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/ Passo a passo para boas apresentatóes "\
/ V' Escreva o que deseja dlz�f em um papel e faça uma Qrganiza�o \I das Ideias em um quadro. pense em como você vai apresen"'r \

as informaçOes visualmente para o pUblíco \
ti' Evite tópicOS nos slide, de sua ápresentaçãe. use fotografias. I)gráficos, vídeos e lextos
ti' come<e contándc uma história. Não se esqueça de falar algo J
imprevisivellogo no inrelo da palestra '. /, para conquistar seus clientes. mostre como eles podem atingir

/seus objetivos por meio de Seu discurso
V Por fim. analise se sua apresentação está clara. correta. //

concísa, coerente e-consistenle /'
/'

/,
-_..-�

.-------"'

Quem
,.,.,

naose
•

COntUDlca... Vale darumapalmada?
Projeto de lei do governo federal que
propõe o fim dos castigos físicos gera debate.
Pais e especialistas questionam proposta.
Página 11 .

Especialistas dizem que o sucesso

está diretamente relacionado
à habilidade de se relacionar.

Talento & Sucesso

Negócios seguem
no fim de semana
Expo também oferece
atividades para toda a família.
Neste sábado, colecionadores
vão dar um show de
aeromodelismo. Página 10

"."

O
Funcionário público
é preso por tráfico
Lidio Lazzaris, 52 anos,
trabalhava no Museu Emílio
da Silva e ocupava cargo de
confiança. Ele deve ser levado
ao presídio na manhã de hoje. .

Página 23

Instituições de ensino alcançam me_ta do Ministério da Educação para 2021 e mostram como é possível,
apesar das dificuldades, proporcionar uma educação de qualidade. Embora não exista uma fórmula mágica,

o que se observa/nas escolas que registraram-os melhores índices da região é que capacitação dos pr.ofessores,
participação dos pais, envolvimento da comunidade e projetos inovadores fazem toda a diferença.

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Silvia Kita
1923

A falta de médicos no
Distrito de Jaraguá.

este ano diversas notícias foram pu -

.

blicadas no jornal O Correio do Povo
referente à falta de médicos residentes
no Distrito de Iaraguã. Muitos médicos

passavam pela cidade, mas poucos permane
ciam, e na maioria das vezes por pouco tempo.

Uma das causas era a dificuldade em fazer
com que a população aceitasse os procedimen
tos médicos e os remédios por eles administra
dos, ao invés de se "consultarem" com charla
tões e curandeiros. Outras dificuldades eram as

intrigas disseminadas por desconhecidos que

faziam a população perder a credibilidade sobre
as atividades médicas, e as ameaças sofridas pe
los profissionais.

O jornal clamava para que os mais de onze

mil habitantes do Distrito não dessem ouvidos
aos exploradores sem consciência e pensassem
na população que não tinha como ir aos maio
res centros para tratar de suas enfermidades.
Somente eram aceitos os serviços das parteiras
e dos farmacêuticos. Em pouco tempo passaram
por Jaraguá os médicos Gelas Filho, Ismênio Pa-
lumbo e Alberico Roth.

.

ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO

Atividade agrícola em Jaraguá

Solicitação dos habitantes
da picada do Rio da luz

No Arquivo de Joinville estão guardadas as

Atas do Conselho Deliberativo do Município
de Joinville. Este conselho tinha por função
deliberar sobre os requerimentos e proposí
ções encaminhados ao superintendente do

município. Na ata de 3 de julho de 1899 consta

uma petição dos moradores da picada do Rio
da Luz, solicitando o prolongamento da estra

da do Ribeirão do Serro até o Ribeirão da Luz.
Os conselheiros lembraram que aquelas

terras eram excelentes para o cultivo e que os

colonos, ali instalados pelo Estado através da

Diretoria de terras .e Colonização sediada em

Blumenau, não podiam transportar seus produ
tos até o comércio do Itapocu porque a picada
ali existente era de péssima viação.

Diante de tão importante solicitação resol
vem encaminhar para o Congresso Representa
tivo do Estado para que sejam tomadas as provi
dências necessárias. Isto somente aconteceu.por
volta de 1901.

Este registro demonstra a importância da

agricultura para a região e a necessidade de in
fraestrutura adequada para seu desenvolvimento.
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RESOLtrÇÃ� N. 22
, Btustlcin Superintendente Mu.

O cidadârl .Fr�dc�·lco
'

'. . , .

nicipal de JOlnvll�d�S os babitante8 ao MUnlClp"r) '{Ih:
Faço saber a t" I estabeleceu e eu 81l.fICC101lO r)

O CODselho Munlc1pa

�egR�;ulamento para os Z�I�do�es.
H 'tantos didtrícto5 adOOlUlstnltlvo8 ruo

Ar! I 1<lvera • I
'

.'

Superintendente JU gar necessanos no

!'Ilce, <Iuand:osbo conserVIHji'W das 'estradas, pontos, h".
mtcreS&6 .1 oa

. . ,

.. 1'(,5 etc, do J'llllOlClplO, • .' •

er

Art. Z. O Supel'Í,ntc?dente determmal& as circum-

�crip(;ue� de carla dl8t�I()!f!. , .

•

Arl. 3. Em cada districto l�avera um Zelador.

Art. 4, A nomeação dos Zelad.ores é P?r guairo
1I1l110�. c()rre�p()ndelltes ao rf)Sp8Ctl�·? quatrlCll,mO rl,)

COllaclho (1- Superintendente; será feita pelo Superin
tendente, preced�nrlo pI'V'p0 -ta apresentada pelos HIDra·

d"rc8 do respectivo distrioto administrativo.
r •

Art 5. Taes propostas serão apresentadas ate o dia
l;í de Janeiro de cada quatriennio. O Superintendente
farlÍ as nomeações e desiguarã o dia, em que todos os

Zeladores nomeados por elle, .leyclu apresentar-se, para
prestarem a promessa constitucional.

Art, 6. Ao Zelador eompete manter em b0l11 e.;tad"
a viação de seu districto, fazendo commuuicaçãc ao

fiscal ou directamente ao Superintendente Iou aos In
tendentes districta_og) dos reparos e concertos, ?c .qlle
carecerem os caminhos pontes e bceiros do cllstm·w.

Art. 7, Quando se tratar de melhoramentos e coo·

certos. dceeja\"eil .de maior importancia, o Zelllfhll' C·(lll·
cara tlm. reun�ão dos proprietários de seu, distnc.

ella se dehberar sobre () aSlu to e 5ubme

o cid'l<1ilO Proeopio Gomes de Oliveu-a, S'll,,,ril1t(,n.
dente Mllnieipnl 1.1(7 Joinville: F"çu snher a todos os

hahitantes do mnnicipio, qu.!. o Conselho 1I111llú,.ipnl estn-

heleceu e eu sancciono ., seguinte resolução :
'

Art. 1. }i'kl' ,) Supe ..intendente antorisado ,t coadju
var 11 construcção das IH./llÍ($· sobre (' Rit) Serro e ,1/.1'
Tlit;utl (:O!Il 1\ cf'wlltl/ do, 4;1l()1)ili'" pels verba »Obras
Pllblicll�< ou por nJiÜI'a.;/l1l rir. (lt" ... 'C(,S do Estndo. '.

Art., 1. Q)lIUlrl,} " G()\'(:1'1I0 Est.t"h1l41 pngal' II qll .utia
i!<'.püruliil" <:111 ,Iii/IS l"Hlt,,�, () Districto do .Tl\l�lgtlll de
VI.llv(.rá 11'. .0 C ....f.." :\!lIri;c.if",1 II importnnciu Ildinll(.(lda,

.o\l'to. tJ. g�:,t'1-!"HUH:l,f: 1\$ d',fo]'.10]!.tCjõo1l em -c.(1ntnu·io.

.

I'n).,lÍ'jll'.'·"0 " tnIlHpm·s/,.

;JllpUril1l<!lI,J,'I,",i'l IIlttni"j!ml do ,J"Ülvillr." 11Q,j; vinte (!
!"ca ,li,," ih, "".\l",h· Ahril tI�.> IUlnfl d('l mil novecentos
" 'I,I/Ül'(>, ,1""j",,, �"l(I.. ri" 1!"'lmbli�a.
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PHUCOPIO HoAlr;s D'Ór:ifV�}1RA:
N't'$!<1 $()(.'.l't'tt,ri.' fói �dl"ilL\ I� pl.lblieadn II presente

r��()!u�ii(l ""� 23 ti#' Abril d" t�.
O _ (lffi"i�>I ..tl\ Sc.eretllrir. MQní�ipal .

Victor Müller..
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PONTO DE VISTA

Jorge 8r09no';,
ecqnom;sta

Durval Marcatto,
I pres;dent� da Acijs"

",

Verde e as Criancas Pálidas
�

Ao adentrar na

seara das questões
sociais, alguns
partidos verdes
fazem o jogo do

conservadorismo,
tentando seduzir

mentes jovens
numa verdadeira

manobra.

�.. erta vez, ao participar de uma explanação
sobre o universo que engloba as questões
sobre direitos humanos, observei que o

..._ tema é realmente amplo. Prova disso são
as questões abrangidas pelo PNDH (Plano Nacio
nal de Direitos Humanos) e pelo explanador, que
discorreu de forma brilhante sobre
os 'demais problemas do Brasil nes

sa esfera. A abrangência que o tema

comporta abre um leque de discus
sões que vai desde os direitos fun
damentais ao comportamento dos
meios de comunicação em relação
aos direitos humanos.

O uso de temas cuja capacidade
de exposição aflui para outras áreas
é uma característica da modernida
de, na condensação de variados as

suntos sobre determinada bandei
ra. A preocupação com o verde, a

sustentabilidade, os direitos huma
nos são essenciais, de fato; contudo, vale uma re

flexão no que diz respeito à utilização partidária
da sustentabilídade e do verde como postulação
de uma política mais restritiva à questão social

propriamente dita. Aliás, por exemplo, a falta de
saneamento básico seria um assunto relaciona
do aos direitos humanos, ao verde, à ecologia, à
saúde pública ou à inclusão social?

Na realidade, os partidos verdes ao redor do

mundo acabaram por diluir seu discurso, capi
talizando os demais entraves sociais ao mesmo

tempo em que tentando restringi-los, de forma

que fizessem uma apologia nas propostas de

redução de crescimento econômico, quando,
na verdade, o que precisamos é crescer muito,

mas com responsabilidade social,
.

o que envolve não só questões
sustentáveis, mas acima de tudo

urgência no que diz respeito à ali

mentação e às condições de saúde
das nossss milhares de crianças
carentes de verde e completamen
te lânguidas de fome.

Ao adentrar na seara das questões
sociais, alguns partidos verdes fazem
o jogo do conservadorismo, ten

tando seduzir mentes jovens numa

verdadeira manobra diversionista

ideológica; retrocedente. Temos a

obrigação de defender os meios de
sustentabilidade, o verde, mas jamais de propor
que o ser humano, em países pobres como o Bra
sil, onde a desnutrição ainda impera, seja pri
vado de crescimento econômícocom base num

discurso que apenas confunde as interpretações
abrangentes de expressões de impacto, como a

pura bandeira de cor verde se sobrepondo ao po
bre rosto pálido de nossas crianças, de saúde pre
cária e insustentável.

"

"

SERViÇO

FESTA

Escola do Garibaldi
promove festajulina

A Escola Luiz Gonzaga Ayroso, da Estrada Gari

baldi, realiza neste sábado sua festa julina, a partir
das 14 horas, no ginásio de esportes e refeitório da
unidade educacional. No local haverá cachorro

quente, maçã do amor, pipoca, espetinho, strudel,
café, quentão, água e refrigerante. Durante todo o

evento haverá várias atrações e opções de lazer, en

tre elas, cama elástica, piscina de bolinha, pescaria, e

eleição da Garota Luiz Gonzaga Ayroso.

EXPOSICÃO
Fotógrafos apresentam
obras no Museu Weg

Até o dia 25 o público pode conhecer o trabalho de

fotógrafos amadores de Jaraguá do Sul que estão ex

postos no Museu Weg. A mostra reúne trabalhos de 15
dos 18 alunos de workshop que o fotógrafo profissional
Flávio Ueta ministrou em parceria com a Unerj/PUC.
Com entrada gratuita, a visitação acontece de segunda
a sexta-feira das 9 às llh30 e das 13h30 às 16h30, aos

sábados das 9 às llh e aos domingos das 15 às 17 horas.
Nas quartas o horário se estende até as 20 horas.

CHUVAS

Cancelado show
no Centro Histórico'

A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul cance

lou o show com a banda Cantos e Encantos agen
dado para as 10 horas deste sábado (17), no anfite
atro do Centro Histórico, dentro da programação
comemorativa ao centenário da ferrovia. O cance

lamento é devido ao mau tempo previsto para este

fim de semana. A Fundação ainda não tem uma

nova data para o evento acontecer, mas garante
que o show será remarcado.

GUARAMIRIM

Sábado Cidadão
mudou para dia 24

Devido à previsão de fortes chuvas neste dia 17, o

Sábado Cidadão e a Festa lulína de Guaramirim foram
transferidos para o dia 24 de julho. O local e horário

permanecem os mesmos: na rua João Butschardt, em

frente ao Ginásio de Esportes Prefeito Rodolfo Iahn, das
16h às 21h. As atrações também serão mantidas, como

a fogueira, casamento caipira, forró e todas as gulosei
mas tradicionais. Haverá distribuição de comidas típi
cas da festa As atrações seguem até as 21h..
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IMAGEM DO DIA

Envie sua foto para o e-mail redacaoeocorrercdopovo.corn.br,
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

EMPRÉSTIMO FÁCIL
Adquira agora mesmo um empréstimo rápido e seguro, sem

burocracia e sem comprovação de renda. Fazemos para
autônomos, assalariados, empresários, aposentados e

pensionistas. parcelamos em até 180 meses, sendo que a

16parcela para 90 dias e mais ....você ainda escolhe a data para
pagamento e você poderá adquirir o seu cartão de empréstimo.

Empréstimos de: R$ 5.000,00 à R$ 300.000,00

Atendimento: Segunda á sexta feira das 09hOO às 17hOO

Ligue agora mesmo e faça uma consulta sem compromisso.

- _. - .- -_ .. -

'-"-1
I
1
1
I
!
1
1

Cada
Cada

A Câmara d
de Guarami
lei que proí '

em ambient
acesso púbh
Mas preserv
fumantes ex

escolha, des
em ambientes

Com esta lei, Gua} mm ..

ganha, os não-fumantes
..

ganham e a cidadania
ganha.

Entre no portal
www.cmg.sc.gov.br. acompanhe

a atuação dos vereadores

Câmara de Vereadores

Guaramirim
1

--- ----------'
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Câmara aprova a LDO para,2011
Projeto do Executivo recebeu emendas da oposição sobre transporte universitário

MASSARANDUBA

A cidade é a primeira da
região a aprovar a lDO (lei
de Diretrizes Orçamentárias),
que serve de base para
montagem do orçamento do
próximo ano.

PJropost�
do ��cutivo .teve

aprovaçao lUlarunne q�ta
eira na Câmara de Vereado

es, porém quatro emendas
da oposição também foram inclusas.
A mais polêmica diz respeito ao trans

porte universitário. Os vereadores José
Ronchi (PP) e Mauro Bramorki (DEM)
conseguiram mudar a redação, pre
vendo um auxílio integral para os estu

dantes. "O Executivo colocou a previ
são de auxílio aos alunos na LDO, mas

não especificou quanto iria ajudar.
Nós colocamos a palavra integral, que
foi um compromisso deles na campa
nha", conta Ronchi.

O auxílio integral no transporte
universitário foi tema ele umprojeto de

lei de iniciativa popular, aprovado na

Câmara e vetado pelo prefeito. Reinke
recorreu a Justiça e obteve vitória, pois
a lei era inconstitucional. "Já derruba
mos o ato irregular dos vereadores nos

tribunais e agora precisamos esperar a

sentença final para planejar melhor o

assunto, Essa emendanão deve mudar

isso", rebate Reinke.
O prefeito conta, ainda, que com

a aprovação da IDO irá montar um

orçamento para 2011 que contemple
a conclusão das obras e inauguração
do hóspital, além da construção de
200 casas populares. "Ainda não dá

para falar do orçamento total, mas R$
1 milhão deve ser investido na unidade

hospitalar", adianta.

Apesar de ter aprovado oprojeto,
Ronchi fez críticas à LDO na tribuna.
"Essas diretrizes estão muito genéricas.
Elas foram feitas para dar um rumo ao

orçamento, mas o texto que veio diz
muito pouco. O Executivo precisa ser

mais claro, mais direto", afirma.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP

Reinke pretende colocar o hospital no orçamento do próximo ano
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Adiada votação
da divisà da cidade

O projeto de lei que altera os

limites geográficos do munícípío,
passando a localidade de Ribeirão
Jacaré para São João do Itaperiú,
será votada apenas em agosto. O

presidente da Câmara, Inácio Be
sen (PMDB), retirou a proposta da

pauta quinta-feira à noite, após
novas críticas da oposição. Os ve

readores José Ronchi (PP), Mauro
Bramorski (DEM) e Valdemar Mo
ser (DEM) já demonstraram ser

contrários à mudança.
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ACâmara
de Vereadores

de Guaramirim promove
hoje o Primeiro Encontro
de Ex-Vereadores Mirins.

O objetivo é fazer uma avaliação
do programa, o primeiro do gênero
implantado na região.

"Este relato será importante
para sabermos se os alunos conti
nuam empenhados em fazer aqui
lo que foi proposto. O programa
busca formar novas lideranças em

nosso município, e vamos conti
nuar orientando estes jovens para
'estimulá-los a exercer este papel na

comunidade", destaca o coordena
dor do programa Ilton Piram.

A partir das 9 horas, serão reali
zadas atividades em grupo para le
vantar propostas em favor dos ado-

Rejeitado 1
Projeto que pedia a abertura

de crédito suplementar de R$ 8
mil no orçamento da Fundação
Cultural foi o único rejeitado pelo
plenário da Câmara. A proposta,
destinada à compra de um Fron

tlight para a praça do Centro His

tórico, já havia sido aprovada em

primeira votação. Mas a maioria
dos vereadores mudou de ideia,
depois que Jean Leutprecht (PC
do B) subiu a tribuna para dizer

que iria se abster.

A candidata ao governo do

Estado, Angela Amin (PP), volta

hoje a Jaraguá do Sul, na primeira.
visita à cidade após o início da

campanha. Ela será recepcionada
na Praça Ângelo Piazera e segue
em caminhada pelo calçadão
até o Shopping Breithaupt,
onde participa da macarronada
da solidariedade, almoço com

renda destinada às entidades
beneficentes. A partir das 14h30,
a deputada federal estará na

Acijs, para receber um manifesto
das micro e pequenas empresas,
representadas pela Apevi. A

partir das 15 horas, ela se desloca

para a Arena Iaraguá, onde

prestigia a Expo 2010. Angela será

acompanhada pelo candidato a

deputado estadual, Dieter Janssen
e Udo Wagner, suplente do

postulante ao Senado, Hugo Biehl.
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carolina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

lescentes e jovens do município e

que serão encaminhadas ao Exe
cutivo através dos vereadores adul
tos. "Vamos encaminhar também
a proposta da criação do Conselho

Municipal da Juventude, fazen
do valer uma lei promulgada pela
Câmara em 2008", conta Piram.
Os participantes do encontro tam

bém serão convidados a integrar o

"Programa Ouvidoria nas Escolas",
aprovado pela Câmara semana

passada e que vai agendar várias
atividades nos educandários a par
tir dos próximos dias. Já na terça
feira, os vereadores mirins farão
uma visita à Assembleia Legislati
va' onde vão acompanhar as ativi
dades dos deputados e conhecerão
a Escola Legislativa.

Rejeitado 2
Argumentou que votar a fa

vor "lá na frente" poderia trazer

problemas no Tribunal de Con
tas, pelo fato de o painel ter sido
instalado antes da votação do pro
jeto. "No meu entendimento, isso
foi feito de forma irregular. Quando
levantamos a questão, entenderam
como provocação. Depois, perce
beram que estavam errados. Tanto

que retiraram e nem sei onde foi
colocado", disse. Com o voto contrá
rio de cinco vereadores, Leutprecht
também apertou o não, rejeitando o

texto por seis votos a quatro.

DIVULGAÇÃO

FALA Aí!

Recesso não
é férias.

VEREADOR ADEMAR
POSSAMAI (DEM)

ARQUIVO OCP Positivo
Visando o voto consciente

e responsável e como forma de
colaborar com o processo demo
crático eleitoral, a OAB, 23a Sub

seção de Iaraguã do Sul, criou a

Comissão de Combate à Corrup
ção Eleitoral: "voto não. tem pre
ço, tem consequência". Fazem

parte dela os advogados Karina
Martins, Dirceu Campos, Sávio
Murillo de Azevedo, Andréia Fall

gatter, Darwin Harnack, Luciana
Tambosi e Fábio Eduardo Sasse.

Temporário
Na volta do recesso, as ses

sões da Câmara acontecerão em

outro local, provavelmente o au

ditório do STVI (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário). A sede do Legislativo
passará por reformas no seu sis
tema de informática. O projeto
de modernização foi citado na

última reunião pela presidente
Natália Petry (PSB), segundo ela,
necessária para o melhor desem

penho das atividades dos gabi
netes, departamento administra
tivo e o plenário.

Sobra
Os R$ 2 milhões previstos

no orçamento da Câmara para
construção da nova sede devem
ser destinados a outra finalidade.
Segundo a presidente da Casa,
Natália Petry (PSB), há um ape
lo da comunidade para que os

recursos sejam destinados a ne

cessidades mais prementes. Ela

sugeriu ao líder de governo, Ade
rnar Possamai (DEM), uma reu

nião com prefeita Cecília Konell
(DEM) para tratar do assunto.

Democratizando _

o repasse de recursos para entidades esportivas, no montante e a

critério único do Executivo, pode estar com os dias contados. A des
tinação de verba pública terá de passar por um grupo, o Conselho
Municipal de Desportos, que é paritário, ou seja, dele participam na

mesma proporção representantes do poder público e de entidades do
setor. A exigência foi incorporada através de emenda ao projeto que
cria o conselho, aprovado quinta-feira. Resta a sanção da prefeita.
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CHARGE

ESCOLA
ANNA TÕWE

NIlGEJ..

DO LEITOR

Um polo de riquezas
ertãozínho é um polo dis

.....
seminador de riquezas no.

Estado. de São. Paulo. Com
.... Po.uco. mais de 110 mil
habitantes, distribuídos em 418

quilômetros quadrados, a cidade
é forte no. segmento.
industrial, sobretu
do. no. setor sucro

energético, e ocupa
papel de destaque
no. cenário. econô
mico. nacional, Seu
PIB per capita é de
R$ 26:586, o' maior
da região,

Uma pesquisa
feita com as 36 di
reterias regionais
do. sistema Fiesp /

Ciesp apontou que as empresas
da área industrial de Sertãozínho

ampliaram em 8,51 % o. número.
de postos de trabalho. durante
o. mês de março. de 2010, o. que
alçou a cidade à condição de
terceira no. ranking estadual de

empregos, Detalhe: a regional de
Ribeirão. Preto. não. foi incluída
no. levantamento, o. que indica a

possibilidade de a força econô
mica da região. ser ainda maior,

Localizada a menos de 200
Km de distância de municípios
economicamente fortes de São.
Paulo. e de Minas, a cidade tem

o. privilégio. de situar-se no. cami
nho. que liga a Grande São. Paulo.
à região. central do. país. Sertãozí
nho abriga empresas nacionais
e multinacionais de diversos se

to.res da eco.no.mia e também o.

Centro. Empresarial Zanini, que
é o. maio.r centro. de negócio.s do.

,

"

interior paulista .

A acentuada industrializa
ção. do. município. permitirá que,
mesmo. sem ter uma só gota do.
ouro negro. em seu subsolo, a

cidade ganhe dinheiro. com a

exploração do. pe
tróleo. na camada

pré-sal. Isso. será

possível po.rque a

indústria de máqui -
'

nas e equipamen
tos de Sertãozínho é
uma das mais com

pletas e avançadas
do. país. São. mais de
400 empresas atu

ando. nessa área!'
Como se vê, Ser

tãozínho tem um

papel dos mais significativos na

construção do. Brasil próspero.
e moderno como que todos so

nhamos, e que, cada vez mais,
aumenta suas chances de se tor

nar real. E o. potencial de investi
mentos que a Petrobrás realizará
nos próximos anos deve ser fruto.

, de um longo debate, pois o. ideal
é que os mesmos sejam destina
dos às empresas brasileiras, agre
gando. valor à nossa economia e

gerando. empregos para o. nosso

país. Certamente, o. polo indus
trial de Sertãozinho será um dos

grandes beneficiados por esses

investimentos. Mas fica o. alerta,
para os empresários em relação.
à necessidade de cumprir os re

quisitos necessários ao. exercício.
desse pro.tago.nismo.. -,

"

Eduardo Rota, sócio-diretor
da BDO Trevisan

constante daqui para frente. E essa responsabi
lidade não. cabe somente ao. poder público. e ao.s

educadores,
A realidade das escolas com as maíores no

tas no. último. Ideb revela que uma educação.
modelo se faz com professores
capacitados, pais presentes e

com alunos motivados. Os pro
jetos realizados na sala de aula,
quando. são. atrativos e inova
dores, despertam interesse dos
alunos e podem envolver toda
a comunidade. Incentivo. à lei
tura e à cidadania também aju
dam a formar indivíduos mais
conscientes e responsáveis,

Se o. conhecimento é ferramenta de trans

formação social, a região. está no. caminho. cer

to. Para algumas escolas, 2021 já chegou, E para
muitas outras, alcançar o. futuro. é uma questão.
de tempo. e de investímentos.

EDITORIAL

Ensino público e de
qualidade, é possível

Os números alcançados pela região. no. úl
timo. Índice de Desenvolvimento da Educação.
Básica (Ideb) são. animadores. Muitas escolas

alcançaram, ou chegaram muito. próximas,
a nota seis, meta que o. Ministério. da Educa

ção. (MEC) quer que todos o.s

municípios do. país atinjam
no. ano. de 2021 e índice com

parado. a países de primeiro.
mundo. Jaraguá do. Sul lidera
o. ranking das melhores notas

do. Vale, inclusive ultrapassan
do. as estimativas do. MEC. A
escola municipal Anna Tõwe

Nagel alcançou 6,5 pontos no.

teste. Schroeder também é

destaque na lista com duas escolas municipais
nota 5,9 no. exame do. Ideb.

Isso. mostra que 0.' ensino. público. po.de sim
ter qualidade e gerar desenvolvimento. Mas su

perar ainda mais essa meta deve ser uma busca

DO LEITOR

A era do cliente: longe
da re'alidade brasileira?

o processo de mudança'
envolvido em entender

e atender a nuance

decada consumidor é
bastante complexo.

PhiliP
'Ko.tler, selecíonado em 2005 corno

o quarto. maior especialista de negócios
pelo. Financial Times, profetizou há alguns
anos, que, em uma década, empresas que

não. colocassem o cliente em primeiro lugar não

conseguiriam estar presentes no acirrado. merca

do, seja qual for o. segmento que atue.
i

O período. de tempo. estimado.

para esta transformação já pas
sou, entretanto, as empresas que
são reconhecidas como tendo o

foco no. cliente são. consideradas
na vanguarda do. nosso tempo. O

que aconteceu? Por que ainda nos

surpreendemos quando somos

tratados dignamente? Por que
ainda ficamos satisfeitos, quando.
finalmente conseguimos cancelar

_

um serviço que não nos atende bem, tendo. expli
cado nossos motivos para diversos atendentes?

O que sustenta toda e qualquer decisão de mu

dança em corporações é a busca por maíores ga
nhos ou para evitar futuras perdas. Portanto, a de
cisão de adotar uma estrutura organizacional que
priorize o cliente se dará po.r meio da comparação.
dos investimentos necessários em processos, pes
soas e tecnologia versus perspectivas de lucro fu

�o., mantendo. os padrões de atendimento atuais.
Corno ainda nos sentimos corno consumidores

de segunda classe, percebe-se que as empresas não.

priorizaram a mudança de padrão. de atendimento,
O processo. de mudança envo.lvido. em enten

der e atender a nuance de cada consumidor é bas-

tante complexo e nenhuma corporação conseguiu
alcançá-lo em um curto período de tempo, Por

tanto, a cobrança por resultados imediatos é um

dos fatores que to.rna a escolha por esta filosofia'
bastante desafiadora.

Quais são. os principais pontos para uma im

plantação bem sucedida de um modelo de aten-

dimento. com foco no cliente:

conseguir o. comprometimento
de todas as áreas da empresa com

o conceito. de 'cadeia de ajuda';
mudança no. papel das lideranças
da empresa, transferindo. maior

poder e responsabilidade para os

pontos de contato com o. cliente;
sensibilização e entendimento
de cada um dos funcionários da

A acentuada
industrialização do
município permitirá

que, mesmo sem

teruma só gota do
ouro negro em seu

subsolo, a cidade
ganhe dinheiro com

a exploração do
petróleo.

"

"
empresa com o. seu papel perante

a agregação de valor para o cliente; investimento

.tecnológico que suportem todos os processos re

alinhados e que permita agilidade de respostas ao

cliente e obter por parte do. cliente o. reconheci
mento. das melhorias.

.

O momento. da virada da percepção do clien
te é poderoso, pois se entra num circulo virtuoso
onde cada um dos colaboradores da empresa per
cebe os ganhos e o comportamento é reforçado
naturalmente. Gerando. assim resultados cada vez

mais consistentes e reforçando. a crença de que
este é o melhor caminho para o.s objetivos indivi
duais e corporativos,

Marcos Moreno, consultorsênior
da Muttare, consultoria de gestão
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'1\ equipe está
sobrecalregada"

Segurança 7

"
Acredito que

seria preciso mais
representatividade
política da região.
A falta de efetivo
acontece em todo

o Estado, mas

regiõés com melhor
representatividade

conseguem mais
-

funcionários.

Delegado regional Uriel Ribeiro fala sobre as dificuldades
enfrentadas pela Polícia Civil noVale do Itapocu
Falta de efetivo é, na opinião do delegado
regional Uriel Ribeiro, a princ'ipal .

necessidade da área de segurança pública da
região. Segundo ele, o Vale do ltapocu conta
com 32 policiais, mas seriam necessários
pelo menos mais 18 para dar conta da
crescente demanda de atendimentos.

A
inauguração da Delegacia da Mulher - reivin
dicada há mais de 15 anos - e a construção de
uma nova Delegacia da Comarca estão entre

os projetos previstos para melhorar o aten

dimento à população. Estes e outros assuntos você

acompanha na entrevista que segue .

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

o Correio do Povo - Qual a situa

ção do efetivo na região hoje?
Uriel Ribeiro - Atualmente te

mos 32 policiais civis atuando nas

cinco cidades do Vale do Itapocu.
É urn número bastante reduzindo
se considerarmos as necessidades
na área de segurança pública, basta

comparar o trabalho realizado com o

tamanho da equipe disponível. Nos
últimos três anos, o número de fla

grantes praticamente triplicou. Para
atender a esta demanda, teríamos

que ter pelo menos oito policiais só

para fazer o plantão. Hoje, na Delega
cia da Comarca temos seis policiais
fazendo plantão e dois na investiga
ção. Como não há efetivo suficien-

o te, a equipe está sobrecarregada. Os

plantonistas fazem a escala 24 por
48 (trabalham 24 horas direto e fol

gam 48), urna escala que é bastante

pesada. O ideal seria que eles traba
lhassem no sistema 12 por 24 ou 12

por 48, que é a escala prevista pelo
governo do Estado.

.

"

OCP - Qual seria o número ideal?
Ribeiro - Precisaríamos de 18 a

20 novos policiais para melhorar a si

tuação. Em Jaraguá do Sul precisaria
de mais dez policiais, em Guarami
rim mais cinco, mais urn para Schro
eder e mais urn para Massaranduba.
Também precisaríamos de mais sete

para trabalhar na Delegacia da Mu
lher e de mais urn perito e dois téc
nicos de necropsia. Hoje nós temos

somente urn perito na região.

o

OCP - Existe previsão de quando

virão mais policiais?
Ribeiro - Para este ano iremos

receber mais três escrivães forma
dos pela Academia (de Polícia Civil).
Também esperamos que até fim do
ano seja instalada a academia para
agentes de polícia. A Academia de
Polícia Civil é urn curso que prepara
os candidatos que passaram no con

curso para que eles possam assumir
o cargo. Hoje existem 200

o agentes
concursados, mas ainda falta o go
vernador nomear esses profissionais
para que eles possam participar da
academia. Não sabemos se alguns
destes agentes serão destinados à

região, mas estamos conversando
com o delegado geral da Polícia Civil
(Ademir Serafim) para que ele inter
venha junto ao governador para que
venham mais policiais para oVale.

OCP - Qual efetivo estágarantido
peraaOelegacía daMulher? Ele é sufi
ciente parareaIizar os atendimentos?

Ribeiro - Temos garantido urn

delegado e dois agentes, além de
funcionários de apoio que a Prefeitu
ra prometeu. Para poder funcionar,
a Delegacia da Mulher vai atender
só no horário comercial, porque não
temos efetivo suficiente para montar

uma escala de plantão. Precisaríamos
de pelo menos quatro agentes para
que pudéssemos criar esta escala,
mas, como isto não é possível, vamos

fazer o que está ao nosso alcance.
Então decidimos primeiro instalar a

delegacia e trabalhar em regime de

expediente e fechar à noite. Os aten

dimentos fora do horário comercial

OCP - Quando, finalmente, o es

paço deve ser inaugurado?
Ribeiro - Ainda não temos pre

visão de quando será a inaugura
ção porque dependemos da insta

lação da rede de informática. Este OCP - Em algumas épocas do
material está sendo providenciado ano é comum haver reclamações
pela diretoria de inteligência da Po- sobre a filá no Ciretran, na Carteira
lícia Civil, mas houve um atraso em de identidade e na vistoria. Há fun
virtude de problemas na licitação. cionários suficientes para atender
A empresa que ganhou o processo estes setores?
licitatório não entregou os equipa- Ribeiro - Não temos funcioná
mentos dentro do prázo e, por isso, rios suficientes. Estes são setores

foi chamada a segunda colocada. com prestação de serviço direta e o

Por causa disso, não temos como número de pessoas que procura es

anunciar a data em que a delegacia tes serviços é muito grande. Há pou
vai começar a funcionar.

o
o

co tempo houve promoção de venda
de veículos e isso acarretou um au

OCP - A que o senhor atribui a
,

mento considerável na procura tan

falta de investimento na segurança to pelo Ciretran quando pelo setor de

pública da região? vistoria. Além disso, há muitos esta-

Ribeiro - Acredito que seria pre� giários trabalhando nesses setores,
ciso mais representatividade política o que também dificulta porque eles
da região. A falta de efetivo acontece -. ficam por tempo determinado, até o

em todo o Estado, mas regiões com vencimento do contrato.
o

melhor representatividade conse

guem mais funcionários. Em 2008
nós recebemos 17 policiais, só que
naquele ano e no ano seguinte vários

policiais saíram, alguns se aposen
taram e outros pediram exoneração
porque passaram em outros concur

sos. Com isso, ficamos praticamente
com o mesmo quadro do ano ante

rior. Nos últimos dois anos também
estamos tendo urna dificuldade que
antes não tínhamos: muitos candi
datos que são aprovados no concur-

serão realizados na Delegacia da Co
- marca, assim como funciona hoje.

"

so da Polícia Civil não se apresentam
para fazer a academia. Na última
chamada de escrivães, por exemplo,
mais de 20 pessoas não se apresenta
ram. Antes isso dificilmente aconte

cia, pouquíssimas pessoas deixavam
de se apresentar.

OCP - No ano passado, o se

nhor falou sobre a necessidade de
se abrir uma segunda Delegacia da
Comarca. Existe algum projeto em

andamento?
Ribeiro - Não existe nenhum

projeto para instalar uma nova de

legacia, mas defendemos que ela é
necessária. A Delegacia da Comar
ca está comprometida com â falta
de espaço, não temos mais salas
suficientes porque temos espaços

lotados com arquivos e materiais

apreendidos. A ideia é entregar' um

projeto ao novo governador e reivin
dicar que este espaço seja instalado,
o que deve garantir mais segurança a

algumas regiões da cidade.

OCP - Existe previsão de trans
formar a Delegacia Municipal de

Corupá em Delegacia da Comarca?
Ribeiro - Existe um projeto do

Tribunal de Justiça para a instala
ção de novas comarcas, entre elas

Corupá e Massaranduba. Dessa for
ma, as delegacias desses municípios
poderiam funcionar em regime de

plantão e as pessoas não precisariam
mais de deslocar para Jaraguá do Sul
para serem atendidas fora do horário
comercial. Além disso, a população
também contária com um juiz e urn

promotorna própria cidade e um de

legado responsável pelos processos.

OCP - Como está a reforma
nas delegacias de Guaramirim e de
Massaranduba?

Ríbeím - Em Guaramirim es

tamos fazendo urna nova sala para
cartório e vamos melhorar a situação
interna, mas não vai resolver todos
os problemas do prédio, .que já é
muito antigo. Estamos conversando
com o prefeito (Nilson Bylaardt) para
construir um prédio em outro terre

no, através de uma permuta entre a

Prefeitura e a Polícia Civil. Em Massa
randuba os engenheiros realizaram a

análise da estrutura na semana pas
sada e a construção de uma nova sala
deve começar nos próximos dias.
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Somos uma escola em

movimento. A escola não
é silenciosa, é barulhenta.
O que tem de concursos,

projetos, campanhas, a

gente participa e envolve
a comunidade também.

ELIANE MARIA DA SILVA, DIRETORA
DA ESCOLA ANNA TÕWE NAGEL

Escolas públicas provam que é possível proporcionar uma educação de qualidade
JARAGUÁ DO SUL

Muito além do quadro negro,
giz e sala de aula. As escolas
que alcançaram bons índices
de rendimento são ambientes
para motivar, criar e interagir.
-- sse diferencial fez com

que unidades 'de ensino
da rede pública' alcan

..._ çassem 'notas acima de

seis, no último Índice de Desen
volvimento da Educação Básica

(Ideb), A média nacional não ul

trapassa os 4,6 e a meta do Minis
tério da Educação (MEC) é que
as escolas brasileiras alcancem a

nota seis no ano de 2021.

O Ideb é feito a cada dois anos

e tem pontuação de zero a dez. São
avaliados para se chegar ao índice
critérios como reprovação e o de

sempenho dos' alunos na Prova

Brasil, teste aplicado para estu

dantes dos quintos e nonos anos.

Na região, as unidades com as

maiores médias (veja quadro) são
de Jaraguá do Sul, e a maior parte
delas pertence à rede municipal de
ensino. A escola municipal Anna

Tõwe Nagel, no bairro Água Verde,
é a primeira do ranking. No que se

refere a séries iniciais (primeiro ao

quinto ano), a nota foi 6,5 e nas

séries finais (sexto ao nono ano)
a média ficou em seis. A segunda
maior nota da região foi da esco

la estadual Duarte Magalhães, na

Barrádo Rio Cerro, que atingiu 6,3
na avaliação das séries iniciais.

A média nacional não

ultrapassa os 4,6 e a meta
do Ministério da Ed�cação

(MEC) é que as escolas
" brasileiras alcancem a nota

seis no ano de 2021.

Outra boa notícia é que além de
receberem boas notas, as escolas
da região apresentam um aumento
na pontuação, se comparados, com

os últimos exames. Exemplo disso
é a escola municipal Luiz Gonzaga
Ayroso, de Jaraguá do 'Sul, nota 3,9
no Ideb 2007, que passou para 5,1

,

pontos em 2009. Fora de Jaraguá
do Sul, as escolas municipais
Santos Tomaselli e Emílio da Sil

va, ambas em Schroeder, foram

destaque. As duas receberam
nota 5,9 no Ideb aplicado para as

séries iniciais.
,

• Debora, Volpi ,

.:, debor.a@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI
,

Envolvimento, de educadores, alunos, pais e comunidade, é um dos
fatores que levaram a escola- Anna Tõwe Nagel ao topo do ranking

"
Aqui os professores ensinam e uma vez por semana

a gente vai à biblioteca pegar livros. Em casa, minha
mãe olha meu caderno e minhas provas.

JOELlN KUESTER, 9 ANOS, ALUNA DA ESCOLA DUARTE MAGALHÃES .

"_'
"

Projetos que· integram
.

e éÜudam a aprender
Planejamento, dinamismo e integra- mos onde queremos chegar. Buscamos

ção são alguns dos diferenciais que fa- sempre inovar e criar atividades que
zem da Anna Tõwe Nagel a unidade com tornem os alunos mais participativos",

'

a maior nota no Ideb, em toda a região. revela a diretora.
"Somos uma escola em movimento. A 'Um dos projetos que vem dando'
escola não é silenciosa, é barulhenta.. certo na escola e que envolve pais; alu
O que tem de concursos, projetos, CaIl1-

'

nos é professores é o "Troque, ganhe e

panhas, a gente participa e envolvea co-
.

ajude". A cada 15 dias, os alunos levam
. munidade também', conta a diretora da .. materiais recicláveis para doar à esco

unidade, Eliane Maria da Silva, I'A escola é. la. São cerca de i.s mil quilos de lixo ar

diferente, a gente se entUsiasma. Se a gen- , recadados a cada edição da campanha.
te faz um trabalho diferente, a professora, Os resíduos são vendidos e o dinheiro

expõe para as outras turmas", acrescenta recebido é revertido em investímen
a aluna Amanda Naizer, 12 anos. tos para a própria escola. IIpOSSO dizer

São 849' alunos de ensino funda- que'90% dos pais participam da esco

mental, 64 funcionários, sendo 40 la. São palestras, homenagens, festas e
'

professores, e 23 anos de história. Ena projetos que integram acomunídade",
escola, onde os índices de rendímen-. finaliza a diretora, lembrando que uma,

tos são maiores que os previstos pelo! das metas da instituição é .dirninuir o'
MEC para 2021, a busca pela excelên- índice, de repetência, que em 200�1 fi- ,

cia é constant�:.:I!��"��Jffi���§·, qa��e':,�... �q.��.rn�.,1��,"'J:""�','i:' ;.,,:\ •.;

..
,

"

."

"
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Para educadora, pais
precisam participar
Especialista fala sobre desafios para manter bons índices

Diminuir a repetência e

aproximar a famflia da
escola. Esses são alguns
desafios apontados
pela gerente de Ensino
Fundamental da Secretaria
Municipal de Educação,
Hélvia Tomaselli, para que
as escolas mantenham e,
até 'mesmo, avancem em

relação às notas do Ideb. Em
entrevista ao O Correio do
Povo, a educadora avalia os

atuais números e fala sobre
a importância dos pais
participarem da vida'
escolar dos filhos.

o Correio do Povo: Como você

avalia o desempenho das escolas do

município de Jaraguá do Sul no úl

timoIdeb?
Hélvia Tomasellk O resultado do

Ideb me deixa muito satisfeita, por

que houve uma melhora e muitas es

colas mostraram uma melhora bem

significativa. Agora, as escolas preci
sam manter os resultados e avançar.

Porque, a grosso modo, uma nota 6,
por exemplo, em um índice que vai

de zero a dez, é baixa. Mas nós temos

que pensar que no Brasil não se che

ga a dez, se chega a uma média de

4,6. Mesmo que tenhamos notas 5,6
e 5,2, acima da média nacional, nós

ainda temos muito trabalho a fazer.

OCP: Qual o diferencial das es

colas que foram destaque no Ideb?
HT: Elas focam os trabalhos na

questão pedagógica. Claro que tem

comunidades em que os alunos têm

o hábito da leitura, o que facilita o

aprendizado, por exemplo. Mas a
.

questão do foco no plano pedagógi
co é muito importante. E a questão
também da formação continuada

em serviço. As reuniões pedagó
gicas têm que ter foco no estudo,
assim o rendimento é melhor. O

planejamento tem de ser contínuo.

Organização interna faz bastante

diferença. Planejamento, organiza
ção e projetos são muito importan
tes, e tem de sempre estar ligado ao

plano pedagógico. O envolvimento

com a comunidade também é um

diferencial. A Anna Tõwel Nagel

As escolas

precisam manter

os resultados e

avançar. Porque
uma nota 6, em

um índice que vai
de zero a dez, é
baixa. Mas nós

temos que pensar
que no Brasil não

se chega a dez,
se chega a uma

média de 4,2.
HÉLVIA TOMASELLI,
GERENTE DE ENSINO

FUNDAMENTAL

"

(escola com melhor nota no Ideb

na região), por exemplo, envolve

muito a comunidade em tudo que
faz. Eles estão envolvidos em pro

jetos com o lixo, a água eessa mo

bilização é muito grande.

OCP: Um dos critérios levados

em conta pelo Ideb é o índice de

reprovação. Nas escolas munici

pais de Iaraguã do Sul, este índi

ce ainda é alto?
HT: Ainda é "alto, mais de 4%.

Porque se pens� em 100 alunos, são

quatro, em mil, são quarenta.Nosso
objetivo é aprovação com aprendi
zagem. Não adianta simplesmente
aprovar. A escola tem de conhecer

o aluno. Se um aluno
não aprende, ações
devem ser traçadas,
durante o conselho

de classe, levando em

conta cada indivíduo.

OCP: O que o mu

nicípio tem feito para
diminuir o índice de re

petência?
HT: Nós estamos

priorizando a forma

ção da equipe gestora.
Eles estão' orientados

para que acompanhem
os trabalhos na escola.
Trabalhamos com eles,
como o aluno aprende,
como deve ser a abordagem com

. criança, com adolescente. Os gesto-
res precisam acompanhar' o traba

lho dos professores, não controlar,
mas orientar mesmo. Acompanha
mento e orientação, essa é a ideia. O

professor, quando está próximo do

aluno, consegue diminuir o índice

de reprovação. Porque se a criança
tem mesmo dificuldade, especialis
tas são consultados, e esse aluno vai

reprovar só em caso de necessidade,
se for melhor para ele. Muitos alunos
sabem e não entregam trabalho e

isso causa reprovação. A escola tem

ser organizada para regular esta

situação. O trabalho entregue de

pois da data pode valer menos, por
exemplo. Mas ele tem que entregar
o trabalho. E se de uma turma de

. trinta alunos, dez não entregaram
o trabalho, este trabalho não de

veria ser feito. Os instrumentos de

avaliação têm 'de ser válidos, por

que o objetivo não é ter nota para
dar ao aluno, é ver se o aluno está

aprendendo e tomar decisões.

OCP: Qual o papel das avalia

ções no aprendizado do aluno?
HT: Sobre as avaliações nas es

colas, a gente gosta de frisar que
toda avaliação só é avaliação se tiver

tomada de decisão. As escolas que
tomam decisões a respeito dos seus

alunos, têm melhores resultado. O

aluno passa a ser o foco. E o profes
sor conhece o aluno como indivíduo,
nome por nome. A escola precisa dar

.

identidade para 'cada aluno, isso faz

toda a diferença.

OCP: Como os pais devem acom

panhar a vida escolar dos filhos?
HT: Quando os filhos

crescem, a tendência é ir

dando independência e

eles precisam disso. Mas

precisam também de

orientação e fiscalização.
Porque quando o pai se

mostra interessado, isso

valoriza a escola. Quan -

.

do pai e escola trabalham

juntos, a coisa funciona.
É mais fácil ficar vendo
televisão do que ler um

livro. Mas os pais têm de
dar exemplo, convidar o

filho para ler. É preciso
sempre conversar com

os filhos sobre a escola,
acompanhar, orientar,

discutir. E se tem algum problema, o

pai tem de resolver com a escola. Na

prática, ele tem de olhar a agenda do

aluno, perguntar sobre os bilhetes,
pedir para ver as provas, olhar devez

em quando o caderno ·e perguntar
sobre os amigos, o que eles fazem,
etc. E ir à escola durante a semana,

quando a escola promover um even

to, o pai tem que ir. Valorizar a escola

é. muito importante. Quando a famí
lia está presente e dando o exemplo,
o caminho é mais fácil.

"

OCP: Como as escolas de !ara

guá do Sul querem estar em 2021?

HT: Não traçamos uma meta nu

mérica, mas esperamos que todas,
sem exceção, estejam acima de mé

dia 6. A média é sempre medíocre,
queremos ir além, passar dessa mé

dia, mas não com nota, com conteú

do. A nota é só um parâmetro.

• Debora Volpi
debora@ocorreio�opovo.com.br

E�pecial 9

:. •.
I (municipallJaraguá do Sul) : , " 6,O

" ,

·tsch (ffi'JniciPallJa'ragúã dõ s.(jl) ::;� ,"�;:� ; .. 5)7
• Escola Gertrudes Milbratz (municipal / Jaraguá do Sul) : 5,6
• 6soóla ;l\lbetto BatJerc(éstadualj jar�"&t1á do Sul) ,.:.'t� i.'; � ,.5,6··
• Escola Albano Kanzler (municipal / Jaraguá do Sul) 5,6

I.' .• ESC9Itl'(RenÇit@"ijr:adi (rnl1riGipaIIJarªguá.d.PSulh ....� .. ·,
,·.. ',· ,�· •.• �••.M;.:5,5

• Escola Maria Nilda Salai Stahelin (municipal! Jaraguá do Sul) 5,4
• Escolayaldete 'piazev8 Zi�dprs (estadual I. Jaraguá ?O SuQ.....,., :.:, 5,3
• Escola Roland Harold DornbUsch (estadual / Jaraguá do sDI) , 5,3
• Escola Rodolpho Dornbusch (municipalj Jaraguá do Sul) , 5,3
• tscola Guilherme Hanen:l8nri ('munfcifpal/3aragoá'ido stil):; .. :.� ; 5,3
• Escola Waldemar schrnítz (municipal / Jaraguá co-Sul) 5,3
• Escola Atayde Macha�O' tmllli)Í'cipal A'�ara�l:Já dt:> S1:JI) ,.:� .•;: .. :, .•.,t.,!.;, .. 5i13

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 Geral o CORREIO DO POVO • Sábado, 17 de julho de 2010

, .

. er negoCIOS
Neste sábado, visitantes ainda podem prestigiar uma apresentação de aeromodelismo

2
,

.

Ultímos dias para
Mesmo com o frio e o

mau tempo, o número de
pessoas Que visitaram
a Expo 2010 durante
a semana superou
as expectativas dos
organizadores.

[]dadOS
só serão contabiliza

os a partir da semana que
em, com o fim da Feira de

. egócios, mas parece que o

objetivo de ultrapassar o número
de visitantes de 2008 será alcança
do. "Os três primeiros dias costu

mam sermais fracos por serem du
rante a semana, mas mesmo com

chuva estamos tendo resultados

positivos", declara o coordenador da

Expo e diretor de negócios da Apevi
(Associação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu), Iür
gen Joesting.

Na noite de ontem, a atração foi
o desfile de moda promovido pela
parceria Senai/Buzmaq, que reuniu
32 estudantes do curso de Moda

em uma apresentação das cole

ções produzidas em sala de aula.
Os trabalhos incluem o que foi feito

para o projeto Santa Catarina Moda

Contemporânea, com tendências
outono-inverno e primavera-verão.

Como a intenção da feira é
mais do que fechar negócios, a

Fundação Pró-Rim é um dos insti
tutos que está presente para pres
tar serviços à comunidade. Quem �,

for ao estande, que fica do lado de
fora da Arena Iaraguá, vai receber

orientações sobre saúde, preven
ção e fazer a medição da pressão.

O trabalho da fundação ainda
será traduzido na história de pes
soas que passaram por transplan
tes de rim e contam como vivem

depois da cirurgia, além de uma

peça de teatro interpretada por
alunos e voluntários da Pró-Rim.
Nos dois últimos dias, a feira esta

rá aberta a partir das 10h. No sába

do, a visitação pode ser feita até as

22h, e no domingo, até as 20h.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Número de visitantes supera expectativa dos organizadores

VOLUMES PODEM ULTRAPASSAR A MÉDIA PREVISTA PARA O MÊS

Para quem gosta
de aeromodelismo

Se o tempo colaborar, os vi
sitantes deste sábado vão pre
senciar uma apresentação de ae

romodelismo, preparada para a

Expo 2010 por dez sócios do clube
Aeroblue, de Blumenau. Cada um

trará pelo menos duas miniatu
ras de aviões e helicópteros, que

. foram construídos pelos próprios
colecionadores e chegam a 250

km/h, alcançando alturas de mais
de 150 metros. "Mesmo se chover,
estaremos na feira, nem que seja
só expondo os modelos", garante o

organizador de eventos do clube,
Ernando Luiz Leite.

SERViÇO
O que: Expo 2010

Quando: hoje e amanhã,
dois últimos dias do evento

Horário: Sábado - das 10h às 22h

Domingo - das 10h às 20h
Onde: Arena Jaraguá

•

Gastronomia e exposições
são atrações da KolonistenfestFrio e chuva tomam conta do cenário

Nos próximos dias, é precíso to

mar cuidado para não sair de casa

sem o guarda-chuva. É que o frio, .

cuja intensidade tem chamado a

atenção durante toda a semana, vai
vir acompanhando por um nível de
chuva que pode até ficar acima da
média prevista para o mês.

Segundo a meteorologista do

Epagri, Gilsânia Cruz, as baixas tem

peraturas da última semana foram
bastante intensas e inesperadas. "É
normal a chegada de uma massa de
ar frio, especialmente nesta época

do ano, mas essa foi muito intensa.
Só foi menor do que o recorde regis
trado para a década, que aconteceu

em 2000", explica a especialista.
Daqui para a frente, os meteo

rologistas não têm como garantir a

chegada de novas massas de ar frio,
mas por enquanto é preciso ficar
atento às chuvas que são conse

quência de um tempo instável-' os

volumes podem ficar em média em

100mm, nos próximos três dias. A

situação agrava as previsões para
a navegação, já que o litoral catari-

nense continua com picos de onda
de até três metros nas áreas mais O jantar típico alemão, queafastadas da costa. abriu na noite de ontem a 26a Kolo-

.

A neve e a geada, no entanto, nistenfest, deve continuar atraindo
devem dar um tempo. "A geada visitantes até a noite de domingo.
acontece com céu claro! o que não Isso porque a Sociedade Esportivavai acontecer nos próximos dias por e Recreativa Aliança, de Jaraguá do
causa das chuvas e o céu nublado': 'Sul, niovimentou mais de 100 vo

explica Gilsânia Já a possibilidade de
'

luntários durante toda a semana
neve alcançou o pico na madrugada para preparar o cardápio da festa.
de sexta-feira, e segundo o Epagri/Ci- Outro costume típico dos des
ram o fenômeno aconteceu de for- cendentes alemães é o café colo
ma rápida e fraca em São Joaquim, nial, que reúne diversos tipos de
porvolta das 2lh30 da quinta-feira. cucas; bólos e será montado ao esti-

"lo dos colonos. Além disso, churras-
co, marreco recheado, strudel, um

buffet livre de alimentos industria

lizados, salgados e várias opções de

porções serão oferecidas a partir das
llh neste sábado e domingo.

Toda a parte gastronômica foi
feita pelos voluntáríos da socieda- .

de, assim como a decoração típica
do espaço. Entre todas as funções,
cerca de 240 pessoas trabalharam
na produção do evento e vão estar

presentes também durante a festa.
As crianças, além de se diverti

rem no parque do Miguelito, ainda

podem ver as mini-vacas que serão

expostas e pas,sear. nos pôneis, en-

PIERO RAGAZZI

o guarda
chuva deve

acompanhar os

jaraguaenses
nos próximos.

dias

quanto os mais velhos conhecem
os 35 animais que estarão expostos
- incluindo cavalos de raça.. Os ani

mais, que são uma das principais
atrações da festa, vieram de diversas

propriedades rurais da região.
A comunicação é garantida

pela linha wireless de internet que
foi instalada na festa, além de uma

antena própria de celular que fim

ciona para todas as operadoras. En

quanto as refeições custam em mé
dia entre R$lO e R$ 20, a entrada da
festavaria durante o dia. No sábado,
custa R$ 5 durante a tarde e R$ 15 à

noite. O preço na tarde de domingo
é o mesmo cobrado no sábado, mas

a partir das l7h sobe para R$10.

SERViÇO
O quê: 26a Kolonistenfest

Quando: hoje e amanhã
Onde: Sociedade Aliança, na

rodovia Wolfgang Weege,
SC 416, Km 18, Rio Cerro II.

Ingresso: Sábado - entre

R$ 5 e R$ 15 - Domingo - entre'

ss 5 e R$ 10. Mais informações:
(47) 3376-0146, 3376-1024 e

9935-8724.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Projeto do governo federal levanta polêmica

J��

Palmadas: elas
estão de castigo
JARAGUÁ DO SUL

- Uma maneira a mais de
conscientizar ou uma

forma de prQiudicar o

desenvolvimento das
crianças? 1nofensivas ou

traumáticas? Necessárias
ou totalmente dispensáveis? .

E
is as dúvidas que cercam

as quase eternas e comuns

palmadas dadas por pais,
avôs ou educadores em

geral como forma de punir ou de
chamar a atenção de meninos e

meninas para atitudes incorretas.
Pautada por opiniões favoráveis e

desfavoráveis, elas foram postas
de castigo pelo governo federal.

Isso porque, está em discus
são um projeto de lei interessa
do em extinguir de vez essas pe
nalidades físicas. O documento,
enviado na última quarta-feira
ao Congresso, faz alterações no .

Estatuto da Criança e do Adoles
cente. O ECA, como é chamado,
já cobre situações de maus-tra

tos, entretanto, a legislação seria

genérica demais. e precisaria de

adequações específicas. Esse afu
nilamento' porém, expôs preocu
pações e, ainda, levantou o deba-
te acerca do assunto.

.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Lei 'ainda não está em vigor.
O acréscimo sugerido pelo

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva no Estatuto da Criança e

do Adolescente ainda não faz

parte do cotidiano dos brasi
leiros. A proibição. de castigos

, físicos, entre eles as palmadas e

os beliscões, precisa ultrapassar
os trâmites normais na Câmara
dos Deputados e no Senado, ou

seja, receber a aprovação das
comissões e dos plenários. Caso
isso aconteça, por fim, a lei
deve ser sancionada para, en

tão, vigorar. A punição aos pais
e responsáveis prevista no texto

original é de advertência e en

caminhamento a programas de

proteção à família e de.orienta
ção psicológica.

"
Já dei uma

palmada no meu

filho e resolveu.
Ela não doeu
fisicamente

.

nele, mas o fez
entender.
.ANtI,PAULA
MAffEllOlll

."

PIERO RAGAZZI

Ana Paula diz que educação de Arthur, de
dois anos, é pautada pelo diálogo

SUGESTÃO PREOCUPAr MESMO PEDAGQGA CONDENANDO CASTIGO

Geral 11

Um·tapaque
nem doeu,
mas funcionou

A educação do peque- .

no Arthur, 2 anos, é pau
tada na conversa e nas

explicações. Se há alguma
atitude que não condiz
com as, regras estabeleci
das. pelos pais, primeiro,
Ana Paula Maffezzolli pro
cura conscientizar o filho
do motivo pelo qual a proi
bição foi imposta. Quando
a estratégia não funciona,
ela parte para um castigo
brando. Alguns segundos
no' "canto do pensamen
to", geralmente, resolvem
o problema,

UM ALERTA

Contudo, se nem isso

basta, uma palmada pode
aparecer como forma de

disciplinar o garoto. IINão
adianta bater sem mostrar

a causa", explica a analista
financeiro. Foi dessa ma

neira que ela ensinou Ar
thur a respeitar as normas.

O primeiro tapa acon

teceu há alguns meses e,
segundo Ana Paula, nem

chegou a doer, pois além de
fraco acabou sendo amor

tecido pela fralda. Entra
tanto, a reação serviu para
impor limites e alertar.

'Isso pode deixar as crianças sem limites'
A intenção do. governo fe

deral de acabar com as impo
sições físicas dos adultos frente
às crianças suscitou um debate
nacional acerca do assunto e,
desde então, o tema tem gerado
opiniões das mais variadas. 'En
tre os radicalmente favoráveis
e os contrários, há quem tente

enxergar adianté..
Segundo a pedagoga Tânia

Mara Nüssner, a sugestão do

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva preocupa. 110 Estado está
assumindo algo do qual não
dará conta e sem oferecer su

porte algum", afirma. De acordo
com a especialista, nenhuma

criança merece levar chinela
das ou tapas. Mas, também, não

há pai ou mãe que não tente re

solver os problemas sem antes

-

goga é quanto à abordagem
'

às situações propícias de pe
nalidades. liA lei trata a todos

igualmente e não existe desi

gualdade maior que essa", com

plementa.
Por outro lado, Tânia faz um

alerta. Na concepção dela, está
cada vez mais difícil educar,
pois qualquer pessoa ou meio
o faz. "Quem está sem limites é .

a sociedade e não as crianças",
enfatiza.

buscar outras alternativas para
coibir os excessos dos filhos.

Ao invés de penalizar pais
e familiares devido às esporá
dicas palmadas, Tânia acredita

que seria mais viável ajudá-los
a educar. "Eles não sabem mais
como agir", comenta. Em con

trapartida a esse sentimento,
afirma, cria-se uma geração in

segura e insatisfeita. Por isso, a

reação à adequação do Estatuto

pode ser inversa à pretendida.
Outra apreensão da. peda-

PIERO RAGAZZI

Tânia Mara Nüssner:
onde há proibição
é porque também

existe desejo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 Variedades o CORREIO DO POVO • Sábado, 17 de julho de 2010

,

Plural

Beatriz Sasse
4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br

twitter.comj beatrizsasse

rjbeasasse
O(tvt Beatri'z Sasse

DIVULGAÇÃO

o blumenauense André Ricardo Coninck, de 24 anos é o DlAndré
Heat. Seu estilo mescla black music, black pop, R&B, hip hop e vertentes.

Corita para gente como começou a. carreira. O que foi que te

direcionou para a música e para o trabalho como DI?
Tenho dois primos que são DJs, Carlos Fuse e Guilherme.Konnín,

o estilo deles é voltado para música eletrônica. assim, no- começo do
ano de 2007, eles' precisavam de um DJ para abrir as noites do Camorra
Bar (Blumenau), recebi um convite deles para fazerwam-up e comecei
tocando sempre o estilo black music, pois desde criança só ouço hip
hop, rap, R&B, e como o hip hop não era muito tocado na cidade resolvi
arriscar e me tornar um DJ.

,
O que é a música para você?
Música é arte, ela está ligada a sua vida, sempre tem aquela música

que lembra um momento, uma pessoa. Música é essencial.

Quais tuas influências?
Minha primeira foi ver o DJ Puff tocar em Blumenau, assim tenho

hoje como amigo e como uma influência. E tem outros DJs que me

baseio como DJ King (SP) e os Internacionais DJ AM e Iezzy Ieff.

Qual a tua formação e como se aperfeiçoa?
Aprendi a tocar sozinho, ganhei uns toques dos amigos, DJs, mas

o aperfeiçoamento é na base de muito treino nos toca-discos, vendo
vídeos para tirar ideias e ver qual música se encaixa melhor com a outra.

Também é necessária muita pesquisa, todo DJ tem que estar atualizado

pois o objetivo é sempre tocar o que o "púbico alvo" exige na noite.

Muitos querem ser DI. Isso atrapalha ou o próprio meio acaba

separando os bons dos maus profissionais? '

Não atrapalha, porque realmente depois de um tempo as pessoas
conseguem identificar quem é bom ou não. Claro que existe exceções,
alguns conseguem mais espaço do que os outros que merecem.

Qual é a primeira coisa que você pensa/sente quando começa uma

apresentação?
. Cada apresentação é como se fosse a primeira pra mim, sempre fico

empolgado e espero que eu consiga superar a expectativa do público.

Se não fosse pela música, o que você faria profissionalmente que o

deixasse igualmente satisfeito?

Sempre trabalhei na área de edição de vídeo, publicidade, televisão,
. pós-produções de comercias, acho que é nesse tipo de profissão em

que iria atuar, pois é algo que me dá prazer.

O que é fundamental para ter uma boavibe com o público?
Conhecer o público que está presente, seus gostos, conseguir uma

boa visão da pista.

Quais os projetos para 2010? Onde tem tocado?
Ter um público fiel maior ainda no Estado e poder tocar em lugares

que não tive oportunidade ainda.

O que te deixa feliz e o �\le te deixa triste nessa profissão?
O que me deixa feliz é o reconhecimento pelo meu trabalho, nada

mais satisfatório do que ter pessoas que me encorajam e elogiam. O que'
me deixa triste é que você enfrenta muitas situações chatas nas quais
tem que deixar pra trás para não se incomodar.

Deixe um recado para galera de Iaraguã e região.
Primeiramente quero agradecer ao jornalO Correio do Povo' pelo

espaço que me deram, a Fuel Eventos que a cada festa se supera, e

dizer para a galera de Iaraguá e região que estou ansioso para a festa
de sábado no London, porque o pessoal de Jaraguá é um dos meus

preferidos. Peace!

GARAGEM
Ihonatan Willian Moreira, de

Iaraguá do Sul, está concorren

do pelo programa do Domingão
do Faustão, da Rede Globo, ao

concurso "Garagem do Faustão,
com a música intitulada "Me
diz". O público poderá votar e '

ouvir a música composta por '

ele no link httpittdomingaodo
[austao.globo.comtlromingaot
Garagemdojaustaoltl., 16989-p
V1252854,OO.html. Recentemente

Ihonatan também participou de
entrevista na Rádio Jaraguá e teve

boa aceitação do público., Para
, apoio ou contato ligue 8423-0891.

Desconto
A Pimenta Biju está com

'descontos de até 60% em toda
a loja. São poucos dias, corra e

aproveite! Fica na-rua João Mar

catto, 75, telefone 3055-0075.

Nestor Jr. e uma de suas obras da mostra "Lembranças do meu mar"

'TELAS
O Espaço Cultural da Biblioteca Padre Elemar Scheid, da Unerj, abri

ga a mostra dos trabalhos de Nestor Ir., de Itajaí. O artista plástico expõe
em 15 telas o vai-e-vem do mar na sua infância, a vivência como filho de

pescador, além de aspectos culturais da população das cidades litorâne
as do centro-norte do Estado. A exposição "Lembranças do meu rriar"
fica aberta para visitação gratuita até o dia 25 de julho, de segunda a

.

sexta-feira das 8 às 22 horas e aos sábados das 8 às 12 horas. Informações '

3275-8253. Confira mais sobre o, artista em wwwflíckr.com/nestorjr,

Solidariedade
Hoje tem Sábado da Solida

riedade com deliciosa macar

ronada, a partir das llh30, no

Shopping Center Breithaupt.
O valor é de R$ 20 para três ti

pos de massas e quatro tipos
de molho. Ingressos antecipa
dos nas entidades beneficiadas
Ama, Apae,Novo Amanhã, Rede
Feminina de Combate ao Cân
cer, Grupo de Voluntárias Mãos

Fraternas, Casa de Apoio Padre
Aloisio Boeing e Bombeiros Vo

luntários, Corpo de Bombeiros
Voluntários dé Guaramirim e'

Apae de Massaranduba, ou tam

bém no local. Prestigie a maior
macarronada do Estado.

Via
Tem van saindo de Jaraguá para o show
do Dead Fish no dia 22 de agosto em

Floripa! Interessados entrar em contato

com o @chinemo.

StER HAUS CHOPERtA
Show de MPB e bossa nova com Enéias

R9-.asch e Rubens Franco. Couvert RS 4,

dia18
LONDON PUS

, Domingo do Sertanejo com show
de Rony & Ravel (Florianópolis).

Ingresso a RS 15 eles e RS 10 elas.
E agende-se: dia 24 de julho mega

shaw com Nadinha Santora.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
CURUPIRA· 3373-3678

JUMP CLUB· 9118-2001.
BIER HAUS· 3275-4866191'98-0515

ESTAÇÃO. 3376-48221 twitterl-estacaoarmazem
LONDON • 3055-Q0651Iondonjaragua.com.br

ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA. 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584
CHOPERIA SALOON· 3373-1673

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

CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292
MOVING UP MUSIC CLUB • 8856-8389 .

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982
MEGN1\ CLUB. 9181-7452
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Especialista
que o suces

está relacio
àhabilidad
se express

empresa •

Material Didátic� JIGRATIS
* GRÁT'I.S

5OOL de desconto
TO nas parcelas

+
Módulo

INFORMATICA

Formação de Valores
Marketing Pessoal
Formação de líderes
Relações Interpessoais
Fórmação de Equipes
Comunicação e Expressão
Atendimento ao Cliente
Negoaiação e Vendas

t Na cOf!lpra do curso Assistente Ad,ministratfvoj o curso de informática ou Montag�m de. Computadores será gratuito.

4t Concêitos Administratívos
.. Noções de Matemática
4r Faturamento e Financeiro
... Estoque e Compras
.. Finanças Pessoais
• Departamento Pessoal
.fi' Cadastro, Crédito e Cobrança

• Windows
• Word
• Excel

.F �.�. Power POint
#:.�A. Anti-vrrus

• Compactador de Arquivos
• Jnternet

Curso de

MONTAGEM E MANUTENÇAO
de Computadores

www.cebraC.Gom.br
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DE OLHO NO
MERCADO

FIQUE POR' DENTRO

tições de autoconfiança, determinação,
disciplina, trabalho em equipe e humildade

podem ser" aprendidas no livro "Ireínador"
de Michael Lewis, publicado pela Editora
Sextante. O autor se baseia em experiências
de quando jogava beisebol e tinha um trei
nador chamado Fitz, que exigia muita disci-:

plina. Esse é o segundo título dacoleção "Na
Vida Como no Esporte", criada pelo técnico
da seleção brasileira masculina de voleibol,
Bemardinho. A obra é indicada aos pais,
professores, líderes e jovens atletas.

Editora: Sextante

Categoria: Carreira

Preço: R$ 14,90
Páginas: 96

o CORREIO DO POVO • Fim de Semana, 17/18 de julho de 2010

o QUE USAR 'NO TRABALHO: DIA CASUAL
;"t, n 'Pil!H

Soluções Humanas
A PREMIER EMPREGOS É A SOLUÇÃO!

! CONlBATAÇÃO IMEDIATA .:
"

'

Auxiliar de C,ozinha - 30 vagas
Auxiliar de Produção - 100 vagas

Costureira - 50 vagas
Cozinheira - 10 vagas

.

Eletricista - 10 vagas
Estampador' - 20 vagas
Projetista - ,05 vagas
Soldador - 10 vagas
Tecelão � 20 vagas

ACESSE NOSSO SITE E CO,NHEÇA ALGUNS DE NOSSOS,
PARCEIROS E DEZENAS DE OUTRAS OPORTUNIDADES!

-RANKING
DE EMPREGOS

� EMALTA
hotelaria

.

pesquisas
gastronomia
decoração

�'EM BAIXA
reco humanos

petroquímica
construção

saúde

EXPEDIENTE
Coordenadora: Patrícia Moraes

Programação Visual: Bianca C. D. Bublitz

Textos: Agência O Globo

Comercialização: O Correio do Povo

(47) 2106-1919

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. Líder deve acomodar a equipe de acordo com a função exercida e oferecer equipamentos adequados. _

ambiente corpo- com quem você tem mais
rativo tem papel afinidade pessoal e profis
importante no sional." Para ela, é essen

desempenho das cial que o gestor estabeleça
atividades. Ele in- algumas regras simples de

fluencia na produtividade convivência em relação à
da equipe. Por isso, não divisão de espaço com ou

basta o clima ser agradá- tros colegas para evitar des
veL Os líderes precisam se

J respeito, como pedir coisas

preocupar com o espaço, a emprestadas e não devol

'decoração, os equipamen- ver, falar alto ao telefone...

tos, a qualidade sonora e Quanto aos" colabora
até mesmo a distribuição dores que não respeitam
dos colaboradores em suas algumas normas, ela dá

estações de trabalho. uma dica: "Vale presenteá-
Segundo a consultora lo com o livro 'Sem-noção',

em etiqueta .e marketing que reúne cem dicas e en

pessoal Ligia Marques, sina como se livrar de cer

cada empresa tem o seu tos inconvenientes." Essa

estilo e as suas condições publicação foi escrita pela
de oferecer mais ou me- consultora e publicada
nos conforto e moderni- pela Matrix Editora. Sobre
dade aos funcionários. "O a personalização da mesa,

importante é que se tente a especialista aconselha a

proporcionar um ambien- não colocar objetos deco-:
te em que o trabalho a ser rativos. O espaço deve ser

desenvolvido possa fluir neutro e conter apenas os

com mais eficiência. Local objetos de uso diário, como

com pouco barulho, boa caneta, lãpís, grampeador e

luminosidade e facilidades outros itens essenciais.

tecnológicas são itens que
devem ser considerados
em primeiro lugar, embora
isso varie conforme a pro
fissão", explica.

De acordo com Ligia,
o chefe deve estabelecer a

disposição de cada mem

bro da equipe de maneira
.

que o trabalho fique mais
funcional: "O companhei
ro de mesa deve ser aquele

"O funcionário precisa
passar uma imagem de cre

dibilidade e competência.
Colocar na mesa objetos de
time de futebol, ou de per
sonagens de desenho ani

mado' por exemplo, não é
indicado. Esses itens soam

infantis demais, assim
como ter tudo na cor rosa",
alerta Ligia.

NANY LUILO KIMIZUKA

-

SAIBA MAIS

ANDERSON PRADO/DIÁRIO SP/8-4-2010

Ligia Marques fala que o correto é trabalhar em um local com pouco barulho, boa luminosidade e facilidades tecnológicas

OPORTUNIDADE

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

MarinsAprenda a se comunicar
o CORREIO DO povo· Fim de Semana, 17/18 de julho de 2010

Especialistas revelam os segredos para profissionais que
desejam se expressar melhor em reuniões, apresentações e

palestras corporativas
�

.. , ....�--_
...._._--_._.,._�-

---.

",/?' ---...."
//" D eas a 5 r melhor ''',\

(/ V' Identifique suas competências \.
Entenda Que as pessoas não pensam igual a você

\ saiba usar sua voz. Não fale baixo nem rápido demais
\ V' seja elegante nos comentários

\\", ...... Cuide da aparência

<,
�,�

....
__

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

_---_ ..

_�

\

'\
ão é de hoje
que os profis
SIOnaIS sabem
o quanto é

importante
se comunicar bem

para se destacar na

carreira. Nos últimos
anos, com a informação ga
nhando cada vez mais valor
no mercado, é preciso saber
transmitir ideias com clare
za, coesão e coerência em

apresentações, palestras,
reuniões e até mesmo con

versas no escritório.
Além de formação aca

dêmica, experiência e fluên
cia em idiomas, as empresas
buscam colaboradores que
dominam a arte da comu

nicação. Só que nem todos

conseguem expressar as

habilidades ,e competên
cias adquiridas ao longo dá'
carreira. "Saber se comuni
car é algo que não dá para
faltar no currículo de um

bom profissional. Porém,
as faculdades não preparam
seus alunos para isso. Então,
se existe uma necessidade, é

preciso ir atrás do prejuízo",
aconselha Reinaldo Passa

dori, especialista em comu

nicação verbal.
Para falar adequada

mente, o profissional deve
estar atento a diversos itens,
como postura corporal, tom

de voz e até mesmo a capa
cidade de ouvir e refletir an

tes de se pronunciar. "Não
se deve achar que comuni

cação é apenas oralidade,
pois não é. Comunicação
tem a ver com o corpo, com

os gestos e as expressões",
destaca Waldez Ludwig,
consultor em gestão empre-

: sarial e palestrante. Ele está
i' ,

�.

em, primeirolugar na lista
dos palestrantes mais requi
sítados do Brasil, de acordo

: t- com o site "WWW.palestran-

�
z

o
;;.
�;
<>

o �
o .,

'"

'��
�

tes.org.br.
Uma das dicas de Lu

dwig é sempre dizer algo
impactante no início das

apresentações OlJ reuniões
de negócios: "Diga o que as

pessoas não estão esperan
do ouvir e ganhe atenção",
conta. Conquistar o públi
co é fundamental. O norte

americano Carmine Gallo,
um dos principais especia
listas mundiais em técnicas
de .comunícação, ensina:
"Conte histórias. A maioria
dos profissionais de negó
cios esconde as histórias,
mas elas são persuasivas.
Pode ser uma história pes
soal, ou sobre alguémposi
tivamente impactado pelo
seu produto ou serviço."

Esse especialista lista
outras técnicas em seu li
vro "Faça como Steve Iobs e

realize apresentações incrí
veis em qualquer situação",
da Editora Lua de PapeL
Iobs é fundador e executi
vo-chefe da Apple e um dos
mais renomados empreen
dedores no mundo.

NATHÁLlA BRAGA

-'---'-�
P:-sso a pas aprese ta <,
Escreva o que deseja dizer em um papel e faça uma organização"\das ideias em um quadro. Pense em como você vai apresentar

as informações visualmente para o público
V Evite tópicos nos slídes de sua apresentação. Use fotografias, \
gráficos, vídeos e textos I

Comece contando uma história. Não se esqueça de falar algo i
imprevisível logo no iníáo da palestra /

Para conquistar seus clientes, mostre como eles podem atingir /
seus objetivos por meio de seu discurso /ti' Por fim, analise se sua apresentação está clara, correta,

--_,"" concisa, coerente e consistente /
»>:

_--------
__

-

FONTES: REINALDO PASSADORI,
ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO

VERBAL; CARMINE GALLO, .

ESPECIALISTA EM TÉCNICAS
DE COMUNICAÇÃO; WALDEZ

LUDWIG, CONSULTOR EM GESTÃO
EMPRESARIAL E PALESTRANTE

"
Saber se comunicar é
algo que não dá para

faltar no currículo de um

bom profissional.
REINALDO PASSADORI

• ESPECIALISTA EM COMUNICAÇAo VERBAL

"

PrejUíZOS pela falta de,diálogo
. �:-

De acordo com a sexta edição do "Estudo de

Benchmarking em Gestão de Projetos", desenvolvi
do pelo Project Management Institute Brasil (PMI),
as falhas na comunicação são as principais respon
sáveis pelo fracasso de projetos em 76% das empre
sas participantes da pesquisa. Em 46% desses proje
tos, o investimento feito foi de R$ 1 a R$ 10 milhões.
A conclusão do estudo é que a falta de diálogo em

uma empresa pode afetar a produtividade e, conse

quentemente, diminuir o lucro. Para evitar resulta
dos negativos, a consultora de comunicação estra

tégica Nancy Assad acredita que é preciso investir
mais em conversas pessoais: "A maioria da comu

nicação é feita por escrito, porém, ela não tem a
.

mesma energia da oral", afirma. "No face to face
(cara a cara) a integração é maior."

ª.� OCEANO CONFECÇÃO SURFWEAR
Está contratando para trabalhar em Joinville:

ENCARREGADO (A) DE .

COSTURA.
Experiência na função, conhecimento em todas
as operações de costura, para trabalhar com

tecido plano e malha (Pólo, camisetas e

bermudas).Ter liderança e bom relacionamento
-. .-

OFERECEMOS: Salário compatível com a

função, plano de saúde, transporte, convênio
farmácia e prêmio de produção.

Interessados (as) enviar curriculo para curriculo oceano,com.br,
ou comparecer á

Rua Copacabana, 2191 - Floresta - Joinville/SC. Tel.(47)3429-3000

onheci uma família europeia que veio ao

Brasil num voa fretado diretamente para .

I uma praiado Nordeste, foram doaero-
I

porto. ao hotel à beira da praíã ,e lá fica
ram poi uma semana. Como só ficaram

.nessa praia e na Vila ao lado, viram poucas pessoas
I

usando sapatos fechados. Quando os 'encontrei na

Europa eles medisseram ter ficado surpresos ao ver

que no Brasil as pessoas não têm o hábito de usar

sapatos. Surpreso, ri. do comentário deles "eles dis-
.

��rtitet com
f,,'

(fi ê�so�l��*�
w •

�,�â�:
Nioaelos men ais, eíàs preconce . liíZ.os j

baseados em poucas experiências passadas, afe-. 1

tam nosso processo' de tomada de decisões. Fica
mos presos a modelos mentais, muitas vezes, fal
sos ?u tVtrapassados J()mar

cis.õeswe' , .
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'(

o sucesso está escrito nas·
entrelinhas' do conhecimento.

1-------'"
i---�

GRUPO

IIIASSILVI
FAMEG

-

QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL

NR-10: Segurança em Instalações e Serviços
em Eletricidade (a distância)

_

NR-10 Reciclagem: Segurança em Instalações
e' Serviços em Eletricidade (a distância)

Eletricista Instalador Predial

CAD Confecção
...... 'lo fi .'.,. .. lO " " lO � .. M .. " � _ M .. )I � .. ' • .,. .. ,. 11- OI � � " � " ' �

-
It � � � � � ..

Customização: Técnicas de Decoração
-dc Vestuário

.. * II " "lo + '" " II "' " b II fi � .. � " ..

Inscrições abertas!'
"'O SENAl reserva-se o direito de não realizar o curso caso r@o apresente o número mínimo de alunos"

Informações no SENAI em Jaraguá do Sul
Rua lsidoro Pedri. 263 - (47) 3372-9500

Max Carreirade I)

Gehringer
I'

Funcionário precisa
inovar com frequênclal

Eu e os meus colegas não suportamos mais a pressão
que recebemos todos os dias da chefia. Estamos todos
bastante desmotivados. Será que existe uma fórmula

mágica para evitar isso?'

"

'

Sim, existe. A fórmula é M=R2- P. Ou, traduzindo, motivação (M) é

igual a r�compensa ao quadrado (R2) menos pressão (P). Quando exis

te muita pressão no ambiente de trabalho sem nenhuma recompensa'
para a equipe, a motivação é um número negativo.' É por isso que a

motivação de vocês está abaixo de zero. Existem muitas empresas no

,

Brasil que exercem uma pressão enorme sobre seus funcionários. O

pessoal trabalha 12 horas por dia ou até mais, incluindo fins de senia

na, e toma café falando ao telefone e digitando no computador, tudo
ao mesmo tempo. Mas também existe uma recompensa palpá�el por �

todo esse esforço, na forma de um complemento salarial proporcional
'

aos resultados obtidos. E isso faz com que ,os funcionários enxerguem
a pressão como um meio, e não como um fim. Portanto, a.fórmula
da organização de nossa leitora ficou desbahin<ceadà� Está sobrando

pressão e faltando recompensa nessa fórmula. Se a corporação sim

plesmente criar um programa de premiação por resultados, a mesma

pressão que hoje parece intolerável passará a ser admissível. A mate

mática é simples. Quando uma empresa tenta montar uma equação de

motivação usando apenas uma variável, no caso a pressão, o resultado
será a depressão.

"

..
�. \ '

MAX GEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRAS E 'RESPONDE SOBRE AS DÚVIDAS'
DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM J;:M PRÔGRÀMA�'DÉ Mriio EN.

�

'. .

. '_�

".

".
.

"
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Bernt

Entschev

Paixão pelo trabalho
Conheci, recentemente, uma moça Ao chegar ao escritório, fica conec-

com um futuro profissional aparente- tada em tempo integral em um grande
mente muito promissor. Aliás, digo isso . portal de jornalismo, onde acompanha
baseado na dedicação impressionante em tempo real tudo o que é postado.
com que a moça conduz seu trabalho. No almoço, a moça prefere almoçar so

Verônica tem pouco mais de 30 anos e zinha, para poder ficar com o fone de
trabalha como assessora de imprensa ouvido na orelha, acompanhando mais
de uma importante empresa de trans- programas de radiojornalismo.
porte. Formada em jornalismo, a moça Isso tudo sem contar seu próprio
possui tanto apreço pela profissão que trabalho. A moça me contou que sem

escolheu, quesua casa é toda decorada pre que algo lhe é solicitado, ela faz o

com motivos periodistas. Eu não che- possível para atender no mesmo dia,
guei a conhecer, porém, numa conver- mesmo que o prazo seja para dali um

sa que tivemos, ela me contou que tudo mês. Nem que, para isso, ela tenha que
lembra um jornal em sua casa. ficar até altas horas da noite no escri-

De acordo com ela, na sala há almo- tório. Aliás, é exatamente por isso que
fadas com estampas. de jornal e uma a moça é recordista de banco de horas

máquina de escrever estrategicamente no trabalho. Todas as noites ela é a úl

posicionada, enfeitando um móvel anti- _ tima a sair, e, não por menos, é uma

go. Na cozinha há panos de prato, jogos das poucas pessoas 'que possuem uma

americanos, copos e pratos com mo- cópia da chave da empresa.
tivos que lembram os periódicos. Não

.

Verônica me contou que algumas
bastasse, no quarto a colcha que cobre pessoas a chamam deworkaholic, mas,
a cama possui um caça palavras estam- ela nega isso veementemente. Ela não

pado, sem contar inúmeras revistas dis- se acha viciada em trabalho, apenas
postas em uma mesinha ,. , ama com tanta intensida-
de canto. Porém, o que a de que não consegue se

moça julga ser sua meni- Gostar do que se dedicar a mais nada. Não
na dos' seus olhos é o es- -faz é saudável e

� consegue e nem tem von-

critório, onde ela pintou" fundamental para
tade disso, na verdade.

na parede posicionada De acordo com a moça,
atrás da mesa um mo- a boa execução de que mora longe dos pais
saico de letras aleatórias, um trabalho e não é casada, seu traba-
com algumas palavras lho é sua família. Disse,
escondidas criando uma , , inclusive, que cuida de
forma sinuosa, como se tudo que é relacionado a

fosse um rio de letras ou algo do tipo. sua profissão, como se cuidasse de um

Acho bacana esse amor pela profis- filho. Para ela, a opção de se dedicar
são que ela escolheu. Significa que ela única e exclusivamente ao trabalho não
acertou na escolha e que, certamente, pode ser condenada, já que ela é feliz
sempre fará o possível para se destacar assim.
no que faz. Isso é excelente, desde que Preocupo-me com pessoas como

não vire obsessão. Verônica. Sempre defendi a ideia de
A história de Verônica me chamou que em tudo na vida há que se ter equi

a atenção porque ela não para no sim- líbrio. Gostar do que se faz é saudável

ples gosto por brincar cO'm sua profis- e fundamental para a boa execução de
são na hora de decorar sua casa. Seu um trabalho. Porém, venerar uma pro
amor vai além e ocupa um espaço mui- fissão, ou uma empresa, já se torna um

to grande de sua vida, senão 100% dela. pouco de exagero. Falar sobre o que se

Em pouco mais de meia hora de con- faz com os amigos, viajar a fim de se

versa, a jovem me contou sobre a forma especializar em algo, estudar, assistir
com que conduz sua rotina. Ao acordar, filmes relacionados etc. é sempre mui
lê dois jornais que ela assina, um local to bom. Porém viver 24h em função da
e um nacional. A leitura, segundo ela, profissão. que você escolheu para si é
é obrigatória, e ocorre enquanto ela um tanto quanto abusivo.
toma café e organiza sua caixa de e- Sugeri a Verônica que tentasse se

mails. Em seguida, enquanto se arruma abrir para novas experiências. Sua dedi

para ir ao escritório, deixa o rádio liga- cação ao trabalho era, sem dúvida, mui
do no jornalismo para ter acesso a mais to relevante. Porém, a obsessão poderia
informações que, possivelmente, não ser algo que, futuramente, poderia lhe
estavam nos jornais que ela já leu. causar arrependimentos irreversíveis.

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

Perfil dos alunos
dos cursos de M BA

proliferação dós cur - ção financeira.
I

.

sos master of busi- Entretanto, a especiali-
ness administration zação por si só não oferece
(MBA) é um fato. Po- garantia de sucesso. A ex
ém, o que ocorre ul- periência de UII]. MBA pode

timamente é que o público representar valor agregado,
dessa modalidade de pós- mas o retorno que o pro
graduação também está fissional trará à corporação
mudando, abrangendo não demanda um longo tempo
apenas a alta gerência como para que possa ser medido.
também funcionários de. A companhia não recom

nível operacional: Cada vez pensará um título, mas os

mais, essa -especialização resultados que o funcioná
vem sendo procurada por rio trouxer após aplicar no

jovens profissionais, muitos seu dia a dia o conhecimen
recém-formados, com pou- to adquirido na sala de aula.
co ou nenhum tempo de

carreira, mas com expecta
tivas altas em relação ao re-

.

torno financeiro que o curso

trará. Esses novatos fazem

parte da chamada geração
y, que compreende os nas

cidos na década de 80 e que
possuem uma característica
marcante: o imediatismo.

Eles iniciam um MBA

pouco tempo depois de
concluída a graduação e es

peram com isso uma inser
ção imediata no mercado de

trabalho, ou um reconheci
mento rápido das empresas
onde atuam - como au

mento salarial significativo,
ou promoção de cargo, ou

outra forma de compensa-

"
O que o MBA fará
pelo profissional

é muni-lo de
ferramentas
diferenciadas

"
Expectativas financeiras

à parte, um MBA também
trás benefícios intangíveis,
entre eles irtcremento da

bagagem profissional (co
nhecer várias áreas de ne

gócios ajuda a falar a língua
do cliente, por exemplo) e

saber pensar "fora da caixa"

(o currículo dessa especiali
zação ensina a elaborar um

HÁ VAGAS

planejamento estratégico).
Outra vantagem proporcio
nada é a visão de oportuni
dades, que pode fazer com

que o colaborador ajude a

alavancar os negócios, ou

até mesmo empreender por
conta própria.

Além disso, os alunos
ampliamo networking (rede
de contatos), permitindo a

troca de experiências com

profissionais de várias áreas,
conquistando mais visibili- .

dade no mercado de traba
lho e podendo até mesmo

gerar futuras indicações de

emprego.
E outro benefício, que é

um dos principais, é a valo

rização do funcionário no

universo corporativo, o que .

significa a manutenção de
sua empregabilidade. As

vantagens tangíveis, como

o crescimento na carreira,
serão consequências da ex

periência prática,' que vale
mais que qualquer título.

O que o MBA fará pelo
profissional é muni-lo de fer
ramentas diferenciadas, para
que ele possa encontrar solu

ções que agreguem valor aos

negócios de sua empresa.

BIANCA BRANCO

• Auxiliar de Produção
• Impressor de FJexografia

• 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 FRANCISCO o.A COSTA, 1083 - BAIRRO VIEIRAS
'JARAGuA 0.0 SUL - se - FONE:(47) 3501-2000

, ,. +
ESCO.LA TEC.NICA DE .ENFERMAGEM .JARAGUA

MATRítUlAS 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.com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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e resu
Profissionais que comandam encontros em empresas devem ter postura e objetividade

á uma boa
notícia para
quem deseja
mudar de área e

.

se queixa de que
o mercado de trabalho está

saturado, e a concorrência
cada vez mais acirrada. Está

surgindo no Brasil uma

nova carreira: a de condutor
de reuniões. Requisitados
por corporações que
desejam tornar esses

encontros mais produtivos,
esses profissionais cobram
entre R$ 500 e R$ 2 mil por
hora de trabalho. Existem
também os funcionários

que são capacitados para
realizar essa atividade nas

empresas em que atuam .

. A internet é um dos meios

que contribuem para o

crescimento dessa função. "As
redes sociais permitem que
as empresas se relacionem
mais Com os clientes.

Quando chega a hora do
encontro pessoal, o condutor

ajuda a fluir a conversa",
comenta Eurico Gushi, da
Criaviva Consultoria. Ele
trabalha nesse setor

há cerca de 10 anos.

NATHÁLlA BRAGA

VENDEDOR TÉCNICO
Empresa de Médio Porte no Ramo de Maquinas

e Equipamentos Industriais seleciona candidatos:

AUXILIAR DE MANUTENÇAO E

CONSERVAÇÃO
Jaraguá do Sul

01 Até o dia 09/08, Na Rua Walter Marquardt,

835, Barra do Rio Molha ou pelo site.

AUXILIAR DE APOIO A GESTAO

Jaraguá do' Sul

SUPERVISOR DE EDUCAÇA0

Jaraguá do Sul .

01 Até o dia 11/08, pelo site

. Até o dia 01/08, pelo site01

"'Vagas para 8Q1bos .. os S�XQs. As demais ,lnformaçõj3sr. do p'��ce��o' sef�tivo j:!odem, ser

JOÃO CLARA/DIÁRIO SP

(salário + benefícios)

Auditor de
Lo]o

Interessados devem envioro curriculum atr6ves do e-mail

thjaragua@havan.com.br ou deixe na recepção da loja Havan mais próxima.

Fa�a parte desta equipe você também!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lenela que
Profissionais encontram boas ofertas de emprego para colaborar em investigações policiais

s conhecimentos em

uímica podem ser

tilizados para várias

.

alidades. A que
mais chama a aten

ção é para desvendar crimes
sociais e ambientais. Os se
riados investigativos transmi
tidos, principalmente, pelos
canais a cabo - "CSI", "Cold
Case" e "Iaw and Order" -

dão uma boa noção da rea

lidade . e dos desafios desses

profissionais.
A - carreira de química

forense exige gostar de adre
nalina, ter faro investigativo
e domínio de várias técnicas.
Esses são alguns dos requisi
tos. A profissão consiste em

usar a química a favor da lei.
O profissional pode trabalhar

ajudando a desvendar a au

toria de crimes, examinando
os efeitos dos entorpecentes,
entre outras atividades. Des
sa maneira, ele é responsável

pela perícia científica do caso urna especialização. Con
em questão e desenvolve seu forme Márcia, no curso de
trabalho juntamente com a sua instituição de ensino são

polícia. abordados tópicos não tra-

Outro segmento é o crime tados na graduação. Um dos .

ambiental, em que é possível futuros alunos da especiali
trabalhar em consultorias zação em perícia científica é

-

particulares e órgãos públi- o químico industrial Vrnícius
coso Nessa função, o espe- Cortez, de 24.
cialista pode avaliar resíduos - Atualmente, ele faz mes

jogados em rios e buscar as. trado na área de gestão am

empresas responsáveis pela' biental e assim que concluir

poluição. "0 profissional lida esse curso, pretende se de
com crimes que desacatam dicar à química forense. Sua
a lei e auxilia para que se che- meta é aprender coisas no

gue a urn veredicto", explica vaso "Quero conhecer técni
Márcia Guekezian, coorde- cas diferentes e poder ajudar ,

nadora de especialização em a sociedade", enfatiza. Além

perícia científica da Universi- disso, Cortez fala que esse é
dade Mackenzie. urn bom mercado, principal-

De acordo com ela, o sa- mente pela remuneração. liA
lário varia de R$ 6 a R$ 8 mil, área é bastante segmentada,
em média. Uma boa aposta é mas o salário é muito bom",
prestar concursos por causa completa.
da estabilidade. Para seguir
carreira é necessário ser for- editoriatalento@diariosp.com.br
mado em química e cursar

. NATHÁLlA BRAGA
MÁRCIA GUEKEZIAN, coordenadora da especialização do Mackenzie, fala que um dos
atrativos da área é a remuneração, em média, de R$ 6 mil a R$ 8 mil por mês

MOTORISTA
Carteira de Habilitação AC, AD e AE .

MODELlSTA
MONTADOR/SOLDADOR
ORIENTADOR DE LOJA
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM
Vivência com programação. Para o

João Pessoa e Rio Cerro ..

OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR
OPERADOR DE MÁQUINA RETROES
CAVADEIRA
OPERADOR DE EXTRUSORA
OPERADOR DE PRENSA EXCÊNTRICA
OPERADOR DE PUNCIONADEIRA
OPERADOR DE TORNO CNC
PINTOR A PISTOLA
PROGRAMADOR DE TORNO CNC
PROGRAMADOR DE PUNCIONADEIRA
PROGRAMADORDEPCP
Vivência na. função. Para atuar em

Massaranduba.
'PROJETISTA
PROMOTOR DE VENDAS
REPOSITOR
RECEPCIONISTA
Para atuar em Schroeder.
REPRESENTANTE COMERCIAL
RETIFICADOR DE MOTOR
SERVENTE DE PEDREIRO
TÉCNIÇO EM TELECOMUNICAÇÕES
TECELAO
VENDEDOR
VIDRAÇEIRO
ZELADOR

. VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS .

'

VAGAS URGENTES
*PEDREIROjAJUDANTE

*DESENHISTA

*TÉCNICO DE INFORMÁTICA
*FARMACÊUTICO

*TECELÃO
.

À
•

*MOTORISTA DE ONIBUS

*SOLDADORjMONTADOR

AJUDANTE DE PRODUÇÃO
.

Para atuar em diversos bairros.
ALMOXARIFE
ANALISTA DA QUALlDAD'E
Desejável conhecimento em ISO TS
16949.
ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR
Para atuar em Schroeder, formação
completa.
AUXILIAR DE MECÂNICO DE TECE
LAGEM
ASSISTENTE CONTÁBIL
Formação superior, para escritório
contábil.

.

ASSISTENTE DE DOCUMENTAÇÃO
Desenvolver o manual de referência
dos produtos e material de treinamen-
to.

.

ASSISTENTE TÉCNICO
Vivência em assistência técnica e

montagens industriais. Disponibilidade
de viagens.
ATENDENTE COMERCIAL EXTERNO
Para financiamento de automóveis.
ATENDENTE DE PADARIA/CYBER
CAFÉ

'

ATENDENTE TÉCNICO
Vivência na área mecânica de auto- ,

móveis.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR CONTÁBil/FISCAL
Vivência na função. Com ensino supe
rior completo em Ciências Contábeis
ou cur.sando.

ATENÇÃO
A META RH ESTARÁ DE PLANTÃO DIA 21 DE

JULHO NA IGREJA SÃO ROQUE - TRÊS RIOS

DO NORTE SELECIONANDO CANDIDATOS PARA

CONTRATAÇÃO IMEDIATA.

OS INTERESSADOS DEVERÃO COMPARECER NESTA

QU,ARTA-FEIRA (21/07/2010) A PARTIR DAS 13h30 NA

RUA DOMINGOS ANACLETO GARCIA -IGREJA SÃO
.

ROQUE MUNIDOS DE CARTEIRA DE TRABALHO.

AUXILIAR DE CONFEITARIA ENCARREGADO DE COSTURA
AUXILIAR DE PADÊIRO ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
AUXILIAR DE ENCARREGADA ENCARREGADO DE TINTURARIA
Vivência no setor de corte/tanação. 'Para atuar em Guaramirim, desejável
AUXILIAR DE IMPRESSORA E SERRA vivência em supervisão da área.
Auxiliar na impressão ou serra de ELETRICISTA AUTO MOTIVO
caixas de papelão, segmento de em- ESTÁGIO DE ELÉTRICA, ELETRÔNICO
balagens. , AUT9MAÇÃO _

AUXILIAR DE MOTORISTA ESTAGIO DE TELE-VENDAS - MEIO
Para entregas de roupas. Atuará na Ilha PERíODO
da Figu'eira. ESTÁGIO DE ENGENHARIA DE PRO-

. AIJXILlAR DE RH DUÇÃO
Conhecimento em sistema Rubi. ESTAMPADOR
AUXILIAR DE VENDAS ESTOFADOR
Vivência com vendas ou televendas. EXPEDIDOR
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTO- FRESADOR / TORNEIRO MECÂNICO
MÓVEIS Várias vagas abertas.
CAIXA GERENTE COMERCIAL
CALDEIREIRO Vivência no ramo Têxtil.
Vivência em estruturas metálicas, co- GERENTE FINANCEIRO
berturas para galpões. IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
COMERCIALNENDAS INSTALADOR TÉCNICO
Vivência no ramo Metalúrgico. Cur- Vivência em instalação de alarmes, cá-
sando ou completo Tecnólogo ou En- meras, pórtões eletrõnícos, telefones.
genharia. ,

.

IMPRESSOR FLEXOGRAFICO
I CONSULTOR DE INFORMATICA INSTALADOR DE GESSO

Desejável conhecimento em hardware JARDINEIRO
e software.' LAVADOR DE VÉICULOS
CONSULTOR DE PCP LíDER DE EXPEDIÇÃO/ACABAMENTO
CONTINUO MARCENEIRO
CORTADOR/TALHADOR MEC�NICO DE MA�NUTENÇÃO •

.

COSTUREIRA MECANICO DE ONIBUS/MECANICA
DESIGNER GRÁFICO PESADA
ENCANADOR MECÂNICO DE VEíCULOS

-' . ,
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APARTAMENTOS

TERRENOS

I Sobrado de alv. cf 220,00 m2, 4 qtos, 3

II bwc e demais dep., terreno cf 420,00 m2•

II
R$220.000,00 .

,lt

PLANIÃ() lOe·AçÃO 9994-5662
OFERTAS

LOCAÇÃO,
.

_-

""."""'_""""""'''�''''''''''"''''''''''''''�''''''''''''''''''�'''''''''''''''''''''''�''''''�'''''.'''�''�''''''''".'""""'''"''''''''",,,,Q�,,,',,,,,,,,u�,,,,

Cad 12008- Sala Comercial Bairro Centro com

aproximadamente 60 m2 Valor 1:1$660,00

CASAS:
,

_

Cad 10001 Guaramirim Casa 03 dormitórios
Valor R$900,00

-

Cad 10003 Bairro Rau Casa 03 dormitórios Valor
R$1,500,00 ,

Cad 10007 Bairro Nereu Ramos Casa 01
dormitório Valor R$350,00
Cod'10008 Bairro Santa Luzia Casa 02 dor
mitórios Valor R$400,00

'APARTAMENTO:
Cad 11002 Guaramirim Apartamento 01
dormitório Valor R$370,00
Cad 11003 Bwro Centro Apartamento Semi
mobiliado 01 suíte + 02 Valor R$1,1 00,00
Cad 11006 Bairro Centro Apartamento 01 suíte
Valor R$600,00

-

Cad 11008 BarroEstrada Nova Apartamento 02
dormitórios Valor R$450,00
Cad 11012 Bairro Centenárlc Apartamento
01 suite+ 01 dormitório Valor R$ 750,00

'!
SALAS:

_

Cad 12001 Barra Rio Cerro Sala 60 m2 + 01
. BWC Valor R$550,00 '

Cód 1200tGuaramirim Sala 30 m2 + 01 BWC
Valor R$550,00 ,

Cad i 2006 Bairro Centro Casa Comercial 290
m2 Area Util Valor R$5,OOO,00
Cad 12005 Sala Comercial Centro 60m2 Valor
R$ 980,00

-Cad 1200g-Sala Comercial Cenfro 60m2 Valor
R$ 2.200,00

COO'12010 SALA COMERCIAL BAIRRO BAE
PENOI NA RUA WALOEMAR GRUBBA COM

250 M2 ( CONSULTE-NOS).
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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_ ,Acesse nosso novo slte: 'www imobiliariamenegotti.com.br

,.

Á

MEN.E·GOTTI
www.parcimoveis.com.b·r
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

o B I ,LI, M I R A

3371-0031
CREC! 550·J

t /'1'1 o B I L . »:

MENEGOTTI Rua Barão do Ri,o Branco, ,545 - Centro
"

,'COMPRA _ VENDE"-.ALUGA - ADMINIST,RA
:;' .' 'l..

JARAGlJÁ TO"WER:

I
EI). PA()LETT():

6.117- Vila Lenzi· Casa c/ 3 douni., sala, COZ,
bwc, área sérv, 2 vgs de garagem.

R$130.000,OO

6.122- Três Rios do Norte - Terrena tom area

de 21.270,00m2, R$550.000,OO

closed e hidra, + 2 dor., sala de t.v cl sala jant.,
lav., esc." COZo niob., área de ser., dep. área

festa cl bwc, gar. pi Z carros. terreno com

350m2 (14mx25m). R$550.000,OO

. '.

GI.assimais 3

TERRENOS . :" .\
5.959-ESTRAOA NOVA: Com 322.50· RS55.000,OO

6.025-TRÉS RIOS DO SUL: Com 300m2 - RS51.000,OO

6.017·GUARAMIR!M - 360,OOM2- RS 75.000,00

6.0!l3-AMIZADE: Com 450.00n!�'· R$140.000,00
6.110-RiOEIRÃO CAVALO: Com 65km? R$770.000,OO

6.037-CENTRO: Com 1 ,474m1 • R$1.050.oo,oa

6.107-CENTRO: Com j .636,26m". R$2.350.0oo,00

6.161- JGUÁ ESQUERDO· Cf 400,OOm2

(16,OOx25,OO). R$150.000,OO
RIO DA LUZ-A partir de R$48.000,00
TRÊS RIOS DO NORTE·A pacor de R$46.000,OO

LOCAÇÃO : ��.

CASAS:
Bairro: estrada nova - rua joáo miguel da silva;
514 - OZ.qtos, 51, coz, lav., bwc, gar. R$300,00
Bairro: Estrada Nova -Rua Jorge Verbine,n"
1183 -03 qtos, sl,cop/ coz, bwc, lave
garag�rn.R$700,OO
Bairro: ilha da figueira - rua domingos da rosa,
698 - 02qtos, 51, COZ, bwc, lav. R$450,QO.
Bairro: ilha da Figueira -Rua 768, n" 481 -

03qtos, si, COZ, bwc, lave gar R$550,00
Bairro; Ilha da Figueira -Rua Edmundo Georg,
n" 40-02 qtos, si, COZ, bwc, lave gar.
R$700JOO
Bairro: !lha da Figueira -Bua João Sanson,
n06103 qtos, 51, coz, bwo, lave gar. R$800,00
Bairro: Jguá 99 -Rua RI103,n° 500 -02 qtos,
51, COZ, bwc, !av e gar. R$550,00.
Báirro: Nereu Ramos - rua genaro sarti, n� 118
sobrado geminado - 02 qtos, sl,copl COe, bwc,
lave garagem. R$580,OO
Bairro: Três Rios do Sul-Rua Três Marias.

-

Casá 02 -02 qtos, 51, COZ, bwc, làv-e gar,
R$450.00 .

. ,

Baírro:' Vila Rau-Rua Carla Rubia Orasse, n'298
-02 qtos, sl,cop! COZ, bwc, lave
garagem,R$450,00
lJairro: Centro:-Rua'Eugenio Lessmann, n"141
- R$3,OOO,OO
Bairro: Baépendi -Bua Emrna Rurnpez Bartal,
n° 171 - R$4.500,OO
Bairro: \lila Nova -Bua Frederico Cur! Vasel, n"
163- 03 qtos, sl,copl coz, bwc, lave
garagem.R$770,00
Bairro: Amizade -Rua Orestes Tecilla. n" 239 -

03 qtos, si, COZ, bwc, lave gar. R$S50,00
Bairro: Vila Lenzi -Rua Afonso Nagel, n° 65.-01
suíte ,02 qtos, sl,copl coz, owc, lave
garagem.R$850,OO
Bairro: Vila Lenzi -Rua Maria Umbelína da
Silva, n° 422 Fundos --01 suíte ,02 qtos,
sl,coP! COZ, 02bwc, lav, piscina, Churrasqueira
e gar. R$880,OO

.

Bairro: Chico de 'Paula -Rua RI-112 sin° -02
qtos, si, COZ, bwc, lave gar. R$475,OO
Bairro: Jguá Esquerda -Rua João Carias Stein,
ne 80 -03 qtos, si, COZ, bwc, lave gar,
R$ô50,00

APARTAMENTOS:
Bairro centro - rua cororrel proe. Gomes de
oliveira, 1320 - edf. Isabela 01 suite + 02
qtos, si, copa/cal, 02 bwc,lav, gar.e sacaeac/
cherrasq. R$800,OO +/-150,00 cone.
Rua mal deodoro dá fonseca,88 edit.
Lessmann - 01 suite, ütqto, si, cop/coz,
bwc,lave gar. R$600,OO + 120,00 cono.
Bairro: centro -Rua Oscar MOhr, n° 77 -Edit.
Natalia Schiochet -01 qto, si, COZ, owc, lave
gar.R$400,00

.

Bairro Centro: Rua Epitácio Pessoa; n° 111
-

-Edií. Jaraguá -()2 qtos, 51,. coz,02 bwc, lave
'gar.R$700,00

.

Bairro amizade - rua artllur enke, 231
-edf.parisi • 02 qtos, si, COZ, owc, lav, gar,
R$460,00 .'

.'. -;

Bairro Czerniewicz- Rua Francísco TOdl, n° 960'
- 02 qtos, 51, COZ, owc, lave garR$550,00
Bairro.Czerniewicz - Rua Paraná, n"108 -02
qtos, si, Cal, bwc, I;IV e gar. R$400,OO
Baírro Baependi -Rua Fritz Barlel, n� 727

-Edil.Bartel-01 suíte, 02qtos, si, coz, bwc, lave
.gar. R$600, 00 .

Bairro: Baepemfi -Rua Bernardo Dornbusch, n°
590 -Edif.Mariana -03t05, si, COI, bwc, lave
gar.R$700,OO
Bairro Baependi -Rua WilIy BarteI, rr 250
-Edil. Leblon -ütsuíté, 02qtos, 51, coz, bwc,
lav, sacada e gar.R$700,OO

.

,

Bairro Vila Lalau --Rua Padre Avalíno Fagundes,
n" 45 - 02qtos, si, COZ, bwc, lave
gar,R$600,OO ..
Bairro Vila Rau -Rua Imigrantes, n0304 -Edit,
Bruna Mariana 02qtos, si, COZ, bwc, lave
gar,R$700,00
Bairro Vila Rau -Rua Prefeito Jose Baller, n'
653 -02qtos, si, coz, bwc, lave gar.R$500;00 .

Bairro Vila Rall -Rua Prefeito Jose Bauer, n° 93
-01qto,.sl, Cal, bwc, lave gar.R$380,OO
Bairro Agua Verde - Rua Paulo kraemer, n" 202
':'Edit. Olinda -02qtos, 51, COZ, bwc, lave
gar,R$6.00,00
Bairro Agua Verde - Rua Jo[\)e Buhr; [l" 336 -

02qtos, si, CDZ, bwc, lav € gal;R$500,OO
.

Bairro São Luis -Rua José Narloch, n° 1849 -

02qtos, sf, COZ, bwc, lave gar.R$460,OQ
Bairro: Ilha da Figueira- Rua Sta, ,Julia, n° i 81 -

02qtos, si, COZ, bwc, lave gar. R$580,OO
Bairro Ilha da Figueira -Rua José T Ribeiro,
sM -02qtos, 02qlos, si, coz, bwc, lave gar.
R$580,OO
Bairro: Ilha da Figueira-Rua Ângelo Benetta,
Edif. Ditiori-02qto$, 02qtos, 51, COZ, bwr;,

.

lav,sacada c churrasqueira e gar. R$670,GO .

Bairro: Barra do Rio Cerro- Rua Placido Satler,
n° 145 :-EcHI.Yatil -02qtos, si, COZ, bwc, lave
gar. R$500,OQ

KITINETE
Bairro - São Luis -RIJa francisco hruschka, lote
148 -são luiz - 01 qto e COZ junto, bwc.
R$250,OO
Ba.írro -Centro -Rua Eleonora.Satler Pradi,
n°9-1 -01 qto e COl Junto, bwc. R$320,OO

TERRENO:
.

Hua josé tllBodoro ribeiro - ilha da figueira -

30x60 m2 R$1.000,OO

SALA COMEHCIAL:
Ponto comercial - 02 banheiros R$2.000,00 -

barra do rio cerro wa bertha weege, n° 540

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LOCA Ao RESIDENClAÍ2 ,.' :
'

,

, ,:
.

"

,

01'QUARI0�
,

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

Vila) R$470,00 cl condomínio.
- Apto Nereu Ramos R$ 350,00
- Ed. Lílium, Vila Lalau R$ 420,00

02 QUARTOS:
.

- Ed.lmígrantes, próx. UNERJ R$ 500,00
- Ed. Le Petit - próx SAMAE R$550,OO
- Ed·. Sunflower, Nova Brasília R$ 650,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$650,00
- Apto Vila Lalau, próx, Rodoviária R$450,00
- Apto 02 - próx Pontp cml Figtleira R$ 470,00
- Apto Ilha da Figueira, próx. Brasão R$450, 00

.'.
.

- Ed. Vatil- Barra do Rio CEmo R$50a,OO
- Ed. Ferreti(Centro - próx.Centm Vida) R$560,OO'
- Apto Schroeder - Centro R$.600,OQ

,
- Ed. Platanus - Centro, cl cozinha mob. 8$630,00
- Ed. Renoir -Ilha da'Figueira R$1.600,00
- Apto São Luis R$ 450,00

,

- Ed. Caliandra, ,Vila Nova R$ 580100
- Ed. Maguilú, Centro 'R$ 550,00 ,

- Ed. Baepenríl, próx. Rodoviária R$ 580,00.
- Ed. Rebell�, Centro R$ 600,00

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

:�

�ASAS! ,

_ Casa alv Rio Molha, prox. 'galeria Vasel R$1-.700,00
- Sala cml alvNova Brasilia 85m2 R$ 880,09

- Casa alv Guaramírim, Centro R$1.000,OO -.

.- Casa alv Gúaramlnrn, Havaí R$ 1,200,00 <, ilAlFq;i:� "

'

f' .�.

- Sobrado alv Barra, próx, Parque Malwee R$830,00 _

- Galpão Vila LEnzi, c/285rn� R$ 2.000,00.
- Casa al'y Centro, alto padrão .R$4.300,00 - Galpão cf 2.515m3 Scllroeder R$15.000,oo

.

- Ed. Juliána, Centro R$ 900,00
- Ed. Dom Pedro, Nova Brasília R$ ?80;OP'
-Ec. Astral-Ilha da Figueira, após Brasão R$630,00
- Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$6ÓD,00
-Ed. Novo Horizonte'APTO NOVO R$1.100,00
- Ed. Isabella - Centro, cf cozo mobüada R$780,00
- Ed. Figueira -Ilha da Figuefr R$850,OO
- Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$880,OO,
- Ed. Oianthus - Centro, alto padrão R$1,200,00

.
-

- Geminado de alv IIha-da Figueira R$1.200,00 ,

- Ed: Suejen, Amizade R.$ 700,00

- Sobradn alv Chico de Paula - 02 quartos
R$1,200,00

- Casa alv Estrada Nova R$ 450,00 ,

_

- Casa alv alto padrão, centro R$3.10Q,00
- Casa comercial alv ampla" Centro R$4�000,DO
- Casa alv Czerniewicz R$ 900,00 _,

- Casa alv Centro, próx. Marcatto. R$ 2.00Q,,00
. Casas Rio da Luz, próx. SEARA:

'.. • 02 quartos, de madeira R$335,00

LOCAÇAO COMERCIAL '

'

-Sala cml Nereu Ramos: c/50m2 R$ 450,00
c/60m2 R$ 600,00, próximo á Igreja.

,

- Ed. MenegottfSala cl 40m2, R$500,QO
- Sal'cml Chico' de Paula- 30m2 R$500,OO

'

- Casa comerciai alv ampla, Centro R$4,000,00
- Ed, Market Place, sala mobiliada R$650,OO

....

.
.

- Sala cml Nova Brasilia, próx. KIKAR, 55m2

R$600,OO
Sala cml Guaramirim, aoíado posto 'RUOINICK -Com

. � ,

100 m'2 R$ 700,00 e com 50m2 R$400,OO' ,

\ '

- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da

preíelíura.
R$300,OO cada,

� Terreno (Chiéo de Paula, próx. Geração 3000) cr
aprox.350m2• R$380;OQ

- Terreno{ Ilha da Fig. - próx, Brasão) 3 mii metros

R$'I.gOO,DO '

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

2.200m2 R$1.200100 e R$1.400,OO.
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. I

. Ref. 026 - Centenário -

,

Casa com 3 quartos, 1
. banheiro, 2 garagens,

churrasqueira, terreno com
. 392m2. R$220.000,OO.

Aceita financiamento �

bancário.

Ref 042 - Água Verde - Casa com suíte c/
cíosst + 2 quartos, 3 banheiros, moveis sob
medida na cozinha, no escritório e no closet,
sala de estar, sala de jantar, área de serviço,
garagem pi 2 carros, R$280.000,OO. Aceita

Hnanciamento bancário.

ReI. 038 - ilila Lenzi - Casa c/3 surtes, 5
banheiros, área de festas, aqueclmentõ solar,

moveis sob medida na cozinha, cíoset e banheiros,
2 vagas de garagem. R$745,000,OO.

Ref (120 - Estrada Nova - Casa com 2'

quartos., banheiro, sala, cozinha, lavanderia e .

.

ara em. R$105.000;OO.

ReL 902 - Três Rios tio Sul- Casa el suíte + 2
euàrtos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem p/2 carros. Excelente'
localização. R$220.000,OO.

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

lenha, garagem pi 2 canos. R$132.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

Ref. 012 - Tifa MarÍi'ns - casa C( 4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

RS120.000,OO.

ReI. 001 - Jaraguá Esquerdo - Casa cl suite + 2

quartos, 3 banheiros, churrasqueira, garagem 2

carros, excelente localização. R$280.000,OO.
Aceíta financiamento bancário.

.
.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI C,ONSTRUIR, -CONS�lTE-NOS.

,

ReI.. 2028 - Amizade' Terreno de 33_7,50m2. R$89.0QÜ',OO.

Ref. ·2002 .: Amizade - toteamento.versalles 11- Terreno cf 450m2. R$11 o.oao,oo,

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

Ref. 2001 -:- Centro - Rua Adélia Fischer, Terreno com .250m2, R$160.000,OO.

ReI. 3003 - Centro - Galpão
de 301 ,OOm2. R$400.. 000,OO.

Ref. 2010 -. Vila Lenzi - Terreno c/4,585;OOm2;
cf casa aprox. 150,OOm2 R$500.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL· ···/MÓVEIS (47) 3371 �7931·
.

.

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774·

, TERRENO: Loteamento Bouíevart,
próx. ao Champagnat - Lote cf

� 3.060m2. R$ 100.000,00 - 50%
.

').
.

de entrada e saldo parcelado

Cód.· 3166 - Loteamento
Bouievart próx. ao Ohampaqnat
Lotes c/2'48,75m2. A partir de

R$ 125.000,00

Cód. 1186 �

Casa(sobrado)
no bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart, CO!l1
250m2. Tem 4

! quartos,.2 suítes,
4 banheiros e 2 .

"vagas na-gar.
.

'I: R$ 750.000JOO

,

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

+ con�
,

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

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

...

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

.• lavanderia e 1 vaga de garagem. R$350,00 + cond.'

• Apto no bairro. Amizade� Rua Arthur Gunler (Condomínios da

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

garagem.R$550,OO + cond.

.
.

• Terreno com galpão em alvenarià e 02 casas de madeira ..

1287,�Om2� Próximo ao Portal Turístíco de Pomernde. valor
"

190.000,00 (Analis'a prepestas)
Cód.: 3126· 3194 � Bom Investimento,

r-

R$400,OOÓ,OO , éom.926,nOm2•
Centro, Ólilno para prédio, •

\ -
.

. ---'-_"::'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMÓVEIS
. Plantão: 9135-8601

www.'parcimoveis.com.br·- .

vilson@parcimo-v'eis.com.'br
3371-2357. ,

.

, R.Cel. Procópio 'Gomes de Olivei.ra, 1207 '

,

.
.

'i>J,\��f6
CV�«,fV'\.
Barraêul
A imobiliária da Barra

BARRA 00 RIO CERRO ..... Terreno c! 477m2 (13,58x35,13) lot.

Girolla, Rua C�I1nilo Andreatta -: R$ 60.00Ó,00
REF.-162-V. NOVA -terreno com 6,991,13m2 (29 x128), R$

.

450,000,00.

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

Rua Clara Hanemann, Residencial. Oell'Pradl - R$

250.0QO,00
Ref. - 390 - BARRA DO AIO CERRO - terreno c/544m2 (16x34),

'Rua Carlos Boeder, lateral da Rua Pastor Albert Schneider -

8$59.000,00
Ref. - 383 - JARA.GUÁ, 99 - terreno com 329m2(14x23,50), �

Rua Elisa Volkmann Maass, lote n° 82 - 8$ 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- Ref. 1057 - Jaraguá Esquerdo - Ed. O'Espanha .,

Apto ci suíte + 1 quarto, banheiro, sala, cozana,
tavandelia, garagem. �$136.000.,OO, Aceita

financiamento bancario.

):

• ReI. 1.019 - Centro �·Ed. Maximum Cenler
Apto com suite + 2 qtos e demais dep, garag�m

Localização central, ao lado do colégio Divina
Providência - com rnóveis sob projetados sbD

medida em todos os ambientes -

R$210.000,OÓ (Aceita financiamento bancário

.1

. Ref. 004 - A�izade - Casa com 3 Quarios, 2
\

banheiros, garagem, demais dependências.
R$200.000,OO. Aceita financiamento .bancário.

." Ref. 011 - Nova Brasília - Casa alvenaria cl
suíte + 2 quartos e demais dep; terreno com

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

. ReI. 1002 - Amizade - �d. Damasco - Apto
cl suíte + 2 quartos, 2 banheiros, sacada cf

churrasqueira; garagem. R$178.000,OO.
Aceita financiamento bancário:

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

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

Vendas e Locaçãono Shopping Brelthaupt
Comodidade de um horárto ,diferenciado

Segunda à Sexta:"'10h às 22h e S.ábado: 10h às 20'h
- .

. - .

Fone:·473371.8818
47· 9658.6785

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

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

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 479107.1865

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com .

o Empreendimento:
-13 pavimentos .

- 2 Apartamentos por andar
-3Suítes
- Preparacão para

ar-condicionado tipo split
- Medidores individuais

, de água e gás nas unidades' _

residenciais
e condomínio

- Área de lazer com

salão de festas,
academia, brinquedoteca
e piscina térmica

SOBRADO - RESIDENCIAL
E COMERCIAL

Ótimo sobrado localizado na Rua João
Januário Ayroso, Bairro Jaraguá Esquerdo.

Contendo 2 suítes sendo uma com banheira de

hidromassagem, 3 amplos quartos e demais

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

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

móveis sob medida. Na parte da frente do imóvel, tem

uma sala comercial de 85,93m2 com estacionamento
para 5 carros (independente da casa),

Área do terreno: 800m2• Área
CoÍlstrulda: 336m2• 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,OO
(Aceita Permuta no locall,

SOBRADO
.

RESIDENCIAL
Excelente sobrado localizado em área

nobre dá bairro Ilha da Figueira (rua I

tranquila, sem saída). Contendo 1 suíte,
2 quartos, sala de estar, sala de jantar,

ampla sacada, cozinha mobiliada,
área de festas com chorrasqueira
e piscina, sauna, fitness, área de
servico e 2 vagas de garagem.'

Consulte-nos!

SOBRADO, - ALTO
PADRÃO' (N·OVO)

Localizado no início do Jàraguá Esquerdo,
próx. ao Kantan. Terreno com 800m2,
Contendo 1 suíte com hidro, closet e

sacada,1 suíte, 1 dormitório, sala íntima,
sala de estar, sala de jantar, cozinha

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

2 vagas de garagem. Consulte-nos!

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

dois ambientes, lavabo, sacada com

churrasqueira, cozinha, área de serviço
com banheiro e 3 vagas de garagem.
Edifício conta com Espaço Gourmet,
Piscina, Academia, 2 apartamentos

por andar e localização privilegiada no

Centro da cidade. Consulte-nos!

APARTAMENTO-CENTRO
(em frente ao Besc)

.
.

Edifício Ruth Braun contém 12 andares,
; 2 elevadores, salão de festas mobiliado

e hall de entrada com pé direito duplo
decorado. Apartamento com 2 suítes,
1 dormitório, banheiro social, sala em

. dois ambientes integrados, ampla
sacada com churrasqueira, cozinha

integrada, área de serviço, 2 vagas de

garagem e Box. Acabamento refinado
em alto padrão. Consulte-nos!

Localizado em área nobre
no centro da cidade, próximo'

•

ao Arigeloni, com área de
500m2. De R$ 200.000,00

por R$180.000,00
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casa de alvenaria c(1dorm., terreno
de esquina cf 600m2

R$113.000,OO

Terreno c/ 2 casas, Uma ci 2dorms.,
e outra o/ 3dorms

R$190.000,OO

800002 - Centro

Apto c/2dorms.+1suite, 1 vaga
garagem

R$190.000,OO

1250 * Am_izade
Sobrado cl 3dorms,semi-mobiliado,

cl muros

R$250.000,OO

800104 - João Pessoa
Casa de alvenaria c/2dorms.
cI garagem cl churrasqueira

R$148.400,OO

1258 • Schroeder I

casa de alvenaria
c/2dorms+1suite

R$170.000,OO

V
E
N
D
E

1122 - Nereu Ramos
casa de alvenaria, nova, cf

2dorms.+1suite
I

R$128.000,OO (lib. Financ.)
apto c/ zdorms.e tsuue, mobiliado

R$168.000,OO (lib. Financ.)
Apto cf 3dorms, semimobiliado,cI

hidrômetro individual
R$130.000,OO (lib. Flnanc.]

Píantão de Vendas
Segunda:09:0o..12:00 e 14:00...18:oll

Qua' ............09�OO '12,,' "O"·O ;e. 1" 4"0''O 18' ··0·,O •
; . ,�.. ."

- .' ·to' '. :�
.

,'. ....
..

..:;

Sexta: 14:00 .. 18:00
Sábdo: 09:00 ·13:00

Venha conhecer o

APTO OECORAO'O
R .. Alberto Curt Vasa'

800001 -Centro:
Apto c/2dorms.+1suite,mobiliado,

1 vaga garagem
R$268.000,OO

casa de alvenaria, cf 2dorms. cozinha sala de
estar.cozinha e sala de jantar conjugada

R$125.000,OO (lib. Financ.)

VENDA - CHÁCARAS/síTIOS
1144-Caixa D'água-Guaramirim - 242.800m2 c/

casa alven., c/lagoa peixe, arrozeira e mata

R$750.000,oo
152-Barra Rio Cerro-Jaraguá Sul- 125.000m� a z

casas alvenaria, piscina, murada e cl mata

R$1.300.000,OO .

1215-Rio da l.uz-Jaraquá do Sul- 225.000m2 c/
40% pastagem, mata nativa e água corrente

,

R$230.000,00 (aceita permuta)
1248-Ribeirão Grande-Jaraguá do Sul - 3388m<!, cf

2 lagoas, energia elétrica, cercada
-R$80.000,OO

1251-Barra Rio Cerro-Jaraguâ Sul - 20.000m2
R$86.40�0

1259-Figueirínha�Guaramírím - 13.000m2, cl
topografia regular, água corrente

R$100.000,OO
800101-Ponta Comprida-Guaramirim - 10.000m2,

cf casa de madeira.c/3 dorms. R$10o..000,00

VENDA· TERRENOS'
1190-Barra Rio Cerro-Jaraguà do Sul R$SO.Ooo,oo

1193/1194·Rio da Luz il-Jaraguá do Sul R$38.000,OO
1211-São Luís-Jaraguá do Sul R$95.000,OO

1231-Braço do Sul-Schroeder R$42.000,OO
123S-Ribeirão Cavalo-Jaraguá do Sul R$21.500,OO

1241-Guaniranga-Guaramirim R$70.000,OO
1245-Rio Cerro II-Jaraguá do Sul R$63.000,OO

1247-Figueírinha-Guaramirim R$40.000,OO

1252-Rau-Jaraguá do Sul R$95.000,OO
1254-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$100.000,OO
1256-Ribeírão Cavalo-Jaraguá do Sul R$53.000,OO
1260-Nova Brasilia-Jaraguá do Sul R$1.200.000,OO

S0007-Rio E}ranco-Guaramirim R$55.000,OO

'S0015/S0016-Agua Verde-Jaraguá Sul R$117.000,OO

80017/80018-Agua Verde=Ja���Uá Sul R$117.000,OO
.>

80024-Água Verde-Jaraguá dó Sul R$160.000,OO
80025-Jaraguá 99-Jaraguá do Sul :R$89.000,OO

80032-Barra Rlo Cerro-Jaraguá do Sul R$.75.000,OO
80034-João Pessoa-Jaraguá de Sul R$70.000,OO

80035/36/37 -Amizade-Jaraquá do Sul R$95.000,OO
100051-llha da Figueíra-Jaraguá do Sul R$350.000,OO\

100052-Ano Bom-Corupá R$110.000,OO

100054-Água's Claras-Jaraquá do Sul R$99.000,OO

PROJETA

IMÓVEIS
ClI.€OO:61;J

.�
i

OBRA INICIADA "":""iíl'r"'.

J

�
,� ,""_ '" "I i_

,

" 10),
\

\ 1

��au,l''" \
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PLANTÃO DE VENDAS
. OSMAR I 9981-1122 I ANNE 9927-6088

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

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

REF 1176 - ED .

I

ATLANTIS -

apto 80m2,

I!cl 02 dorm .. ,

ii
sacada cl I';�-

churrasqueira. I
'

>.

R$lSS.000,00 �
>.

REF1266 - ED.

BEtA VISTA - apto
todo mobiliado

68,84m2 e área
total de 80, 56,
cl 01 suite, 01

dorm., 02 vagas

REF 2865 - casa alv
128m2 e terreno de-

,'1:_ 'i;\� .�

REF 2851- casil: âlv. 78m':e ;;;;;d;3S3m',
" c{,02 ,dorm: 'R$1�5�OOO;OO; ,

,

",,_'�,:..4�;.....-.:l.�,+�·-.J"�7·4�""__""_"

"
REF 2854 - casa alv e edícula área de 150m' 1 REF 2863 - casa alv. 250m'. terreno 427,5m', REF 2860 - casa alv. 230m' e terreno de 360m2,

'I
REF 2864 - casa' alv. 105.,,' e terreno/de �47m2, I

e terreno de 350":'·, cl 01 s�ite, 02 dorm., ' !
,

cl 01 suite c/doset, 02 dorm, área de festa, cf 01 suite, 02 dorm., 03 bWG, churrasqueira, c/Ol suite, 02 dorm.; COI. �obilia�a,' garagem. J
garagem R$160 000 00

'
, !' > garagem. R$480.000,OO , garagem. R$270.000,OO . R$19$,OOO,00 -,

_w,_'
"

�-"""""�"""""'_·_'_"_'MN.w w.�,.k",_,_",,,,,'Ni""., ww.'V ,,,,,,,,,,._,_�,_..w:v""," .,.....�_�,A.W��.II. �N'oWWAWWJ'NN_'_W""''''H�NW'NNfN.w••_l _'ynm.,* w•...,;'".,w�w_�J
"

.··1 "
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www.itaivan.com.br (47) 3055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa 104.8 - Centro Jaraguá do Sul - SC

itaivan
IMOBILIÁRIA
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� Ref 6657 _ Amizade _ Casa Alv c/ 133,60m2
. � - suite c/closet mobiliado _ 02 dorm _ sala

� estar/jantar - gar p/02 carros - Permanecem
o moveis sob medida _ R$238.000,00ãJ

. ..c

� �

.23
:Il
<ll
::J
'all

.9,
o

'ro
Z.

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

.

ALUGUEL

B-620 _ Ana Paula _ Casa Alv.
_ 2 dorm, sala, Cal, bwc, lav,
garagem. R$500,00

Ref 6662 _ Agua Verde _ Sobrado em

alv c/ 350.00m2 - suíte '_ 03 dorm - área
festas c/ churr _ vaga p/04 carros -

R$350,OOO,00

Residencial Terra Ftà�ae - R: Dom
Bosco - Bairro: Vila'�Ja� _ Jaragua do Sul _

� Apartamentos de 02 derm - Area Privativa:
.

69,63m2 - Er.ltrega Março/2013 - a partir de
R$115.000,00

'

A-533 _ Czerniewicz _ Apto - 1
suite, 2 dorm, sala, Cal c/ móveis,
lav, garagem. R$900,00+cond.

www.itaivan.com.br

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

(47) 3055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa,' 1 048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Ref 6542 -Nereu Ramos - Casa Alv c! .

130.00m2 - suite - 2 dorm - area festas
- 2 vagas gar - massa corrida - gesso -

R$198.000,00

Ref 6651,:- Ârnizade _ Casa Geminada c/
144,00tn2 _ suíte c/ sacada e armários
embutidos _ 02 dorm -sqJa estar/jantar _

.gar p/02 carros _ R$238,QOO,00
-). �

.�

'.
'

A-526 _ Barra do Rio Cerro _ Ap-
tos Novos _ 2 dorm, sala, Cal c/
móveis,bwc, lav, sacada c/ churr,

.

garagem. R$700,00+cond.

Ref 4844 _' Tifa Martins _ Resid Eliana _

Apfo' c/ 59,17m2 c 02 dorrn _ bwc _ sala

estar/jantar -sacada c/ churr _ vaga gar
_ Pronto para morar-' R$J.15.000,úO

A�536 _ Czemiewicz _ Apto _ 1
.

dorm, sala e Cal conjugadas, lav,
bwc, R$400,00+R$20,00 cond.

Ref 6609 - Casa de Alvenaria c/ Area
164,20m2 - Local nobre Loteamento Ville
de Lyon _ Bairro: Amizade _ suíte + 02
dormitórios _ bwc social _ safa estar/
jantar '- espaço Goumert _ lav _ gar p/
02 carros _ Valor R$315.000,00

j .;.

Ref 6614 _ Amlzadé .; Casa Alv c/
151,24m2 - suite c/ closet _ 2 dorm
_ churr c/ bwc _ gar p/ 02 carros _

porcelanato _ massa corrida/gesso _

R$309.000,00

A-507 ._ Nova Brasília _ Apto _ 3

dorm, sala, COZ, bwc, lav, gara
gem. R$500,00 + cond.

.: -'. ! ,'.,," , ....,'\
.

;'/ " :" . .., ," .. ':ii I ':,
-

.. � . .';r--- ,
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itaivan www.itaivan.com.br (47) 3055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - se
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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
;"

Plantão: 8448-9124:· J

8805-7263'18448-972318412-4712 8447-93191
�

. �

r-·--------·---·-----

•

'1

mitade .: Lote c/
318,5m2 em rua asfaltada.
Aceita 50% se entrada e saldo
direto c/ o proprietario.

REF217 - Vila Lenzi - Apto com 2 quartos, sala,
cozinha, 1 bwc mobiliado, 1 vaga de garagem,

. área de festa. Semi mobiliado. R$115.000;OO

REF175 -: Baependi -, Casa ·alv. cf 1 suíte
+ 3 quartos, sala tv, sala jantar, 2 bwcs,

lavanderia, cozinha, garagem para 2
carros, área de festa c/ chur.� portão
eletrônico, todà laje. À$260.000,OO

imó
GEat.;

Fone/Fax

(47) 3373�2135

; REF228 - Czerníewicz - Apto com 1 suíte + 2
oi ; quartos, sala 2 ambientes, cozinha mobiliada, 2

bwcs mobiliados, área de festa compléta e 1 vaga
,

de garagem. R$195.000,OO

REF113 - Vila Rau -Ed. Le Petit - Apto com 2

quartos, bwc, sala cf sacada, cozinha com

móveis sob medida, área de serviço, área de

festa, garagem. R$125.000,OO
.

,'---_._-_ .. _-_.__ .. _._-_... _ .. _ ... _ ...--------

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INVISTA]Á NO SEU FUTURO!
------------- -------------_

I - Ediffcio com elevador e salão de festas

, - Apartamentos de 1 ou 2 dormítórios

I ,- Sala de estar e jantar
I

,. Sacada com churrasqueiraI -

r' � C_ozinha e área de serviço

I -Garagem
I - Financiamento direto com a construtora

I' UT1LIZE SEU FGTSm

-

- � Execução:
I'

Ali. Prefeito Waldemar Grubba

Rua 293

-

, SOLIDE
Empreendimentos

;;; <:>
Rua 294N O>

N N
'" ..'"
�N' &.lO

"
o:

Localização:

COMPRA

VENDE

ALUGA

(47) 3371-2117 Plantão 8404-849819183-2333

Rua João Picolli, 104 I Centro I Jaraguá do sul/se

VENDE:-tLHA DA FIGUEIRA Apart., 3 dormitórios
(sendo 01 suíte), sala, cozinha, área de serviço,

banheiro social, churrasqueira, sacada e garagem.
Residencial Hilamar. R$180.000,OO

.e.com.",

Ednilson dos PASSOS
CORRETOR DE INIÓVEIS
eREeI7728

1 suíte, 1 quarto, e cozinha
mobiliada
COO.lOlO

Rua Marina Frutuoso, 180 .. sala 4D - Centro

Jaraguá do Sul-Se .. ednilson@epassos.com.br
47 3055 0073 I 9973 8020

wwwepassos.com.br

Inuista em Schroeder

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/Sü

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 dormit., sala, coz., área serv., bwc,
sacada cf churrasqueira e garagem. Resid. das Tulipas
- Centro. Aluguel: R$ 495,00
-> Apart. 2 dormit., sala, coz.,lavand.,bwc, sacada e

garagem. Rua Domingos da Rosa- Ilha da Figueira _

Ed .Bela Vista. Aluguel: R$ 600,00
.

-> Apart. 3 dormit. (sendo 1 suite), sala, cozinha,
banheiro, lavand., churrasqueira, sacada e garagem.
Resid. Hilamar - Rua José Pavanelo ·lIha da
Figueira. Aluguel: R$ 700,00

. ·>Salacomercial Ed. Chiodini - Centro R$ 450,00
.) Sala comercial, área 45 m2. Rua Preso Epitácio
Pessoa, 1465 • Centro. Aluguel: R$ 550,00

0.0 "�,, • _ ".,,_.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casa no Jaraguá Esquerdo, 3
dorm e demais dependências.

R$700,OO

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

R$320,OOO.OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fone/Fax: (47) 33
,

IMOBILIARIA

MANN Rua Maria Umbelina da Silva,.

Venham nos visitar

I
De 14 a 18 de Julho

Jaraguá do Sul - na Arena Jaraguá.

REF· 1675- Vila lalau- apto- 1 dorm., demais
dependencias, sacada c/churrasqueira.

A partir de R$89.000,OO

REF- 2308· Agua verde- apto- 2 dorm., bwc
social, area de serviço, sacada c/churrasqueira. t

vaga de garagem. R$98.000,OO

REF- 3732- Baepeildi- apto .. Suite, 2
dormit., sacada c/churrasq� R$130.000,OO

TERRAÇO CONDOMINIAL. li IPROPORCIONARÁ OPÇOES DE LAZER

REF- 518- Chico de paula- terreno "comercial"
area util 302,50m2 R$85.000,OO

REF- 3923 - MOLHA- 2 OU
3 DORM., C/SUITE. I

REF .. 3921- CENTRO-APTOS 2 E
3 DORM. "OTIMO PADRAO"

REF- 3761- Tifa monos - 3 dorm .• suite, 2 salas + chur.,
2 vagas de· garagem. financiavel. R$135.000,OO

REF- 3941- Jaragua esquerdo- casa de alto padrao: suite, 2

dorm., 2 vagas garagem, jardim de inverno. tubulaçao agua
quente/fria. vator sob consulta.

VENHA CONFERIR E CONSULTE A
MELHOR FORMA DE PAGAMENTO

120 X DIRETO COM A CONSTRUTORA

ua.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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

veículos 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

suíte 2 quartos área de
festas,garagem
R$250 mil
NOVA BRASILlA - Casa suite 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 sufte 2
quartos. garagem, 2 elevadores
Prox. Angeloni Velho
R$240 mil
CENTRO - APTOS. Ed.
MUNIQUE 1 SUITE E 2
QUARTOS
APTOS. Ed O. 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 Marquardt, 407 .. Bairro Vila Nova

_______�C_ep .:.. 89.259 .. 700 .. Jara�uá do Sul/SC
�__�

AI.IA'1.1
I_I

InCOfDOradora '

'�das as fases da vida são importa.
Na DESC Imóveis, você encontra o lar perfeito ..
para viver os próximos melhores momentos da sua vida!

.. 1·.· ·.• ..

TROFÉU DE

NATAÇÃO
DA FILHA

•• , •••••••••• 0 •••• : ••••••

.............

.
.

NASCIMENTO
DO SEGUNDO

FILHO

O PRIMEIRO
ANIVERSÁRIO
NO NOVO LAR

Matriz: Rua 3700, nO 124 - Baln. Camboriú/SC - desc@desc.com.br

Filial: Av. Brasil, nO 2850 - Baln. Camboriú/SC - desc2@desc.com.br

Vendas e locações: (47) 3361-1414 I Vendas: (47) 3361-2222

PI,antão de segunda a sábado, das 8h as 181""1, com taxas especiais. www.desc.com.br

Ref. 2900· Terreno no bairro Vieiras, com 4.000,OOm2,
próximo ao Motel Misterios. Valor Negociável.

Ret. 1975 - Terreno em área de comércio
no bairro Barra do Rio Cerm, Rua Angelo
Rubine com 433,71 rJl2. Valor Negociável.

ReI. 1652 • Casa no-bairro Rio da Luz,
02 dormitórios, 01 Bwc, próximo a

Ceval. R$80.000,OO Financiável.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ReI 085 • Barra do
Rio cerre- Casa de

Alvenaria 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 3'34m2 (13,50m x 24,75m) -

R$67.000,00

• Ref 086 - Barra do Rio Cerro -

Terreno com 945m2 - R$77.000,00

r." IfI'.JI'!.1 �"., or.'I" " " I. '. I 1111 !iI',;'f!J "/_B' /II-

Pastor Albert Schneider, 1946· CEP 89260-300 - Barra do RIO Cerro - Jaraguá do Sul- SC I marquardíimoveisõcqmail.corn

www.araisoimoveis.net

Telefone; (47)33:72.2819
Plantáo: (47) 9911·7628

Rua Antonio Teixeira dos Santos
.

'.'. '. fw'

Jr,' 41 Centro • Jaraguá do Sul
BARRA DO RIO CERRO

PKXXlI- CASAA1Y.Al.lO PADRÃO. I suíte master + 2
SUites + 2 Oonnitoiios, solo de lVrlOnIlIr, IlJ1inho óreo de

�'Pema�dePendêf1tias. MóveissdJ medido. Aquec.
solar. � de fei10 com pisóno.Arob. em Qesso, Gorogem

"parn2corros.�com57B,(JJm2. R$5OO,OOl,OO

PI0002 - CASAALV, ALTO PADRÃO. 'I suite
+ 2 dormlteríos. solo d� TV/jantar, coz,inha:
área de serviço.pemois dependências, Areo

de festa. Garagem para'? carros. Terreno com

400m2, Consultar Preço
.....___�,,,,,,Io;;<aoo_�_�_

PI 0005, ED. BARÃO DO RIO BRANCO. Apro. r},
1 suíte + 2 dorm., banho SoQal, sala N/jonmr,

rozinha, lavanderia, sarodO.,l vaga na garagem.
Fitilm mqveis sob medido dÓ rozinha, suíte e dos

banheiros l° andiJr. R$230.000,oo(Areita linant).
_�"""""'",__-

JARAGUÁ ESQUERDO VILA.LENZI JARAGUÁ ESQUERDO

PIOOO6· Sobrado 4 quartos, IIlla TVf1ootar, rozinhn, lavand., 2

banh" uma ampla área de festa f/ piscina. Firom móveis sob �ida.
Garag.pl����,;.�:r!n���egotR$ 360.000,00.

PI0013, (asa ampla de alv. f/ � dormitórios, 3 banheiros, sala

lV/janmr, toznbo f/ móveis sob medida, lavanderia, despensa,
garagêm piS carros, área de lesto, jardim, portão elet, Terreno

cf 618m2• R$400.000,OO. Aceil. negot
•

...... ......._"""__,..w� .......__

BARRA VELHA GUARAMIRIM

Ploo08 , RES: NOVO HORIZONTE, Apto. mm 1 suíte + 2'quartlÍs,sa
la,rozínha,la.vtinderia, sarodo r/ mur., 2 vagas na, garogem. 7' andar.

AWGA·SE ou VENDE-SE.APro NOVO DE ALTO. PADRÃO.

P1OO15: GUARAMlRIM, BAIRRO AMIZADE. Sobrndo de oftde aho padrão.
Porte sup.:2 quart., 2 bQnh., 1 suíte ri daset� banh.hidrorn.+ lltllo. Porte '

de baixo: cozinho, Iownderiaf/ móveis sob medida,solo lVrlOnklr/llIlor.
Uma amplo áioo deflll1una !lSfilorúsliror/fogõó elomoa lenhàemur,

,

rnsq.,l desperNJe 1 banheiro + umafiOdapiltinadevlililPoc1õaeletr.
.__........Gorngem-"-_�mrros. Terreno r/ 690,9IJm2. R$5OO.OOl,OO,

PI0007 - TABULEIRO. (asa de alvenaria com laje. 3 Dormi.
torios. (om móveis. Terreno com 321,60m2: R$200.000,OO.

E-mail: contoto@paroisoimoveis.net

GUARAMIRIM . AVAl GUARAMIRIM . AMIZADE GUARAMIRIM . AMIZADE GUARAMIRIM· CXA D'ÁGUA

Cad. 154- Casa em

alvenaria 9o.m2 c/O? quartos,
sala,cozinha, Bwc, Varanda,

Garagem e lovonderic.
Terreno c/ 45o.,o.o.m2

Valar R$12o..o.o.o.,o.o.
Negociáveis, ou troça-se por

chácara

Cod.153 - Casa Mista c/9o.m2
c/ 3 qyartos, sala, coz, bwc, Gra
rogem, lavanderia,churraqueira.

C/ Geminados no fundos de
14,5,50., para 2 kitinetes c/

1 quarta cada, cozinha, bwc,
lavanderia, c/ padrão de luz

separado. Valor R$ '-40..0.0.0.,00.
Negoi::ióveis

Cod.168· Casa alvenaria c/
4 quortos.l c/dose.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$235.0o.o.,o.o.

- Aceita negociação ref. Apartamento
em Guaramirim ou Jaraguá.

Cad. 171-Terreno 36o.m2• 12x3o.
plano e escriturcdo.vclor R$

45.0.00.,00, somente avista, não
,

aceita fintmciamento

GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM - NOVA ESPERANÇA
.

GUARAMIRIM - AVAl GUARAMIRIM . AVAl

Cad. 150 - Casa aivenaria 95m2,c/
3 quartos,copa/cozihha,bwc,
Garagem, + Sobrado 6o.m2•

cea.ies - Sobrado 227m2 c/ tijolo maciço avista,no 2°Piso c/
2 quartos, sala, cozinha, sala, churrasqueira,balcão de pia em

Bwc, lavanderia, Garagem, mármore, e ianelaes de vidro.
c/2 Kitenetes - Terreno c/ Terreno 38o.m2 Valor·R$16o..o.OO,Oo.

450,00m2 - Valor R$ 150.000.,00 Aceita proposta,como terreno,
- Negociaveis, Aceita carro até Caminhonete em bom estado,

20.000,0.0 como parte de pagamento.

Cod. 164 - Casa em alvenària
de 100m2 c/2 quartos, sala,

cozinha, Bwc, lovonderic,
garagem. Terreno c/ 531,97 m?

- Valor R$125.o.o.o.,o.o. . Venha
conferir

Cod.l72 . Terreno plano pronto
pra construir 374m2, escriturado,

Valor R$ 60.000,00, somente
avista

www.osnicorrelordeimoveis.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3376·5050 Plantão 965 r -9028 - 9973-9002I OBILIÁRI

[lAL R. Feliciano Bortolini, 1081 . Barra do Rio Cerro

teeaçãe- contato@imobiliariareal.net

REF 0120· Terreno na Barra do Rio Cerro. Cf área de 324,00 m2. R$75.000

REF 0112- Terreno no Bairro Rio Cerro I,
( prox a Choco Leite).area de 513 2.

R$ 55.000,00

www.imobiliariareal.net

REF 00g9·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$190.000,00

REF 006 - Terreno na Vila Rau, com área total REF 687 - Terreno na Rua Albano Pradi - Com REF 092 - Terreno - Rio Cerro - fazendo frente
de 540,OOm?', sendo 20,OOx27,OO semi- 448,OOm2, Prox ao Posto Cidade da Barra. R$ corn a Br 280 cl área lotai de' 30.00Ó,OOm2

murado área plana. R$125,000,00 135.000,00, R$1.650.000,OO

REF 6163-Terreno no Bairro Jaraglla
Esquerdo-(prox Speed Pneus) com

2.076,OOm2• R$ 860.000,60

IM v

Ret 11l88. Casa no Bairro Vila Lellzi, com 1 suite, 2

q�artos, 2 bwc.s, escritório, sala de esta.f, Sala de tv,'
.

cpzihha $ob medida, área ue serviço, area de festas,
garagem para 4 carros, pisoina. Preço R$340,60Q,60

Rêf. 3035- Terreno no Bairro São Luiz, área

"�88,50m2. preço R$87.000,00

3370·11221 11 -ii
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 20/7/10

'

I S

Sef. 2073· Apartamento 110 Centró, corn 2 quartos, Ir
bwc, sala de e$ta� "Sala de jantar, cozrilf1a, sacada, área
de serviço,l vaga de garagem.lJrllço R$ 1�3.g06,OO

Ref. 1091 * Casa no Balrró VUa
lenzi, '1 suíte, lQutlrto, owc social,
sala de estar, copa, cozinha, área de

serviço, áreà de festas, gáragem.
.

Preço R$189.000,00

Ref. 1092. Sobrado nn Baiftó �lTIilade, com: Piso Inferior- sala de tv,
s�la de viSitai lavabo mot;lIial:lo, despensa. bWc mobiliado, ár\'la dtfSéMÇIJY

com móveis, garagem pi 2 carros. Quiosque, plscllÍa aquecída,
churrasqueira: Piso superior� sala com sacada, 1 suíte mastercom

armárioli, 2 suítes. Preço RS $90.000,00 '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.ricardoimoveisjs.com.br
0'(47) 8808-5378

l� (47) 8835-6617
:2 (47) 9639-4751

:3' (47) 8861-2228
A. (47) 9111-1184

- Faça AQUI seu

financiamento bancário!

,

�RICARDO
m e s COMPRA · VENDA - ALUGA · ADMINISTRA · VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CRECl 011420

-VW&'&--:r�to ...

'7U� ovvi,,�� &to � �� !
Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim 47. 3373 - 1905

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O. IIelllore. Games
IstioA"I ...

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

�;.': :.): �:�'t't::" r�������;-tt:0t� !'4�'f..������"�\t���
i:, Fínàncie1pela Caixá! Entré,emi,;:,

.; ."- -., '.• _" f.�' .'r ")..;" .). ••)' ,,� • � '. ".

� contato para'maiores'detalhEfs!:
...J;'.:�__ � .. 1�:,.... ��:. ':)v •

', ... ::: ("1, ; .. t, ..'�:'

Bairro Rio da Luz -Jotes C9m aprox. 350m2,
.: Reg. Imóveis MI9.205.

Lot.
Amizade,
lote esquina
com área de
486,10m2,
rua com

asfalto -

Reg.
Imóveis MI
50.966LANÇAMENTO

Edifício de alto padrão - Localizado em zona central de
Jaraguá do Sul - área privativa: 114m2

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes .;

Com escritura - financiável - Reg. Imóveis
MI24.783.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3372-0555

REF 397 - Res. Mathedi - Apto. 3 .

Dorm. R$119.000,00

REF 474 - Prádio com 8 Apto.
R$400.000,00

REF 511 - Casa Alv. - 2 Dorm.
R$115.000,00

REF384 - Casa Alv. - 2 Dorm.
R$120.000,00

REF 510 - Sobrado alv - 1 suíte +

2 dorm, 2 bwc. R$250.000,00

REF 335 - Casa Alv. - 1 Suíte + 2
Dorm. R$210.000,00

PLANTÃO
BETV 9156-7700 J IRIO 9979-6750'

REF 473 - Apto. 1 Suíte - 2 Dorm.
R$145.000,00

--.....

IMOBILIÁRIA

REF 326 - Ed. Suelen - Apto. 1
suite + 2 Dorm. R$150.000,00·

REF 330 - Terreno cf 400m2, rua

pavimentada. R$117 :000,00
--

REF 470 - Ed. D' Italia - Apto. 1
Suíte + 2 Dorm. R$159.000,00

REF 377 - Ed. Vila Nova - Apto. 2
Dorm. R$140.000,00

REF 488 - Casa Alvenaria - 2
Darm. R$198.000,00

REF 364 - Casa Alv. - 1 Suíte + 3
Dorm. R$245.000,00

orada
rasil

REF 342 - Ed. Vicenzi - Apto. 2
Dorm. R$120.000,00

..---

REF 517 - Sobrado alv - 1 suíte +

2 dorm. R$378.000,00

REF 433 - Res. Neumann - Apto. 1
Suíte + 1 Dorm. R$125.000,00

REF 430 - Res. Alberto Marangoni
- Apto. 2 Dorm. R$158.000,00

REF 368 - Sobrado Alvenaria -

Solte + 3 Dorm. R$680.000,00

REF 390 - Casa Alvenaria cf
120m2. 1 Suíte. De R$118.000,00

REF 512 - Ed. Caetano Chiodini -

Apto. 2 Dorm. R$120.00,00

REF 408 - Ed Arezzo - Apto. 1
Suíte + 2 Dorm. R$250.000,00

REF 481 - Apto. 2 Dorm.
R$137.000,00

,-�- --_

REF 482 - Rua Carlos Hhruska -

Prédio com 4 Apto. R$600.000,00

REF 348 - Sobrado alv - 1 suíte + 2 dorm. DE R$180.000,00 POR R$174.000,00

REF 513 - Casa Alv. - 1 Suíte + 2
Dorm. R$220.000,00

__n

REF 388 - Casa Alv. - 3 Suítes
Master - R$480.000,OO

REF 425 - Casa Alv. - 3 Darm. - 2
BWC. R$250.000,OO

REF 334 - Sobrado Alv. - 2 Dorm.
Sendo 1 Mobiliado. R$20.000,OO

.........

REF 329 - Ed. Orion � Apto 2
Dorm. R$155.000,OO

REF 489 - Casa Alv. - 2 Dorm.
R$112.000,00

REF 434 - Casa com 3 Dorm
R$179.000,00

REF 496 - Casa Alv. - 1 Suíte + 2
Dorm. R$260.000,OO

-_

REF 417 - Casa Alv. -1 Suíte + 2
Dorm. R$198.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FINANCIAMENTOS

CrA,W��'A.. ,,#��*,r....
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. RejJularizamos seu

imóvel para financiamento,

3370-6480. I 9609-0736
www.franciscovende�comli.moveis@franciscovende.•com

_-

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

DELL
PRADI
IMÓVEI·S

Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÃ DO SUL - se

,.....,.,.",.".

Imóvel localizado no Bairro São Luis

Terreno de 722,30m2, Casa 8'm Alvenaria com

200m2, com 3 quartos, sala de estar" jantar, eea

inha, 2 bwc, garagem, depósito e área de festas�

·Oferta

Imperdível!
i-'-'-'

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

-"-"-"'--'''-'-''--'-''-'-'-'-'-'''-'-''-''1
I -' !
I I

i

TERRENO COM ÁREA DE
529,OOm2 SITUADO NO BAIRRO

CZERNIEWICZ, JARAGUÁ DO
SUL - SC.

Valor .. Consulte-nos

fH � 3..:'1.311

lÍICor,••p�ndehte CA'Jfl'll
�A:sSes$orf8 ba,bítQ;ctonat

R,IJ,Ài�INAt;{)O;'eOGo', :reli)
UJi!AOJ\i; Ft'GueUti\

tucra.côil'f�tor@uoiM�om!.bf
.

.
. .

-

I I

_ ........"- ........_--�,-_....._�----._. ........... , ........._� ..........._---....� ...,_...,.'t"'"-,....,-, ..... - ...... ' ...... ' ..._r.__...' __-..._,.,_ ...,_u""�........_U" ....,"_... " ........... '"'�...._ _.,..__� ......., ............."'"_m ...."_...... ...,__ .

FINANCIAMENTOS
... Financiamentos Habitacionais

.... Aquisiç,ãu de Terreno. e Construção
,: (Com construtor próprio)'

... Imovel Novo e Usado

... Material de Construção
(Construcard), ".

,DA SUA CASA PRbpRIA�H

.� 1 .• ',

COMPRA, VENDE, ,ALUGA"
E ADMINISTM SEU IMÓVEL

_ CRECI-13252'

Casa 130m2, 1 suíte, 2 quartos, sist.
alarme, acabo em gesso, mais edicula
de 30m2, Ótima localiza �.o, Corup�.

. I

Chácara 26.000m2, bela
vista, ótima localização à
100m do, calçamento no

bairro Ano Bom * Corupá.
Com 5mil pés de banana.

Terreno 3.700m2, 92m de
frente, bairro Ano Bom.
Corupá. R$ 29.000JOO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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7
co
U")
U")
N

zs
UJ
a:
(.)

s. .

. , .

Imovels
WS Imóveis agora com

consultoria Habita.cionat..-.-- .....

_----

Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

�,
fi�"'-

---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 .

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

Rua: Norberto Silveira Junior 233 . Centro - Guaramirim (41) 3373-34·04 I 3373-0066
....................------

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MILANO
R ESIDENZIALE

Localização: Rua Leopoldo Janssen � Centro

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

P antao
9187-2075/9902-

'V' E I S
Rua An,l_lo Sc,hiochet, 280 s,ala 04, telefon

Sita: www�trlndadeimov.ls.coCompra. 'Vende .! AluS.

COO '2" • a",J'deMW "'5$ill 'H'I!liílndl:i.
Melln'a, "m�'1,Sm� d., 'ta �t,i�i!< 1 !JiiUiíte, :t
'1fJ,.flfQ� bwt::� liíN:a dllt ilinKiljO; 'lIia,fil, �'(!fOI.

Na_.da5� IlIurla fiI' dIUilJ'ta'S,1I41' 1 VlIII nll,

!.ftllltm�f!i,lfItr. em .i!O� a$14lS.'_!DI,
i,On$lft,dflfNlj,ri!toI."o mm a fIOft,.tllhU'a,).,

t:OIB89 � t!/ildl'l'!.tdo�Q l'fllJMts, 11"'_ I

qfill!llrtll,lI�!"� �litftiibl (.QNjfillil!;l)!�_a�
.,u.� *e/Ii_ f_" ti thu",li$,q.lt!IJi�,

tiftllfldiut'illlt I(mitlrti' ".'2, .,1it'I!i)$. :t &'11'«;.
,$\"_, mttftflll� .1IN.lI!ld!ft"t'l.i"P,� PUilI.,.
ftl!,r'êll'líottm/''''� R$,.,._••AjC"illp.... , :

OJJO ,1.9:'l � iobt'ldCl/mIHfrtdiD, '11:� CiIJM Oi)
..t1Ot� ot ,fíull/!i;l 'ilftdt"OI,I8W.c" AfaM,

,.!t/fl;bilfm"II,IfII.RiI 'iIIí,t(tIIt.frIIIi� "'iii'illl ,.llll._ ,

••iI'll,S4;1iiltfi.Ji!K/II� _"iNttO,<I!lI>Mrj�••
,1j"i_t,/.""t"Q��

t;oI•. I'l'l 'Gllmiloonio"fIO••" cf' 1,gm·i� !

no tlll ilmflí/ifl/f� :1 tuíte, t;/8mda� 2, qUI"ttmif f/ .

:
,'iI8"'_,�.t" ir! _da,# hiII,1 di fin/tf71da� I.!I
de••tf 'ial.'" :'lIn. flOI:" twaM� ._0", .

I

'tirea de! 'estas 'c::1 churratSq.", 1/111.''''',.'' ,J'bU '

i
ltarml,"lf'J�Qi., .21D"�.

SAiA .. "'/UGA lOt,,, 2:_"' ,1'1 PUD "'

m.din'lií 1'1,••" .. plint•••Gtt6rfo., 1$
6'11i1'.ttm,�,dõ

'(IDa 4:tJ, ... lDtAÇlo (;MA, ..._pend. ""4

,"iAttt:ll$,�,_." _nbil� J'''.fIi.•d'I�,itf.heifl:",#
iPi,,"em.*$_�,

: ,_.� n�d.i!I f· . ...:._.'1j .i II.), ali,' .� � �!P!')iIlS.f,Ei Iii: RijIJft��'II!I�I'!jII!�.���!riI�� H�� ,ri!� .. "�_a! h.��.�I!j�, !il ��"1!1IHI�

'TERRINOS A, VENDA

W'Ii)_,...do, r:!",+_.I, �i t••e dI.""
,fi j, .tIJ.fIlOfl!� .1iI! �flOlf , b*,!" fíilill.f!iIIIj 'li
dit:mll'" ..",..Mfi;j�. lo•.' "�Ii"
'POf" "'.:�_lIifil_� tIi'illt;IE.f!lte,. ilpil
�J.,.._,.". fi �l1e.t 'I!!UrlerIL 1$,

: _�tI»O;ltê,M MpoftIIa t�:poif'Ollltro
ilfft!ílNttl.

(O'U'iS- .,tro, ... 03" W'If'J!, tj,'
,.9••••ql...�'••t.�,."" J.,_�

'alO'" .. l'Jliut_f 1�0"_
.

••• rI,tht.i'•• t:/·t.'l'i��:t lililfllde
�iechurrllfl!lL� _d",I_,ud�� 2:. pt�*••dlí'ffI.tli#,,.,dmI.I$

'....; pNdto,__ phdffll�t8$ MIJ!IiIjQ�. _,poo..oo.I4/C:_.,..'

COO - 402 • Terreno na Barra do Rio" Cerro com 644,S5m' de esquina. Valor R$ 65,000.00
COO - 344 - Corullá - 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 303,00m'(12x25). Valor R$ 60,000.00

, COO'- 355 - Guaramirim - Figuefrinha com 360}OOm1• Valor RS 45,000.00
COO - 352 - Vila Nova prox. GATOS e ATOS S60,OOm'. Valor RS 200,000.00
COO' - 396 - Garibaldi - chácara com 33,000.00m1 com pastagem,OS cabeça de gado lagoa de peixe, rancho, casa mista, toda

, cercada. Valor RS 138,000.00 A/Pr
COO - 393 - Vieras - chácara com 28,OOO.OOm1 com casa pequena de alvenaria, arvores frutíferas. Valor RS 88,000.00
Chácara Tifa Theilacher com 2S}OOO.OOm' . Valor RS 85,000.00
Chácara na Estrada Ribeirão Grande de frente para rua principal medindo 12,OOO.00m2 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 RS 85,000.00

.

Terreno na Figueirinha (prox. Pedreira) tom 360,00m'. Valor RS 30,000.00
,

Terreno no Rau [prox. CTG) com 3,100.00m'. Vaiar R$ 280,000.00
Terreno Figueira (prox. SC- 413 ) com i5,OOO.00m'. Valor R$ 180,000.00

.

, Terreno Guaramirim (prox. SC- 413 ) com 27,OOO.00m:. Valor R$ 350,000.00

,
"

,

!

'I
,I

CASAS
,mD MS/- Vila.-Nava,'" R••danei,,1 Spa,rta'tw, ' .. Apartamento ftOl'lO,de luxo mm 130ffta Vatm"de R$ 330.000�Oa,.
COO,"' .... CiuaJIItIRirim .. "••"ilin_ "" R••dla. em Mia••irJ;� C10m l quartos� sa.fl,f 1OQ'lirtba., bw:c", Jav,a.ndt:e,riliJij S:8ifl;ge.m.T@rreno, m@dinda 798,OOmi. Valor R$ 50.000,00.
COD ,1'2, _, loteame". I�Nova, " i·letJdi.da, em �Vflnlrla� Tefl't'eno medindo 2Sla�OOm�t Va�or de, 1,$ 100.0..00",0,0.
'COD III "'" Rio :Molha .. Reli.dinida medb1,Q!O 14SllJOm'IJ; l:tnMA, ,UJc,AUlACAo;; 1, suf'tiet- '2 q,uanosJl"'$I:aJ,I� !Ccfdnhll� talland,eril !li!txte'rn:a � '1 b.wc;�, i.,ral'fJm� 'thur,rtl$que�riiJ" V't,for R$ ,2:60 ..000.;001,
'COD tIS, ., Vila len;zi '" Re$iclhc'ta Icom e,sfdtur,l, 1 s!U�te� :2 quanafi� :3 $lbfS� co:zh1f1ta� Ifavl.nderllDt área de. festas, l b.wc, BI':f'a,emilc 'fii&tina,J' Ipró«fmo, ao G,:jall'dJml Lenll 'Vator R:$ 600.000.,00.
COD III, ... , Barra do a:;,o Cerla, • Residlnda '�m ,Ajvenarill;; l;fjO�OOm�� te:'ffenIO' ICQ·m '2SiOOm:t� :ii ,qtQS� l bwr;" ,st", (10!�iI lJavan.d 'iI' Gaf':a,�m. "V'a,kJif Ide:' ,RS 11lfJ.OOQ�iOO. ACIf!iit.11 f�na.nciilmlit1ta peta CEF;
CháGBa com lSr.:UlOg,lfI� rasa tom 'SOlm� eO'MI fJisc:ifit,a� 16 f,agpa.s de pfd_i. um ,Ptpio de t.fes. ranchos.. ioc:a,li!!adQI Ilial útrads fUbelrio Gratr\de. Vator RS l..300,:O{JO,�OO

I
'

01.81 v.n,da na aa",a,. R$15.,OOOlJO .

.

- ..

Edi:fkio Relide/lldal MMad. do, Iot 1. Suitet, 1 quartoJ. $;Ib.tl OlZ'''rI! IS'lt ,acada ,com cbu.rrasquf!irl� 1 vali de: pra/pR'l!:i, L.oc.s8zado nfl bairro., \lna, Na,Ya� R.$ 150.000/00

1 '

I ,
, I

\

I

i I

___________'�/llJóllHiiMtr.llliulillllIM>rII_' '_I�_IQJR...'U"._
..

1 ·_'UH_Ill!õ!U_.._' qlltW'_,Nii_lI!IÕ'üIiIII_'.._-IoiIj_�JIj_'_'_.�._.'_'_.'_"_,_""_51__'''''._'_'_111'111''''·'_'_'1"_' 'h_'�",,�. _
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Firenze I Centro . Nereu Ramos

R$110.000,OOR$110.000,OO R$100.000,OO

JD2186· Saint Moritz· Aptos novos no bairro Vila Nova, 1
suíte + 2 quartos, cozo sob medida, sacda cf charras.. 2
vagas gar., elevador, salão testa, playground. Valor:

R$1.200,00.

JD2515 • Agua Verde - Apartamentos novos: Com 02

quartps, sala, coz., área de serv., bwc, sacada com

churras. e gar. VatorR$600,OO.

JD2541 - Centro'. Excelente sala comercial NO�A no licentro da cidade com 30.00m�, um bwc. Otimo
acabamento em porcelanato, massa corrida e gesso.
Fachada de vidm Valor R$500,00.

Jd2520· Centro· Sala comercial NOVA com 100m2• Valor
R$900,00.

JD2640 • Centro - lindo apartamento no centro de

'Jaraguá do Sul. corn dois quartos, sala, cozinha, ãrea de l
serviço, banheiro e garagem. ValorR$700,00 -I' Gond. I�

JD2634 . Amizade • Apartamento com dois quartos,
sala, cozinha, área de serviço, churrasqueira, banheiro, ,

garagem. ValorR$600,00. �

Jd2639 • Sala comercial no centro de Jaraguá do Sul
com 45m2. Valor R$650,OO + Cond.

Jaraguá Esquerdo

I

JD2646 - Vila Nova· Apartamento com 01 suíte + 02 Ih

quartos, saía, cozinha, área de serviç�, sacada com

churrasqueira, banheiro, garagem. Valor R$ 800,00 +

Cond.

Jd2638 - Nova Brasília • Apartamento com Oi

dormitório, sala, cozinha, área de serviço, banheiro.
garagem. ValorR$400,00 + Cond.

J02591 • üemrc - Apartamento com 02 dormitórios.
sala, cozinha sob' medida, área de serviço, banheiro,
garagem. Prédio com elevador e salão de festas. Valor
R$ 650,00 + Cond.

JD2498 • Nova Brasília • Apartamento com 01

dormitório, saiacozínha, área de serviço, banheiro. Valor
R$500,00.

Consulte-nos!

CORRETOR
r

DE IMOVEIS

TEL.3370-6624 I 9102�5299 www.deocarimoveis.com.br

. 162 - Tífa Marlins, casa de alvenaria
com 130.00m2 e terreno com

322,OOm2. 'Ace�a troca por outro
imóvel R$195.000,tlO.

012 - Nereu Ramos, casa de alvenarià
com 180,00m2 e terreno com 136 - Rau, geminado em alvenaria com
374,62m2. R$200.000,OO 199,OOm2. R$250.000,00

053 - Czerniewicz-casa com

285,OOm;: e terreno com 392,OOm2.
(aceita troca por imóvel de menor ou

carro) R$260.000,OO

081 - Amizade - apartamento com

43,99m2 de área privativa. (aceita
financiamento bancário)

R$100.000,OO

087 - São luis - casa de alvenaria com

aprox, 120,OOm:! e terreno com 061 - J,?ãO :essoa,_ cas� de alv. cl

453,60m�. (aceita apto de menor valor) 327,23m', edlcula .. cacnoeíra, lagoa, e

R$170.000,OO terreno c/190.600,OOm2. R$700.000,00

034 - Corupá - geminado novo de
alvenaria com 78,55m< e 91,64m2
(valor por geminado) R$127.000,00

028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf
20Q,OOml e terreno c/329,OOm2 aceita

sitio. R$220.ooli,oO

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.:268,OOm2 R$700.000,OO
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 R$54.000,OO
037 - Santo Antonio. terreno com 93.532,54m2 R$470.000,00
046 . Amizade terreno com 489,48m2 : R$117 ,470,00
051 - Braço Ribeirao Cavalo terreno com 8.105,75m2 ; R$200.000,OO

·076 - Amizade, terrenos - Itacolumi II a partir de , R$79.380,00
086 -Amizade, terreno com 505,OOm2 , R$79.350,OO
089 _. Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com420,39m2 •..•.•..•..•..••••••.•.•••.•••...•.••.••.•.. H$132.000,50
093·- Schroeder,_terreno com 62.1 OQ,00m2 , R$ 870.000,00

"

-

099 - Corupá, terreno com 2.2DO,00m . . . . . . . . . . .. . , R$300.000,DO

109·- Nereu Ramos, área de 11 A70.00m2 (ótimo pj indústria) R$400.000,00
115· Vila Nova. terreno com 372,97m2 ,,,

•.. R$140.000.00
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375,OOm2 R$28.000,00
130· Amizade-terreno com 61.50o.,OOm2 R$ 500..00.0,00
156 - Chico de Paulo, terreno Com 1.141 ,34m2 R$150.0aO,ao·

009 - Centro, casa de alvenaria com 317,OOm2 e terreno com 90'p.OOm2..•. , ..• , .•....•....•.••.••••••.. R$550.000,Oo.
020. - Tr.ês Rios do Sul - casa de madeira com 11 a,00m2 e terreno com 420,OOm2 •.••.•..•...••.•..•.•.••. R$93.o.OO,00
057 - Nereu Ramos - casa de alv. coml08,o.Om2 e edicula com 40,OOm2. (aceita terreno cf parte de pagamento). R$170.000,.oO
0.39·- Nereu Ramos - casa geminada nova de 68.00m2 � R$lla.OOO,oO
1 i7 - Nemu Ramos. casa de alv. 89,751112 e édicula de 40;OOm2• Terr. 360m2 (aceita carro pop. ou financ. bane.) . R$135.000,00
129 - Ribeirão Grande do Norte, casa de alv. C/80,qo.m2 e terreno c! 607,50m2 .•..•....•....•..•....•..•. R$90.000,00
188 - Santo Antonio·- sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.0.33,45m2 R$150.000,OO

smos

0.26 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m2. . •....•...........•....•..•....•.........•..•...• R$400.0o.O,Oo.
030 - Santo Antonio, cl casa de alv., rancho, lagoa, ei área de 175.aOO,00m2. aceita imóvel de menor valor R$ 4:,0..000.,0.0
038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m2 .•.......•....•....•..•....•....•.••...••........•...• R$175.000,OO
0.44 - Nereu Ramos, cl área de 72.000,OOm2( cl casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,00
048 - Schraeder - casa com laO.OOm2 e terreno com 22.955,80m2 (aceita casa como forma de pgto.) ....•.... R$ 280.000,00
163 - Guaramirim - cf casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas ... cf área de 126.600,00m2...•..•.••. R$640.000,00

Temos Imóveis a venda em Balneário Camboriu

COMPRA - VENDE • ALUGA - FAZ DOCUMEN'A�ÃO IMOBILIÁRIA • R: Guilherme Weege, 166 - Edifício lergamo • Centro
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Edson Müller Cei. OI (47) 9112·1700- Tim 9601-1726

Corretor de Imóveis (47)3372..;.1700
CRECI/SC N°. 8530 Jaraguá do Sul, - se Cep: 89.252-190

www.mullercorretor.com.br

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

suítes(hídr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala Iv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

R$ 650 mil

Cód.1044 - Barra R. Molha

(Próx. gruta) -suítes)+3 qtos,
sala, copa, cozinha, foglenh.

garagem, bwc

R$140 mil

Loteamento Itacolomi -

, R$ 90mil c/escr.

SCHROEDER - Rio Camarada, 4 km
centro Chácara com +/- 11.000',00

m2, com casa, Rancho, plantações,
com telefone, pomar etc.. Valor

R$110mil

/,

cód.1075 - Chico de Paula -

2 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia, garagem.

Financiável CEF

R$130 mil

Terreno com infra estrutura 1500 m

do Noviciado-Pedra Branca, Barra
do Rio Cerro. 3000 míl m2 água
corrente, �rvores frutíferas., todo

,

cercado. OFERTA R$45 Mil

.
/

AreaITerrel1o' Construção'
,300m' ��Om'
6VOlli "', 'I ,600m�jpav.,

,/

Centro 532m2 150m'
Vila Nova (2casas) 1500m' I 350mit

1066 Praia Barra do Sul aprox.90m'· 135mil'

��ftpm,llt\t�s ,

'
"

'__--�-_--+-�======--f �OÚ�' SFS/Uba:tlrba
2019 . BahGamooriú quadra domar
20t2 Entrega2010 N.Brasí�a Suíte+tq 150mil
2016, Vilalenzi Floresta 2quartos 110mll
2Q17 Amjzade Cond. ,yq�art2s 125mil
'Terreno '; ,Âréa
13040 Cen!ro(prox.Kohlbach) 3.00Óm2+1. 6,§OmilVila Rau, com 1 quarto, sala,

cozinha, bwc, lavanderia,
garagem, Terreno. com 374m2•

R$ 85 mil

Cód 4005 Rio Cerro II
25000m2, casa c\200m2

mobiliada, rancho, lagoa,
árvores frut.

�R$ 220 mil
PROJETOS E CONSTRUÇOES

Temos projetos com equípe de arquitetos e engenheiros, com grande 4007
experiência no mercado de construções."Deixe todas as preocupaçÕes e os

desgastes eslressanles e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves,"

fiNANCIAMOS PELO SISTEMA

(SFH).minha CASA minha VIDA!

Projetos Estruturais e Arquitetônicos

II; Ik rJ Ij. N 11', I'. 11/ 1 I�

'.

Chácará
4Q41 SFSfRibelra 172,000m2
4003, Pedra Branca /, §O.OOQ m2' /

4005
'

RloCerroll �5.000mt
Mass./Rib Gustavo 2(}1.000m1
São Bonifácio" 242.000m�

4006

·'iI'1

BREVE EM ARAQUARI, LOTl:AMENTO
INDUSTRIAL, COM LOTeS A PI\RTIR
D� 6 MIL'M2 .. 'VALOR"·�.�$ 5q,'QO··l��

I·MÓ
'.. . ":

Guramirim - Casa. em Mv�naria , no

bairro Amizade com 16 OOm2, sendo: 02
quartos cozinha sala. Valor RS
11 .000 00.

G aramirim - Casa em Alvenari no

bainoAvai, com áreade 155 OOm2 sendo:
03 quartos sala, cozinha. Terreno de com

450,.00m2. ValorR$145.000
.

TE OS ÁREA I DUSTRIAL
APARnR DE R$ 7,50 PI 2

uaramirim '- Casa em AI Tenaria, no

airro Avaí com 150100m'\ sendo: 03
, uartos, cozinh�,lavanderi� churrasqueira,
2bwc, 02 garagem, Terreno com 690 ()()m1"
000murado. Valor .R$l2S.000,OO .

uaramirim - Casa.' �m Alvenaria, no

-.-..&A�" Amizade com 13500m1,_ endo: 03
uartos, sala, cozinha" 02 bwc 02 gargem,
erreno 'com 504,OOml.. alor R
48..000,,00 .

aramirim' - Casa em Alvenaria, no

entro com 160,00m2 sendo: 02' quartos +

I suíte, e demais dependencias. Valor RS
59..000,00
uaramirim - Casa em Alve ari� 00
.

rroAvaicom 116 OOma sendo: 02 quartos,
I. suite cozinha, sala, garagem.. Terreno
m450,OOml. ValorRS13 .000,
uaramirim - Casa em Alvenaria, no
,;

Aval com' 1I2,,00m'2, sendo: 03
uartos, cozinha, lavanderia,OI bwc.,
erreno Com 306,00m�" todo murado. Valor

11S..�
uaramirim - Casa M� no bairro A�
m 56'J�' Terreno com 360�(.K)m2.

alorR$9S..000 OI.
'

APOlo:·GUARAVEL VEíCULOS - 3373-0411
Canos: ovos" semktovos e usados

www.schellercorretordeimoveis.com.br
AMIZADE -

RESIDENCIAL
JULIANA

Apartamento nO 403
- 4° andar -

R$152.000,00
Apartamento nO 303

- 3° andar
MOBILIADO �

R$170.000,00 Aptos
com suíte + 2

dorm., sala, cozinha
lavanderia, bwc

social, sacada c/ '

churrasqueira e 1

vaga de garagem
PRONTOS PARA

MORAR.

VILA RAU • Residencial Atlantis - apto 201
Com suíte + dois dormitórios, sala

estar/jantar, cozinha, lavanderia, banheiro
social, sacada com churrasqueira e 1 vaga

de garagem. R$ 160.000,00.

JARAGUÁ ESQUERDO
Casa com suíte mais 03

dormitórios, bwc social,
sala de jantar e estar, cozlnna,
lavanderia. Churrasqueira,
lavabo e garagem nos fundos.
Metragem da casa: 193,00m2
Metragem do terreno:

'

409,50m2
R$320.000,OO.

TERRENOS
• Terreno - loteamento �tacoromi II R$87.000,00

• Terreno - loteamento Ville de Lyon R$82.000,00
• terreno - loteamento Champs Elieses R$128.600,00 .

• Terreno loteamento Demathe - Bairro Nereu Ramos
VILA NOVA - Residencial Gtand Life Apto n. R$57.000,00 - lote 5

503 - com elevador C/sala estar/jantar, ! .

cozinha, lavanderia, 2 quartos, 1 suíte, I. Terreno loteamento Jardim das Acácias - R$65.000 00
banheiro social, sacada com churrasqeera, 1 i

' ,

vaga de garagem. R$200.000,00 Entrega em

Ifevereiro 2011 .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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_

•• ,.. Jo;�/� :-:f�"" '''1..

'-;'�COÔ;'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,OO.

,p""':: �< ,

'IJ�PARTAMENTOS
.

. ��) �.:',
�.�� �;... :��-� y;�.'

. ,.'
-.

.

-COD-58ã: ·CE.mRO. �ED. CI:lIODINI,' Aparta�
. .: COD-586 - CENTRO - ED. MAGUILÚ. Aparta

'mento.�cºbe'rtura,� sala, suíte .+ 2 'dormitórios, menta: OORl sala, 2 quartos, bwc, cozinha mo-

5 bws;"'êõzinha;, dependêricias�de empregada,
'

. biliada, área de- serviços. R$550,90.,
.

?- vaga�:de· garagem. Localiz;lção "Privilegiada.
.

R$3.500iOO
"

\ .

�!:'
I

-

�:;;;"' ...

·'.S� COMERCIAIS
,"

. '1r :�t"
MARCATT{J"CENTER'� ExcelenteS. salás para
locação de-47m2 a 3Ó8m�, éonsulte":.riós !

c- -, _:
..

..:._.:;:_ 'i
-

�._,

�

I

...
-'

_
Oe .,,_.... ,�T'II'j. ••

CENTRO �·Sala comercia 'com 5 r�parti-
ções, '2 banheiros, cozinha, depqsito; vaga
garagem� R$3.500,OO. .

-
-

. .'COO 427 - EXcelente apartamento com 3 do(
mitórios sendo 1 suíte, banheiro social, cozinha,
área de serviços, sacada, garagem. R$680,OÓ.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1106- BARRA - ÓTIMA CASA DE ALV. C/.210m2
" sune master C/ closed + 2 qtos, Office mob., COZo

moa, área de festas cf churr., gar. pi 2 carro. Espaço
'para ser fena piscina. R$31 Omil- Aceita apto de bom

padrão-na regociação.

3000 - APTO CENTRAl- ED. RUTH
BRAUN cl área total de 136,46m2 - 2
suítes, 3 bwe's, cozinha mobiliada, 2

"�====•.�v�aga_s_d�e���==��

3008 - APTO CENTRAl- ED. MU
NIQUE cf área total de 137,48m2 - suíte

+ 2 tos. R$245,.000,00 .

-=:::;'':"=-==:::::..r;.;=-

3041 - APTO CENTRAL - ED. DlANTHUS
cf área privativa de 131 m2 e área total
de 226m2 - suíte + _2 qtos, 2 vagas de

garagem. R$270.000,00

�
.

,

• ::: 1002 - SOBRADO CENTRAL cf área de .

\'> '.\-':;45·Ôm2 - 2 suítes + 1 cm mobiliado +. 2
.•.",0,""

'�comerciais'c/ bwc. Térreno cf 450m2•

\

\

3044 - CENTRO - RES. EDUARDO
PAMPLONA (em construção), APTOS
cf Suíte master cf closet +.2 suítes, 2 3050 - CENTRO - ED. DONA WAL - AP- 3057 - APTO CENTRAL - RES. NOVA

vagas garagem. Valores sob consulta. TOS cf 1 qto ou suíte + 2 qtos. Valores YDBK cf área privativa de 82,81 m2 - Suíte

===En=tr=eg;::a=e=m::,:M=a::rç:,::o::::f=2=0=14=.:-=========S=O=b=co=n=su=l=ta=.====:.=+:-:2:-,�t=os=,=1=vaga garagem. R$190.000 O�

3417 - VILA NOVA - aptos novos res.

Granada - cf suíte + '2 qtos, 2 vagas de
ara em. A artir de R$200:000,OO

----

3005 - APTO CENTRAL no Hes. Amaran
thus cf área privativa de 183,53m2 - Suíte

rnaster + 2 qtos, 2 vagas de garagem.
Sol da manhã. R$480.000,OO

3001 - C�NTRO - RES. FLOR DE LÓTUS
(em construção) cf 1 - 2 ou 3 qtos.

Valores sob cO,ns�lta._Entrega em 2011.

311Õ· JGUÁ ESQUERDO: APTOS em

construção - Res. Ana Lúcia "Torre B" -

Cf suíte + 1 qto, 1 vaga de garagem. A

partir de'R$117.260,OO.
.

_.._--
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I Seu imóvel está aqui.
I HABITAT

/, Lotes de esquinas no

Amizàde, na Tifa' Schubert..

CASAS:
H636 Casa alvenaria com 01 quartó. Bairro
Baependi. RS350,OO. .' sÓ»

'

H652 Casa de madeira com 92quartos. Bai[l'o
Jarguá 99. R$350,OO�'�

.

·

H647 Casa de madeira com 03quartos. Bairro
Rio Molha. R$380,OO
H648 Casa de madeira com 02 quartos,
Báirro Santa luzia. R$45o',00 .

Hõ33 Casa.de alvenaria com 02quartos.
Bairro Tlfa Martins -lot Firenze III. R$480,00 ..
H650 Casa de alvenaria com 02 quartos.

�-., Bairro Jaraguá 99. R$500,OO
H651 Casa de madeira com O:$quartos.
Bairro Rio Molha. 11$770,00.

APTOS:
H909 Quitinete com 01 quarto. Bairro Santa
Luzia. R$214,OO .

H411 Ouitinete com 01quarto. Bairro Jaraguá
99, R$300,00
H408 Ouitinete 01 comodo + BWC. Bairro Nova
Brasllia. R$360,OO com água e luz incluso.
H403 Ouitinete com 01 quarto. Bairro Nova
Brasilia. R$420,Oe + Taxa de água.
H542 Apto com 02 quartos. Bairro Vila taíau
R$430,OO+Cond.
H545 Apto com 02quartos. Bairro Vila Rau.
R$480.00 .

• H544 Apto com 03quartos. Bairro Nova
Brasllia. R$580,OO.
H541 Apto coni 02quartos. Bairro Centro.
RS650,OO + Cond
H536 Apto com' 01 suite + 02quartos. Bairro
CENTRO. R$700,OO + Cond,
H540 Apto com 03quartas. Bairro Centro.

R$700100+ Cend,

'ALUGUEL COMERCIAL:
H715 Sala comercial com 56m2. Bairro Santa
Luzia. R$378,OO.
H718 Sala ComerciaL Bairro Centro. R$390,OO
+ IPTU+ Cond
1-1701 Sala comercal com 90m2• Bairro Centro.

�'''''
RS490,OO + Cond. ;. IPTU.

.

H710 Sala comerciaL Bairro nova Brasilia.
RS500,OO
H717 Sala comercial com 32m2 + WC. Bairro
Centro. R$670,00 + IPTU. �
H707 Sala Comercial. Bairro Nova Brasilia.
R$600,OO.
H700 Galpão. Bairro Chico de Paula.
RS600,OO.
H713 Sala comercial com 130m'. Rua Barão
do Rio Branco - Bairro Centro. R$1.500,00.
H716 Casa comercial em alvenariá 'COm
05salas e demais dependencias. Bairro Centro
EM GUARAMIRIM. R$1.500,OO
H719 CASA COMERCIAL com 04quartos, sala
grande, cozinha grande, 01BWC, Bairro'
Centro.R$1.600,OO
H721 Casa Comercial 02 pisos com 283,93m2,
com 04 slas grandes em cima e 05 sías
embaxo e demais depenõencías. Bairro
Centro. R$2.500,OO

VENDA DE CASAS:
H119 Casa de alvenaria com 100m', com

03quartos, Q1 banheitÓ. cozinha, s�la, copa,
área de ser,iiço e 01 vaga de garagem. Rua
Mario Jabru�f(e - Bairro NeretJ Ramos.

.

R$130.000,OO,
H114 Imóvel em construção com 300m2•
Loteamento Miranda, Com terrenõ de 825m2,
excelente para comerciei: -

.
.

H121 Casa de alvenaria no Bain:o',Vila Nova,
com 314m', terreno com 530ln',:eom piscina e

garagem para 04 carros ..h' "
.

H122 Casa de 106m' no.Bílirro;ÇZemiewícz
com 01 quarto mais suite. ·RiJaf.Jivaldo Pereira.
Valor R$220.DÔO ,00 'c, .

'\/EiNDA DE TÊR�e�os: ,

H$29 Terreno com 196.913,4$m'. Barro Ilha da
Fiqueira.

.

H324 Chácara com 47.500m'.lífa dos
Monos.ValorR$95.000,OO.
H319 Terreno na Rua Antônio Carlos Ferfeira,
Bairro Nova 8f(lília, com 1.280m'. Valor RS

_� .
600.{)OO,OO, Olima localização para
constuçêo de prédios.

VENDADE CHÁCARAS:
H318 Chacara com 28.000m�, COm casa de

· 120m', com rancho hordenhadeira automaVca ..

3 km do centro de'massaranduba, .

RS260.0ÓO,OO. aceita Imóvel como parte de

pagamento
.

VENDA DE SALA COMERCIAL
H034S Sala Comercel no Edificio Markel
Plsce, com area talai dê 57,210m2 e área útil de

.. _ 39270m2, com 01 vaga de garagem. Ideal para
escritorios, constlltorios. Qlima Oportunidade.

· R$73.000,OO

1; l� i li C; i:I e se;;; :: ::; :. f' u t i �I ;: n

H203 Residencial Saint Tropez -

aptos com 01,02 e 03 dormitórios,
° 1 ou 02 vagas de

garagens,cozinha, sala

churrasqueira a gás nos aptos,
terraço Fitness .Center, hall social
decorado, playground,
bicicietário.Rua Exp, Cabo Harry
Haldlich. Bairro Centro.

s ci u c c e e (_<)···":;I·�C:','&S

H203 Villeneuve Residence
aptos com área total de 515,12m2•
Para quem gosta de viver com

JequiJÍte e segurança.

I
.

��: H202 Apto com

l(\; 01sulle com
\l:� :

�i closed +

�i 02quartos, sala

�. jantar. estar, tv,

�:. lavabo
..

li churrasqueira,
��: área de serviço,

�: sacada fechada,
��i BWC social.

,

��ozinha mobiliada. '

- ... '. ,.... .' t\l Bairro Centro.
.

H117 Casa com 200in', com 01 suite + 03 quartos, 03 banheiros, sala de estar �i R$435 000 00e jantar, churrasqueira, R$390.000,OO (aceita imóvel como parte de pagamento)tj .,.

......

i
..

;�
..

i
..

�
....

·i
..

�*
..

i�
..

s�·"m"�"·iii
..

�
..

·�
....

�
....

.'1�·\\,\i��iii.i'i&���ii\��i�\\ilWi:i;��iii.*ii.\ii��\iii.ii.��ii.��S�\\l�.;'ii�\'lll;;!ii;.\'l\&\1i�t\���!Wi.\\i.\'li\'ii*,'liI(i�\1,\\!)*��'8\'ri�

H203 Residencial
Hibiscus - Aptos cf O 1 e

02 dormitórios, cozinha,
sala estar/jantar, área de
serviço, 01WC, sacada,
salão de festas,
brinquedo!eca e sala

para Fithess.Rua
Feliciano Bortolini,1397.
Bairro do Rio Cerro.
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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.com

Ref: 2406 - Residencial .I

Torre Di Luna - Vila Nova:

Apartamento nO 102, com

2 dormitórios (sendo 1

mobiliado), bwc social
mob, sala, sacada com

churrasqueira, cozinha
,

,mob, área de serviço,
1 vaga de garagem.

R$155.QOO,QO-�.
\,::,}�-�-.,;:�: -, I �4,.,�·

Ref: 2402 - EdificíQ
Schioschet - Centro:
Apartamento com 1
suíte, 2 dormitórios"
sala de estar e jantar,
sacada, banheiro, co

zinha, área de servi- ,

ço, dispensa, lavabo,
1 vaga de garagem.

:�:R$240Jº9,�0

"I:

Ret_2409 - Residencial Moradas da Serra - Nova Brasilia: Aparta
rne�tq Blpça A com 1 suíte, 2 dormitórios, sala de jantar conjugada,
coziryha" 4re�, P,� s�ryiç9;"s,�Jlda com c!lUr[fs,gyeira, área de festas

',comjpil;1lm1f.:;.1�vaga·de' estâeionameritó éobef1ó, R$173,000,00

Ref: 2�� 2 - Residencial Di fion - IIha;d� Figu�íra:
Apartamentos com 2. dorrDitqhos, bwo social; sal�, de
estar ej_ sacada êom CÊJÍ).r:ra�.qlJéira, çozinha;_Wea

d�, S'erviço, 1 vaga de garâger'niR$l35:000,00 '

,
.

'::CA,SA,S
-Ref: 1593 Casa Ilha da Figueira
Lot. Malibu: Casa com t surte,
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

- .

Ref: 1605 - Casa Três Rios do Sul, Lot. Santorine:
Casa com 1 surre, 2 'dormnónos, sala de estar' e

jantar, bwc social, cozinha, área de serviço, área de
festas, 2 vagas de garagem. R$245.000,00

Ref: 3252 - Terreno Amizade Lot. Jardim
das Acácias - com 327,35m2 R$69.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. .>-

Rua Reinoldo Kali, 216,� Centro., Jaraguá do Sul
( "":'"

-,...

L-1 000: CAsA pARA FINS C()MERCIAis - VILA N()VA - Com 03
Quartos, -sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, com
dois portões eletrõnicos, toda murada, com garagem coberta pra,
04 carros. R$1.700,00
L-1001 - POUSADA - com 23 suites, contendo 01 aPto com 02
Quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia E
cozinha mobiliada - próx. Ao posto de saúde'doCzemiewicz
L-1 002 - SOBRADO - PARTE TÉRREA - CENTRO - cf su�e, 03
Quartos, bwc social, 03 salas, cozinha, lavanderia, despensa, chur
rasqueira, piscina, D.1 vaga de garagem. Rua asfallda, toda murada
R$1.050,00

-

L-1003 - CASA ALVENARIA - VILA RAU - Com 02'Quartos, sala,
cozinha, área de serviço, garagem, casa toda murada. R$500,OO
L-1oo4 - CASA ALVENARIA - JOÃO PESSOA - Com 02 Quartos, s,

cozinha, bwc, ára de serviço, garagem, tod� murada. R$480,00
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 .

L-1 007 - ÓTIMO PONTO COMERCIAL' NO CENTRO - CASA DE
'" ALVENARIA. R$2.000,00
� L-1 009 - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 Quartàs, sala,
:i cozinha, área de serviço, 01 vaga de garag�_ R$650,00
! L-1 01 O - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 Quartos, sala,
:i cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$620,00
ir L-1 012 - CASA PARA FINS COMERCIAIS: CENTRO -Com 05 sala:
ti 02-pwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2.

r R$2.800,00
! L-1 013 - CASA COMERCIAL - CENTRO - Com 05 Quartos, 04 bw(
, 02 salas, cozinha, área de serviço, dependencia de empregada, co

r jardim. Tem duas entradas socas. R$3,500.00.
.

,.'

L-1 014 - CASA MADEIRA - Vila Nova - Com 03 Quartos, sala,
cozinha, bwc, varanda, garagem, toda murada.R$770,00
L-1 015 ' ILHA DA FIGUEIRA - Casa de alvenaria com 03 Quartos,
sala, cozinha, área de serviço, 01 bwc, garagem. R$800,00.

_ L-1 018 - CASA COMERCIAL - NOVA BRASILlA - Casa com 01 sun
.

03 Quartos, sala, cozinha, 05 bwc s, dep. de empregada, salão de
festas, 07 vagas de garagem, portão eletronico, alarme. R$4.500,(
1- 2001 - Apartamento Com 02 Quartos, sala, cozinha, área de
serviço, 02 VAGA gQragem, mobiliádo. R$600,00
L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - Cf ,01 Quarto, sala, cozinhz
bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$480,00
1:-2003 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 Quartos, sala, cozin
área de servço, vaga de garagem. R$600,00
L-2004 - APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - Com 01 suíte + 02
Quartos, bwc social, sala,sacada com churrasqueira, cozinha, área
serviço, 01 vaga de garagem. R$750,OO
L-2005 - APARTAMENTO - ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 Quartos,

sala, cozinha, bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira, 01
Vaga de garagem.R$640,00
L-2006 - QUITINETE - VIEIRAS - cf 01 Quarto, cozinha, bwc.
R$280,00

-

L-2007 - APARTAMENTO - VILA LALAU - Com 01 suíte + 01 Qua�
bwc social, sala, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem. NI
TEM CONDOMINIO. R$560,00
L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - cf 03 Quartos, sala con

sacada, cozinha, bwc social, área de serviço, lavanderia. R$500,0
L-2010 - APARTAMENTO - CENTRO - CALÇADÃO - Cf 03 quartos
sala, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada, 01 vaga d�
garagem. R$700,00
L-2015 - APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - Com 02 Quartos, sala,
cozinha, área de serviço, 01 bwc, 01 vaga de garagem. R$550,00
L-2018 - APARTAMENTO - CENTRO - cf 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 02 bwc's, sacadas e 01 vaga de garagem R$650
L-2028 - APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO - cf suite, 02 quarto
sala, sacada com churrasqueira, cozinha, bwc sócial, lavanderia e

garagem R$950,00
L-2035 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA - cf 02 Quartos, sala
cozinha, bwc. lavandena e garagem. Com sacada - Prédio tem sal�
de festas, portão eletronico. R$500,00
L-2038 - APARTAMENTOS NOVOS -ILHA DA FIGUEIRA - com
02 quartos, sala com sacadã e churrasqueira, cozinha, área de
serviço,m 01 vaga de garagem.R$620,00

.

.
' 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.!)OO,OO
L-3005 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente

) 35m2. R$350,00
'.'

L-3010 - SALA COMERCIAL TERREA - CENTRO - Com 110m2 e

bws - R$1.400,00
L-3011 - AV. GETULIO VARGAS - EM CIMA DA OTICA HERTEL Co
aproximadamente 45m2. R$500,00
L-3014 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf 280m2. R$2.400,00
L-3015 - SALA COMERCIAL, CENTRO - cf aprox. 100m2, 02
bwc

-

s, R$2.500,00
'

.

L-3016 - SALA COMERCIAL TERREA - CENTRO - Com aprox 50r
bws, com estacionamento. R$670,00
L-4000 - GALPÃO - SÃO LUIZ - Com aprox. 670m2m, mesanino c
cozinha e bwc. R$4.400,00

.

L-4006 -ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃü com aproximadamente
400m2 - Com 01 bwc, estacionamento. Murado. R$1.700,00

, L-5000 - TERRENO - CENTRO � Com aproximadamente 1.300m2.
" R$900,00

.

-

J L-5001 -TERRENO COM AREA TOTAL
.

! DE 930,00 m2 sendo 30 frente x 30 fundos.
\\ R$600,00
�::

Ref. 2123 -Residencial Algarve - apartamento com
2 Quartos, sala em 02 ambientes, bwc, cozinha com

móveis planejados, área de serviço, sacada com

churrasqueira, 01 de garagem. R$12Q.000,00

",:". .-',��A FELICIDADE NOSSO COMPROMISSO! TEMOS DIVERSAS OPÇÕES PARA LOCAÇÃO - CONSULTE-NOS!
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Oportunidade t1iU�ª!
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Cód 0043 Casa Barra Rio' êã<rro
R$ 198.000,00 com piscina

Casa 3 quartos, 2 BWC's, demais dependências,
garagem para 4 carros, churrasqueirae piscina.

Terreno com 475m2
Possibilidade de financiamento bancário.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ref. 282.1 - Casa em Schroeder com I suíte
+ 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lav�nderia e

garagem. R$120.000,OO.

.?iS Classimais o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 17 e 18 de julho de 2010

'IIVIÓVEIS

• Compra
··Vende
·Avalia

·Aluga

• Administra
• Casa
• Lote

.

• Apartamento
• Chácara.

Rua Exp. João Zapella, 88

Cen�ro - Jaraguá do Sul

Ref, 279.1 - Apartamento na Ilha da Figueira
com I suíte + I quarto, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, sacada com churrasqueira e ga-
,

ragem, R$145.000,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SPEDITO
Imóveis

Guarahlirim
SOB CO�SULTA

'1I�ri<w
-_,

.
'

,

,
. �.. .., .. . _. .

Terreno com 420m2,. plano,
Financia pelo

Terreno com 444m2, plano,
Financia pelo

Terrena com 8.250m2, cl
benfeitoria, e s cr iturad o.

Financia pelo Banco ..

Terreno com '91.650m2,
escritura. Aceita propostas.

03 dormitórios, terreno com

-802,92m2, área de festa com

02 dormitórios, terreno com

368m2. Aceita propostas e

financia pelo Banco.

02 dormitórios + suíte, p�cina.
Casa de tijolo maciço. Financia

pelo Banco.

dormitórios, terreno com

375m2. Aceita propostas e

financia pelo Banco.

�A'mJzade
SOB CONSULTA

Chácara com 218.684,40m2,
com escritura, pequenas
cachoeiras.

Chácara com 86.000m2, casa

com 05 dorm., excelente lugar
pi criação de animais,'

Chácara com 89.531,57m2, com

chalé e choupana, campo de

futebol, lagoas.

Chácara com 33.000m2, casa

com 05 dorm., lagoa e

churrasqueira.

Aceitamos IMOVEIS e VEICUL_
como parte do pagamento!"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Apartamentos TIPO 01 com suíte e dois dormitórios, bwc

social, sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, '

sacada com churrasqueira e duas vagas de garagem, com
áreas estimadas de 153,63m2 total e 98;50m2 privativo -

.

'

R$134.171,40 - (Entrada negociável mais parcelas).

,
'

Apartamentos TIPO 02 com dois dormitórios, bwc social,
sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, sacada

com churrasqueira e duas vagas de garagem, com áreas
estimadas de 120,95m2 total-e 75,OOi'n2 privativo -

R$105.873,24 - (Entrada negociável mais parcelas) .

ss Classimais o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 17 e 18 de julho de 2010
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"

, ,3311·1500
,

�
t

,

�

9915-1500 APARTAMENT,OS

vendas@chaleimobiliaria.com.br.
Rua Reinoldo Rau, 58 � Centro -

Jaraquá do Sul

3312·0651"
9973-5304

.
<
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ComerdaIizaçãD:
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REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

\

A PARTIR DE R$ 33.
- BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA
- UMPADOR E DESEMBAÇADOR 00 VIDRO TRASEIRO
- COLUNA DE. DIREÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA
- TELA MUUIFUNÇÃO
- PARA-CHOQUES NA COR DO VEíCULO. E MUITO 'MAIS

5 PORTAS� COMPl,ET01 COM DI�EÇÃO
HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS

""*""" t .• ii II

\
\

l
SÁBADO DAS
CONCESSIONÁRIAS

; IDENTIFIQUE
PELOBANNER

S, AIR BAG DUPLO, AR-CONDICIONADO,

"tREÇÃO HIDRÁULICA, RODAS DE LIGA LEVE,
IDROS E TRAVAS, FAROL DE NEBLINA, BANCO
O MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA,

COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE

ALTURA E PROFUNDIDADE, RETROVISORES
EXTERNOS ELÉTRICOS, E MUITO MAISA PARTIR DE R$ 49.900 À VISTA

PROMOÇÃO ZERO GRAU PE-UGEOT: É \tOCÊ QUEM ESCOLHE O CLIMA.

� VÁ ATÉ UMA CONCESSIONÁRIA E APROVEiTE.

ai Promoção Zero Grau Peugeot. Ar-condicionado de série grátis para toda a Linha Peugeot 207 e Linha Peugeat 307 HB e Sedan, exceto para o Peugeat 207 modelo X-Line, 3 portas. lmnqens
somente para fins ilustrativas. Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 5 portas, pintura sólida, ana/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir 'de R$ 3(?500,00. Preço público

• promocional sugerido para vendo 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 sugerido para 'venda à vista a partir de R$ 52.800,00. Preço público promocional sugerido para venda à vista a partir
de R$ 49.900,00, com R$ 2.700,00 de desconto relativo ao valor integral do ar-condicionado e R$ 200,00 de bônus especial sobre o valor do veículo. Frete incluso. Estoque Nacional das
Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 200 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, 'pintura sólida, ano/

PEUCEOT -rnodelo 10/11 - 100 unidades. Prazo de vigência da promoção para pedidos firmes fechados: entre 117/2010 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 Concessionórios Peugeot participantes, ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.

. �'7"",,-- �
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VENHA2SN�CER DE PERTO ESSE LANÇAJy1E_NTO SURPREENDENTE.
�

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

- .

P E U G EOT RECOMENI'ATOTAL

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

Neste Sábados das 9h às 17h
_

De Segundo a Sexto dosBh às 19h - - www.strasbourg.com.br PEUGEOT
MOTION & EMOTION

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Venha conferir nossos seroieos!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula. 1058
Chico de Paula

3273-2347 I 8853-9716
'

.' ..4,

RT
• Construção e reforma de. casas, prédios ou galpões • Profissionais qualificados

e preços do mercado Orçamento sem compromisso!

3373-3311 e 9962-5885 Dás 14 as 20h

3370-7500
, ,

Rua Walter Marquardt, 2670

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparêncitl no negociação

Nós garantimos o preço

2007, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Faróis de Neblina, Cd Player com Controle no

Volante.

2006, Prata, Flex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Faróis
de Neblina, Rodas de Liga-leve, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Cd· Player.

2010, Preto, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Uga
leve, Air Bag II. .

1995, Branca, Diesel, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica.

.

2004, Branco, Ar-condicionado, Ar-quente.

2004, Prata, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Alarme,
Desembaçador Traseiro.

,

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assinatura embaixo,
Garantias, Comprometimento', Responsabilidades e Muita Segurança. Mauro Veículos garante.

2006, Prata, Protetor de Caçamba.

. Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro I Jaraguá do Sul se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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/l./lUlYl/ll: COMPRA-SE'
ANTENA - Compra-se, parabólica pequena. Tr:
9194-0580 ou 3273-5183.

AR COND. P/ CARRO - Compra-se, AC original
p/ Opala 75. Tr. 96523006

Betoneira- Vende-se. Tr:47 9606-2229

Biz-Compra-se honda biz fabricada de 2006 a

2009 pago á vista. Tr.(47)9651-8586
Cabelo -Compro cabelo, pago a vista. Tr:8814-
1696

Carros-Compra-se - Carros já financiados, quita
se e regulariza-se perante ao banco, cartório e

financeira. Tr: (47) 9120-0262.

Casa-compra-se, na praia barra do sul ou ervino,
300m do mar,Tr:3371-6069 CRECI11831

Garagem- Compre-se garagem no edifício
Jaraguá. Tr:3370-7160 Dulce ou Susan

OURO - Compra-se, paga-se a vista. TR.
84484905/99790605

1/11//= ALUGA-SE

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

Alugo retroprojetor + som. Tr: 9905-0627

Maq. De costura- Aluga-se, industrial, instala
se,lâmpadas para costura. Tr:3371-1305 ou

9962-7720

== PROCURA-SE
Procura-se -CASA- JGUNGUARAMIRIM - p/
alugar, 2 qts, sala, cozinha, bwc, lavanderia. Tr.
9167-6964

Procura-se- casa pra alugar nas proximidades
da weg 2 ,vieiras joão pessoa ou no inicio de
schroeder,para casal sem filhos.

Procura-se- Vila Lenzi, casa ou apartamento para
alugar no Bairro ou proximidades. Tr:9178-1437

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

fflll/l/"'HI'I'IH"": DOA-SE

Bambuzal- Doa-se bosque de bambu, Tr:
327.3-2347

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 desver
mifugado. Tr:3276:4603/9911-7667 Karla.

II:: VENDE-SE'

Aparelho de CD- Vende-se, com USB, apartir de
R$249,90. TR:3370-1478

Aparelho de CD- Vende-se, Tr:�376-4050
Baíanço- vende-se.para criança de
lerro,Tr:337D-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 reforçado.
R$9.000,00. Tr:3275-3975.

Berço e Carrinho de passeio- Vende-se, em bom
estado, R$300. Tr: 8461-3259 3376-6164 após
da 15 horas

BICICLETA - Vende-se, feminina, antiga, própria
p/ colecionador. Tr. 92116664

Botijão' de gáz-vende- se,1 cheio e 1 vazio,Tr:
8851-0099

Cadeira Abdominal- Vende-se, nova, R$500,00,
Tr:8826-6122

Cadeira abdominal-vende-se, Tr: 9199-0024 ou

3276-1439

Cadeira p/ carro- vende-se,cor cinza,da
galzerano, semi-nova, 120,00,Tr: 84613261 ou

96194974

Caixa selada- Vende-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, em perfeito
estado, com GPS habilitado, funcionando 100%,
R$700,00. Tr:99750078

Celular-vende-se, NOKIA N95 8GB - TIM - APA
RELHO EM EXCELENTE ESTADO, 650,00 - Tr:
9922-2449

Celular-vende-se, NOKIA N95 8GIGA PRETO,
TIM, GPS ATUALIZADO, CELULAR EM EX
CELENTE ESTADO SEM DEFEITOS. 600,00. Tr:
9975-0078

Cerca de alumínio- Vende-se, 3 cercas para
muro, medo 1 m de Alturax1 ,4m de comprimento.
Tr:3370-3110

COMPUTADOR - Vende-se, p/ trabalhos gráficos,
completo, Quad Core 2.5Ghz, 2Gb, HD400Gb,
placa profissional Nvidia, Quadro FX570,
R$2.300,00. TR. 9978 6795 Raquel
Computador-Vende-se, tela LCD, R$9990,00.
TR:9942-9613

Computador-Vende-se, usado(em bom estado),
teclado abnt II portugues, mouse optico, caixas
de som, HD 160 Gb, gravador de dvd,monitor
Icd 15" samsung, R$900,00. Brinde mesinha do
computador. Tr:33762271 ou 99542632.

CUBO PARA GUITARRA - Vende-se, 50W.
R$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

Equipamentos para restaurante-vende-se,mesas,
Buffet quente e frio, balcões, 4.000,00 aceito
troca, Tr:3376-4116 horario comercial

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.

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

Filhote- vende-se, fax pau listinha Tr: 3375-2006
ou 9146-4864

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

FREEZER -4 gavetas, branco, R$160. Tr: 3273-
0884 8869-5008 Evani.

Freezer horizontal- vende-se,320 litros,
cônsul,branco,ótimo estado,380,00,Tr:
33723922.

Geladeira- Vende-se 225L e Freezer 196L em

bom estado por R$400,00.Tr: 3275-3518

Guitarra Jennifer-vende-se, toda preta,1 pedalera

e 2 cabos de 5 mts, em perfeito estado, 350,00
Tr: 3370-5989

Impressora-vende-se,semi nova,laser,Jet HP
colar cp 1215,400,00 Tr:3273-7669

JAQUETA DE COURO - Vende-se, pi motoqueiro,
R$150,00. Tr. 3370-5533.

Jaquetas em Couro :Vende-se 02 de moto
semi-novas, importadas da Italia, marca

Ixon,. R$1.000,00. Contato com Juliano-tone
(47)8838-3194
JOGOS DE VASOS SANITARIO - Vende-se. TR.
3373-1900 Sergio
KIT - Vende-se, de alarme residencial instalado.
Tr:9944-5352.

LAJE FORRO - Vende-se, 39m2, R$740,00
negociavel. TR. 99370651 Cristina

Laje- vende-se,47 m2 de piso ,são vigotes de
2,50 e 2,30, 400,00 Tr: 3375-2861

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

Maq. de MARCENARIA - Vende-se, Tr. 8844-
5501

Maquina de bordar- vende-se, com lantejoula,4
cabeçotes,Tr: 3373-5134

Maquina de costura- Vende-se reta automática
eletrônica R$2.000,00, Overlock 1.800,00, Over
lock 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

MAQUINA DE Costura- Vende-se, de bainha
industrial, 3 aguhas Nissin, R$1.400,00. TR.
33700983

Maquina-vende-se,solda mig,350k,da balmer
novo,Tr:3379-0050
Mármore- Vende-se, pedra de mármore, 1 mX1 m,
R$1 00,00. Tr:3376-4050

Mercearia- Vende-se, em pleno funcionamento.
Tr:9112-3947

Mesa Digital- Vende-se, Wacom Bamboo Fun,
com 4 pontas, caneta + mouse, praticamente
zero. R$500,00. Tr: (47) 8405-4561 Márcio.

MESA RUSTICA - Vende-se, nova, 8 cadeiras,
centro giratório, madeira maciça e couro,
R$2.500,00. TR. 3055-3756 à noite.

Mesa- Vende-se com 6 cadeiras, cerejeira.
R$350,00. Tr: 3371-5270 (noite)
Mesa- Vende-se, 3m de compro menta, 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,

Classimais 3o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 17 e 18 de julho de 2010

p/ loja de roupas fem., em MDF, cores, cara

melo 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, cama c/ aprox.
90 anos, mesa grande c/ 11 cadeiras acento de
couro, balcão grande maciço. Tr. 30552255

Moveis Para loja- Vende-se, Tr:47 8849-6617
-

Nintendo Wii- Vende-se novo e destravado, com

um controle. e um Nunchuk, suporte, barra de
sensor, adaptador, Cable A/V e mais jogos Wii
sports (baiseboll, boxing, golf, Tennis, boliche) e

Resident EviI.R$800,00 Tr:8405-6012

OFICINA - Vende-se, de bicicleta, corupa, com

todo maquinário e estoque, uma ótima freguesia,
ótimo ponto comercial. Tr:3375-2798 .

OFICINA - Vende-se, Tornearia. R$46 000,00.
Tr:9953-2408 ou 9905-9850.

Ordenhadeira- Vende-se, canalizada, com

capacidade para 8 vacas por vez. marca westsala
Tr: 3376-0405

PADARIA E CONFEITARIA - Vende-se, equipa
mentos 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

Patinetes elétrico-vende-se,190,00 cada,
Tr:3376-4116 horario comercial

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, galvanizado 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, ci
estoque 500pc. Tr. 8849 3600/473273 -5144
(após 18hrs)
Som automotvo- Vende-se, sub, 1 par de 69 um

par auto falante, modulo de 1200 vatz, 2 corntas,
um aprelho de CD, entrada USB + fiação com

plug e caixa para sub e corneta, e 2 super twin
twer. R$700,00 Tr: 84216497 até 13:00

SORVETERIA - Vende-se, completa, maquina de
fazer sorvete, 5 freezer, mesas, geladeira, fogão.
R$38 000,00. Tr:9137-0999.

Sub- Vende-se, durence 2k, de 12. 700rms
9923-1153 R$200

Tanque de expanção- Vende-se, com capacidade
para 10001 de leite, marca westsaía Tr: 3376-
0405

TANQUE LAVAR ROUPA - Vende-se, fibra, 2
cubas, R$130,00. Tr. 3276-0340

Telhas- Vende-se, 4.000 telhas, semi-novas,
R$800,00. Tr: 3370-9399

TITULO SOCo ACARAI - Vende-se, mensalidade
paga até 2014, R$900,00. Tr.33716968

Titulo Soco Baependl- Vende-se, Tr:3373-3836
8422-2576

Torno mecânico- Vende-se, 1500m/m comp.
Em bom estado de conservação. Util para
ofícinas mecânicas e auto elétricas, R$250,00.
Tr:9618-3777

Tv- Vende-se 14 polegadas, c/ controle,
R$100,00. Tr:3376-4050

TV-Vende-se, 29 GL e OVO. R$500,00. Tr: 3371-
5270, a noite.

UTENCILlOS P/ MERCADO - Vende-se, serra fita
p/ açougue, moedor de carne, balcão de frios e

laticínios. Tr:3273-5065.

vendo jogo para PLAYSTATION 3 - virtua tennis
2009! Produto novo na caixa original sem uso

algum!80,00 C/ BRUNO Tr: (47)9998-7089
VESTIDO - Vende-se, de prenda. Tr:3370-4164
ou 8863-7665.

YORKSHIRE - Procura-se, cor preta, pequena,
sumiu na rua Jacobi Gesser no bairro Amizade,
atende pelo nome de Coca. Tr.3371-7914

Videogame -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, avo

R$750,00.Tr: 9182-2268
.

EMPREGOS
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Contrata-se manicure com urgência, para
trabalhar em Guararnínrn. Tr:9979-8479 ou

3373-0711

Contrata-se-Tosador com experiência para início
imediato. Interessados enviar currículo para
biag777@yahoo.com.br
com pretensão salarial.

Diarista-precisa-se para trabalhar no bairro
centenário,com experiência, interessadas ligar
para Tr:3273-7669

'

Manutenção de computadores- 'Interessados
consulte-nos, faça um orçamento temos ótimos
preços, manutenção de computadores em geral
Tr: 99429613

MARCENEIRO - Coloco portas de todos os esti
los. Reformo portas de correr, troco roldanas e

ajustes. Serviço de qualidade e preço acessível.
Tr: 9902-8740 ou 9125-9932

Preslsa-se-costarera com pratica para trabalhar
no Jaraguá esquerdo T: 3376-4116 horario
comercial

Revendedoras-precisa-se,Jens, modinha
- feminina e moda masculina, em consignação,Tr:

3275-2063 ou 9194-2338

Secretaria-contrata-se,2° completo,conhecimento
da informática básica, simpática,espontânea,ente
ressadas,enviar corriculo com foto para empresa
Agua verde, localiza-se na rua Jose Narloch
2399 Tr:47 9921-8897

Fisioterapeuta- Clinica de Estética Oferece'
espaço p/ estúdio de Pilates. Tn3273-2119/
9975-7708

I/IIUIIIIiIiIlIIIIiIIflI APARTAM ENTOS
--

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, c/ garagem.
Tr:3276-3321.

Apto centro - precisa-se de rapazes para dividir
apto mobiliado em Jaraguá do Sul. Tr:3372-
2526/9199-3174, Alexandre, após as 18:00.

APTO. - Precisa-se, rapaz p/ dividir apto. no

Centro. TR. 33701270

Barra do Rio Cerro- Vende-se, com 02
dormitórios,01 Bwc, sacada com churrasqueira,
próximo ao Posto Km7. R$120.000,00
CENTRO - Vende-se, ed. Maximum Center,
1 suite, 2qtos, gar.,salão de festas, elevador, 2°
andar, sacada fechada com sistema reike,que
pode ser aberta totalmente qdo quiser, todo
mobiliado com móveis sob medida. R$270
.000,00, 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 / Praias /
Itajaí. Tr. 3248-4258 ou 8401-4000

COMPRA-SE - Apto até R$95.00o,00 à vista, de
preferência próximo ao Angeloni. Tr:9993-41 00.

. CORUPÁ - Centro- Vende-se, novo c/ 03
quartos, sala e cozinha conjugadas, 01 bwc, la
vanderia, varanda e garagem.Valor R$95.000,00
aceita veículos como parte do negócio.Tr:
32748844/99298265 CRECI N° 14 237.

Czerniewicz-,apartamento com uma suíte,mais
dois qtos,sala dois ambiente,cozinha de serviço,
sacada com churrasqueira e vaga de garagem,
'semi mobiliado pode ser financiado e o uso do
FGTS,165.000,00, 175,000,00 Tr: 9159-9733

Ed. Vila nova- vende-se, com 3 dormítórios -

área total 90,60. 125.000,00. Tr:3370-2292.

Estrada nova- apartamento,com dois qtos, sala, co

zinha 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

Ilha da Figueira- Vende-se apto no residencíal
Hilamar, 111 m2, suíte, 2 quartos e demais cõrno
dos, 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 suíte 3 quartos e demais cômodos
R$115.00o,00+ finan. Aceita-se carro Tr.9137-

Q.MÉ;TÉR MIX
"

.'(MARCA REGISTRADA)

Pode ser instalado em veículos
á álcool, gasolinas e à gás

carburador e injeção el/etrônica

ECONOMIZE 3,0% EM C,OMBUSTíVEL

(,.4'7)'337.3-'1,,28,O'

..

9975·4121
• 9973-8369
• 9167:-0144

wrw'W.revql11t .. net

CLUBE DE BOCHA ARDOINO PRADI,
convida para uma FEIJOADA
dia 24/07 a partir das 11 horas

da manhã.
Contatos 47/9909-4167

5573

ITAJUBA - Vende-se, 2 qts, mobiliado,
R$120.000,00. Tr. 33707881 / 33761315 /
99056588 c/ Leonel

Jaraguá Esquerdo -vence-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

demaís dependências Valor R$11 0.000,00.
Tr:32748844/99298265 CRECI N° 14 237,
MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende-se, 165,34 m2,
heliporto, 2 vagas garagem. R$600.00o,00.
Tr:8408-8157 ou 8408-8159.

São Luis- Vende-se, 70m2 com 1 suíte, 2
quartos e demais cômodos, prox. ao CAIC,
R$145.000,00. Tr:3376-0389.
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NA LE MONDE CITROEN, O BÁSICO É SER COMPLETO.
VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRo,en

l-Preço à vista, não inclui frete, seguro e opdonais, sem troca ou enquanto durar o estoque para o modelo de carro aqui anundado, Cittoi'n O GLX 1.4 Rex 10111. 2- CD( realizado pelo Banco Citro,n com entrada de 55% e saldo em 24', com taxa 0,49% + IOF válidos para o modelo Citro,n C4 Hatch. TC RS 878,00. Confira a (fT da operação em uma de nossas lojas. Cadamo sujeito à aprovação. 3 - Gtroên O

e C4 Hatm com 2 anos de garantia lendo 1 pela Gtroén do Brasil e 1 pela le Monde conforme contrato assinado entre cliente e concessionária. GPS H Buster modo HBN-4310P grátis na compra de qualquer Gttoi'n Okm. Benefido não pode ser convertido em espé<ie.lmagens meramente ilusttativas. 4 - Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade até 31/07/2010 ou enquanto durarem os estoques.
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A PREÇO DE CUSTO,
. COMPROVADO PELA

NOTA FISCAL DE FÁBRICA.

A PREÇO DE CUSTO,
COMPROVADO PELA

NOTA FISCAL DE FÁBRICA.

Celta 1.0 Life, RGA, 2 portas. Aexpower, ano/fabricação 2010, ano/modelo 2011, com preço nota fiscal de fábrica, comprovado pela nota fiscal da General
Motors do Brasil Ltda com taxa promocional de 0,49% a.m. com 63,19% de entrada e saldo financiado em 12 parcelas mensais. TeC e IOF não inclusos. CET:

6,04% a.a. Desconto de R$7.000 para linha Vectra GT, com base no preço público sugeridovigente, Vectra 2.0 GTAexpower, pacote RGT. ano/fabricação
2010, ano/modelo 2010/2010, preço público sugerido de R$57.006,oo. preço promocional àvista de R$'49.990,oo e taxa promocional de 0% a.m. e 0%

a.a. com entrada de 50%e saldo fin�ndado em 12 prestações mensais. TeCe IOF não inclusos. CET 0% a.a S10 2.4 Advantage. Cabine Simples. 124GFA
/ PDD + BIA, Flexpower. ano/fabricação 2010, ano/modelo 2010. com preço nota fiscal de fábrica. comprovado pela nota fiscal da General Motors do
Brasil Ltda com taxa promocional de 0.99% a.m. e 12.55% 01.01. com entrada de 50'*' e saldo financiado em 24 prestações rnensais, TCC e IOF não in
clusos. CET 12.55% a.a. Condições válidas paraveículos Chevrol.et o km para os veículos disponíveis nos estoques. não válidas para modalidade de

,
venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Todos os planos mencionados estarão sujeitps êI prévia aprovação de crédito. As condições
poderão ser alteradassem previa aviso. As imagens dosveículos são ilustrativas. Consultesua concessionária participante quanto a preço. taxas

_

.
- de juros e condições de financiamento. Ofertas válidas apenas no período de 16 a 21 de junho de 2010. vwvw.chevrolet.com.br- SAC: 0800 702

4200. Owidoria GMAC - 0800722 6022

.

A PREÇO DE CUS I D,
.

. COMPROVADO PELA
NOTA FISCAL DE FABRICA.

1 .

O taxa
,ggoA,.
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6 Classimais
,

z: C H ACARAS
Água Verde- Vende-se, casa de alvenaria, com

3 quartos escriturada, R$ll 0.000,00. Tr:3371-
6069. CRECI �1831

.Amizade-Vende-se, com 1 suite, 2 quartos
e demais dependências, área externa com

churrasqueira, terreno co 450 m2, todo murado,
R$250.000,OO. Tr: 9979-0102 8466-9635

ARMAÇÃO/PENHA - Vende-se, 130 m2 fica a
200 metros da praia. Tr:9953-5627

Bananal do Sul- Vende-se, nova de alvenaria,
com 3 quartos e demais como cômodos,
R$ll 0.000,00. TR:9183-8081.

Barra 99- vende-se, casa mista, 3 qts,toda
pintada a óleo próximo ao cOlégio,28,800,OO de
entrada, aceita-se carro ou 20,000,00 parcelado
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 DO SUL - Troca-se, por chácara ou terr.
em Jaraguá. Tr:8824-1107.

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

Centro- Vende-se, alvenaria, semi acabado,
distante 800m do Angeloni novo, R$130.000,OO,
aceita-se 60,000,00 de entrada o restante parce
lado ou negocia-se. Creci 11831. Tr:3371-6069

Centro-vende-se,casa de alvenaria próximo ao

posto salomaon,schroeder,38.500,OO,Tr: 3371-
6069 CRECI11831

Chico de Paula- Vende-se, por motivo de mu

dança, URGENTE, uma casa em alvenaría (Bloco
de Concreto a vista) com Laje, 40,OOm2, no um

pouco pra frente da Menegotti Malhas. Preço a

combinar. Aceito carro e estudo proposta para
pagamento a vista. Tr: 33718700 ou 8407 9997
Chico de Paula-Vende-se, alvenaria (bloco de
concreto a vista) com Laje, com 40,OOm2, no

prox. a Menegotti Malhas, terreno de 600,OOm2,
aceita-se carro e estudo proposta. Tr:33718700
ou 8407 0997

Enseada- Vende-se, distante 500 metros da
praia, 2 casa de alvenaria com laje, entrada
individual com portão de ferro, legalizada,
R$1000.00,OO. Tr:9137-5573 Creci 11831

Er\iino: Casa de madeira 800mts distante da
praia. Tr:3371-6605a noite com Sirley
Erwino:-Vende-se casa om 2 quartos.
Tr.91016007

ESTRADA NOVA - Vende-se, prox. a Unerj,
alv, laje, 4 qts, 2 bwc, garagem 3 carros,

"R$150.000,OO. Aceita casa de menor valor. Tr.
91375573/33716069 - Creci 11831

Figueirinha-Vende-se, alvenaria, 2 quartos e

demais dependências: R$135.000,OO, entrada +

financiamento. Tr:9183-8081/ 3373-0098

Ilha da Figueira- alvenaria, 150m2, 5 peças,
cozinha planejada, 2 WC, garagem para 2
carros, terreno com 960m2 (frente para 2 ruas),
podendo ser desmembrado posteriormente.
Tr:3371-1634 fotos pelo vs33@bol.com.br
Itajuba- Vende-se, alvenaia, nova,com 3
quartos, mobiliada, distante 300m da praia,
R$120.000,OO, creci 11831. Tr: 3371-6069

JAHAGUÁ 84 - Vende-se, 385m2, 2 qtos, sala
conjugada c/ a cozinha. R$50 000,00 á combi- .

nar. Tr:3273-7195. f'

JARAGUÁ 99 - Vende-se, nova, alv, 120m2, ter
rene esquina, murada, 2 qts + 1 suite, garagem
dois carros, prox. a Malwee, R$190.000,OO. Tr.
99025885

NOVA BRASILlA - Vende-se, terreno c/740m2,
casa c/240m2, 1 suite, 3 qts, 2 bwc, piscina,
-área de festa. R$550.000,OO. Tr. 91696342

PiÇARRAS - Vende-se, prox ao fórum, ou troca
se por imóvel em Jaraguá do Sul. Tr:9975-3090
ou 3371-1243 c/ César.

Rio Molha- vende-se, casa de alvenaria,com
98m2 .doísqts 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

SANTO ANTONIO - Vende-se, Joinville, alv. R$40
_
000,00, aceito carro no negócio. Tr:3372-1617.

Scheroeder- Vende-se, nova, 60m2, 2 quartos,
sala cozinha e banheiro, R$115.00,OO. TR:9136-
0049

Schroeder-vende-se, alvenaria dois pisos 250
mf2 centro de prox: Prefeitura, murada,portão
eletrônico,terreno de 700 m2, R$280,OOO,OO.Tr: .

(47) 3374-1828 ou 9909-7428

Shereoeder- Vende-se, Nova, alvenaria, 80m2,
aceita-se financiamento ou carro. Tr:3374-2023

Sheroeder- 'Vende-se, alvenaria, 2 quartos e

demais cômodos, R$90.000,OOTr:9183-8081/
3373-0098

Tifa Martins- vende-se, casa de alvenaria com

lage,com suíte mais 2 qts.corn 130m2,terreno
com 322m2, toda murada, próximo de escolas,
creche, mercados,farmácia,195,dOO,OO, Tr:
9102-6731

Toledo-PR- Vende-se ou troca, casa em Toledo
por imóvel e Jaraguá do Sul. Tr: 3237-7163 ou

9912-3610

Três rios do Sul- Vende-se, nova de esquina, 1
quarto e 1 suite, garagem com churrasqueira,
terreno de 410m2, prox ao mercado l.arlssa,
R$149.00,OO. Tr:3372-1257

Troca-se-casa no bairro amizade semi nova, com

suíte e demais cômodos, garagem para dois car
ros, por cása nos bairros Baependi ou Vila Lalau,
casa no mesmo padrão. Tr.9654-0907

Vila Nova - Vende-se, excelente localização,
R$140.000,OO. Tr:8428-7826/9909-5514
VILA NOVA - Vende-se, Rua Uno 'Sbardelatti,
ótima localização, R$140.000,OO. TR.
84287826/99095514 Ademir ou Marli'

Vila Rau- Vende-se, alvenaria, próx. UNERJ,
107m2, 3 quartos, Terr.14x30-R$155.000-
Tr::9918-9996/3372-0777

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 17 e 18 de julho de 2010

Vila rau-vende-se, casa mista,de 3 qts, com

escritura,57.000,OO aceita-se carro.Ir: 3371-
6069 CRECI11831

illlHlllil/l/lflWlIl/ll/1/

1IIJIJUJ/JlIIIJ/lIIIIIl CHÁCARAS
Corupá- Vende-se, na Estrada Geral rota das
cachoeiras, 13.897m2, com casa de alvenaria,
rancho, plantação, rio aos fundos, R$70.000,OO,
aceita-se R$45.000,OO de entrada + parcelas de
25 de R$1.000,OO. Tr:3371-6069. CRECI11831

GARIBALDE - Vende-se, 41 000m2, 31agoas, 1
rancho, com pastagem, toda cercada, á,70m., do
asfalto. R$125 000,00. aceito tert no negocio.
Tr:3055-8262.

JACU-AÇU - Vende-se, 54.462,48m2, c/ casa

simples de madeira, c/ lagoa e energia elétrica.,
R$138.000,OO,Tr. 3274.8844 - CRECI/SC 2716J

Ribeirã Grande- Vend-se, 13.870m2, limpo.e
plano, prox23 vale das pedras R$90.000,OO sem
befeituria R43371-6069

RIO CERRO 11- Vende-se, 50 000 m2, lagoa de
peixe, cachoeira. R$120 000,00. Tr:3376-0726.

SANTA LUZIA - Vende ou troca-se, 21.800m2,
água corrente, palmeiras,bananal, lagoa. Tr.
32752037/91184455

SANTA LUZIA - Vende-se, sítio c/375.000,OOm2,
grota funda. Tr:3370-2855.

SCHROEDER - Vende ou troca-se, chácara no

Rancho Bom, terreno 70.674m2, 2 casas, 3
lagoas, pomar. Troca por casa em Jguá do Sul.
TR. 9148-2677/9116-9841
SITIO - Vende-se, 120.000m2, c/ arvores

frutíferas, área propicia p/ pasque e pague,
R$450.000,00. Tr. 33705603/99735780

z: LOCAÇÕES
CASA - BARRA DO SUL- Aluga-se p/ temporada.
Tr. 3376-1553 ou 9903-0545

CASA - PIÇARRAS/ BARRA VELHA - Procura-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,OO
mensal. TR. 3370-1447 Romeu

Casa- Aluga-se em Tres Rios do Sul - prox.
mercado Larissa. Tr: 3275-1594/8843-5751

Casa- Jaraguá 99- Aluga-se, de madeira, com

3 quartos, rua Paulina Kruger Lescowitz 170.
Tr:9158-0019 após as 17 HORAS

Deposito- Vende-se, para distribuidora de pães
prox ao carinhoso, ,130m2, R$130.000,00,
aceita-se carro, negoéia-se. Tr:913! -5573

Enseada- procuro para alugar casa na praia
de enseada, do dia 24/12 até 211, 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

9mt) boa localização, acesso asfalto, Pé direito
alto, p/ fins comerciais, industriais, c/ Habite-se -

R$80.0,00 - 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.

I

Quartos- Aluga-se R$220,00. Fone 91116344 c/
Ana. Tr: 3273-7523

QUITINETE, QUARTO, APTO. - CENTENA
RIO - 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. T�: 8826-6122. 9963-5544

VILA RAW- Vende-se, madeira, 3 quartos
escriturada, R455.000,OO.

1I1/1/01101/!1I01ll1l1l1/1 SALAS
COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende-se, Walter Marquardt.
Tr. 3370-0370

CENTRO - Vende-se, ponto comercial, com

rnesaníno, ideal para lOja. Tr. 99791101

Consultoria Odontologico- vende-se,em Joinville,
15.000,00 Tr:9193-1505 Ivana

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, sobrado
comercial e residencial, com mercado completo
funcionando, 600m2• Tr: 3370-4927.

LOJA FEMININA - Vende-se, Centro de Jguá,
moda feminina, bolsas e acessórios. Tr.
99511107/32736762

Loja- vende-se, centro de Jaraguá,ótima localiza
ção, negociável, Tr:9936-5776

Salão de cabelereiro-vende-se,no
centro de Guaramirim,com ótima
clientela,13.500,OO,aluguel da sala
500,OO;Tr:3373-3698/horário comercial

1'1/111111:: TERRENOS
AMIZADE - Vende-se, ou troca por casa, 60m2.
Tr.33745520

Amizade-vende-se, lote com 318m2,rua asfal
tada,65,000,OO Tr: 9159-9733

Barra do Rio Cerro- Vende se, com 324,00m2,

próximo a Tritec. R$80.000,OO
Barra do Rio Cerro- Vende-se, com 599,88m2,
próximo a Buzmaq. R$115.000,OO. Tr: 3370-
6370

BARRA DO RIO 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

BR 280- Vende-se, distante 3km do posto
Maréolla, industrial, 22.870m2, R$16,OO o metro.
Tr:9137-5573 creci 11831

Choco Leite- Vende-se, R$23.000,OO, 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$1 15.00,00 negociaveis aceitasse carro.

Tr.9199-9966

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 450,OOm2,
R$80.000,OO. Tr.3370-6370 /9965-9934 /
9975-2943.

Ilha da Figueira- Vende se, com 448,00m2,
próximo a Associação Jipe Clube. R$86.000,OO.
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
3.000m2• Tr.33714008 / 88026635

João Pessoa- Vende-se localizado na Rua
Manoel Francisco da Costa, com área de 472 m2.
Tr: 3374-5934/9138-4176 após as 15 horas.

Loteadores-vende-se,área para compensação
ambiental com,475.650,00m2. 400.000,00,
CRECI8844,Tr; (47)3370-6624 OU (47)9102-
5299

\

Loteamentõ Duwe-Vende-se, a partir de
325,OOm2, água encanada, esgoto, próximo a

Ceval. Valor a partir R$48.000,00. Tr:3370-6370
/9965-9934
MASSlíRANDUBA - Vende-se, 1 0.000m2. Tr:
3379-1119.

MASSARANDUBA- vende-se,terreno 20x40, 800
m2, local patrimônio 2, 28,000,00, creci/16897,
Tr: 8463-5045 ou 8463-5042

Massaranduba-Vende-se, na Estrada do Ribeirão
da Lagoa, área de 25.000m2, contendo uma casa

mista, um rancho, uma mangueira de bois, cincõ
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,OO.
Tr.3275-0560.

PiÇARRAS - Vende-se, próximo ao fórum. Troca
se por imóvel em Jaraguá do Sul. R$95.000,OO.
Tr: 9975-3092.

Piçarras-Vende-se quadra Beira Mar medindo
13 x 25 = 325,00 m2, Rua Das orquídeas 3
lote, Valor R$11 0.000,00 Aceita Negociação. Ir:
84028775

Piçarras-Vende-se 3 quadra da praia 24x24
576,OOm2 R. das Figueiras esq. com Pedro
Bencz Valor R$85.000,0 Negociaveis, troço por
terreno ou imóvel em Jguá do Sul,Tr: 8402 8775

Ribeirão cavalo-vende-se,terreno 500x30 ,

23.000,00 Tr: 9164-2448

Rio Branco- Vende-se, apenas no contrato,
R$25.000,OO, 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 neqoclavel
Tr:9137-5573

Rio cerro-vende-se, pxoximo da nanete
malhas,terreno indutrial,medindo 3.800m2,
220.000,00, Tr: 3371-6069

Rio da Luz -Vende-se, com 360 m2, medindo
12,00 x 30,00 plano, ótima localização, pronto
para construir, próximo da Seara, direto com

o proprietário, com contrato registrado em

cartório- loteamento. Aceito carro em troca. Tr:
3376-1378/8428-9689
Rio da Luz,-Vende-se, ótima localização,
pronto para construir, próximo da Seara -Cargil,
com 360 m2, medindo 12,00 x 30,00 plano,
contrato direto com o proprietário registrado em

cartório, R$42.000,OO A vista. Tr: 9185-4615/
3376-0081

SANTb ANTONIO - Vende-se, prox, ao colégio,
c/ água, luz e esgoto, rua asfaltada, R$12.500,OO
de entrada + parcelas de um salário mínimo.
Tr.33716069

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
Sheroeder- Vende-se, 585m2, pronto para
construir, R$28.800,00, aceita-se R$18.000,00
de ebtrada + parcelas Tr:3371-6069

Sheroeder-vende-se,próximo da Marisol,480 m2,
22.000.00, aceita-se 'proposta Tr:3371-6069

Terreno-vende-se, com área de 5.497 m2. com

93 m. de frente para a rua Joaquim Francisco de
Paula (asfalto). Possui consulta de

Tres rios do norte- vende-se, 25 terrenos, na

planta com escritura, valor 200,000,00, todos
negociável, Tr: 3371-6069

Três RiÇls do Norte -vende-se, lindo terreno

pronto para construir, próximo a Escola Max
Schubert, 670m2 (27,48m X.24,60m)
R$R$95.000,OO Tr: 88064621.

Três rios do Sul- Vende-se, terreno de esquina
413m2, rua asfaltada, prox. Ao mercado taríssa,
R$76.000,00. Tr:3372-1257

viabilidade para construção de condomínio
residenciaI.Tr:9929-8265 CREC114.237

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

Caminhão- Vende-se, pequeno, agregado com
frete na Aurora. Tr: 9186-3103 e 3376-2306
Fernando

D40-Vende-se, 90, c/ baú, direção hidráu-
lica, alarme, travas ótimo estado R$34.900,00
Tr:33701478/99030877

Mercedes 608- Vende-se, no Baú, 74,
R$25.000,00 negociável. Tr:9149-9673Lucia

MERCEDES BENZ L1214- Vende-se, 94, c/ baú,
branco. n 9979-6850/3371-6368
SCANIA T112H - Vende-se, 83, todo revisado,
pneus novos. TA. 3370-7144

TRUCÃO - Vende ou troca-se, 81, Fiat, mecânica
Mercedes, R$25.000,00. Tr.99380871

VW 8150 - Vende-se, ot, c/ baú, branco. Tr. 9979-
6850/ 3371'-6368

.
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� CHEVROLET
ASTRA - Vende-se, 05, Hatch Elegance, 4 portas,
2.0 flex, preto, AR, DH, VE, TE, AL. Tr:8823-8479.

ASTRA - Vende-se, 08, preto, roda 16", ipva pago,
único dono.Tr. 99294800

ASTRA - Vende-se,OO, preto, completo + teto,
R$19.500,00. Tr. 99269663

Astra Hatch Elegance- Vende-se, 4 portas, 05, 2.0
flex, preto, ar-condicionado digital, direção hidráu
lica, vidros travas e retrovisor elétrico, alarme, rodas
de liga leve originais, limp. Desb. Traseiro, película,
R$30.000,OO Tr; 8823-8479 após 18:00 hs

Astra -Vende-se, Hatch Elegance, 4 portas, 2005,
2.0 flex, preto, completo + película, R$31.000,00 .

negociável. Tr: 8823-8479 após 18:00 hs

Astra-Sedan Elegance, ano 2005, preto, completo
com Air bag duplo em ótimo estado R$34.900,00.
Tr:3376-1435/9942-9613

Astra-Vende-se, 05, flex, confort, 2.0, prata,
completo, confort, em ótimo estado. Tr:3273-5233

Astra-Vende-se, 97, GLs, completo, rodas 16,
verde, R$17.000,OO. Tr:9123-7355

Astra-vende-se, sedan 2.0,02 expression,completo,
gasolina GNV,22.000,OO, Tr:9186-7223

CORSA - Vende-se, 2 pts, 97, branco, ótimo
estado. Tr:9177-3927

.

CORSA - Vende-se, 96, Super, branco, trava
elétrica, alarme, desembaçador traseiro, ar quente,
limpador traseiro, roda liga leve, R$7.500,OO + ttx
de R$415,OO. Tr. 96156811 c/Guilherme

Corsa Sedan -Vende-se, 1.6, 2005,
direção hidráulica,automático, travas elétricas e

alarme,57.000km.23,OOO,00, Tr:3274-8077.

Corsa Sedan -Vende-se, 1.6, 2005, ar condi
cionado, direção hidráulica, vidro elétrico, travas
elétricas e alarme, 68.000km. R$22.500,00. Tr:
9983-9046. Falar com Joise

Corsa- Vende-se, Max, ano 2007, 4 p, completo,
único dono, R$25.000,OO. Tr:8404-3325

Corsa- vende-se, Sedan Cinza 1.6 GLS 2001,
R$18.500 à vista, sem troca. Tr: 9917-3771

Corsa -Vende-se, Wind ano 95 azul super conser

vado e em ótimas condições todo documentado
por R$9.000,OO. Estudo proposta para pagamento
a vista-,Tr: 3371 8700 ou 8407 0997

Corsa-Vende-se, 97, bordo, trava, rodas esportivas,
película, R$l 0.600,00. Tr: 9123-7355 .

Corsa-Vende-se, sedan, 99, 1.0,8v, 4p, trava,
alarme, ar quente, R$12.500,00
MERIVA - Vende-se, 03, completa, R$5.000,OO
entrada + 40x de R$956,00. Tr. 99886649

Omega cd 99, 19,000,00 Tr: 3376-4116 horario
comercial

Omega GLs-vende-se,2.0, 93, vermelho,
impecavel,motor novo, 11.000,OO,Tr; 3372-3922
ou 9974-8603

OPALA - Vende-se, comodoro 83, azul, 2 pts.
Tr:9188-2814.

S10 - Vende-se, 00, 2.2, 4x2, GNIJ, cab, Simp,
VE, TE, AL, LM, 4 pneus novos. ótimo estado.
R$25.500,OO. Tr:9967-9864.

S10 - Vende-se, 00, diesel, ABS, AC, DH, prata.
TR.99239345

S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel interculer, cabo
Simples, AC/DH/VE/TE e sistema de rastreamento.
R$39.000,OO. Tr:91 07-6932.

S-10- Vende-se, 2.4S, Dl, 2 portas, completa,
R$24.000,OO. Tr: 33723951 ou 4784223148.

S10- vende-se, complete, com GNIJ, R$25.000,OO.
Tr:3370-8633

Vectra- Vende-se, bordo, 97, completo + couro,
aro 17, troca-se por pickup ou saveiro. Tr:9112-
0055

Vectra cd-vende-se, 2000, blindado 15,000,00,
aceito troca Tr: 3376-4116 horario comercial

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 GLS, com 'leto, 2.2, 99.
R$19.500,OO, aceita-se veiculo de menor valor
Com GNV. Tr: 3275-35389931-9410

VECTRA- Vende-se, 2.0, GLS, ano 95; cinza,
R$13.500. Tr:3371-9157

Vectra- Vende-se, 97, bordo, completo, banco de
couro, aro 17, troca-se por pick up. Tr:9112-0055

Vectra- Vende-se, completo, prata, 1.0, 05, flex, em

ótimo estado, preço a consultar. Tr: 3273-5233

Vectra- Vende-se, gls 97 verde completo, GNV, roda
16 valor R$17500,OO. Tr:3370,0073 e-9123-7355

Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99 com GNV, troca
por carro de menor valor,R$19.500,00 nTr:3275-
3538/99319410'

Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99 com GNIJ,
R$19.500,00
VECTRA-Vende-se, GLS, bordo, 97, completo,
R$17.800,OO - Neste valor, preferencialmente, sem

troca.Tr:8831-8989 Vilmar

Vectra-vende-se,ano 2000,completo com

abs e volante escamotiado,roda de ligaleve e

mp3,19.900,00 aceita-se Ford k no negocia.
tr;3276-1914 ou 9602-8437
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FlORINO FURGÃO- Vende-se, 08/08 revisada,
GNV, semi-Nova,à vista sem troca R$24.000,OO.
Tr:8831-8989 Vilmar

Rorino-vende-se,98,com gáz,6.500,00 mais
financiamento,em ótimo estado,Tr:3370-1141 ou

9113-7522

Marea -vende-se, 2.0 - 4portas completo, branco,
04 pneus novos, em otimo estado, 15.000,00. Tr:
9957.9130 com Adilson

Palio - Vende-se, 99, 4 portas, branco, cpmpl.
Tr:9618-7945.

Palio ek-vende-se, 97, 9,500.00 Tr:3376-4116
horario comercial

Pálio- Vende-se, ano 99, 4 p, com GNV. Tr:3275-
.

2049

Palio- Vende-se, branco, completo, 99,
R$11.000,OO. Tr:8826-6122

Palio- Vende-se, EDX 97 4 portas, vinho, limp/
desembac traseiro, trava eletrica, lacrado, maual,
NF. valor so 10600,00. Ir: 3370-0073 e 9123-7355

Pálio- Vende-se, EDX, ano 96 modelo 97,1.0,
branco em bom estado, R$3.000,00 de entrada +

parcelas, aceita-se de entrada.Tr:3370-92178421-
6497 Rosane ou Iracema

Palio- vende-se, EX 2002, vermelho,vidro,trava,ar
quente e LDT,14,600,00 Tr: 3371-9313

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, 99, branco completo, 4
pts,10.000,00Tr: 9199-0024 ou 3276-1439

Palio-vende-se,l.8, 2003;4 pts,çompleto,17.900,00
impecavel,Tr:9987-1004
Pica up fiorino- vende-se,98, impecável,6.500,OO
de entrada, mais financiamento,Tr:3370-1141 ou

9113-7522

Stilo- vende-se,16 v,completo,2004 em ótimo
_estado,Tr:9646-7296 ou 9923-4061 (Viviane
machado)
Tempra sx 97,8,000,00 Tr: 3376-4116 horario
comercial

Tipo- Vende-se ano 95 em bom estado, .

R$7.500,00. Tr:3376-4050

Tipo- Vende-se, 95, 4p, em bom estado,
R$7.5000,00. Tr:3376-4050

Tipo- Vende-se, ano 95, vermelho, 4p, aceito moto
na negociação. Tr:8807-3457

UNO - Vende-se, 4 portas, cornpt R$4 000,00
entrado E + pare. Tr:9618-7945.

UNO - Vende-se, 96, 1.0, azul, R$8.500,OO. TR.
33700983

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, 2006 2P Flex. Tr:9101-6007

Uno- vende-se, Mille ELX Eletronic 94- vidro
elétrico e trava,tr: 9158-7991

Uno- Vende-se, Mlle, way, 2010, vermelho 2
portas, R$3,500,00 de ebtrada + financiamento,
transferência para 90 dias. Tr:47 9120-0262

Uno-vende-se, 91 ,TR: 9189-9589
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COURIER - Vende-se, 06, 1.6, branco,
R$22,OOO.00. n 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,OO. 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,OO avista
. Tr:8839-2879

Escort- Vende-se, GL, 89, 1.6, gasolina,
R$4:600,OO. TR:3273-0216/9177-2300 .

Escort- Vende-se, GL, ano 89, 1.6, com som,
R$4.900,OO. Tr: 9177-2300

F-lODO - Vende-se, 86, turbinada, vidros e trava
elétricos, alarme, DH, banco couro, completa,
R$22.000,OO. n 99419712

F-l 000 - Vende-se, 93, diesel, cabine simples
(modelo novo) motor mwm em ótimo estado.
R$27.000,00 nego Tr: 997.3 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 g11.0,Ol, com ar e trava,vermelho
em ótimo estado, 13,500,00 Tr: 3055-3756 ou

8408-9110

Fiesta-vende-se,l.6 sedan,06, completo,2° dono,32
mil km,impecável,27.000,00 Tr: 9186-7223

Fiorino Furgão- Vende-se, 08/08, revisado,
com GNIJ, semi Nov, oferta a vista sem troca,
R$24.000,OO. Tr:8831-8989 Vilmar

KA - Vende-se, 08/09, semi-novo, branco, 9.000
km, AR, TE, AL R$25 000,00. Tr: 9135-8601.

KA - Vende-se, 98, prata, pára-Choque personal
izado, TE, AL. R$9.500,OO si troca. Tr: 8405-9689.

KA- Vende-se 2009/2010, branco, 8.000 km

rodados, carro de mulher, única dona, R$12.500,OO
e assumir financiamento.Tr:9957-9130

Ka- Vende-se, 97, avaria no motor, R$5.000,OO.
Tr:3276-0850

Ka- Vende-se, ano 2001, image, ótimo estado,
R$1.500,"00 entro Mais parcelas de R$454,OO.
Tr:3273-6417

kA-vende-se, 98, prata,ou troco por carro de maior
valor, 3.500,00 a vista,e mais financiamento, já foi I

pago 29x 387,OO,Tr:3371-3467 apartir das 15:00hs

MONDEO - Vende-se, 95 teto solar, banco elétrico,
air bag duplo, ABS, top de linha. Tr: 3373-8244.

Mondeo-vende-se,sw,2.0, 16 v,97, completo,
banco de couro,15.500,OO Tr:91 04-6677

Ranger-Vende-se, caminhoneta estendida,
vermelha, STX, 94, 2.8, gasolinafGNV, em ótimo
estado, R$25.000,OO, Tr:979-6850 ou 3371-6368

Sl 0- 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
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BIZ - Vende-se, 03, 100cc, sem partida elétrica,
preta, oferta, R$3.300,00. Brinde capacete.
Tr:33702060 ou 9948-9644.

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, 10.000km,
Tr:3373-6051 3373-0711 9929-8479

Biz-vende-se,Preta com partida,08,Tr:9945-5881
ou 9931-6391

CB500- Vende-se, 00, alarme, luz branca, pneus
novos. Tr:3370-0479

CG - Vende-se, 01, Trtan 125, completa, doc. 10
pago, prata, pneus novos, imperdivel, R$2.500,00.
TR. 88139714/ 91495390 lea,ndro
CG - Vende-se, Titan 125 ks, prata, c/ baú,
R$2.700,OO. TA. 33717317/99267616
CG TITAN-Vende-se, azul metálico, 08, km12.500,
placa finall paga até janeiro 2011 R$2.000,OO +

23x R$232,00 Tr:84062931

CG- Vende-se 150cc, 04/05, R$3.500,OO. Tr:9189-
9589 Giovani

.

CG- Vende-se, 150, 09. Tr: 3373-3836 8422-2576

CG- vende-se, 150,ano 08,com partida elétrica,
com llkm,5,500,00,Tr: 3275-3538 ou 9931-9410

CG-Vende-se, 600cc Hornet,06/07, 27.000 km,
prata, R$26.000,00, pneus Michelin novos Tr:
9131-5362 Luciano.

CG-Vende-se, 88/89, toda original. Tr:9923-1153

CVX 250 - Vende-se, 08, Twister, licenciada
2009 paga, c/ alarme. 14.000 km. R$9.500,Oa.
Tr:8802-6399.

DAFRA - Vende-se; 09, Laser 150cc, prata, baú
givi, c/ capa, cadeado, R$4.000,00. TR. 3055-
3756/8408-9110
DAFRA - Vende-se, 09, Laser, 150cc, prata, c/
bau givi, capa e cadeado, R$4.000,OO + transf.
consorcio. TR. 3055-3756 à noite.

Dafra- vende-se,laser 150 cc,prata, 09, com baú
givi, capa p/ moto e cadeado,4,500,OO Tr:3055-
3756 ou 8408-9110

DRAG STAR - Vende-se, 04, preta, custqmizada. Tr.
33721528/91816689
Dl 180-vende-se,91, com documento,moto para
trilha,Tr: 8802-3167

Falcon-Vende-se, 2004, preta, R$2.500,OO +

34x298,00. Tr:3273-6708 á tarde com Antonio

Honda Fit -Vende-se,l.4 LXL 2005 automáti
co,28.000,00 parcelado. Tr: 9918-0000

Moto ktrn- VeQde-se 25cc SX 2002. único dono,
ótimo estado. Tr. 9175-6450

Moto-vende-se,hamaya,xt 600 pre-
ta,2001, 12.500,00 Tr: 9953-2627 ou 7812-3100

MT 03 - Vende-se, 08, 660cc, 6.500km,
R$22.300,00. TR. 3370-7144

SBX TWISTER- Vende-se, 07,250, ou troca por
carro. Tr: 49 91526922/3372-3333

SHADOW - Vende-se, 600 VT, üt, 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

Suzuki gsx-vende-se, R 1.10096, 19,000,00
Tr:3376-4116 horario comercia

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

Iitan -Vende-se 150, 2005, preta em ótimo
estado e pouco rodada, R$3.800,OO. aceita-se em

nocaêross.tõü , Feizer da Yamaha 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,
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R$5.500,000, aceita-se carro em troca

Web- Vende-se web preta unico dono. Tr.
91016007

XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada p/ trilha,
R$3.500,00. Tr. 92140486

Xl 600- Vende-se moto de trilha R$5.000,00.
Tr:9979-8040

Xl- Vende-se, 660r, preta, 08, com càixa Bagageiro,
R$25.000,00. Tr:3055-0024/9156-1228

Xl660- Vende-se, ano 05, R$18.000,00. Tr:9979-
8040

::: 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, impecável,
R$12.000,00. Tr. 99888137

Besta- Vende-se, Kia gs grand ano 2004 batida
fre.nte.Tr: 99613039

Blaser-vende-se,completa,cor verde,em bom
estado, 15.900,ÓO,sem troca,Tr:9987-1004

.

BMW- Vende, ano 93, esportiva completa, 2p, cor.

Prata. Tr:3275-2049

Barco-vende-se, de 5m, com motor e uma carreta,
preço á combinar. Tr:3276-0355

BMW- Vende, ano 93, esportiva completa, 2p, cor.

Prata. Tr:3275-2049

C3-vende-se, 07 esportif,cor bordo,completo com

couro,30.000,00, sem troca, Tr:9987-1004

C3-Vende-se, GLX preto, 06, completo, air bag
duplo, aros de liga leve originais, pneus novos,
recém licenciado 2010.R$28.500,00. Tr:8831-
8989Vilmar

Classe A- Vende-se 160, ano 2001 R$17.000,00 .

Tr: 3372-1371/99228300
Cz 150-vende-se, ano 1954,relíquia,Tr:3379-2222
F4000- Vende-se, vermelha, 1981/1982,
motor MWM, carroceria graneleira no valor de
R$26.000,00 em ótimo estado.Tr:9184.0124 ou

9988.1982 com Alzemir.

JEEP - Vende-se, 61, 6 cilindros, 4x4, 3 marchas,
R$18.000,00. Tr. 99623664

JEEP - Vende-se, 61, gasolina, 4x4, reduzido,
R$18.000,00. Tr. 33740649

land Rover freelander 05, 47,000,00 aceite troca
Ir; 3376-4116 horario comercial

M�ubishi- Vende-se, L200 Gl 98, 4 X 4,
Diesel, Cabine estendida. Completa, AR, DH, TE.
R$29.000,00. Tr:9983-9046 falar com Joise

M�ubishi- Vende-se,07, L200, APE,Out doar,
chumbo, R$29.000,00.Tr: 30550024/91561228
PAJERO SPORT - Vende-se, 02, disel, 2.8,

completa, 4x4, R$48,000,00. Tr. 91151154

PICASSO - Vende-se, 02, exclusive, AR, banco
de couro, compl , ótimo estado. R$24 500,00 . Tr:
8862-0017.

PICASSO - Vende-se, 04, completo, R$29.000,00.
TR.33705622

QUADRICICLO - Vende-se, 08, Suzuki 750. Tr.
9973-8618

Splinter- Vende-se, CDI, 313, 04, completa, com 00

sem serviço. Tr:3372-2105 ou 9934-7517

Suzuki samurai-vende-se,94 vermelho,com lona,
valor á combinar. Tr: 3276-0355

TOVOTA - Vende-se ou troca-se, 04, HllUX, 3.0,
turbo, 4x4, preta, gabine dupla, couro, compl.
58.000KM. 1° dono. Tr: 3376-5122.

VAN FURGAO - Vende-se, 03, Mercedes Benz
Sprinter 311 CDi, 4 portas, diesel, IPVA 2009 pago,
R$52.000,00. Tr. 47 8443-3999 ou 3376- 1996

c: PEUGEOT
Pegeout 206- Conversível, 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 condicionado,1V
dl,película,som,16,000km ,28.500,00 ou entrada
de 16.500,00 mais 29x de 612,00.Tr: 9161-0907
ou (47) 3338-1565

PEGEOUT 307 - Vende-se, semi novo, 08. Tr:
9949-15 JS Symone
Pegout 206- Vende-se, ano 2001, 16Vv, completo
menos direção, cor vermelho, 1.0, R$16.500,000.
Tr: 9975-3940/9902-6717.

Peugeot 2003- vende
se,cabriolet,lindíssimo,éompleto, 40,000,00, Tr:
9922-8300 ou 2106-8522

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. DH,
VE, TE, Air bag duplo, pode ser financiado.
R$18.500,00. Tr: 9975-0078 .:

Peugeot 206 -1.0 16v COMPLETO, preto, 02/02,
4 portas, ótimo estado, R$17 mil, 8456-0258
VilSON.

Peugeot 206-Vende-se, 1.4, flex., tp de linha,
R$28.000,00. Tr:8405-9689

Peugeot 207-Ventle-se 1.4, 08/09, preto, fíex..
4 p.completo, rodas de liga 14, volante com

regulagem de altura banco do motorista com ajuste
de altura, R$36.500,00 avo ou R$32.500,00 + 5 x

891 ,00.Tr: 965f 9954 . Messias

PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff, complete. TR.
9969-3914/ 3372-3008 Kauê

Pick up Peugeot- vende-se, ano 95, valor 4,000,00
mais ·financiamento ou troca-se por Tr: 3370-8249
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CLlO - Vende-se, 03, Rl, 1.0, preto, completo, air
bag duplo, ótimo estado, R$18.800,0'0.Tr. 9978
6795 Raquel
CLlO - Vende-se, 03, Sedan, 1.6, completo, top de
linha, R$20.000,00. TR. 91021701

.

CLlO - Vende-se, 04, 16v, prata, esportivo,
completo, gasolina, 50.000km, R$23.000,00. Tr.
99023992

Clio- Vende-se, 06, 2 portas, preto, R$17.500,00.
Tr:9186-1357.

MEGANE - Vende-se, 01 , sedan, compl., cinza.
Tr:8433-0088.

MEGANE - Vende-se, Grantur 08, completo,
revisado com 40.000km. Tr:9186-5783.

MEGANE RETH - Vende-se, 01, 2° dono, completo,
pneus novos. Tr. 99479765

Megane- Vende-se, 07, único dono, R$36.500,00.
Tr:8402-5923

Megane- Vende-se, ano 07/08, Dynamique, 1.6,
16V, Flex, Completo, único dono. Tr: 9131-0179
ou 3373-7330

Renault-Vende-se scenc privilege 2.0,2004, AC,
DH, COMPUTADOR DE BORDO, Trava:VE,Alarme,
Banco de Couro, Automática. Preta. R$29.500,00.
Tr: 91440121 Tratar com Ricardo.

SCENIC - Vende-se, 06, Privilege, R$32.000,00.
Tr. 99623664

Scenic- Vende-se Privilege, 2.0, 04, AC,DH,
Computador de Bordo, Trava, VE, alarme, Banco
de Couro, automática, R$26.000,00 preta.Tr:9983-
9046 Joise

SCENIC- vende-se,2003 em ótimo estado,Tr: 9646-
7296/ 9923-4061

Senic-vende-se,03, 2° dona, 25,000.00 Tr:3275-
2421 ou 9148-5790

11"',"

�� VOlKSWAGEN
BORA - Vende-se, 01, azul, compl, banco de
couro, com rodas tsw 18 ABS. R$26, 500,00.
Tr:8405-9689.

Corsa- Vende-se, ano 94, cor preto, aro de liga leve,
R$8.500,000.Tr:3370-1161
Fusca- Vende-se, 71, em bom estado. Tr:9933-
0227

Fusca- Vende-se, 76, aceita-se moto em troca.
Tr:3376-1338

•

Fusca- vende-se, 81, R$2.600,00. TR:3273-5360

Fusca- Vende-se, ano 74, vermelho, bancos em

corvim original de fábrica,motor 1300cc, em ótimo
estado, em estilo original com alternador e película,
R$7.500,000.Tr:8809-6382 Jader

Fusca-Vende-se, ano 71 , ótimo estado. Tr:9933-
0227

GOL - Vende-se, 03, Special, alcool, R$14.500,00.
Tr.33719157

GOL - Vende-se, 09, 1.0, 4 portas, flex, preto.
R$28.000,00 Tr:3273-5233.

GOL � Vende-se, 94, 1.0. R$8.800,00. Tr:9962-
3664.

GOL - Vende-se, 96, Plus, 1.0, 59.000km, branco,
única dona, R$11.500,00. TR. 9975-1177 .

GOL - Vende-se, special 02, 2pts, ótimo estado.
Tr:9188-2814 c/ Antonio

Gol- Vende-se plus 2002 4 portas, prata, vidro
trava eletrica com alarme automatico. rodas ll,
parachoq personalizado. R$17600,00. Tr:3370-
0073, 9123-7355

Gol- Vende-se, 93, 14.6, branco, R$7.500,00,
acta-se automóvel em troca, revisado com

garantia. Tr:3373-3311 9962-5885

Gol- Vende-se, 95, modelo bola, emplacado até
2011, R$8.000,00. Tr:3371-6069

Gol-Vende-se, ano 99, MI, R$5.000,00 de entrada
+parcelas R$400,00
Gol- Vende-se, Gti, completo, branco. Tr:9933-
0227

Gol- Vende-se, speciaf 2001 vermelho, 4pneus
novos, nunca bateu ,manual e NF. R$12500,00.
Tr:3370-0073 e 9123-7355

Gol- Vende-se,94 Branco, Motor 1000 CHT,
Possui trava, alarme, bancos em curvim,
escapamento turbai, aparelho de dvd player com

tela embutida, dois 6" da pionner, quatro 69 da
pionner, um Sub da pionner, um Módulo de 1200
da Buster,R$10.800,00 com o som, e sem o som

9.500,00 .. Tr:8855-9931; e-mail: rataelosouza87@
grTiail.com
GOlF - Vende-se, 06, 2.0, automático, prata,
22.500km. Tr. 9981-9777

GOlF - Vende-se, 09, 1.6, Sportline, vermelho,
único dono, completo, revisado. R$50.000,00. Tr.
88493600/4732735144 (após 18hrs)
GOlF - Vende-se, 95, GTI, R$12.000,00. TR.
33716968

Gol-Vende-se, 01, vermeno, ótimo estado,
R$10.600,00. Tr: 9123-7355

Gol-Vende-se, 92/93, gasolina, 1.0, R$7.500,00 avo

Tr:8831-8122 Patricia ou Edir.

Gol-Vende-se, GTI, 2.0, completo, branco.
Tr:9933-0227

KOMBI FURGÃO - Vende-se, 07, branco, flex, c/
GNIJ. Tr. 9979-6850/ 3371-6368

Kombi- Vende-se, 97, com GNV, envidraçada,
R$1 0.500,00. Tr:3275-2716

PARATI- Vende-se, 97, 1.8, 2 portas. '1r:9973-
9749.

POlO - 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

Classimais

manhã

SAVEIRO - Vende-se, 99, bola, 1.6, R$15.000,00.
TR. 33716968

Voyage -Vende-se 1.0, ano 2009, cinza, completo,
c/Imobilizado r eletrônico, Volante multífuncional,
alarme,MP3 c/entrada p/SD, USB e bluetooth.
R$33.000,00 - T: 8433-7261

Iveco Daly-vende
se, 3510, 05/05,
bau na cor cinza

Tr:' 8414-1962/
Flavio

HundayHR-
.

vende-se, 08/08
bau, na cor

branca
Tr: 8414-1962/

Flavio

DH+AC+VE+TE

+AQ+RODAS+LT+VV.
2006

DH+AC+VE+TE

+AQ+RODAS+VV
2011

DH+AC+VE+TE+AQ+ABG+COMPL.
+RODAS+TETO+LT+VV+DT.

2009

CELTA SPIRIT
TE+AlM+AQ+LT+VV+DT

TE+AlM+AQ+DT BÁSICO
1999

VE+TE+AQ+lT+DT BÁSICO
2009

VECTRAGLS
DH+AC+VE+TE

+AQ+RODAS+VV
1998
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Santa Fé 5 Lugares Modelo Novo 2011 Prata R$ 116.888,00 Stilo Flex Completo Prata R$ 45.888,00 Mercêdes 8200 2.0 Automatlc 26000Km 2009 Prata
IX 35 Top + Teto 2011 Preto R$ 118.888,00 Palio Fire Flex 4p Prata R$ 25.888,00 Classe ,A Classic completa 2003 Preto
IX 35 Top + Teto 2011 Prata R$ 118.888,00 Siena Fire cl Kit + Preto R$ 21.888,00 Te",. ' AfiaIX 35.Automatic 2011 Prata R$ 101.888,00 Ducato Furgão �ranco R$ 38.888,00 "',

IX 35 Intermediário 2011 Pratà R$ 112.888,00 VI(OR, 2'éfO�
Tucson GL 2011 Prata R$ 72.888,00 2004
Tucson GLS Automatic 2011 Prata R$ 82.888,00 Captlva Sport Completa + couro 2010 Prata R� 89.888:'60 1999
Vera Cruz 3.8 cl Teto 7 Lugares 2010 Prata R$ 133.888,00 Astra HB 2.0 + air bag completo 2008 Branca R$ 37.888,00
Santa Fé 5 Lugares Okm 2010 Preto R$ 102.888,00 Vectra Expression Flex 2.0 2008 Prata R$ 45.888,00
'Santa Fé 5 Lugares + Couro 2010 Prata R$ 93.888,00 Celta 2P Unica Dona cf Kit + 2007 Branco R$ 19.800,00 .

New Civic LXL Flex OKm 2010 Cinza R$ 66.888,00HR Rodado Simples 2010 Branco R$ 53.888,00 Corsa Seda" Premium 1,8 c/ Alrbag • ABS • GNV 2005 Branco R$ 26.888,00 Henda Civic LXS Automático + Couro 2007 Prata R$ 52.888,00
1-30 Automatic + Teto 2010 Prata R$ 67.888,00 Corsa Sedan 1.0 2003 Prata R$ 17.888,00 Fit LX Completo ,(Único Dono) 2006 Preto R$ 32.888,00
1-30 Automatic SI Teto 2010 Preto R$ 65.800,00 Zafira 2.0 71ugares 2001 Branca R$ 23.888,00 Fit LX 1.4 2004- Prata R$ 29.888.00
1-30 Automatic + Teto: .;

.

2010 Preta R$ 68.888,00 fORO AnlJ COR VAlOR. ROnUA COr1-30 Mecanico + ABS
'< ' 2010. Prata R$ 59.888,00 Ano VALOR"

.

�-

Azera,3.3 24V TOP'" Tetó
...

2()10 R$ 89.888,00 Sorentó Automatic R$ 98.888,00, Importado Mustang GT ° Km 2010 ' Preto R$ 195.888,00 2011 Prata
Azera 3.3 24V 6CC 2010 Prata R$ 79.888,00 Ka GL Flex' cf Travas Eletr, Okm Emplacado 2010 VermelhoB R$ 26.888,00 Sorento + Teto + 7 Lugares 2011 Preta R$ 118.888,00
Tucson GL Mecânica Okm Emplacado 2010 Prata R$ 68.888,00 Fiesta Flex 1.0 Completo . 2009 Branco R$ 28.888,00 Soul Completissimo 2011 Cinza R$ 71.888,00
Santa Fé 7 Lugares + Teto c/10000Km 2009 Preta R$ 103.888,00 Focus GL, 1.6 Completo 2007 Preto R$ 28.888,00 Soul Completissimo 2010 Vermelho R$ 71.888,00
Tucson GL Automatic + Couro 2008 Prata R$ 58.888,00 Fusion SEI. C:Q.Ptpl�tq . 2007 Prata R$ 52.888,00 Soul Automatic cf camera de ré 2010 Preto R$ 66.888,00.

UOfHSWÂOEIf AltO
. ,

. Fiesta Sedan 1.0'
.,...

....
<; ." 2007 Branco R$ 23.'888,00 Opirus Top 1.6000Km 2009 Preto R$ 73J�88,OO

, OOR VAlOR
Escort GLX 1.8 Completo Impecável1998 Prata, R$ 16.888,00 mOtTIMARIAS OOR \lAtOICrossfox f6 Flex Mod. Novo Okm 2011 Preto R$ 54.888,00

- A"O
Jetta 2.5 + Couro original cf 9.000km 2010 Preto R$ 76.888,00 PIUDEOI AnO COR VAtllR PT Cruise Limited 2.4 Automatica 2008 Preto R$ 48.888,00"

Golf Plus Completo Okm 2010 Br�nco R$ 51.888,00 207 XRS 1.4 compl 2009 Preto R$ 32.888,00 BMW 3251 TOP cl 25.000km 2008 Prata R$ 229.000,00
Polo Flex Completo Hatch 2010 Vermelho R$ 49.888,00 206 1.4 SW Completo +. couro cf 28,000 Km 2008 Prata R$ 30.888,00 Audi A3 Sportback Comp, S/Teto Ún, D. C/17,OOOKm. 2001 Preto R$'89.888,00
Passat Variant 2.0 SFI + T�to 2009 Preto R$ 93:888,00 2061.4 Sensat. 2P c(Kit+ c/16.00Dkm 2007 Azul R$ 22.888,00 Grand Caravan Tap Blindado 2007 Preto R$ 89.888,00
Parati 1.6 Tltan Flex Completo 9.000km 2009 Preto R$ 38.888,00

ftlHIUlt
Porsche Boxster S C/19000Km 2006 Prata RS 249.888,00

Jetta 2.5 OKm 2009 Cinza R$ 72.888,00 AnO COR OAlOlt Audi A3 Única Dona 65000Km 2005 Branca R$ 38.888,00
Jetta 2.5 + Teto + Couro Caramelo 2009 Preto- R$ 74.888,00 Renault Megane Sedan Dinamic ' 2008 Cinza R$ 39.888,00 Atidi A3 1.8 4P Automatic +. Teto Único Dono 2005 Preto R$ 35.888,00
Gol 1.0 Flex 4P 2009 Branco R$ 22.888,00 Kawasaki Vulcan 500 1996 Vermelho R$ 9.888,00
New Beetl8 Compísto+ Tete + Couro + Roda. c/5000Km 2009 Preto, R$ 58.888,00 çlTRo!n AnO COR VÁLOll Uf(CUlQl fAliA REPASSE COR Vl11ft;Jetta Variant + couro 2008 Prata R$ 72.888,00 C4 Hatch 2.0 autom. GLX Flex 2010 Preto R$ 58.888,00 AIO
Spacefox Confort Completo 1.6 2007 Vermelho R$ 35.888,00 C3 Sportif Completo 1.4 Flex 2008 Vermelho R$ 36.888,00 Classe A 190 Semi Automatico 2001 Cinza R$ 20.888,00
Saveiro Sportline cl banco de cour02006 Prata R$ 31.888,00 C3 GLX 1.4 Flex 2008 Preto R$ 33.888;00 Berlingo Completa 2000 Prata 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 Prata R$15.888,00
Picasso GLX 2.0 2005 Prata R$ 31.888,00 Parati Gil 1.0 4P Cf Opicionais 2000 Branca R$ 16.888;00
Picasso Exclusive Completo 2004 Cinza R$ 26.888,00 Scenic RT 2.0 Completo 2000 Branco R$ 18.888,00
Xsara Breack Completo 2003 Prata R$19.888,00 Ford Taurus LX Top Impecável ,1997 Vermelho R$ 17.888,00

Wf70UUUUUUUUUDUOllUDDUllD

, o
• Algu"s �6iClllos podem nãQ eslar em estoque (só pqr encomenda),
'Imagai\S mer�mênt. lIusltativas.
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�
porR$65.900'OO

I
.

I
DIMAS. FAZENDO SEMPRE MAIS POR VOC�

lIaja!
Tel: 47.3247.4100

Blumenau
Tel: 47.3231.4100

Joinville
Tel: 47.3145.4100

Jaraguá do Sul Florianópolis - Estreito Florianópolis - Beira Mar
Tel: 47.3274.4100 Tel: 48.3281.4100 Tel: 48.3952.4100

Promoçilo Tucson com cambio Automálico GriUs Válida Tuéson 2010. Valor de tabela Tucson Automatica 2010. RS 74.900.00. valor promocional: RS 69.900.00. Prnmoçao 130 �Ico 2010 a partir de RS 58.900,00. Prnmoção Bônus RS 5.000,00 Azera. vaiorde Iabcla:
R$ 79.900,00. valor plomocional: R$ 74,900,OO.Condiçoos válidas para entrada a vista, em dinheiro. Veículos uSadOS se!ão aceitos como parte do pagamento medlanlllavallaçáo. Ofena válida até 30 de jtJnho de 2010 ou enquanto dUfllrcm os estoques.Valor sem!rote Incluso.
(valor do IMe: R$1.500,oo). Imagens meramente IIuSllallvas. Os equipamentos descntos nas fotos e textos.!D oplclonals e podem ou nlo estarem dlsponlvels nas versões apresented� neste anúncio.
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VENDAS E ASSIST�NCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES, �HOW D=

NOTEBDOKS, VIOEO GAMES, SERVIDORES, REDE E PERIFÉRICOS (\FIRf�5�{{Cameras Sansung e Sony com

10 e 12 mega pixels vários modelos
e cores somente RS 449,00

Telefone
Sem tio PhUips
GOl40
R$139,00

Gamera Sansung
Modelo ES-65
R$ 399,00

GameraSony
DSG-S2100 RS 399,00Promoção válida somente neste tim de semana

até no dia 19/07/10 não perca tempo!!!!
Gomputador AMO Gore 2.9 GHZ
Memória de 2 G8 HO de 500 G8

Gravador de OVO e tela lGO de 19 lG
Só R$ 1249,00

Note 800k Acer E627 2
G8 de memória HO de
160 G8. Gravador de OVO
e tela de 15 R$ 1449,00

Note book Acer Aspire 5538
4 Gb de memória HO 250 68
Tela de 15.6lED (super fina)
Só R$ 1699,00

Geral 13

Beira rio da
Epitácio será
revitalizada
Ideia é transformar espaço em

ambiente educativo e de lazer
Parte da rua Epitácio
Pessoa vai passar por uma

verdadeira transformação.
Às margens do Rio
Itapocu, um espaço para
atividades físicas, lazer e

atividades educativas está
sendo planejado.

Todo
o projeto arquitetôni

co e paisagístico foi con

cluído e agora a Prefeitura
estuda a parte elétrica e

orçamentária para que a obra
saia do papel. A revitalização

. contemplará a área localizada
em uma das extremidades da via,
às margens do Rio Itapocu, indo
até a curva de acesso à rua Erwi
no Menegotti, na ligação entre os

bairros Centro e Chico de Paulo.

Segundo o arquiteto respon
sável pelo projeto, Carlos Barat

to, a primeira etapa prevê a ins-
.

talação de barras para atividades
físicas, áreas de estacionamento,
além de bicicletário para a co

munidade. Já 'a etapa final inclui
a implantação de dois mirantes,
anfiteatro para educação am-

. '

biental, píer, deck, área de ginás-
tica, praça infantil, guarita, sa- '.

nitários e depósito de materiais.
uÉ um projeto que vai valorizar a'

qualidade do espaço urbano co

letivo. O projeto, além de revitali
zar toda aquela área por meio de
elementos paisagísticos e de ilu

minação especial, tem como ob

jetivo proporcionar uma opção
de prática de atividades físicas,
de lazer e de educação ambien
tal", explica o arquiteto.

.

"E um projeto que vai
valorizar a qualidade do
espaço urbano coletivo".

CARLOS BARAno, ARQUITETO

Serão quase seis mil metros

quadrados de área revitalizada que
contarão também, com bancos, li
xeiras, floreiras, árvores e pisos de
madeira. Outra novidade é que toda
a obra será adaptada para receber
tanto deficientes físicos como visu
ais. UÉ urna área de lazer e inclusi
va. Acredito que seja uma iniciativa

pioneira na região", destaca.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

I

rl

Epitácio Pessoa será revitalizada e transformada em área de lazer
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CLIC DO LEITOR

I . Relendo

Estou
me debruçando sobre "O homem

.sem qualidades" (Der Mann ohne Eigens
chaften) de Robert Musil novamente, pois
meu próximo romance terá justamente

como ponto de partida esta obra prima do aus

tríaco. Musil é um dos mais importantes roman

cistas modernos, e ao lado de Franz Kafka, Marcel
Proust e James Joyce forma o grupo dos grandes
prosadores tío século 20.

Reler é sempre ler pela primeira vez, pois
outras janelas surgem, novas portas se abrem,
e como o. próprio Jorge Luis

.

Borges já afirmou: "Nós mu

damos incessantemente. Mas -

se pode afirmar também que
cada releitura de um livro e

cada lembrança dessa releitura
renovam o texto". '

E é isso, meu livro de Musil
está todo rabiscado: anotações
sobre anotações, grifos sobre grifos, quase um

palimpsesto. 110 homem sem qualidades" encer

ra o pensamento e a vida de Musil (que trabalhou
em sua obra-prima durante cerca de quinze anos,

.

de 1927 até o dia de sua morte). Na época, a obra
foi proibida tanto na Alemanha quanto na Áus
tria (onde a história transcorre disfarçada com o

nome de Kakânia).
Misto de ensaio e romance, com fortes doses

de sátira, o livro nos apresenta o enigmático UI
rich, que busca ascender socialmente e faz três

,

grandes tentativas de se tornar um homem im-

portante: como oficial, engenheiro e matemático..

O narrador frio e distante, que parece con

denar as superficialidades mundanas se escon
de atrás de um intelectualismo quase pedante
contra lia imensa raça das cabeças medíocres e

estúpidas". Afinal, "se a estupidez, com efeito, vis
ta por dentro, não se confundisse com o talento,

se, vista por fora, não tivesse todas as aparências
do progresso, do gênio, da esperança, ninguém
desejaria ser estúpido e não existiria a estupidez.
Pelo menos seria muito fácil combatê-la. O pior .

é que ela tem qualquer coisa de extraordinaria
mente natural e convincente. Por isso, quando al

guém considera um cromo mais artístico do que
um quadro a óleo, este juízo comporta uma parte
de verdade muito mais simples do que demons-

.

trar o gênio de Van Gogh... Não surge um único

pensamento importante do qual a estupidez não
saiba imediatamente aprovei
tar-se, ela pode mover-se em

qualquer direção e assumir to

dos os trajes da verdade."
Ulrich se revolta com tan

tas hipocrisias da lógica do

mundo, mas nem sempre estas

revoltas tomam forma. Como
ele mesmo diz: "por vezes co-

meçava a sonhar em vez de tomar decisões". Mas;
no fundo desta aparente passividade uma ironia
mordaz recupera uma potência de resistência.

I'A humanidade produz bíblias e armas, tu

berculose e tuberculina. É uma democracia com

reis e aristocratas; constrói igrejas, mas constrói
universidades que as combatem.. transforma
mosteiros em casernas, mas nas casernas coloca

capelães militares; naturalmente também coloca
nas mãos de bandidos, mangueiras de borracha
recheadas de chumbo, para atormentarem ou

tras pessoas; e depois prepara cobertores macios

para as VÍtimas de maus-tratos".
Musil aponta de forma contundente a assepsia

da técnica como novo paradigma da vida modema
(o problema do empobrecimento da experiência
levantado por Walter Benjamin) e deixa uma gran
de interrogação em sua obra máxima: "E a verdade

que me ensinam será a minha verdade?".

O Fred fazendo pose antes de sair para um passeio.
O die é da leitora Bianea Bublitz.

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)
Il-Cine Breithaupt 3
• Encontro Explosivo (Leg) (14h40,

16h50, 19h, 21h10 - todos os dias)
JOINVllLE
• Cine Cidade 1
• Toy Story (Dub) (14h20 - todos os dias)
• Eclipse (Leg) (16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,

19h30, 21h20 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Encontro Explosivo (Leg) (14h15, 16h45,

19h15, 21h35 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Eclipse (Leg) (13h40, 16h20, 19h, 21h45 -

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

22h - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Encontro Explosivo (Leg) (14h10, 16h40, 19h,

21h40 - todos os dias)
• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h20, 17h, 19h20,

21h20 - todos os dias)

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

21h10 - todos os dias)
• Cine Garten 4
• Eclipse (Leg) (13h50, 16h30, 19h10, 2

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

21h30 - todos os dias)
• Cine Garten 6 .

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

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h, H

22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Encontro Explosivo (Leg) (14h10, 16h4(

21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub)

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

• Cine Neumarkt 4
• Eclipse (Leg) (13h50, 16h30, 19h10, 2

todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Plano B (Leg) (21hl0 - todos os dias)
'ioy Story 3 (Dub) (13h40, 16h20, 18h4

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Eclipse (Dub) (13h30, 16hl0, 18h50,

21h30 - todos os dias)

LANÇAMENTOS
-

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRElAS
Jardel disfarça o incômodo de ter encontrado

Vanessa e se despede, apressado. Vanessa chega ao

ensaio e vê Mauro dançando çom Luiza. Jane conversa

com Vitória/Viviane sobre seus exames. Judite entra
na clínica e encontra Mariana. Gilmar resolve levar Vi
viane para ver seu pai. Judite exige que Ricardo demita
Mariana. Mariana avisa a Guilherme que Judite está
descontrolada e ele tenta acalmar a ex-mulher. Ricar
do fica furioso com Judite e pede para Guilherme tirá-Ia
de sua sala. Beatriz chega à casa de Suely e se esfor

ça para conversar com ela. Gilmar para em um lugar
ermo e tira Jofre do carro. Vanessa afirma a Mauro que
os dois vão poder ficar juntos, agora que Jardel voltou.
Beatriz engana Suely e procura o DVD com as cenas

do roubo das joias no quarto de Mariana. Viviane tenta
descobrir com Jofre onde é o seu cativeiro. Guilherme
leva Judite para casa e ela tenta impedi-lo de ver os fi
lhos. Beatriz não encontra nada no quarto de Mariana.
Daniel estranha que Viviane não tenha lhe pedido aju
da. Jofre acredita que Viviane tem algum motivo para
ser contra a ajudar Gilmar. Jovenil diz a Magali que Lu
ciana não precisa saber de como era sua vida antes de
eles a adotarem. Etelvina confunde Beatriz com uma

ex-empregada que trabalhou no prédio e chama a polí
cia para prendê-Ia. Jardel entra no consultório de Jane.

reclama de Clara e se surpreende quand
a defende. Alfredo conta para Clara que
apaixonado por uma moça que trabalha
cabaré. Danilo discute com Chulepa. �
Fátima para patinar e os dois se beijam.
memora a sua vitória. Mauro e Diógenes �

sobre a traição de Melina. Melina diz pan
se uniu a Fred, pois está cansada de CO(rE
Mauro. Mauro diz que se decepcionou cor

ela se descontrola. Berilo conversá com O
a festa que está preparando para Jéssica.
pede a ajuda de Guida para continuar mOI

Clô e Olavo. Gerson procura Diana, que
a reatar o casamento. Guida e Fortunato
o que pretendem fazer contra Clô e Ola
fica aflita com a decoração que Clô escc

a nova casa. Olavo passa mal ao se lemb
mãe e Clô fica desesperada. Berilo manda
viar as contas da festa de Jéssica para OI
Saulo entra na sala da presidência no mo

que Bete está indo embora. Bete recebe

Brígida e as duas se desentendem. Gem
se desentendem por causa de Clara. Clal
Francesca. Mimi resolve falar com Agosti
pede a Fátima para perdoar sua mãe E

Guida distrai Clô enquanto Fortunato as

vo, fingindo ser sua irmã. Mauro diz para
Saulo pode ser o responsável pela sabe

metalúrgica. Bete vai à casa de Fred.

I

I
I
1
(

r
[

1
I

TEMPOS MODERNOS
Reprise do último capítulo da novela.

PASSIONE RIBEIRÃO DO T�MPO
Bete fica decepcionada com Melina e sai do Não há exibição aos sábados.

auditório depois de entregar a presidência a Saulo.
Mauro teme pelo futuro da metalúrgica. Diana se . (O resumo dos capítulos é de respon
irrita com as inúmeras ligações de Gerson. Gemma das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Dê razão ao seu lado lúdico e criati-

vo e divirta-se sem culpa, pois assim

conseguirá atrair o interesse e a simpatia das

pessoas. A paixão vai dar o tempero que ratta-.
va ao romance. Busque o equilíbrio emocional

em tudo que fizer.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Dia adequado para lidar com pa
péis e documentos. Leituras, pes-

quisas e correspondências devem ser

atualizadas. O convívio com a pessoa amada

pode se intensificar hoje. Aprofunde-se nos

estudos relacionados ao trabalho.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Excelente dia para quem deseja

expressar todo o seu talento e cria

tividade. Poderá se destacar em tudo que
envolva comunicação. A dois, saberá como

entreter, seduzir e se declarar. Siga a sua boa·

intuição hoje!

CÂNCER
(21/6 a 21/7)

. Suas ideias vão fervilhar. Há boas
chances de 'ganhar dinheiro com

papéis e tudo que envolva comunica

ção. Na paixão, você terá o apoio e lealdade.

Busque a proteção que vem dos níveis espiri
tuais e estão fora do alcance de nossa com

preensão.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
A comunicação será o seu grande

trunfo. No campo das relações, amá
vel e esbanjando simpatia, ninguém resistirá
ao seu charme. Fase de equilíbrio emocional.

Coloque em ordem seus sentimentos, aprovei
tando a clareza que tem agora.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
O astral é muito promissor para agir

sem se expor e poderá se dar mui

to bem em tudo Que envolva assessoria. No

amor, um pouco de privacidade é tudo de que
você precisa. Quando for se expressar, prefira
formas mais harmoniosas .

•

�LlBRA(23/9 a 22/10) .

. .

,. Hoje, você esbanjará sírnpatta,
bom humor e terá 'ótimo entro-

samento com as pessoas. O astral
favorece todo tipo de acordo, podendo, in

clusive, acabar com as diferenças no amor.

Virtude é um fruto abençoado do esforço
próprio que você deve usar.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Quanto mais discreta for a sua atu-

ação, melhor será seu desempenho.
O dia favorece os contatos importantes e seu

aperfeiçoamento. Evite deixar a vida amorosa

em segundo plano. Modere sua comunicação
e obterá muito sucesso.

eSAGITÁRIO.
•

(22/11 a 21/12)
Bom dia para somar forças com as

pessoas que possuem os mesmos

objetivos que você. Aproveite para traçar no

vos objetivos de vida. A Lua libriana lhe dá a

sensação de que as coisas mais interessantes
da vida ainda estão para acontecer.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Quanto mais interesse demonstrar

por sua profissão, maior será o seu

prestígio e destaque. A atração física pode
exercer um papel importante. Você costuma

viver suas emoções com intensidade e hoje
elas podem provocar desejos mais intensos.

..

'. AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Bom dia para se comunicar com

pessoas de fora. Os empreendimen
tos começados agora, principalmente em

equipe, contam com ótimas vibrações. No ro

mance, a sintonia será invejável. A Lua passa
por Libra e aumenta seu lado prático.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Encare as novidades com mais oti-

mismo, pois tudo indica que elas esta

rão a seu favor. No amor, boa noite para apimen
tar a convivência com a pessoa amada. Façam
algo diferente! Dia de colher resultados.
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Pato vai recorrer para
. não pagar pensão à ex

Ainda não acabou a pendenga judicial entre

Sthefany Brito e Alexandre Pato. De acordo com o

jornal O Dia, a defesa vai recorrer da decisão jUdicial
que determinou que o jogador terá que pagar pen
são para a ex de 20% de seus rendimentos, valor

que gira em torno de R$ 130 mil. A publicação des
taca que o advogado do jogador já estuda recur

sos cabíveis para a decisão, que é temporária.

Amanhecer pode ser
filmado no Brasil

Os fãs brasileiros da saga Crepúsculo ja podem
começara comemorar, pois o presidente da RioFil

me, Sérgio Sá Leitão, confirmou que o longa Ama-
\ .

nhecer pode ter algumas cenas rodadas no Rio de
Janeiro. Sérgio postou no seu Twitter a informação:
"A RioFilme, a SEC e a Rio Film Commission estão

trabalnando para que parte do quarto filme da saga
Crepúsculo seja filmada no Rio", escreveu.

DIVIRTA-SE

Marido alcoólatra
A mulher vai buscar o resultado de uns exames

do marido no hospital e a doutora alerta:
- O seu marido está com cirrose, gastrite, tuber

culose, pneumonia ... A senhora não acha que' ele
.

anda bebendo demais?
- Ai, nem me fale, doutora! Aquele homem só

pensa em beber, beber, beber!
- Mas isso tem solução! - consola a médica. -

Sabia que o meu ex-marido era igualzinho?
- Não me diga ...

- Digo sim! - continuou ela. - Ele tinha um teor
altíssimo de álcool no sangue! Mas eu descobri que
o maior problema dele era falta de fósforo!

- Que interessante! - exclamou a mulher. - En
tão a senhora usou vitaminas para curá-lo?

- Não! Eu só risquei um fósforo perto dele!

Mel Gibson
pode ter

agredido filha
O ator Mel Gibson, que está

sendo acusado de agressão con

tra a ex-mulher, ·a cantora Oksa
na Grigorieva, pode se encrencar

mais ainda. Três detetives do

Departamento de Polícia contra
Abuso Infantil afirmaram que
estão investigando um suposto
abuso contra a filha do casal de
oito meses. No dia em que ocor

reu a maior briga entre o casal,
em 6 de janeiro, a garotinha teria
sido envolvida.

Atrizes saem no

tapa em novela
i

A nova novela 'Ti ti ti' tem tudo para cair no gosto popular. Além de um elenco
talentosíssimo e uma história de sucesso, a nova novela das sete vai' ser reche
ada de bons barracos. O triângulo amoroso formado por Stéfany (Sophie Char

lotte), Armandinho (Alexandre Slaviero) e Desirée (Mayana Neiva) vai dar o que
falar. Nos primeiros capítulos da trama, Desirée pega Stéfany dando em cima do
seu namorado e as duas acabam saindo no tapa.

Miss Brasil2009
namora príncipe

A Miss Brasil 2009, Natália Anderle, está
de namoro firmíssimo com o príncipe saudita
saud al-Saud. Os dois têm sido vistos juntos
há cerca de três meses, sempre felizes e,
no maior chamego. No último registro feito

pelos paparazzi, os pombinhos estavam na

vegando no barco dele no Mediterrâneo, a

caminho de Ibiza.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples e viciante. O objeti
vo é preencher um 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 3:x3.
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o sim de
Maria luiza

e Rafael
Hoje à noite, ás 19h30, os jo

vens Maria Luiza Zanon, filha de
Antônio Armindo e Dagmar Eliza
beth Zanon, e Rafael Rausis, filho
do casal Plácido e Carmem Miriam
Rausis, sobem o altar da Capela do
Seminário Sagrado Coração de Je
sus, em Corupá, para o tradicional
Sim. Após a cerimônia religiosa os

convidados serão recepcionados
em grande estilo no Salão de Fes
tas do Seminário.

www.bueltermann.com.hr

BUELTEA

NAS RODAS
• Solteirão e de bem com a vida
está Marcos Ruda Lazzaris, Mas

sempre na guerra, é claro!

• Quem está expondo na Expo
2010 é a Kõnígs Bier, empresa
jaraguaense que vem sendo
considerada uma das melhores
fabricantes de chope de
Santa Catarina.

• Bosques das Flores, uma das
mais badaladas floriculturas da

região, já reservou seu estande
e também estará participando
dia 21 de agosto no Pavilhão de
Eventos, da 10a Feijoada do Moa.

!
r Sábado da

solidariedade
Hoje a partir das 11h30, acon

tece no Shopping Breithaupt,
mais uma edição do concorri
do Sábado da Solidariedade.
Na ocasião será servida uma

macarronada com três tipos de
massas e quatro tipos de mo

lhos. O ingresso é 20 reais e a .

renda será destinada a várias en

tidades da região.

(
.

I
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m o a g o n c a Ive s@netu n o .c o m. b r

Moa Gonçalves��'r:��lJ&g���

Niver
O grande aniversariante de hoje é Edinelson Goes, diretor

da Caraguá Veículos. O meu desejo é que sejas plenamente feliz.

u A empresária
Julia Gonçalves
Emmendorfer e

a artista plástica
Tânia Cotrim, que
expõem na Expo o

seu novo trabalho
"8m de Galáxia"

leitora tiel
A leitora fiel de, hoje é Suelen

Nitzke. Ela é outra amiga que
acompanha a coluna todos os

dias. Valeu!

Dica de sábado
Saborear a deliciosa Feijoada à

Brasileira, na Choperia Scondidi
nho na Rua Walter Marquardt, em

frente ao Supermercado Breithaupt.

. Dica de domingo
\

Saborear o delicioso café da tar-
de no hotel Kayrós.

.

Placa

473275.0q
unA,U_' n''OII'"'otn •• r J

"
Apesar dos nossos dej

precisamos enxergar qu
pérolas únicas no teatrc

e entender que não el

pessoas de sucesso e p
fracassadas. O-que exis
pessoas que lutam pell

sonhos ou desistem c

lAu(ól..'Psro Wf!l..Y

"

- Expo 201f
Para quem ainda não ti

oportunidade de conferir
2010, que tem como ideal
a APEVI- Associação das A

Pequenas Empresas do �

Itapocu, e está acontecendo
Jaraguá, saibam que o eVE

já é sinônimo de sucesso

domingo. Vão perde

Prêmio
O radialista Ju

Ir. da RBN, está E

profissionais de rá

que concorrerão ao

ACAERT de Rádio E

são. Os finalistas SE

nhecidos dia dois dt
durante o 14° Cong
Rádio e Televisão.
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Euro x Dólar
Uma análise das cotações das

duas principais moedas em re

lação ao real revela que no final
de março e início de abril o euro

valia cerca de 33% mais que o

dólar. No final de junho esta re

lação mudou e o euro era cotado
em reais em pouco mais de 20%
a mais em relação ao 'dólar, mas

nos últimos- dias esta cotação
está mudando, ficando a cota

ção do euro mais de 25% acima
da cotação do dólar. Isto signifi
ca que, enquanto a cotação do

. dólar se mantém relativamen
te estável em relação ao real, o

euro está se valorizando em re

lação à nossa moeda.

o CORREIO DO POVO • Sábado, 17 de julho de 2010 Economia 17

Mercado Regio,"tal

Lourival Kàrsten

Haveg
A tradicional loja de material elétrico comemora hoje com promo-

.

ções entre seus clientes 13 anos de atividade. Parabéns a toda a equipe.

Gol contra
Se a fiscalização em nossas fronteiras já estava bastante pre-'

cária, o governo, por meio de um decreto, tornou a atividade ain
da mais limitada. O decreto da Receita determina que todas as

atividades de fiscalização devem ser realizadas e supervisiona
das por auditores que são cerca de 12 mil em todo o país e afasta
desta atividade ós cerca de sete mil analistas que são a maioria
entre os que realizam esta tarefa de fiscalização. Claro que os

principais prejudicados serão as empresas que ficarão esperan
do ainda mais tempo pelas suas matérias primas.

GM Joinville
Com a expectativa .da entrega da licença ambiental por parte da Fat

ma, a GM movimenta-se para finalmente iniciar as obras da fábrica de
motores em Ioínville. Com o mercado automobilístico em franca expan
são; estafábrica é cadavez mais importante para os planos da montadora.

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA
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rEmpree
UMA ACADEMIA PERSONALIZADA

Com programas que podem ser feitos em qualquer lugar, o objetivo é assessorar os clientes

EXERCiclOS PARA TODAS AS ROTINAS
Quem passa pelas ruas de Jaraguá do Sul de manhã cedo ou no

começo da noite, percebe que o hábito da caminhada está se tor

nando cada vez mais popular _ ou pelo menos foi o que Anderson
observou antes de começar o negócio. O problema, segundo ele, é

que a atividade não é tão simples quanto todo mundo pensa. É preci
so um planejamento para que o resultado chegue mais rápido e não
ocorra nenhum tipo de lesão.

Assim, a ideia foi oferecer uma planilha de treinamento: o' pri
meiro passo é fazer uma avaliação para testar o potencial. e o li
mite de cada pessoa, e só depois o treinamento em si é planeja
do. Além da experiência e o nível de atividade, são observados
detalhes como o consumo de oxigênio, frequência cardíaca e

,

velocidade que urna pessoa atinge normalmente.
'

Um espaço que não parece
imponente nem faz o cliente
se perder entre equipamentos
desnecessários. Isso porque a.

intenção é criar um ambiente
personalizado, aconchegante
e, é claro, oferecer um serviço
de alto nível. Assim é a

-

Estação Personal Fit.

O
espaço, que fica no número 1331 da
Avenida Prefeito Waldemar Grub

ba, foi usado de forma a atender as

necessidades de quem quer usar

a própria academia para fazer exercícios
_ sem um número exagerado e desneces
sário de equipamentos de ginástica. Com
cerca de 12 aparelhos, sem contar os aces

sórios usados em outros tipos de exercí

cios, a academia tem um programa que
.

trabalha todas as áreas do corpo, com um

circuito específico para cada finalidade.
,

A ideia de' oferecer um serviço que
ainda é incomum em Jaraguá do Sul sur

giu para Anderson Bortolini, 32 anos,

quando ele ainda trabalhava com o pro
grama "Viver Bem", em uma empresa da
cidade. Apesar de gostar do trabalho, es

tar bem e em, uma situação estável, ela
achou que havia chegado o momento de
buscar novos desafios.

"Era uma situação cômoda. Sabe quan
dá o que você faz não te preenche mais?",
conta Anderson. Formado em Educação
Física pela Furb (Universidade Regional de

Blumenau) e com pós-graduação em fisio-
. logia do exercício, ele passou os sete anos no

antigo emprego ensinando novos hábitos

para hipertensos, diabéticos e obesos.
Foi assim que surgiu a ideia, e foi esse o

público que Anderson decidiu focar. Para

conseguir se organizar, ele levou um ano e

meio entre pesquisas informais de merca

do e a inauguração, que aconteceu no dia
17 de maio de 2010. A Personal Fit ainda
é um empreendimento novo, mas a inten

ção do especialista é conquistar os clien
tes com o trabalho diferenciado e, princi
palmente' passar aos outros a importância
de uma vida mais saudável.

Anderson é apaixonado pela área
desde criança, e conta que acabou se

profissionalizando porque queria traba
lhar ajudando as pessoas. "Não é apenas
questão de ver o resultado. Confesso que
tenho um envolvimento pessoal. Se a

pessoa vier ou não, é claro que eu ganho
o pagamento do mesmo jeito; Gosto de
ver a evolução a cada semana", explica o

proprietário da academia.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com�br

"
As pessoas já es

ficando saturada
academias comuns

ficando mais exigI
ANDERSON BORTOUNI, FISI�

"

Anderson diz que planejamento, faz o exercício ter melhores resultado:
FOTOS PIERO Rfl

Clínica montada
por Anderson
tem atendimento
diferenciado e

individual

RESULTADO DEPENDE

DE DETERMINAÇÃO
O único empecilho

possível é a consciência
do próprio cliente. Antes
de 0_ trabalho começar, é

preciso entender que o

resultado não é imediato.
"Uma das características
mais comuns, hoje em dia,
é o imediatismo. Não é as

sim, o processo é demora
do, mas funciona", explica
Anderson. Uma pessoa
obesa, por exemplo, co

meçaria a verresultado em

cerca de seis mese

Os horários sã
veis e· existem v�

pos de programas
adaptam a todos I

de rotinas. Para fa:

planilha, em que �

lho é príncipalnu
assessoria, o clien
R$ 1Z0 por mês. C

grupo de até cin

sóas, a hora/aula
R$ 8, e uma aula e

custa em média R$
\

ESTAÇÃO
PERSONAL FIT
A academia fica na

AvenidaWaldemar
Grubba, número 1331,
sala 2. Para entrar em

contato, é s6 enviar um

email para estacao_

personal@oi.com.br ou

ligar para (47) 3373-
8845 e (47) 9652-5200.
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Ref.0116)Res..

Gama -. Água
Verde, Aptos
de te de 2
dormitórios
com owc,
coz.sala, área
de serviço.
Entrada e

saldepor
finarlCiamento
bancário cl
FGTS.

Ref.0157)Apto
na Ilha da
Figueira cf 2
dormitórios,
bwc, COZ, sala de
estar e jantar,
área de serviço,
sacada c/
churrasqueíra 1

vaga de

garagem. pelo
Plano Minha
Casa Minha Vida.

Ret094)Res.
Akira - Vila
Lenze, aptos
c/2 dorm,
bwc, COZ, sala
de estar e

jantar, área de

serviço,
sacada com

churrasqueira,
53,32 m2

Ref.057) Apto. Estrada Nova Apto cf 2
dorm, sala, coz, bwc,área de serviço,

estacionamento,53m2 R$93.000,00 entrada
e saldo com financ. bancário no plano:

Minha Casa Minha Vida.

Ref.033)Res.Santa Luzia Vila lenzi
Aptos cf 2 dorm, COZ, sala de estar e

jantar. bwc, sacada com churr. 70,02 m2.

.

Ref.053) Res. Emanuel - Barra do Rio Cerro, Apto
c! 1 suíte, 2 dorm, bwc, Coz, Sacada com churr,

Sala, Área de serviço, área 87,50m2

Ref.078) Res. Premier - Vila Nova - Apto
c/1 Suíte, 1 dorm�órios, owc, Coz, Sala
de estar e jantar, Sacada com churr, Área

de serviço, elevador. Área 75,15 m2
R$155.000,OO.Entrada mais parcelas com

FGTS. Incorporaçáo nO R-3. 48.615.

Ref.0112) Res. Vieiras - bairro Nova Brasilia apto
cI suíte, 2 darmo Sala de estar e jantar; coz, sacada

com churrasqueira, área de serviço com sacada, área
de 98m2, 2 vagas de garagem R$160.000,00.

Ref.0132)Res. Tarumã - bairro Barra do Rio
Cerro,apto cl 2 dorm, COZ, área de serviço, sala de

estar e jantar. Bwc, 1 vaga. Área 79,83 mZ
R$137.000,00.

Rel.079) Res.Recanto da Ilha -Ilha da Figueira
Apto em construção c/i Surte, 1 dormitórios,
bwc Coz, Sala de estar e jantar, Sacada com

churr, Área de serviço, elevador. 70 m2
R$149.000,OO Incorporação na R- 7.39.971.

Ref.081)Res. Renoir -Ilha da Figueira Cobertura

Duplex C/ 1 Sufie, 2 dormitórios, bwc, Cozinha,
Sacada com churrasqueira, Sala de estar e jantar.

Área de serviço. área 225 m2 R$349.000,00.Aceita
financiamento bancário cl FGTS.

Ret090)Res. Juliana - Centro Apto cf i
suíte, 2 dorm, bWG, Cozinha, Sala de estar

e jantar, Área de serviço, Sacada com

churrasqueira área 90 m2, R$179._000,OO,
aceita financiamento bancário com FGTS.

ReI.025)Res. Jardim Europa - Apto no Baependi
Apto cl 2 quartos, COZ, sala de estar e jantar

sacada com churrasqueira, condomínio cf piscina,
playground, área de festa R$110.000,00.

Ref.0147)Casa Geminada � Três Rios
do Sul, cf 3 dormitórios, COl, sala, área
de serviço, bwc, garagem, casa cf 86

m2 terr.163m2 R$138.000,OO.

Ref ,021) Casa Nova na I

figueira Casa c/i suíte, 2 Quartos, sala,
COZ, bwc, 1 vaga de garagem, área útil

90.80m2 R$140.000.00 Aceita
financiamento bancário FGTS.

Ref.0143)&asa No Sanlo Antonio· Nova C/1
suite, 2 donil, owc, sala de estar e fantar, coz,

área de serviço, 2 vagas garagem pra dois
carros, área 82 m2 R$ '128.000,00 Aceita

financiamento bancário com FGTS.

Ret0108)Casa no São luis Casa de
alvenaria c/ 3 dormitórios, 2 bwc ,

Cozinha, Sala de estar, área de festa e

de serviço, 1 vaga de garagem, área
Terr. 392 m2 casa 108 m2•

R$145.000,OO, Aceita financiamento
bancario com FGTS..

Ref.061)Casa na Vila Rau Casa cll suite, 2

dorrnitorlos, sala de estar e jantar, coz, bwc,
lavanderia, churs. Ârea 155m2, Terreno

4"18,82m2 RS295.000.00, aceita
financiamento bancário com FGTS.

-----------'.--------

Ret0109)Casa no Amizade loteamento
Champagna� Casa cll Suíte, 3 dorm, bwc ..

Cozinha. Sala de estar e iantar, Área de
.

serviço, edícula com 4 peças área útil120 m2
R$295.000,OO. Aceitlj financiamento

bancário cl FGTS.

Re1.0149)Casa no Jaraguâ Esquerdo -Sobrado

parte de cima suíte, 2 donn, owc, COZ, sala de
estar e Jantar,área de serviço. parte de baixo

_ íanconete c/ bwc, 260m2, ponto comercial,
terreno 650m2 R$500.000,OO.

Ref.0150)Casa No Três Rios lÍo
Sul, 1 suíte, 1 dorm, sala de estar
e jantar, coz, lavanderia, garagem,

área 120 m2, R$190.000,OO ..

Ref.0156)Casa no Rio Cerro - semi-mobiliada
ci 1 suíte' cf eloset e hldrqmassagem, 2 dorm,
COZ, sala de estar e jantar, owc, dispensa, área

� de festa, 2 vagas, área utll21 O m2
R$310.000,00.

Ref.089)Terreno No loteamento Beira Rio
Terreno plano para construção com 337m2

R$ 75.000,00, aceita financiamento bancário
cf construção.

Ret.0151) Terreno Em Três Rios dO Sul -

Terreno plano com 300m2 R$ 58.000,00
Ref.0113) Terreno no Amizade rua

asfaltada, área 318,50012 R$68.000,00 .

Aceita finat. bancário cl fGTS.
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DOIS TOQUES
CURIOSIDADES

f linha de Fundo

, ��� Julimar Pivatto
••r:�-: Itr "�'I '

A primeira corrida de automóveis do mundo
aconteceu em 1894 e os carros não podiam ultrapassar

a média de 12,5 km/h. Conde de Dion venceu com um

carro a vapor, mas foi desclassificado, pois fez os

126 quilômetros com uma média de 22 km/h .

Armação
As declarações do Delfim dão a entender que Rodrigo Santos, o

jornalista agredido, teria criado fatos para polemizar a situação. A pri
meira seria que a foto divulgada por um repórter que estava na cabi
ne (essa ao lado) teria sido manipulada no photoshop. Nosso diagra
mador, Márcio Schalinski, disse que a montagem teria de ser muito
bem feita, visto a perfeição dos detalhes (como os pingos de sangue
na blusa, na mesma direção em que caíam do queixo). Outra é que,
antes de entrar, Delfinzinho teria batido na porta e Rodrigo a abriu,
já partindo para a agressão. Mas esqueceram que o radialista estava

no ar, com os fones de ouvido, e não teria como largar o microfone e

abrir a porta. Esperamos agora que a justiça seja feita,

5\18·11 *' As meninas do

Jangada/PME enfrentam
Criciúma hOJe, fora de casa,

pelo Estadual de Basquete
da categoria.

Guaramirim (47) 33J3.m17
Jamguá do Sul (47) 337IHi1TJ
>

MOLEQUE. Escola São
Pedro, no feminino, e a

Escola Lauro Zimmermann,
no masculino, venceram
a fase municipal do

Moleque Bom de Bola em

Guaramirim.

DECISAo • Neste domingo,
às 15h no bairro Testo Rega
em Pomerode, acontece a

, decisãô daTaçaPomerode '

entre Atlético e Floresta.
Quem vencer, leva.

Não 'deu
As justificativas

[]reSidente
da FCp, Delfim de Pádua Peixoto Filho, convocou coletiva

de imprensa ontem. Em pauta, a agressão do filho dele e assessor da
ntidade, Delfim de Pádua Peixoto Neto, o Delfinzinho. Quando se

sperava uma atitude enérgica, que punisse o agressor, vimos um cir
co armado para defender uma pessoa que usa o poder que tem para invadir
o local de trabalho de outro para agredi-lo. Delfim tinha todo o direto de dar
sua versão do caso, mas deveria respeitar a nossa inteligência.

A negociação de Filipe Luís
r

com o Barcelona não deu cer-

to. O clube catalão contratou

outro brasileiro para a posição
- Adriano, do Sevilha. Mas o

jornal espanhol AS disse ontem

que o jaraguaense está próxi
mo do acerto com o Atlético de

Madri. Segundo o jornal, o La
Coruíia seria perdoado na dí
vida. de 2 milhões de euros da

compra de Zé Castro, em 2008,
e, quando o time de Madri tiver
dinheiro em caixa depositará 10
milhões de euros (cerca de R$
22 milhões).

ATLETISMO If Três atletas
da Faculdade Jangada/
PME disputam, no fim de
semana, o Brasileiro de
Menores: Iéssica dá"
Silva, Âi1gela Mettens e

Willian Godoy.

I·

Sardas todos 05 sábados e domf,ngos.
E você a tnda parcela em

lOx sem' juros e sem entrada.ViaCJfIIs
• •

a I na s

lnduso 0'06 roteiros: p.ass�e:m aérea partrnrlh de Rorianópolis:1' 7 noites: de hospedaqe.m com (a� da manhã,
trasfad(5), passeta e assistência eslle:daríza'da' (V{ (exceto quando citadaJ.

Os melhores Resorts e Hotéis de Praia

Iberostar 8ahia S!s1ama lWo4mduido

A pafitiir� �. J)+10xR$ 296,80
PMi\1J dolforte- sa.i� 14, 21, Z8'1ag�

zesSaUipe_".A� li _
�paTtifíâ__,"J)+TOxRS 2,86,80
(P5t� do 5a:ufpe- S<!'íi:!las 14" l�. 181a9,0

.

B a ParkAequaRem:JeéCompfeta
A pattiJi �-:-_. .�.�._0l+10x RS' 285,80'
Fo�tafeza,. sai(J.as g, ll, 29fago,
wn"ll,nJ"I Gass ...__.. hddJantar

ApartiJide __.._. JH-l0xR$ 242,80
Po.rtc de G.aUnl':ras - sa [das8: 15.. ZUag,o'

BUfROS AirfSPorto Seguro félia5,*Jutho
If. p'dlmiu de ...�_._ .•_•._"" .._._O+tOxR$125,80
@iJte! M'a-rlfm-saídal25/jull

Arraial D'AJ da fMasdeüho
A,l{al'tin de. m_.__. __.0+1Qx R$129,80
Pb.'U� A'rtcoradO'uro' - sa[d� 25/ju:l'

Fortaleza
Apartír<Íe:.�_�.•._.__••O+1OIR$126,
!'lotei 1fI1Ja Mayar- s<aídas 7.1" 291ago

Sardas todas as quintas. E você ainda parcela em

8x sem juros e sem entrada.

Inclusa n(}roteím; passagem aérea partindo de F!orianópolí5, 3 noites
de bospedagem com café da manhã, traslados, passeio eassístênda de
vragem fll!temMlemal.

.1

aceto
A parti!' de.. 4�_._�_.. �O+10X R$121.,80
Hotel'Tam�r Phlfa� sai'CI.a 1.9la-g,0'

alvador
A [íartfrde_.��_ .._.__...o+tOxR$1 03,80
Hotel 5aliPlaza: Sleep-saídas T4,2T, lS/agor 5'/set

Porto de Galinhas
A;partirde ._._..�._.__ .. __a+1'ox·R$121 ,8Q
Ho.tel Beira,MaL- saídas: r5;, ll/age (nã'o. rnclufpasseial

Saída 121ago Saída 9/set
Apena& ••_O+8xR$158,24 Apellas .. _Jk-SxR$146,74
Hotel EI Conqufst-ad-or - B-ase USS 68&, Hntel EI Conquístador - Base USS 638,

Recife
A partif�_ .._._.. 0+101 R$125,80
Hot�1 Rexiife' Monte- safdas'15; 21, Z9faqo:

-

Natal
A jIartihie:. .._O+lOliR$127�
1:I01e1 Re:sid.ellC! Praia: "saída§14,lT, 28Ja'go

Saída 19/ago Saída516,23/set
APerras.w .• 0+8xR$149,04 APenas •._.0+8xR$121,44
H.0tel B (a�uí5tador - Base USS 648, Hotel, EI Conquistador - Base US$ 528,

Chapem - Av. Nere:u Ramos._v...� �__ . 49' 3122-8151 Jatdguá da Sul- Shopping Br�.ttfaupt_.471055-0667
Crtciúma - Av. GetúriaVarqa5__._ __•. 48 2tO'l-OJlB Jofrrvllte -Garten S��ppfng *<_•••••.•• 47 30'43-9166
Rorranópo{í&- BeíramarStlOppmg,._._48' 11,08,..2515 .f6tnvífre-SITOpping; Muelfer _.�,..•_ ...... A71TOl-15T5
FrorianôpoH5 - Haripa 5bcrpping • __._.48 JÍG2-9'9,9'9 �.ÍZY José- Centro Comerdal Campinas-;•• 48' 210'8-069'9
Flmta'flópoli's - Shupping; 19uaterní _••• 481108:'6464 luflarão - Farol ShQpprElg;.< �._.•..•_A8 3052-310'2

Ou acesse www.cve.com.br!sce compre on-line.

Pr.eQlS·pwpessoa em apart;nnl:ntOidupiO�(kvalbrl!S:
emdOlàri!S'americanlJ§tOram Qlculadb�pelÍl:l'âlnbiil:
átr dlill T4)'tr7/2Q'10 USS 1,00 == R:$ 1;84 e� serão'
reralculádOS' pela cot.l'ç,i'o turfsmo. dO' dlà dlt:compra
Ast'axélS'di!:embarq)le' não, estão inclllíila; .. Oferta:de:
lugares- limitados> e, lese!\Vil5: sujj!ibm. a: cOll1irm�ir.
Hnan'damentils com' cartão. de: cr.éi:Iit'o;, dleql.llf. pro
darado;e:b:nielll bancá'oo.

,A;raranquá - Supermercado ManenttL� 48s J527-1717
Bcalneário Camb'GríúSfloppfng __ ._.�.411.f05-6(44
Blume'flau - 5nappin'g Neumarlt__..... 47 2102-5G50 Sonhe com o mundo.

A gente Il;!va você_
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ET

MaIwee quer seguir
entre os primeiros
Equipe enfrenta ReG/Garça hoje à noite em São Paulo
IARAGUÁ DO SUL

30m o objetivo
�onquistado de se

�Iassiticar para a segunda
ase, a Malwee/Cimed tem
iova meta: terminar a

�rimeira fase na liderança
la liga Futsal,

O
primeiro passo será ven

cer o RCG / Garça nesse

sábado, às 19h, no Ginásio

João Gonzáles, no interior

le São Paulo. Depois de quase
rencer o Corinthians na quinta
eira, os jaraguaenses não que
'em deixar escapar mais uma

iportunídade de ultrapassar os

idversários na liderança.
Porém, não é apenas a

Malwee que tem motivos claros

para conquistar os três pontos.
O Garça está na 13a posição na

tabela (somente 12 se classifi

cam) e vai "jogar a partida da
vida e da morte", como definiu
o ala Márcio, autor do segundo
gol da Malwee no confronto de

quinta-feira.
Segundo ele, a equipe terá

de fazer um esforço extra para
reconquistar os pontos perdidos
em casa e também fora. "Fica
mos duas vezes na frente no pla
car, não conseguimos manter o

resultado, mas estamos compro
metidos para que isso não acon

teça novamente", garantiu.
Apesar da Malwee ter con-·

quistado apenas uma vitória e

um empate nesse retorno após
a paralisação por causa da Copa
do Mundo, Márcio declarou que

os resultados estão dentro do

que foi planejado na intertem

porada. "O importante é sempre
estar entre os primeiros coloca-

,

dos, com calma e dedicação va

mos conseguir terminar a Liga
na liderança", completou. Para o

confronto, Fernando Ferretti não

terá Chico, Bebeto, contundidos,
além de Índio e Leco, suspensos
pelo terceiro cartão amarelo.

Depois do jogo contra o Gar

ça, a Malwee retorna para Ja
raguá do Sul, onde se' prepara
para o confronto contra Macaé.
Inicialmente a partida estava

marcada para acontecer na ter

ça-feira, 20, mas foi transferida

para quarta-feira, 21, às 20h15,
na Arena Jaraguá.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

'alcão estará em quadra para ajudar a Malwee a seguir entre os primeiros colocados na competição nacional

JOGOS PELO BRASil
• BRASILEIRÃO SÉRIE B
• 9a RODADA

SÁBADO
16h - Paraná x Guaratinguetá
16h - Vila Nova-GO x Ipatinga
16h - América-MG x Náutico
16h - Portuguesa x lcasa

16h - Sport x Ponte Preta

21h - Bragantino x Figueirense

• BRASILEIRÃO SÉRIE C
• la RODADA

SÁBADO
16h - Paysandu x Rio Branco-AC (Grupo A)
20h - Brasil-RS x Caxias (Grupo D)
DOMINGO

16h - Fortaleza x Águia Marabá (Grupo A)
16h - salgueiro x Alecrim-RN (Grupo B)
16h - Gama x Macaé (Grupo C)
16h - Juventude x Criciúma (Grupo D)
17h - ABC x CRB (Grupo B)

19h - Luverdense x Ituiutaba (Grupo C)

• BRASILEIRÃO SÉRIE D
• la RODADA

SÁBADO
15h - Marcílio Dias x Metropolitano (Grupo AlO)
15h30 - São José-PR x Operário-PR (Grupo A9)

DOMINGO
15h - Madureira x Tupi-MG (Grupo A8)
15h -Iraty x Pelotas (Grupo AlO)
16h - Ceilândia x Brasília (Grupo A6)
16h - Camaçarl x Rio Branco-ES (Grupo A7)
16h - Central x Fluminense-BA-(Grupo A5)
16h - Santa Cruz x CSA (Grupo M)
16h - Uberaba x América-RJ (Grupo A7)
16h - Confiança x Potiguar (Grupo M)
16h - Treze x River Plate-SE (Grupo A5)
16h - Joinville x Oeste-SP (Grupo A9)
16h30 - Guarany-CE x Sampaio Corrêa (Grupo A3)
17h - liderai-MA x Flamengo-PI (Grupo A3)

17h - América-AM x Cristal-AP (Grupo A1)
17h - Náuas-AC x Vilhena-RO (Grupo A2)
17h - Gene x Botafogo-SP (Grupo A8)
17h - Mixto x Vila Aurora (Grupo A2)
SEGUNDA-FEIRA
20h30 - Remo x cametá-PA (Grupo Al)
TERÇA-FEIRA
20h30 - Botafogo-DF x Araguaína-TO (Grupo A6)

• LIGA FUTSAL
• SÁBADO
15h - Corinthians x Florianópolis
16h - Atlântico x Foz Futsal
16h - Praia Clube x Anápolis
17h - São Paulo x Unisul

18h -Intelli x Copagril ,

19h - RCG/Garça x Malwee/Cirned
19h30 - Cortiana x Umuarama

20h15 - Assoeva x cascavel
SEGUNDA-FEIRA

19h15 - Copagril x Minas

CRISE NA FRANÇA
Federação investiga jogadores

O fracasso da seleção da França na Copa do Mundo da África do
Sul está longe de ser passado. A Federação Francesa de Futebol criou
uma Comissão de Investigação sobre o motim que levou ao boicote
em um dos últimos treinamentos da equipe durante o Mundial. Além
da enquete, o novo treinador, Laurent Blanc, estaria prestes a varrer os

rebeldes de sua primeira convocação, visando ao amistoso contra a No

ruega em agosto. A apuração se concentrará no dia 20 de junho, data na

qual a equipe, liderada pelo capitão Patrick Evra, se recusou a participar
do treino comandado pelo ex-treinador, Raymond Domenech, em so

lidariedade ao atacante Nicolas Anelka, que havia sido expulso.

R. Marechal Floriano Peixoto, n° 80 - SI 4 e 5 lNW1N�
Centro - Jaraguá do Sul f7ii;.

,

{Ao Lado do Bradesco) �(47)337D ..1e23 3370..1&40

GA

Fluminense

Santos
Cruzeiro

6° Flamengo
7° Palmeiras

Guarani

.são Paulo

Avaf,
11° Goiás
12° Internacional

13° Atlético-MG
14° Botafogo 9 ,8 2 3 ,3 1312

15° Grêmio 9 8' 2 3 '3 1112

16° Vitória, 9 8, 2 3 3 8 9

17° G. Prudente 9 8 2 3 3 1013

gaRODADA
SÁBADO
18h30 - Vasco x AtléticcrPR

mo ·18h30 - Vitória x São Paulo
, DOMINGO

16h - Internacional x Ceará
16h - Corinthians x AtléticcrMG

J 16h - Atlétic(}{30 x Flamengo
" 16h-AvaíxPalmeiras

18h30 - Grêmio Prudente x

Grêmio
18h30 - Cruzeiro x Goiás
18h30 - Botafogo x Guarani
18h30 - Santos x Fluminense

10"RODADA

QUARTA-FEIRA
19h30 - São Paulo x Grêmio
Prudente
19h30 - AtléticcrMG x Interna
cional
19h30 - Vitória x Goiás
21h - Flamengo x Avaí
21h50 - Atlétic(}{30 x Corinthians
21h50 - Grêmio x Vasco
21h50 - AtléticcrPR x Santos
QUINTA-FEIRA
21h . Palmeiras x Botafogo
21h - Fluminense x Cruzeiro
21h - Guarani x Ceará

:Gf�$S)fiça�õs:LibéttàClot�'$:!
Classificados Copa Sul-Americana

-1 ,37,5%
-1 '37,5%
-3 37,5%

Rebaixados para Série B
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SP e Furacão querem reabilitação
Apenas duas partidas abrem a nona rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado

SÃO PAULO

Na rodada do meio de
semana, a primeira após
o recesso para a disputa
da Copa do Mundo, os dois
times foram surpreendidos
dentro de suas casas.

este sábado, na abertura
da nona rodada do Cam

peonato Brasileiro, São
Paulo e Atlético-PR bus

cam a reabilitação, mas desta vez

terão missões complicadas, já que
atuam como visitantes. Em posição
intermediária na tabela, o São Paulo
busca os três pontos contra o Vitó

ria, no estádio Barradão, em Salva

dor, para se recuperar da inesperada
derrota para o Avaí, no .Morumbí, e

reconquistar a confiança para a dis

puta das semifinais da Copa liber
tadores da América contra o Inter

nacional, dias 28 de julho, em Porto

Alegre, e 5 de agosto, em São Paulo.

Já o Vitória, que conseguiu um

empate fora de casa com o Grêmio

na, última quarta-feira, luta pelo
triunfo para se afastar do perigo

.

da zona de rebaixamento. E, assim
como o rival deste sábado, se prepa
ra para uma disputa importante: a

final da Copa do Brasil contra o San

tos, dia 28 de julho, naVila Belmiro,
e em 4 de agosto, em Salvador.

Na outra partida desse sábado,
o Atlético-PR faz um confronto de

desesperados contra o Vasco, no

estádio de São Januário, no Rio de'
Janeiro. Isso porque ,!S duas equi
pes estão na zona de rebaixamen
to. Os paranaense� em 18° lugar
e os cariocas, em 19°. O clima em

campo promete não ser dos me

lhores, já que ambos precisam dos
três pontos para tentarem deixar
essa situação incômoda.

No domingo, a rodada será

completada com mais oito parti
das. Destaques para o jogo do líder
Corinthians contra o Atlético-MG,
em São Paulo; do vice-líder Ceará
contra o Internacional, em Porto
Alegre; e do Fluminense, o terceiro

colocado, contra o Santos, que está
em quarto, naVila Belmiro.

DIVULGAÇÃO

eomeçamas
séries e e O

Cinco equipes catarinenses en

tram em campo no fim de seman

pelos Campeonatos Brasileiro
das Séries C e D. Pela "Ierceirona
o Criciúma, estreia no domingc
às 16h, contra o Juventude, en

Farroupilha (RS). O técnico Arg€
destacou a dificuldade da primei
ra partida do Tricolor no início di
caminhada rumo à Série B.

"Trata-se de um dássico d
futebol do Sul. São 'duas equipe
que já estiveram na primeira di

visão", ressaltou o comandant€
A Chapecoense também está n:

Série C, mas estreia apenas m

dia 24 contra o Caxias.

Joinville, Marcílio Dias e Me

tropolitano lutam por uma vag
na Série C. O Jec estreia contra �

Oeste, domingo, na Arena Ioinvil
le. O Marinheiro e o Metrô estã.
no mesmo grupo e se enfrentan
na rodada de abertura, sábado à

16h, em Itajaí.São Paulo, de Richarlyson, quer recuperar os pontos perdidos em casa

PREVISAO DO TEMPO

A NEVE
APARECE
Tempo instável, muitas
nuvens e condições de
chuva a qualquer hora.
O frio continua com

chance de neve nas

áreas mais altas.

Jaraguá do Sul
.

e Região'
HOJE

MíN: 13°C
MÁX: 18°C

DOMINGO
MíN: 17°C

MÁX: 20°C

SEGUNDA·

MíN: 18°C
MÁX: 24°C

TERÇA
MíN: 17°C

MÁX: 27°C

Nos próximos dias, as tem

peraturas devem aumentar um

pouco e fica menor a chance de

geada. A maior probabilidade é
na região de São Joaquim, onde
há 30% de chances. Na região
central do Estado, probabilida
de é de 10%, e 'o fenômeno não
deve passar pelas outras regiões.

TEMPERATURA

Menor chance
de geada em se

PREVISÃO
Frentes frias
e mais chuva

O fim. do mês deverá ser marcado por
um padrão mais característico de inverno,
com passagem frequente de frentes frias

por Santa Catarina e chuvas bem distri
buídas. Após. a passagem das frentes, as

massas de ar frio atingem o Sul do Brasil,
provocando declínio das temperaturas.

--
TrovoadaEnsolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso

Nublado
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Servidorpúblico preso por tráfico
Lídia Lazzaris, 52 anos, trabalhava como recepcionista no Museu Emílio da Silva

JARAGUÁ DO SUL

Um funcionário da
Prefeitura que trabalhava
como recepcionista no

Museu Emílio da Silva foi
preso em flagrante por
tráfico de drogas, às
llh50 de ontem.

ggundO
a Polícia Civil, Lídio

Lazzaris, 52 anos, ocupava
argo de confiança e esta

a no museu há dois anos.

O servidor foi preso quando co

mercializava uma peteca de coca

ína com uma usuária em frente à
AABB (Associação Recreativa Ban
co do Brasil), na ruaAdélia Fischer.
No momento do flagra, Lazzaris

portava R$ 2,5 mil em dinheiro,
proveniente do tráfico.

O delegado Weydson da Silva
conta que a polícia começou a in

vestigar Lazzaris há alguns meses.

A polícia encontrou outras quatro
petecas no carro dele, mais duas
na pensão onde morava, no bairro
Rio Molha, e mais duas no próprio
museu. Uma estava escondida den
tro do armário e a outra no casaco

do funcionário, que estava estendi
do sobre a cadeira. Na casa dele, a

polícia também encontrou dois
. torrões de maconha e mais R$ 390.

Nos próximos dias, a polícia
deve ouvir colegas de Lazzaris para
apurar se eles sabiam ·ou descon
fiavam que o recepcionista era tra

ficante. Silva disse que Lazzaris já
tinha cumprido pena por outros

crimes, mas não soube informar

quais, e que o funcionário público
estava em liberdade provisória. Ele
deve ser levado para o Presídio Re

gional na manhã de hoje.
Caso seja condenado, o servi

dor pode pegar de cinco a 15 anos

de prisão. Se ficar comprovado
que ele comercializava a droga no

museu, a pena pode aumentar de
1/6 a 2/3. O agravante ocorre nos

casos de tráfico em local de acesso

ao público.
O diretor da Fundação Cultural,

Jorge Souza, disse que preferia não
se manifestar sobre o caso porque
não estar a par das investigações e

que não sabia se o funcionário irá

perder o cargo. No entanto, afirmou

que se o crime ficar provado, ele
deve ser exonerado.

• Daiane langhelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Ladrões sequestram cliente e
funcionária de videolocadora

mas em um matagal. ram a entrar no carro.

Os bandidos. ligaram o veí- Até o fechamento desta edi-
culo novamente e fugiram ..Mas, ção, os assaltantes não foram
cerca de três quilômetros depois, localizados. O caso está sendo
o motor da caminhonete parou investigado pela Polícia Civil de
de funcionar por causa do dispo- Guaramirim.

�.�� •• _ "'L "'_6"'� __ ''''�'''''''::'''''''''''''_ • _ " .. _ �_�_,_ •... � : '"'_ JW'.;.:; •• � ..- •• �� .. "' .

GUARAMIRIM
A funcionária da vídeo loca

dora Sommer e um cliente foram
vítimas de um assalto seguido
de sequestro-relâmpago, por
volta das 20h de quinta-feira.
Quatro homens encapuzados
e armados invadiram o esta

belecimento' localizado na rua

Lauro Zimermann, no bairro.
Guamíranga, e exigiram que
a funcionária entregasse o di
nheiro do caixa. Em seguida
exigiram que o cliente desse a

chave da caminhonete, que es

tava estacionada do lado de fora.
Depois de roubarem os R$ 130

do caixa e alguns bonés e pacotes
de salgadinho, eles obrigaram as

vítimas a entrar na caminhonete
com três dos criminosos, enquan
to o outro ladrão seguia atrás deles
com um Vectra branco. Quando
estavam em São João do Itaperiú,
a S-10 parou de andar por causa

do sistema antifurto. Os assaltan
tes decidiram então liberar as víti-

sitivo, que tem tempo programa
do para deixar de andar. Como
o veículo só voltaria a funcionar
com uma' chave especial, resol
veram abandonar o carro e fugi -

,

ram no Vectra.

MOMENTOS DE MEDO

A funcionária e o cliente, que
pediram para que os sobrenomes
deles não fossem divulgados, con

taram que viveram momentos de
muito medo. "O tempo todo eles
nos ameaçavam, dizendo que
iam nos matar se tentássemos
olhar para eles", disse Cheila, de
25 anos. O dono da caminhone
te, Moisés, de 21 anos, comentou

que os ladrões ameaçaram atirar
caso ele não entregasse a chave da
caminhonete.

"Disseram que se eu não desse .

a chave, eu ia levar um tiro", relem
brou. Moisés contou que lembrou
de acionar o botão do sistema an

tifurto quando os ladrões o obriga-

Lídio (no detalhe)
foi preso quando
vendia drogas
em frente à
AABB. Com ele a

polícia apreendeu
nove petecas de
cocaína e quase
R$ 3 mil em

dinheiro

FALECIMENTOS
• Faleceu dia 14/7 às 10h o Sr.
Vanírio José Daugs com idade
de 49 anos, o sepultamento foi
realizado dia 15/7, às 10h, saindo
o féretro da capela mortuária
Sr. Bom Jesus de Guaramirim,
seguindo após para o cemitério
municipal de Guaramirim.

• Faleceu dia 15/7 às 11h28
a Sra. Luciane Ribeiro do
Santos com idade de 36 anos,
o sepultarnento foi realizado
dia 16/7, às 15 horas, saindo
o féretro da capela Mortuária
Sr. Bom Jesus de Guaramirim,
seguindo após para o Cemitério
Municipal de Guaramirim.

• Faleceu dia 14/7 às 3h30 a

Sra. Catarina Klug com idade
de 86 anos, o sepultamento
foi realizado dia 15/7, às 10h,
saindo o féretro da residência na

rua Eno Fischer, 109, na Barra do
Rio Cerro, seguindo após para o

cemitério da Barra do Rio Cerro.

• Faleceu dia 15/7 às 17h a Sra.
Maristela Picolli com idade de 50
anos, o sepultamento foi realizado
dia 16/7, às 15 horas, saindo o

féretro da capela Mortuaria da
vila lenzi, seguindo após para o

cemitério municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 14/7 às 20h o

Sr. Anterio Gonçalvez com idade
de 71 anos, o sepultamento foi
realizado dia 15/7, às 15h30
horas, saindo o féretro da capela
Mortuaria da Vila Lenzi, seguindo

:

após para o cemitério municipal
da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 15/7 às 21h50 a

Sra. Verônica Urbanski com idade
de 66 anos, o sepultamento foi
realizado dia 16/7, às 16h30

horas, saindo o féretro da
residência na rua Alfredo Beenk,
555, no bairro São Luís, seguindo
após para o cemitério do Rio Cerro.
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Novo Gol 1.0 4 portas
• Para-choque na cor do veículo

• Banco do motorista com

regulagem de altura
• Painel com relógio digital

·Imobilizador eletrônico ;J'
• Porta-malas revestido de carpetejÍ

NACARAGUÁ
PACOTE TREND
• Rodas aro 14
• Revestimentos diferenciados
e porta objetos
• Faróis duplos
·Conta-giro
• Spoiler traseiro e frisos laterais
• Retrovisores e maçanetas na cor
• Preparação para som com

ntena no teto

• is
••CõeS lsPec'·

CO" I. .

loas
o tO)l,SI ,

.

por . \ibero's,
1.' SlonO\S .

pro1's ruro\Srodutoresp
e frotistos.

'mediante de apresentaçáo de CNPJ

Ofertas válidas até 17/07/10 ou enquanto durarem os estoques. Taxa de 0,99% para Voyage, com60% de entrada e saldo em 24 meses.
Credito sujeito a aprovação. Fotos meramente ilustrativas. Alguns opcionais referem-se à versões especificas.

.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
1-1-
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