependi, préx, a Rodoviária - 'Residencial Winter,
, cem 2 quartos e demaís dependo Aluguel R$550�OO + cond

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

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

garagem. R$550,OD + cend.
�

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

lavanderia e 1 vaga de garagem. R$350,OO, + cond.

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

garagem.R$550,00 + cond.

. VENDA:
c,

•

. . .

� Terreno com galpão em alvenaria e 02 casas .de madeira' "

1287,50m2• Próximo ao Portal Turístico de Pomerode. valor
,

190.000,00 (�nalis:a propostas}

.

Cód.: 3126 - 3194 � Bom investiménto,
R$40Q,QOO,OO . Com 926,OOm2,

Centro, Ótimo para prédio.'

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

Plantão: 9135-8601

. . -

w.ww�parcimoveis.com.br
vUson@parcimoveis.com.brR.CeL Prucnplc Gomes de Oliveira,1207

A imobiliária da Barra

BARRA 00 RIO CEflRO - Terreno cl 477m2 (13,58x 35,13) 101.
.

Girolla, RIJa Camilo Andreatta - R$ 60.000.00

REF.-162-V. NOVA - terreno com 6 -.991;13m2 (29 x128), R$

450.000,00.

Ret - 397 - BARRA DO RIO CERRO :- terreno com 2. i 70m2,
Rua Clara Ha!1emann, Residencial Oell'Pradi - R$.

250.000,00
.

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

.

R$ 59.000,00
Ref. - 383 - JARAGUÁ 99 - terreno com 329m?'(14x23,SO), .

Rua Elisa Volkmann Maass, lote n° 82 - R$ 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-

o
.,

.

.
' l4J .

Em reendlmentos Imobiliários, Ltda. 5

�mó�,

'---..__._.__._----_..;...--
.

www.parcimoveis.com.br

47 3275.9500
Plantão 9658-6'786

www.seculus.net
irhObiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

/

• Rel 1019 - Gentro - Ed. Maximum Centar
Apto com suite + 2 qtes e demais dep, garaílem

Localização .central, ao lado do coJégio Divina
Providência _ com múveis sob projetados sob

� medida em todos os ambientes -

R$�70.000,OO (Aceita fínanciamanto bancário

, Ref. 1057 - Jaraguá EsquerdQ _ Ed. D'Espanlla _

Apto cl suíte + 1 quarto, banheiro, sala, cozinha,
,

lavarideria. garagem. R$136.000,OO. Aceita
financiamento bancaria.

'

Ref. 004 - Amizade _ Casa cem 3 quartos, 2.
banheiros; garagem, demais dependências,

.

R$200.000;00. Aceita filianciamelllo bancário.

- ReI. 011 - Nova BrasíUa -. Casa alvenaria c/' ReI. 1002 - Amizade - Ed: Damasco - Apto
sute + 2 quartos e demais dep, terrene com c/ suíte + 2 quartos, 2 banlleiros, sacada cl

. 405 It12 R$ 230.000,00 (Aceita churrasqueira, garagem. R$17�.OOO,OO.
financiamento bancário) A.cella financiamento bancário.

Ref 2003 ._ Nereu Ramos .- Terreno
corri 35.209,55m2, área plana com

5.500 pés de eucalipto a 1.000metros
,

da rodovia. R$298.000,OO .

M� '. __ �. 'M _ M, .� ._ M. _.
'
__ ... , --,-----------�-_------_

IÍCULUI!
. Empreendimentos 'Imobiliários Ltda. 5

'_ .

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

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 2�J;l

Fone: 47 3371.8818
47 9.658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Marechal Deodoro' da Fonseca, 1698

Fone: 47 2107-0500

WWW.leier.imb.�
\
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Ótimos negócios
Plantão

aos Sábados
até às 12hs.

210 -0500

Plantão
Neste Sábado
no AngeloÍli
as 9: O às 21 hs,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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..

Plantão
Neste Sábado
no Angeloni
das 9:00 às 21 hs.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

Fone: 47 2107 ..0500
www.leler.lmb.br

Av. Marechal Dl!Odoro da Fonseca, 1698

Fone: 47 2107 ..0500
www.lejer.imb.br

r,
I

./

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Gui'lherme Dancker, 161 - Sala 3

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

«l.

e
Ol
N

Ü
w
o::
u

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107.1865-
atendimento@megaempreendimentos_com

o Empreendimento:
·13 pavimentos
• 2 Apartamentos por andar
·3Suítes
• Preparacão para_ ,

ar-condlcionado 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 '

Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala de

estar com lareira, sala de jantar, cozinha,
depósito, banheiro social, área de serviço,
área de festas com churrasqueira, 3 vagas

de garagem, portão eletrônico. Terreno

com 450m2• R$ 230.000,00

Localizada prox. a empresa Duas

Hodas (rua tranquila sem saída).
Terreno com área de 1.290m2• A casa

contém 1 suíte cf closet, 2 dormitórios,
3 ambientes de salas, 3 banheiros,
cozinha, área de serviço, depósito,

dependo de empregada, ampla área
défestas integrada a piscina, sistema

de alarme, 2 vagas de garagem e

portão eletrônico. Consulte-nos!

:}:<;::;:;:::;;g:::::::.��;:::i�:f::::j: _'o

EDIFíCIO PROCÓPIO - CENTRO
(PRÓX A VERDUREIRA DA RAQUEl)
Contendo área privativa de 110ni2, sendo-

1 suíte, 2 dormitórios, ampla sala de
'

estar f jantar, sacada, banheiro social,
cozinha sob medida, área de serviço com

sacada, depósito e 2 vagas de garagem
(lateral). Consulte-nos! Liberado para

Financiamento Bancário.

::�,:.:.,

ri
Apartamento com área privativa

de 160m2, contendo 3 suítes
(sendo 1 master c/ hidra), ampla
sala em dois ambientes, lavabo,

sacada com churrasqueira,
cozinha, área de servíco com

banheiro e 3 vagas de garagem.
Edifício conta com Espaco

Gourmet, Piscina, Academia,
2 apartamentos por andar e

localizacão privilegiada no Centro
da cidade. Consulte-nos!

CASA - AMIZADE
Situada na Rua Roberto

Ziemann (prox. ao

Champagnat), imóvel contem
área de 170m2, sendo 3

dormitórios, salà de estar,
sala de jantar, cozinha,

banheiro social, área de

serviço, área de festas com

# piscina eqaraçernpera 2
;, carros. Terreno com área de

t097,90m2• Ótima localização
para construção de Edifício
Résidencial. Consulte-nos!

TERRENO NOBRE NO
BAIRRO AMIZADE

Ideal para Edifício Residencial e Casa de
Alto Padrão. Excelente imóvel de esquina, ,

localizado na Rua 13 de Maio: Pronto

para construir, com área de 577m2•
R$185.000,00 (Aceita Permuta no local).

SOBRADO - RESIDENCIAL
'

E COMERCIAL
Ótimo.sobrado localizado na Rua João

Januário Ayroso, Bairro Jaraguá Esquerdo.
Contendo 2 suites sendo uma com banheira de

hidromassagem, 3 amplos quartos e demais

dependências. Ótimo acabamento, gesso rebaixado,
parte superior toda com sacada, piso'cerâmico,

escada toda em granito e porcelanato, amplo jardim,
aquecimento central solar e à gás, ficam na casa os

móveis sob medida, Na parte da frente do imóvel, tem
uma sala comercial de 80,93m2 com estacionamento

para 5 carros (independente da casa).
Área do terreno: 800m2• Área

Construida: 336m2• Consulte-nos!

Localizado estrategicamente
'em frente ao novo HIPERMERCADO

de'Jaraguá do Sul!
Excelente imóvel com área de

7.240m2, sendo 130 metros de frente.
Localizado na Rua Max Wilhelni,
distante 200 metros do Centro.
Liberado para Empreendimento

Comercial e;ou Residencial (Predial
até 12 pavimentos). Consulte-nos!

SOBRADO • ALTO

,PAPRÃO (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!

Contendo 1 suíte, 2 quartos, sacada,
banheiro social, cozinha sob medida,
churrasqueira, sala de estar/jantar,

área de servico, 2 vagas de .

garagem 'e acabamento em .qesso.
R$175.000,OO (aceita carro como

parte de pagto e financ.-Sancário) -

Próximo ao Shopping Sreithaupt.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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casa de alvenaria c/1dorm., terreno
de esquina c/ 600m2

R$113.000,OO

casa de alvenaria; cl2dorms. cozinha sala de
estar.cozinha e sala de jantar conjugada

R$125.000,OO (lib. Financ.)

.�VENDA - CHÁCARAS/síTIOS
;;, 1144-Caixa D'água-Guaramirim - 242.800m2 c/

,
. casa alven., c/lagoa peixe,. arrozeira e mata
�. R$750.000,oo
1152-Barra Rio Cerro-Jaraquá Sul - ·125.000m2 cl 2
� casas alvenaria, piscina, murada e c/ mata

.

.

.

'. R$1.300.000,OO '(
� "

�. 1215-:Rio da l.uz-Jaraquá do Sul-·225.000m2 cF
; 40°,.{;·pastagem, mata nativa e água corrente

:'. '. R$23p.QO().(1I1 (aceita permuta) .

1248-Ripeírão Graf)d.�Ja·raguá !il()::�ul- 3388m2, cf
2 lago�s� éner.gia:elét�Jca;-e:ei:0íida

. ._.. ,.' �S�O,OOO,OO, :�'.' .

1251-Barra Rio Cerro-Jaraquá Sul �·20.000m2

. R$.86.400,OO. ",' :>ji�.
1259-Figueirính�-G.uçíra.niír:ífu.",

. .

m2, cl
tORogr,�fla .rég�utaf.'ágLi�.'"

R$1QO.OOO,OO
800101-Ponta Comprida-Guaramirim - 10.000m2,

cf casa de madeira c/ 3 dorms. R$100.000,OO

VENDA-TERRENOS

1122 · Nereu Ramos
casa de alvenaria, nova, cf

2dorms. +1 suite

R$128.000,OO (lib. Financ.)

1190-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$80.000,OO
1193/1194-Rio da Luz ll-Jaraquá do Sul R$38.000,OO

1211-São Luís-Jaraguá do Sul. R$95.000,OO

1231-Braço do Sul-Scbroeder R$42.000,OO

1238-Ribeírão Cavato-Jaraguá do Sul R$21.500,OO

1241-G�anira,nga-Guaramirím R$70.000,OO
1245-Rib.Cerrd II-Jaraguá do Sul .. R$63.000,OO

� .
.,

Apto c/3dorms, semimobiliado,c/
hidrômetro indivídual

R$130.000,OO (Iib. Financ.)

1247�figl,leirinha-Guaramirim • R$40.000,OO
.

\
. :"(..,\ . ,

1252-ijau-Jaraguá do Sul R-$�5.0.0D,OO
1254-Barr�. Rio Cerro-Jaraguá d���1 R$100.000,OO

.

1256-Ribeírão Cav�ió-Jaraguá do Sul R$53.000,OO.
1260-Nova Brasília-Jaraguá do Sul R$1.200.000,OO·

80007-Rio Branco-Guaramirim R$55.000,OO
80015/8001.6-Água Verde-Jaraguá Sul R$117.000,OO

80017/80018-Água Verde-Jaraguá Sul R$117.000,OO

80024-Água Verde-Jaraguá do Sl,Il R$160.900,OO
80025-Jaraguá 99-Jaraguá do Sul R$89.000,OO

Plantão de Vendas
Segunda:09:00�12:00 e 14:00-18:00
Quarta:09:00-12:00 e 14:00-18:00

Sexta: 14:00 -18:00
Sábdo: 09:00 � 13:00

Venha conhecer' o
APTO DECORADO

R. Alberto Curt Vasel

"

B0032-Barra Rio Cerro-Jaraquá do Sul R$75.000,OO
B0034-João Pessoa-Jaraguá do Sul R$70.000,OO

80035/36/37-Amizade-Jaraquà do Sul R$95.000,OO
-

100051-llha da Figueíra-Jaraguá do Sul R$350.000,OO
100052�Ano Born-Corupá R$110.000,OO

R$99.000,�O

,OBRAJNICJADA�
-l-' �' " ._�. ,_

,"
. AQUI

5
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OSMARI 9981-i122 I ANNE 9927-6088
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COMPRA

VENDE 3372�1122

ADMINISTRA
I Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jo-rge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segundaa sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I sábados: 8h30 às 12h

�.
�.

REF 1176-ED . !;

MONT BLANC - apto l°
. de área total 233m2 r
cf 01 suite cf hidra, f"
02 dorm., sacada cf r

,

churrasqueira e 02
-,

RESIDENCE ; j

II
n'
d

privativo, c/ IL
u

'suíte, 01 dorm.l!

Apto DUPLEX

c/139,87m2
de area

privativa, cl
02 suites e

02 vagas de

garagem ..

POR APENAS .

, I
REF 2869 - casa alv.1l2,78m e terreno de ;
343,75m', cl 01 suite, 2 dorm., 02 vagas de j

garagem. R$210.000,00 1
��v....v�»;.;;:.»,.,�:.,x*-=�--,.oox.-"*--�--1

"'" � .,,�.

,�"" "AA"N W"",:'_WM���".J! REF 2854 - casa alv. e edícula,. área de 150m' !. REF 2863 - casa alv. 250m'. terreno 427,5m', !
..

I REF 2864 - casa alv. 105m' e terreno de 347m', !
REF 2851- casa alv. 78m' e terreno de 353m',

L terreno de 350m', cl 01 suite, 02 dorm., ! cl 01 suite c/closet, 02 dorm, área de festa, ! REF 2861- casa alv. 94,Sm2 e terreno de 390m2, i cl 01 suite, 02 dorm., cozo mobiliada, garagem. !
cl 02 dorm. R$175.000,00 garagem. R$160.000,00 i garagem. R$480.000,00 i cf 01 dorrn, e 02 bwc. R$ 120.000,00; R$198.000,00 !

.�__ ""'''''.....vu�.Y.''''''MN.'''''.v.M.V''''NNN'''''''''''''''NW.'''''''N''''N'N MMN'.w..............w"' .....w..,... w�w�·.'.WN', ..., ......"""""'............"'...... ..w..:;."..N.N...........w.. ,.,.N>............... , �._�.................N'o�_k__
.

_,w.·�·__...",....,." ......·NNNN.'N.'.w.w."'.....""""'........""""...._ ""'......................_,__."'"NN<· v.__"'............,.._�
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itaivan www.itaivan.com.br (47) 3055 3412.
Rua Presidente Epitácio Pessoa ·1048 � Centro Jaraguá do Sul - SC
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itaivan www.itaivan.com.br (47)' 30.55 3.412
IMOBILIÁRIA Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul -. SC

�
O'
N
(1)
D

o
s:

â
E
(1)
o
(/)

�
a.

.�
õ
's
'(1)

a.
o
(/)

'�
E

�

(1)
(/)

o
,ro
o-

�
s

.ro
�

i!:'

g
E
(1)
D
o
a.

,
..

'

....

�
o

�
<li
ro

,52
:o
�, .

a. Ref 6657 - Amizade - Casa Alv c/ 133,60m2
, gJ

'>
- suíte c/cíoset mobiliado - <J2 dorm - sala

� estar/jantar - gar p/02 carros - Permanecem
B moveis sob medida - R$238.000,00
(1)
s:

�
*
(1)
(1)

.�

Ref 6609 - Casa de Alvenaria c/ Area

164,20m2 - Local nobre Loteamento Ville
de Lyon - Bairro: Amizade - suíte + 02
dormitórios - bwc social - sala estar/
jantar - espaço Goumert - lav - 'gar p/

,

02 carros � Valor R$315.000,00

Ref 6590 - Nereu Ramos - Casa Alv c/
114.00m2 - suíte - 2 dorm - estar/jantar -

churr - gar - massa corrida - roda teto em
'

gesso - luminárias - janelas em blindex -

esquadrias em alumínio - R$178.000,00

Ref 6662 - Agua Verde - Sobrado em

alv c/ 350.00m2 - suíte - 03 dorm - área
festas c/ churr - vaga p/04 carros -

R$350.000,00

Ref 6542 - Nereu Ramos - Casa Alv c/
130.00m2 - suite - 2 dorm - area festas

- 2 vagas gar - massa corrida - gesso -

R$198.000,00

'R�idencial Te�ra Florae - R: Dom' lê
-

Bosco - Bairro: �Ia Lalau - Jaragua do Sul .,

Apartamentos de 02 dorm - Area Privativa:

69,63m2 - Entrega Março/2013 - a partir de
{.-

8$115.000,00

Ref 6614 - Amizade - Casa Alv c/
151,24m2 - suíte c/ closet - 2 dorm
- churr c/ bwc - gar p/ 02 carros -

'

porcelanato - massa corrida/gesso -

R$309.000,00
'

Ref 6651, --:;;.c; Jilrzade - Casa Geminada cr
144,OOm2 :?sJíte c/ sacada e arrnárlos
embutidos - 02 dorm -sala estar/jantar -

gar p/Çl2 carros - R�2_38.000,00

Ref 6646 - Amizade - Sobrado Gemi
nado de esquina c/ 144,23m2 - suíte
- 02 dorm - 02 vagas gar - 02 sacadas
- detalhes em gesso - R$199.000,00

Ref 6617 - Tres rios do Sul - Casa Alv c/
128,OOm2 - suíte - 2 doÍin-- sala estar/
jantar - lav - gar -: R$�47�000,OO

J"

ALUGUEL,

A-526 - Barra do Rio Cerro - Ap- _

.

.tos Novos - 2 dorm, sala, coz cf
móveis,bwc, lav, sacada c/ churr,
garagem. R$700,00+cond.

A-507 - Nova Brasília - Apto - 3
- dorm, sala, coz, bwc; lav, gara
gem. R$500,00 + cond.

A-533 - Czerniewicz - Apto - 1
suite, 2 dorm, sala, coz cf móveis,
lav, garagem. R$900,00+cond.

A-536 - Czerniewicz - Apto - 1
dorm, sala e coz conjugadas, lav,
bwc. R$400,00+R$20,00 cond.

B-620 - Ana Paula - Casa Alv.
- 2 dorm, sala, coz, bwc, lav,
garagem. R$500,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·Apartamentos com 54,76m2 e 67,53m2

• Cozinha, salas de estar e jantar integradas
• Sacada com churrasqueira -

• Espera para ar-condicionado e TV a cabo

• 2 dormitórios
• Banheiro e área de serviço

. • Garagem privativa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imobiliária Engetec
••••

-

•• --, ,,- ,._.••.••-.. .- i -;-.·••• .-,�..-•.••••·

•• � ·.·"' · ' -

•••

.............................................. ··················.·�··>······.· ··,···,· N···.·· ..·_,· .. , , .. '1

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

I

I
i

I.
I

I

I
�.

!
i

- I
REF217 - Vila Lenzi - Apto com 2 quartos, sala, I
cozinha, 1 bwc mobiliado, 1 vaga de garagem, I
área de festa. Semi mobiliado. R$115.00·0,00 I

!

.� ,-

REF175 - Baependi - Casa alv. cf 1 suíte
+ 3 quartos,_sala N, sala jantar, 2 bwcs,

lavanderia, cozinha, garagem para- 2

carros, área de festa cf chur., portão
eletrônico, toda laje. R$260.000,00

.. \;

Fone/Fax
-

(47).3373-21-35

REF228 • Czerniewicz _ Apto com 1 suíte + 2

quartos, sala 2 ambientes, cozinha mobiliada, 2
bwcs mobiliados, área de festa completa e 1. vaga

de garagem. R$195_OOO,OO

REF113 - Vila Rau -Ed. Le Petit - Apto com 2

quartos, bwc, sala cf sacada, cozinha com

móveis sob medida; área de serviço, área de
, festa, garagem. R$125.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INVISTA JÁ NO SEU FUTURO!,
--�------- -----�---

- Edifício com �Ievador e salão de festas
• Apartamentos de 1 ou 2 dormitórios
• Sala de estar e jantar
• Sacada com churrasqueira
- Cozinha e área de serviço
-Garagem

.

- Fínancíamento direto com a construtora

tJllUZE SEU FGTSm

Av, Prefeito Waldemár Grubba

WEO
D.G.

Execução:
..;
o

i
� ;;; � Rua 294'"
'" ea "',xn "
N o: "

'" o::
'"
o:

.'

-

SOLIDE
Emr>reendJmGtltOf

Localização:

Ednilson dos PASSOS
CORRETOR DE Il\1ÓVEIS
CRE07728

'

Edificio

Moradas da Serra

1 .mrtt• .2 i-l.l��:tJ'S; \\"C Suei!;}, Sab de
Es1"dI' e Jru.ltal; C07I!inba mobiliada e

garagem.

.

Rua.Marina Frutuoso, 180 - sala 4D - Centro 47 3055 007.3 / 9973 8020
Jaraguá do Sul�SC - edoi1son@epassos.com.br www.epassos.com.br

COMPRA

INTERIMÓVEIS VENDE

tNTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

CRECI9j4J ALUGA

(47)'3371-2117 Plantão 8404-849819183-2333

Rua João Picolli, 104 I Centro I Jaraguá do Sul/SC

...."Garanta, '

..... ,

o seU ..-

b .la ._;;�

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 Schoreder/SC

Consulte as condições
especiais para compra.

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
-> Apart. 1 dormit., sala, COZ., área serv., bwc e

"

garagem. Rua Reinaldo Rau - Centro - Ed. Gioconda.
Aluguel: R$ 450,00
·>.Apart. (novo) 1 dormi!., sala, COZ., área serv., bwc,
sacada cf churrasqueira e garagem. Resid. das Tulipas

,- Centro. Aluguei:' R$ 495,00
-> Apart. 2 dormit., saia, coz.,lavand.,bwc, sacada e

garagem. Rua Domingos da Rosa - Ilha da Figueira
Ed .Bel? Vista, Aluguel: R$ 600,00
.> Apart. 3 dormit. (sendo 1 suíte), sala, cozinha,

- banheiro, lavand., churrasqueira, sacada e garagem.
Resid. Hilamar - Rua José Pavanelo - Ilha da
Figueira. Aluguel: R$ 700,00
->Sala comercial Ed. Chiodini - Centro R$ 450,00
-) Sala comercial, área 45 m2. Rua Preso EpitácioJi Pessoa, 1465 - Centro. Aluguel: R$ 550,00

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

,-.-�-'--'�---��,,.-�-,�-"�-,,,.,..��

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casa no Jaraguá Esquerdo, 3
dorm e demais dependências.

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

R$320,OOO.OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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7
O'l

tg
N

C3
LJ.J
cc
Ü

Rua Maria Umbelina da Silva, l20Vila lenzi

"

IMO'BllIARIA

MANN

REF- 2308 - Agua verde- apto- 2 corm. bwc
social, area de serviço, sacada c/churrasqueira, 1

vaga de garagem. R$98.000,OO

REF-1675- Vlta lalau- apto- 1 dorm., demais
dependenclas, sacada c/churrasqueira.

_
Á partir de R$89.000,OO

TERRAÇO. CONDOMINIAl. .i&:PROPORCIONARÁ OPÇOES DE LAZER

REF- 518- Chico de pauta- terreno "comercial"
area util 302,50m2 R$85.000,OO

REF� 3923 - MOLHA- 2 OU
3 DORM., C/SUITE. -

- -

SAlAO DE FESTASlffJ:

REF .. 3921- CENTRO-APTOS 2 E
3 DORM. 1I0TIMO PADRAO"

VENHA CONFERIR E CONSULTE A
MELHOR. FORMA DE PAGAMENTO

120 X DIRETO COM 'A CONSTRUTORA
REF- 3941- Jaragua esquerdo- casa de alto padrao: suite. 2
dorm., 2 vagas garagem, jardim de inverno, tubulaçao agua

quente/fria. valor sob consulta.
REF- 3761- Tifa monos - 3 dorm .• suite, 2 salas + chur.,

2 vagas de garagem. financiave!. R$135.000,OO

ua.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VILLfnfUVf
RESIDENCE

Rua: Leopoldo Jansenn .. Centro
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FINANCIAMENTOS

CrAIWlrA.. ,rlmll'.....
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para tlnanclarnento.

3370-6480 I 9609-0736
imoveis@franciscovende.com

Cód.0225 • Casa Jaragua .

Esquerdo c/1 suíte, 1 qto,
8WC, sala, cozinha cl azulejo
até o leIo, aquecimento. solar,

garagem p/4 carros,
murada, rua de asfalto, etc•..

R$220.000,OO

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

,-OELl
PRADI
�M()VE,�S

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

Imóvel localizado no Bairro São Luis

.

Terreno de 722,30m2, Casa em Alvenària com

200m2, com 3 quartos, sala de estar, jaritar, coz

inha, 2 bwc, garagem, depósito e área de festas.

Oferta
I Imperdível!

1----·------
.. -----·----·-·- ..

------'1
i I

i i
I

I

TERRENO COM ÁREA DE
529,OOm2 SITUADO NO BAIRRO

CZERNIEWICZ, JARAGUÁ DO
SUL ,,'SC.

Valor .. Consulte-nos

LP .' .Gl:" 0' � /.
,

���/�
�ml�TSlB,J'Jltll.ftQym�,djBl,�tl;.l(*i"

.. .• 331'0-1788 9113-1311 1
, I ,',,'l�' *CoflífP,spondleo6:e Ii,AI'v�. RUAruNAlO/oaoçaq,�7oo I

! ,�.. .,'

'I" ,

'

�_i,
ç

�
,

,', .: ':'�,.' � JIII.,.. IlHA DA FtGUeUVÍi.

,! .

A�,sesso,rl/a ha,br,la;ctonat h4Cá.conel7ól'.go!�,çlCm.tnj
I

�"� ,�- � _'-""" .. -� - _,_..,.�"'" "'_, ,-'" '"'"'� '-'�-"'''''''"-'''''''"'�.--''' ", .. ".n , - u "'"" ,,,,_o , ,," ,. .. /tO """""""'" .. ,�" ", .. " , ,,"'1'"_ ," " "'._ _., " ", "",. �" ,_" .. �" , ,_"' , _ .._ " "�, M"'
'

FINANCIAMENTOS

... Financiamentos Habitacionais

'

...

Aquisição de Terreno. e Construção
(Com construtor próprio)

... Imove1 Novo e Usado

... Material de Construção
(Construcard)

...

Liberação de FGTS

REALIZANDO SONHOS

DA SUA CASA PROPRIA!!.!

, .'

COMPRA, VENDE, ALUGA
E ADMINISTRA SEU IMÓVEL

CRECI�13252

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-,
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l()
N

C3
UJ
o::
(.)

WS Imóveis agora com

cons'ultoria Habitacion�1!
Facilitamos seu processo
de financiamento pela

-

Caixa Econêmica Federal.
___

--

www.imobiliariaws.com.br

vendas@imobiliariaws�com.br- vendas1 @imobiliariaws.com.br
, ,

Rua: Norberto Silveira Junior 233 -_ Centro - Guaramirim (47) 3373·3404 I 3373-0066

Classimais
Financiamentos

__ CA,vrA
--'CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

.

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Rei: 207 • Centro/Guaramirim: casa

'em alvenaria com 2 quartos, sala..

copa, cozinha, 1 banheiro, área de
serviços, churrasqueira, garagem, e

uma edicula nos fundos COm 1 quarto,
casa toda murada com portao
eletronico. R$220,000,00

ReI· 0186 Guaramirlm/lmigrantes· Casa em

alvenaria, com 4 quartos, sala, oozinha, 2 banheiros,
lavanderia e garagem para 3 carros, casa com 200m2

de área construída. R$ 250,000,00

Ref: 208 • Cenlro/Guaramirim: casa

em alvenaria com 2 quartos + lsuíte,
. sala de estar e jantar, cozffl�a, �rea, d�

serviços, banheiro, churrasqueira e

garagem, casa toda murada com portão

efetrÔfli,�O. R$,?,70,Ooo,j0P

Ref 182· Beira Rio/ Guaramirim Casa de
madeira com 02 quartos, sala, cozinha,

..

banheirq, lavander\a e garagem R$55.000,OQ
. I· ,� , 'i,' j

, !li

• ReI: 197 CéntrolGuaramirim Casa em alven�rla'
com 3 quartos, sala, cozinha,1. banheiro,

lavanderlil e garagem. 65m2. R$ 65.000,00
II I ,ti.,

,I :;;,,'1'
.

',li} '1,1

Ref;,18,4 .� Nov3"ESpera.l1yal. Guara91irim casa,
ermalvenarla com 3 quartos, sala, cozinha,

banheiro, área de serviços e garagem. 120mZ
de área construda e terreno de 588m2,

, R$.J20,OOO,OO . ,.I,

Ref: 0191 - Nova Esperança Casa
em alvenaria com 4 Quartos, sala,
cozinha, 3 banheiros, Ja�anderia e,

garagem para 2 carros. casa com
aprox. 200m2 e terreno com

743,20m2. R$ 300.000,00
HI

Amizade/ GUaramirim

R�$íct�nclal,$à9h�is! "

Lotes em ótima'
'

Localização e ampla
infra-estrutura, ruas

pavimentadas,
playground e passeio

estilo àmerícano.
flnanciável �ela Oalxa
Econômioa . Apartir de

R$48.000,OO

-ReI: 188 CorliceiraJGuaramirim casa em

alvenaria'com 3 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro,
lavanderia e garagem. área construída 100m2 e

tel;teno com 420m2 tMo j'l'll.lr?do, R$.90.000100
, .", " I

'":'.

ReI: 198 Centro/Guélramirim Casa em alvenaria,
com 3 Quartos, sala, cozinha, 1 banheiro,

, lavanderia e garagem. 118m2 de ãrea construída e

terreno com 450m2 todo murado. R$150.000,OO

Rei 174· Nova Esperança
Guaramirim, Lote no Loteamento

s Denker, 403,09 m2 R$ 62.000,00
. .,

Ref 205
Amizade/

Guaramirim casa

geminada com 02
Quartos sendo 01

suíte, sala, cozinha,
banheiro social,

lavanderia e

garagem. Casa toda
murada.

R$140.000,OO

Ret 185 � Çenlro/Guaramiriin sobrado com

3 quartos. sala, cozinha, 2 banheiros, área
de serviços e garagem para 2 carros, área
construída de 140m2 e terreno de 184m2• .

. R$ 270,q.oO,OO
.

�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Glassimais
, .

.t: p� •
•

� _..

'. �. ,

-

• '. _ ,").
)

,..
_

•
� ,� ,�>I>-. ,,, .....

'

------ COMPRAIVENDE
10UIOSOUE INCORPORA I ADMINISTRA� IMÓVEIS L TOA

.

��n.J

AVALIAÇÃO de IMÓVEIS

3275-0080
Plantão

9993·3881/9973·9089

Água Verde
Casa alvenaria,
nova, suíte, 2

quartos,garagem
2 carros,área de

festas, linda vista.
R$Negociável - aceita

veiculas e Apto.

Vila lenzi
-Terreno 18X 34 ,

Rua com asfalto
prox. Super lenzi

R$120 mil

Figueira - Casa
alvenaria com 3
quartos,área de
festas, fogão a

lenha
R$150 mil

Barra • Terreno

450,00 m2 Rua
asfalto prox.

Brazão�
R$120 mil

Czerniewtz - Casa
alvenaria suíte 2

quartos,garagem 2
carros Prox. Pama

R$Negociável -

aceita Apto. Terreno

CASAS:
AGUA VERDE - Casa alvenaria
3 quartos, sala copa cozinha

lavanderia, garagem
R$145 mil
SÃO LUIS - Casa alvenaria com

2 quartos e demais depencias
R$150 mil
AMIZADE - Casa alvenaria com

suite 2 quartos área de

festas,garagem
.

R$250 mil
NOVA B,RASILlA - Casa suíte 2

quartos, copa sala, pscina,
garagem 2 carros

R$235 mil
FIGUEIRA - Casa alvenaria com

3 quartos,sala, copa, garagem
prox. Brazão
R$150 mil

APTOS:
CENTRO: Apto. lindo suíte 2
quartos, garagem, 2 elevadores
Prox. Angeloni Velho
R$240 mil
CENTRO - APTOS. Ed.
MUNIQUE 1 SUITE E 2
QUARTOS
APTOS. Ed D. WALL 1 SUITE E
2 QUATROS

TERRENOS:
AGUA VERDE - Terreno com

420 m2 escritura
R$55 mil
VILA LENZI - Terrenos 18X 24
prox. Arena
R$120 mil
VILA NOVA - Terreno com

15,50 X 23,82 comercial
R$240 mil

Czerrniewtz -

Apto. 3 quartos
lindo, quartos

amplos,
garagem 2

carros

R$130 mil

Rua Walter Marquardf, 407 .. Bairro Vila Noya
Cep - 89.259 .. 700 .. Jarag,_;;_ua._'_d__o_Su_l;__j'S_C__--"'-"''--____�--------------------

PR·ESENTE PARA O ANÔ INTEIRO!

Dê uma assinatura anual de presente.
E ganhe o Cartão CO.JalIJO. e a Revista Blush*

(47) 2106-1919
www.ocorreiodopovo.com.br

A sua iVV\obliár;a de
BalVleário' CaW\boriú

. 3361.1414
47 3361.2222

loja 1: Rua 3700,124. - Loja 2: Av. Brasil, 2850

Av. Brasil I Frente ao Bigl
2 dorm. (1 surte) .

Sala 2 ambíentes
Cozinha

Área de serviço
Sacada

1 Vaga privativa
R$ 300.000,00

desc@desc.com.br
desc2@desc.com.br

SOBRADO EM
'" .

COND. FECHADO!
3 dormitórios (1 suíte)
Safa 2 ambientes

Churrasqueira
Semi-mobíliado
2 vagas de garagem

-._,_ ...__ Conó, d piscína e

Salão (fe festas!
R$ 3lJO.OOO,OO

ALTO PADRÃO· FRENTE MAR!
3 suites (1 masI.ef), lavabo, sacada d Iareúa, sala de estar, safa
de jantar. COZinha. área de serv., 4 vagas pcívatívas, área talai de .

288,ll1JnY. Edifício com piscinas. salão de festas, filness oenter,
home àIema. e pIaygroond 1emátX:o.

Consulte-nosl

1 DORMITÓRIO
NOCENTROI

Sala
Cozinha
Bwc
Sacada
1 vaga

ReI. 2900 - Terreno no bairro Vieiras. com 4.000,OOm2, ReI. 1975 - Terreno no bairro Barra do Rio Cerro,
próximo ao Motel Misterlos. Valor Negociável: com 433,71 m2, próximo a Buzmaq, Negociável.

Ref. 1652 - Casa no bairro Rio da Luz,
02 dormitórios. 01 Bwc. próximo a

Ceval. R$80.000,OO Financiável.

LANÇAMENTO!!!
1 por andar, 3 Suítes.

Sala 2 ambientes

integrada a sacada
e a cozinha d chur.

área de serv.• lavabo
e 2 vagas privativas,

Ed. d salão de festas e

Piscina com deck! Consulte-nos!

NOVO - VILA REAL!
2 dormitórios, sendo 1 suite, sala

para 2 ambientes, sacada com

churrasqueira, área de serviço e

1 vaga de garagem privativa.

Eãlfício com localização privilegiada,
haII de entrada decorado e fachada
pastiJIlada. A partir de

R$ 205.000,00

Ed. Frente ao Mar,
Ap. Lateral!

3 dorm, (1 suíte) +

Dependência �
Sala 2 ambientes bo..,_
CopaJCozinha "iI;:'�Área de servíço iI�/" o.
1 vaga privativa

R$ 500.000,DO

Casa de 2 pavimentos
em Cond. fechado

3 suítes (1 cI dosei)
2 salas
Varanda e sacada if"T':;'�"';:
Cozinha .'''''�''"';...",'P-? • �,!t���",'!9'Área de seMço v;.-:;;""-
Churrasqueíra
Vaga para até 3 carros

R$ 450.000.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDAS
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta· Das 8h . 12h e 13h30 . 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com'
. www.atlantaimoveis.comRua Barão do' Rio Branco, 373

'Ref: 2410 - Residencial Santa Luzia - Vila Lenzi: Apartamentos
com 1 suíte + 1 dormitório ou 1 suíte + 2 dormitórios, com

sala, bwc, cozinha, sacada com churrasqueira, área de serviço,
1 vaga de garagem. Apartir de R$ 11-3.370,00 á R$ 155.950,00 .RUA:125 CARLOS KUPAS - VILA NOVA RUA: MANOEL LUIZ DA SILVA, 121 - VILA NOVA.

Ref: 2391- Residen
cial Atlanta - Centro:
Apartamento com 2

dormitórios, bwc social
mobiliado, sala de estar

e jantar, sacada com

churrasqueira, cozinha
mobiliada, área de

serviço, 1 vaga de ga
ragem. R$149.000,00

Ref: 2409 - Residencial Moradas da Serra - Nova Brasília: Aparta
mento Bloca A com 1 su�e, 2 dormitórios, sala de jantar conjugada,
cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, área de festas
com piscina, 1 vaga de estacionamento coberto. R$173.000,00

Ref: 2402 - Edificío
Schioschet - Centro:

. Apartamento com 1 .

suíte, 2 dormitórios,
sala de estar e jantar,
sacada, banheiro, co

zinha, área de servi-

ço, dispensa, lavabo,
1 vaca de garagem.

R$240.000,OO

Ref: 2339 - Belle Vie Residence - Centro: Apartamentos com 3
suítes (1 master com closet e sacada, 2 demi-suítes), Ampla
sala de jantar e estar com sacada e churrasqueira, cozinha, área
de serviço com estendal, lavabo, garagem. R$300.000,00

Ref: 1611 r Sobrado Champag
nat - Sobrado com: Piso superior
= 1 suíte master, 2 suítes, sala
íntima com sacada. Piso inferior
= cozinha, sala de estar e jantar,
sala de TV, lavabo, depêndencia
de empregada com bwc, des
pensa, área de serviço, área de
festas com churrasqueira, 2 va

gas de garagem. R$430.000,OO.
ACEITA FINANC. BANC.

- Apartamentos
com 1 suíte, 2

dormitórios, bwc

social, sala de estar

e jantar, sacada
com churrasqueira, .

cozinha, área de

serviço, garagem.
R$172.000,OO

(Entrada +

financiamento
.

bancário)

Ref: 1593 - Casa Ilha da Figueira
Lot. Malibu: Casa com 1 surre,
2 dormitórios, bwc social, sala
-de estar e jantar, copa, cozinha,
área de serviço, 1 vaga de

garagem. R$140.000,OO Aceita
Financiamento Bancário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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f-.

Ref.0116)Res.
Gama - Água
Verde, Aptos
de 1 e de 2

dormítórtos
com bwc,
coz.sala, área
de serviço.
Entrada e

saldo por
financiamento
bancário c!

.

FGTS.

Ref.094)Res.
Akira - Vila
Ienzs, aptos
c/2 dorm,
bwc, COZ, sala
de estar e

jantar, área 00·

serviço,
sacada com

churrasqueira,
53,32 m2

Ref.0157)Apto
na Ilha da

Figueira c/ 2
dormitórios,
bwc, COZ, sala de

.

estar e jantar,
.

área de serviço,
sacada cl
churrasqueira 1

vaga de
garagem. pelO
Plano Minha
Casa Minha Vida.

Ret.D33)Res.Santa luzia Vila Lenzi
Aptos c/2 dorm, cozo sala de. estar e

íantar, bwc, sacada com churr. 70,02 m�·.

J \.
,

Re1.053) !leso Emanuel· Barra do Rio Cerro, Apto
c/15ulte, 2 oorm, bWG, COlo Sacada com churr,

Sala� Área de ser�iço. área 87,SOm2

Ref.090)Res. Juliana - Centro Apto cf 1
suíte, 2 corm, bwc, Cotínha, Sala de estar

e jantar, Área de servlço, Sacada com

churrasqueira área 90 m2, R$179.000,QO,
aceita financiamento bancário com FGTS,

Ret07!) Res.Recanto da Ilha - !Iha da Figueira Reto57) Apto. Estrada Nova Apto c/2
Apto em construçáo c/i Suíte, 1 dormitórios, dorm, sala, GOZ, bwc.área de serviço,
bwc, Coz, Sala de estar e jantar. Sacada com estacionamento,53m2 R$93.000,OO entrada

chur:, Area de serviço, .elev:dor, 70 m2

j e saldo com tlnanc. bancário no plano:

,,.,,::��:m��:��.:::��:�::�::�":�.�:�:'.:"".,,,,,,. ".,.....,."�._�:.:��"��:�.�::��.���:.'�.m"�"'''..�..

,

•

Ref.0132)Res. Tarumã - baifr(� BaITa do RIo
Cerro,apto c/2 dorm, COZ, área de serviço. sala de

estar e jantar, Bwc, 1 vaga Área 79.83 ml
R$137.000,Oo,

I Re!.0143)Casa No Sanlo Antonio· Nova CI 1
Ref .021) Casa Nova na I suíte. 2 dorm, bwc, s.

ala de estar e jantar, COL,
Ret0147)Casa Geminada - Três RI.os Figueira Casa c/1 suíte. 2 quartos, sala,

�
área de serviço, 2 vagas Qaragem pra dois

do Sul, cf 3 dormitórios, COZ, sala, área OOZ, bwc, 1 vaga de garagem, área útil .carros, área 82 m'! R$_128,OOO,OO Aceita

90.80m2 R$140.000,OO Aceita _

�
financiamento bancário com FGTS.de serviço. bwc, garagem, casa cf 86

. m2 terr.163m2 R$138.000,OO. financiamento bancário FGTS. "

.a#IJn/llflJ#lll11llllllJ/1ImllllllllpljmrlillJllljHl!III1mllll/mlUllfllllJkltlllI�'lmH"HI!1'UttRhi/1WlllIIJ/fiIll'/IIlI(IHII(1I/II!IJ1I11H�,llifl/IIiIJHIlIIIIIf'I1/11l� IIQQmI!lWIUI11IIH!liIfmUlml!iwlJ�lIlJIIilmrmlm�ul)f'/UlllWIIJ/llJjjHII!JIIIIIIIIIII1I1HrlmflllUllmlmadm�1IlI1m�Hl#lIIlf1hml#l1lJR#!InItffl1I/IlIlIjflJl mllm!/lIIlffIDIlIJjllJliIlI1l11ll1U1lmmjlwrl!lu;r�IIIIIlIIIH",UU/lillIlllIllllRllll1mH/mIUIIPI!IlJ/!II!IIIrnlllflllall!/IlIIl1,luj",UUII,qjUq!lU/!lllmlfflUHj/i!I#j

Ref.0108)Casa no São Luis Casa de
alvenaria c/3·dormitórios, 2 bwc ,

Cozlnha, Sala de estar, área de festa e

de serviço, 1 vaga de garagem, área Ret.024)Lindo Sobrado em Guaramirin C/1 sutte Ref.0115) Casa No São .Luiz Casa cll suíte.

Terr. 392 m2 casa 108 m2. master, 2 dorm, COZ, sala de jantar e de jantar cl máster com ctoset, 2 dorrn, bWG, COZ, sala, área
I R$145 000 00 Aceita financiamento gess.� rebaixado, gar�gem p/3 carros área de festa de festa, garagem p/2 carros, lavanderia, área terr

.

•
.

I .: .. mobvmda, terr 364m�. casa 198m2 R$280�OOO,OO� 896m2 área da casa 135m?. R$265.000,OO. aceita
bancana com FGTS. aceita financiamento bancário com FGTS. financiamen10 bancário com FGTS.

.lIllllmJlIJfIINnItlJIU,JIDI#HIJlIIIUUOIl/UJI/UIlUIllII/lOlJ!lm!H!I�lmrri�l· 1I/IIIII/I/IIIJJI"WlUi/m",llII/Pil!lllllUllrrl/lljlllllflrllll1MlIUlfl!UllltilP.!ItllJlIIlIfl/Ul!ll!/,JIllI!jll!mlIlmlJII!lI,dJl/lllUU!lriiflI'lffl!mÚrr/llmIlI/I/IlIIImnllll IllIIImnIl!IUlh1r.>lttJlmnIJlUml'!111f1i1lIlH�IIU/fl//IIIIÍlll!lII/U/lOmlllltrlliillllll1llll!l�II,'�'I1/�l1!utmjlll1l!,lfflllIl/iIJrrmlll�nml//lJIIt!/Uii!lIJIIIJlffiIlrlFlll!l

I
Ref.0142) Casá no Res. Cámposanfliem

Jaraguá Esquerdo C/Suite com closet, 2 oorm,
, Escritório. Coz, com churT; Sala TV e jantaI;

,

.

Lavabo, Área de festas cl churr , Deck com Ret0150)Casa No Três Ri.os do Sul, 1 suite,
piscina, Campinho de futebol, Garagem para 2 ..

1 dorm, sala de estar e j�ntar, Cal. lavanderia,
oerros.érea 250 1112 R$489.000.00. • garageillf área �20 m2, R$190,OOO,OO. ' ..

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

Ref.6156)Casa no Rio Cerro - semi-mobiliada
c/1 suite cl closet e hidromassagem, 2 dorm,
COZ, sala oe estar e jantar, bwc, dispensa, área

de festa, 2 vagas, área utll 21 O m�
R$310.000,OO,

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

R$100.000,OO R$110.000,OO R$100.000,OO

J02186 - Saint Morilz·· Aptos novos no bairro VlIa Nova, 1 ;.
suíte -I- 2 quartos, COZo sob medida, sacoa cf churras., 21[1 ..vagas gar., elevador, salão festa, playground. Valor:

, .

IR$i.200,oo,

�'J02515 - Água Verde - Apartamentos novos! Com 02 I;
quartos, sala, COZ., área de serv. bwc, sacada com :!churras. e gar. ValorR$600,00. li'ljJ02557 -llha da Rgueira - Sobrado Geminado: Pavimento �'.M.supetíor: 02 dorm -I- 01 suite -I- bwc social Pavimento li"
inferior: sala de estar coz, área de serv., churras., lavabo, k
gar. ValorR$880,OO.

I"J02541 - Centro - Excelente saia comerciai NOVA no
..

,

centro da cidade com 30.00m2, um bwc. Ótimo,'
acabamento em pórcelanato, massa corrida e gesso, !
Fachada de vidro. Valor R$500,00. �r
Jd2520 - Centro - Sala comercial NOVA com 100m2. Valor �l
R$900,00.

IJD262.
9 - Centro· Casa comerciai em alvenaria no centro

de. Jaraguá com 04 quartos, 03 salas, 02 banheiros,
cozinha, lavanderia, churrasqueira, jardim e garagem.
JD2619 - Centro .. Flat Mercure. Apto Standard com �1
42.oom2, cama de casai, cozinha, sacada. Acomoda casal ��
e mais uma pessoa em sofá cama. Hotel oferece: JRestaurante, sala de reuniões, estacionamento interno �privativo, piscina, sauna, sala de ginástica". Condomínio /
eriltomodeR$560,00. I
J02638 - Centro - Apartamentos com dois dormitórios, �j
salal cozinha, área de serviço, sacada com i

churrasqueira, banheiro e garagem. Valor R$580,OO -I- �Cond. �
J02640 - Centro - Unllo apartamento no centro de

Jaraguá do Sul, com dois quartos. sala, cozinha, área de I

serviço, banheiro egara�em. ValorR$700,OO -I- Cond. ��
JD2634 - Amizade - Apartamento com dois .quartos, !

sala, cozinha, área de serviço, churrasqueira. banheiro, 1�
garagem. ValorR$600,00. I·

J02639 - Sala comercial no centro de Jaragua do Sul ��
com 45m2• ValorR$650,00 -I- Cond. W

Jaraguá Esquerdo

Consulte-nos!

CORRETOR
, ,

DE IMOVEIS

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

012 - Nereu Ramos, casa de alvenaria
com 180,OOm2 e terreno com

37(62m2. R$260.000,00

053 - Czerniewicz-casa com

285,OOm?' e terreno com 392,OOm2.
(aceita troca por imóvel de menor ou

carro) R$260,OOO,OO

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

financiamento bancário)
R$100.000,OO

081 _ São luis - casa de aivenaria com. . •

aprox. 120,OOm1 e terreno com 061 - Joao �essoa, cas� de alv. cf
453,60m'. (aceita apto de menor valor) 327,23m2, edlcuta, cachoeira, lagoa, e

R$170.000,OO terreno cf 190,600,OOm2• R$700.600,OO

131 - Nereu Ramos - casa de alvo com

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

R$185.000,OO

034 _ Corupá - geminado novo de
alvenaria com 78,55m?' e 91,64m2
(valor por geminado) R$127.000,00

i�J."rr;$,;�i,'!I'Wlfw;i����lillwffi���.A1�,ipimi!Wr.WI�I&ílW"'ljl�I!I��;!i"�Jlili'W�lJlj1&M"�I�I��lir"I"I!�'�!�I"llljrj:�··i�11��llffl���I.�
009 -- Cemro, casa de alvenaria com 317,00m2 e terreno com 900,00m2.....•.••.••.. , , .... , ..•....•.... R$550.000,OO
020 - Três Rios do Sul - casa de madeira com 1i0,00m? e terreno com 420,OOm2 .• , ...••••.••.•.•.•.....• R$93.000,OO
028 -- Ouro Verde - casa de alvenaria c/200,OOm2 e terreno cf 329,00m2 aceita sítio, , R$220.000,00
057'- Nereu Ramos -- casa de alv. com 108,OOm2 e edícula com 40,00m2, (aceita terreno cf parte de pagamento). R$170.000,OO
039 - Nereu Ramos - casa geminada nova de 68,OOm2 '.' , , , R$118,aOO,Oo
117 - Nereu Ramos, casa de alv. 89,75.m2 e édicula de 40,00m2. Terr. 360m2 (aceita carro pop. ou fnanc. bane.) . R$ 135.000,00
022 - Ríbeirã" Cavalo - Geminado novo de alvenaria com 69,40m2...• , ...•....... , ...•... , • , ...•..•..• R$105,OOO,00
129 - Ribeirão Grande do Norte, casa de alv. c/80,00m2 e terreno e/607,50m2 , ..•...•.... , ...••...•.. R$90.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 , ••.•... R$250,000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 •.•.•••.••.••.•.• , .•.•..•. R$150,000,OO

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 , , , , , R$700.000,00
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,OOm2 , .. , . , .. , , , •... , R$54.000,00
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2..•... , , , , , ..• ', •.. , • R$470.000,OO
042 - Schroeder, terreno com 392,00m2 , ...•.. , .••.. , ....•...•....•.... , , . , . , . , .• ,. R$52.000,00
046 - Amizade terreno com 489,48m2 . , , , , .. , , R$117.470,OO
047 - Schroeder - terreno com 360,OOm2 ...•..•....•.. , ••.......... , .....•••.. , ..•... , .••..••.•. R$55.000,OO
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.105,75m2 , • R$200.000,00
076 -- Amizade, terrenos -Itacolumi H a p.artir de , , , R$79.380,00
086 -Amizade, terreno com 505,OOm2 ............•....•....•.. , ...•••.• , •.•••.•..•..••... ,.,.,. R$79.350,OO
089 - Amizade, terreno CHAMPS ElYSÉE com 420,39m2 ..• , ...•.• , .••.....•.•. , , •........•......... R$132.000,50
093 - Schroeder, terreno com 62.100,OOm2 , ••.• , ,.: , , R$ 870.000,00
099 - Gorupá, terreno com 2.200,00m , , , ..• , , R$300.000,OO
109 - Nereu Ramos. área de 11.470,OOm2 (ótimo pi indústria} . , : , .. ,', , .. , ,. , R$400.000,OO
115 - Vila Nova, terreno com 372,97m2 , , ..•... , , , , R$140.000,00
1'27·· Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375,OOm2 ..•.•..• , , • .. • . . .. . .. , ..••......••.•.•. R$28.000,OO
130- Amizade ... terreno com 61.500,00m2 ......•....•... , ......•......•.......•... , ••. , .•... , R$ 500.000,00
156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141,34rn2 , , •..• , •.......•.. , .. < R$150.000,00

021- Scnroeder sitio com casa mista e terreno com 16.007,00m2 ...•..•.•• , •....•.....•• , ..•.•....•.. R$130.000,OO
026 ,_ Santo Antonio, com área de 475.650,00m2. . .... , ........••.. " ... , •• , •..• , •..•....• , ...•..• R$400,000,00
030 ,,_ Santo Antonio, cl casa de alv.• rancho, lagoa, cl área de 175.000,OOm2. aceita imóvel de menor valor ... , .. R$ 430.000,00
038 - Rio Cerro com área de 175.000,OOm2 ....•....... , ....•........ , ... , • , , ......•....•...... R$175.000,00
044 - Nel'eu Ramos, cf área de 72.000,QOm2, c/casa, área de festas, rancho, lagoas, , . , . R$500.000,00
048 - Scnroeoer _ casa com 1 00 -.OOm2 e terreno com 22.955,80m2 (aceita casa como forma de pgto.) , . R$ 280.000,00
163 - Guaramirlm·- c! casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas". cf área de 126.600,00012•...• , ." , •. R$640.000,00

Ternos imóveis a venda em Balneário Camboriu

COMPRA - VENDE· ·AlUGA � FAZ DOCUMENtAÇÃO IMOBILIÁRIA. R: Guilherme Weege, 166· Edifício Bergamo· Centro ':
t • I •• � •
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IMÓ'VEIS EM GUARAMIRIMEdson Müller CeI. ai (41)) 9112-1700 ... Tim 9601 ...1726

Corretordelmóveis (47)3372-1700
CRECI/SC N'o. 8530 Jaraguá do Sul, - se Cep: 89.252-'190

-

wl;Jflfw.mu��er(;.()n·f.�tor.c.om.br

r;:.;.�.jt".jq'lllfl:kí {J'I.IIlm'l:!"I,illl!' lillt.d*�)
(; I:,) H'""1&:1/:'0I1 r.ill[l !tIo11nIW"I:.H%
Ri,�t�" 1��HI·fl,�M·,'� ,(}!:1'!li41'ií'l·,!iJ

(;;, P;iml��1
C:11:'ln"I!I�,ol" d7iil !n'J'H)�I�./fjil!',
cFUEC! '�l1'1rl'

, q;;olil/PRA .. VENDA OE !MOVEIS
(casas, aptos., Terrenos. checaras,
comerciais e Industriais)
• LO'l'EAMI!!.IHOS
• flLNA�ICIA"'EíHOIi1 (51'>1)

... S8�.1l.Jf/;Cr nra ��i.lTOMÓVF:�S �.1' CAMtNHÔEt:/
" Flf:.,�'�IDtNC7A4S
(Patrlmônlal e contra roubos)
+ SE(,'!iUf/;(:r L)E VIO}!"
- SE'I:;URCJ (:llOBI,(, P/IF'A EMPI<eS",.s EM (.[AAl

Rua 28 de agosto, 2255 - Centro - GuaramirrmG(j�Õ�t�A�TGuaravel Veículos)

• 3373-5738

uarammm - Casa em Alvenaria, no

airro Avaí com 150,00m2, sendo: 03

uartos, cozinha, lavanderia, churrasqueira,
2 bwc, 02 garagem. Terreno com 690,OOm2�
odo murado. Valor R$ 125.000,00
uaramirím - Casa em Alvenaria, no

airro Amizade com 135,00m2, sendo: 03

uartos, sala, cozinha, 02 bwc, 02 gargem.
erreno com 504,00m2• Valor R$
48.000,00
'uaramlrnn - Casa em Alvenaria, no

entro com 160,00m2, sendo: 02 quartos +

1 suíte, e demais dependencias. Valor R$
59.000,00
uarammm - Casa em Alvenaria, no

airroAvaícom 116,00m2 sendo: 02 quartos,
1 suite, cozinha, sala, garagem. Terreno

om450,00w. ValorR$130.000,00
. uaramirim - Casa em Alvenaria, no

airro Avaí com 112,00m\ sendo: 03

uartos, cozinha, lavanderia,Ol bwc,.
erreno com 306,00m2, todo murado, Valor

$115.000,00
uaramirim - Casa Mista, no bairro Avaí,

om 56,OOm2. Terreno com 360,OOm2•
alor R$ 95.000,90.

. Cód, 1 049 • Nova Brasília - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

R$ 650 mil

Cód.1075 - Chico de Paula-
2 qlos, bwc, sala, Gozinha,

lavanderia, garagem,
Financiável CH

R$130 mil

Cód,1044· Barra R. Molha

(Próx, gruta) -suites)+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 R$45 Mil

Guramirhn > Casa em Alvenaria , no

bairro Amizade com 76,00m2, sendo: 02

quartos, cozinha, sala. Valor R$
11 0.000,00.

SCHROEDER - Rio Camarada, 4 km
centro Chácara com +1- 11.000,00

m2, com casa, Rancho, plantações,
com telefone, pomar etc" Valor

R$110mil

Cód. 1036 � AMIZADE
Loteamento Itacolomi -

. R$ 90mil c/escr,

C6d 4005 Rio Cerro II
25000m2, casa c\200m2

moblliada, rancho, lagoa,
árvores frut.

R$220 mil'

Vila Rau, com 1 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,

garagem. Terreno com 374m2,

R$ 85 mil Guaramirim - Casa em Alvenaria, no

bairro Avaí, com área de 155,001n2, sendo:
Oêquartos, sala, cozinha. Terreno de com

450,00m2• Valor R$145.000,OO

PROJETOS E CONSTRUÇOES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande

experiência no mercado' de construções. "Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves."

FIf'!l\_NCIAMºª�LO SJªTEM8
!ªE1:itminhª-Ç.AªAmjj'lha_\{lpA [

Projetos Estruturais e Arquitetônicos

TEMOS ÁREA INDUSTRIAL
A PARTIR DE R$ 7,50 PI M2

APOIO: GUARAVEL VEíCULOS - 3373-0411'
Carros: Novos, semi-novos e usados

, 1111111 HIIIIII I II II í 1111111111111.1" II' IIIIII IIIII'

www.sch.ellercorretordeimoveis�com.br
::::"'!'jj JARAGUÁ

...........,-,....,_, "",�,"" .. �"","
ESQUERDO
Casa com sulte "'

mais 03
dormitórios, bwc
social, sala de

jantar e estar,
cozinha,
lavanderia.
Churrasqueira,
lavabo e garagem
nos fundos.

Metragem da
casa: i 93,OOni2
Metragem do
terreno:409,50m2.
R$320.000,OO.

AMIZADE - RESIDENCIAL JULIANA
Apartamento nO 403 - 4° andar - R$152.000,00

Apartamento nO 303 - 3° andar MOBILIADO -

R$170,000,00 Aptos com surte + 2 corm. sala,
cozinha lavanderia, bwo social, sacada CI

churrasqueira e 1 vaga de garagem PRONTOS PARA
MORAR.

NOVA BRASíLIA - Residencial Mater Dei (Próximo a

Arena Jaraguá) (foto anexa: rnater dei 2,jpg) Aptos.de 2

quartos - R$140.000,OO Aptos de 2 quartos + 1 suíte
-R$160.000,OO - Previsão de entrega: maio/2011

AMIZADE - APTOS no Loteamento Munique (foto -

-lanexa: m4.jpg) Aptos de 2 quartos -R$125.000,00
Previsão de entrega: maio/2011

. __--.-.- .. --.-._ .. __._.-._._.-.__._ .. _--.. --_.. __.- ..._--._.__._�- .. ...J,-.�_�_._�._-.-._.-,-,_,��.--,-.- ..

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

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I
I
I

I
VILA NOVA· Residenciaj Grand Life Apto n. I

503 - com elevador C/sala estar/jantar, i
cozinha, lavanderia, 2 quartos, 1 surte, I

banheiro social, sacada com churrasqueira, 1 I
1

vaga de garagem. R$200.000,OO Entrega em I
. fevereiro 2011 !

TERRENOS
• Terreno - loteamento Itacolomi II R$87.000,00

• Terreno - loteamento Ville de Lyon R$82.000,OO
• Terreno - loteamento Champs Elieses R$128.600,OO
• Terreno loteamento üemathe - Bairro Nereu Ramos

R$57.000,00 - lote 5

• Terreno loteamento Jardim das Acácias - R$65.000,OO
VILA RAU . Residencial Atlantis • apto 201

Com suíte + dois dormitórios, sala

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

de garagem, R$160,OOO,OO,
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RelO85 - Barra do
Rio Cerro - Casa de

Alvenana c/153m2 - 3
qtos, bwc social, sala
estar / jantar, cozinha,
garagem + Edícula

com área de serviço,
dispensa, bwc

social, área de festa
com churrasqueira

- Terreno c/668m2 -

R$242.000,OO

• Ref 088 - Barra do Rio Cerro - Terreno
com 17.61 0,40m2 - 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,OORefOgO-Rio
Cerro 1- Casa

de Madeira
c/100m2- 3

qtos, bwc, sala,
cozinha com

fogão a lenha -

Terreno c/817m2
- R$65.000,OO

• Ref 086 - Barra do Rio Cerro -

Terreno com 945m2 - R$77.000,OO

Pastor Albert Schneider 1946 - CEP 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC I marquardtlmoveis@gmall.com

www_ araisoimoveis.net

'so
Telefone: (47)3372.2819
Plantão: (47) 9911·7628

,

�IMOVlI Rua Antonio Teixeira dos Santos

'Jr, 41 Centro • Jaraguá do Sul

PIOOI4: CASA NOVA ALTO PADRAO. Suíte ri
doset, 2 quartos, 2 banheiros, esoi!ório, solo TV/

iontar, rozinha, lavandeiro, deck com óreo de
féSfO, piscina e visfo poro ddede, Compinho de

fufebol. Jardim de inverno. Garogem poro 2 erros

Terreno ri 427,5m2• R$489.000,OO. Areifo opto. de
,-...:.BSl@.:.�.!l..tr!1.!!!LCi.!!9l!.e.

GUARAMIRIM

PIOO08 : RES. NOVO HORIZONTE - Apro. com 1 surre + 2 quartos,sa
la,rozinha,lavanderia, saroda ri mur., 2 vagos no garagem. 7" andor.

ALUGA-SE ou VENDE-SE. APTO NOVO DE ALTO. PADRÃO.

P1OO15: GUARAMIRIM, BAIRRO AMIZADE. Sobrodo de alv.de aho padrão.
Porle sup.:2 quart., 2 banh., 1 suÍfe ri dosei e banh.hidrom.+ 1 solo. Porre
de baixo: rozinha, Iovanderia ri móve� sob medido,solo TV(janfor/estor.
Uma amplo órea de fesfo no esfilo rúsliro ri fogão e fomo o lenho e mur
rosq., 1 despenso e 1 banheiro + uma findo p�no de vinil. PorfÕO eletL

,�__���poro��,�"690,90��.:,��;.
PIOOO? - TABULEIRO. Coso de alvenaria com loie. 3 Dormi
tarias. Com móveis. Terreno com 32l.,60m2• R$200.000,OO.

�""_."_"""_�' """"""'_'_'__�""H':.-_''''' '''

.,' E-mail: ·contoto@poraisoimoveis.net ,

VILA LENa" Sobrado de 215 m� com 1 suíte com

dósefr 2 quartos, 1 BWC, sala de estar com l(!je
.

inclinada, cozinha e copa integradas com

çhul'rasquejr�llavabo, lavanderia, terreno com 600mz.
TODA MOBtUADA com móveis sob m'edida.

R$ 455,000,00
(pode ser financiadâ pela caixa)

GUARAMIRIM - AVAl GUARAMIRIM - CXA D'ÁGUAGUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM - AMIZADE

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

hidromassagem, sala grande,c/
Bwc,Cozinha,com aquecimento de

água a gás,e tbem os Bwcs,Camara
de segurança,e cerca Elétrica,área de

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

- Aceita negociação ref. Apartamento
em Guaramirim ou Jaraguá.

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

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

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

separado. Valor R$140.000,00 -

Negociáveis

Cad. 154- Casa em

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

Garagem e lavanderia.
Terreno c/ 450,00m2

Valor R$120.000,00-
Negociáveis, ou troça-se por

chácara

Cad. 1 71 -Terreno 360m2- 12x30-
plano e escrifurodo.volor R$

45.000,00, somente ovisto, não
aceita financiamento

GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM - NOVA ESPERANÇA GUARAMIRIM - AVAl GUARAMIRIM - AVAl

Cad. 150 - Casa alvenaria 95m2,c/
3 quartos,copa/cozinha,bwc,
Garagem, + Sobrado 60m2-

Cod.165 - Sobrado 227m2 c/ tijolo maciço avista,no 2°Piso cf
2 quartos, sala, cozinha, sala, churrasqueira,balcão de pioem

Bwc, lavanderia, Garagem, mármore, e [cneloes de vidro.
cf 2 Kitenetes - Terreno c/ Terreno 380m2 Valor R$160.000,00

450,00m2 - Valor R$ 150.000,00 Aceita proposta,como terreno,
- Negociaveis, Aceita carro até Caminhonete em bom estado,

20.000,00 como porte de pagamento.

Cod. 164 - Casa em alvenaria
de 100m2 c/2 quartos, sala,

cozinha, Bwc, lavanderia,
garagem. Terreno cf 531,97 rn?

- Valor R$125.000,00 - Venha
conferir

Cod.172 - Terreno plano pronto
pra construir 374m2, escriturado,

Valor R$ 60.000,00, somente
avista

www.osnicorrelordeimoveis.com.br
- �

_,
I

��
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R. Feliciano Bortolini, 108'1 - Barra do Rio Cerro
Locação - contato@imobiliariareal.net www.im.obiliariareal.net
3376·5050 , Plantão 965 J -9028 - 9973-9002 "

,�
"
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�"". " / -.

•

-,

•

; _. v"
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, ':.
•

•

"

•

REF 0124- Casa no Jaraguá Esquerdo, C/3 quartos, sala, copa,
cozinha, deposito, 2 banheiros, varanda e área de festa com

churrasqueira, área lotai de 97,80 m2, R$180.000,OO

REF 0110- Casa na Tifa Martins,C/ 04 quartos, e demais dependências.
R$160.000,00

REF 0099-Casa na Ilha da Figueira- -Casa
com 1 suite, 2 quartos, 2 salas, BWC,

lavanderia, piscina, banheiro da piscina,
garagem, Área 483,75 m2, e a casa em média

140 m2• R$190,OOO,OO

REF 0120- Terreno na Barra do Rio Cerro, Cf área de 324,00 m2, R$75.000

I

REF 0112- Terreno no Bairro Rio Cerro I,
(prox a Choco Leite),área de 513 2,

A$ 55.000,00

AEF 006 - Terreno na Vila Rau, com área total REF 087 • Terreno na Rua Albano Pradi _ Com REF 092 - terreno- Rio Cerro - fazendo frente
de 540,OOm2, sendo 20,00x27,OO semi- 448,00m2, Prox ao Posto Cidade da Barra, R$ com a Br 280 cf área total de 30,000,00m2•

murado área plana. R$125.000,00 135,000,00. R$1.650.000,OO

REF 0103-Terreno no Bairro Jaragua
Esquerdo-(prox Speed Pneus) com

2.076,OOm2• R$ 800.000,00

.

3370·11221 11 ·11
.....,

,
t-
co ,C"')

,I V I�
u
w
a:
(_)

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso
CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimoveis�com.br
Ofertas válidas até a data de 13/7/10

Ref. 10�1,,· Cas& no Bairro Vila
Lenzi, 1 suite, 1 quarto, bwc �ocial,
sala de· estai, copa" cozinha, área' de

serylçol área de.t�.stas, garagem, ,

'

" �ré�O!R$1-89.pOO,OO"

ReI. 1'085 • Casa no �airro Três Rios do Sul, com 1 surte, 2

quartos, bwc social comG\q:narios\ sala de est,ar, cozinha com!"
armários, área de serViço, garagem para 2 carros: Préço

R$215.000.00'"
:,
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o (47) 8808-5378

.� (47) 8835-6617
2: (47) 9639-4751

::5 (47) 8861-2228
e, (47) 9111-1184

l'

�RICARDO Faça AQUI seu

rn e COMPRA - VENDA · ALUGA · ADMINISTRA · VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

Cód 210 Agua Verde - Casa de alvenarla
dormitorios, 1 suite cf hidro, 2 vagas de garagem, salao de

_____ fes��_Q�fllais d!p�!��=-ºOO,OO. __

LOCAÇÃO
.

Baependi Apartamento 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, demais dep. R$ 420,00.

Vila Rau -Apartamento (novo) com 2 quartos, sala,
cozinha, 1 banheiro social, 1 vaga de garagem, demais
dep. R$550,OO + Cond.

Baependi • Casa de alvenaria com 1 suite + 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, 2 vagas de garage!n,area de
festas, lavanderia demais dep R$1 .200,00.

Cód 301 Agua Verde· Casa de alvenaria com 1 suite
master mob, 2 Quartos, 2 banheiros, cozinha mob,

despensa, escritorio mob, 2 salas, 3 vagas de garagem, J_____!��� fest���.':l:�� �.'P:._���!�:�����:.__. _

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CRECl 011420

r"we:v- --;('�to ...

7Zó� ��� do � ��!
Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim 47. 3373 - 1905

Vendo apartamentos próximo a aciag.
Com2 quartos I sala, cozinha, Banheiro,
layandl?ria, 01 vaga de garagel1;l, área de

"

festas. R$138�dOPtoo'
.

Vendo Casa de Alto Padrão
Centro de G ua ramlrim

.

;,Q,$400.00Q,OG
. !y;.' 0' ,

Vendo terreno com 360,00 m2 Na Ilha, da Figueira, fazendo
; frente �m 39,00rn para/f? á§talto'. R$7ij.OOO,OO

.

" ..
'

. ,I, ", "'"' " ',!li ,!I..
' ",'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



28 Glassimais o CORREIO-DO povo· Fim de semana, 10 e 11 de junho de 2010

Bairro Três Rios do Sul-lotes com aprox. 350m2, rua asfaltada, totalmente

legalizado, pronto pra construir, apartir de R$60.000,OO financiável pela Caixa.
- Reg. Imóveis MI mãe 59.123 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL·

;;'Fi�'�'��i�'���:lá:c'ai�a!'EntfÜ �m·:
1- �...._ •

•• '

.

contato para maiores detalhes!
'.

I
• �

•
",

/_ � •

LANÇAMENTO
Edifício de alto padrão - Localizado em zona central de

Jaragua do Sul - área privativa: 114m2

Bairro Rio da Luz - lotes com aprox 350m2,
.

- Reg. Imóveis MI9.205 ..

Lot.
Amizade,
lote esquina
com área de

486,10m2,
rua com

asfalto -

Reg.
Imóveis MI
50.966 Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -

Com escrnura- financiável - Reg. Imóveis
MI24.783.
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1002 - SOBRADO CENTRAL cf área de
,

450m2 - 2 suítes + 1 qto mobiliado + 2
salas comerciais cf bwc. Terreno cf 450m2•

1006 - CENTRO - CASA DE ALV. cf
215m2 - Surte + 3 qtos, 4 vagas ga

ragem. Terreno cf 500m2• R$445.000,00
1250 - JOÃO PESSOA - CASA DE ALV. Cf

2 qtos. Terreno cf 450m2• R$75.000,00

1353 - TIFA MARTINS - CASA MISTA
Cf 3 qtos, 2, bwc's, garagem. Terreno cf

196,75m2. R$85.000,00

1362 - TRÊS RIOS DO SUL - SOBRADO
DE ALV. cf 286,69m2 - Surte + 4 qtos,

3 vagas garagem. Terreno cf 404,78m2.
R$380.000,00'

1397 - VILA LALAU - CASA DE ALV. cl
surte + 2 qtos, piscina, 2 vagas garagem.

Terreno cf. 392m2. R$265.000,00

3000 - APTO CENTRAL - ED. RUTH
BRAUN tf área total de 136,46m2 - 2
surtes, 3 bwc's, cozinha mobiliada, 2

vagas de garagem. R$280.000,00

3044 - CENTRO - RES. EDUARDO
PAMPLONA (em construção), APTOS
cf Suíte master cf closet + 2 suítes, 2
vagas garagem. Valores sob consulta.

Entrega em Março f 2014.

3008 - APTO CENTRAL - ED. MU
NIQUE cf área total de 137,48m2 - suíte

+ 2 qtos. R$245.000,00

cf área privativa de 131 m2 e área total
de 226m2 - suíte + 2 qtos, 2 vagas de

garagem. R$270.000,00

3050 - CENTRO - ED. DONA WAL -

APTOS cf 1 qto ou suíte +2 qtos. Valores
sob consulta.

ti '

3057 - APTO CENTRAL - RES. NOVA
,

YORK cl área privativa de 82,81 m2 - Suíte
+ 2 qtos, 1 vaga garagem. R$190.000,00

1355 - TIFA MARTINS - SOBRADO
(inacabado) cf 5 qtos. Terreno cf 350m2.

R$106.000,00

.1436 - SCHROEDER - CASA DE ALV.
cf 144m2 - 3 qtos, cozinha mobiliada;
2 vagas garagem. Terreno cf 750m2•

R$140.000,00
1441- SCHROEDER - CASA DE ALV. cf 2
qtos. Terreno cf 553,25m2. R$11 0.000,00 ,

1456 - BARRA DO SUL.- SOBRADO
. DE ALV. cf 430m2 - 2 suítes + 5 qtos.

R$550.000,00

1185 - FIGUEIRA -

SOBRADOS GEMINA
DOS cf aprox. 170m2

- suíte + 2 qtos.
Valores sob consulta.

1106 - BARRA - ÓTIMA CASA DE AlV. cf 210m2 - surte master cf closed + 2 qtos,
Office mob., COZo mob., área de festas cf churr., gar. pi 2 carro. Espaço para ser feita

piscina. R$31 Omil- Aceita apto de bom padrão na negociação.

1403 - VILA LENZI- CAS� ALV. c/140m2
- 3 qtos, 2 bwc s, terreno cf 450m2•

R$255mil

3064 - BAEPENDI - APTO RES.· DON·
ARIEL cf área privativa de 149,94m2

- Suíte master + 1 qto, 2 vagas de
garagem. R$190.000,00

3007 - APTO CENTRAL no Ed. Malbec cf
área privativa de 102,97m2. - Suíte + 2

qtos, 2 vagas de garagem. R$208.000;00

3001 - CENTRO - RES. FLOR DE LÓTUS
(em construção) cl 1 - 2 ou 3 qtos.

Valores sob consulta. Entrega em 2011.

-,

3270 - RAU - APTO no Res. Imigrantes
cf 96,189m2 - 2 qtos, cozinha mobiliada,

R$125.000,00

3005 - APTO CENTRAL no Res. Amaran
thus cf área privativa de 183,53m2 - Surte

master + 2 qtos, 2 vagas de garagem.
Sol da manhã. R$480.000,00

3417 - VILA NOVA - RES. GRANADA
• (novo) - cf suíte + 2 qtos - 2 vagas de

, garagem. A partir de R$200 mil

CÓD.3093
Imperialis -

Empreendimento:
* Hall de entrada
e espaço gourmet
mobiliados
* Playground
equipado
* Elevador
* Localização.

tranqüila e

privilegiada

Apartamentos:
* Entrada pf split
nos qtos
* Laminado de
madeira nos qtos
* Sacada

*Localização: Barra
do Rio Cerro

céu 3107, - Gracilis - Em cada uma das torres:
.

* Hall de entrada e espaço gourmet mobiliados * Playgrour:Jd equipado * Elevador *

Aparlamentos: _

* Entrada pj split nos qtos * Laminado de madeira nos qtos * Sacada
*' Oporümidade de/morar a poucos minutos do centro!

Localização: Jaraguá Esquerdo

� .' � ,i

.
Temos diversos imóveis, disponíveis para 'oca4ião (casas, aptos",ga.lpões, salas. comerclqis, terrenos,.imóve,is comercias" etc.).:..

·,
:

,

.' ,

-' ','"�:.' , .

:', Consu_lte-no,s!,Quer ver m�is?,Jiisit.e-õ'.·noss'o $ite::WWw.giroi.la.com�br:·· ,,:'�';/.'.�;:.<;::, :.,:," :.;.,,:',\\,,' �'.-<', ,,;:,�,��::::,/,'�!-�
" ,� , \' r' � '''�.

{
:_ ;,>,,��--;;\, •.

-

�
.. ' r. ';. : � _.< I ': .�.: �\ ,'�;'.I �".' • �:/." 'l.l� ',_. '.: : � .'-" .tf}� I,. J.i-',;�<, .. _·:J!:l�l:?.{1:')��l4:.:.w.�?�l'?�r.:.\�:�i:· '::l,> ,\3.& \.�:.�Y:'�ii.�k�:tI��f"��5;�-r�,,·(� !c�.l..·\' _. <��r,"' '_, .� ;:

'
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__ : ';l,{�'. -:' '. j::.����� ��d�&'���;\:;�": �i:Ü�!:..;�::;:Jâ�;:����",��·(_\ ..
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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. RS350.00

.

H647 Casa de madeira com 03quàrtos. Bairro
t

Rio Mo!ha, RS380;00
.

H649 Casa de alvenaria com 02quarlos. Bairro
Czemiewicz. R$420,OO
H648 Casa de madeira com 02 Quartos. Bairro

, Santa luzia. R$450,OO
,

H633 Casa de alvenaria com 02quartos. Bairro
·

rifa Martins -Lot. Firenze III. RS480,00.
H650 Casa de alvenaria com 02 quartos, Bairro

· Jaraçuá 99. R$500,OO
H645 Casa Residencial de alvenaria com

· 04qllartos. Bairro Vila Lalsu R$750.00·
(dispanlvel para Comerciaípcr R$1.500,OO).

APTOS:
H909 Qurtinete com 01 quarto. Bairro Santa
Luzia. R$214,00
H411 Quitinete com Oíquarto. Bairro Jaraguá
99. RS300,OO
H408 QUltinete 01 comede + B\'\IC, Bairro Nova'
Brasília. R$360,OO com água � luz incluso.
H403 Qultinete com 01 quaFto. Bairro Nova
Brasília. R$420,OO + Taxa de água.
H542 Apto com 02 quartos. Bairro Vila Lalau.
R$430,OO+Cond.
H545 AptÇl_com 02qua-rtos. Bairro Vila Rau.
R$4BQ,00., -

H539 Apto com 03quartos. BairroÀgua Verde.
R$5S0,OtL" .

,H544 Apto com 03quartos. Bairro Nova Brasilia.
R$5BO.OO. _

o

H54 fÃptó com 02quartos. Bairro Centro.
ft$6_50,OQ + Cond -

_

H53Mplo'com 01suite,+ 02quartos. Bairro
· CENTRO. RS700,OO ,j. Cend.
H540 Aplocam 03quarlos. Bairro Centro.

· R$7QO,OO" CQnd-

ALUGUEL COMERCIAL:
· H7i5 Saiacamerclal com 56m', BaírroSanta
Luzia. RS378.00 ..

H,718 Sala Comerciá I. Bairro Centro. R$390,OO +

IPTU + Cond
..

, H701 Sala comercial com 90m'_ Bairro Centro.
R$490,OO + Cond. + IPTU.
H110 Sala comercÍi:il. Bairro nova 8ra5l1ia.
R$500,OO
H717 Saia comercíàl C0m 32m" + WC. Bairro
Centro. R$670,Oa + IPTU.
H7t'? Sala ComerCia!. Bairro Nova Brasília. f�

· R$600.00,
'

H700 Galpão, Bairro Chico de Paula, R$600,OO,
H713 Saia comercial com 130m'. Rua Barão do
Rio Branco- BairrôCentro. R$i.50a,OO.

.. H7H) Casa comercial em alvenaria com a5salas
e demaísdependencas. f;3airro Centro EM
GUARAMIRIM. R$1.500.00
H719 CASA COMERCIAL com 04quartos, sala
grànd€l, cozinha grande, Oi BWC. Bairro
Cen!ro.R$1.600 ,00
H720 Casa ComerCiai com 02 saias, 04 quartos
grandes e demais dependencias. Bairro Centro.
R$3.000,OO + IPTU , ,

H721 Casa Comercial02 pisos com 283.93m2•
com 04 slas grandes em cima e 05 slas embaixo
e demais dependenclas. Baírro Centro.
R$2 .. 500,OO

VENDA DE CASAS:
·

H119 Casa de álvenaria com 100m', com .

03quartos, 01 banheiro. cozinha, saia, copa, área
de serviço e O 1 vaga de garagem. Rua Mario
Jabnuske - Bairro Nereu Ramos. R$130.000,00.
H114 Imóvel em construção com 300mi.
Loteamento Miranda, Com terreno de 825m2,

· excelente para comercio.
H121 Casa de alvenaria no Bairro Vila Nova, com

314m'. terreno com 530m', com piscina e

garagem para 04 carros.
H 122 Casa de 106m' no Bairro Czenliewicz com
01 quarto mais suíte, Rua Nivaldo Pereira. Valor
RS220.ÓOO,OO

VENDA DE TERRENOS:
)1329 'Terreno com 196.913,45m2. Bairro Ilha da
fiqueira,

.' f.n24 Chácara com 47.500m'. Tifa dos
Mr:Jnos.Vaior R$95,Q00,00.
H319 Terreno na Ruà Antônio Carlos Ferréíra, \

Bairro Nova Braífia, com 1.28011:/ Valor R$
600.00b,OO. Olima 10calizaÇãó para çonstrução
de préd IbS. "

VENDA DECHÃCARAS:
-".'

H3t8 Chacara com 28.000m', com casa de
120m'. com ranclio' hordenhadeira automátiéa. 3

'

km do centro de massarandulia. R$260.000,OO. .

aceita imóvel como parte (ja'pagamento
· � '.L

VENDA DE SALA COMERCIAL
H034S' Sala ComerGíal no EdifiCi0 Market PlaCé,
com área total de 57,210m',e área útil de 39270m2•
oom 01 vaga de garagem. Ideal para escritorios,
cor.sultopos. Otima Oportllnídade. R$73.000,Oq

Lotes de esquinas no

Amizade; na Tifa SchiJbert.

o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 10 e 11 de julho de 2010
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H203 Villelieuve Residence,
aptos com área total de 515,12m2•
Para quem gosta de viver com

requinte e segurança,

"I"

H�03 Residencial
Hibiscus • Aptos cf 01 e

02 dormitórios, cozinha, .

sala estar/jantar, área de

serviço, ,O-i 1f1-C', .sacada,
salão de festas,

.

brinquedoteca e sala

para Fltness.Rua
Feliciano Bdrtolini,1397.
Bairro do Rio Cerro.H203-Residencial Saint

Tropez - aptos com 0'1,02
e 03 dormitórios, 01 ou 02

vagas de

garagens,cozinha, sala

churrasqueira a gás nos

aptos', terraço Fítness
Center, hé;lll social
decorado, playqround,
biciclelário.Rua Exp. Cabo
Harry Haldlích. Bairro
Centro.
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orada
brasil

Ref 452 - Ed Hebrom.
.

- Apto 1 S�uíte-.+,Dorm.
'.; R$117.OOO,OO,"

'.

:.. ...':. .:-'

"

Ref 342 - Ed
Vicenzi �

,

-

��",;Apto' 2 üerm.: i\"'.J�.�'�.�
-

.:�··;R$120.000,OO:."
"

Ref 326 -.' Czerniewicz - Ed
Suelen: Apto 1 Suíte.+ 2 Dorrn .

R$150.eOO.,oo .

,�'

Ref 390 - Estrada Nova - Casa
Alv Cf 120M2. 1 Suíte. De

R$148.000,00 Por R$118.000 00
�__==,��"""",-�=, .•.

Rei 513 - Casa
Alv ·'1 Suíte

.'

+ 2 Dorm. "

R$220.0Q·O;OO

Rei 426 _. Sobrado
Alv _ 1 Suíte +

3 Dorm, Piscina.
R$370.000,OO . '�!f...

'

(47) 3372-0555
PLANTÃO

BETY 9156-.7700 IIRIO 9979..6750

Jaraguá do sul/se

f
.

Ref397
'Residencial Mathedi

,

Apto 3 Dorm.
8$.119.000,00

'. VILA LALAU:- VENDE.
.

:;-;,.
,... .

� -

.. �,

f
(

Ref 498 - Casa Alv - 1 Suíte +

2 Dorm. De R$210.000,00 Por
.

R$200.000,00

Rel364 - Casa Alv
- 1 Suíte + 3 Dorm.

R$245.000,OO.
.

.....
<,,<: 100

. .:-
�,

I'_"'t/

.

Rei 325 � Sobrado
Alv' _ 1 Suíte Master,

1 Suíte, Dorm.
R$400.000,OO

{

I
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-

Rua Reinaldo Hau, 276 - Centro, Jaraguá do Sul

1.:-1000 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - VlLANOVA - Com 03
quartos, sala de estar; sala de jantar, cozinha, área de serviço, com
dois portões eletrônicos, toda murada, com garagem coberta pra é
04 carros. R$1.700,00
L-1001 - POUSADA - com 23 suíes, contendo 01 apto com 02
quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia €
cozinha mobiliada - próx. Ao posto de saúde doCzemiewicz
L-1002 - SOBRADO - PARTE TÉRREA - CENTRO - C/ sutte, 03
quartos, bwc social, 03 salas, cozinha, lavanderia, despensa, chur·
rasqueira, piscina, 01 vaga de garagem. Rua aSfaltda, toda murada
R$1.0S0,00
L-1003 - CASA ALVENARIA - VILA RAU - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço; garagem, casa toda murada. R$SOO,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 - Casa de alvenaria Com 02
quartos, sala: cozinha com móveis, bwc, 'área de serviço e garagel

" para 02 carros. R$670,00
;11.:-1007 - ónMO PONTO COMERCIAL NO CENTRO - CASA DE

. J; ALVENARIA. R$2.000,00
::: '

:i L-1 009 - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartos, sala,
i co�inha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$6S0,00
1 L-1 01 O - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartos, sala,
i cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$620,00
� L-1011 - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartos, sala,
! cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$630,00
í L-1 012 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - CENTRO -Com OS sala:
li 02 bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2.

·

R$2.800,00
L-1 014 - CASA MADEIRA - Vila Nova - Com 03 quartos, sala,
cozinha, bwc, varanda, garagem, toda murada.R$ 770,00
L-1 01S - ILHA DA FIGUEIRA - Casa de alvenaria com 03 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, 01 bwc, garagêm. R$800,00.
L-2000 - CENTRO - Apartamento com 01 quarto, sala, cozinha, an

, de serviço, sacada com garagem. R$490,00
.

• L- 2001 - Apartamento Com 02 quartos, sala, côzinha, área de

• serviço, 02 VAGA garagem, mobiliádo. R$ 600,00
-

• L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - Cf ,01 quarto, sala, cozinha
i bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$480,00

L-2003 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozin
área de serviço, vaga de garagem. R$600,00
L-2006 - QUITINETE - VIEIRAS - C/ 01 quarto, cozinha, bwc.

• R$280,00
: L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - cf 03 quartos, sala con

: sacada, cozinha, bwc social, área de serviço, lavanderia e garager
R$SOO,OO
L-2010 - APARTAMENTO - CENTRO - CALÇADÃO - Cf 03 quartos
sala, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada, 01 vaga de
garagem. R$700,00

, L-201S - APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, 01 bwc, 01 vaga de garagem. R$5S0,00
L-2018 - APARTAMENTO - CENTRO - cf 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 02 bwc's, sacadas e 01 vaga de garagem. R$6S0 •

L-2028 - APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO - cf sutte, 02 quarto:
sala, sacada com churr�squeira, cozinha, bwc social, lavanderia e

garagem. R$950,00
/' L-2035 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA - cf 02 quartos, sala.

..

cozinha, bwc. lavanderia e garagem. Com sacada - Prédio tem sa�
de festas, portão eletronico. R$500,00
L-3000 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf aprox. 110m2 e 2
bwc

'

s. R$900,00
L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inclusive para cadeirante. R$3.000,00
L-3003 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área superior com

aproximadamente 400m2, 02 bwc's. R$4.500,00
L-3005 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
3Sm2. R$3S0,00
L-3010 - SALA COMERCIAL TERREA - CENTRO - Com 110m2 e
bws - R$1.400,00
L-3011 - AV. GETULIO VARGAS - EM CIMA DA anCA HERTEL C
aproximadamente 4Sm2. R$SOO,OO
L-3014 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf 280m2. R$2.400,00
L-3015 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf aprox. 100m2, 02
bwc: s, R$2.500,00
L-3016 - SALA COMERCIAL TERI3EA - CENTRO - Com aprox. SOr
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 01 bwc, estacionamento. Murado. R$1.700,00·
L-SOOO - TERRENO - CENTRO - Com aproximadamente 1.300m2.
R$900,00

.
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Terreno �!tm2 . Jguá Esquerdo
14';BOm' x 26,50m'

Linda Vista.-R$ 130.000,00

Terreno 475m2 - São Luiz
15m' X 31 ,70m2 com casa.

Escritúrado. 'R$ 110.000,00

.'

j

I
l
l
I

.�

.. ;:;..

l .;...>
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• Compra
·Vende
·Avalia

·Alug-a·

• Administra
• Casa
• Lote
• Apartamento
� C·hácara.

-

IIVIOVEIS
.-

-,-:.

•

';1,'

.

Rua Exp. João Zapella, 88
.,.

���ltentro - Jaraguã do Sul

Ref.282.1 - Casa em Schroeder com I suíte
. + 2 quartos, sala, cozinha; bwc, lavanderia e

garagem. R$120.000,OO.

�iC._._..... ...._. � ''' '_''_' _

Ref.279.1 - Apartamento na Ilha d� Figueira.
com 1-· suíte + 1 quarto, sala, cozinha, bwc,
favandería, sacada com churrasqueira e ga-

ragem.. R$145.000,OO.
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SPEDITO
Imôv is

03 dormitórios, edícula, área
de festa com churrasqueira,
jardim. Aceita imóveis.

,.

COMERCIALIZAÇÃO:

SPEDITO
Imóveis.
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,. 3311-1500
9915-1500 APARTAMENTOS

vendas@chaleimobiliaria.com.br
..

Rua Reinaido Bau, 58 - Centro _

Jaraguá do Sul

3312-8651
9913-53

'1

."- '

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 churrasqueira e uma vaga de garagem, com áreas
estimadas de 119,29m2 total e 76,06m2 privativo _

R$116.678,76 - (Entrada negociável mais parcelas).
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, REDE DE C01';('ESS!OHÁ,RIJ�,S PEU(iEOT

\

A PARTIR DE R$ 33.800 À VISTA
• BANCb DO MÓTOR1STA COM REGULAGEM DE ALTURA
. LIMPADOR E DESEMBAÇADOR 00 VIDRO TRASEIRO
- COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA
- TELA MULTI FUNÇÃO
- PARA·CHOQUES NA COR DO VEíCULO, e MUITO MAIS

5 PORTASI COMPLETOI COM DIREÇÃO
HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS

ABS, AIR BAG DUPLO, AR-CONDICIONADO,
DIREÇÃO HIDRÁULICA, RODAS DE LIGA LEVE,
VIDROS E TRAVAS, FAROL DE NEBLINA, BANCO
DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA,
COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE

R$ 49 900
ALTURA E PROFUNDIDADE, RETROVISORES

A PARTI R DE • À VISTA EXTERNOS ELÉTRICOS, E MUITO MAIS

PROl\i10ÇÃO ZERO GRAU PEUGEOT. É VOCÊ QUEM ESCOLHE O CllMAp
/' VÁ ATÉ UMA CONCESSIONÁRIA A ROVEITE.

�I

Promoção Zero Grau Peuçeot. Ar-condicionado de série grátis para toda a Linha Peugeot 20'( e Linha Peugeot 307 HB e 5edan, exceto para o Peugeot 207 modelo X-Line, 3 portas, Imagens
somente para fins ilustrativos, Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 36,500,00, Preço público
promocional sugerido para venda à vista a partir de R$ 33,800,00, com R$ 2,700,00 de desconto relativo ao valor integral do ar-condicionado, Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1,6L
16V FLex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerid.o para venda à vista a partir de R$ 52,800,00. Preço público promocional sugerido para vendo à vista a partir
de R$ 49,900,00, com R$ 2,700,00 de desconto relativo ao valor integral do ar-condicionada e R$ 200,00 de bônus especial sobre o valor do veículo, Frete incluso, Estoque Nacional das
Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 200 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/

PEUGEOT modelo 10/11 - 100 unidades, Prazo de vigência da promoção para pedidos firmes fechados: entre 1/7/2010 e 31/7/2010 ou enquanto durarem os estoques, Não cumulativa para outras

ASS I STAN C E promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias' Peugeot participantes, Ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.

..,,_

r ��5;._:.......
;"":-r' �-<;.
----:'õo< "

VENHA CONhiSCER DE PERTO ESSE,LANÇAME.NTO SVRPREENDENTE.
.

. � ,- .....

-..."" - .

P E U G E OT RECOMENDATOTAL

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686Strasbourg Jaraguá 'do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo Rau, 414

Sábados das 9h às 13hDe Segunda a Sexto das 8h às 19h - www.strasbourg.com.br PEUCEOT
MOTION & EMOTION

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Venha conler;r nO$'SOI serfliços!
(047).3376-025,1

- Rua Ana'II,o Rubi:nl, 900
Barr,1 do Rio Cerro .. ,Jaraguá do Sul,'" se

� _. ., ..

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Pattla, 1058
Chico de Paula

3273-2347 I 8853·9716

RT
• 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

2009, Prata, Flex, Ar-condicionado' Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,
Alarme, Rodas de Liga-leve, Computador de Bordo,
Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Sensor de
Chuva, Sensor de Luz.

._1
JI/!mUfllilfliJ1jYilf

3370-7500
e:f'C,UL'O,S Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAl VENHA CONFERIR!

Toxas compartilhados com o mercado

2010, Preto, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Uga
leve, Air Bag II.

Carros com procedência Transporênciu nu negociação

2007, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Faróis de Neblina, Cd Player com Controle no .

Volante.

2010, Prata, Flex, Ar-condicionado,' Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Computador de
Bordo, Desembaçador Traseiro.

2007, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina.

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assinatura embaixo,
Garantias, Comprometimento, Responsabilidades e Muita Segurança. Mauro Veículos garante.

.

1995, Branca, Diesel, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica.

2008, Prata, Flex, Desembaçador )

Traseiro, Ar-quente.

Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro I Jaraguá do Sul SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



11/'""11/1"":: COMPRA-SE
ANTENA - Compra-se, parabólica pequena,
Tr: 9194-0580 ou 3273-5183,
AR COND, PI CARRO - Compra-se, AC
original pi Opala 75, Tr: 96523006

Biz-Compra-se honda biz fabricada de 2006
a 2009 pago á vista, Tr:(47)9651-8586
Carros-Compra-se - Carros já financiados,
quita-se e regulariza-se perante ao banco,
cartório e financeira, Tr: (47) 9120-0262,
Cabelo -Compro cabelo, pago a vista,
Tr:8814-1696

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

Maq, De costura- Compra-se Over lock
simples, até R$200, 00, Tr:3370-7160 Dulce
OURO - Compra-se, paga-se a vista, TR:
84484905 I 99790605

Betoneira- Vende-se, Tr:47 9606-2229

Casa-compra-se, na praia barra do sul ou

ervino, 300m do mar, Tr:3371-6069 CRECI
11831

"'1/:: PROCURA-SE,
Procura-se-Oculos de grau, estojo preto
simara, no trajeto, a rua João Planishec, Até
a ponte do Beira Rio-Vila NovaTr:3371-0902
após as 18 horas com Iris

Procura-se- casa pra alugar nas proximi
dades da weg 2, vieiras joão pessoa ou no

inicio de schroeder, para casal sem filhos,
Procura-se -CASA- JGUNGUARAMIRIM - pi
alugar, 2 qts, sala, cozinha, bwc, lavanderia,
Tr: 9167-6964

Procura-se- Vila Lenzi, casa ou apartamento
para alugar no Bairro ou proximidades,
Tr:9178-1437

Procura-se Frete-pequeno do Paraná pi SC
Tr:3273-0216 ou 47 9218-4267

1U/lllDl#fflIIflHIH"1 A lU GA-SE

Maq, De costura- Aluga-se, industrial,
instala-se, lâmpadas para costura, Tr:3371-
1305 ou 9962-7720

Alugo retroprojetor + som, Tr: 9905-0627

Aluga-se, qto grande, imobiliado próximo a

prefeitura nova, para uma ou duas pessoas,
300, 00 com água, luz e gás, Tr: 8826�6122
ou 9963-5544

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

CACHORROS - Doa-se, adultos, pequeno
e médio porte, fêmeas e machos, Tr:
3276-0340,
Colchão- Aceito doação de colçao, urgente,
Tr:8846-2797

Filhote de gato- Doa-se, sem raça definida,
macho, 2 meses aproximadamente, já des
vermifugado, Tr:3276-4603/9911-7667
Karla

IlIlih:; VENDE-SE

Cadeira Abdominal- Vende-se, nova, R$500,
00, Tr:8826-6122

Aparelhcce CD- Vende-se, com USB, apartir
de R$249, 90, Tr:3370-1478

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

Balanço- vende-se, para criança de ferro,
Tr:3370-1064

, BARRA PARALELA - Vende-se, de alumínio,
Tr:8843-2125,
Barraca- Vende-se para 3 pessoas em

ótimo estado, R'$150, 00, Tr:3370-2257 ou

9111-0825

BAU - Vende-se, de caminhão 8, 5x2, 60m,
de altura, 2 portas laterais, assoalho refor

çado, R$9, 000, 00, Tr:3275-3975,

Botijão de gáz-vende- se, 1 cheio e 1 vazio,
Tr: 8851-0099

Berço e Carrinho de passeio- Vende-se, em

bom estado, R$300, Tr: 8461-3259 3376-
6164 após da 15 horas

, ,

, I

BICICLETA - Vende-se, feminina, antiga,
própria pi colecionador, Tr: 92116664

Cadeira abdominal-vende-se, Tr: 9199-0024
ou 3276-1439

Cadeira pi carro- vende-se, cor cinza, da
galzerano, semi-nova, 120, 00, Tr: 84613261
ou 96194974

Caixa selada- Ven"de-se, sud de 12pp, pioner,
R$80, 00, Tr:3376-4050

CAMA - Vende-se, casal, madeira maciça,
R$150, 00, Tr: 3276-0340

Celular-vende-se, NOKIA N95 8GB - TIM -

APARELHO EM EXCELENTE ESTADO, 650,
00 - Tr: 9922-2449

Celular-vende-se, NOKIA N95 8GIGA PRETO,
TIM, GPS ATUALIZADO, CELULAR EM
EXCELENTE ESTADO SEM DEFEITOS, 600,
00, Tr: 9975-0078

Celular- Vende-se, Nokia N95, 8gb, em

perfeito estado, com GPS habilitado, funcio
nando 100%', R$700, 00, Tr:99750078

Cerca de alumínio- Vende-se, 3 cercas para
muro, med, 1 m de Alturax1, 4m de compri
mento, Tr:3370-311 O

COMPUTADOR - Vende-se, pi trabalhos
gráficos, completo, Quad Core 2, 5Ghz, 2Gb,
HD400Gb, placa profissional Nvidia, Quadro
FX570, R$2, 300, 00, TR: 9978 6795 Raquel
Computador-Vende-se, tela LCD, R$9990,
00, Tr:9942-961'3

Computador-Vende-se, usado(em bom

estado), teclado abnt II portugues, mouse

optico, caixas de som, HD 160 Gb, gravador
de dvd, monitor Icd 15" sarnsunq, R$900,
00, Brinde mesinha do computador,
Tr:33762271 ou 99542632,
CUBO PARA GUITARRA - Vende-se, 50W,
R$490, 00, Tr:3370-5533 ou 9109-8233,
D-link 2640T-3 em 1 (modem adsl2, hub 4
portas e wireless) ótimo estado R$180, 00,
9917-3771

Escada- Vende-se para maca de massagem,
R$40, 00, Tr:3370-2257 ou 9111-0825

Estabilizador- Vende-se, R$50, 00 e de brinde
um mouse óptico, Tr: 3370-7160 Dulce ou

Susan

Equipamentos- vende-se, 7 computadores
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 litros,
cônsul, branco, ótimo estado, 380, 00, Tr:
33723922,
FILHOTES - Vende-se, Collie, R$400, 00, TR:
9619-8260

FILHOTES - Vende-se, Golden Retriever, Tr:
91162350

FILHOTES - Vende-se, York Shire, macho
R$350, 00 TR: 33702715

Filhote- vende-se, fax paulistinha Tr: 3375-
2006 ou 9146-4864

FREEZER -4 gavetas, branco, R$160, Tr:
3273-0884 8869-5008 Evani,
Guitarra Jennifer-vende-se, toda preta, 1
pedalera e 2 cabos de 5 mts, em perfeito'
estado, 350, 00 Tr: 3370-5989

Geladeira- Vende-se 225L e Freezer 196L em

bom estado por R$400, 00, Tr: 3275-3518

Impressora-vende-se, semi nova, laser, Jet
HP colar cp 1215, 400, 00 Tr:3273-7669

JAQUETA DE COURO - Vende-se, pi moto
queiro, R$150, OO,'Tr: 3370-5533,
Jaquetas em Couro -Vende-se 02 de moto

semi-novas, importadas da Italia, marca

lxon., R$1, 000, 00, Cantata com Juliano,
fone (47)8838-3194
JOGOS DE VASOS SANITARIO - Vende-se:
TR: 3373-1900 Sergio
KIT - Vende-se, de alarme residencial
instalado, Tr:9944-5352"
Laje- vende-se, 47 m2 de piso, são vigotes
de 2, 50 e 2, 30, 400, 00 Tr: 3375-2861

LAJE FORRO - Vende-se, 39m2, R$740, 00
negociavel, TR: 99370651 Cristina

Lanchonete e sorveteria- Vende-se, no

centro, valor a combinar, Completa, com 3
maq, De sorvete e Buffet, aceita-se carro, Tr:
3372-1257

.

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

LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da Figueira, aceita
carro, Tr:8826-8636,
LOJA DE MÓVEIS - Vende-se, Tr: 99975027

Maca para massagem-Vende-se com orifício,
semi novo, R$160, 00, Tr:3370-2257 ou

9111-0825

Maquina-vende-se, solda mig, 350k, da
balmer novo, Tr:3379-0050

-

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

'

Maquina de costura- Vende-se reta au

tomática eletrônica R$2, 000, 00, Overlock 1,
800, 00, Overlock R$500, 00, Overlock R$1,
000, 00, maquina de bainha R$1, 500, 00 e

catraca R$2, 500, 00, Ao adquirir todas as

máquinas, ganha uma pistola para limpas as

peças, Tr:3370-7031 após as 15h30,
Maquina de costura- Vende-se, 2 Overlock,
1 reta, 1 cobertura, Tr:9123-7529 ou

'3371-3073

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 10 e 11 de maio de 2010

MAQUINA DE Costura- Vende-se, de bainha
industrial, 3 agulhas Nissin, R$1, 400, 00,
TR: 33700983

Mármore- Vende-se, pedra de mármore,
1 mX1 m, R$100, 00, Tr:3376-4050

Mercearia- Vende-se, em pleno funciona
mento, Tr:9112-3947

Mesa Digital- Vende-se, Wacom Bamboo
Fun, com 4 pontas, caneta + mouse,
praticamente zero, R$500, 00, Tr: (47) 84Q5-
4561 Márcio,
MESA RUSTICA - Vende-se, nova, 8 cadei
ras, centro 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 compromento,
80cm de altura com 2 cavaletes e 2 bancos,
Tr:3370-6652 Altair

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

MOENDA DE CANA - Vende-se, semi nova,
TR: 33705622

MOTOR VOLVO 340- Vende-se, 95, melhor
oferta, Tr: 99380871

MOVEIS - Vende-se, apenas 1 ano de uso,
pi loja de roupas tem., em MDF, cores,

'

caramelo e branco, Balcão, caixa, balcão
expositor, provadores, 4 araras, 2 tablados de
vitrine, 3 manequins, painel decorativo, sofás
e tapetes, Tr:9903-9535,
MOVEIS ANTIGOS - Vende-se, cania cF
aprox, 90 anos, mesa grande cl 11 cadeiras
acento de couro, balcão grande maciço, Tr:
30552255

Moveis Para loja- Vende-se, Tr:47 8849-6617

VENDE-SE MAQUINA DE BORDAR com

lantejoula, 4 cabeçotes, Tr: 3373-5134

Nintendo Wii- Vende-se novo e destravado,
com um controle e um Nunchuk, suporte,
barra de sensor, adaptador, Cable A/V e mais
jogos Wii sports (baiseboll, boxing, golf,
Tennis, boliche) e Resident Evil, R$800, 00
Tr:8405-6012

OFICINA - vende-se, de bicicleta, córcpa,
com todo maquinário e estoque, uma ótima
freguesia, ótimo ponto comercial, Tr:3375-
2798

OFICINA - Vende-se, Tornearia, R$46 000,
00, Tr:9953-2408 ou 9905-9850,
Ordenhadeira- Vende-se, canalizada, com

capacidade para 8 vacas por vez marca

westsala Tr: 3376-0405

PADARIA E CONFEITARIA - Vende-se, equí
pamentos e balcões, semi novos, no bairro
Vila Nova" Tr:9652-3963,
Par de auto falantes - Vende-se, 6p novo na

caixa R$90, 00 André 3275-1410 9922-8011

Placa video- Vende-se 9600 GT XFX 512
mega 256 bits mais fonte Dr, Hank 500w, Tr:
9917-3771,
Portão - Vende-se pequeno de ferro, R$100,
00, Tr:

Portão- Vende-se, galvanizada vasculante, 1,
90m Altx1, 70m Comp, Tr: 3370-3110

ROLLERS - Vende-se, 37/38, R$50, 00, Tr:
3276-0340

ROUPAS GINÁSTICA - Vende-se, de suplexx,
cl estoque 500pc, Tr: 8849 3600 I 47 3273
-5144 (após 18hrs)
Som automotvo- Vende-se, sub, 1 par de 69
um par auto falante, modulo de 1200 vatz, 2
corntas, um aprelho de CD, entrada USB +

fiação com plug e caixa para sub e corneta,
e 2 supertwintwer, R$700, 00 Tr: 84216497
até 13:00

SORVETERIA - Vende-se, completa, maquina
de fazer sorvete, 5 freezer, mesas, geladeira,
fogão, R$38 000, 00, Tr:9137-0999,
Sub- Vende-se, durence 2k, de 12, 700rms
9923-1153 R$200

Tanque de expanção- Vende-se, com capa
cidade para 10001 de leite, marca westsala
Tr: 3376-0405

TANQUE LAVAR ROUPA - Vende-se, fibra, 2
cubas, R$130, 00, fr: 3276-0340

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 soe, Baependi- Vende-se, Tr:3373-
3836 8422-2576

Torno mecânico- Vende-se, 1500m/m comp,
Em bom estado de conservação, Util para
oficinas mecãnicas e auto elétricas, R$250,
00, Tr:9618-3777

Tv- Vende-se 14 polegadas, cl controle,
R$100, 00, Tr:3376-4050

TV-Vende-se, 29 GL e OVO, R$500, 00, Tr:
3371-5270, a noite,
UTENCILlOS PI MERCADO - Vende-se, serra

fita p/ açougue, moedor de carne, balcão de
frios e laticínios, Tr:3273-5065,
VESTIDO - Vende-se, de prenda, Tr:3370-
4164 ou 8863-7665,
YORl<SHIRE - Procura-se, cor preta,
pequena, sumiu na rua Jacobi Gesser no

bairro Amizade, atende pelo nome de Coca,
Tr:3371-7914

'

Videogame -Vende-se, Gamecube 2
controles, 20 jogos, cartao memoria R$250,
00, 9917-3771

YORKSHIRE- Vende-se filhote, macho.
R$400, 00, Tr: 3370-2715

'

YORKSHIRE Vende-se, lindo filhote, fêmea,
av, R$750, 00, Tr: 9182-2268

EMPREGOS
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Manutenção de computadores- Interessados
consulte-nos, faça um orçamento temos
ótimos preços, manutenção de computado
res em geral Tr: 99429613

MARCENEIRO - Coloco portas de todos
os estilos, Reformo portas de correr, troco
roldanas e ajustes, Serviço de qualidade e

preço acessível, Tr: 9902-8740 ou 9125-
9932

Transporte- Ofereço, Fiorino para prestação
de servíço.fransportes em geral para todo o

Brasil, Tr:8433-8233/8452-2923

Alugo reprojetir + som, Tratar no fone
9905-0627,
Poda-se Arvores, Tr:9158-0019

Diarista-precisa-se para trabalhar no bairro
centenário, com experiência, interessadas
ligar para Tr:3273-7669

Contrata-se-Tosador com experiência para
. início imediato, Interessados enviar cur

rículo para biag777@yahoo, com, br com

pretensão salarial,
Secretaria-contrata-se, 2° completo, conhe
cimento da informática básica, simpáticá, es

pontânea, enteressadas, enviar corriculo com

foto para empresa Agua verde, localiza-se na

rua Jose Narloch-2399 Tr:4I 9921-8897

Revendedoras-precisa-se, Jens, modinha
feminina e moda masculina, em consigna
ção, Tr: 3275-20q3 ou 9194-2338

tmDllllllúlfllllD'U/UI APARTAM ENTOS
_CIIlIJ

ALTO PADRÃO - Vende-se, 5 qts sendo 3
suites, 2 bwc, 2 garagens, cozinha grande,
alto pradrão, TR: 9186 6262

AMIZADE - Vende-se, 3 qtos, cl garagem,
Tr:3276-3321, .

Apto centro - precisa-se de rapazes para
dividir apto mobiliado em Jaraguá do Sul,

Glassimais
Tr:3372-2526/9199-3174:Alexandre, após
as 18:00,
APTO, - Precisa-se, rapaz pi dividir apto, no

Centro, TR: 33701270

Barra do Rio Cerro- Vende-se, com 02 dor
mitórios, 01 Bwc, sacada com churrasqueira,
próximo ao Posto Km7, R$120, 000, 00

CENTRO - Vende-se, ed, Maximum Center,
1 suite, 2qtos, qar, salão de festas, elevador,
2° andar, sacada fechada com sistema reike,
que pode ser aberta totalmente qdo quiser,
todo mobiliado com móveis sob medida,
R$270, 000, 00, aceito financiamento,
Tr:3055-2094 ou 9117-8754,
CENTRO - Vende-se, Ed, Menegotti, 2 qts +

dep, Empregada, bwc privativo, R$130, 000,
00, aceita carro e/ou imóvel em Jaraguá I
Praias I Itajaí, Tr: 3248-4258 ou 8401-4000

COMPRA-SE - Apto até R$95, 000, 00 à
vista, de preferência próximo ao Angeloni,
Tr:9993-41 DO,
CORUPÁ - Centro- Vende-se, novo cl 03
quartos, sala e cozinha conjugadas, 01
bwc, lavanderia, varanda e garagem, Valor
R$95, 000, 00 aceita veículos como parte
do negócio, Tr: 32748844/99298265 CRECI
N° 14237,
Ilha da Figueira- Vende-se apto no residencial
Hilamar, 111 m2, suíte, 2 quartos e demais
cômodos, condomínio 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
R$115, 000, 00+ finan, Aceita-se carro

, Tr:9137-5573

ITAJUBA - Vende-se, 2 qts, mobiliado,
R$120, 000, 00, Tr: 33707881 133761315 I
99056588 cl Leonel'

Jaraguá Esquerdo -vende-se, prox, a Madri
no edifício D'Espanha, andar térreo, com

área privativa de 71, 68m2, Contendo 1 suíte
+ 01 .quarto, 01 vaga de garagem coberta e

demais dependências, Valor R$11 O, 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, 70m2 com 1 suíte, 2
quartos e demais cõmodos, prox, ao CAIC,
R$145, 000, 00, Tr:3376-0389,
Ed, Vila nova- vende-se, com 3 dormitórios
- área total 90, 60, 125, 000, 00, Tr:3370-
2292,
Czerniewicz-vende-se, apartamento com

duas suítes, mais dois qtos, sala dois
ambiente, cozinha de serviço, sacada com

-churrasqueira e vaga de gara gem, pode ser

financiado e o uso do FGTS, 165, 000, 00,
Tr: 9159-9733

=
'

CASAS
Água Verde- Vende-se, casa de alvenaria,
com 3 quartos escriturada, R$11 O, 000, 00;
Tr:3371-6069, CRECI11831

Amizade-Vende-se, com 1 suite, 2 quartos
e demais dependências, área externa com

churrasqueira, terreno co 450 m2, todo
murado, R$250, 000, 00, Tr: 9979-0102
8466-9635

Amizade- vende-se, casa de alvenaria,
loteamento versaües, próximo ao ARSEPUM,
com suíte, + dois quartos, banheiro, sala
de estar e jantar, cozinha com móveis sob
medida, lavanderia, garagem pi dois carros,
área externa com churrasqueira, terreno cl
450m, 260, 000, 00 Tr:47 8466-9635

ARMAÇÃO/PEN�A - Vende-se, 130 m2 fica a

200 metros da praia, Tr:9953-5627

Bananal do Sul- vende-se, nova de alvenaria,
com 3 quartos e demais como cômodos, "

R$110, 000, 00, Tr:9183-8081,
Barra- vende-se, casa mista, pintada, com

3 qts, 1 banheiro, sala, cozinha, próximo
ao mercado meir, valor 48, 000, 00, aceita
carro ou entrada de 28, 000, 00, restante

parcelada, Tr: 3371-6069

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, 2 suítes,
1 master, cozinha planejada, lav, sacada,
gar, área construída 200m2, terr, 400 m2,
Tr:9609-5924,
Barra 99- vende-se, casa mista, 3 qts, toda
pintada a óleo próximo ao colégio, 28, 800,
00 de entrada, aceita-se carro ou 20, 000,
00 parcelado
BARRA DO SUL - Troca-se, por chácara ou

terr, em Jaraguá, Tr:8824-11 07,
Centro- Vende-se, alvenaria, semi acabado,
distante 800m do Angeloni novo, R$130,
000, 00, aceita-se 60, 000, 00 de entrada
o restante parcelado ou negocia-se, Creci /

11831, Tr:3371-6p69
Centro-vende-se, casa de alvenaria próxrnc
ao posto salornaon, schroeder, 38, 500, 00,
Tr: 3371-6069 CRECI11831

Chico de Paula- Vende-se, por motivo de

mudança, URGENTE, uma casa em alvenaria

(Bloco de Concreto a vista) com Laje, 40,
00m2, no um pouco pra frente da Menegotli
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
. concreto a vista) com taje, com 40, 00m2,

no prox, a Menegotli Malhas, terreno de 600,
00m2, aceita-se carro e estudo proposta,
Tr:33718700 ou 8407 0997'

.

Ervino: Casa de madeira 800mts distante da
praia, Tr:3371-6605a noite com Sirley
Erwino: -Vende-se casa om 2 quartos,
Tr:91016007

.
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6 Classimais
ESTRADA NOVA - Vende-se, prox, a Unerj,
alv, laje, 4 qts, 2 bwc, garagem 3 carros,
R$150, 000, 00, Aceita casa de menor.vator
Tr: 91375573/33716069 - Creci 11831

Estrada nova- vende-se, com dois qtos, sala,
cozinha e área de serviço, vaga de garagem
pode ser financiado e o uso do FGTS, entrada
de 15, 000, 00, mais financiamento bancário,
Tr: 9159-9733 '

Figueirinha-Vende-se, alvenaria, 2 Quartos
e demais dependências, R$135, 000, 00,
entrada + financiamento, Tr:9183-8081/
3373-0098

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

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 posteri
ormente, Tr:3371-1634 fotos pelo vs33@

, boi, com, br

Itajuba- Vende-se, alvenaia, 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 c/ 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, ga
ragem dois carros, prox, a Malwee, R$190,
000\' 00, Tr: 99025885

NOVA BRASILlA - Vende-se, terreno c/
,740m2, casa c/240m2, 1 suite, 3 qts, 2 bwc,

pi�çina, área de festa, R$550, 000, 00, Tr:
91696342

'PiÇARRAS - Vende-se, prox ao fórum, ou

troca-se por imóvel em Jaraguá do Sul,
,
T(:9975-3090 ou 3371-1243 c/ César,
SANTO ANTONIO - Vende-se, Joinville, alv,
R$40 000, 00, aceito carro no negócio,
Tr:3372-1617, ,

.. ,...

, Scfieroeder- Vende-se, nova, 60m2, 2
quàrtos, sala cozinha e banheiror-R$115, 00,
00, Tr:�136-0049
'ScHroeder-Vende-se, alvenaria dois pisos,

: 250,rTrt2 centro de prox: Prefeitura, murada,
portão eletrônico, terreno de 700 m2, R$280,

,DOO! 00, Tr: (47) 3374-1828 ou 9909-7428

snereoecer- Vende-se, Nova, alvenaria,
'80m2, 'aceita-se financiamento ou carro,

, Tr:3374-2023,
-Sherceder- Vende-se, alvenaria, 2 Quartos e

I, demais cômodos, R$90, 000, 00Tr:9183-
8081/. 3373-0098

Toledo�PR- Vende-se ou troca, casa em

Toledo por imóvel e Jaraguá do Sul, Tr: 3237-
7163, ou 9912-3610

Três rios do Sul- Vende-se, nova de escuna,
1 Quarto e 1 suite, garagem com chur
rasqueira, terreno de 410m2, prox ao mer

cado Larissa, R$149, 00, 00, Tr:3372-1257

Tlta Martins- vende-se, casa' de alvenaria
comtaçe, com suíte mais 2 qts, com 1ilOm2,
terreno com 322m2, toda murada, próximo
de escolas, creche, mercados, farmácia,
195,000,00, Tr: 9102-6731

, Rio Molha- 'vende-se, casa de alvenaria,
com' 98mÇdois 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 costrução tr:3276-1914 ou

9602-8437

Troca-se-casa no bairro amizade semi nova,
com suíte e demais cômodos, garagem para
dois carros, por casa nos bairros Baepe-
ndi pu Vila Lalau, casa no mesmo padrão,
Tr:9654-0907

,

Vila 'Nova - Vende-se, excelente localização,
R$140, 000, 00, Tr:8428-7826/9909-5514

VI�A NOVA - Vende-se, Rua Uno Sbardelatti,
ótima localização, R$140, 000, 00, TR:
84287826/99095514 Ademir ou Marli

Vila Rau- Vende-se, alvenaria, próx, UNERJ,
,107m2, 3 Quartos, Terr, 14x30-R$155, 000-

,

Tr::9918-9996/3372-0777
Vila rau-vende-se, casa mista, de 3 qts, com

,

escritura, 57, 000, 00 aceita-se carro, Tr:
3371-6069 CRECI11831

Enseáda- Vende-se, distante 500 metros da
praia, 2 casa de alvenaria com laje, entrada
individual com portão de ferro, legalizada,
R$1000, 00, 00, Tr:9137-5573 Creci 11831

III/I!I/::� CHÁCARAS
Oorupá- Vende-se, na Estrada Geral rota
das cachoeiras, 13, 897m2, com casa de
alvenaria, rancho, plantação, rio aos fundos,
R$70, OOQ, 00, aceita-se R$45, 000, 00 de
entrada + parcelas de 25 de R$1, 000, 00,
Tr:3371-6069, CRECI11831

GARIBALDE - Vende-se, 41 000m2, 3lagoas,
1 rancho, com pastagem, toda cercada, á
70m" do asfalto, R$125 000, 00, aceito terr,
no negocio, Tr:3055-8262,
JACU-AyU - Vende-se, 54, 462, 48m2, c/
casa simples de madeira, C/lagoa e energia
elétrica" R$138, 000, 00, Tr: 3274, 8844-
CRECIISC 2716J

Ribeirã Grande- Vend-se, 13, 870m2, limpo e

plano, prox23 vale das pedras R$90, 000, 00
sem befeituria R43371-6069

RIO CERRO II - Vende-se, 50 000 m2,

o CORREIO 1)0 POVO· Fim de semana, 10 e 11 de maio de 2010

lagoa de peixe, cachoeira, R$120 000, 00,
Tr:3376-0726,
SANTA LUZIA - Vende ou troca-se, 21,
800m2, água corrente, palmeiras, bananal,
lagoa, Tr: 32752037/91184455
SANTA LUZIA - Vende-se, sítio c/375, 000,
00m2, grota funda, Tr:3370-2855,
SCHROEDER - Vende ou troca-se, chácara
no Rancho Bom, terreno 70, 674m2, 2 casas,
3 lagoas, pomar, Troca por casa em Jguá do
Sul, TR: 9148-2677/9116-9841
SITIO - Vende-se, 12Ó, '000m2, c/ arvores

frutíferas, área propicia p/ pasque e pague,
R$450, 000, 00, Tr: 33705603/99735780

'flI//llllllIlllIlllllwm,

..0_ LOCAÇÕES
CASA - BARRA DO SUL- Aluga-se p/tempo
rada, Tr: 3376-1553 ou 9903-0545

CASA - PiÇARRAS/ BARRA VELHA - Procu
ra-se p/ alugar, dia 24 a 3, Tr: 91812725

CASA - TRES RIOS DO SUL - Aluga-se, Rua
Alwin Koch, 130m2, garagem, 3 qts, R$550,
00 mensal, TR: 3370-1447 Romeu

Casa- Aluga-se em Tres Rios do Sul - prox,
mercado Larissa, Tr: 3275-1594/8843-
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 15:30
9212-6648

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

Galpão- Aluga-se, em Jaraguá do Sul,
850m2, Tr:3370-1608

Galpão Comercial- Vila Lalau .; Aluga-se (14
x 9rnt) boa localização, acesso asfalto, Pé
direito alto, p/ fins comerciais, industriais, c/
Habite-se - R$800, 00 - 9918-9996

QUARTO - BARRA DO RIO CERRO - Aluga
se, durante a semana p/ moça de outra
cidades Que trabalha em Jguae região, TR:
9149-9771,
Quartos- Aluga-se R$220, 00, Fone
91116344 c/ 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, madeira, 3 Quartos
escriturada, R455, 000, 00,

Deposito- Vende-se, para distribuidora 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

IIII.../',,"//IN'/', SALAS����mml/M

COMERCIAIS
, I

AGROPECUARIA - Vende-se, Walter Mar-
qaardt, Tr: 3370-0370

CENTRO - Vende-se, ponto comercial, com

mesanino, ideal para loja, Tr: 99791101

ILHA DA FIGUEIRA_::. Vende-se, sobrado co
merciai e residencial, com mercado completo
funcionando, 600m2, Tr: 3370-4927,
LOJA FEMININA - Vende-se, Centro de Jguá,
moda feminina, bolsas e acessórios, Tr:
99511107 / 32736762

Salão de cabelereiro-vende-se, no centro de
Guaramirim, com ótima clientela, 13, 500,
00, aluguel da sala 500, 00, Tr:3373-3698/
horário comercial

'

'-,

z: TERRENOS
AMIZADE - Vende-se, ou troca por casa,
60m2, Tr:33745520

Barra do Rio Cerro- Vende se, com 324,
00m2, próximo a Tritec, R$80, 000, 00

Barra do Rio Cerro- Vende-se, com 599,
88m2, próximo a Buzrnaq, R$115, 000, 00,
Tr: 3370-6370

BARRA DO RIO CERRO/ PRAIAS - Troca-se,
terreno na Barra do Rio Cerro por meia água
na praia, Tr:33709217 OU 99895750

BARRA VELHA - Vende-se, terreno no

tabuleiro, frente p/ o mar, 300m2, R$150,
000,00, Tr:88146407 '

Choco Leite- Vende-se, R$23, 000, 00,
aceita-se carro no negoco,-Tr:3373-3311 ou

9962-5885

Czerniewicz -VENDE-SE, Rua do Pama,
com 435 m2, por R$75 mil (negociável),
Tr:84213179 ou 84110871,
GROTA FUNDA -Vende-se, 37, 500 mil m2,
R$115, 00, 00 negociaveis aceitasse carro,
Tr:9199-9966

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 450, 00m2;

R$80, 000, 00, Tr:3370-6370 /9965-9934/
9975-2943,
Ilha da Figueira- Vende se, com 448, 00m2,
próximo a Associação Jipe Clube, R$86,
000, 00, Tr: 3370-6370/9965-9934

Jaraguá 99- Vende-se, localizado na Rua
Oscar Schneider, 613 m2, instalação elétrica
habilitada, água encanada habilitada, com

escritura, R$55, 000, 00, Tr: 99644959
Marionei,
JGUA/SCHROEDER - Compra-se, acima de
8, 000m2, Tr:33714008/88026635
João Pessoa- Vende-se localizado na Rua
Manoel Francisco da Costa, com área de
472 m2, Tr: 3374-5934/9138-4176 após as
15 horas,
Loteamento Duwe-Vende-se, a partir de 325,
00m2, água encanada, esgoto, próximo a

Ceval, Valor a partir R$48, 000, 00, Tr:3370-
6370/9965-9934
MASSARANDUBA- vende-se, terreno 20x40,
800 m2, local patrimônio 2, 28, 000, 00,
creci/16897, Tr: 8463-5045 ou 8463-5042

MASSARANDUBA -: Vende-se, 10, 000m2,
Tr: 3379-1119,
Massaranduba-Vende-se, na Estrada do
Ribeirão da Lagoa, área de 25, 000m2,
contendo uma casa mista, um rancho, uma

mangueira de bois, cinco lagoas de peixe,
árvores frutíferas e nascente de água, aliado
em R$200, 000, 00, aceita-se propostas e

casa no negócio, Tr: 3275-3052 e 8481-
3059 Estelita

NAVEGANTES - Compra-se, Tr: 3275-3736,
PiÇARRAS - Vende-se, 120 m2, R$70, 000,
00, Tr:3275-0560,

PiÇARRAS - Vende-se, próximo ao fórum,
Troca-se por imóvel em Jaraguá do Sul,
R$95, 000, 00, Tr: 9975-3092,
Piçarras-Vende-se Quadra Beira Mar medindo
13 X 25 = 325, 00 m2, Rua Das orquídeas
3 lote, Valor R$11 O, 000, 00 Aceita Negocia
ção, Tr: 8402 8775

Piçarras-Vende-se 3 quadra da praia 24x24
576, 00m2 R, das Rgueiras eSQ, com Pedro
Bencz Valor R$85, 000, O Negociaveis, troço
por terreno ou imóvel em Jguá do Sul, Tr:
84028775

Rio Branco- Vende-se, apenas no contrato,
, R$25, 000, 00, estudo troca por carro,
Tr:3373-3311 ou 9962-5885

Rio cerro 2-vende-se, terreno industrial,
1600 m2, de frente para a Br, 150, 000, 00
negociavel Tr:9137-5573

SANTO ANTONIO - Vende-se, prox, ao
,

colégio, c/ água, luz e esgoto, rua asfaltada,
R$12, 500,00 de entrada + parcelas de um

salário mínimo, Tr:33716069

Sheroeder- Vende-se, 585m2, pronto para
construir, R$?S,'sOO, 00, aceita-se R$18,
000, 00 de ebtrada + parcelas Tr:3371-6069

Sheroeder-vende-se, próximo da Marisol, e

480 m2, 22, 000, 00, aceita-se proposta
Tr:3371-6069

Sheroeder 1 -vende-se, próximo ao colégio
Elisa Claudio Aguiar, 480m2, 28, 800, 00
aceita-se 13, 800, 00 de entrada mais 30 x

de 500, 00 Tr: 3371-6069

Tres rios do norte- ��nde-se, 25 terrenos,
na planta com escritura, valor 200, 000, 00,
todos negociável, Tr: 3371-6069

Três Rios do Norte -Vende-se, lindo terreno
pronto para construir, próximo a 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

Três rios do Sul- Vende-se, terreno de eSQUi
na 413m2, rua asfaltada, prox, Ao mercado
Larissa, R$76, 000, 00, Tr:3372-1257

Rio da Luz, -Vende-se, ótima localização,
pronto para construir, próximo da Seara
-Cargil, com 360 m2, medindo 12, 00 x 30,
00 plano, contrato direto com o proprietário
registrado em cartório, R$42, 000, 00 A
vista, Tr: 9185-4615/3376-0081

Rio da Luz -Vende-se, com 360 m2, medindo
12, 00 x 30, 00 plano, ótima localização,
pronto para construir, próximo da Seara,
direto com o proprietário, com contrato reg
istrado em cartório- loteamento, Aceito carro

em troca, Tr: 3376-1378/8428-9689

BR 280- Vende-se, distante 3km do posto
Marcolla, industrial, 22, 870m2, R$16, 00 o

metro, Tr:9137-5573 creci 11831

Rio cerro-vende-se, pxoximo da nanete
malhas, 'terreno indutrial, medindo 3, 800m2,
220,000,00, Tr: 3371-6069

Terreno-vende-se, com área de 5, 497 m2,
com 93 m, de frente para a rua.Joaquírn
Francisco de Paula (asfalto), Possui
consulta de, viabilidade para construção de
condomínio residencial, Tr:9929-8265 CRECI
14,237

Loteadores-vende-se, área para compensa
ção ambiental com 475, 650, 00m2, 400,
000, 00, CRECI 8844, Tr: (47)3370-6624 OU
(47)9102-5299

Amizade-vende-se, lote com 318m2, rua

asfaltada, 65, 000, 00 Tr: 9159-9733
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1IIIIIIIIIli/llflfl/íII: CAM I N H Õ ES

Caminhão- Vende-se, pequeno, agregado
com frete na Aurora, Tr: 9186-3103 e 3376-
2306 Fernando

'

D40-Vende-se, 90, c/ baú, direção hidráulica,
alarme, travas ótimo estado R$34, 900, 00
Tr:33701478/99030877

Mercedes 608- Vende-se, no Baú, 74, R$25,
000, 00 negociávél, Tr:9149-9673 Lucia

MERCEDES BENZ L1214- Vende-se, 94, c/
baú, branco, Tr: 9979-�850 /3371-6368
SCANIA T112H - vende-se, 83, todo
revisado, pneus novos, TR: 3370-7144

TRUCÃO - Vende ou troca-se, 81, Fiat,
mecânica Mercedes, R$25, 000, 00,
Tr:99380871

VW 8150 - Vende-se, 01, cl baú, branco, Tr:
9979-6850/3371-6368

&_w CHEVROLET
ASTRA -Vende-se, 05, Hatch Elegance, 4
portas, 2, O flex, preto, AR, OH, VE, TE, AL,
Tr:8823-8479,
Astra-vende-se, sedan 2, O, 02 expres
sion, completo, gasolina GNV, 22, 000, 00,
Tr:9186-7223

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

ASTRA - Vende-se, 00, preto, completo +

teto, R$19, 500, 00, Tr: 99269663

Astra -Vende-se, Hatch Elegance, 4 portas,
2005, 2, O flex, preto, completo + pelfcula,
R$31, 000, 00 negociável, Tr: 8823-8479
após 18:00 hs

Astra-Sedan Elegance, ano 2005, preto,
completo com Air bag duplo em ótimo estado
R$34, 900, 00, Tr:3376-1435/9942-9613
Astra-Vende-se, 97, GLs, completo, rodas
16, verde, R$17, 000, 00, Tr:9123-7355

,

Astra-Vende-se, 05, tlex, contort, 2, O,
prata, completo, confort, em ótimo estado,
Tr:3273-5233

CORSA - Vende-se, 2 Pts, 97, branco, ótimo
estado, Tr:9177-3927.

'

Corsa- vende-se, Sedan Cinza 1, 6 GlS
2001, R$18, 500 à vista; sem troca, Tr:
9917-3771 '

CORSA - Vende-se, 96, Super, branco, trava
elétrica, alarme, desernbaçador traseiro, ar

Quente, limpador traseiro, roda liga leve, R$7,
500,00 + 11xde R$415, 00, 'ir: 96156811
c/ Guilherme '

Corsa Sedan -Vende-se, 1, 6, 2005, ar
, condicionado, direção hidráulica, vidro

elétrico, travas elétricas e alarme, 68,
OOOkm, R$22, 500, 00, Tr: 9983-9046, Falar
com Joise

Corsa Sedan -Vende-se, 1, 6, 2005, direção
hidráulica, automático; travas elétricas e

alarme, 57, OOOkm, 23, oco 00, Tr:3274-
8077,

'

Corsa- Vende-se, Max, ano 2007, 4 p,
completo, único dono, R$25, 000, 00,
Tr:8404-3325

Corsa -Vende-se, Wind ano 95 azul super
conservado e em ótimas condições todo
documentado por R$�, 000, 00, Estudo
proposta para pagamento a vista, Tr: 3371
8700 ou 8407 0997

'

Corsa-Vende-se, 97, bordo, trava, rodas
esportivas, película, R$10, 600, 00, Tr:
9123-7355

Corsa-Vende-se, sedan, 99, 1, O, 8v, 4p,
trava, alarme, ar Quente, R$12, 500, 00

MERIVA - Vende-se, 03, completa, R$5,
000, 00 entrada + 40x de R$956, 00, Tr:

,

99886649

OPALA - Vende-se, 'eomodoro 83, azul, 2
pts, Tr:9188-2814,

Omega Gts-vence-se, 2, O, 93, vermelho,
impecavel, motor novo, 11, 000, 00, Tr:
3372-3922 ou 9974-8603

S10 - Vende-se, 00, 2, 2, 4x2, GNV, cab,
Simp, VE, TE, AL, LM, 4 pneus novos, Ótimo
estado, R$25, 500, 00, Tr:9967-9864,
S10 - Vende-se, 00, diesel, ABS, AC, OH,
prata, TR: 99239345 '

S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel intercu
ler, cab, Simples, AC/DHNE/TE e sistema de
rastreamento, R$39, 000, 00, Tr:91 07-6932,
S-10- Vende-se, 2, 4S, 01, 2 portas,
completa, R$24, 000, 00, Tr: 33723951 ou

4784223148,
S10- vende-se, complete, com GNV, R$�5,

000, 00, Tr:3370-8633

Vectra- Vende-se, bordo, 97, completo
+ couro, aro 17, troca-se por pickup ou

saveiro, Tr:9112-0055

Vectra- Vende-se 95, flex, branco, completo,
muito conservado, Tr:9197-2309/3275-
2245 ariane (após as 18:00 hs)
Vectra- Vende-se ano 2001, comp, + couro,
66mil km rodados, 2, 2 mpsi, 8 válvulas com

manual e nota, Tr:3376-2776

Vectra- Vende-se branco, 99, AC dgital,
Tr:9947-8394 joares,
Vectra-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

Vectra- Vende-se GLS, com' leto, 2, 2, 99,
R$19, 500, 00, aceita-se veiculo de menor

valor Com GNV, Tr: 3275-35389931-9410

VECTRA- Vende-se, 2, O, GLS, ano 95, cinza,
R$13, 500, Tr:3371-9157

Vende-se Vectra GT Flex 2008/2008,
completo, IPVA pago, 32,000Km, ótimo
estado de conversação, valor R$ 43.000;00,
falar com Paulo, (47) 9933,0183

Vectra- Vende-se, completo, prata, 1, O, 05,
flex, em ótimo estado, preço a consultar, Tr:
3273-5233

Vectra- Vende-se, gls 97 verde completo,
GNV, roda 16 valor R$17500, 00, Tr:3370-
0073 e 9123-7355

Vectra-gls, 2, 2 completo, ano 99 com GNV,
R$19,500,OO
Vectra-gls, 2, 2 completo, ano 99 com GNV,
troca por carro de menor valor, R$19, 500,
00 nTr:3275-3538/993l941 O

VECTRA-Vende-se, GLS, bordo, 97,
completo, R$17, 800, 00 - Neste valor,
preferencialmente, sem troca, Tr:8831-8989
Vilmar

Vectra- Vende-se, 97, bordo, completo,
banco de couro, aro 17, troca-se por pick up,
Tr:9112-0055

Astra Hatch Elegance- Vende-se, 4 portas,
05, 2, O flex, preto, ar-condicionado digital,
direção hidráulica, vidros travas e retrovisor
elétrico, alarme, rodas de liga leve originais,
limp, Desb, Traseiro, película, R$30, 000, 00
Tr: 8823-8479 após 18:00. hs

.: FIAT
Palio- Vende-se, fire, AQ, limpador e

desembaçador traseiro, vidro e trava elétrica,
vermelho, 4 p, ano 2009, R$25, 500, 00 ou,
R$12, 000, 00 +parcelas
de R$435, 00 aceita-se carro de menor valor,
Tr:3379-0249/9161-1461/3379-5435

Palio-vende-se, 1, 8, 2003; 4 pts, completo,
17, 900, 00 impecavel, Tr:9987-1004

Palio-vende-se, 99, branco completo, 4 pts,
10, 000, 00 Tr,: ,9199-0024 ou 3276-1439

Pica up fiorino- vende-se, 98, impecável,
6, 500, 00 de entrada, mais financiamento,
Tr:3370-1141 ou 9113-7522

Palio- vende-se, branco, completo, 99,
R$11, 000, 00, Tr:8826-6122

Palio- vende-se, EX 2002, vermelho, vidro,
trava, ar Quente e LDT, 14, 600, 00 Tr:
3371-9313

Stilo- vende-se, 16 v, completo, 2004 em
ótimo estado, Tr:9646-7296 ou 9923-4061 (
Viviane machado)
Tipo- Vende-se ano 95 em bom estado, R$7,
500, 00, Tr:3376-4050

Tipo- vende-se, 95, 4p, em bom estado,
R$7, 5000, 00, Tr:3376-40qO
Tipo- Vende-se, ano 95, vermelho, 4p, aceito
moto na negociação, Tr:8807-3457

•

UNO - Vende-se, 4 portas, compl, R$4 000,
00 entrad, E + pare, Tr:9618-7945,
UNO - Vende-se, 96, bordo, 2 portas, 2°
dona, Tr:9152-7848

Uno- Mile Fire, 2005, 2 p, com ar-cond,
R$17, 000, 00, Tr:9979-8040

Uno- Vende-se, Mlle, way, 2010, vermelho
2 portas, R$3, 500, 00 de ebtrada + finan
ciamento, transferência para 90 dias, Tr:47
9120-0262

Palio- Vende-se, EDX 97 4 portas, vinho,
'Iimp/desembac traseiro, trava eletrica,

� lacrado, maual, NF, valor so 10600, 00, Tr:
3370-0073 e 9123-7355

Palio - Vende-se, 99, 4 portas, branco,
cprnpl, Tr:9618-7945,
Pálio- Vende-se, ano 99, 4 p, com GNV,
Tr:3275-2049

'

Uno- Vende-se, 2006 2P Flex, Tr:9101-6007

Pálio- Vende-se, EDX, ano 96 modelo 97, 1,
O, branco em bom estado, R$3, 000, 00 de
entrada + parcelas, aceita-se de entrada,
Tr:3370-92178421-6497 Rosane ou Iracema

UNO - Vende-se, 96, 1, O, azul, R$8, 500,
00, TR: 33700983 I

Uno- vende-se, Mille ELX Eletronic 94- vidro
elétrico e trava, Tr: 9158-7991

Marea -vende-se, 2, 0- 4portas completo,
branco, 04 pneus novos, em otimo estado,
15,000,00, Tr:-9957, 9130 com Adilson

FIORINO FURGÃO- Vende-se, 08/08 revisada';
GNV, semi-Nova, à vista sem troca R$24,
000, 00, Tr:8831-8989 Vilmar

Fiorino-vende-se, 98, com gáz, 6, 500,
00 mais financiamento, em ótimo estado,
Tr:3370-1141 ou 9113-7522

'/OIU/�/I::: FO R
COURIER - Vende-se, 06, 1, 6, branco,
R$22, 000, 00, Tr: 32731944

Courrier Vende-se, ano 2003, 1, 6, branca,
ótimo estado, Tr: 3275-2049

DEL REY - Vende-se, 83, verde, metálico,
bom estado, R$2300, 00, Tr: 8459-8773 ou

8461-3436

ESCORT GUARUJA - Vende-se, 91/92, 4
portas, VE, TE, AR, Tr: 3372-0416,
Escort- Vende-se, 94, europeu, R$4, 700, Q(
avista, Tr:8839-2879

Escort- Vende-se, GL, 89, 1, 6, gasolina,
R$4, 600, 00, Tr:3273-0216j9177-2300

Escort- Vende-se, GL, ano 89, 1, 6, com

som, R$4, 900, 00, Tr: 9177-2300

F-1 000 - Vende-se, 86, turbinada, vidros
e trava elétricos, alarme, OH, banco couro,
completa, R$22, 000, 00, Tr: 99419712

F-1 000 - Vende-se, 93, diesel, cabine
simples (modelo novo) motor mwm em

ótimo estado, R$27, 000, 00 neg, Tr: 9973
5052

FIESTA - Vende-se, 00, 4 portas, azul
perolizado, pára-choque personalizado, R$12
500, 00, Tr: 8405-9689

Fiesta- Vende-se, Hath, branco, 08, Tr:9143-
0574 Josi

Fiesta-vende-se, 1, 6 sedan, 06, completo,
2° dono, 32 mil km, impecável, 27, 000, 00
Tr: 9186-7223

Fiorino Furgão- Vende-se, 08/08, revisado,
com GNV, semi Nov, oferta a vista sem troca,
R$24, 000, 00, T�:8831-8989 Vilmar

KA - Vende-se, 08/09, semi-novo, branco,
9, 000 km, AR, TE, AL, R$25 000, 00, Tr:
9135-8601,
KA - Vende-se, 98, prata, pára-choque
personalizado, TE, AL, R$9, 500, 00 s/ troca,
Tr: 8405-9689,
KA- Vende-se 2009/2010, branco, 8, 000

km rodados, carro de mulher, única dona,
R$12, 500, 00 e assumir financiamento,
Tr:9957-9130

•

kA-vende-se, 98, prata; ou troco por carro
de maior valor, 3, 500, 00 a vista, e mais
financiamento, já foi pago 29x 387, 00,

,

Tr:3371-3467 apartir das 15:00hs

Ka- Vende-se, 97, avaria no motor, R$5, 000,
00, Tr:3276-0850

Ka- Vende-se, ano 2001: image, 'ótimo
estado, R$1, 500, 00 enTr: Mais parcelas de
R$454, 00, Tr:3273-6417

Mondeo-vende-se, sw, 2, 0,16 v, 97,
completo: banco de couro, 15, 500, 00
Tr:9104-6677

MONDEO - Vende-se, 95 teto solar, banco
elétrico, air bag duplo, ABS, top de linha, Tr:
3373-8244,
Ranger-Vende-se, caminhoneta estendida,
vermelha, STX, 94, 2, 8, gasolina/GNV, em

ótimo estado, R$25, 000, 00, Tr:979-ô850
ou 3371-6368

S10- Vende-se, 01, dizer, aceita-se Hilux na

troca, Tr: 3372-0665

S10-Vende-se 02, 4x2, R448, 000, 00 aceita
se, carro em troca, revisada om garantia, Tr:
3373-3311 9962-5885

S10-Vende-se, 05, a diesel, 4x4, 2 portas,
Tr:3275-0697

'

VERONA - Vende-se, 94, LX, álcool, rodas
de liga leve, pára-choque personalizado,
película, R$6, 500, 00, Tr: 8405-9689,
Verona- Vende-se 1, 6, ano 90, branco,
excelente estado de conservação, R$5, 800,
OOTr: 9918-9996

1111I11Ii'l/,,'!IMI/'NfI, MOTO C I C LETAS,_

BIZ - Vende-se, 03, 100cc, sem partida
elétrica, preta, oferta, R$3, 300, 00, Brinde
capacete, Tr:33702060 ou 9948-9644, '

Biz-vende-se, Preta com partida, 08,
,Tr:9945-5881 ou 9931-6391

Biz- vende-se, 04, partida elétrica, única
dona, revisada com dois pneus novos,
relação e bateria nova, 3, 300, 00, Tr:
9992-3755

Biz- Vende-se, 08, com partida, 10, OOOkm,
Tr:3373-6051 3373-0711 9929-8479

CB500- Vende-se, 00, alarme, luz branca,
pneus novos, Tr:3370-0479

CG- vende-se, 150, ano 08, com partida elé-
, trica, com 11 km, 5, 500, 00, Tr: 3275-3538

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, Titan 125 ks, prata, c/ baú,
R$2, 700, 00, TR:33717317/99267616
CG TITAN-Vende-se, azul metálico, 08, km12,
500, placa final1 paga até janeiro 2011 R$2,
000, 00 + 23x R$232, 00 Tr:84062931
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58.888,00 4UltMÁTlOO .. T�Tt..,;MltQ- 2010
APAanttoE

85.888,00

TUCSOI AUTOMAX VEíCULOS
ISO 9001

'Gl AUTOMAlIC - EMPUlÇADA ··PRATA - 2010

APAlmR DE

·87.888.,00

1-30
MECAltteo - ABS .. PRATA - t(l10

"

'ANRTIR DÊ

SlnfA fE 2011
»

5 WOAllft- COMPLETA - PRATA

A PARTIR DE

112.888,00
�

"<t'

2010
> A PARTIR DE

COR
anta 5 Lugares 2011

'"

"Prata $11 . , Stilo Flex Completo Mercêdes 82002.0 Automatic 26000Km 2009 R$ 85.888,00
IX 35 Top + Teto 2011 Preto R$ 118.888,00 Palio Fire Flex 4p
IX 35 Top + Teto 2011 Prata R$ 118.888,00 Siena Fire cl Kit +

Classe A Classic completa 2003 R$ 25.888,00

IX 35 Automatic
,

2011 Prata R$ 98.888,00 .DR
IX 35 lntermedlárto 2011 Prata R$109.888,OO
Tucson GL .; J.i,"'1' 2011 Prata R$ 69.888,00
Tucson GL� Áutomatic 2011 Prata R$ 79.888,00 :tOfO 'Prata It$ m.81 ,

Vera Cruz 3.8 cl Teto 7 Lugares 2010 Prãta R$ 129.888100 2008· Branca R$ 37.888,00
Santa Fé 5 Lugares Okm 2010 Preto R$ 99.888,00 2008 Prata R$ 45.888,00
Santa Fé 5 Lugares. + Couro 2010 Prata R$ 93.888',00 2007 Branco R$ 19.800,00
HR Rodado Simples 2010 . Branco R$ 53.888,00 2005 Branco R$ 26.888,00 R$ 66.888,00
1-30 Automatic SI Teto 2010 Preto R$ 65.800,00 2003 Prata R$ 22.888,00 . R$ 52.888,00
1-30 Automatic + Teto 2010 Preta R$ 68.888,00 2003 Prata R$17.888,00 R$ 32.888,00
1-30 Mecanico + ABS 2010 Prata R$ 59.888,00 20.01 .Branca R$ 23�88JLO R$ 29.888,00
Azera 3.3 24V TOP + Teto 2010 R$ 89.888,00' Ano COR UAUJR Ano COR GAlOR
Azera 3.3 24V 6CC 2010 R$ 79.888,00
Tucson GL Mecânica Okm Emplacado 2010 R$ 68.888,00 Importado Mustang GT OKm 2010 Preto Sorento Automatic

Santa Fé 7 Lugares + Teto c/10000Km 2009 R$ 103.888,00 Ka GL Flex cf Travas Eletr, Okm Emplacado 2010 Vermelho Sorento + Teto + 7 Lugares
Vera Cruz 3.8 20b8 R$ 103.888,00 .

Ford Mustang GI 4.6 Coupe Okm 2010 Preto Soul Completissimo
Tucson GL Automatic + Couro 20,.08 R$ 58.888,00 F,ocus GL 1.6/Completo 2007 Pretó Sôul Automatic cf camera de ré

)=uslon SEl Completo 2007 Prata O irUs To 16000Km

VALOI Fiesfa Sedan 1.0 2007 Branco MUQJfdARCAI
Crossfox 1.6 Flex Mod. Novo Okm 2011 Preto R$ 54.888,00 8 !D.lR to "JlP..'-cJJLel19�98 Pra�
Golf Plus Completo Okm 2010 Branco R$ 51.-888,00 PEREOT AnO COR

BMW 3251 TOP cl 25.000km 2008 Prata R$ 229.888,00
Polo Flex Completo Hatch 2010 Vermelho R$ 49.888,00 A,ucíi A3 5portback C'omp. 51 Teto Ún. D. CI17.000Kn'l. 2007, Preto R$ 89.888,00
Passat Variant 2.0 SFI + Teto 2009 Preto R$ 93.888,00

Grand Caravan Top Blindado 2007 . Preto R$ 8a.888,Q!l
Parati 1.6 TItan Flex Completo 9.000km 2009 Preto R$ 38.888,00

Porsche Boxster S C/19000Km 2006
.

Prata R$ 249.888,00'
Jetta 2.5 OKm 2009 Cinza R$ 77.888,00 COR

Audi A3 Única Dona 65000Km 2005 Branca R$ 38.888,00
Jetta 2.5 + Teto + Couro Caramelo 2009 Preto R$ 14.888,00

Audi A3 1.8 4P Automatlc + Teto Único Dono 2005 Preto R$ 35.888,00
Gol G5 + Ar Condicionado 2009 Prata R$ 31.888,00

Cinza Lexus ES 3.0 V6 Raridade cl 150.000Km Toda. as Revlso.J 998 Cinza. R$ 32.888,00
Gol1.0 Flex 4P 2009 Branco R$ 22.888,00

Kawasaki Vulcan 500 1996 Vermelho. R$ 9.888,00
New BooU. Completo + relo + Couro + Roda. cl 5000Km 2009 Preto R$ 58.888,00

AnO
Jetta Variant + couro 2008 Prata R$ 72.888,00 C4 Hatch 2.0 autom. GLX Fiei 2010· Preto R$ 58.888,0.0 (lA(OR
Spacefox Confort Completo 1.6 2007 Vermelho R$ 35.888,00 C3 Sportif Completo 1.4 Ftex 2008 Vermelho R$ 36.888,00 Classe A 190 Semi Automatico, 2001 R$ 20.888,00
Saveiro Sportline cf banco de cour02006 Prata R$ 31.888,00 C3 GLX 1.4 Flex 2008 Preto R$ 33.888,00 Berlingo Completa 2000 R$ 18.888,00
Gol City GIV 2p 2006 Cinza R$ 22.988,00 C3 XTR 1.6 Flex 2007 Prata

.

R$ 37.888,00 Clio 4portas + Ar Cond. 2000 R$ 15.888,00
Polo Confort + Ar Digital 2005 Vermelho R$ 29.888,00 Picasso GLX 2:0 2005 Prata R$ 31.888,00 Parati GU1.0 4P Cf Opicionais 2000 R$16.888,OO

Picasso Exclusive Completo 2004 Cinza R$ 26.888,00 Scenic RT 2.0 Completo 2000 R$ 18.888,00
ã.lkea��.&�mem 200 Ptata RS19.888.00 Ford Taurus LX Top 1m ecável 199 R 17.88800

II. Dtd080 COfio, 880 I fone: (41) 3433-1110
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3370-0676
Preço �do ao pltIllco modelo GSX650F 10/10R$ 31.900,00. kJ vendas poderão sef suspensas a qualquer momento, bem como

o pr� alterado, independente de prévio aViso. Imagem ilustrativas. ReseIValTlO"llOS o direito de corrigir possiveis erros de digitação. A,NOS de INOVAÇÃO
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

As candidatas
ao trono de
'Rainha dos
Estudantes,
hoje .à noite

durante o

Baile de Férias,
no Baependi.

,

..--��--
DIVULGAÇÃO/MAURíCIO HERMANN

Estrelas comchampanhe
Na

terça-feira, a colunista da revista Nossa e apresentadora da
TVBE, Fabíola Bernardes, que estreia idade nova bem neste sába
do, promove na Moom, em Joinville, sua 21 a edição da Festa das
Estrelas com Champanhe. O evento é só para elas e terá como

tema o country. Na ocasião haverá um elegante desfile da loja Ioly Brands.

"
Nada de desgosto, nem de

desânimo; se acabas de
fracassa�recomeça.

tliARCO �UIW.U')

"

lua de mel
prolongada

Com uma energia pra lá de anormal, o

Senado aprovou projeto de expansão da

licença-casamento de três para cinco dias.
Pensando bem, não deixa de ser um estímu
lo à união estável do brasileiro, né não?

Abre aspas
Ainda bem que Deus escreve certo por linhas tortas.

Graças a Ele deu Espanha na Cidade do Cabo! Durante o

jogo - ruim de doer, por sinal -, corria a boca pequena na

África do Sul, de que se a Alemanha fosse à final, a chan
celer Ângela Merkel atravessaria o Portal de Brandenburgo

.

pelada. Já pensou?! Cruz credo!
.

• Rodas Aro 1r · Freios ABS com EBD
.. Motor 2.0 145CV • Air Bag Duplo

DIIIAS. FAZENDO SEMPRE MAIS POR VOCÊ ortut t:wft:

. ';. '\.
.'

-� "

Social 17

��
.,

Placetour

Onde comer bem
No restaurante da Arweg.

Hoje é dia de feijoada.

A gatinha Júlia Taranto Agne,
que festeja hoje sete aninhos,
feliz da vida no colo do papai
Eduardo IIMacarrão" Agne, o

grande aniversariante
do dia 12 de julho,

Dica de sábado
Curtir as delícias da

Choperia Bier Haus.

• As langeries da marca

�i�e,�," ��tu�res:a.j
.

:a
em faiendo um grande

sucesso no mercado. A

mulherada, e claro, os homens
tem adessdo os mbdeUtos�

o Centro de Valorização a

Vida promove no próximo
dia 14 de agosto, a partir das
11 horas, na sede doCírculo
Italiano, o 5° Carreteiro da
entidade.

• O radialista Ioe Ir, da Stüdio -

FM, será notícia na revista'
do site Moa Gonçalves, que

, estará nasbancas na semana
que vem. Vale conferir!

47 3275.0028
www.placetour.tur.br
suzanaOplacetour.tur.br

Rua FIõIIIdsco F'�, 90 I AO LADO DA JA!IEl

NAS RODAS
• A Imobiliária Leier, como faz
todos os anos, será parceira da

Feijoada do Moa, que acontece
dia 21 de agosto, no Parque
Municipal de Eventos.

• Não ousem esquecê-la: Elisa
Pessoa Silva é a aniversariante
mais festejada de hoje e vai
adorar saber que foi lembrada!

• Hoje, Evelin e Fernando,
da Akazo, recebem open
house, clientes e amigos para
comemorar em grande estilo os

dois anos de sucesso da loja.

-

www.buetterrnann.corn.br

• Norberto Kuhnen, o meu'
anu,gd.:§,eto Bisca}i passa �

m,

sacolinha e promove hoje no

bar do Sérgio o tradicional
comes-e bebes.

Acesse o site www.

moagoncalves.com.br e

confira as mulheres mais
bonitas da região.

I .'.,
•

• Doe agasalho!
)\' ,

Só se deve beber por gosto:
beber por desgosto é uma

cretinice. (Mário Quintana)
Hoje é a vez de Priscila

j

Martinez, em Floripa, apagar • Com essa, fui!

Níver da lu
Na 'segunda-feira, a minha

querida amiga Luciana Olos, es

posa do também estimado Da

gomar Muller, certamente será a

aniversariante mais festejada do
dia. Parabéns, Lu! O meu desejo é
que sejasplenamente feliz .

leitora tie'l
A leitora fiel de
hoje é Albertina

Piccoli. Ela é outra

amiga que acompanha
a coluna todos os dias,
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Tristeza? Não,
melhor é viver
Representantes da Terceira' Idade, eles

,

têm muito a dizer e a comemorar

JARAGUÁ DO SUL

Envelhecer. Não é preciso
consultar nenhum dicionário
para saber que, em torno
dessa palavra, circundam
outras com faces não
tão poéticas.

as, termos como dificul

dade, incômodo e solidão

podem não ser tão co

muns quanto se imagina,
pelo menos, não entre idosos que se

guem o exemplo de Maria Sanches
Neves. Aos 87 anos, ela vive feliz e

consegue enxergar a beleza trazi-
. da pela idade. "Fui aceitando cada

proble-ma que apareceu", diz. Entre
sorrisos e algumas reclamações so

bre as facilidades que se perderam
no tempo, a aposentada quer mes-

mo é seguir adiante.
Até dois anos atrás, por exemplo,

ela passava os dias por aí. Quando
não viajava, estava tricotando, bor
dando ou passeando pelas ruas jara
guaenses. Agora que as pernas e os

olhos não permitem mais tudo isso,
engana-se quem acha que a alegria
se foi. "Aproveitei muito já. Meu
maior sonho é ver a minha neta ca

sar' a única ainda faltante", conta.

Sem perder a ternura, Maria con

segue reclamar somente da inde

pendência roubada. por essa fase da
existência. Para ela, difícil tem' sido
concordar com as limitações e dei
xar o corpo descansar mais do que a

cabeça gostaria. Mesmo assim, o riso
vem fácil e acompanhado: "envelhe
cer não é difícil".

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Maria teve que deixar suas viagens
e até mesmo os bordados de lado,

ainda assim é possível encontrar prazer

, CENTRO ATENDE, INDIRETAMENTE, QUASE QUATRO Mil IDOSOS

Diversão e assistência para todos
o Centro de Referência do

Idoso Arnoldo Leonardo Schmitt
é único na microrregião. Res

ponsável pela assistência aos ja-
.

raguaenses com mais de 60 anos

de idade, ele oferece diversão e

amparo, colocando em prática
diversas políticas públicas volta-

.

.
das a essa parcela da população.

.

Segundo a diretora do Progra
ma de Proteção Básica, Glacilda
Schramm, o espaço atende di
retamente cerca de 600 pessoas.

Entretanto, ainda auxilia outras

3.238, número equivalente aos

homens e mulheres que partici
pam dos 34 grupos espalhados
pela cidade.

As opções são muitas. O pro
jeto é responsável por uma deze
na de oficinas e também por cur

sos, bailes, brincadeiras e jogos.
"Os idosos não podem se queixar.
Quando eram mais novos não ti
nham essas oportunidades, hoje
estão livres de compromissos e

podem viver", afirma.
Para se integrar, basta querer.

Todas as atividades são gratui
tas. Elas acontecem de segunda
a sexta-feira. E, só não geram
sensação de completude porque,
conforme Glacilda, ainda falta
uma ação. A intenção é implan
tar o Centro Dia, um local espe
cífico para abrigar o 'público da
Terceira Idade enquanto os fami
liares trabalham, aos moldes dos
centros de educação infantil.

Alexandre,
aos 72 anos,

passa os dias
trabalhando
na venda de
churros e diz

preferir viver
assim

., ",''',

"
Incomoda é ficar de

braços cruzados e depender
dos outros. Mas envelhecer

não',é difícil não.
MARIA SANCHES NEVES

"

Saúde na lista
de preocupação
dos idosos

Um assunto sempre paira nas

conversas dos idosos e de quem
convive com eles. O acesso às po
líticas públicas na área da saúde

preocupa. Conforme Alexandre

Lucas, por exemplo, falta rapi
dez no atendimento no Sistema
Único. A opinião de Glacilda
Schramm, do Centro de Referên
cia, é a mesma. �

Já no setor de assistência so

cial, esses efeitos negativos são
minimizados pelo Programa de
Atendimento Domiciliar aoAca-

.

mado. Ele faz parte da rotina da

instituição e, atualmente, aten

de 38 pessoas. Segundo Gracieli
Borla, a grande maioria possui
familiares envolvidos com o

bem-estar dos idosos" porém,
existe a necessidade de orienta

ção e ajuda material.
!;'._�; �J. ' , (�.!.. �) �� t f) '!:: �

(., , f' 1

Negligência é
a prinCipal
dificuldade

Não é somente de sorrisos que
o Centro de Referência sobrevive.
Baseando-se no Estatuto dó Idoso,
o local é o ponto de chegada de

, denúncias que surgem pelos mais
variados motivos. De acordo com

Josaura Marques, assistente so

cial do programa de Orientação e

Atendimento do município, a cada
mês, chegam cerca de dez casos a

serem resolvidos em Jaraguá do
Sul. Na maioria das vezes, a recla

mação tem um termo em comum:

a negligência. Na segunda posição,
estão os abusos financeiros.

Segundo Josaura, os problemas
costumam ser resolvidos apenas
com o acompanhamento perió
dico oferecido pela instituição.
Isso porque, os agressores, geral
mente, moram na mesma casa

que os agredidos. "Falta compre
ensão e aceitação dos parentes
quanto ao processo de envelheci
mento das pessoas", explica.

De janeiro a maio de 2010, a

assistente social auxiliou 67 fa
mílias em situações de conflito.
A parcela mais representativa
de idosos, com direitos violados
foi ocupada por mulheres.

• �,'::JL�':;�;:;::.�;�:f�f&,�:;·��· p;,
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Atendimento tem
foco na prevenção
Modelo diminuiu em 30% a procura nos postos de Saúde
GUARAMIRIM

Mesmo ainda distante de
contar com uma estrutura
semelhante a de Jaraguá
do Sul, Guaramirim já
possui bons resultados
relacionados aos idosos.

"'-ocado na prevenção, o mu

nicípio conseguiu dimi
nuir em 30% a busca por
atendimento nos postos de

Saúde dos bairros abrangidos pe
las políticas públicas do Executivo.

Segundo a diretora de Projetos da
Secretaria de Desenvolvimento
Social e Habitação, Francieli Cam
pagnaro, esses dados estão inti
mamente ligados a um programa
instaurado em 2009. Chamado de

Qualidade de Vida na Terceira Ida
de, ele é formado por uma equipe
multidisciplinar que tem como

meta a prevenção.
Por isso, quatro profissionais

de Educação Física, uma profes
sora de Ioga, um fisioterapeuta,
um geriatra, um psicólogo e uma

assistente social acompanham de

perto 250 pessoas cadastradas. Pa

ralelamerite, ainda se aproximam
dos três grupos de idosos existen
tes na cidade. Eles juntam 350 par
ticipantes. "Estamos tentando im

plantar mais um no bairro Avaí",
comenta Prancielí, Na opinião
dela, essas reuniões servem como

porta para o público chegar tam

bém ao programa.

AUXÍLIO

ARQUIVOOCP

Atividades em grupo são realizadas pelos Centros da Terceira Idade

Além da diversão e do cuida
do com a saúde, é nele que os in-

regrantes podem p�dir ajuda no Estratégia é
caso de maus-tratos. Em 2010, fo- , '

ram dez denúncias, na maioria das conhecer cada
. vezes, provocadas por negligência. d·dO número não assusta. "Percebe- um os I OSOS

mos que, no geral, nossos idosos
têm boas condições de vida e são

poucas as ocasiões de vulnerabili
dade", afirma a diretora.

No entanto, para ampliar a

cobertura, ainda falta formatar
uma iniciativa a mais. O Conselho

Municipal dos Direitos, apesar de

inaugurado em 2004, não funcio
na há três anos.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

MASSARANDUBA
Com uma cobertura total da

ESF (Estratégia Saúde da Famí
lia), o município de Massaran
duba tentá atender os idosos nas

próprias casas ou rios locais onde
eles se encontram em busca- de
diversão. De acordo com Suza-

.

ne Reinke, secretária de Saúde e

Bem Estar Social, quem não fre

quenta as atividades promovi
das pelos sete grupos de Terceira

Idade existentes na cidade acaba
sendo abrangido pelas visitas do
miciliares do programa.

Além disso, outro meio de

acompanhar essas pessoas é através
das ações realizadas rotineiramente
nos bairros. Nos encontros, abertos
a toda a população para verificações
de glicose e pressão arterial, 70% da

presença cabem aos idosos.
Ainda segundo Suzane, Mas

saranduba possui poucos ca

sos comprovados de violência a

essa parcela da comunidade. Em

2010, ocorreram duas denúncias,
porém, nenhuma confirmada.
''As famílias os acolhem bem e os

integram à convivência", afirma.

SCHROEDER
Apesar de possuir o Conselho

dos Direitos dos Idosos, Schro
eder não pode contar com ele.
Isso porque, o mecanismo, que
deveria deliberar políticas públi
cas focadas nessas pessoas, está
inativo. Por outro lado, a cida
de tenta suprir as necessidades
através de ações organizadas
pelo setor de Assistência Social.

Um dos meios de agir é o grupo
de convivência do baírro Schroe
der 1. Segundo Daiane Wolf, dire
tora da pasta, um profissional de

Psicologia e outro de Terapia Ocu

pacional frequentam os encon-

tros para atender os participantes.
Além disso, o município conta

com o projeto Escuta. Destinado
também aos portadores de defici
ência física, ele faz um panorama
sobre como o público-alvo vive e

do que precisa.
Para completar, ainda existe

um clube de idosos e um de dan

ça. Conforme Daiane, existe a

intenção de, em breve, inaugurar
-o programa Interativídade. Com
materiais que incentivam a face
lúdica da realidade, psicólogos
e assistentes sociais pretendem
trabalhar a memória e a agilida-
'de dos idosos.

ARQUIVO OC,P
." I

.'

Bernadete diz que denúncias de maus-tratos aumentaram
. .

Situação podia ser melhor,
diz secretária de Assistência

/ CORUPÁ
Assim como a maioria das

cidades da microrregião, Co

rupá também procura acolher
os idosos através das políticas
públicas que abrangem tam

bém o restante da população.
Além disso, conforme a se

cretária de Assistência Social,
Bernadete Hillbrecht, ativi
dades de lazer específicas são
oferecidas desde 1994. Já em

. 2009, foi criado o Conselho
dos Direitos.

Desde então, o número de
denúncias de violência tem

crescido. Segundo dados da
SDR (Secretaria de Desen
volvimento Regional) de Ia
raguá do Sul, são registradas,
em média, três reclamações
por semana vindas do mu

nicípio. Na opinião de Ber

nadete, essa situação se deu
devido à implantação do gru-

po. "Tínhamos problemas ca

muflados que agora vieram à. .
.

tona", completa.

,.
... /�Q idoso' é a nossa
história, precisamos

valorizá-lo e deixar que
ele: administre seus bens".

BERNÁDETE HILLBERCHT, SECRETÁRIA

Conforme a secretária, o

cenário poderia ser melhor
caso fosse realizado um traba-
lho de conscientização dentro
das famílias. uÉ um problema
cultural, quando a pessoa en

velhéce não a querem mais
no convívio", diz. Em contra- '-1

partida à dificuldade de en

tendimento, surgem os casos

de' maus-tratos. Ao serem

descobertos, eles passam pelo
acompanhamento dos profis
sionais do setor, que buscam a

resolução dos impasses.

, .

f!
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liDe AUtORIZADA DI5ANTA CATARINA

BANCO VOLKSWAGEN www.vw.com.br Novo Gol tO ano/modelo 2010/2011 modelo 5U11 C4 à vista a partir de R$ 27,990,00, Promoção: Pacote W42 por R$ 399,00, Descrição: Pacote Trend (rodas de

aço 14, pneus 175, revestimento das portas em tecido, spoãer traseiro, faróis duplos, preparação para som e antena no teto) e direção hidráulica, Voyage 1.0 ano/modelo 2010/2011,
cód, 5U21C4 à vista a partir de R$ 30.790,00 ou entrada de 60% no valor de R$ 18.474,00 + 24 parcelas no valor de R$ 627,97. Taxa equivalente de 0,99% am. e 12,55% a.a.

Total da operação: R$ 33,545,32, CET máximo para esta operação de 22,13% a.a, Estoque de 2 unidades. O IPVA grátis é válido para o modelo Voyage 1.0, cód. 5U21C4 modelo
2010/2011. Novo Fox 1.Q ano/modelo 2010/2011, cód, 5Z31R4 à vista a partir de R$ 30,990,00. Estoque de 2 unidades. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação
e no CEl Despesas de registro eletrônico da operação não, inclusas no cálculo da prestação e do CET, Condições válidas para a Unha de Automóveis Volkswagen Okm. Consulte
outras condições de financiamento num ConcessionárioVolkswagen autorizado. Para os demais modelos e planos de financiamento, o cer será cslculado e informado ao cliente
previamente. à, contrataçã.o. Garantia de 3 anos para a Unha Volkswagen 2010/2010 e 2010/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em

componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção, Crédito sujeito
a aprovação. Condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Imagens meramente referenciais, não condizentes necessariamente com os modelos ofertados. Alguns itens
mostrados ou mencionados são opcionais ou reterem-,se a versões especêícas. Ouvidoria: 0800701 28340. SAC: 0800770 1936. Acesso às pessoas com deficiência auditiva
ou de fala: 0800 770 1935, Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores). Fotos
meramente ilustrativas. Ofertas válidas para as concessionárias participantes atê 10/07/2010 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro: USe beber, não dirija".

Das Auto.
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Após anos, de intensas pes- mais de 23 experimentos
quísàs, podemos finalmente diferentes", garante o .físi-
ter uma solução para uma' co. Os testes
das questões que mais intri- água foram primeira-
garam a humanidade em to- mente realizados
dos os tempos: seria a água ratos de laboratório
molhada? A resposta, por para, só

, incrível que pareça, é sim. ser aplicados em

O assunto já rendeu diversas seres humanos.'
teorias dos mais renomados Gastou-se cer-

._...."'<\.úeS
cientistas nos últimos sécu- ca de US$, �

los. As, primeiras pesquisas 3,4 milhões �
sobre o tema datam de 1825, em pes- cl', ,

mas até domingo passado quisas e �f
nenhum dos resultados pôde .

experi- �<v
ser considerado conclusivo. m e n -

, eo..�t
"Em primeiro lugar, foi tos

...::s-
,

preciso descartar a hipótese rea4zanun��
o.;;).de a água' ser seca", afirma Z�e�- que,

o Ph.D. em física
Alfred Ismailov do Instituto 12 �dA.\l1sase(;\."\}\�'
de �esq?lsas Especla�s da bCle�wõeS
Universidade de B�I11!- 't\��<JT '

ham. "Para ter certe'lJtifico )J .

za que a água não
. � cientifica "........_!iiiii�����

é seca, ti�emo��� Pe>$9Q' o��
que. rea1�� q/Jj

. 'lJ}oJ, \{f� �
.

'lt.!.ilh:� �� 0Qc(jo ��.(.;�� D �
cea\\.� �(rO :ille,chegou ���

'�� ��� 'QjlQo�ce; OC,
'
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taxa .

zero

envolveram uma equipe de lado, por pressão política.
mais de 50 especialistas' Manifestantes fundamen-

mais diversas áreas. talistas realizaram diversos
"Precisávamos de uma protestos contra o uso -de

,competente em água em seres humanos."
assuntos especificos, Ela desmancha os penteá-

qUe economia e dos e deixa as mãos enruga-
, paleontologia", das", �Rtesta Willians de

I'Ulll�OS Izmailov. Abreu, ]i<t&\8�movimento
março de contra os estudos. Mesmo'

2005, o ex- contrariados, os cientis-

.PC%'9�. perimento �s cons�iram chegar à

,<P� q U a se' C8'ntlusão �o experimento

�41� chegou nesta últiim?�emaiia. O re-
,\ a ser sultado, ironicamente, não

c an - saiu de nenhum dos 198 tes-

científicoc e -

�
tes realizados ao longo dos

,

'

5 v1>v.�'lj. últimos 4 anos, mas, sim, de
�'õe

.
um acidente, Um dós estag-

C911.eqU� iários derrubou, sem querer. .

Ipe um �2 de água em Iz-

Q'e�
, 1j��ma� que acabou se

. 'óOq 4 ,o.... I • O resul

oeS·. �Clear tado surpreendeu
� cle Q2P),b

.� .)!1líllc. a toaoS".�,Qde
$'

Cl'�. 'fi �� n� causar 'Ukm

\ � qllOsrevolução
,

...b��J�'>i»\S'J,S,�e��

,-

..

ii$49.990
,

à vista

R$23.49D
àvista

!
I.
I

"

R$'45.99D
à vista

Celta1,0 Life, RGA, 2 portas, Flexpower, ano/fabricação 2010, ano/modelo 2011, com preço promocional ii vista de RS 23.490,00 com taxa promocional de '

0,49% am, com 63,19% deentrada e saldo financiado em 12 pan:elas mensais. TCC e IOF não inclusos, m: 6,04% a.aAstra Hatch 2.0, FqB, 4 portas, Ffex
pCNVef, ano/fabricação 2010. ano/modelo 2011, com preço promocional ii vista de RS 45-990,00 com taxa deO%-a,m., 0% a.a. TCC elOF não inclusos. CET
0% a.a Vectr.l2.0 Expression FlexpOllVef, pacote R8A, ano/fabricàt;ão 2010, ano/modelo 2010/2010 com preço promocional ii vista de RS 49-990,00 e

taxa promocional de 0% arn e 0% a.a. com entradade 50% e saldo financiadq em 12 prestações mensais. TCC e IOF não inclusos. m 0'lIi a.a.

Condições válidas para veKulos Chel/roIet o km para os veículos disponlveis nos estoques, nãoválidas para modalidade de venda direta da fábrica,
taxistas e produtores rurais. TocIos os planos mencionados estarão sujeitos a prévia aprovação de crédito. As condições poderão ser alteradas sem

prévio aviso. As imagens dosvefculos são ilustrativas, Consulte'sua concessionária participante q�nto a preço, taxas de juros econdic;;ões defi..
'

OiIndi1lTlento. Ofertas vo\lidas apenas no período de 16 a 21 de junho de 201Ó. WIMN.chevroletcom.br· SAC: 0800 7024200. OUvidoria GMAC -

08oo-,n6022
f

•
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PARCERIA -ENTRE A HISTÓRIA E A MODERNIDADE
Há 60 anos, a Emmendorferé uma das principais referências em automóveis na região

r

ijlSTÓRIA DE FAMíLIA
Entre os. novos .modelos em exposição, figura a

primeira máquina registradora da empresa, como

_

uma garantia de que-nenhum capítulo da trajetória
,

seja esquecido. É umà alusão à década de 1950, quan-.
do a Emmendorfer ainda era um posto de gasolina. Até

'

1958, quando começou a trabalhar com a Chevrolet, a

empresa atuava somente como posto de gasolina e de
pois entrou parao setor de automóveis com a venda de ,

caminhões e camionetes. Até mesmo tratores e gela
deiras já fizeram parte dos produtos vendidos na loja .

.

Dos donos originais, os irmãos Edmundo, Arman
. do e Vitor, 'apenas o último pôde acompanhar o de
',senvolvimento da empresa até os dias atuais - e Vitor
Emmendorfer não consegue ficarlonge do trabalho,
mesmo aposentado. Além da loja em Itajaí, que existe
desde 1972, outras duas já fizeram parte dá rede: uma

em Mafra e outra em Brusque.

Primeira máquina registradora da empresa
está exposta aolado dos veículos

.�,,.._, 11(-' "'� '"l) W·�I,,· :...! '.�!1.

'. .

'. Loja no centro da cidade comerdalízacerca de 10
veículos por mês. Na filial de It�jaí, média é de 100

'o, .

Atendemos pessoas de todos os tipos
possfveis, desde os mais exigentes aos que

.

.

procuram oS._çarros populares.
AUGUS.TO ÇA.1.0S CARDOIO, GERENTE DE VENDAS

\ "...

Vitor Emmendorfer e o gerente de vendas Carlos
Cardozo apostam na flexibilidade para atrair clientela

UMA NOVA ETAPA·
A história anda de mãos dadas com a repaginação

.

que está prevista para ser concluída-em 2012, Il\ar
cando a nova fase,da Chevrolet. Segundo o gerente
de vendas. toda a linha será alterada, desde o design
'até a estrutura interna dos carros.

Um sinal da mudança é o novo modelo, o Malibu.
"Com um acabamento bem cuidado, o carro é conside
rado um sedan de luxo, e será destinado ao público 'classe
K", ressalta Augusto' Cardozo. O motor é de 2,4 cilindros,

.

Com 171 cavalos 'e itens de série como sensores de pressão
dos pneus, ABS e piloto automático. As expectativas não

poderiam ser melhores, e o veículo é uma prévia da mo

dernização da nova linha da Chevrolet,
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Mercado Regional .

Lourival.Kàisten

�

_

. Fusões e aquisições .

- Segundo a consultoria KPMG, aconteceram no primeiro semestre deste ano 351 fusões e aqui
sições envolvendo empresas brasileiras no exterior. O resultado é 77,3% maior que o de igual pe
ríodo do ano passado, Estes números denunciam a volta do apetite das empresas brasileiras por
posições mais sólidas no exterior. No primeiro semestre de 2008 estes negócios já tinham chegado
a 327 transações. Por outro-lado, no primeiro semestre deste ano 77 empresas brasileiras foram
adquiridas por empresas estrangeiras o que mostra a atração do nosso mercado.

.. Emprego i,ndustrial
Pesquisa do IBGE revela que no mês de maio o cres-

.

cimento do emprego na área industrial foi de 4,2% em

comparação com 2009. Trata-se da maior elevação
observada desde 2004. Embora estes dados já estejam

'

meio defasados, pois depois disto tivemos a interven

ção do Banco Central elevando os juros, o fato é que
.

a indústria brasileíra vive um dos melhores períodos
de sua história.'

.

I

,

.

- Financiamentos
A Acijs está convidando representantes dos bancos e outras entidades

financeiras para exporem suas linhas de "crédito voltadas para as empre
sas, em especial às micro e pequenas. O Banco do Brasil já se fez presente
na plenária apresentando 'as diversas linhas de crédito com as quais está

operando tanto no financiamento de capital de giro como no financia -

.

mento para a compra de equipamentos e máquinas.Também foram apre
sentadas as' taxas normalmente praticadas e as formas de conseguir aces
so a estes aportes de capital, tão necessários .para que as empresas possam
aproveitar as oportunidades que o mercadoestá oferecendo nesta fase de
crescimento econômico pelo qual passa nosso país.

Um pouco de 'Iuz
.

A resolução 22 do Comitê para
Gestão da Rede Nacional para a Sim

plificação do Registro eLegalização
.

de Empresas e Negócios (CGSIM)
pretende reduzir o tempo médio
de abertura e funcionamento de

empr�sa� dos cerca de 25 dias atu
ais para' 6 dias. Esperamos que a

aplicação da nova medida seja me

nos complexa
-

que o nome da co

missão que o criou.

, -

Novos produtos
Um dos mais tradicionais produ

tos da Duas Rodas acaba de passar
por uma reformulação total na emba

lagem que ficou muito mais 'modema
.

e prátíca. Trata-se da "cobertura para
sorvetes", presente em todas as sor

veterias do país. Também foram lan

çados novos sabores entre os quais
.

a cobertura para taças sabor vinho.
Trata-se de uma comemoração pelos
85 anos daempresa,

INDICADORES

Encontro
de talentos

A Duas Rodas escolheu o Costão
do

.

Santinho Resort para reunir os 49
.

maiores industriais de sorvete do Bra
sil. Cerca de 140 pessoas .participa
ram deste evento que apresentou aos

_
mesmos em primeira mão os lança
mentos da empresa. Os novos sabo
res são resultado de muitos testes-e
pesquisas. Paralelamente, aconteceu

a premiação das empresas. que se

destacam pela 'contribuição para a

divulgação do sorvete no país.
'

BOV�SPA
POUPANCA

9.JULHO,2010
fII I ,

9JULHO,2010

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Agora á Câmara tem

c

umaJínha especial para

atender você. LIgue,
grátis ou acesse nossa

página na internet e

mande seurecado. Com

sua partkipocão,
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linhà de Fundo

Julimar P.ivatto
Chegando

ao timo
ltimo fim de semana' da Copa do
Mundo da África do Sul. Ela que co

meçou fria, abatida e desempolgan-
"'-,• te, ganhou força a partir da segunda,

rodada, quando enfim conquistou os torce

dores. Alemanha e Uruguai foram as prin
cipais, surpresas, Argentina e Brasil as de..:'

cepções, Espanha e Holanda as afirmações.
Tivemos craques sumidos, como Kaká, Cris
tiano Ronaldo, Rooneye Drogba, e outros
roubando a cena, como Villa (foto), Sneijder,
Schweinsteiger e Forlán. Esperamos que os

dois jogos que restam fechem a edição com

chave de ouro.
'

R. Marechal Floriano Peixoto, n? 80 - SI 4 e 5 \N\N\N.rnegacrec:l.net:
Centro - Jaraguá do Sul f7i:. '

'

'(Ao Lado do Bradeséo)
,
�(47) 3370•..,223 I 337D.�24D

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

'Jogos
Puxando pela memória, os me

lhores jogos da Copa foram Uru

guai x Gana, Alemanha xArgentina
e Eslováquia x Itália. Do'outro lado
estão Paraguai xJapão, Inglaterra x

'Argélia e Eslovênia x Nova Zelân
dia. Do Brasil, as melhores atua

ções vieram contra Chile e Costa
do Marfim e as piores foram o se-

'

gundo tempo' contra a� Holanda e
..

a estreia contra a Coreia doNorte.

Os números
A Fifa fez, um 'acompanhamento muito interessante de

cada jogo, mostrando as estatísticas em tempo real. Para quem
gosta de números, é- um prato cheio. Até agora, a Alemanha

, (foto) tem o melhor ataque com 13 gols e Portugal e Suíça 'fica
ram 'com as melhores defesas '(um gol sofrido). A Argentina foi

quem mais chutou a gol com 43 e a Nova Zelândia deu apenas'
três. A Holanda cO,meteu mais faltas (98) e a Coreià do Norte
menos (26). A Espanha sofreu mais faltas (106) e a Dinamarca,
menos (27) . .0 Uruguai foi que mais desarmou (70) e Camarões

'

ficou na outra ponta com apenas quatro. Na edição de terça-
'

feira, apresentaremos os números finais do mundial. '

,

\
,

Flamengo sub-17, que está a um ponto do líder, folgará nessa rodada

Escolinhas têm rodada parcial
.com times do sub-15 é sub-l'7

JARAGUÁ DO SUL
Apenas dóis confrontos válidos

pela quinta rodada da primeira fase
do Campeonato Iaraguaense de Es-

,

colínhas Sub-15 e Sub- i7 serão rea

lizados hoje. Na'Barra do Rio Cerro,
o Botafogo recebe Guaramirim e

no estádio João Lúcio da Costa, no

bairro João Pessoa, o Nova Geração
encarao CFC/João Pessoa. O sub-15

inicia às 8h45 e o sub-17 às 10h30.-----

Guaramírim lidera de forma
, isolada o' sub-15 com 12 pontos, '

mas o Botafogo, que vem eIl_l se

gundo com nove, pode ultrapas
sá-los. 'pME: Corupá e CFC/João

Pessoa vêm em seguida, com seis

e quatro pontos, respectivarnen
,

te. Guaramirim também é líder
absoluto no sub-17, com nove.

: Flamengo, com uma a menos, é o

vice-líder, CFC/João Pessoa e Bo

tafogo, são ós próximos da lista,
ambos com sete pontos. Apenas
quatro' times de cada, categoria
passam para as semifinais. O tor-

,

neio é disputado em turno único.
. Ontem à tarde o duelo entre

Craques do Futuro e CT Falcão 12,
complementou a terceira rodada

. apenas pelo sub-15. D jogo termi
nou �m I2xO para o CT do Palcão.

'

� ,GOL DE PLACA'
Villa, Gyan, Iniesta, Mes

si, Õzil, Robben, Forlán,
Sneijder, Schweinsteiger e

Xavi. Esses, são os indicados

para o prêmio de craque da

Copa que, .neste ano, será

definido apenas depois da
final. Justo. '

+ GOL CONTRA
Os bichos videntes. De

pois "do. sucesso do polvo
Paul, apareceu o periquito

,

, Mani, de Cingapura, o polvo
turco Maradona e outro mo

lusco na Holanda,' a .Pauline,
Encheu o saco isso, né.

'

.. ,

ENQUANTO ISSO•• �

NÚMEROS DA COPA CARATe,:Cinco atletas de'
Guaramirim disputam o

Mundialde Caratê Interestiles,
,I nesteflm de semana

.'

em São. Paulo.

p"Ano.Neste domingo
acontece o lO Duatlo de Iaraguáir,

A prova inicia às 9 horasjio •
,

,

Parque Malweé 'e seráaisputada '

em três categorias,

Somando os dois finalistas
desta' edição, já são 12 os "

países que disputaram pelo
menos uma decisão de Copa

,

do Mundo: Uruguai, Argentina,
Itália, Tchecoslováquia,
Hungria, Brasil, Alemanha,
Suécia, Inglaterra, Holanda,
França e Espanha•.

FUTSAL. As equipes masculinas PR'MEIRONA.Por causa da final
sub-15 e sub-II buscam vaga na

'

daCopa do Mundo, a rodada
, 4a fase .00 Estadual. O sub-15 joga da Taça O Correio do' Povo foi

em casa, no Parqué Malwee, e o transferida para o próximo
I vai até 'Iubarã fim de semana�

,.

:IU'· dú�WD
'I'
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Buscando um final mais feliz
Uruguai e Alemanha duelam para saber quem coroa campanha com terceiro lugar

seleções se enfrentam na decisão
do terceiro lugar da Copa do Mé
xico, em 1970. A Na ocasião, a Ale
manha venceu por 1xO.

Saindo do túnel do tempo, o

Uruguai fez em 2010 a sua melhor

campanha desde o Maracanazo de
1950 e superou todas as expectati
vas. O objetivo agora é terminar o

torneio com urna bela vitória sobre
......��sta lembrar 2006 e a festa aAlemanha. O artilheiro Suárez vol-

_1III[�a vitória depois do triunfo
.

ta à equipe depois de ter cumprido
emão sobre Portugal por . suspensão automática, o .capitão

..._,,3xl. Algo parecido aconte- Iugano está devidamente recu

ceu na Itália, em 1990, quandoa perado da contusão no joelho e o

Azurra venceu a Inglaterra por 2xl. artilheiro Forlán, com quatro gols,
As surpreendentes Turquia (2002), está pronto para jogar e conquistar
Croácia (1998) e Suécia (1994) co- a chuteira de ouro.

roaram as- suas campanhas com a NaAlemanha, que fará o seu 99°

conquista da medalha de bronze. jogo na história da Copa do Mun

Isso sem contar o fato de que, sem do, todos os holofotes estão volta

pressão, as equipes costumam jogar dos para Miroslav K1ose. Se ele fizer

um futebol mais leve e solto, propor- mais um gol, igualará o recorde do

danando umgrande espetáculo. brasileiro Ronaldo, que ostenta 15

Ao contrário da disputa pela gols marcados em MUndiais. Po

Taça da Copa do Mundo entre rém, K10se não está garantido, pois
Espanha e. Holanda, a decisão do sente dores na coluna. Assim como

'bronze' hoje às 15h30 entre Uru- Õzil, com dores musculares, e Khe

guai e Alemanha, não é inédita. As dira, que sentiu a panturrilha.

PORTO ELlZABETH

À primeira vista, a disputa
. pelo terceiro lugar da Copa
do' Mundo pode parecer
uma. tarefa ingrata, mas,
muitas vezes, é exatamente
o contrário.

Suárez (E) volta ao time e Fórlan deseja conquistar chuteira de ouro

"
Não temos

garantias que
vamos vencer,

mas vamos lutar
até a morte.

OSCAR TABÁREZ,
TÉCNICO DO URUGUAI

"

URU�UAf: Muslera; MaxiPereira,
. GGdín, ürgano e Fucile; Diego Pérez,

Arévalo, Álvaro peryira e Forlán; Cavani
.

e Suárez. Técnico: Oscar Tabárez.
'ALEMANHA: Neuer: Lahm,
Friedrich, MertesacKer e Boateng;
snwétnstétger, Khediraj Ozi! e

Müller; Podolski e Klose. Técnico:
Joachim Low.
Estádio: Nelson, Mandela Bay, em

Porto Elizabeth.'Horádo: Sábado, às
15h30 (d!=! Brasflia), Arbitragem: Benito
Archundia (MEX), Hector Vergara (CAN)
e Marvin Torrentera (MEX)

.

n-
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EDE
JOANESBURGO

Mais do que o título
inédito, espanhóis e

holandeses entram em

campo amanhã querendo
entrar para a história.

As
duas seleções perse

guem o troféu da Copa
do Mundo há muito

tempo. Ambas são co

nhecidas por encantar os tor

cedores com bom futebol, mas

acostumados a "nadar e morrer

na praia". Os holandeses surpre
enderam o mundo na Copa de

1974, quando surgiu o termo "La

ranja Mecânica", mas perderam a

final para a Alemanha. Fato que
se repetiu, quatro anos depois, /

quando foi derrotada para a Ar

gentina. A história de "encanta
mento" com o futebol espanhol
é mais recente, mas a tradição de
"amarelona" terminou com o tí
tulo da Eurocopa de 2008.

Nos elencos, jogadores con

sagrados em todo o mundo. Do
lado holandês, Sneijder e Rob
ben comandam um time que tro

cou o futebol bonito pelaeficiên
cia, tanto que está 25 jogos sem

perder. O volante Van Bommel

explicou o motivo da mudança
no esquema de jogo. "Isso ocorre

porque todos jogamos em gran
des clubes da Europa e estamos

acostumados a colocar o sucesso

em primeiro lugar e o futebol bo
nito em segundo".

Do outro lado, chega a Espa
nha, que, pode ser considerada a

equipe com o melhor meio campo
do mundo, formado por Busquets,
Xabi Alonso, Xavi e Iniesta. No ano

passado, na Copa das Confedera

ções, chegou como favoritíssima,
mas caiu do salto alto e foi elimi
nada pelos Estados Unidos. Os

jogadores parecem ter aprendido
a lição e na base do "futebol de re

sultado", mas sem esquecer o bom

toque de bola, fizeram uma cam

panha mais discreta, porém extre

mamente eficiente. "Estou muito.
contente com meu rendimento.

Espero que possa jogar igual na

decisão e que meus companhei
ros estejam ainda melhores", disse

Busquets, que desbancou o brasi
leiro Marcos Senna no time titular.

É uma final sem favoritos.
'

Ambos cansados de bater na tra-

ve que querem enfim comemo

rar com bola na rede. Vamos ver .,

quem terá mais sorte.

Holanda e Espanha buscam título inédito neste domingo

Acostumamos a

colocar o sucesso

em primeiro
lugar e o

futebol bonito
em segundo.

VANBOMMEl,
VOLANTE DA HOLANDA

.

"

Xavi {E} e

Robben: futebol
bonito de um lado e

eficiência de outro;
quem leva a melhor?

Comparação dos jog!ldores de

Holarrda e Espanha, segundo as

estatísticas oficiais da Fifa.

Stekelenburg � Casillas

16 x 12

Faltas cometidas
1 x O

,

Faltas 'sofridas
1 x - 1

Amarelos
1 x O

'fi,

Van det Wiel x Sergio Ramos I<uyt x Iniesta Heitinga x Piqué

1 1 xx

Ch(lte� para fora
5 x

x

Amarelos';
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�REVISÃO DO TEMPO

·EMPO r;ECI·U�D()
I tempo continua
ublado, com chuva
iolada no Alto Vale do
t&jaí, Planalto Norte e

�oral Norte. No decorrer'
o sábado, o sol aparece
m boa parte do Estado.

Jaraguá do Sul PREVISÃO
e Região

Nuvens e chuvaHOJE

"MíN: 16°C
em Santa Catarina MíNIMAS

MÁX: 22°C

DOMINGO Os .Ó: próximos dias. serão de Temperatura
MíN: 14°C â tempo mais fechado e tempera- varia bastante
MÁX: 25°C turas mais baixas em Santa Ca-

tarina. Entre a tarde e noite de No fim de semana a sensação
SEGUNDA

d
domingo, aumento de nuvens térmica mínima no Estado varia

MíN: 15°C com chuva no Oeste e Meio- entre -5°C e 20°C. No sábado, a

MÁX: 25°C Oeste. Na segunda-feira, o dia previsão é de temperaturas míni-

TERÇA continua fechado do Oeste ao mas entre 15°C e 20°C em todo o

Mí�: 110C'e:;[;) Litoral Sul. Nas demais regiões, Litoral Catarinense. No domingo,
aumento de nebulosidade com os termômetros podem chegar àsMAX: 16°C

.

chuva a partir da tarde. percepções mínimas de -5°C e O°C.

Chuvoso

, .'

l .
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ESTA NA ·CARAGUA

Voyage a partir de: R$

· Banco do motoristp cem ajuste de alturo
· Cintos com regulogem de altura
· Para-choque na cor do veículo
· Apoios de cabeça traseiros
· Abertura interna elétric;a do port.a-malas
· Controle interno dos retrovisores
· Porta-malas totalmente revestido de carpete
· Temporizador do limpador de
para-brisa dianteiro

Novo FOX

••
· Direção hidráulica
· Rodas aro 15" e pneus 195/55 �15
· Límpador, lavador e desembaÇ..Cldor
do vidro traseiro

· Banco do motorista com r,egulagem
milímétriC:Q de altura

• Chave "c:_anivete"
• Tec:id·o nas laterois dos portQS ,

, G,QYeta sob o bqnc:o 90 motorisj,q
• farol com máscara ,i1egra

'Yalorizacão
•

do seu carro

Troco
na Troca

• t " :::

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança

.

47 3274 6000

Ofertas válidas até 10/07110 ou enquanto durarem 05 estoques. Taxa de 0,99% para Voyage, com 60% de entrada e saldo em 24 meses. financiamento sujeito a

aprovação de cadastro por parte da instituição financeira.Qualquer percentual de desconto implica na renuncia às condições promocionais.
Emplacamento grátis para Novo Fox e Voyage. IPVA não inclusoCredito sujeito a aprovação. Fotos meramente ilustrativas.

Alguns opcionais referem-se à versões especificas.

WWVIf.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOUCSWAGIN

. , , .
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coo 463 • GAROEN FLOWERS. Apartamento com

ótimo acabamento, piso porcelanato, nessa, semi
mobiliado, com cozinha, área de seryiçn, banheiros e

sacada. Prédio com sauna, beme theater, academia,
sala de jogos, piscina e amplo salão de festas, 2 vagas
de garagem e depóstto. R$350.000,00

: 'COO 594 - RESIDENCIAL ALGARVE· Aparta·'
menta com 2 dormitórios, sala com 2 ambientes,

COO 590 • Excelente terreno para ponto comercial sacada com churrasqueira, cozinha, área de ser-
ou prédio. Com área de 425m2• Otima localização. viço e 1 vaga de garagem. Valor R$11 0.000,00

• CASAS
CaD 554- CENTRO - Casa com suite + 3
dormitório�, bwc, 2. salas, cozinha, despen-

. sa, lavanderia, jardim, garagem para 2 carros.

'R$2.100,00
. COO 579 - AMIZADE.

-

Casa alto padrão no

Champagnat, 3 suítes cf moveis embutidos,
sala 3 ambientes, lavabo, cozinha e área de

serviço mobiliados, área de festa com piscina,
garagem 2 carros. Aluguel R$2.300,00.

• APARTAMENTOS

COD-585 . CENTRO. ED. CHIODINI, Aparta
mento cobertura, sala, suite +' 2 dormitórios,
5 .bws, COzinha, depend�ntias de empregada,
2 vagas ,d(garagem. Localização' Ptivilegiada.
R$3.500,00

MARCATTO.CENTER,;- Excelentes salas para
locação �e"A{m2�a 3�8m�, Consutte:nos !

CENTRO: -' Sàla';'cohÍef.�lal ·com' 5 reparti
ções, 2 banheiros, cozinha, depósito, vaga
garagem. R$3.500;00.

.

.

"';.1 :
• SAlAS COMERCIAIS

COD-586 - CENTRO - ED. MAGUILÚ. Aparta
mento com sala, 2 quartos, bwc"cozinha mo

_ biliada, área de' serviços. R$550,00.
���

,

.

Apartamento com sala, 2 dormitórios, ba
nheiro, cozinha, área de sérviços. Condomínio
Jardim' das Mercedes.:' Âluguel R$550,00.

- ::.

COO 427 - Excelente apartamento com'3,dor
mitórios senoo 1 suite, banheiro social, cozinha,
área de serviços, sacada, garagem. R$680,00.

�

I
I
I
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CG- Vende-se 150cc, 04/05, R$3, 500, 00,
Tr:9189-9589 Giovani

CG- Vende-se, 150, O�, Tr: 3373-3836
8422-2576

CG-Vende-se, 600cc Hornet, 06/07, 27, 000

km, prata, R$26, 000, 00, pneus Michelin
novos Tr: 9131-5362 lucian?,
CG-Vende-se, 88/89, toda original, Tr:9923-
1153

CVX 250 - Vende-se, 08, Twister, licenciada
2009 paga, c/ alarme, 14, 000 km, R$9, 500,
00, Tr:8802-6399,
Dt 180-vende-se, 91, com documento, moto

para trilha, Tr: 8802-3167

DAFRA - Vende-se, 09, laser 150cc, prata,
baú givi, c/ capa, cadeado, R$4, 000, 00, TR:
3055-3756/8408-9110

DAFRA - Vende-se, 09, laser, 150cc, prata,
c/ bau givi, capa e cadeado, R$4, 000, 00 +

transf, consorcio, TR: 3055-3756 à noite,
DRAG STAR - Vende-se, 04, preta, custom

izada, Tr: 33721528/91816689

Falcon-Vende-se,.2004, preta, R$2, 500, 00
+ 34x298, 00, Tr:3273-6708 á tarde com

Antonio

Moto-vende-se, hamaya, xl 600 preta, 2001,
12,500, OOTr: 9953-2627 ou 7812-3100

Moto ktm- Vende-se 25cc SX 2002, único

dono, ótimo estado; Tr: 9175-6450
'

MT 03 - Vende-se, 08, 660cc, 6, 500km,
R$22,300, DO, TR:3370-7144

SBX TWISTER- Vende-se, 07, 250, ou troca

por carro, Tr: 49 91526922/3372-3333

Honda Fit -Vende-se, 1, 4 LXl 2005
automático, 28, 000, 00 parcelado, Tr:
9918-0000

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

SHADOW 600 VT - Vende-se, 01, cromada,
Tr:9993-3937,
SUNDOWN - Vende-se, Web EVO 100, 06,
preta, partida elétrica, grátis 2 capacetes'
preto, Tr:3275-3105

Suzuki GS 500-Vende-se, 2009, Tr: 3373-
0841

Titan 150-VENDE-SE ou TROCO, ano 2005,
preta em ótimo estado pouco rodada, R$3,
800, 00, Ou troco por Bross 150, Tr: 3371
8700 ou 84070997

Titan -Vende-se 150, 2005, preta em ótimo
estado e pouco rodada, R$3, 800, 00,
aceita-se em trocaBross 150, Feizer da
Vamaha ou Honda 250 ou 300, Tr:3371 8700
ou 84070997

TORNADO - Vende-se, 04, p/ trilha, c/ doc,
Tr: 92200034/ 33712697 Celso

TWISTER - Vende-se, 07, bordo, Tr:
33713570/88216776

Twister- Vende-se, ano 2003, vermelha, R$5,
500, 000, aceíta-secarro em troca

Web- Vende-se web preta unico dono, Tr:
91016007

XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada p/
trilha, R$3, 500, 00, Tr: 92140486

XT 600- Vende-se moto de trilha R$5, 000,
00, Tr:9979-8040

XT- Vende-se, 660r, preta, 08, com caixa
Bagageiro, R$25, 000, 00, Tr:3055-
0024/9156-1228

XT660- Vende-se, ano 05, R$18, 000, 00,
Tr:9979-8040

wmwu! OUTROS
Aero Willis- Vende-se, ano 68, totalmente

original, carro para colecionador R$15, 000,
00, Tr: 9979-8040,
ALFA ROMEO 164 - Vende-se, 95, im

pecável, R$12, 000, 00, Tr: 99888137

Besta- Vende-se; Kia gs grand ano 2004
batida frente, Tr: 99613039 ,

Blaser-vende-se, completa, cor verde,
em bom estado, 15,900,00, sem troca,
Tr:9987-1004

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

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

C3-Vende-se, GLX preto, 06, completo, air

bag duplo, aros de liga leve originais, pneus
novos, recém licenciado 2010, R$28, 500,

, 00, Tr:8831-8989 Vilmar

Classe A- Vende-se 160, ano 2001 R$17,
000, 00, Tr: 3372-1371/99228300

F4000- Vende-se, vermelha, 1981/1982,
motor MWM, carroceria graneleira no valor
de R$26, 000, 00 em ótimo estado, Tr:9184,
0124 ou 9988,1982 com Alzemir,
JEEP - Vende-se, 61, 6 cilindros, 4x4, 3
marchas, R$18, 000, 00, Tr: 99623664

JEEP - Vende-se, 61, gasolina, 4x4, redu
zido, R$18, 000, 00, Tr: 33740649

Mitsubishi- Vende-se, l200 Gl 98, 4 X 4,
Diesel, Cabine estendida, Completa, AR,
DH, TE, R$29, 000, 00, Tr:9983-9046 falar
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Mitsubishi- Vende-se, 07, l200, APE,
Out doar, chumbo, R$29, 000, 00, Tr:
30550024/91561228

PAJERO SPORT - Vende-se, 02, disel, 2, 8,
completa, 4x4, R$48, 000, 00, Tr: 91151154

PICASSO - Vende-se, 02, exclusive, AR,
banco de couro, compl, ótimo estado, R$24
500,00, Tr: 8862-0017,
PICASSCl - Vende-se, 04, completo, R$29,
000,00, TR:33705622

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

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

9934-7517

TOVOTA - Vende-se ou troca-se, 04, HllUX,
3, O, turbo, 4x4, preta, gabine dupla, couro,

compl, 58, OOOKM, 1° dono, Tr: 3376-5122,
VAN FURGAO - Vende-se, 03, Mercedes
Benz Sprinter 311 CDi, 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

C3-vende-se, 07 esportif, cor bordo,
completo com couro, 30, 000, 00, sem

troca, Tr:9987-1004

Ia PEUGEOT
Pegeout 206- Conversfvel, ano 2003, R$35,
000, 00 + financiamento Tr: 3372-1371

Pegeout 206-vende-de, sesation, 08, 1, 4, flex,
preto, 4 portas, direção hidráulica, ar condicio
nado, 1Vdt. película, som, 16, OOOkm, 28, 500,
00 ou entrada de 16, 500, 00 mais 29x de 612,
00, Tr: 9161-0907 ou (47) 3338-1565

Pegout 206- Vende-se, ano 2001, 16Vv,
completo menos direção, cor vermelho, 1, O,
R$16, 500, 000, Tr: 9975-3940/9902-6717,

PEUGEOT 206 - Vende-se urgente, 07, SW
Flex, compl, único dono, R$25, 700, 00, Tr:
9918-0000

PEUGEOT 206 - Vende-se, 02, prata, AR, OH,
VE, TE, Air bag duplo, pode ser financiado,
R$18,500, DO, Tr:9975-0078,

Peugeot 206 -1, O 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, completo, rodas de liga 14, volante
com regulagem de a�ura banco do motorista
com ajuste de altura, R$36, 500, 00 av, ou

R$32, 500, 00 + 5 x 891, 00, Tr: 9651 9954,
Messias

Peugeot 206-Vende-se, 1, 4, flex, tp de linha,
R$28, 000, 00, Tr:8405-9689

Peugeot 2003- vende-se, cabriolet, lindíssimo,
completo, 40, 000, 00, Tr: 9922-8300 ou

2106-8522

Pick up Peugeot- vende-se, ano 95, valor 4,
000, 00 mais financiamento ou troca-se por Tr:
3370-8249

zz: RENAUT
CUO - Vende-se, 03, Rl, 1, O, preto, completo,
air bag duplo: ótimo estado, R$18, 800, 00, Tr:
9978 6795 Raquel
CLlO - Vende-se, 03, Sedan, 1, 6, completo,
top de linha, R�20, 000, 00, TA: 91021701

CLlO - Vende-se, 04, 16v, prata, esportivo,
completo, gasolina, 50, OOOkm, R$23, 000, 00,
Tr: 9902 3992

Clio- Vende-se, 06, 2 portas, preto, R$17, 500,
00, Tr:9186-1357,
MEGANE - Vende-se, 01, sedan, comot, cinza,

'

Tr:8433-0088,
MEGANE - Vende-se, Grantur 08, completo,
revisado com 40, OOOkm, Tr:9186-5783,

MEGANE RETH - Vende-se, 01, 2" dono,
completo, pneus novos, Tr: 99479765

Megane- Vende-se, 07, único dono, R$36, 500,
00, Tr:8402-5923

Megane- Vende-se, ano 07/08, Dynamique, 1,
6, 16V, Réx, Completo, único dono, Tr: 9131-
0179 ou 3373-7330

Renault-Vende-se Scenic privilege 2, O, 2004,
AC, OH, COMPUTADOR DE BORDO, Trava, VE,
Alarme, Banco de Couro, Automática, Preta,
R$29, 500, 00, Tr: 91440121 Tratar com

Ricardo,
Scenic 2001 frénte nova, RXE 2.0, GaS/
GNV, prata, completa: Ar condicionado/
Vidros elétricos nas 04 portaS/Freios ABS e a

disco nas 04 rodaS/Rodas de liga aro 16 com

pneus novoS/Travas elétricas nas 04 portas /
Som com Cd e comando no volante/Direção

hidraulica/volante escamoteáveVAir bag duplo/
Retrovisor elétrico/Computador de bordo/
Pelicula nos vidros/Emplacada/R$ 28.000,00.
OU TROCO POR VEICULO SEMI-NOVO ATÉ R$
50.000,00 PAGO DIFERENÇA Á VISTA: Tratar
3371-8153/9186-722 .

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 Privilege, 2, O, 04, AC, DH,
Computador de Bordo, Trava, VE, alarme,
Banco de Couro, automática, R$26, 000, 00
preta, Tr:9983-9046 Joise

sené-vence-se, 03, 2° dona, 25, 000, 00
Tr:3275-2421 ou 9148-5790

"I. VOlKSWAGEN

BORA - Vende-se, 01, azul, compl, banco de
couro, com rodas tsw 18 ABS, R$26, 500, 00,
Tr:8405-9689,
Corsa- Vende-se, ano 94, cor preto, aro de liga
leve, R$8, 500, 000, Tr:3370-1161 .

Fusca- Vende-se, 71, em bom estado,
Tr:9933-0227

Fusca- Vende-se, 76, aceita-se moto em troca,
Tr:3376-1338

Fusca- vende-se, 81, R$2, 600, 00, Tr:3273-
5360

Fusca- Vende-se, ano 74, vermelho, bancos em

corvim original de fábrica, motor 1300cc, em

ótimo estado, em estilo original com altemador
e pelí�ula, R$7, 500, 000, Tr:8809-6382 Jader

Fusca-Vende-se, ano 71 , ótimo estado,
Tr:9933-0227

Gal - Vende-se, 03, Special, alcool, R$14,
-500,00, Tr:33719157

Gal - Vende-se, 09, 1, O, 4 portas, flex, preto,
R$28, 000, 00 Tr:3273-5233,
Gal - Vende-se, 94, 1, O, R$8, 800, 00,
Tr:9962-3664,
Gal - Vende-se, 96, Plus, 1, O, 59, OOOkm,
branco, única dona, R$11, 500, 00, TA:
9975-1177

'

GOL - Vende-se, special 02, 2pts, ótimo
estado, Tr:9188-2814 C/ Antonio

Gol- Vende-se, 93, 14, 6, branco, R$7, 500,
00, acita-se automóvel em troca, revisado com

garantia, Tr:3373-3311 9962-5885

Gol- Vende-sei 95, modelobola, emplacado

Classimais 7

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 trava eletrica com alarme automatico.
rodas ll, parachoq personalizado, R$17600,
DO, Tr:3370-0073, 9123-7355

Gol-Vende-se, ano 99, MI, R$5, DOO, 00 de
entrada +parcelas R$400, 00

Gol- Vende-se, Gti, completo, branco,
Tr:9933-0227

Gol- Vende-se, 94 Branco, Motor 1000 CHT,
Possui trava, alarme, bancos em curvim,
escapamento turbai, aparelho de dvd player
com tela embutida, dois 6" da pionner,
quatro 69 da pionner, um Sub da pionner,
um Módulo de 1200 da Buster, R$10, 800,
00 com o som, e sem o som 9, 500, 00"
Tr:8855-9931: e-mail: rafaelosouza87@
gmail, com

GOlF - Vende-se, 06, 2, O, 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 3600/473273
5144 (após 18hrs)
GOlF - Vende-se, 95, GTI, R$12, 000, 00,
TR: 33716968

Gol-Vende-se, 01, vermelho, ótimo estado,
R$10, 600, 00, Tr: 9123-7355

Gol-Vende-se, 92/93, gasolina, 1, O, R$7,
500, 00 av, Tr:8831-8122 Patricia ou Edir,

Gol-Vende-se, GTI, 2, O, completo, branco,
Tr:9933-0227

KOMBI FURGÃO - Vende-se, Ó7, branco, flex,
c/ GNV, Tr: 9979-6850 / 3371-6368

Kombi- Vende-se, 97, com GNV, envidraçada,
R$10, 500, 00, Tr:3275-2716

PARATI- Vende-se, 97, 1, 8, 2 portas,
Tr:9973-9749,
palO - Vende-se, 00, ótimo estado, compl,
R$20, 500, 00 ou R$16, 000, 00 de entrada
+ 12x de R$652, 00, Tr:3376-3978 (após
13h)
SAVEIRO - Vende-se, 00/00, G3, cinza,
ótimo estado, Tr: 33761060/91376250 c/
Maicon pela manhã

SAVEIRO - Vende-se, 99, bola, 1, 6, R$15,
000,00, TR:33716968

Voyage -Vende-se 1, O, ano 2009, cinza,
completo, c/lmobilizador eletrônico, Volante
multifuncional, alarme, MP3 c/entrada p/
SD, USB e bluetooth, R$33, 000, 00 - T:
8433-7261
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