
Uma·cidade
..separada
pelarede
Se os moradores da região central de Jaraguá
do Sul convivem com toda facilidade para se

comunicar, nos bairros, a realidade é bem
diferente. Moradores do Estrada
Nova, por exemplo, não
conseguem nem ao

menos falar ao celular

tranquilamente.
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25 DEJUlHO�

Aniversário de
Colonização de Jaraguá

uitos questionam sobre o dia 25 de ju
lho como dia de fundação de Iaraguá
ou o porquê desta comemoração. Fa
tos marcantes da história de um mu

nicípio se concretizam, primeiramente, em dois
momentos: o de sua povoação e o de sua eman
cipação política e administrativa.

Em Iaraguã, consideramos o ano de 1876
'como o ano da colonização do município e, por
tanto, a comemoração dos 134 anos em 2010.

Por que dia 25 de julho? Este dia foi instituído
pela Lei municipal n.O 20, de 21 de novembro de
1951, pois não havia evidências da data específica
referente ao início da colonização do município em

1876 e por ser o dia 25 de julho dedicado ao colono.
A data continua em aberto, pois não houve

uma busca documental e histórica para este fim,
pois muitos documentos originais se encontram
nos legados do Conde d'Eu e da Prinçesa Isabel.
Emilio Carlos Jourdan demarcou as terras de

DIVULGAÇÃO

nossa região em 1876, terminando em rrieados
de abril. Posteriormente instalou um engenho
e mais tarde a Colônia Iaraguá. Que data é mais

importante historicamente? E Joinville? A Colô
nia Dona Francisca não havia demarcado suas

terras na região, ou vendido a imigrantes que
aqui se instalaram? São questionamentos que
muitos fazem, mas somente uma pesquisa mais
ampla e específica poderá identificar uma data.

Por outro lado, temos a data da Emancipação
Política e Administrativa, que foi decretada em

26 de março de 1934 pelo Governo do Estado de
Santa Catarina e a instalação efetiva do Municí

pio de Iaraguá,-emancipado de Joinville, em 8 de
abril daquele ano.

.

Todas estas datas são marcos na nossa his
tória, mas mais importante ainda é reconhecer
mos o trabalho e o empreendedorismo dos que
contribuíram e ainda contribuem com o nosso

desenvolvimento.

ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO

o trem na Estação Ferroviária de Jaraguá

, Você sabia que o brasão existente nos

prédios da Rede Ferroviária em Jaraguá.se
.

referem àRede Viação Paraná - Santa Ca
tarina - RVPRSC, criada pelo governo de
GetúlioVargas para substituir a Cia Estrada

de Ferro São Paulo Rio Grande?
A RVPRSC foi instituída em 1942 e em

1957 passou para a administração da RFF
SA - Rede Ferroviária Federal S/A, extinta
em 1997.

�cassuli
www.cassuli.adv.br
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Vista aérea de Jaraguá do ano de 2003. Abaixo fotografia mais recente
ARQUIVOOCP

Associação Comercial
o jornal oCorreio do Povo em sua

edição de 6 de janeiro de 1923 publi
ca a necessidade de uma Associação
Comercial e Industrial tendo em vista
o grande desenvolvimento econômi
co do Distrito, commais de 100 casas
comerciais e pequenas indústrias. Em
29 de abril de 1923 houve uma reunião
no restaurante de Leopoldo Janssen
para tratar do assunto e posteriormen
te em dezembro domesmo ano. O jor
nal fazia campanha em prol da criação
destaAssociação. Efetivamente aAsso
ciação Comercial e Industrial somen
te foi criada em 1938.

Carnaval em 1923
o carnaval em Jaraguá era

festejado em salões de bailes: no
Salão Lorenzen com a orquestra

. Linzmeyer e no salão de Willy
Voigt, baile de máscaras no dia
17 de fevereiro. Teve baile que
distribuiu premiação para as me

lhores fantasias, sendo destaque
as de colombina, dominó, jóquei
e sapateiro. Interessante também
que José M. Muller após a mu

dança de sua ferraria para a rua

Procópio Gomes, convidava os

amigos para um churrasco, cho
pp e diversão de carnaval.

Atendimento.
Ensino médio completo,
preferencialmente técnico em

Administração e/ou Contabilidade; Jaraguá do Sul Por meio do site até dia 28/07
Domínio de Informática; Habilidade no
atendimento a.o público; Desejável
prática com prospecção de clientes e

interesse na área comercial.

Informa abertura de processo seletivo

Cidade � Inseri ões e informa ões

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site www.sesc-sc.com.br
ícone Banco de Talentos
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PONTO DE VISTA

Um plano de exemplos cívicos

. o trabalho de
conscientização
dos jovens tem
sido feito muito
mais pela Igreja
do que pelo
Estado.

li
m estudo feito pelo Laboratório de Análise
da Violência da UERJ (Universidade Esta
dual do Rio de Janeiro), em parceria com

o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para
a Infância) e com o Observatório de Favelas, cons
tatou um dado alarmante: pelo menos um em cada
500 adolescentes brasileiros será morto antes de

completar 19 anos. Ainda segundo o estudo, a esti
mativa é de que o número de jovens mortos chega
rá a 33.504 até 2012 - á projeção tomava como base
,inicial, o ano de 2006 -, sendo que metade desses
crimes acontecerá nas capitais ..

Vivemos num momento em que
, economia brasileira se viu, de certa

forma, privilegiada diante da crise

internacional, o ql:le significa dizer

que existe uma estrutura econômica

que segue um curso de desenvolvi
mento favorável à inclusão social,
ao maior acesso à cultura, a uma

tendenciosa curva na diminuição
'das desigualdades sociais. A grande
questão que nos leva a uma reflexão
sobre estes dados, é o motivo pelo
qual esta mortalidade se dá e quais
os fatores preponderantes no desencadeamento
deste processo de violência.

Há muito se sabe que há uma relação entrede
senvolvimento econômico, viabilidade de oportu
nidades e estrutura familiar que contribuem para
a diminuição destes fatores de exposição, mas

também sabemos que o Brasil tem caminhado de '

forma eficiente na ruptura das condições de pobre
za, através de programas de inclusão social e racial

que são de suma importância.
Talvez, a grande lacuna na nossa sociedade não

seja apenas a questão econômica, ou de oportuni-,

"

dades aos jovens da periferia, mas algo que não se

encontra permeado de forma devida na essência
dos valores da cidadania que é a manifestação do

pobre exemplo moral da política brasileira, da per
cepção pelo jovem de que, qualquer delito, seja ele
qual for, passa pela permissividade social quando
comparado a� desapego moral na prática da cor

rupção pública no nosso país.
Na verdade, este trabalho de conscientização

do jovem no seguimento dos valores morais e so

ciais, nos últimos anos, tem sido subsidiado muito
mais por parte daqueles que professam uma reli-

gião e suas restrições de ordem mo

ral, do que pelo Estado, na lacuna de
seu mau exemplo, onde a rés pública
é pouco respeitada, o que promove
uma degeneração do espírito moral
e patriota dos nossos jovens.

Quem sabe, não é a hora de pro
pormos algumas medidas como:

voltarmos a instituir a antiga maté
ria "Educação Moral e Cívica" dos
anos 70, combatermos o mau exem

plo das telenovelas, iniciarmos uma

campanha de' patríotísmo ao Brasil e

por último, renovarmos todo quadro de parlamen
tares do Congresso Nacional.

Essas ações poderão surtir, no início, pouco efei
to, mas em termos de exemplos cívicos e bons cos
tumes, nossos jovens.serão alvo de uma verdadeira
inclusão moral e,' com certeza, um número merior

estará inclinado à prática de crimes e muitos não
serão mortos antes dos 19 anos, assim como, esta

rão menos propensos a eleger políticos corruptos,
que por falta de base ética podem até serem eleitos
com Ficha Limpa, mas logo se tornam iguais aos -

anteriores inlegíveis em função das improbidades.

"

SERViÇO,
o �,,�OÃO

Guaramirim faz sábado
Cidadão Festa Julina

Fogueira, comidas típicas, emuito lazer. Estas são
algumas das atrações do Sábado Cidadão Festa Iu
lina que reunirá adultos e crianças neste sábado, na
rua João Butschardt, em frente ao Ginásio de Espor
tes Prefeito Rodolfo Iahn, em Guaramirim. Entre as

16h e 21h, acontecem as tradicionais oficinas in
fantis enquanto o palco principal abre espaço para
apresentações artísticas e. culturais. Haverá também
distribuição de comidas e bebidas típicas.

ESPO�lTE

Passeio Ciclístico Noturno'
transferido para quintà

o lo PasseioCiclístico Noturno de Iaraguá do Sul
foi transferido para a próxima quinta-feira, dia 29. O
horário e o local são os mesmos: às 19 horas, na Praça

. Ângelo Piazera, que é o ponto de partida e de chegada
dos ciclistas. De acordo com os organizadores, não há
necessidadede inscrição e, além da distribuição de 250
camisetas alusivas ao evento, ocorrerá o sorteio de três
bicicletas e diversos brindes entre os participantes. O
percurso tem cerca de oito quilômetros.

IAl

Cras promove colônia de férias para crianças
Os Cras (Centros de Referência deAssistência Social) dos bairros Santo Antônio e Jaraguá 84 promovem na

próxima semana uma série de atividades para 60 crianças de dez a 14 anos, atendidas pelos Cras. Essa é a pri
meira edição doArte das Férias, como foi nomeado o projeto.As inscrições estão sendo feitas nos Cras, através
do cadastro que as famílias já possuem no centro. Será oferecido transporte gratuito e alimentação.As oficinas
começam às 7h30 e terminam às 18 horas, de segunda a sexta-feira (26 a 30 de julho).

.
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ócorreiodopovo.com.br.
É 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

1Bparcela para 90 dias 8 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 171100
ligue agora mesmo e faça uma consulta sem cumprnmisso.

A Câmara d
de Guarami
lei que prof.
em ambient
oeesse públ

, Mos preserv ,

fumantes ex

escolho,.desd
em ambientes

Com esta lei, Guar
ganha, os não-fuma
ganham e a cidadania
ganha.

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

a atuação dos vereadores

Câmara de Vereadores

Guaramirim
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4 Política

JA.RAGUÁ DO SUL

No último dia do prazo, a

prefeita CecOia Konell (DEM)
entregou a defesa por
escrito para a CP (Comissão
Processante) da Schützenfest..

OProtocolO
foi feito por volta das

15h30, duas horas antes do tér
mino do expediente na Câmara
de Vereadores. Segundo o ad

vogado da prefeita, Moacir dos Santos
Silveira, ti argumento de defesa é que
a Prefeitura não pode ser responsabi
lizada pela festa, já que o nome dela
não aparece nos contratos.

IIÉ um assunto entreAcstvi e a em

presa contratada. A Prefeitura apoiou
a festa, através da Fundação Cultural,
mas não é a organizadora do evento. E
quanto ao repasse de recursos, a Fun

dação tem gerência própria e pode
investir recursos na contratação de

shows", argumentou.
Além de apresentar as explicações,

"

.

o CORREIO DO POVO • Sábado, 24 de julho de 2010

a defesa de Cecilia apresentou uma

lista com 20 testemunhas para serem

.

utilizadas pela comissão, 10 a mais do'
que permitido pela legislação, segun
do o Decreto 201/1967, que rege sobre
as comissões processantes. Segundo
Silveira, não houve falha no envio da
lista. "Colocamos todos os nomes en

volvidos, que podem testemunhar so
bre o caso. Se eles quiserem e acharem

necessário, poderão sim chamar mais
de 10 pessoas para depor", declarou.

Segundo o presidente da comis

são, Jaime Negherbon (PMDB), os in

tegrantes da CP ainda não decidiram
o que farão em relação ao número
de testemunhas. IINão analisamos a

defesa ainda. Vamos conversar com a

assessoria jurídica para definir quais
ações tomaremos", afirma.

A próxima reunião da comissão
será segunda-feiraàs 10h. A CP deve
emitirum relatório prévio sobre o caso
e definir a programação dos trabalhos.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Jaime deve reunir a comissão na próxima segunda-feira

E

Prefeitaapresenta a defesa
Documento foi entregue ontem e indicou 20 testemunhas para depoimentos

... :2V,:a;!9:d.eljulhll- (f:ll�:àsl2hSllniin

:blcaI: !){P/Investimentos

�renbl: 1l)x;Fl$25[OO

"
Vamos conversar
com a assessoria
jurídica para

definir quais ações
tomaremos.

JAIME NEGHERBON (PMDB),
PRESIDENTE DA COMISSÃO

. "

Sobre a CP da
Schützenfest

A CP da Schützenfest foi aber
ta no dia 8 de julho, após a Câma
ra acatar a denúncia de quatro
eleitores, que se basearam no

relatório final da CEI para re

quereram a investigação. Cecilia
é acusada.de infração político
administrativa por terceirizar a

festa de forma irregular e liberar
recursos públicos sem licitação
para organização do evento.
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Por Giovanni Ramos, interino

Política 5

giovanni@ocoHeiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
Sen dora conversará
com empresár·os

·'Asenadora.
Niura Demar

chi (PSDB) vai se reunir
com a classe empresa

. rial de Guararnirim na

segunda-feira à noite. O encontro

será na plenária daAciag às 18h45.
Niura irá ouvir as principais rei

vindicações do setor. Entre elas, a
'duplicação da BR-280, o apoio ao

I
novo código florestal, o cancela
mento da Reserva da Babitonga,
verba à construção de um novo

parque de eventos na cidade (o
antigo dará lugar a um Cedup) e

parceria para projetos de seguran
ça pública, principalmente a ins

talação de câmeras de vigilância.

A FEIRA FICA
A feira livre que existe
no terreno ao lado da
Câmara deVereadores
vai continuar após a
reforma do local. É o que
garante a presidente da
Casa, Natália Petry (PSB),
que conversou com os ,

feirantes nesta semana.
A vereadora conta que
após a construção da
praça, haverá pontos
de água e luz para os

comerciantes, além de
uma área coberta nos
dias de chuva. O local
receberá ainda, uma
academia ao ar livre da
Unimed, nosmesmos
moldes da instalada
no Parque de Eventos.
As obras devem ficar

prontas ainda neste ano.

Segunda suplente de Rai
mundo Colombo (DEM), Niura é
a primeira senadora por Jaraguá
do Sul e deverá ficar no cargo até
o final das eleições estaduais. Ela
assumiu o cargo porque o pri
meiro suplente, Casildo Malda
ner, recusou a vaga. Apesar das
reivindicações, a Aciag sabe que
o trabalho da senadora é limita
do, pois durante o período eleito
ral não são aprovadas liberações
de recursos da União por emen
das de parlamentares. O máximo

que a suplente poderá fazer é au
mentar o lobby em Brasília e en

caminhar projetos futuros.

FOTOS PIERO RAGAZZI

FALA Aí!

,
Eu nunca
fui contra a

descentralização,
eu combati
a estrutura

administrativa.
RAIM.UNDO COlOM8,o
fOEM1. CANDIDATO A

G!()VERNAOIOR

�

Schützenfest 3
,A Câmara de Vereadores foi

,

.convidada através da imprensa
para participar da CCO (Comis
são Central Organizadora} com
um representante. Segundo a

presidente da Casa, Natália Petry
(PSB), a legislação não permite
que eles indiquem uma pessoa
para a comissão. Mesmo que fos
se legal, seria difícil imaginar a

Câmara participando da organi
zação na festa, depois de tudo o

que aconteceu.

Schützenfest
Nos próximos meses, a palavra

Schützenfest vai aparecer por di
versas vezes na imprensa local. No
tícias sobre a festa estarão presen
tes nas editorias de Geral e Política.
A primeira, sobre a festa deste ano

e a segunda sobre a Comissão Pro
cessante contra a prefeita, aberta

_ por causa da edição de 2009. Ainda
há uma grande possibilidade de a

comissão encerrar os' trabalhos du
rante a festa, tornando a situação
aindamais irônica.

c
..

tze est 2
Apesar de todo o desgaste da

CEI, da acusação da CP e da de
sistência da Acstvi, a Prefeitura
não parece muito preocupada e

planeja a festa deste ano como

se nada tivesse acontecido. Desta
vez, o Executivo assumiu o co

mando da' organização oficial
mente, sem a terceirização que
gerou os problemas em 2009. É
correr contra o tempo, já que as

licitações públicas costumam
demorar e o evento será daqui a
três meses.

NOJvela
A sessão especial para vota

ção do relatório final da CP do
Refis deveria ter ocorrido no dia
7, mas uma liminar judicial um
dia antes impediu a conclusão
dos trabalhos. Desde então, a

Justiça não decidiu se a comissão
será derrubada, se novas teste
munhas terão que ser chamadas
ou se a liminar é derrubada. O
Ministério Público já se pronun
ciou e a CP aguarda uma respos
ta da Justiça desde o dia 13.

Outra novela
AUjam (União Jaraguaense dasAssociações deMoradores) pretende

organizar um debate com os candidatos a governador no mês de agos
to. A entidade quer conhecer as propostas das coligações para a região,
principalmente sobre a duplicação da BR-280. Além de tratar de uma

novelalonga e que com.certeza terá mais capítulos, a Ujam está indo
nos candidatos errados. Se não houver boa vontade em Brasília, um go
vernador por aqui não conseguirá fazer nada para resolver o problema.
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ED�ORIALCHARGE

Trânsito
12( semáforos com radares, que serão somados
aos 47 equipamentos de fiscalização eletrônica
já existentes. No entanto, é preciso lembrar que
o trânsito precisa de muitas melhorias e que só
vigiar os excessos de velocidade cometidos pelos
condutores não irá, sozinho, garantir um trânsi
to mais organizado.

Amobilidade urbana precisa melhorar como
um todo, com investimentos na construção de

pontes, viadutos, abertura
de ruas, criação de ciclovias
e ciclofaixas e outras medi
das. A situação das calçadas -

onde uma simples caminha
da pode ser vconsiderada
uma aventura quase radical
em vários trechos - não pode

,
ser esquecida. O transporte

coletivo também precisa de melhorias urgen
tes. Infelizmente, a falta de linhas e o preço da

passagem praticado hoje acabam incentivando
as pessoas a usarem veículo próprio para con

seguirem cumprir os compromissos diários, tor
nando o tráfego cada vez mais pesado.

No entanto, vale lembrar que as obras resol
vem apenas uma parte do problema, pois o trân
sito é o espelho da nossa educação. Se cada um
fizesse sua parte agindo com educação, paciên
cia e civilidade, o trânsito certamente fluiria de
formamais harmoniosa e equilibrada.

De
janeiro a dezembro do ano passado, os

flagrantes de excesso de velocidade e as

infrações registr�das pela Polícia Milit�r
renderam R$ 4,5 milhões aos cofres pu

blicos. Assim como acontece com as demais es

tatísticas relacionadas ao trânsito jaraguaense,
o número é alto e mostra que é preciso avaliar,
com muito cuidado, os projetos para melhoria
damobilidade urbana.

Hoje, tudo o que se refere ao

trânsito da cidade está em exces

so se compararmos a outros mu

nicípios do Estado e do país. Com
uma população estimada em 140
mil habitantes, Iaraguá do Sul tem
uma frota superior a 82 mil veícu
los - o equivalente a um veículo

para 1,7 habitantes. Outro dado

preocupante diz respeito aos acidentes. A PM re

gistra cerca de dez colisões todos os dias, sem con

tar aqueles em que o policiamento não chega a

ser acionado. Tudo isso mostra que, sem medidas
eficientes para garantir a segurança de motoristas,
ciclistas e pedestres, as estatísticas ficarão cada vez
mais alarmantes e fora de controle.

Por isso, a Prefeitura precisa ser transparente
e mostrar à população. onde o dinheiro arre�a
dado com as multas está sendo investido. Nos

próximos meses, a gerência de Trânsito preten
de implantar mais nove lombadas eletrônicas e

.,

DOLE�OR

Indenização por
dano moral e IR

DOLE�OR

Em
recente decisão, a Pri

, meira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STD,

,

discutiu se deve haver ou
não a Incidência de Imposto de
Renda (IR) nos casos de indenização
por dano moral de

qualquer natureza. A
tese consolidada foi a
de que o pagamento
a título de indeni

zação não possui o
.

caráter de renda, e

por isso, não incide

Imposto de Renda
sobre os valores rece
bidos decorrentes de
danomoral.

,

O ministro Luiz Fux, relator do
recurso, considerou o entendimen
to de que a quantia recebida a título
de dano moral possui natureza ju
rídica de indenizacão, e assim, não
ocorre acréscimo patrimonial, e em
consequência não há incidência de
Imposto deRenda.

Tendo em vista que este julga
mento foi pelo rito do artigo 543-C
(o artigo prevê que o Presidente do
Tribunal de Origem, ou seja, dos
Tribunais de Justiça ou dos.Tribu
nais Regionais Federais deverá ad
mitir um oumais recursos sobre o

mesmo tema em discussão, sendo
que os outros ficarão suspensos,
até o pronunciamento do Supe-

riorTribunal de Justiça) do Código
de Processo Civil (CPC), todos os

processos referentes ao mesmo

tema, e que tiveram o andamento

.suspenso em razão da preferência
C'deste recurso para julgamento ria

Primeira Seção, de
verão ser resolvidos
com a aplicação do
entendimento ali
firmado.

O objetivo de
utilizar essa decisão

para solucionar' as
discussões em trâ
mite nos tribunais,
de Justiça dos Esta
dos e nos Tribunais

Regionais Federais é de reduzir o
volume da demanda dos proces
sos judiciais.

Para o relator do recurso,
"

qualquer espécie de dano (mate
rial, moral, puro ou impuro, por
ato legal ou ilegal) indenizado, o
valor concretizado como ressarci
mento está livre da incidência de

imposto de renda".
Com isso, espera-se que se faça

bom uso dessa decisão para fun
damentar novas lides judiciais que
envolvam o mesmo tema.

Movimento do esporte
A

chamada indústria do esporte se refere
a toda atividade que acontece no entor
no do atleta e quemovimenta dinheiro.
Um exemplo claro: um treinador ou

um fisioterapeuta, por exemplo, é remunerado

por meio de um salário, e esse valor será usado
para consumo ou poupança, movimentando a

economia do esporte. Mas além
dessas atividades mais próximas
do atleta, há uma imensa cadeia
ao longo da prática esportiva en
volvendo produtos e serviços.

A produção e venda de artí
gos esportivos, o licenciamento
de produtos com a marca de um
clube, a elaboração de contratos

por advogados, a gestão da car

reira do atleta, a venda dos di
reitos de transmissão de jogos, o
patrocínio de clubes e esportis
tas, entre outras, são atividades
que fazem parte dessa cadeia e

que nos levam a considerar o es

porte atual como uma indústria.
No Brasil, o mercado esportivo ainda é

pouco desenvolvido, principalmente em

comparação com os países europeus e norte
americanos. O processo de profissionalização
ainda é muito recente e, portanto, ainda há

enorme espaço para crescer. Estima-se que a

indústria do esporte represente apenas 2% do
PIB (Produto Interno Bruto) nacional, gerando
cerca de 300 mil empregos.

O investidor ou patrocinador só colocará seu

dinheiro em projetos geridos de forma profissio
,

nal, transparente e que demonstre claramente
o retorno daquele investimento.
Em que pese o setor estar se pro
fissionalizando cada vez mais,
ainda há muito amadorismo na

gestão das entidades esportivas,
o que limita a entrada de mais

empresas neste mercado. Além
disso, há muita carência de da
dos e informações com base
científica que possas demons
trar claramente o quanto de re

torno aquela marca está tendo
com determinado patrocínio.

Há, portanto, necessidade de
. capacitar cada vez mais pessoas
para atuar de forma profissional
na gestão e no marketing espor

tivo, para que a máquina econômica deste setor

cresça no país. E o momento é esse.

"
o pagamento a título
de indenização não
possui o caráter de
renda, e por isso,
não incide Imposto
de Renda sobre os
valores recebidos. "

" Ainda há muito
amadorismo
na gestão das
entidades

esportivas, o
que limita a

entrada de mais

empresas neste
mercado.

"

Fernando Trevisan, diretor
de escola de negócios

Cristiano MahfudWatzko,
Estagiário doDepartamento de

Planejamento Empresarialda Cassuli
AdvogadosAssociados
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ocíaçâo questiona
novosequipamentos
Reunião vai debater sobre a fiscalização eletrônica
JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura deve dar
esclarecimentos à Ujam
(União Jaraguaense
das Associações de
Moradores) na próxima
sexta-feira, 30.

Areunião,
que acontece às

19h no Sintiquip (Sindi
cato dos Trabalhadores
das Indústrias Quími

cas)' vai debater a implantação de
mais nove lombadas eletrônicas e

de 12 semáforos com radar. O lan

çamento do edital que dará início
ao processo está previsto para a

Nem todos locais
estão definidos
o secretário de Planejamento,

Aristides Pansteín, explica que o

número de lombadas - eletrônicas
e semáforos com radares a serem

instalados foi indicado através de
um estudo técnico. Mas, de acordo
com ele, a definição sobre os locais
exatos que deverão receber os apa
relhos ainda não foi concluída.

Conforme Panstein, um ponto
onde a colocação de lombada eletrô
nica já foi confirmada é a ruaRoberto

Ziemann, em frente ao Salão Ami
zade. Segundo o secretário, entre os

critérios considerados para a escolha
das ruas estão o número de acidentes
e a localização de escolas.

Sobre a implantação de lombadas

físicas, José Schmitt disse que elas são

proibidas pelo Código de 'Irânsito em

ruas que recebem o tráfego de trans

porte coletivo, por causar mal-estar
aos passageiros. De acordo com ele, a
Prefeitura pretende evitá-las em virtu
de dos danos que causam aos veículos.

próxima terça-feira.
De acordo com o presidente

da Ujam, Agostinho Zimmer

mann, as associações de mora

dores querem mais informações
sobre os custos e a escolha dos
locais onde os aparelhos serão

instalados. Outro questiona
mento será em relação às lom
badas físicas, uma das principais
solicitações dos moradores. "Que
remos saber por que a Prefeitura
não quer mais instalar lombadas
físicas, já que a implantação delas
é mais barata e mais rápida que
das eletrônicas", comentou.

Hoje, a cidade possui 35lomba
das eletrônicas e 12 semáforos com
radar. De acordo com o gerente de

Segurança
PIERO RAGAZZI

"

Trânsito, José Antônio Schmitt, o

aluguel dos equipamentos custa

em tomo de R$ 150 mil por mês.
Além da implantação dos novos

aparelhos, o projeto também prevê
, a substituição dos aparelhos já exis

, tentes. Segundo ele, a expectativa
é de que os novos "fiscalizadores"
comecerri a funcionar em dezem- Nível no reservatório R4 ainda está abaixo do normal, segundo a Samae
bro, quando vence o contrato com a '

atual prestadora do serviço.
No ano passado, as multas ge

radas por excesso de velocidade e

também pela fiscalização da Polí
cia Militar renderam cerca de R$
4,5 milhões aos cofres públicos.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorrei�dopovo.com.br

Expectativa é de que aparelhos comecem a funcionar em dezembro

• EQUIPAMENTOS EXISTENTES HOJE:
35 lombadas eletrônicas e 12 semáforos com radar

• COMO DEVE FICAR:
44 lombadas eletrônicas e 24 semáforos com radar

• VALOR ARRECADADO COM MULTAS (2009):
R$ 4,5 milhões

VALOR DEVE SER INVESTiDO EM OBRAS PARA MELHORAR O TRÂNSITO

Para onde vai o dinheiro das multas?
O valor arrecadado anualmente

com as multas de trânsito é distri
buído entre a Prefeitura, a Polícia
Militar e a Polícia Civil através de
convênio firmado com a SSP (Se
cretaria de Segurança Pública) e

deve ser obrigatoriainente utilizado
para melhoria do trânsito. Segundo
Schmitt, parte do dinheiro é reser-

vada para o pagamento de despe- Do montante 'que sobra, 50%
sas geradas com o trabalho da Jari fica com a Prefeitura e é utilizado
(JuntaAdministrativa dos Recursos para fazer a sinalização e comprar
de Infração,'que avalia os recursos ferramentas comomáquinas e tin
demulta) e dos Correios, do aluguel tas. Já a Polícia Militar e a Polícia
dos equiparhentos de fiscalização,

.

Civil recebem 25% cada uma para
de tarifa bancária e de uma taxa compra e manutenção de viaturas
para o Funset (Fundo Nacional de e a realização de projetos voltados
'Segurança e Educação do Trânsito). à educação do trânsito.

Falta de água continua.
em 14 bairros do município

O Samae (Serviço Autôno
mo Municipal de Água e Esgoto)
alerta a população a não desper
diçar água neste fim de semana.

A medida é necessária porque
o nível do reservatório R4, que
atende 14 bairros do município;
ainda está abaixo do normal: A

autarquia disse .que a chegada
do solna quarta e na manhã de

quinta motivou o aumento no

consumo de água, dificultando
.

a recuperação do sistema. A ex-

AGBESSÃO
Dono de bar apanha

ao negar fiado
Umhomem de 22 anos foi preso

ontem ao ser acusado de agredir o
dono de um bar na rua José Theo
doro Ribeiro, bairro Ilha da Figueira.
Segundo a PM, o suspeito estaria

embriagado e teria começado a em-

_ purrar e dar socos no proprietário
do estabelecimento porque ele não

quis fazer fiado. O acusado tentou

fugir da polícia, mas acabou detido.

pectativa é de que a situação es

teja normalizada até amanhã.
O abastecimento está compro

metido desde amanhã de segunda
"feira, quando duas bombas do re

servatório pararam de funcionar. Os
bairros onde pode faltar água são:
Três Rios do Norte, Nereu Ramos,
SantoAntônio, Ribeirão Cavalo, Três
Rios do Sul, Rau, Estrada Nova, Chi-

'

co de Paulo e parte doAmizade,Vila
,

Lenzi, Tifa Martins, São Luís, Iara
guá 99 e Jaraguá 84.

ROUBO
. Panificadora
é assaltada

A Panificadora Cantinho
Doce, no centro de Guaramirim,
foi assaltada na noite de quinta
feira. Segundo a Polícia Militar,
um ladrão armado anunciou o

assalto e levou o dinheiro que es

tava no caixa (valor não calcula
do) e fugiu a pé. Até o fechamen
to desta edição, o suspeito não
havia sido localizado.

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE CORTE
Luís Eduardo Schmitz, torna público que

está requerendo junto à Fundação Jaragua
ense uo Meio Ambiente (FUJAMA) a autori

zação de corte, de vegetação nativa em área
urbana para atividade de construção civil, lo
calizada à Rua Bertoldo Hort, ,s/n, Bairro Rau,
Jaraguá do sul/se.
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PIERO RAGAZZI

Telefone celular de
Beatriz só funciona
em um ponto do
apartamento

A cada quilômetro do Centro �erviços ficam mais restritos

JARAGUÁ DO SUL

Telefone fIXO, celular,
internet banda larga, móvel
ou via rádio, 1V a cabo.

As .faci�idades .de comu

mcaçao trazidas pelo
tempo são básicas na

vida da maioria das

pessoas. Mas, em Jaraguá do
Sul nem tanto. Enquanto que
nas áreas centrais a população
escolhe qual operadora de tele
fonia deseja e pode até mesmo

acessar a rede através do sistema
wireless, nos bairros a situação é

completamente diferente.
Não é nem necessário se dis

tanciarmuito do Centro para en
contrar problemas. Basta, por
exemplo, chegar às margens

.' da BR-280 no Estrada Nova. No

apartamento da professora Be
atriz Vieira, 30, falar ao celular

.'

significa praticar contorcionis
mo. Depois de muito procurar,
ela encontrou um ponto espe
cífico da casa no qual o apare
lho localiza o sinal da opera
dora. Até então, foram diversas
tentativas frustradas.

Mesmo com 'a descoberta,

a rotina causa estranhamento.
Isso porque, o celular precisa fi
.car sobre a cômoda do quarto ou
permanece fora de área. No mo

mento de atender a uma ligação,
Beatriz é obrigada a se curvar ja
nela afora. Ainda assim, as cha
madas costumam ser interrom

pidas por falhas na transmissão.
"É o cúmulo isso, não moramos

em uma região montanhosa ou

desabitada e a telefonia móvel
é a mais comum das comunica

ções", reclama.

SEM PRIVACIDADE

Segundo a professora, a situ

ação também causa certo cons

trangimento. Além de continua
mente perder ligações, ela ainda

precisa prestar atenção ao tom da
conversa. Da janela, a voz ganha
o quintal do condomínio. Outra

preocupação é segurança. "Se
meu filho passar mal, como vou

pedir ajuda?", indaga. No restante

dos apartamentos, o cenário não
muda. De acordo com Beatriz, to
dos os vizinhos falam ao telefone
móvel damesmamaneira.

• Kelly Erdma.
kelly@ocorrelodopovo.com.br

Acesso à internet: daqui
a alguns anos, quem sabe

Assim como a irmã, Dio
ne Vieira, 25, também enfren
ta problemas quando quer se

comunicar. Mas, ao invés das
dores de cabeça causadas pela
falta de sinal no celular, ele se

preocupa com outra dífículda
de. O assistente técnico mora

nas proximidades da BR-280,
entre os bairros Estrada Nova e

Nereu Ramos, e mesmo assim
não consegue acessar a inter
net. E o pior: descobriu a falha
na cobertura do serviço apenas
depois de já tê-lo pago.

Em maio, ele pediu a transfe
rência da linha telefônica e tam

bém a liberação da banda larga.
Na sequência, as faturas come

çaram a chegar, porém, Vieira

nunca chegou a conectar a rede.

Após inúmeras reclamações,
veio a explicação. "Um técnico
da empresa de telefonia me disse
que o último quadro de distri

buição está a três quilômetros de
casa e, por isso, nada funciona",
esclarece.

A solução foi cancelar o pe
dido e exigir a interrupção da

cobrança. Agora, ele espera que,
em breve, possa contratar-o ser

viço de internet móvel ou via rá
dio, ambas ainda não liberadas
no bairro onde mora. "Me sinto

perdido", afirma. Para amenizar
esse sentimento de exclusão,
Vieira é obrigado a acessar a fer
ramenta em lan houses ou du
rante o trabalho.

'

GARIB L

Telefone fIXO de vez em quando
Atendidos há alguns anos por uma empresa de telefonia fixa, os

moradores do Garibaldi enfrentam problemas rotineiros. As linhas,
que deveriam funcionar diariamente, passam a maioria do tempo
mudas. Para completar o cenário de exclusão, os celulares também
ficam' desligados por caus� daJ�lt� p�!ma�.�n�e,!d� sinal.

'\

.. ,
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JARAGUÁ DO SUL

Se em diversos
bairros jaraguaenses
as facilidades da
telecomunicação tardam
a chegar, no Centro a

realidade é completamente
diferente.

F
alar em telefone fixo, celu
lar, internet banda larga e

TV a cabo é assunto desa
tualizado para, a maioria

dos moradores. A comerciante
Giovana Hornburg, por exem

plo, possui todos esses serviços
disponíveis em casa. "É algo tão
comum que é difícil se imaginar
sem", comenta.

Acostumada com todos os

meios de comunicação à dis

posição a qualquer hora do dia,
ela também conhece' de per
to as dificuldades enfrentadas
nas demais regiões da cidade

o CORREIO DO POVO • Sábado, 24 de julho de 2010

e do Vale do Itapocu. No sítio
da mãe, em Schroeder, nada
funciona. Em contrapartida,
no próprio endereço, além do
acesso fácil, ainda há oferta.
É possível escolher entre duas

empresas de telefonia fixa, en
tre internet banda larga e móvel
e até entre diversas opções de

operadoras de celular. De acor

do com Giovana, propostas pal
pitam a todo- o momento.

Isso sem contar na TV a cabo,
benefício trivial para quem re

side em cerca de dez bairros j�
raguaenses. Segundo a agência
responsável pelas instalações do
sistema no município, o acesso

se limita ao Centro, Vila Lenzi,
Baependi, Vila Lalau, Nova Bra

sília, Amizade e Vila Nova. Ele
também está em restritas ruas do

Jaraguá Esquerdo, São Luís, Tifa
Martins, Água Verde, Czerniewi
cz e Barra do Rio Molha.

• Kçlly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Especial

SE P OBLEMAS

Além dos serviços,muitas ofertas
Na região central, moradores podem escolher amelhor opção entre várias operadoras

9

PIERO RAGAZZI

Para Giovana é difícil se imaginar nos dias de hoje sem contar com internet, telefone fixo e celular

Entre os quase 40 bairros de

Jaraguá do Sul, são três os que
mais sofrem com a falta de estru
tura no setor de telecomunica -

ções. A população do Garibaldi,
Rio da Luz e Rio Cerro precisa
enfrentar diariamente telefones
que não funcionam e o desinte
resse das responsáveis pelo for

.

necimento do serviço.
, Conforme Adriano Schwirko

wski, há a informação de que até
2014, empresas de telefonia mó
vel pretendem instalar e dividir
antenas para cobrir o município
inteiro. Além disso, o programa
Cidade Digital, I

da Prefeitura,
deve oferecer internet via rádio
naquelas localidades a partir
dos próximos meses. "Até o fim
de julho a colocação do equipa
mento estará finalizada", afirma.

Segundo Schwirkowski, as Depois, resta acertar a cobrança
operadoras até têm interesse em com os moradores interessados.
abranger a cidade inteira, porém, Já com relação à telefonia,
sempre esbarram nos custos e na uma outra antena foi implantada
demora na obtenção dos lucros. recentemente no Rio da Luz. No
A colocação de uma antena pode' entanto, ela permanece desativa
somar gastos médios na margem da porque não existe ainda ener-
dos R$ 500 mil. gia elétrica no local.

Investimentos
dependem
das empresas

De acordo com o encarre

gado pelo setor de Telecomu
nicações da Prefeitura, Adriano
Schwirkowski, cabe à adminis

tração pública municipal apenas
interceder junto às empresas de
telefonia e internet em benefício
da população. Já os investimen
,tos são exclusivos delas. Por isso,
a única forma de minimizar os

problemas na cobertura desses
serviços é através das reclama

ções. Quanto maior o volume
de pedidos, mais facilmente eles
podem ser atendidos.

. IIAs operadoras têm
intGresse, mas os gastos
são enormes e o retorno

vem aos poucos"•.

Três bairros
são os mais

- prejudicados
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.

Edital para abrir licitação será publicado na próxima semana
GUARAMIRIM

Depois de cinco meses sem

oferecer os serviços de
operações, pelo menos, o
processo burocrático para
a reforma do novo centro

- cirúrgico do Hospital Santo
Antônio de Guaramirim está

.

prestes a se movimentar.

PIERO RAGAZZI

Na próxima semana, o edital

para abrir a concorrência
deve ser publicado, E, segun

do o gestor da unidade hospitalar,
IvoRangheti, os trabalhos começam
em setembro. A execução da obra
custará cerca de R$ 40mil aos cofres
do governo municipal. A previsão é
ativar o funcionamento da unidade
no primeiro semestre de 2011.

Inaugurado em 2008, o novo

centro cirúrgico nunca funcionou
por não ter nem sequer licença da Novo centro cirúrgico nunca funcionou por não ter licença da Vigilância Sanitária do E�tado
Vigilância Sanitária do Estado. E
em fevereiro desse ano, a antiga ala o caminho principal receberá uma
para operações foi interditada pela cancela de proteção para restringir
Secretaria do Estado da Saúde por a passagem de pessoas durante as

também não obedecer às normas operações. Depois de concluídas as
da Anvisa (Agência Nacional deVi- adequações de acordo com o pro
gilância Sanitária). Portanto, desde jeto aprovado pela Vigilância Sani
então os pacientes d a cidade são tária, o governo poderá abrir a ala.
encaminhados aos hospitais de Ia- Para o gestor da unidade, o número
raguá do Sul. f; de cirurgias a ser feitas deve triplí-

A principal adequação na estru- caro "De uma sala de operações
tura física será aumentar a .largura vamos ter três", enfatiza. Se antes

do corredor do novo centro cirúr- com uma sala cerca de 120 opera
gico em mais meio metro. Paredes ções eram realizadas pormês.esse
vão ser derrubadas, janelas trocadas número deve subir para 350.
e portas alargadas. Dos dois banhei
ros, um será transformado em de- • Baiana Constantino
pósito. Ainda conforme Ranghetí, daiana@ocorreiodopovo.com.br

MAPA TURíSTICO FOCA OS PONTOS NATURAIS

Sinalizações vão facilitar o passeio dos.visitantes
CORUPÁ

Como uma bússola: é assim

que o mapa turístico vai funcio
nar para orientar os visitantes

que passarem por Corupá. O

guia acaba de ser concluído pela
Fundação de Esporte, Turismo,
Cultura e Lazer depois de dois
anos de trabalho. O foco da ati
vidade está voltado, principal
mente, para a diversão em volta
da beleza natural.

Conforme o responsável pela
divisão de Turismo, Roberto Zei

ninger, mais de 70 cachoeiras

contemplam o mapa turístico,
com o objetivo de valorizar a

natureza local. "Os próprios mo

radores da região não conhecem
os pontos turísticos de Corupá",
declara. Nessa primeira parte, a

Prefeitura desembolsou R$ 5 mil.

"
Mapa está disponível

somente no

www.corupa.sc.gov.bre .

ROBERTO lElNINGER

"
No entanto, o mapa permane

ce disponível somente no WWW.

corupa.sc.gov.br. A segunda fase
do projeto consiste em sinalizar

PIERO RAGAZZI

os pontos descritos no guia. E

para isso R$ 60 mil foram repas
sados pelo governo do Estado.
"Só o m?-pa não será suficiente
para indicar os locais", enfatiza.

Segundo Zeininger, mais um

ano será necessário para colocar
a sinalização. Depois disso, 20
mil exemplares do mapa vão ser

impressos e distribuídos pelos
pontos comerciais da cidade para
divulgação do projeto.

Além do turismo ecológico;
restaurantes, hotéis, praças, casas
antigas e igrejas fazem parte do
guia. As fotos facilitam a identifi-
cação no mapa. Cachoeiras são os principais atrativos ... _.

ARQUIVO oCP

Caminhada ecológica
percorrerá 18 quilômetros

Caminhada
ecológica
será dia 31
SCHROEBER

APrefeitura de Schro
eder promove mais uma

caminhada ecológica no

próximo dia 31. E a ter

ceira etapa a ser realiza
da nesse ano. O roteiro
tem como destino a Ser
ra do Agudo, com altura
de 750 metros - contem

plando um percurso de
18 quilômetros de cami
nhada pelas trilhas.

Essa maratona dará

largada a partir da cacho
eira cio Agudo no bairro

Braço Sul. Mas a concen

tração dos interessados
acontece na Prefeitura,
às 7h40, da onde sairá o

transporte até o ponto de

partida. São oferecidas 30

vagas. A previsão é encer
rar o passeio às 14h30.

As inscrições já estão
abertas. Basta acessar o

site do governo municipal
na página virtual do site

www.schroeder.sc.gov.br.
O cadastro custa a R$ 10.

Outras informações de
vem ser obtidas pelo tele
fone (47) 3374-1191.

"
Inscrições abertas
para a terceira

etapa da caminhada
ecológica deste ano.

PREfEITURA
DESCHROEDER

"
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Sociedades vão receber cachê
Sob o risco de a festa ficar sem atiradores e sem desfile, prefeita tenta reabrir o diálogo

'Uma nova
Schützen'

-

CONTRAnIçAO
Mas apesar de a· prefeita ter dado participar, mas não representando a

como certa a participação dos vereadores, Câmara", declarou.
a presidente da Câmara, Natalia Petry, O presidente de honra, que não
afirmou que não estava a par do assun- comanda a organização, mas estará
to e que nenhum contato havia sido presente nas reuniões, será Adernar
feito pela administração, nem oficial Duwe, que foi. vice-prefeito de Ivo
nem extra-oficialmente. "Partindo de . Konell entre 1989 e 1993, e já está há
preceitos legais, a Câmara é um órgão alguns anos envolvido na realização do

.

Legislativo, e não Executivo. Pela lei, ' evento.

não podemos participar de uma coisa
dessas, não é da nossa competência. O • Bruna Borgheti
que pode acontecer é de um vereador bruna@ocorreiodopovo.com.br

Uma semana depois de se

retirar das discussões,
algumas Sociedades de Tiro
parecem ter mudado de
ideia quanto à realização da
Schützenfest.

Amudança
ainda não é defi-

nitiva, mas segundo a prefeita
Cecília Konell, sete sociedades
teriam decidido participar da

organização da Festa dos Atiradores. A de
cisão teria sido tomada após uma reunião
com a administração, o que aconteceu
na quinta-feira. A participação deve

.
ser confirmada na próxima quarta.

Caso estejam envolvidas na

Schützen, as sociedades partici
pantes ficarão responsáveis pelo
tradicional desfile e pelos estandes
de tiro. "Elas estão chegando a um

consenso, para talvez todas partici
parem. Cadaumaque estiverno des
file vai receberum cachê de R$ 6mil",
declarou a prefeita em uma coletiva
de imprensa namanhã de ontem.

O presidente da Sociedade Aliança, Alcido
Nitzke, também estava presente, mas não quis dar decla
rações, afirmando que tudo será decidido na reunião da
Acstvi (Associação dosClubes eSociedades deTiro doVale
do Itapocu), que acontece na noite do dia 27 destemês.

A CCO (Comissão Central Organizadora) da fes
ta ainda não foi formada, mas os membros devem
ser escolhidos entre o primeiro escalão da Prefeitu
ra, pelo menos um membro das sociedades de tiro e

também um representante da Câmara deVereadores,
que terá a liberdade de escolher qual de seus mem

bros fará parte da organização.

Cecília Konell garantiu a realização da festa, cujos
serviços seriam prestados através de licitação

Uma das.responsabllldades das
sociedades é cuidar dos estandes de
tiro. O desfile também depende da

participação da associação

Geral 11

A proposta para esse ano,é fa
zer a festa em um "novo modelo",
no que diz respeito à organiza
ção e à atribuição de funções. Os
detalhes ainda não foram discu
tidos e o orçamento está sendo
levantado, mas a Schützen já tem
data marcada: de 7 a 12 de outu
bro, com a escolha da Rainha no
primeiro dia do evento.

Segundo o presidente da Fun
dação Cultural, Jorge Luiz da Sil
va, shows nacionais estão descar
tados, e 19 bandas já garantiram
a participação na festa. Entre elas
estão aVox3, Cavalinho Branco e

Lino s Orquestra. A maior parte
das atrações deve respeitar a tra
dição germânica, principalmen
te no que diz respeito aos grupos
musicais, com foco nas bandas
da própria região.

"
.É uma festa

tradicional e sem
atiradores não
seria uma festa

propriamente dita.
Convidaríamos
outras entidades,
mas não quero

nem pensar nessa

hipótese.
CEcíLIA KONELl. PREFEITA

"

LICITAÇÕES
Cecília KoneU garantiu que a

. intenção é "não terceirizar nada".
Para a realização de todos os

serviços da festa, licitações se

rão abertas através da Fundação
Cultural. E um "plano B", que se

ria colocado em prática no caso

de as sociedades desistirem de

participar, não está sendo sequer
considerado pelos organizado
res. o pouco tempo disponível
também não é tido como um

, empecilho.
"É uma festa tradicional e

sem atiradores não seria uma

festa propriamente dita. Convi
daríamos outras entidades, mas
não quero nem pensar nessa hi

pótese. Conversamos com as so

ciedades e eles disseram que era

obrigação delas estar presentes",
declara a prefeita.
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Plural,

eatriz Sasse
4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br

twltter, com/ beatrizsasse
flickr; b e a s a s s e

ortut Beatriz Sasse

TALENTO
Os talentosos designers do estúdio Firmorama, de Jaraguá do Sul,

desenvolveram para a Alpargatas, uma das novas sandálias da cole

ção Fun, das famosas sandálias Havaianas. Estão à venda na loja vir
tual da marca e nas lojas de todo o Brasil. A composição ilustrativa
também foi desenvolvida pelo estúdio .

Cena musical
Boas novas chegam para a galera pela produção da China Birds.

São os shows das bandas Display, quarteto de Camboriú e que tem

uma forte queda para o hard core. A banda apresenta no London Pub,
dia 13 de agosto, o novo EP intitulado '� Cura". Outra atração roqueira,
também no London, vai ser a Tequila Baby. Os gaúchos se apresentam

.
dia 17 de setembro, com o álbum "Lobos não usam coleira". Para quem
gosta de rock a dica é ficar sempre ligado no blog http://regiaorock.
com.br, que traz sempre novidades e dicas musicais.

Comédia
,

Está de volta à Scar o espetáculo "Hermanoteu na Terra de 'Godah",
com a Cia. Os Melhores do Mundo. É dia 6 de agosto, às 20h30. A Cia. é

reconhecida como um dos grupos de teatro cômico demaior sucesso do

Brasil. Completando 15 anos de carreira com um amplo repertório pró-
.

prio, o grupo conquistou um público crescente e fiel e se orgulha de ter
se apresentado em todas as principais cidades do Brasil e em Portugal

. Trecho pode ser visto em www.youtube.com/watch?v=mDVGq69QHfY
Ingressos a R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia). Informações 3275-2477.

ARQUIVO PESSOAL

Mara Schneider e Diogo Grahl completaram um ano de namoro. Para
comemorar viajaram para curtir as belas paisagens geladas de São Joaquim

,!
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inlorluática

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCN'ICA DE COMPUTADORES,
�� NOTEBOOKS, VíDEO GAMES, SERVIDOR[S, REQE E PERIFÉRICOS

Gameras Sansung e Sony com
10 e 12 mega pixels vários modelos
e cores somente RS 449,00

Telefone
Sem fio Philips
C0140
R$139,00

üamera Sansung
Modelo E8-65
R$ 399,00Promoção válida somente neste fim de semana

até no dia 19/07/10 não perca tempo!!!!
Computador AMO Gore 2.9 GHZ
Memória de 2 GB Ho de 500 G8

Gravador de OVO e tela LCo de 19 LG
8ó R$ 1249,00

Note Book Acer E627 2
G8 de memória Ho de
160 G8 Gravador de OVO
e tela de 15 R$ 1449,00

CameraSony
08C-82100 R$ 399,00

Note book Acer Aspire 5538
4 Gb de memória Ho 250 GB
Tela de 15.6 LEo (super fina)

. Só R$ 1699,00

TRANSFERIDO
As fortes chuvas de quinta

feira à noite impediram a rea

lização do 10 Passeio Ciclístico
Noturno de Iaraguá. Com isso, a
Fundação Municipal de Esportes
comunica que, conforme já esta

va previsto, o evento será dia 29,
às 19 horas, com saída e chega
da dos ciclistas na Praça Ângelo
Píazera. Não há necessidade de

inscrição e o percurso-tem cerca

de oito quilômetros. Outras in

formações 3370-9797.

Na mesa
o Café Fazzenda, localizado

na rua Presidente Juscelino, 144,
no Centro, está aceitando reservas
para Café Colonial. São aproxima
damente 35 itens no bufê. Grupos
acima de 15 pessoas têm desconto
especial. Contato: 3371-3292.

OFICINA
Para quem quer ser um bom

profissional na área de modela
gem, o Instituto de Estudos em

Arquitetura,Moda eDesign - Orbi
tato, de Pomerode promove a ofi
cina "Moulage avançada" comAna
Lucia Niepceron. Será de 25 a 27
de julho, com carga horária de 16
horas. Informações: www.orbitato.
com.br ou telefone 3395-0447.

CONTATOS eQUTnASOPÇÕES
l:ONOON • 3055'-Ú0651 JOl1donjaragua.com.br

BtERHAUS· 3275-486619198-0515
ARRIBA. 3371-116Q 1 arribamexicanbar.com.�r
MADALENACHOPE E COZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE. 33711584

<:t;IOPERIA SALOON • 3373-167�_
LlCORERIA FULl DRlNK· 3275-1327

.

,

C;HOPER'ASCONDIDINHO. 3373-1299
CACHAÇARIAÁGUA ooÇE. 3371-8942

CAF� FAZZENDA. 3�71-3292
MOINHO DISÇq: 9973-3866
JUMPCLOS·9118-2001, '

e

MOVING UPMUSICClUS. 885&:8389
. SEVEN CHOPERIA • 9951-4497ou 91 06-c9982

MOMMA· 8479i:6646 [rnommacombr
FUEL ',8433-00831 foeleventos.com.br
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rEmpree.
AUDÁCIA QUE TROUXE RESULTADO

Djalma Nasario não precisou
de um diploma para provar
que sabia exatamente como

transformar uma sala vazia
em um ambiente decorado
com muito bom gosto.

Assim,
ele abriu a própria

empresa, a Projemóveis,
baseado. apenas em sua

experiência. Já aos deze
nove anos, ele veio. para Jaraguá
do. Sul trabalhar na fábrica do. tio,
também na área da indústria mo
veleira. Aos poucos, foi tornando

-

gosto pelo. desenho. e decidiu que
queria prestar esse serviço. para
outras empresas, executar o. proje
to. do. começo ao. fim.

Em 2001, ele tornou cora

gem de abrir o. próprio. negocio.
Durante todo o. primeiro. ano,
continuou no. antigo. emprego.
e dedicou todo o. tempo. livre à

empresa que foi ganhando. for
ma. Isso. tudo. sem ter uma fa

culdade' nem especialização. na
área e com o. apoio de apenas
três funcionários, que o. ajuda
ram a conquistar clientes na

área industrial, comercial e re

sidencial, que é o. principal foco
da empresa.

Hoje, a equipe é formada

por 32 profissionais, que pres
tam um serviço. completo aos

clientes. uÁs vezes, chegam pes
soas que sequer sabem a co.r

que vão. colocar nas paredes. É
nossa função. decorar um am

biente totalmente, desde a cor

das paredes até o.S eletrodomés
ticos que o. cliente desejar", es
pecifica Djalma.

O principal trabalho. da empre-
sa é projetar, adaptar e construir os
móveis, mas os arquitetos fazem
desde o. projeto. até o. trabalho. fi
nal. Para garantir um atendimento.

personalizado, são. feitas entrevis
tas, visitas, e todas asmodificações
necessárias no. projeto, mesmo.

quando. finalizado.
"Temos um espaço. em nossa

fábrica onde montamos o. am

biente pronto, corno ele ficaria
na sala para a qual é destinada",
explica o. proprietário. Dessa for
ma, o. cliente pode ver o. resulta
do. final e aprovar ou não, antes

que ele seja transportado,
• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

.' ". ., . ·A· '"

Para erguer a Projemóveís, propnetano contou c�m expenencia na area e coragem
FOTOS PIERO RAGAZZI

Projetos envolvem todos
os cômodos de casas,
escritórios e indústrias

"
É muito bom, vemos o
retorno. É sinal de que
os pais gostaram do
trabalho e os filhos se

sentiram seguros para
fazer a mesma aposta.

DJAlMA NASARIO

"
Djalma apostou na

experiência e na paixão
pelo setor para apostar
na abertura da empresa

PARA SER UM
EMPREENDEDOR

Gostar do. que faz e apostar no. co
nhecímento, Para o. empreendedor,
essas são. as principais características

para quem deseja abrir um negócio.
próprio. Além de entender de admi

nistração, com o.U sem estudo. formal,
é preciso. se atualizar em todas as áreas

para não. "fechar os horizontes", além
de entendermuito. bem de custos para
não. arcar com prejuízos,

"Ás vezes, fazemos um projeto. por R$
10 mil, po.r exemplo, Vem outra empresa
e faz por R$ 6 mil. Nesses casos, o. que eu
sinto. é pesar, porque sei quemeu concor
rente não. vai sequer ter lucro, muito. pelo.
contrário'; explica, e ressalta que o.S preços
têmuma razão. de ser - por isso, cadaparte
deumprojeto. é calculada separadamente.

Outro. ponto fundamental é a atuali
zação. em cursos da área, tanto. em rela -

'

ção à administração. quanto. ao. próprio.
produto, "Bu procuro fazer tudo. o. que
posso. E, sinceramente, não. considero
concorrentes empresas que eu sei que
não. procuram se atualizar, treínarnen-

. to. é fundamental para se fazer um bom

trabalho.", acreditaDjalma.
Nos próximos dias, toda a equipe da

Projemóveis participa de uma feira em,
São. Paulo, que inclui cursos de especia
lízação, Para o. administrador, a perda de
um dia de trabalho. é mais do. que com

pensado. quando. o. resultado. do. treina
mento. é percebido. no trabalho. final.
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CRÔNICA

Patrícia MoraeS"
jornalista

Kelly Erdmann,
jornalista

o silêncio da neve
Fui recebido por um frio recalcitrante na

quinta - feira retrasada em Xanxerê. Mesmo com

dois casacos de lã e uma jaqueta reforçada, os
dentes não paravam de ranger, e raras vezes

abandonei a calefação do hoteL Mas sempre es

piava pela janela, pois todos apostavam: "se ga
roar, vai nevar". Na cidade de Luzerna, nãomuito
longe deXanxerê, a neve apareceu, o queme de,:!
esperanças. Estava com saudades da neve, meu

último contato fora no início do ano, quando es

tive no sul do Chile, de férias.
A situação agora era di

ferente, eu estava a trabalho,
no meu país e no meu Esta

do, e a chegada da neve seria
mais que um bônus, um pre
sente mesmo.

Mas entre uma espiada e

outra na janela, ia me embre-
nhando em "Estrela distante", livro do chileno
Roberto Bolafío, que mergulha seus persona
gens numa fria: os anos 70 no Chile, início da
ditadura Pinochet.

O livro começa num tom jocoso, apresen
tando alguns escritores que frequentavam dois
cursos de literatura na cidade de Concépcion (e
omais engraçado é que omotivo daminha esta
da emXanxerê .era justamente dar um curso de
literatura), e depois vai encaminhando o leitor
para os destinos trágicos destes personagens.

Mas antes do sofrimento, Bolafio nos apre-

senta os sonhadores: "amaioria de nós que íamos
ali falavamuito: não só de poesia, mas de políti
ca, de viagens (naquela ocasião, ninguém imagi
nava que viriam a ser aquilo que foram depois),
pintura, arquitetura, fotografia, revolução e luta
armada; a luta armada que nos traria uma nova
vida e uma nova época, mas que para a maioria
de nós era como um sonho ou, mais propria
mente,· como a chave que nos abriria a porta dos
sonhos, os únicos pelos quais valia a pena viver.

E embora soubéssemos vaga
mente que os sonhos muitas
vezes se transformam em pe
sadelos, isso não importava".

E enquanto os persona
gens sonhavam com uma nova

época, eu queria a neve, sim, a
neve emXanxerê. Ela não veio,
mas sim a lembrança de outro

livro, "Neve", do turco Orhan Parnuk, em que po
demos ler já no primeiro capítulo: "o silêncio da
neve, pensou o homem que estava sentado logo
atrás do motorista do ônibus. Se aquilo fosse o

começo de um poema, poderia chamar o que
sentia em seu íntimo de o silêncio da neve."

Neste sábado estou novamente em Xanxerê,
paramais uma etapa do curso de literatura, mas
não há chance alguma de nevar, já que a frente
fria se afastou na última terça-feira do país. Resta
apenas a saudade da espera, e a lembrança das
deliciosas leituras no frio deXanxerê.

LANÇAMENTOS

CLIC DO LEITOR

o Thor, um cãozinho da raça Pug, já está esperando o verão e

os dias de sol chegarem. A foto é da leitora Letícia Wasch.
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, i5h50, i7h40,
i9h30, 2ih20 - todos os dias)
• Cine Brelthaupt 2
• Eclipse (Leg) (14h, i6h30, i9h,
2ih30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• Um Encontro Explosivo (Leg)
(14h40, i6h50, i9h, 2i�10 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Toy Story 3 (14h20 - todos os dias)
• Eclipse (l.eg) (16h30, i9h, 2ih30

- todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, i5h50, i7h40,
i9h30, 2ih20 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Eclipse (Leg) (21h35 - todos os dias)
• Encontro Explosivo (Leg)
(14h15, i6h45, i9h15 - todos às dias)
• Cine Mueller 2
• Predadores (Leg) (13h45, i6h2Ô, i9h,
2ih20 - todos os dias)
• Cine Mueller 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h, i6h, i8h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Encontro Explosivo (Leg)
(14hi0, i6h40, i9h, 2ih40 - todos os dias)
• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub)

CINEMA
(14h20, 17h, i9h20, 2ih20 - todos os dias)
• Cine Garten 3
• Predadores (Leg)
(13h40, i6h20, i8h40, 2ihi0 - todos os dias)
• Cine Garten 4
• Querido John (Leg) (19h30, 2ih50 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, i6h30 - todos os dias)
• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, i6hi0, i8h50

- todos os dias)
• Eclipse (teg) (2ih30 - todos os dias)
• Cine Garten 6
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h, i8h, 20h,
22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, i6h, i8h, 20h,
22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Encontro Explosivo (Leg)
(14hi0, i6h40, 19h, 2ih40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, i7h, i9h20, 2ih20 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Eclipse (Leg) (19h10, 2ih50 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, i6h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Predadores (Leg) (13h40, i6h20, i8h40,
2ihi0 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Eclipse (Dub) (13h30, i6hi0, i8h50,
2ih30 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Daniel abraça o pai emocionado. Todos elogiam

o novo visual de Jane e Vanessa a critica. Mônica foto
grafa os convidados da festa. Guilherme chega com os

filhos e Mariana vai falar com eles, mas Tadeu a rejeita.
VitóriajViviane comenta com Berenice que gostaria de
estar na festa de inauguração. Beatriz se interessa por
Gilmar. Antônia avisa a José que Mariana deixou a fes
ta. Tadeu vê Seth. Vicente inaugura o Centro de Artes
Daniel Aguillar e todos se emocionam. Tadeu fica fasci
nado ao ver a comunidade repleta de anjos. Calixto vai
atrás de leca e seus amigos, que seguem para a festa ..
Gilda se incomoda quando lenilda comenta que não
poderá falar sobre Viviane com Vicente. Guilherme per
gunta por Mariana e se entristece ao saber que ela foi
embora. Mariana lembra de tudo o que aconteceu com
ela. Ricardo elogia Mauro e Vanessa e Jane se preocu
pa com a filha. Francisca e Athael conversam e temem
que Daniel cometa o mesmo erro de sua vida passada,
impedindo a felicidade de Viviane e Ricardo. �

TI TI TI
Julinho liga p'ara Renato, mas se decepciona ao

descobrir que ele viajou para Londres. Gustavo propõe
que Marcela assuma que era namorada de Osmar e
que está grávida dele. Marcela recusa a proposta de
Gustavo. Rebeca ouve os questionamentos de Gino e

pede para falar com os operários. Ela os tranquiliza, ne-
. gando que a fábrica será vendida. Jacques pede para
Adriano promover um encontro casual entre ele e Su
zana. Stela lança seu livro com uma noite de autógra
fos. Gabriela diz a Desirée que Dona Mocinha mandou

derrubar o "puxadinho" de Armandinho. Suzana indica
a agência de Ariclenes para um trabalho. Luti debocha
de Valquíria na frente dos colegas de turma. Thaísa es
tranha o comportamento de Jaqueline e pergunta se a

mãe está interessada em Jacques Leclair. Jacques visita
Suzana na editora e a convida para jantar. Stela aconse
lha Renato a voltar ao Brasil para resolver sua situação
com Marcela. Julinho incentiva Marcela a aceitar a pro
posta de Gustavo quando Bruna chega.

PASSIONE
Stela tenta explicar para Lorena por que foi.à casa

de Agnello. Bete consegue acalmarGerson. Fred propõe
aos acionistas que ele seja nomeado o administrar de
suas ações na metalúrgica. Mauro pede para Pereira
deixá-lo copiar todos os e-mails enviados para Noronha.
Os acionistas aceitam a proposta de Fred. Saulo elogia
Fred, que finge estar constrangido. Gemma fica nervosa

ao experimentar a comida e Totó troca um olhar preocu
pado com Clara. Stela diz a Sinval que Danilo telefonou.
Lorena pede para a mãe aceitar Agnello. Bete resolve
ir ao casamento de Melina e Mauro se emociona com

a atitude da matriarca. Bete ignora Fred, Saulo e Noro
nha na igreja. Adamo dá um anel para Francesca e a

convida para jantar. Totó manda Agbstina vigiar Gemma
na cozinha. Adamo leva Francesca para jantar em sua

casa. Stela vai procurar Lorena na igreja e a vê beijando
Agnello. Ainda na mansão, Mauro pede Melina em ca

samento e a beija.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Não há exibição aos sábados.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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TELEVISÃO , "HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Mudanças no visual vão melhorar a

imagem que você passa aos outros.
Tudo indica que o seu esforço e a sua dedica

ção estão sendo valorizados. Interesses em

comum vão fortalecer a paixão. Trabalhe com
ideias novas.

Filha de Tici
Pinheiro terá
festa para

.300 pessoas

Motociclista·bate
em Tarcísio Meira

O ator Tarcísio Meira levou um susto quando dirigia
sozinho pela Marginal Pinheiros, em São Paulo. O car

ro do artista se chocou contra um motociclista. Tarcísio
voltava do interior para sua casa na capital paulista e

uma moto bateu contra a traseira de seu veículo. O
ator não sofreu nenhum ferimento. O estado de saúde
do motoqueiro não foi informado, mas acredita-se que
ele também não teve ferimentos graves.

TOURO

(21/4 a 20/5)
O prazer de fazer o que gosta será a

grande tônica deste dia. Não perca a

chance de se divertir. O astral favorece a des

contração. Um ótimo momento para ver os

fatos com clareza e desfazer mal-entendidos
na famflia e nos afetos.

A filha de Ticiane Pinheiro e Ro
berto Justus, Rafaella, completou
um ano, mas terá sua festa somen
te na próxima semana, depois que
a famOia voltar de férias de Miami.
A festança será digna de rainha,
para 300 convidados. Em seu Twit
ter. Ticiane Pinheiro comentou so

bre o aniversário da filha e postou
a foto do bolo da Barbie que eles
comeram no exterior. Mas a ma

mãe coruja já adiantou: o da festa
terá que ser multo maior.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Convém dar mais atenção aos as-

suntos domésticos e familiares. O as

tral é ideal para deixar o seu cantinho mais
bonito e aconchegante. Um clima erótico vai

apimentar a vida a dois. A Lua capricorniana
te deixa mais vaidoso.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Você pode revelar um sentimento

de maior empatia pelas pessoas. Es
tará mais sensível e fará tudo para agradar.
Há chance de ouvir uma declaração de amor:

prepare-se! Sua capacidade de fazer amigos
estará em alta.

Elton John é internadoLEÃO
(22/7 a 22/8)
O astral promete ser muito produti-

vo, mas nada vai cair do céu. Bom dia

para ganhar dinheiro e organizar as finanças.
Dedique-se ao trabalho e será recompensa
do. Agrade seu amor. Dê mais atenção ao que
acontece ao seu redor.

O cantor britânico Elton John, de 63 anos, foi internado em um hospital, nos
Estados Unidos. As informações são do site americano Spinner. De acordo com

. a publicação, o cantor foi forçado a cancelar um show para cerca de nove mil

pessoas, devido a uma infecção alimentar. Elton teve que ficar em observação
durante um dia e depois foi liberado, mas segue de repouso em casa.

VIRGEM
,

(23/8 a 22/9)
Os ventos estão soprando a seu fa-

vor. Fazer o que gosta é a melhor ma
neira de manter o bom humor. Vênus realça
seu charme e estimula os cuidados com a be
leza. Diante de situações inusitadas é preciso
ter calma e agir com maturidade.

Luciano Huck corta
cabelo por R$ 10
Luciano Huck, que está de férias com a

família pela Europa, decidiu dar uma radica
lizada. Acostumado a só cortar o cabelo com

profissionais renomados no Brasil, o apresen
tador se arriscou em uma barbearia na Croá
cia' e saiu com um novo estilo. "Ontem vagan
do pelas ruas de Hvar... Entrei em um barbeiro
local e passei a máquina na capilança. R$ 10
o corte!", comemorou o precinho no Twitter.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Procure se recolher um pouco mais
neste dia. A fase é ideal para agir

sem ser percebido. Aproveite a chance
de surpreender a pessoa amada. A rotina
cansa e consome o entusiasmo. Renove a

cada manhã seu armazenamento de alegria.

Cleo Pires terá capas
diferentes e pôster 3D

A Playboyde Cleo Pires promete. Uma das ca

pas mais aguardadas do ano, tanto pelos fãs da
atriz quanto pela publicação, a edição comemora

tiva dos 35 anos da revista, terá também duas ca

pas diferentes-e em grande estilo, de acordo com a

coluna Diário da Fama, do jornal Diário de S. Paulo.
O recheio também não vai deixar a desejar: serão
cerca de 60 fotos, com imagens escolhidas pesso
almente por Cleo, e um pôster em 3D.

ESCORPIÃO -

(23/10 a 21/11)
É hora de curtir os amigos e a famí
lia. Fase propícia para somar forças

com pessoas que tenham objetivos
em comum. Faça as pazes com quem ama.

Lembre-se de que os problemas sempre tra
zem aprendizado. SUDOKU

9SAGITÁRIO(22/11 a 21/12)
O setor profissional recebe podero

. sas vibraçôes, por isso, é hora de
dar um salto na sua carreira. É um bom

dia para sair e mostrar seu charme. Quem
não é visto, não é lembrado! A liberdade não
está só em fazer o que tem vontade.

.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
O dia pode ser muito promissor
para quem deseja sair da rotina.

Terá sorte em concurso, teste de co

nhecimento e tudo que envolva divulgação
de ideias. Há plena sintonia na paixão. Recar
regue sua energia pensando em momentos
felizes da sua vida.

DIVIRTA-SE

ReceitaAQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O dia pode ser mais produtivo se

você buscar o isolamento e a re-

flexão. Há boas chances de captar o

desejo dos outros. Privacidade é tudo o que
precisa para estimular seu romance. Tudo

que não se resolve, persiste até ser resolvido.

Aquela senhora, asmática, havia consultado o

médico para curar seu problema. Quando ela retor

na, o médico pergunta:
- A senhora está se sentindo melhor? - pergun

ta o médico.
- Não, senhor!
- A senhora seguiu a minha recomendação de

dormir com a janela aberta!
- Sim, doutor!
- E a dor no peito não sumiu?
- Não, senhor! Mas sumiu a televisão, o dvd e o

home theater!

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Ingrid Mr. Kanzler

,IXone Bu!)U� "",

Joel S. do P. Junior

PEIXES

(19/2 a 19/3)
De algum modo você se percebe
rá mais sensível às necessidades

alheias e se ocupará de preencher es
sas expectativas. Aproveite para aperfeiçoar
o relacionamento com a pessoa amada. As
suas emoções estarão mais centradas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



16 Geral o 'CORREIO DO POVO • Sábado, 24 de julho de 2010

S R I

Festivaldopaladarapurado
Evento vai até domingo em Pomerode e oferece pratos de riove restaurantes

DIVULGAÇÃO/SECRETARIA DE TURISMO DE POMERODE

A gastronomia é atração
principal em Pomerode
nesse fim de semana Até

.

domingo, a cidade apresenta
o 6° Festival Gastronômico,
que acontece no Parque
Municipal de Eventos.

O
evento faz parte da pro
gramação do 3° Pomero-

.

der Winterfest. Ao todo,
nove restaurantes de Po

merode se reuniram para dar
vida ao Festival Gastronômico.
Eles oferecem ao público um car

dápio diversificado, com mas

sas, frutos do mar, pastéis, pães,
cucas e, claro, muita comida ale
mã. Os pratos variam de R$ 10 a

R$ 35. As bebidas que acompa
nham esses pratos também es

tão à altura. São inúmeros tipos
de vinhos e cervejas importadas,'
além de chopes artesanais.

De acordo com a diretora da
Secretaria de Turismo, Ivone Le

mke, cerca de três mil pessoas de
vem passar peloParque de Even

tos até domingo. O evento, que
começou na terça-feira, deve ter

um público total superior a dez

mil pessoas. "Pelos números dos

primeiros dias, a nossa meta já
está sendo ultrapassada, Emesmo
com chuva, a população e muitos

turistas devem comparecer em

peso, já que não é cobrado ingres
so na entrada e os preços dos pra-

tos são acessíveis", explica.

CHEFSFAZEM
SUCESSO COM

O PUBLICO

O grande destaque dessa edi

ção do Festival são os chefs de
"cozinha que estão promovendo
workshops durante os jantares.
Uma cozinha foi montada pela
empresa Mueller, de Timbó, para
que os profissionais ensinem os

pratos ao público, enquanto eles

saboreiam as delícias do evento.

A chef Mariza Scolari Santia

go apresentará no sábado, às 20

horas, um risota com'marreco'e

croutons de aipim. O aipim, in
clusive, é um dos ingredientes
chaves desse evento, como forma
de valorização regional do ali
menta. No domingo, às l1h30, o
chef alemão Heiko Grabolle volta
ao Espaço GourmetMueller para
mostrar uma receita surpresa. A

degustação dos pratos prepara
dos nos workshops é gratuita.

Para diretora de turismo, a pre
sença dos chefs agradou o público
que já prestigiou a Festival. "Está
todo mundo comentando que
é muito bom. Porque além das

pessoas aprenderem as receitas,
elas ainda podem experimentar
os pratos preparados pelo próprio
profissional", afirma.

• Debora Kelloer
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Chefe alemão Heiko já
ministrou workshops
e nesse domingo volta
ao espaço com uma

receita surpresa para
o público

I.

o quê: 6° 'Festival Gastronômico
Quando: hoje e amanhã
Onde: Vila gastronômica (Parque Municipal
de Eventos, Av. 21 de Janeiro, 2150)
Qu . J111t�ada gratl,lit�! j� 05 pr�tQs
varia e R$ 10 a R$ 35
Restaurantes part.icipantes: Restaurante
Típico Colonial Wunderwald, Laticínios
Pomeroqe, Cervejaria Bookwurst,

I Ristpranteta Spezíél,. Restaurante
Deut�ohes'Eck,Sorveteria e Pastelaria I

Pierrot, Restaurante e Confeitaria Torten

Paradies, Pizzaria Tarthurel, Restaurante
Tarthurel e Restaurante Típico Siedlertal.

,

HORÁRIOS no FESTIVAL
Sábado: das 18h às 24h. Às 20h
apresentação dos chefs e degustação
'de pratos no Espaço Mueller e às 21h30

ap�esentação de Grupo Fololóríco,
.'

pomingo: das 11h as 1.6h. Demonstração
do chetàs l1h30 e apresentação
de Grupo Folclórico às 12h30.

Até O final
do evento,

dez mil
pessoas
devem

prestigiar
os pratos

Evento marca o

aniversário de Jaraguá
Neste domingo, 25 de julho, Ia

raguá do Sul comemora seu aniver
sário de 134 anos. E para marcar a

data, o Centro Histórico da cidade e

Fundação devem concentrar diver
sas atrações, que começam às 9h da
manhã e devem durar até às 21h.As
atividades só devem "Ser canceladas
em caso de chuva forte, mas uma
sessão CÍvica deve acontecer inde

pendente domau tempo.
Para ,a abertura da programa -

.

. ção, 88 ex-funcionários da estação
ferroviária serão homenageados
durante a sessão, em alusão aos

100 anos da ferrovia. Durante a

solenidade, será apresentado um

postal que reproduz uma aquare
la da estação; pintada pela artista

plásticaArlete Schweder, e painéis
pintados pelo grafiteiro Xande, no
muro localizado atrás da Funda

ção Cultural. A primeira parte da

connennoração será coroada pela
presença da Banda Treml, de São
Bento do Sul.

Além da solenidade, será reali
zado um Encontro das Etnias, que
reúne seis tendas gastronômicas
com especialidades das cozinhas
alemã, brasileira, húngara; italiana e
afro-brasileira. As crianças ainda se

divertem com osbrinquedos doMi
guelito e o anfiteatro do CentroHis
tórico será palco de outras quatro
bandas. A programação completa
está disponível no site http://portal .
jaraguadosul.com.br/.

Tempo instável
deve continuar
até ·segunda

Os próximos dias vão

seguir com instabilidade
no tempo, por causa de
uma frente fria que chegou
à SantaCatarina ontem, é o

que afirma a Epagri/Ciram
(Centro de Informações de
Recursos Ambientais e Hi

drometeorologia de Santa

Catarina). O sábado deve

começar com chuva
isolada em todas as re

giões catarinenses. No

decorrer do dia, a chuva
para, e a nebulosidade
vai diminuindo gradati
vamente com presença
de sol mais para o final
da tarde.

No domingo, uma

nova frente fria se forma
no Sul do Brasil, deixan
do o sol aparecer com
aumento de nuvens à
tarde. As temperatu
ras devem ficar baixas
ao amanhecer e em

gradativa elevação du
rante o dia, ficando na

casa dos 15° a mínima

e 20° amáxima. Os ven
davais que atingiram o

Rio Grande do Sul não
devem chegar à Santa
Catarina. Os ventos no

Estado vão de fraco a

moderado, entre 70 e 90

quilômetros por hora.

A próxima semana

ainda vai começar com
instabilidade. Na se

gunda - feira a previsão
é de chuvas no início
do dia, com melhoras
no decorrer do período,
podendo até . aparecer

.
o sol entre nuvens. Po-

.

rém, as nuvens 'carrega-
das devem prevalecer.

Uma melhora efe
tiva acontece somente
na terça-feira, quando
a frente fria perde força,
deixando o tempo mais

estável, com possibili
dade de chuvas apenas
no fim do dia. Os termô
metros não devem so

frer grandes alterações
durante esse período.
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nto&
DIVULGAÇÃO

Profissionais

que investem
em cursos de

especialização
são os filais'
valorizados

- pelas eIllpresas
• Página 3

izou um MBA

utivo para ter
no comando

I * GRÁTIS] .

MddulQ
i

IN EORMA:"-,,,-,T�IC=A.,,____.......

Material Didático
GRATIS'
+

5O..,. de descohto
70 nas parcelas• Windows

• Word
• Excel

_��. Power Point
�. Anti-vrrus

• Compactador de Arquivos
• Internet

.

Curso de
MONtAGEM E MANUTENÇAO
de Computadores

... Conceitos Administrativos Formação de Valores

... Noções de Matemática Marketing Pessoal

.... ' Faturamento e Financeiro Formação de Líderes

« Estoque e Compras Relações Interpessoais
� Fidança$ Pessoáis Formação de Equipes
.. Departame,t., Pessoal Comunicação e Expressão
... Cadastro� Cddito e Cobrança Attmdimento ao Cliente

,

Negociação e Vendas
* Na comprada curso Assist�rtfe Administrativo, o curso d& informática 04·Montag,ell)�COmputado� será graft;tito .

.

-"",,,",,�-,

www.cé&raC.com.br
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DE OLHO NO
MERCADO

FIQUE POR DENTRO

Toda organização precisa de um líder.
Para dar dicas sobre gestão empresa
rial, o especialista em comando John
Adair aborda assuntos para o suces

so de um chefe em "Liderança para
a inovação", livro publicado pela Clio
Editora. O autor revela como estimu
lar e organizar a criatividade da equi
pe, e produzir ideias para manter o

destaque no mundo corporativo.

Editora: Clic

Categoria: Carreira
Preço: R$ 29,90
Páginas: 142

CONTRATA-SE
• OPERADOR(A) PARA MÁQUINA DE

BORDADO COM EXPERIÊNCIA

• AUX. DE PRODUÇÃO

Interessados entrar em contato pelo
Telefone: 47 3370-5895 ou encaminhar

curriculum para tlordeliz.bord@gmail,com

o CORREIO DO POVO • Fim de Semana, 24/25 de julho de 2010

Inspetor de Vendas Formação Superior.
Laboratorista Formação técnica em Química ou Farmácia ..

Mecânico de Manutenção Curso técnico na área.
Operador de Produção - 20 vagas Cursando o ensino médio. Para atuar no·segundo e terceiro turno.
Auxiliar de Serviços Gerais Para atuar com jardinagem. Horário Normal

.

Analista Contábil - 02 vagas *Coohecimento em contabilidade, balanço e impostos.
*Conhecimento em Escrita Fiscal e preenchimento de declarações ..

Assistente de Vendas - 02 vagas
*Atendimento a representantes. *Call Center

:' SETOR METAl, MECÂNICO : "\,.: '

Assistente de Vendas com experiência Contato com clientes e representantes
Desenhista /Projetista Com conhecimento em SolidWorks e autocad.

. .

DIVERSOS
'

.,

,

Auxiliar de Cozinha - Auxiliar de Produção - Costureira - Cozinheirfl- Eletricista -

Estampador - Farmacêutico - Montador Mecânico - Soldador - Tecelão

RANKING
DE EMPREGOS'

� EMAlTA
. indústria
logística

gastronomia.

� EM BAIXA
contabilidade
economia

esportes.

EXPEDIENTE
Coordenadora: Patrícia Moraes

Programação Visual: Bianca C. D. Bublitz

Textos: Agência O Globo

Comercialização: O Correio do Povo

(47) 2106-1919

Patticipa da elaboração e

implementação da .

p,olítica de saúd.e e

seguranÇa no traBalho,
além da elaboraç�Ocde
estudos estatísticos,

.

instrumentos de
avaliação, programas de

I '

,

segurança, análise de
'acidente� e outros

dtsposítlvos de ordem
técnicaJunto aos

, trabalhadores'.

Integra uma equipe qb
desenvolve açõe's nas

.

fabricação, armazena
transporte, comercIai
produtos�limentícios
mentos englobando

.

.'"

ção dos alimentos.
uma atuação sbran
o "controfE� de matéô
passando por todas
Industrtallzação, at"

J

da qualidade do p
acabado. Suas a
desempenhad

.

alimentícias
restaurantes

. cONfeitaria'
...�,º�pilais·e
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--. s profissionais
qualificados têm
mais chances
de contratação

__rI e promoção no

mercado de trabalho. As
empresas buscam colabo
radores com ensino supe
rior; fluência em idiomas,
flexibilidade, capacidade
de liderança (veja mais ao

lado). E o que as organi
zações mais valorizam é a

especialização. Portanto,
quem tem pósgraduação
ou master of business
administration (MBA) no

currículo já está em van

tagem com relação aos
outros candidatos ..

"Com o passar do tem

po e o acúmulo de fun

ções' os profissionais vão
sendo mais pressionados
e. precisam desenvolver
outras capacidades", ex

plica Bernardo Madurei
ra Entschev, headhunter

(caça-talentos) e vice

presidente da De Bernt
Entschev Human Capital,
empresa de recursos hu
manos (RH).

Por ter sua grade cur

ricular voltada à rotina
de trabalho, esses cursos

ajudam a desenvolver
habilidades de gestão de

pessoas, liderança, disci
plina, organização, ino

vação e outras. Eles são
divididos em três tipos:
stricto sensu, lato sensu e

MBA (confira as diferen

ças ao lado). Na hora de
escolher sua qualificação,
o candidato deve levar
em conta qual é a moda
lidade mais valorizada em
sua área de atuação.

Tomar a decisão certa

não é fácil. É necessário

pesquisar, conversar com
profissionais da área, co
nhecer as instituições de
ensino e avaliar os objetí
vos e as expectativas pes
soais. "Não adianta fazer
uma especialização só

porque é importante para
o currículo. O momento
certo de investir é quan
do a pessoa já analisou e

escolheu o caminha, pro- .

fissional a seguir. Assim,
o valor investido é otimi
zado", aconselha Edson
Harada, coach (técnico
em carreiras) e sócio da
Phrisma Consultoria.

Carreira 3

Mercado busca colaboradores com alto nívelde capacitação

Para ele, as áreas que
demandam maior visão

estratégica, como admi
nistrativa e financeira,
valorizam formados em

MBAs. Já os setores téc
nicos, acadêmicos e ope
racionais priorizam quem
tem pós-graduação. De

acordo com a coach Ma
ria LúciaDiniz, sócia dire
tora da Diniz Consultoria
e membro da Sociedade
Brasileira de. Coaching
(SBC), os profissionais de
exatas e humanas se di
ferenciam até na hora de
escolher a especialização.

"Os de exatas de
vem fazer escolhas mais

abrangentes em que as .

disciplinas percorram to

das as áreas. Os profissio
nais de humanas, que já
são gestores, podem bus
car os cursos que contem

plem liderança, estratégia

Ensino superior

MBA e/ou pós-graduação
Domínio de id;omas
Cap ,

aCldade de /'dI erançaBom·tI re/acio
�. '"

. narnentoISao ae lJeo-,'
tSt; oOe/os

rqt� .

;:-/�,. '§'IStq
€. �/V�I
t/co

Co/);.�ro
��l'/Oó

e negociação", fala,
Independente da área

e experiência profissio
nal, autoconhecimento e

objetivos definidos são as

principais dicas dadas por
especialistas para uma

decisão acertada. Ter ela
reza do próprio potencial,

do que gosta de fazer, da
disciplina, além da perse
verança e dedicação, aju
dam a traçaro caminho

para ser bem-s..ucedido na

carreira.

MARIANNA ABDO GONÇALVES .

E!!i(:!OI..l�'tl['!ArJ,I: D'OS} .

EX.ECI"ll·"V'()§ BltASltEIROS

38°jó--

Formação
superior

.

290/0

pós-graduação

29°jó
Não fez ou
não concluiu
a graduação

1%----'
Doutorado

Fonte: Pesquisa realizada pelo Catho Online,
classificado de empregos e currículos. O estudo foi
feito em 2009 com 16.207 executivos

LE l1lc>nDE
..l'ADORE CITROEN

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

Interessados enviar currículo até 30/07/2010 para
rh.jgs@lemondeicom.br (indicar a vaga no assunto do ernail) ,

Av. Pref.WaldemarGrubba, 1909, Vila Lalau- jaraguádoSuVSC-(47} 3902-1800

,

HA VAGAS
no HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ:

• Técnico em Eletrônica
• Técnico em Segurança do Trabalho
• Copeira
• Auxiliar de Cozinha
• Zeladora
• Pedagoga
• Motorista'
• Serviços Gerais (masculino)

Interessados enviar currículo para recrutamento@hmj.org.br ou
preencher ficha no Setor Administrativo do Hospital e Maternidade

Jaraguá na Rua dos Motoristas de 1936, n° 120.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Estudantes devem garantir a participação no
evento até o dia 30 de agosto

Agora os estudantes os alunos matriculados em

dos cursos de Moda algum curso voltado para a

da região do Vale do área damoda. E a vantagem
Itapocu já podem é que os acadêmicos resi
garantir a participa- dentes no território de Santa

ção no Guaramirim Moda Catarina não pagam o valor
Vanguarda. Isso porque as da taxa de inscrição.
inscrições estão abertas e Hoje o Estado acolhe
ficam disponíveis até o dia mais de seis mil estudantes
30 de agosto. Basta os inte- dos cursos de Moda. Para se

ressados acessarem o site ter ideia, somente nas uni
www.guaramirimmoda- dades de ensino superior do
vanguarda.com.br. Grupo Uniasselvi são cerca

De fato, o evento tam- de 600 matriculados na área.
bém já tem data definida. . E no Centro Universitário de
O Guaramirim Moda Van- Jaraguá do Sul (Unerj) o nú
guarda acontece de 17 a 19

.
mero de acadêmicos soma

de novembro, na cidade de 130, além do Senai e Ifet (Ins
Guaramirim. Essa será a tituto Federal de Tecnologia)
oportunidade para' reunir commais de 280 alunos.
os acadêmicos da área da No entanto, a comissão
moda de todo o país. organizadora do evento ain-

Como se não bastasse, o da não determinou o local a
evento ainda tem o objeti- '

ser realizado o Guaramirim
vo concentrado em revelar Moda Vanguarda. Dentre as

novos talentos e em seguida alternativas, está a sede Gru
encaminhar os profissionais po Uniasselvi Fameg.
para o mercado de trabalho. O regulamento e a pro
Tudo isso além da premia- gramação do evento estão
ção que contemplará o ven- disponíveis no site www.

cedor comumaparticipação .guaramirlmmodavanguar
na Casa de Criadores, em da.com.br.
SãoPaulo (confira no box).

Podem participar todos
Daiana Constantino

daianac@ocorreiodopovo.com.br

"
Pensamos em um evento para os estudantes

porque as faculdades têm as melhores pessoas para
o desenvolvimento da cidade. Com este evento

queremos proporcionar o crescimento de todos.
PREFEITO DE GUARAMIRIM NILSON BYLAARDT

,"
��':i 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
- . . -

'I

OFERECEMOS: Salário compatível com a

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

Interessados (as) enviar currículo para currículo oceano,com,br,
ou comparecer à .

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

Casa de Criadores
A Casa de Criadores surgiu em maio de

1997, quando um grupo de jovens estilistas,
em parceria com o empresário e jornalista
André Hldalgo, decidiu promover um evento

para lançar suas novas coleções. O objetivo
principal era estabelecer um espaço que per
mitisse aos estilistas uma proximidade maior
com o mercado da moda brasileira. Seu foco
era a criação autoral genuína e a revelaçãode
novos talentos que, a partir do evento, tives
sem a oportunidade de impulsionar suas car
reiras. Dessa iniciativa surgia um evento que
se transformou, no decorrer de sua história,
na principal e mais visível vitrine da criação da
moda brasileira. Centrado, inicialmente, num
movimento nascido na cena underground
paulistana que 'aliava moda, comportamen
to e música eletrônica, a Casa de Criadores

ampliou seu universo e foi incorporando esti
listas e criadores de outros estados brasilei
ros - nos mais variados estágios de carreira.
Desde então, a Casa de Criadores já lançou
nomes como Marcelo Sommer, Cavalera, Ro
naldo Fraga, Marcelo Quadros, Carlota Joaqui
na, André Lima, Karlla Girotto, Mário Queiroz,
V.Rom, Lorenzo Merlino, Fábia Bercsek, Pris
cila Darolt, Simone Nunes, Erika Ikezili, Giselle
Nasser, Samuel Cirnansck, Rita Wainer, Elisa
Chanan, Juliana Jabour, Icarius, Jeziel Mora
es, Gêmeas, Walério Araújo, João Pimenta e

Gustavo Silvestre, entre várias outras marcas
de expressão no cenário da moda nacional.

Luiz
. .

Marins';
1:
.'

ecebi de um,' assinante das mensagens se

manais Motivação&Sucesso a sugestão de
escrever sobre o que ele chamou de "estrelis
mo" de alguns colegas, segundo ele, princi
palmentg .dos is antigos e su

"

.

nseqll
'p,�ra;''R efuWF�

strelísínó é querer arecer, querer s
Muitas vezes também .sígnifica ter uni comporta
mento arrogante de querer ser tratado(a) como es

trela (ou astro), pois o estrelismo também se refere a

�pessoas do sexo masculino.
"

Muitas vezes o estrelisrrio é causado:pelo fato do
'

fUncionário mais antigo ter ihformaçõe� ,que outras
p�ssoas não pos$uem sobre o passado lia empre ..

sa, sua história, etc: Muitas vezes o,estrelislno tem
como causa a proximidade com a direção ou che
fias. Pessoas que trabalhammuito próximo à direto

riã,podem começar a ,Rensar que também.são dire
, ";�:tore� e ter com ortame tos de estrelismo.

.
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: '", Vottadas 'às neressidades da sua indústria, o SENAI oferece os Serviços Técnicos e Tecnológicos,
I

'com as melhores consultorias especializadas e serviços laboratoriais. Confira algumas das áreas
oíereddas pela mais tradicional institujção de ensino profissionalizante da região:

DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS ELETRONICOS
�lf/;'iHlIi(!fk",ifflmiilfillftJ{f1i.�m:mR/}IIItf!7J,1JPIf'rl!lfI,",m.it";'� ��1ifIiI"i. 'iii Iii 'I!'iIil1IrTl!'A M7!j .�'!frlI!h l�fliI'iIl!.·-IJ�ffI:lI1'/�II!{!I filllh,rfl!tl.I��!IJi,

�!Ç,!!��g�çM
ESTUDO DE ENCAIXE

·Max

Gehringer
Carreira de Talento

r

Sete dicas para se

dar bem na empresa

,

Claro que é. Primeira dica: não faça Inimizades no ambiente de trabalho,
'

Seu inimigo de hoje pode ser seu chefe amanhã. Segundo conselho: quando
você ouvir uma crítica de algum colega, não concorde, nem discorde. ,Ape
nas aponte algo positivo que o criticado tenha, uma habilidade ou uma boa
ideia, por exemplo-Bmpre s,.gostam de quem consegue enxergar o l�d()
bom das situações. 'f:�rGeit, gestão: se você apresentou um trabalho e ele,
foi élegiado, tire uma cõpí guardé numa pasta. Esse material será o seu

melhor currículo, e você um dia precisará dele. Quarta dica: sempre peça
conselhos a seu chefe. Seu futuro na corporação começa pela aprovação
dele, Quinto conselho: concentrese nos resultados. Pormelhores ideias que
você possa ter sobre outras áreas da organização, seu foco deve estar 100%
no objetivo que lhe foi passado. Sexta sugestão: preste bastante atenção ao
tip �prQfissi,onal que é'Iirolp0\ido. Os futuro� promovidos se par ã0.l'
co ,. és. Sétima dica: jamais q:uestione seu saládo ..,N"ão peçamais din '01'

'

peça oportunidades. "Como você vê) foram sete dicas, 40% a mais do que
você pediu. E essa é a sugestão definitiva. Sempre 'procure entregarmais do
que lhe pedem.

Recebi uma proposta de uma multinacional e aceitei.
Comecei a cumprir meu aviso prévio na empresa atual
e tudo ia bem até que, faltando uma semana para eu

começar no novo emprego, recebi uma ligação dizendo

que a vaga que ocuparia tinha sido congelada.
A pessoa que me ligou pediu mil desculpas e informou que

a decisão foi da matriz nos Estados Unidos.

Agora, fiquei sem o emprego que teria e tambem sem o

que tinha porque outra pessoa já foi contratada para o

meu lugar. O que posso fazer?
Você poderia contratar um advogado e processar a multinacional.

Mas sugiro que faça diferente, pensando na sua carreira. Escreva para
essa organização, lamentando o ocorrido, dizendo que você entende

a situação, e que se coloca à disposição para futuros contatos. Isso é

agir profissionalmente, por mais doloroso que seja para você, leitor.
Se você fizer isso, eu lhe asseguro que, no momento em que a vaga for

descongelada, ela certamente será sua, mesmo que demore um tempo.
Aproveitando, aqui vai um aviso para todos os nossos leitores. Quem
recebe uma proposta de emprego deve solicitar uma carta com os ter

mos do acordo, como data de início, cargo, remuneração' etc. E só de

pois pedir demissão no local onde trabalha. Ela (carta) tem valor legal.
Se essa carta existisse, é bem possível que a vaga do nosso leitor não

tivesse sido congelada. Ou, no mínimo, ele teria sido indenizado pelo
congelamento da mesma na última hora.

MAXGEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DÚVIDAS '

DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, ETAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E rv
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TreinamentoBernt

Entschev corporativo em

meio à naturezaCliente merece respeito
Em minha empresa a principal re

gra que temos é: nossos clientes pre
cisam estar sempre satisfeitos e bem
atendidos. Isso se deve a uma realidade
muito óbvia, a de que são eles que pa
gam, nossas contas. Afinal, o que uma

empresa é sem seus clientes? Absoluta
mente nada. E foi com um pensamento
semelhante a esse que um empresário
conhecido me contou em uma reunião

- sobre um fato curioso que aconteceu
com ele no último mês.

Ronaldo é dono de uma empresa de

Comunicação Integrada que atua rio

mercado há muitos anos e, por lidar
diariamente com clientes, sabe a im

portância de tratá-los bem e atender às
suas expectativas. Porém, ao me contar
essa história, lamentou não poder des
frutar do mesmo benefício quando ele

era. o comprador.
-

Poucos dias antes de começar a

Copa do Mundo, Ronaldo foi a uma loja
de eletrônicos para comprar uma TV
LCD. para seu escritório.

-

Assim, poderia substituir
o projetor que sempre uti- .

lizava em apresentações a

clientes e, ao mesmo tem

po, supriria o desejo
-

de

poder acompanhar a 'to-'
dos os jogos do mundial,
já que era aficionado pelo
esporte.

Satisfeito por ter en-

contrado uma promoção tentadora..
levou a TV ao escritório onde, pelos
primeiros cinco dias, utilizou-a para o

objetivo principal, apenas como mo

nitor para apresentação de slides ou

coisas do tipo. No sexto dia, porém, re
solveu ligá-la no noticiário para acom

panhar a entrevista de um dos seus

principais clientes e foi aí que teve a

surpresa: a TV não tinha áudio.
Mais do que depressa, pegou a nota

fiscal e levou o aparelho à loja onde

comprara, afinal, nem uma semana ha
via se passado desde sua aquisição. Ao
chegar à loja, porém, recebeu um tra

tamento muito diferente daquele que
teve no dia em que foi às compras. Para

começar, o vendedor que lhe atendeu
no dia da compra, quando o viu chegar
carregando a caixa da TV; saiu sorratei
ramente, enfiando-se entre os corredo
res da loja. Ronaldo insistiu, e foi até
o rapaz que, ao ser informado sobre o

-deféiío, respondeu imediatamente que
o prazo de troca havia se expirado.

O empresário foi encaminhado ao

setor de troca, onde, após um demora
do bateboca, foi informado que o prazo
de troca daquela loja era apenas de três
dias e que, infelizmente não poderiam
fazer nada para ajudá-lo. O mais im

pressionante era o descaso com que o

tratavam. Na hora da aquisição, pratica
mente estenderam um tapete vermelho.
Já na hora da troca, a conversa se deu de
forma tensa, grosseira e irredutível.

Ronaldo levou, então, o aparelho
à assistência técnica para ver se con

seguiria o conserto em tempo hábil
, para assistir aos jogos. A Assistência

explicou-lhe que a TV tinha uma peça.
queimada e que, por isso, precisariam
importá -la para consertar o aparelho.
Deram de prazo uma semana, que se

encerraria exatamente no dia dos pri
meiros jogos da Copa.

O· empresário suspirou aliviado,
afinal, apenas um dia do mundial se
ria prejudicado pela má fé dos funcio
nários daquela loja. Porém, para seu

descontentamento, antes

de encerrar o prazo que
lhe deram, a - assistência
o procurou para informar

que a peça estava em fal
ta e que, por isso, o prazo
precisaria ser prorrogado
por 30 dias.

Parecia brincadeira,
mas o-aparelho que Ronal
do havia comprado com in

tuito de assistir à Copa do Mundo só fica
ria pronto depois que o mundial tivesse
acabado. Semana passada, quando veio

-

. me apresentar um material solicitado

pormim, Ronaldo contou-me essa histó
ria. O desfecho foi o que considerei mais
absurdo. Na segunda-feira após a Espa
nha ser campeã, aAssistênciaTécnica do
fabricante da TV ligou informando que
eles não tinham a tal peça e, muito me

nos, uma TV igual para substituir àquela
que ele comprou há pouco mais de um
mês. Como solução, decidiram restituir
o valor, e um acréscimo pelo tempo em

que ele ficou sem a TV:

Pelo tom de voz com que Ronaldome
contou essa história, não tenho dúvida
de que ele jamais voltará àquela loja e,
tão pouco, voltará adquirirprodutos da

quela marca. Seu objetivo de ver a Copa
do conforto da sala de seu escritório foi

prejudicado e, por mais que a indeniza

ção viria sem um esforço maior, o pre
ço de não poder assistir ao esporte pelo
qual tem verdadeiro fascínio jamais seria
superado.

nhecer pessoas e se divertir
muito mais.

O "Circuito Netas" con

grega natureza, esporte, tra
balho, amor e saúde e visa

disseminar, por meio de dez

princípios, a qualidade de
vida.A diferença é que nesse
programa você os vivencia e

treina. O 'Circuito acontece,
preferencialmente, no SPA

ventura, espaço ecológi
co localizado em Ibiúna, a

apenas 70km de São Paulo.
Um lugar repleto de cacho

eiras, pássaros, alimentação
saudável e mata atlântica
intocada. À programação é
intensa com palestras, ca

minhadas e outras ativida
des.

Esse treinamento é ca

paz de promover a autoes

tima dos colaboradores. Os

participantes ficam realiza
dos por tudo que desenvol
veram, felizes por quebrar
paradigmas, por agir com'

ousadia, despertar o espírito
de liderança, lidar com um

ambiente desconhecido,
onde é necessária a adapta
ção,concentràção,confian
ça e vontade de vencer.

bém que a maior parte da

população brasileira não

se alimenta corretamente,
não faz exercícios físicos,
não dorme direito e não tem

acesso a orientações corre

tas para viver melhor. Essas

condições levam ao esgota
mento. Infelizmente, essa

situação é comum em todas
as classes sociais, já que em�
presas de todos os portes so
frem com a queda de rendi
mento de seus funcionários.

air do escritório para
um treinamento cor

porativo em meio à
natureza é uma al
ternativa saudável

e divertida. Fugir do lugar
'comum - aquele que você
está acostumado e que a

rotina consumiu -, dá uma
injeção de ânimo. Quando
o profissional faz um break

(pausa), respira e interage
com situações que não está

acostumado, abre-se um

novo mundo e novas ideias
ventilam no pensamento.
Vivenciar' novas experiên
cias faz com que o ser hu
mano assimile mais rápido
o aprendizado. Por isso,
esse tipo de evehto é eficaz

. para unir emotivar equipes,
. além de ser um momento

benéfico para a saúde física
emental.

Conheço diversos ges
tores de recursos humanos
(RH) que comentain sobre a
preocupação com aqualida
de de vida de seus colabora
dores.A pressão para atingir
metas, alcançar resultados
e mostrar competências o

tempo todo são fatores que
podem gerar estresse e de

sequilíbrio. Sabe-se tam-

"
Experiências faz
com que o ser

humano assimile .

mais rápido o

. aprendizado.

"
Contudo, esse fato é pouco
discutido. Acredito que há

espaço para promover o

bem-estar de todos. Além
disso, quanto tempo se per
de, principalmente, nos fins
de semana em frente à tele
visão, comendo, bebendo e

jogando conversa fora? Esse
momento de lazer poderia
ser utilizado para ganhar
novos conhecimentos, mu
dar atitudes e hábitos, co-

"
o que uma empresa
é sem seus clientes?
Absolutamente

nada

"

ERNESTO HABERKORN

Ernesto Haberkorn'é idealizador do movimento Netas (natureza, esporte, trabalho, amor e saúde) sobre qualida
de de vida através de treinamentos corporativos, além de palestrante, professor na área de tecnologia da informa

ção, diretor daTI Educacional e fundador da Microsíga, atual Totvs, fabricante de softwares.

',' , +
ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM J.ARAGUA

MATRíCULAS ABERTAS!

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

.

INICIO DAS AULAS: AGOSTO/2010 - noturno

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

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

.

Jaraguá do Sul/S.e.
email: escolaetej@gmail.com

-

Mande sua história para coluna@debernt.com.br e siga-me no twitter@bentschev.
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IMOBILIÁRIA
�qUl é Seu �llgO]lJ

www.imobiliariabeta.com.br

(47) 3371.6600CREC/2173-J

Contato: 9977 - 9338 I 9977 - 9336 I 9977 - 4652
. Vendas ;

Ref: 0864 Apartamento no Centro de
Guaramirim, 3 dorm. R$870,00.

Ref: 0872 Casa no São Luis, 2 dorm.
R$500,00.

Réf: 0497 Apartamento na Vila Nova, 3 dorm .

. R$1000,00

0860 Apartamento na Barra, 3 dorm,
R$600,00.

Ref: 0192 Apartamento no Amizade, 2 dorm.
R$400,00

Ref: 0754 Apartamento no Água Verde, 2
dorm. R$580,00

Ref: 0488 Kitnet na Nova Brasilia, com 1

dorm.R$280,00.

Ref: 0863 Sala Comercial no Centro de
Guaramirim, com 300m2 R$3.500,00.

REf.: 331 Apartamento na Ilha da Figueira, 1
suíte R$400,00

Ref: 0221 Apartamento na Barra do Rio
Cerro, com 1 dorm. R$480,00.

Ref: 0675 Apartamento no Centro, 3 dom, 2
vagas na garagem. R$1000,00

Ref: 0290 Apartamento na Vila Nova, 2 dorm.
R$600,00.

Ref: 0396 Apartamento na Bàrra, 2dorm.
R$550,00.

Ref: 0014 Apartamento no Rau, 2 dorm semi
.

mobiliado. R$580,00

Caotata:
9934-D&87

Casa no Centenário, 3 dorm e demais depend
ências, terreno com 490m2• R$125.000,00.

Ref: 1048 Casa na Vila Lenzi, 3 dorm (1 suíte) e
demais dependências: R$215.000,00.

REI': 0553 - Terreno 132.500m2 em

Schroeder - R$ 1.250.000,00;
REF: 0982 - Terreno na Vila Lenzi

R$ 130.000,00;
REF: 0696 - Terreno na Barra do Rio Cerro
312,50m2 R$ 85.000,00;
Ref: 101-2 - Terreno no Jaragoá Esquerdo,
900 m2 plano. R$ 276.000,00.
Ref: 1027 - Terreno no Estrada Nova, 351
m2. R$ 57.000,00.
Ref: 0888 - Terreno na Vila Lenzi, 399 m2•
R$ 75.000,00.
Ref: 1029 - Chácara no Garibaldi com
564.843,00 m2• R$ 1.100.000,00 na coluna
de Terrenos.

Ref: 1036 Terreno nos Três Rios do Sul, com

325m2, R$ 54,000.00
Ref: 0971 Terreno para galpão na figueirinha,
com 823,59m2 (17x46) por R$ 125.000,00
Ref: 1050 Terreno no Água Verde, com

360m2. Valor: R$ 182,000.00
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AJUDANTE DE PRODUÇÃO admissão, caged entre outros. AUXILIAR DE VENDAS ESTOFADOR DEIRA
Para atuar em diversos barros. AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vivência com vendas ou televendas. EXPEDIDOR OPERADOR DE EXTRUSORA
AJUDANTE DE MOTORISTA Para atuar no comércio. ,CAIXA FATURISTA Faturamento de nota fiscal eletrônica. OPERADOR DE PRENSA EXCÊNTRICA
ALMOXARIFE AUXILIAR COMERCIAL CALDEIREIRO FRESADOR / TORNEIRO MECÂNICO OPERADOR DE PUNCIONADEIRA
ANALISTA DA QUALIDADE ASSISTENTE CON1ÁBIL COMERCIALNENDAS Vivência no ramo Várias vagas 'abertas. OPERADOR .DE TORNO CNC
Desejável conhecimento em ISO TS 16949

'

Formação superior, para escritóri_9 contábil. Metalúrgico. Cursando ou completo Tecnó- GERENTE COMERCIAL PINTOR A PISTOLA
ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR ASSISTENTE DE DOCUMENTAÇAO logo ou Engenhariã. .

Vivência no ramo Têxtil. PROGRAMADOR DE TORNO CNC
Para atuar em Schroeder, formação completa. Desenvolver o mànual de referência dos pro- COORDENADOR COMERCIAL IMPRESSOR' FLEXOGRÁFICO PROGRAMADOR DE PUNCIONADEIRA'
AUXILIAR DE DESCASQUE DE FRUTAS dutos e material de treinamento, Vivência na função. INSTALADOR TÉCNICO PROGRAMADOR DE PCP Vivência na fun-
(SCHROEDER) ASSISTENTE TÉCNICO CONSULTOR' DE INFORMÁTICA Desejável Vivência em instalação de alarmes, câme- ção. Para atuar em Massaranduba.
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS Vivência em assistência técnica e monta- conhecimento em hardware e software. ras, portões eletrônicos, telefones. PROJETISTA
Vivência em folha de pagamento, rescisão, gens industriais. Disponibilidade de viagens. CONSULTOR DE PCP INSTALADOR DE GESSO PROMOTOR DE VENDAS

ATENDENTE DE 'AÇOUqUE CONTINUO JARDINEIRO REPOSITOR

VAGAS,
ATENDENTE DE FARMACIA CORTADOR/TALHADOR LAVADOR DE VÉICULOS REPRESENTANTE COMERCIAL
ATENDENTE DE PADARIA COSTUREIRA LíDER DE EXPEDIÇÃO/ACABAMENTO SERVENTE DE PEDREIRO
AUXILIAR CONTÁBIL / FISCAL DESIGNER GRÁFICO MARCENEIRO SUPERVISOR DE PRODUÇÃO Vivência em

URGENTES Vivência na função. Com ensino superior com- ENCANADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO controle de qualidade, auditoria de fornecedo-
pleto em Ciências Contábeis ou cursando. ENCARREGADO DE COSTURA MEC�NICO DE ÕN�BUS/MECÂNICA PESADA

, res, aprovação e reprovação das MP's. Co-
*CAIXA AUXILIAR DE PADEIRO ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO MECANICQ DE VEICULOS nhecimento das ferramentas BPF's, APPCC e

*PEDREIROIAJUDANTE AUXILIAR DE ENCARREGADA ENCARREGADO DE TINTURARIA MOTORISTA 5'S. Nível Técnico em Alimentos ou Química.
Vivência no setor de corte/talhaçãó. Para atuar em Guaramirim, desejável vivên- Carteira de Habilitação AC e AD.

,
TÉCNICO ELETRÔNICO�DESENHISTA AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO ela em supervisão da área. MODELlSTA Vivência em assistência' técnica de equipa-*TÉCNICO DE AUXILIAR DE IMPRESSORA DE EMBALAGENS ELETRICISTA AUTOMOTIVO

.

Vivência em sistema Audacis. mentos eletrônicos para automação industrial.
,

ANALISTA CONTÁBIL Vivência em legislação ESTÁGIO DE ELÉTRICA, ELETRÔNICO AU- OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM TECELÃOINFORMATICA
*TECELÃO contábil, fiscal e custos. Conhecimento em TOMAÇÃO Vivência com programação. Para o João VENDEDOR

preenchimento de declarações (DIPJ, DACON ESTÁGIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE Pessoa e Rio Cerro. VENDEDOR INTERNO
*SOLDADOR/MONTADOR etc). Cursando supericrou completo. ESTÁGIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO OPERADOR DE CALDEIRA Para atuar no comércio.

AUXILIAR DE RH ESTAMPADOR OPERADOR DE BORDADO VIDRAÇEIRO
Conhecimento em sistema Rubi. ESTILISTA OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVA- ZELADOR

. '

"

. üs interessados devem com,parecer com sua ,Carteira de Trabalho na Meta. Recursos Humanos',:�,'

�(- I � , '�',. J,,,,
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APARTAMENTO-CENTRO
Edifício Ruth Braun contém 12 andares,
2 elevadores, salão de festas mobiliado
e hall dê 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!

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

('Esquina com Rua 'Marina Frutuoso)
.

Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE:' 3372.1616
Plantão� 47 9107.1865

Empreendimentos lrnobiliários atendimento@,megaempreendimentos.com .

Apartamento contém 1 suíte, 2 quartos,
sacada com churrasqueira, sala de
estar/jantar, banheiro social, cozinha
integrada, área de servico e 2 vaqas de.

garagem. R$ 170.000,00 .

SOBRADO RESIDENCIAL
Excelente sobrado localizado em

área nobre do bairro Ilha da Figueira
(rua tranqüila, sem saída). Contendo
1 suíte com hidro, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, ampla sacada,
cozinha mobiliada, área de festas
com churrasqueira e piscina, sauna,
fitness, área de servico e 2 vagas de _

garagem. Consulte-nos!

SOBRADO • ALTO
PADRÃO (NOVO)

Localizado no início do Jaraguá Esquerdo,
próx. ao Acaraí. 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. Linda vista

da cidade. Consulte-nos!
.

TERRENO
NOAMIZADE

Excelente imóvel de esquina,
localizado na Rua 13 de Maio.
Pronto para construir, com área ...

de 577m2• R$185.000,OQ_

SOBRADO - RES. E COMERCIAL
Otimo sobrado localizado na Rua João

Januário Ayroso, Bairro Jaraguá Esquerdo.
Contendo 2 suítes sendo !JlJla com banheira de
hidromassagem, 3 amplôs quartos e demais

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

escada toda em granito e porcelanato, amplo jardim, '

. aquecimento central solar e à gás, ficam na casa os

móveis sob medida. Na parte da frente do imóvel, tem
uma sala comercial de 85,93m2 com estacionamento

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

336m2• Consulte-nosl

CASA�·CHICO DE PAULA
(próx., aCarinhoso) ,

�

Amplo terreno com área de 450rl!.2, e casa
com 220m2 de área construída.

Contendo 1 suíte, 2' dormitórios, sala de
estar, sala de jantar, cozinha, 2 banheiros,
ampla área de festas com churrasqueira e
fogão a lenha, 8&pàco para piscina, pomar
de frutas, depósito, 2 vagas de garagem e

portão eletrônico. De R$ 350.000,00 Por
R$ 330.000,00 (aceita apartamento de
menor valor como parte de pagamento).

"

TERR. RES...ÁGUAVERDE
Lindo terreno residencial,

loteamento asfaltado, rua sem
saída, pronto para construír. Área .

de 450m2• RS 95.000,00

o Empreendimento: .

_

.13 pavimentos
• 2 Apartamentos por andar
• 3 Suítes
ti' 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, brincuedoteca
e piscina térmica

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

dois ambientes, lavabo, sacada com
churrasqueira, cozinha, área de serviço
éom banheiro e 3'vagas de garagem.
Edifício conta com Espaço Gourrnet,
Pisdna, Academia, 2 apartamentos

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

EDIFíCIOMARANGONI ..

·

. VILANOVA
. Localizado na Rua 25 de Julho - próx
ao Posto Mimé. Contendo 2 quartos,
bwc social, sala de estar/jantar,

sacada, cozinha mobiliada, área de
'

serviço e 1 vaga de garagem. Área
privativa de 79m2, acabamento em
gesso, piso lâminado e ambientes

mobiliados sob medida.

R$165.000,OO - Liberado para'
Financiamento Bancário.

EDIFICIOPROCÓPIO·CENTRO-
OPORTUNIDADE

,

Contendo área privativa de 110m2, sendo
1 suíte, 2 dormitórios, ampla sala de estar
/ jantar, sacada, banheiro social, cozinha
sob medida, área de servico com sacada,

depósito e 2 vagas de garagem.
De R$ 230.000,00 por R$ 215.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 24 e 25 de julho de 2010 Glassimais 5

casa de alvenaria, nova, c/ 2dorms.+1suíte, sala e

cozinha integrada, captação de água da chuva
R$128.000,OO (lib. Financ.)

VENDA-TERRENOS

100057 .. EscoUnha (Guaramirim)

casa de alvenaria, cl 2dorms. cozinha
sala de estar,cozinha e sala

de jantar conjugada
R$125.ÓOO,OO (lib. Financ.)

VENDA .. CHÁCARAS/síTIOS
1144-Caixa D'água-Guaramirim - 242.800m2 cf
casa alven., c/lagoa peixe, arrozeira e mata

R$750.000,OO
152-Barra Rio çerro-Jaraguá Sul- 125.000m2 c/2

casas alvenaria, pisclna, murada e cf mata
R$1.300.000,OO

1215-Rio da Luz-Jaraguá do Sul - 225.000m2 cf
40% pastagem, mata nativa e água corrente

R$230.000,00 (aceita permuta)
1248-Ribeírão Grande-Jaraguá do Sul- 3388m2, cf

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

1251-Barra Rio Cerro-Jaraquá Sul - 20.000m2
R$86.400,OO

1259-Figueirínha-Guaramirim - 13.000m2, cf
topoqrafia regular, água corrente

R$100.000,OO
800101-Ponta Comprida-Guaramirim - 10.000m2,
cf casa de madeira c/3 dorms. R$100.000,OO

Apto cI2dorms.+1suite, 1 vaga
garagem

R$190.000,OO

casa alvenaria c/1dorms+3suítes

(hidromassagem ),semi-mobiliado
R$400.000,00

V
E
N �,

:.t

D
E

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

1 vaga garagem
R$268.000,OO

1190-Barra Rio Cerro-Jaraguã do Sul R$SO.OOO,OO
1193/1194-Rio da Luz II-Jaraguá do Sul R$38.000,OO

1211-São Luís-Jaraguã do Sul R$95.000,OO

1231-Braço do Sul-Schroeder R$42.000,OO
1238-Ribeirão Cavalo-Jaraguá do Sul R$21.500,OO

.
1241-Guaniranga-Guaramirim R$70.000,OO
1245-Rio Cerro II-Jaraguá do Sul R$63.000,OO
1247-Figueirinha-Guaramirini R$40.000,00

1252-Rau-JaragtJá do Sul R$95.000,OO
1254-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$100.000,OO
1256-Ribeírão Cavalb-Jaraguá do Sul R$53.000,OO

i260-Nova Brasilia-Jaraguá do Sul R$i.200.000,OO
80007-Rio Branco-Guaramirim R$55.000,OO

800i5/800i6-Agua Verde-Jaraguá Sul R$117.000,OO

80017/8001.8-Agua Verde-Jaraguá Sul R$ii7.000,OO

S0024-Água Verde-Jaraguá do Sul R$160.000,00

S0025-Jaraguá 99-Jaraguá do Sul R$89.0DO,OO
80032-8arra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$75.000,OO

80034-João Pessoa-Jaraguá do Sul R$70.000,OO

80035/36/37-Amizade-Jaraguá do Sul R$95.000,00
100051-lIha da Figueira-Jaraguá do Sul R$350.000,OO

100052-Ano Bom-Corupá R$110.000,OO

100054-Aguas Claras-Jaraguá do Sul R$99.000,OO

sobrado cI 2dorms.+1suite master,
400m2, c/2 vagas garagem

R$470.000,00

800151 - Centro

Galpão Industrial com 775m2 e

terreno de 8000m2, pé dlr 3,5m
R$i.500.000,00

Apto e/3dorms, semlmoblliado.c/
hidrômetro individual

R$130.000,OO (lib. Financ.)

Plantão de Vendas
Segunda:09:00·12:00 e 14:00..18:00
Quarta:09:0Q..12:00 e 14:00..18:00

Sexta: 14:00 18:00
. Sibdo! 09:00 13:00

'Venha conhecer o
APTO DECORADO
R .• Alberto Curt Vasel

V �!,

E·
N
D
E
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COMPRA

VENDE

ALUGA
ADMINISTRA

3372-1122
VIVENDA PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Rua Jorge Czerniewicz, nº 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
MONT BLANC - apto>
de área total 233m2
cl 01 suite cl hidra,
02 dorm., sacada cl
churrasqueira e 02

vagas de garagem. '

R$348.000,OO

ATLANTIS-

cl 02 dorm .• ,

sacada cl

REF1266 - ED.
,

BELA VISTA - apto
todo mobiliado

68,84m2 e área
total de 80, 56,
cl 01 suite, 01
dorm., 02 vagas
de garagem.
R$215.000,00

�gER��
I

· �-

�
f

REF 2865 - casa alv
128m2 e terreno de

351m2, cl 01 suite, 02

I REF 2860.- casa alv 230m2 e terreno de 360m2, I REF 2864 - casa alv. 105m' e terreno de 347m', 1
� cl 01 suíte, 02 dorm., 03 bwc, churrasqueira, ; cl 01 suite, 02 dorm., cozo mobiliada, garagem. 1I garagem. R$270.000,00 ! R$198.000,OO l

W���,__�_ ___j,__, ----J
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itaivan
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www.itaivan.com.br (47) 3055.3412
IMOBILIÁRIA Rua Presidente Epltáclc Pessoa 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC
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itaivan
IMOBILIÁRIA
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:; Ref 6657 - Amizade - Casa Alv c/ 133,60m2
,� - suíte c/closet mobiliado - 02 dorm - sala

� estar/jantar - gar p/02 carros - Permanecem

� moveis sob medida - R$238.eOO,00
s:

:2

m
Q)
::::J
no

,Q.
o
«c
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, coz, bwc, lav,
garagem. R$500,OO

Ref 6669 - Agua Verde - Casa Alv c/
99,40m2 - suíte - 02 dorm -garagem -

varanda -R$210.000,00

Residencial Terra Rorae - R: Dom
Bosco - Bairro: Vila laíau

-

- Jaragua do Sul -

,

Apartamentos de 02 dorm - Area Privativa:
69,63m2 - Entrega Março/2013 - a partir de
R$115.bOO,00

A-541 - Vila Nova - Apto - 2
dorm, sala e coz conjugadas, bwc,
lav, garagem. R$650,OO + cond.

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, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Ref 6542 - Nereu Ramos - Casa Alv c/
130.00m2 - suite - 2 dorm - area festas
- 2 vagas gar - massa corrida - gesso
R$208.000,00

Ref 6651 ..: .Amizadé - Casa Geminada c/
144,00m2 - suíte cl sacada e armários

'e embutidos - 02 dorm -sala estar/jantar -

'gi:H p/02 carros - R$238.D'OO,00

A-526'- Barrado Rio Cerro --Ap
tos Novos - 2 dorm, sala, coz cf
móveis,bwc, lav, sacada cf churr,
garagem. R$700,00+cond�

,

Ref<4844 - Tifa Martins - Resid Eliana -

Apto c/ 59,17m2 - 02 dorm ; bwc - sala
estar/jantar -sacada c/ et)urr' - vaga gar
- Pronto para morar -,R$H5.ÕOO.00

, A-536' -; Czerniewicz - Apto - 1
dorm, sala e coz conjugadas, lav,
bwc. R$400,00+R$20,OO cond.

Ref 6609 - Casa de Alvenaria cl Area
164,20m2 - Local nobre Loteamento Ville
d€ Lyon - Bairro: Amizade - suíte+ 02
dormitórios - bwc social - sala estar!
jantar - espaço Goumert - lav - gar p/
02 carros - Valor R$315.000,00

Ref 6668 - Casa Alv c/ 2QO.00m2 - ,

Suite - 02 dorm - sala estar/jantar - 02

vagas gar - área festas - depósito -

R$340.000,00

A-542 - Centro - Apto - 1 dorm,
sala, coz, bwc, lav, garagem.
R$400,OO + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan
IMOBILIÁR.IA

www.itaivan.com.br
,

. (47) 3055 3412
,

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC
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� ...

• Cozinha, salas de estar e jantar integradas
•Sacada com churrasqueira
• Espera para ar-condicionado e TV a cabo

• 2 dormitórios
• Banheiro e ãrea de serviço

." ::.

•Garagem privativa

·Apartamentos com 54,76m2 e 67,53m2

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

8805-72631-8448-97238412-4712 8447-9 -19

--

Você de casa prõpaja
.

� ··\&idas exchJtwros
•

o seu sonho da casa próp(-a virou realidade.
J

A partir de ago!".l, você vai ppcter realizar o sonho de ter
a suapmpria casa, VrJf..fcom maIS qualidade de V'1a, segum!�ça. confGrto e privacidade.

PtA,"ilÃCl UE vemAS

-473055.3009. 8424.5050
!l� i Çlmfre P�.tI{o.Fr.;mdte.1t,·Zl '! 1,({)Ttro :�:\r:-!(JW.I qrl �uj

REF147 - Amizade - Lote cf
318,5m2 em rua asfaltada.
Aceita 50% de entrada e saldo
direto cf o proprietario.

REF175 • Baependi - Casa alv. cf 1 suíte
+ 3 quartos, sala tv, salá jantar, 2 bwcs,
lavanoena, cozinha, garagem para 2
carros, área de festa cf cnur, portão
eletrônico, toda laje. R�260.000,OO

1.

Fone/Fax

(47) 3373-2135

REF228 - Czerníewicz - Apto com 1 suíte + 2

quartos, sala 2 ambientes, cozinha mobiliada, 2
bwcs mobiliados, área Ele festa completa e 1 vaga

de garagem. R$195.000,OO
•

REF113 - Vila Rau -Ed. Le Petit - Apto com 2

quartos, bwc, salá cf sacada, cozinha com

móveis sob medida, área de serviço, área de

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VENDE: ILHA DA FIGUEIRA Apart., 3 dormitórios
(sendo 01 suíte), sala, cozinha, área de serviço,

banheíro social, churrasqueira, sacada e garagem.
ResidencialHilamar. R$ 180.000,00

Apartamento em

construção, 3
dormitórios (sendo
1 suíte), salade
estar/jantar,

cozinha, área de
serviço, banheiro
social, sacada cf
churrasqueira e

duas vagas de

garagem.

Área privativa: 112,03m2
Área total: 158,03m2

o CORREIO DO POVO · Fim de semana, 24 e 25 de julho de 2016

INVISTAJÁNO SEU FUTURO!

Classimais 13

EPASSOS
• J' •

amoveis

47 3055 0073 - www.epassos.com.br
Iv\arino Frutuoso, 180· solo 40 .. Centro - Joroguó do Sul"SC ., Plantão: 47 9973 8020

IMOBILIÁRIA
®

COMPRA

INTERIMÓVEIS VENDE

INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

CRECI914J ALUGA

(47) 3371-2117 Plantão 8404-849819183-2333

Rua João Picolli, 104 I Centro I Jaraguá do Sul/SC

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
Apar!. 2 dormit., sala, coz.,lavand.,bwc, sacada e

garagem. Rua Domingos da Rosa- Ilha da Figueira
Ed .Bela Vista. Aluguel: R$ 550,00
Apart. 3 dormit. (sendo 1 suíte), sala, cozinha,

banheiro, lavand., churrasqueira, sacada e garagem.
Resid. Hilamar - Rua José Pavanelo - Ilha da
Figueira. Aluguel: R$ 700,00
Sala comercial Ed. Chiodini • Centro R$ 450,00
Sala comercial, área 45 m2• Rua Preso Epitácio

Pessoa, 1465 - Centro. Aluguel: R$ 550,00
..,.,...,.--,!!!,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fone/Fax: (47) 33

7
O> •

t.r)
t.r)
N

zs
w
o:
(..)

IMOBILLÁRIA

MANN Rua Maria Umbelina da Silva,

Venham nos visitar

,De 14 a 18 de Julho-
Jaraguá do Sul - na Arena Jaraguá

REF- 3732- 8aependi .. aR.
dormit., sacada c/churras

REF--1675- Vila lalau- apto- 1 dorm., demais
dependencias, sacada c/churrasqueira.

Á partir de R$89.000,OO

.
REF- 2308 - Agua verde- apto- 2 dorm., bwc

social, arsa de serviço, sacada c/churrasqueira, 1

vaga de garagem. R$98.000,OO

..

TERRAço CONDOMINIAL. li)IPROPORCIONARÁ OPÇOES DE LAZER '

REF· 518- Chico de pauta- terreno "comercial"
.

area utH 302,50m2 R$85.000,OO

REF- 3923 - MOLHA- 2 OU
3 DORM., C/SUITE.

REF .. 3921- CENTRO-APTOS 2 E
3 DORM. "OTIMO PADRAO"

VENHA CONfERIR E CONSULTE A
MELHOR fORMA DE PAGAMENTO

120 X DIRETO COM A CONSTRUTORA
REF- 3941- Jaragua esquerdo- casa de alto padrao: suite, 2
dorrn., 2 vagas garagem, jardim de inverno, tubu!açao agua

quente/fria. valor sob consulta.
REF- 3761- Tifa monos - 3 dorm., suite, 2 salas + chur.,

2 vagas de garagem, ünanclavel R$135.000,OO

ua.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370·__480 I 9609·0736
I imoveis@franciscovende.cóm

Rua José T�.eodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

1'1I
I
JI
�IiI
�I'I��I
wl

�'!:"IIIW,
I
f�
I
I

�,f�

Itl,!
,�

Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.Ol - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

I Oferta

II r,,pI', 'I';,: mp Ive _I�!
I
I

I
Imõvellocallzado no Bairro São Luis

Terreno de 722,30m2l Casa em Alvenaria com
200m12, com 3 quartos, sala de estar, jantar, coz
inha, 2 bwc, garagem, depósito e área de festas.

: 1

I

"COfft),spondéllte, ,alXIIIl
"tiAliSeS.80\ri',s hablta,cJ,onaft

.

RUAR!NALOO aOOO,-7Iij·
lLHiI\D�"�GUE�U'{A .

1��.c.oi",tOr.UOlf"ç:omjbr

Fl-N,AN·CIAME·NTOS
• F'.tttanciamento5 Habitacionais

• .;' .. : '. I , ,
• �

,.
..

'

• Aquisiç,ã'o' ele Terreno e Construção
(Cd'm .construtor própriol.
't'Imovêl NovoelJsado

. ':: . ',.',,'.'.. : .... .';' -.; .!"";. "
.

",:"/

.*, Matecial'",de Construção
I

. ,�-. �'.' '

•

,.(Construcafd)

t

Liberação de FGTS

REALIZANDO SONHOS
,

./

-DA SUA CASA PROPRIAH�

Casa 130m2, 1 suíte, 2 quartos, sist.
alarme, acabo em gesso, mais edicula
de 30m2, Ótima localização, Corupá.

Ótimo Investimento para condomínio,
126m de frente para SR 280.

Ohácara 37�OOOm2,
nascente ds,'água, 4Ktn
'do centro (f,ê Cotopá"SC.

�=�....:,.-.........,.---'---

R$87.000,OO
�--------------------�

Terreno 3.700m2, .92m de
frente, bairt<l ,Ano Bom.

9-prupá. ,R$ 29�OaO,'oo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WS Imóveis agora com

consultoria Habita_ç_i_�_��1!
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federa�":

�.,.,.�
••

H

www.imobiliariaws.com.br
vendas@imobiliariaws.com.br- venda.s1@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim d.313'! VlUil··31! OI'I/Nlbni'
. , Im

Glassimais 19

Financiamentos

IV
CAIXA ECONÓMICA 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.

Ref: 207 • CenlroJGuaramirim: casa
em alvenaria com 2 quartos, sala,
copa, cozinha, 1 banheiro, área de

serviços, churrasqueira, garagem, e
uma edícula nos fundo$ com 1 quarto,
casa toda mufada com portao
eletronico, RS220,OOQ,OO'

ijef· 0186 Guaramirim/lmigrantes - Casa em

alvenaria, com 4 quartos, saia, cozinha, 2 banheiros,
lavanderia e garagem para 3 carros. casa com 200ft\2

� oe área construída, R$ 2,50,000.00

Rei 205
Amízade/ .

. Guaramirim casa
gemlnada com 02
quartos sendo 01

suíte,sala, cozinha,
fianhelro social,
lavar:Jderia e

garagem. casa toda
.

murada,
A$140.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3275-0080
,

Plantão
9993-3881 / 9973-9089

Água Verde
Casa alvenaria,
nova, suite, 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

sarra- Terreno
450,00 m2 Rua
asfalto prox.

Brazão.
R$120 mil

Czerniewtz - Casa
alvenaria suite 2

quartos,garagem 2
carros Prox. Pama

R$Negociável -
aceita Apto. Terreno

APTOS:
CENTRO: Apto. lindo suíte 2

quartos, garagem, 2 elevadores
Prox. Angeloni Velho
R$240 mil
CENTRO - APTOS. Ed.
MUNIQUE 1 SUITE E 2
QUARTOS
APTOS. Ed D. WALL 1 SUITE E
2_QUATROS

TERRENOS:
AGUA VERDE""" Terreno com
420 m2 escritura
R$55 mil
VILA LENZI- Terrenos 18X 24
prox. Arena
R$120 mil
VILA NOVA- Terreno com
15,50 X 23,82 comercial
R$240 mil

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 alvenana com

suite 2 quartos área de

testas,garagem
R$250 mil
NOVA BRASILlA - Casa suite 2

quartos, copa sala. pscina,
garagem 2 carros
R$235 mil
FIGUEIRA - Casa alvenaria com

'3 euartos.saa, copa, garagem.

prox. Brazão
R$150 mil

Czerrniewtz -

Apto. 3 quartos
lindo, quartos

amplos,
garagem 2
carros

R$130 mil

Rua Walter Marquardf, 407 • Bairro Vila Nova

__� ��,.e.ep - 89.259-700 .. Jaraguá do sul/se

r:':

.. : .

TROfÉU DE'
NATAÇÃO
DA FILHA . .

•••••• 1. •••••••••• : ••••••

.............

.
.

.
.

NASCIMENTO
DO SEGUNDO

FILHO

O PRIMEIRO
ANIVERSÁRIO
NO NOVO LAR

Ma�riz: 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 locáções: (47) 3361-1414 I Vendas: (47) 3361-2222
CRtQt9;Z$<;

www.dc.côm.brIJldn!;IO de scuunda a sébado, das 8h ,'15 lSh, com taxas especiais.
I

Ref. 5009 - Chácara em Garibaldi, com
306.000,00m2, casa, pastagens, próximo ao

Posto Mime. Valor Negociável.

Ref. 2900 - Terreno no bairro Vieiras, com 4.(')00,OOm2,
próximo ao Motel Misterios. Valor Negociável.

Ref. 1975 - Terreno em área de comércio
no bairro Barra do Rio Cerro, Rua Angelo
Rubine com 433.71 m2, Valor Negociável.

Ref. 1652 - Casa no bairro Rio da Luz,
02 dormitórios, 01 Bwc, próximo a

Ceval. R$80.000,00 Flnanclável.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA

.

REF 326 - Ed. Suelen - Apto. 1
suite + 2 Dorm. R$150.000,00

Ref 528 - Casa Alv - 1 Suíte + 2
Dorm. R$297.000,00

.

Ref 325 - Sobrado Alv - 1 Suíte Master, 1 Suíte
Mobiliada + lDorm. R$410.000,OO

Ref 428 - Ed
,

Jaco Em-
mendoerfer
-1 Suíte + 1

Dorm, 2Bwc.
R$268.000,00

REF 488 - Casa Alvenaria - 2
Dorm. R$198.000,OO

-----

"
. _,

Ref 423 � Terreno Cf 701 ,60M2.
'. R$70.000,00

REF 342 - Ed. Vicenzi - Apto. 2
Dorm. R$120.000,00

Ref 384 - Casa Alv - 2 Dorm. + Edícula
Cf Bwc, Fogão A Lenha E Churrasqueira.

R$125.000,OO
----.

REF 433 - Res. Neuínann - Apto. 1
Suíte +' 1 Dorm. R$125.000,00

REF 430 � Res. Alberto Marangoni
- A to. 2 Dorm. R$158.000,00

REF 368 - Sobrado Alvenaria -

Suite + 3 Dorm. R$680.000,00

Ref 330 - Terreno Cf 393,25M2.
R$135.000,00
.'

,

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

Glassimais

(47) 337·2-0555
PLANTÃO

BETY 9156-7700 tlRIO 9979 ...6750

Ref 341 - Apto Cf 3 Dorm.
R$140.0QO,00

Ref 461 - Apto Ed.Normandia
- Apto Cf 1 Suíte + 1 Dorm.

. R$145.000,00

REF 343 - TERRENO COM 776m2. DE R$360.000,00 POR R$320.000,00

REF 513 - Casa Alv. - 1 Suíte + 2
Dorm. R$220.000,OO

Ref 396 - Terreno 2.393,33M2.
R$1.950,000,00

Ref 414 - Chico De Paula - Prédio
Cf 4 Apartamentos. R$270.000,OO

REF 511 - Casa Alv. - 2 Dorm.
R$115.000,OO

REF 510 - Vila Lenzi - sobrado alv
- 1 suíte, 2 dorm + sala comercial

cf lavabo. R$250.000,OO

REF 425 - Gasa Alv. - 3 Dorm. - 2
BWC. R$250.000,00

Ref 333 - Terreno C,' 420M2:
R$58.000,00

Ref 392 - Terreno 369,20M2.
R$78.000,00

----..,.,
.

: AMl

REF 348 - Sobradó alv - 1 suíte +
2 oorm DE R$180.000,00 POR

.

R$174.000,00·
'

REF 329 - Ed. Orion - Apto 2
Dorm. R$155.000,00

Ref 320 - Casa Alv - 3 Dorm.
R$235.000,00

REF 434 - Casa com 3 Dorm
R$179.000,00

Ref 424 - Terreno Cf 962M2.
R$360.000,00

-�--

REF 417 - Casa Alv. - 1 Suíte + 2
Dorm. R$198.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão
"9187-2075/9902-4 '

M o V E • ,S.

R,ua Anse,lo ,S/chioche�, 280 s,ala ,04 tel/afon
Site:, ww'w.trin delmove,is,.,com

(Ior> ,31,:1- :Relldelftdllll tis". 'li/f'fIian.dia;
Medtndo ''1I_/llfi;m'' de ',.a Udt,. 1 suiif:�� 3;,

'.í/l.ttu", bw'lJiy, lIi'iI!lill dtl!! iet'B��� lSatli ,e ,(i(lll�

JAt.lHIidai� 'JItc:adiIJ,q th:Uil"rIl.sfL, :t, _Ia '111,.

".qemil' aMf'iep em '1tto� I' 1:4'J._�.
(.nllada_e/flNto "�ml8mm, iii (iiQn'trru,toft�).

'

tl)0389 • i!I:Iib.'ldo ,__o 11__'Ií!� lu,peil'fM l
'qtIlJIJRoS; 1 /fJIW(� 'il.tid/lll:ha�'ilMltliflilii.)�.I,tl,
�.fliltd.", .'I/á'de, 'fi",,,,, tI t,h.JllIIsqlIJlStll"

�IJ"lIIrtllj_t.l� 11.18MIí!I: $",.,..";2. il!jiJillntirl" 1_(�
',_,,� (io'dab.;j.lt.'I.!fI."�I�p••,._ :,.rll l't;RtM. 'I

lrt:Wffftl)Mm_m", 1$ 'i!WS�_J»"Ir, ,p,r;,f!ilill�.••

11:100 IJ'it ... !SlI1Ihrtldl/lll ml,dI&f!ldo il,!jmi' ifiltl.OI
ItIIIJifiIIn/I!lJJ� '01 ,tliJ'IiM� !!Iatl:i�lIllt, '0/111'11(;" Sillli.l.

'liI4f11,'i!l:hl.;.o'blítWIi.� t.fifl:'�t*fo. 'f'fI" de,f_t.·� ,

(ifit.$;IIN14liill:'lit.fbl� :WNJfiilfi; rCóltlill'!Mm;;jJ.1$,
l'(J�"'OO 1I;1t:.:4W1oPiI:iMJJ.

COliJ" :122 'OMdimlin.fo IQ.n'ra�q Ulm"�
1fII/Ji ,,!JJ lI'fiIid'lrr� .:1. ,._rI f;/ $'fl:adlíf� 2, 'I!lU",.s rll
�'a� _e� 'Iill'linfit.t� hafl de�1lf.Rdllí. !Sala

'••tll'� 1$1111:. de tSifll.t'�, if'..",� ,llfi"and� lulbo�
,'1'lailll de "I/!,tiali tI'",nür�'iI·lllr. pialtl. ,are t

'1C;IIiIIflrOlifnQ .$0••1'0,••$211.1*,00
"

IIHlIJIfI'1U�I�IIfIIIIHI!lIJIIIUIll"uI/UriiIIl'�mm/illl�; 11Í11'lui/llI'II!IIUlJiIIllIi�II!Ii.HllllmIH�IfIiHjl#lIIr!lNrHfflkH!IUf�IWIi!!jl1ll1tiffllrllm,;tjWi!IUIIII!#IIII/bJfIi!JH!rJllllllli'HI/iIIlH'lIHlmlmm}lmliJllHfiJHlI!mmm/ljm�ufi!!lll1I�#mLif111 !UIIHIIIIIIINm/IfIH�IJHlilllHlfljIIII!JllhHllml!!illlllitllliriJHrlilfllll,i!IHri!lHI!1IllIIP./iHIlÍ/t!llllijllmlllrlll!!im#llmiijJlI"ilUlII�II"rJllIH!!/llmfflHnMU!IJ/IIHri�mflij/IJfliWIHiIU�

S�f.À'� _lUlA '�Ot "' 21M .� l' jp�SO ..

mld"ndc 81".ml � :PI;I/II., _ti tifj·rtJ6.r$o. R$
'610/" 'lêM itJoMo.mlnillJi

CO,O 4),3 "'IIí.OtAtlO (ASA, ,.. I$.'lIftl:!lillt,.. 4,
qlli�'l/tO.IJ. ,_1", fill1tdfth'l1li�I"Ií"IItJed!ii# 8lilltfrtefrrfli"

.p''I1I.f,lII!im,I$I$:O;/.'

l'iEARENOS,

tOfJ ,lIlt ,"'" �tl!&o '. ''1JlMfIOfII'IIJ ,t1J., ,(".e drt!/lit".
ti 'í;lIf,ill'''_l, ull �I:lOft 1 àlilll:t� t!iiit,nd: fi
,dl/.lii!, dill(,l!!:l,.d'jffid;IIi!N,� ·toriI'MO iii �Bilhll:
IPIlli!rfI!!i, '••i ,lil1",j"lfto, lI'IiI$CrIIi'l/litlll!idi 'I/1iI11I
i/tifll,PI "'fiiiNIi.tm&ill!1 f: 'rvotles ftlt!lf,rf'trr.,,, fIIi,$
_._•.00At. ','I'CI>I!!ir$ta .:'tlMapll:iifl' i/Ji.1JjQ:1IIi

�m.'w!t.,

'fjJíJiO' Ja'1 � .1. .fltJlfM" ltK/lJIirt'iJJltJíiI 'lIi,tl fitlillll'l
'IfIlM_ iIIi:. ,l:ihíl.'IIt"ltNiq� ItIU� 4iflliMt,!I.,w bWf.li?IiíIt;$lJf" :l

.'''11 ,.,edll/lll fflO!M '-'f1fili,. 'ft$�ili;_�OO

.

010 'JI15 - Aptliilr ..,.111: k'fII!Jl'.t, s/
.

1I'1t:lbillimelfrlm ,t:J :i 1/.!',Jliiili'.i!J;� .'1, (liI)!l" 1 /b!wc:.
.allilt tl/. 'fhlIU'If*iJí4 ,/ nmil� :1 v/C' de
pj'J,I:II!i�, .filQ dfi '(Ii'tt� 1,1�IIt.tlhlf. a,

l!fMllié.OO. Ale _.rel/i/Oi.,

COO - 402 - Terreno na Barra do Rio Cerro com 644,8Sm' de esquina. Valor RS 65,000.00
COO - 344 - Corupá - chácara com 6,S Morgos na Rua Carveras. Valor de RS 90,000.00
COO - 3S0 - João Pessoa com 630,DOm'. Valor R$ 325,000.00
COO - 394 - São Luiz ótima localização prox. KAIQUE com 303,OOml(12x2S). Valor R$ 60,000.00
COO - 35S - Guaramirim - Figueirínha com 3S0,00m2., Valor RS 45,000.00
COO - 352 - Vila Nova prox. GATOS e ATOS 860,00m'. Valor RS 200,000.00
COO - 396 - Garlbaldl- chácara com 33,000.00ml com pastagem,OS cabeça de gado lagoa de peixe, rancho, casa mista, toda

.
cercada, Valor RS 13S,OOO.00 A/Pr
COO - 393 - Vie{as - chácara com 2a,000.00m' com casa pequena de alvenaria, arvores frutíferas. Valor RS 88,000.00
Chácara Tifa Theílaeher com 2S,000.00m2. Valor R$ 85,000.00
Chácara na Estrada Ribeirão Grande de frente para rua principal medindo 12,000.00m1. prox. Igreja Nossa Senhora Aparecida.
Valor 8S,000.00
Chácara na Estrada Ribeirão Grande de frente para rua principal medindo 3,800.00m2com 02 lagoas, estruturas para construção

. de uma residência . Valor RS 85,000.00
Terreno na Fígueirinha (prox, Pedreira) com 360,OOm2. Valor R$ 30,000.00
Terreno no Rau (prox. eTG) com 3,100.00m1:Valor R$ 280,000.00

, Terreno Figueira (prox, SC- 413 ) com lS,OOO.OOm' :Valor RS 180,000.00
': Terreno .Guaramírim (prox, SC- 413 ) com 27,OOO.00m2• Valor.RS 350,000.00

C;ASAS
,tOOMI .....Vila MOV,ii .... ,leside,nciat 'spa,rta.kul"" Apartarn.e:ntD novo de tU)lO com 13:0m'J' Vetar de as 33:0.000#00.
toO Ilflj:-GU'lramirim ., ,f\il".irinha ,., ee!!fdllflcja 'emM.de,irl� tom 2. q:U'arto.s.1' sata'1' co:dnhal bwc; '1:I'lIar\der�:a. :lar'IJg�J@rrerH' rtlfrJad�ftdo 7'9:1!i,iOOm'l" V:alo'lf' R$ 50,:OOO�OO.
COO :392 - ttot.,amen�o tau, :Nwa 'ft ,", ettitdilndili em ,M'Vàtll:ria� Terreno medindo, .2S.o�'OOmil, Val9,r de RS lOO.rflOO,wOO,
'COD J'!O .. ' Rib Me'fna .. Relidln/cta me.dl/não :14SilJO.m;�; ÓUMA íUJ'Cp(,lflAÇ:�O� I. $u!tte.� '2 Quartos. s'aflr co,lJnha" �Ivandlda, e:!W:.tJ!:!fI!tS � :1 bwt,.� ,glral&m� chur,ra'squeira. V:at,af RS 260.000lJo.,
COO 1'95 "' Vila, '.n,li ,., Rsisldinda 'com Elseritu,rs"" 1 suh:l1,j '1: qUi'iflrt:os, :3 'salas� cá/linha, bJ'tanderili, 'rei d@ ffl''Stas� 2. bW«;f :l!anillli(!!MJ p�,5idnl" fJrtróximo ao G,iardini lre:I'1flt Va'foll R$ e0(1.000tOO" '

,eOD, 3611 ... I,arra do Ato C,r:f'tl:� P.Je,s;idêntiJil; em ,Atvenar,ia� U;Q/OOml" tenlfli'O clOm 3'l,5iJOm;'1I;� '3 qtos* '2 bwc.•, ,§il� Co.l., ll\l;iílInd.� 1{3,lr:ar,f!'fn. \la�alr dlli! IR$ 110"OOOiOO" Aceita F�n.iílInci.lmen;tõpeJa CEf:.
C/tlimm tom. 150JjQOm" ,r/i,Y Icom SOl8mi corn pisdna'í :16 l'í!ji,oa:s, de p,ei"JaJ:" 'Um :'iafplo, de 'tres ranchos. to,caUzlldo na. fE.sí:radl Ribe'h::.i!io Grande. Vator R$ 1,iOO.:OOO:,;OO
talla, :a _,tida na fiar.ra. fil,$�85 .OOO/J)(fJ,
"tflcio 'bt/!ijldalft(ii'lIf:Mar/ada do ,Iol� 1 Suíte. 1 ti'lJ'iílIrt.O� sata, 'CC:l.,,# t'!'Yj slciílId·" cO'm 'c'hurrasquej1ra. 1 vagl de ,ga,"s4iem,i tocaliliad,o no bairro Vila-NOIVI" R,' ,1:50J'JOOllOO
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Firenze I Centro Nereu Ramos

JD2186 • Saint Moritz· Aptos novos no bairro VIla Nova, 1
sulte + 2 quartos, COZo sob medida, sacda cf churras ,

2

vagas gar., elevador, salâo festa, playground. Valor: I
R$1.200,00. 1"

J02515: Água Verde· Apartamentos novos! Com 02 I,
li

quartos, sala, coz., área de serv, bwc, sacada com
.

churras, e gar. Valor R$600,00.
�J02541 • Centro· Excelente sala comercial NOVA no

centro da cidade com 30.00m2, um bwc. Ótimo
acabamento em porcelanato, massa corrida e gesso.
Fachada de vidro. ValorR$500,OO.
Jr.l2520· Centro- Sala comercial NOVA com 100m2. Valor!
R$900,00.

JD2640 - Centro • Lindo apartamento no centro de

Jaraguá do Sul, com dois quartos, sala, cozinha, área de ,

serviço, banheiro e garagem. Valor R$7.00,OO + Cond.
'

J02634 • Amizade • Apartamento com dois quartos, �sala, cozinha, área de serviço, churrasqueira, banheiro, �
garagem, ValorR$600,OO. .

h

Jd2639 . Sala comercial no centro de Jaraguá do Sul ii
'J

com 45m2• ValorR$650,00 + Cond, ijJ02646 - Vila Nova - Apartamento com Oi suíte + 02 11
Quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada com t11.

churrasqueira, banheiro, garagem. Valor R$ 800,00 + I'.·.�.Cond. I
Jr.l2638 . Nova Brasília - Apartamento com 01

'

dormitório, sala, cozinha, área de serviço, banheiro, i
garagem. Valor R$ 400,ÕO + Cond. II
J02591 - Centro - Apartamento com 02 dormitórios, I'))
sala, cozinha sob medida, área de serviço, banheiro, iI
garagem. Prédiõ com elevador e salão ele festas. Valor ':JR$650,OO + Cond. .,;

J02498 -. Nova Brasilia • Apartamento com 01
dormitório, sala/cozinha, área de serviço, banheiro. Valor

'

R$500,00,

Jaraguá Esquerdo

R$110.000,OO R$110.000,OO R$100.000,OO

CORRETOR
., .

DE IMOVEIS

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

162 - Tifa Martin,!), casa de alvenaria
com 130,OOm2 e terreno com

322,OOm'l.. Aceita troca por outro
imóvel R$200.000,OO.

053 - Czerniewicz-4:asa com

285,00012 e terreno com 392,00m2.
(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$100.000,00

012 - Nereu Ramos, casa' de alvenaria
com 180,00mz e terreno com'
374,62m2. R$200.000,oo

136 - Rau, geminado em alvenaria com

199,OOm2. R$250.000,OO

087 - São luis - casa de alvenaria com .

aprox. 120,OOm< e terreno com 06� - J�ao �essoa, casa de alv. cf

45360m2 (aceita apto de menor valor) 327,23m, edlcula, cachoeira, lagoa, e
, .

R$170.000,OO terreno c/190.600,OOm2• R$700.000,OO

028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf
200,OOm2 e terreno cf 329,00m2 aceita

sítio, R$220.000,OO

034 - Corupá - geminado novo de
alvenaria com 78,55m2 e 91,64012
(valor por geminado) R$127.000,OO

Consúlte..nos!

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,OOm2 .. , • , •• , , .. , , •.•.. , . , , ..• , , , R$700.000,OO
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 ,.,., , . , . , ...••.. , ..•.•.... , •.••... , •... , •. , R$S4.000,OO
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 .• , , , .. , , . , , , , •.. R$470.000,OU
046 - Amizade terreno com 489,48012, •• , •••• , , ..•• , .. , • , .. , , , ..•• , , .. R$117.470,OO
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8,1 05,7Sm2. . ....•.. , •. , •• , • , •..• , .. , •..• , •..• , .•., • , R$200.000,OO
076 - Amizade, terrenos - Itacolumi II a partir de ., , , .. ,., .. , , , R$79.380,OO
083 - Vila Lenzi terreno com 405,50012 .. , , •.. , ...• , , . , . , .. , •• , . , •..• , •. , , ...• , , •.. , , . R$160.000,OO
086 -Amizade, terreno com 505,OOm2 , .. ,., .•.•... , , ••••...•..•. , " .• ,., •• , R$79,350,OO
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÊE com 420,39m2 ., , • , • , , .•.• , . , , ...•.... , , .. R$132.000,SO
'093- Schroeder, terreno com 62.100,00m2 ., •.

.'
.-, , , .. ,., .. , , , R$ 870.000,00

099 - Corupá, terreno com 2.200,00m . , , . , . , , , , . , , , .. , , , , .. R$300.000,ao
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,Oam2 (ótimo píindústria) , . , . , , , , , . , , .. , . R$400.000,00
115· Vila Nova, terreno com 372,97012 " , , •. ,., .. , •..• , , , R$140.000,OO
016 - Schroeder , terreno com 537,82m2 ..• , , . , , , ,

'
•..••.. , •...•• , •• , .. , , •.. , • R$ 55,000,00

127 - Ribeirão Grande do Norte, terreflo�c/375,00m2 , , , , . , , . , , . , , . R$28.000,00
130- Amizade - terreno com 61.500,00m2 ..••... , , .. , • , .. , .. , , , •.. , , ••.• , •. , •.•. R$ 500.000,00
156 .c Chico de Paulo, terreno com 1.1 41,34m2 , .. , • , , , , •.. R$i50.000,00

CASAS
009 - Centro, casa de alvenaria com 317,00m2 e terreno com 900,00m2.......•.•.•.•...•..•....•....•.. R$550.000,OO
020 - Três Rios do Sul- casa de madeira com 11 O,OOm2 e terreno com 420,00m2 • , .. , •... , .... , .. , . , .. , .. R$93.000,OO
057 - Nereu Ramos - casa de alv. com 108,OOm2 e edícula com 40,00012• (aceita terreno cf parte de pagamento). R$170.000,00
040 - São Luis, casa de alvenaria com 110,00m2 e terreno com 392,00012" . , . , , . , , , , , R$ 140.000,00
039 - Nereu Ramos - casa geminada nova de 68,00m2 , , , , , .. , R$118,000,00
117- Nereu Ramos, casa de alv, 89,75m2 e édicula de 40,00m2• Terr. 360m2 (aceita carro pop. ou financ. banc.) . R$ 135,000,00
129 - Ribeirão Grande do Norte, casa de alv. cf 80,00012 e terreno cf 607,50m2 ..•... , .: , • , ...•....•... , . , R$90.000,OO
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00012 e terreno com 2,033,45012 , •....•. , •... , ••.. , •... .:

. R$i 50.000,00

síTIOS
021 - Scllroeder, sitio com casa mista e terreno com 16.007,00m2 , . . . ...• , •• , •... , • , • , .• , ••.• , ••.. , • R$130.000,00
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m2. . .. , •.•• , •..• , •..• "., .....•..•.•. , •... , ..•.•... , R$400.000,00
030 - Santo Antonio, cf casa de aív rancho, lagoa, cl área de i 75.000,OOlTf. aceita imóvel de menor valor R$ 430.000,00
038 - Rio Cerro com área de 175.000,OOm2 .. , ...• , .•.•..• , •..• , .....••...• , .•.• , ...•..• , .. , •..• , R$175.000,00
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,00012, c/ casa, área de festas, rancho, lagoas .... , . , .... , .... , .. , R$500.00Q,QO
048·- Schroeder - casa com iOO.OOm2 e terreno com 22.955,80m2 (aceita casa como forma de pgto.) , , R$ 280.000,00
163 - Guaraminm - cf casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas ... cf área de 126.600,00012... , , ....•. R$640.000,00

tNVESTJMENtOS
Temos imóveis a venda em Balneário Camboriu

(OMPRA • V,ERDE • ALUGA - FiAZ DOCUMENIAÇÃO IMOBILIÁRIA • R: Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo - Cenlro
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Edson Müller CeI. OI (47) 9112 ..1700- Tim 9601 ..1726

Corretor de Imóvets (47)3372-1700
CRECIISC N°. 8530 Jaraguá do Sul, - se Cep: 89.252-'190

www.muilercorretor.com.br

Terreno com infra estrutura 1500 m
do Noviciado-Pedra Branca, Barra
do Rio Cerro. 3000 mil m2 água
corrente, árvores frutíferas., todo
cercado. OFERTA R$45 Mil

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

suites(hidr)+3 qlos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

R$ 650 mil

Cód.1075 - Chico de Paula -

2 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia, garagem.
Financiável CEF

R$130 mil

Cód.1044 - Barra R. Molha

(Próx. gruta) -suítes)+3 qtos,
sala, copa, cozinha, fog lenh.

garagem, bwc

R$140 mil

Loteamento líacolomi -

.. R$ 90mi! c/escr.

SCHROEDER - Rio Camarada, 4 km '

centro Chácara com +1· 11,000,00
m2, com casa, Rancho, plantações,
com telefone, pomar etc .. Valor

R$110mil
,

Apartamentos'
2002 SFS/Ubatuba
2019
2012
2016

, �p17

Vila Rau, com 1 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,

garagem. Terreno com 374m2•

R$85mil

Cód 4005 Rio Cerro II
25000m2, casa c\200m2
mobiliada, rancho, lagoa,

árvores frut.

R$220 mil
PROJETOS E CONSTRUÇOES

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande
experiência no mercado de construções."Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves."

FINANCIAMOS PELO SISTEMA
{SFH).minha CASA minha VIDA!

Projetos Estruturais e Arquitetônicos
. lJEUAGJUSf;INA

ifi!ii iJ< li, Di !fi J, rir; I li

��RA V��DER I" COMPRA� J ALUGAR OU ADMINISTRAR,SEU IMOVEL
.,

' VNI:SI"rE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONIVEIS "

IMÓVEIS EM GUARAMIRIM

OBILfARI
3373-5738

Eduardo Guenther \ de)
Corretor de Seguros
Reg 050824.1.0594f.l

C. Pulo
COrl" to
CRECl
• COMPRA. VEN1>ADE IIIOVEIS
(C&Sa$. apus_.. Terc<lOOS. dIaQr.>s,
� ..�)
• LOTEAMENTOS
• FlJoIANCIANEMTOS (SFH)

mó eis

I J. 11111 .... 11 UII· 1111111 II III
.

II. I I·

delmAlels

• SEGURO OEAUTm.lOVEIS e C#.MINHOes
• RESlOE:NcWS
("....-.--1
• SEGURO DE \'TOA
• SEGURO Cl106/11. PARAEMPRESAS f:U GERAI.

• : SEGURO esnJOANTII.

Rua 28 de agosto, 2255 - Centro - Guaramlnm (Junto a Guaravel Veículos)

www.schellercorretordeimoveis.com.br

___"..._--_
.._----_._._-------_.-_.__._-----'_._ .. - .. _._._ ..-_._.,--_._ .. _.__._--,-,,----,-_._--_._.-.
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J
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I
I
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I
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I
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VILA NOVA - Residencial Grand Lífe Apto n. I
503 - com elevador C/sala estar/jantar, :
cotinha, lavanderia, 2 quartos, 1 suíte, I. Terreno loteamento Jardim das Acácias - R$65.000,00banheiro social, sacada com churrasqueira, 1 I

vaga de garagem. R$200.000,00 Entrega em I
fevereiro 2011 I

AMIZADE -

RESIDENCIAL
JULIANA

Apartamento na 403
- 40 andar

R$152.000,00
Apartamento na 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.

. Guaramirim - Casa em Alvenaria, no
bairroAvaí, com área de 155,OOm2, sendo:
03 quartos, sala, cozinha ..Terreno de com
450,OOm2. ValorR$145.000,OO

uaramirim - Casa em Alvenaria, no
airro Avaí com ISO,OOm2-, sendo: 03

uartos, cozinha, lavanderia, churrasqueira,
2 bwc, 02 garagem. Terreno com 690,OOm2•
000murado. ValorR$125.000,00
uaramirim - Casa em Alvenaria, no

airro Amizade com 13S,00m2, sendo: 03
uarros, sala, cozinha, 02 bwc, 02 gargem .

.
erreno com 504,OOm2• Valor R$
48.000,00
uaramirim - Casa em Alvenaria, no
entro com 160.00m2, sendo: 02 quartos +
1 suíte, e demais dependencias. Valor R$
59.000,00
uaramirim - Casa em Alvenaria, no

airroAvaícom 116,00m2 sendo: 02 quartos.
1 suite, cozinha, sala garagem. Terreno
oro 450.00m2•ValorR$130.000,00
uaramirim - Casa em Alvenaria, no

airro Avai com 112,OOm2, sendo: 03
uartos, cozinha, lavanderia.Ol bwc.,
erreno com 306,OOm2, todomurado. Valor
$115.000,00
uaramirim - Casa Mista, no bairro Avaí,
om 56,OOm2• Terreno com 360,OOm2.
'alorRS 95.000,00.

Guramirim - Casa em Alvenaria , no

bairro Amizade com 76,OOm2, sendo: 02
quartos, cozinha, sala. Valor RS
110.000,00.

TEMOS ÁREA INDUSTRIAL
A PARTIR DE R$ 7,50 PI M2

APoro:GUARAVEl VEíCULOS - 3373-0411
Carros: Novos, semi-novos e usados

JARAGUÁ ESQUERDO
Casa com suíte mais 03
dormitórios, bwc social,
sala de jantar e estar, cozinha,
lavanderia. Churrasqueira,
lavabo e garagem nos fundos.
Metragem da casa: 193,OOm2
Metragem do terreno:

409,50m2
R$320.000,00.

TERRENOS"
- � /'

• Terreno - loteamento Itacolomi II R$87.0oo,00
• Terreno - loteamento Ville de Lyon R$82.000,00

• Terreno .- loteamento Champs Elieses R$128.600,00
• Terreno loteamento Demathe - Bairro Nereu Ramos

R$57.000,00 - lote 5
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ReI 085 - Barra do
Rio Cerro - 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$242.000,00

• Ref 088 - Barra do Rio Cerro - Terreno
com 17.61 0,40m2 - Rua Pastor Albert
Schneider - Próximo a Malwee Malhas

• Ref 087 - Barra do Rio Cerro - Terreno
com 334m2 (13,50m x 24,75m) -

R$67.000,00

• Ref 086 - Barra do Rio Cerro -

Terreno com 945m2 - R$77.000,00

Ref 092 - Barra do Rio Cerro - Terreno com
8.805m2 - Próximo a Malwee Malhas

Pastor Albert Schneider 1946 - CEP 89260-300 - Barra do RIo Cerro - Jaraguá do Sul - SC I marquardtlmoveis@gmail com

www.araisoimoveis.net

Telefone: (47)3372.2819
Plantão: (47) 9911·7628

,

�IMOYlI Rua Antonio Teixeira dos Santos
Jr, 41 Centro • Jaraguá do Sul

PlOOO6 - Sobrado 4 quartos, sala TV(jantar, rozinha, iavand., 2
banh., uma ampla órea de lesto ri piSlina. Firom móveis sob medida.

Garag.p/4 rorms, Terreno ri 435m2• Ace�. negOtRS 360.000,00 .

.. " " .....
' ....�..._-,......._..;.,,_-,

PIOOO8 : RES. NOVO HORIZONTE - Apto. com 1 sufte + 2 quortos,sa
10,rozinho,lavonderio, sarodo rimur., 2 vagos no garogem. 7' andar.

AWGA·SE ou VENDE-SUPTO NOVO DE ALTa PADRÃQ

PIOO15: GUARAMIRIM, BAIRROAMIZADE. Sobrodo de al>lde alto padrão.
Porte sup.:2 quart., 2 banh., 1 sufte rido!me banh.hidrom.+ 1 sola. Purle
de baixo: rozinha, lavanderia ri IJlÍVeissob medida, sola TVflantar/e5IOr.
Uma amplOárea de lesto no e51i1a nísIiro ri fagão e fomo a lenha emur
rasq., 1 QeIpenIo e 1 banheiro + uma lindo pillina de vinil.l'orIõo eIeIr_

Garogem paro4omllS. Terrenorl690,'J0m2. R$5OO.IXXl.oo.
PIOOO? • TABULEIRO. Casa de alvenaria com laje. 3 Dormi

torios, Com móveis. Terreno com 321,60m2. R$200.000,OO.

E-mail: contato@paraisoimoveis.net

GUARAMIRIM - AVAl GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM - AMIZADE GUA,RAMIRIM - CXA D'ÁGUA

Cod. 154- Coso em

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

Negociáveis, ou troça-se por
chácara

CQd.153 - Caso Mista c/90m2
c/ 3 quortos, sala, coz, bwc, Gra
ragem, lavanderia,churraqueira.
C/ Geminados no fundos de
14,5,50, para 2 kitinetes c/

1 quarto cada, cozinha, bwc,
lavanderia, c/ padrão de luz

separado. Valor R$140.000,00-
Negociáveis

Cod.168 - Casa alvenaria c/
4 quartos,l c/dose.c/ suíte e

hidromassagem, sola grande,c/
Bwc,Cozinha,com aquecimento de
águá a gás,e tbem os Bwcs,Camara
de segurança,e cerco Elétrica,área de
serviço c/bwc. Garagem, vorondo.
Terreno 570m2 Valor R$235.000,00

- Aceita negociação ref. Apartamento
em Guoramirim ou Jaraguá.

Cod. '171-Terreno 360m2- 12x30-
plano e escriturado,Volor R$

45.000,00, somente avista, não
aceita financiamento

GUARAMIRIM - AMIZADE GUARl\MIRIM - NOVA ESPERANÇA GUARAMIRIM - AVAl GUARAMIRIM - AVAl

Cod. 164 - Casa em alvenaria
de 100m2 c/2 quartos, sola,
cozinha, Bwc, lavanderia,

garagem. Terreno c/ 531,97 m2
- Valor R$125.000,00 - Venho

conferir

Cod, 150 - Cosa alvenaria 95m2,c/
3 quartos,copa/cozinha,bwc,
Garagem, + Sobrado 60m2-

Cod.165 - Sobrado 227m2 c/ tijolo maciço avista,no 2°Piso c/
2 quartos, solo, cozinha, sala, churrasqueira,balcão de pia em

Bwc, lavanderia, Garagem, mármore, e [oneloes de vidro.
c/ 2 Kitenetes - Terreno c/ Terreno 380m2 Valor R$160.000,00

450,00m2 - Valor R$ 150.000,00 Aceito proposta,como terreno,
- Negociaveis, Aceita carro até Caminhonete em bom estado,

20.000,00 como parte de pagamento.

Cod.l 72 - Terreno plano pronto
pra construir 374m2, escriturado,
Valor R$ 60.000,00, somente

avista

www.osnicorrelordeimoveis.com.br
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II 032- Apto no Jaraguâ 99, com 2 Quartos,
churrasqueira, Área de 60m2, R$450.00.

REF 003- Residencial Versallles, na Barra do
Rio Cerro, prox da Malwe -C/2 Quartos,

sacada com churrasqueira e garagem com

área total de 72,90m2. R$110.00,OO

REF 0099- Casa na Ilha da Figueira- Casa
com 1 suíte, 2 Quartos, 2 salas, BWC.

lavanderia, piscina, banheiro da pisacina,
garagem. Área 483,75 m2, e a casa em media

140 m2. R$175.000,OO

REF 024 - Terreno no Jaraguá Esquerdo na

Rua Osvaldo Kanzler - Cond. Jardim Cristina
com área aproximada de 600,00 m�, com

escritura. R$200.000,00

REF 087 - Terreno na Rua Albano Pradi - Com REF 092 - Terreno, Rio Cerro - fazendo frente

448,00m2, Prox ao Posto Cidade da Barra. R$ com a Br 280 cl área total de 30.000,oom2.
135.000,00. R$ 1.650.000,00

REF 6103-Terreno no Bairro Jaragua
Esquerdo-(prox Speed Pneus) com

2.076,00012• R$ 800.000,00

REF 0112- Terreno no Bairro Rio Cerro I,
( prox a Choco Leite).área de 513 2.

R$ 55.000,00REF 0120- Terreno na Barra do Rio Cerro. CI área de 324,00 m2. R$75.000

3370·11221ANA 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 27/7/10

, .

I M O -V E I S

Ref. 1091- Casa no Bairro Vila
Lenzi, 1 suite, 1 quarto, bwc social,
sala de estar, copa, cozinha, área de

servíço, área de festas, garagem.
Preço. A$189.000;OO,

ReI. 1092- Sobrado no Bairro Amizade, com': Piso inferior- sala de tv,
sala de visita, lavabo mobiliado. despensa. bwc mobíliacto, área de ServIço

com móveis, garagem pi 2 carros, Q\1iosque, piscina aquecida,
churrasqueira. Piso superior- sala com sacada, 1 sl,I1te master com

armários, 2 suites. Preço R$ s9n,ooq.QO

Rel1088 • Casa no Bairro Vila Lenzi, com 1 suíte, 2
quartos, 2 bwc$, escritório, sala de estar, sala de t\l,
cozinha sOb rnediôa, área de serviço, área de festa�,
garagem para 4 carros, piscina. Preço R$340.000,Q8

Rel. 2073- Apartamento no Ce111rO, com 2 quartos,
bwc, sata de'estal; sala ele jantar, cozinha, sacada. área
de serviço, i \laga de �aragelt!. Pteço R$133.006,QU

ReI. 3035· Terreno no Bairro São Luiz, área
388,5Qrh2• Preço R$87�OOO,OO

ReI. 2070-
Apartamentos no

Bairro Vila Nova,
Res. Dom

Michael, com j
suíte, 2 quart.os,
sala de estar,
sala de jantar,
cozinha, sacada

com

churrasqueira,
área de serviço,
1 ou 2 vagas de

garagens. Área
d� 89,OOm2 a

110,OOm2, De
R$150.006,OO á

R$200.000,OO

Ref. 2054- Apartamentos no Bairro Nova
Brasilia, com 2 quartos, bwc, sala de estar,
sala de jantar, sacada com churrasqueira,

cozinha, área de serviço, 1 vaga de
garagem. Preço de R$125.000,OO a R$

.

135.000,00.

Apartamento no Bairro Água Verde, com 2

quartos, bwc, sala de estar, sala de jantar,
cozinha, área de serviço. sacada com

churrasqueira, 1 vaga de garagem. Preço
R$135.000,OO

ReI. 1093· êasa no Bairro Baependi. com 1

suíte, 2 quartos, bwc social, sala de Iv, sala de
estar e jogos, cozinha, área de serviço, 2

vagas de garagem. Área do terreno
2.1 &7.50m2. Preço R$ 990.000,00

Ref. 3036- Terreno no Bairro
Amizade, área 360,OOm2• Preço

R$117.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.ricardoimoveisjs.com ..br .

o (47) 8808-5378
t� (47) 8835-6617
Z (47) 9639-4751
::5 (47) '8861-2228
e, (47) 9111-1184

Faça AQUI seu

COMPRA � VENDA· ALUGA · ADMINISTRA · VISITE·NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

Vila Rau -Apartamento (novo) com 2 quartos, sala,
cozinha, 1 banheiro social, 1 vaga de garagem, demais

- dep. R$550,OO + Cond.

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CHECI O1l420

rw� --;("�to.
�'"��'" do�

• •

Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim

��!
47.3373-1905
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Bairro Três Rios do Sul-lotes com aprox. 350m2, rua asfaltada, totalmente
legalizado, pronto pra construir, apartir de R$60.000,OO financiável pela Caixa.

- Reg. Imóveis MI mãe 59,123

Financie pela Caixa! Entre em

contato para maiores detalhes!

Lot.
Amizade,
lote esquina
com área de
486,10m2,
rua com

. asfalto
Reg.
'Imóveis MI
50.966 Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -

Com escritura - financiável- Reg. Imóveis
MI24.783.

LANÇAMENTO
Edifício de alto padrão - Localizado em zona central de

Jaraguá do Sul - área privativa: 114m2

Bairro Rio da Luz -lotes com aprox. 350m2,
- Reg. Imóveis MI9.205.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ÇOO 85 .::BIt2IiD - Saída para SC413 e BR280;
Area para recreativa; Lotes Industriais; Acesso
asfattado; Rede elétrica, fácil acesso.

- ce e e erreno para empreen ento COO 352 - Otima topografia, medindo 13m2_de frente,
residencial, sem vegetaçáo, �ea 820,00 m2 com loteamento com toda a infraestrutura como asfatto, COO 340. Apto novo - suíte + 02 dorm... 3° andar,

-

20m de frente. rede de esgoio, água e luz. sol da manhá

':,
".' CASAS

�':: .�;pºp '554: CENTRO -. CaSá .com suite + 3
c}, �dólfultóri(i)s, bwc, 2 salas,' cozinha, despen
';��':\�; ��� làv,ántlilria, járdim, garagem parq. 2 cél(f.os.

R$2.l00,àO I

'. '���i'
Apartamento com sala);Z, ''dormitÓriO;''' 'b�
nheiro, cozinha, área de,'SéNiçOS. Condomínio

.

Jardim das Mercedes'::,ItAluguel R$550,OO.
....,. " '�. .

LOCAÇÃO
....... ;'

.

.�

.. �_.

• A�ARTAMENTOS
.

.,,,,h
• •

• SALAS COMERCIAIS

COD-585 �-,éÊNTRO." ED. CHIODINI, Aparta
mento cober1lJra, sala, suite + 2 dormitórios,
5 bws� cG�ntfa, aependências de empregada,
2 vagas de garagem. Localização Privilegiada.
R$3.500,.OO

COD-586 - CENtRO - EÍ).'MAGUILÚ. Aparta- MARCADO CENTER - Excelentes's�laS-p.ara
mento com sala, 2 quartos, bwc, cozinha mo- ,

'

locação de 47m2 a'308çn2, éOrlsulte-nos;'!
biliada, área de serviços. H$550,OO. e: óiI-.;", 'r

" :: "

r '.' �:
.t;tf'" " CENTRO - Sala comercial" com 5 reparti-

ções, 2 banheiros, cozinha, depósito, vaga
garagem. R$3.500,OO.COO 579 - AMIZADE. Casa atto padrão no

Champagnat, 3 suítes 'CI 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.

COO 427 - Excelente apartamento com 3 dor-:
mitórios sendo 1 suite, banheiro social, cozinha,
área de serviços, sacada, gáragem. R$680,�O.

, "
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3041 - APTO CENTRAL - ED, DlANTHUS
cf área privativa de 131m2 e área total
de 226m2 - surte + 2 qtos, 2 vagas de

garagem, R$270,000,00

3050 - CENTRO - ED, DONA WAL - AP
NS'cf 1 qto ou suíte + 2 qtos. Valores

.

sob consulta,

3005 - APTO CENTRAL no Res. Arnaran-
\ 3417 - VILA NOVA - aptos novos res. thus cf área privativa de 183,53m2 - Suite
Granada - cf suíte + 2 qtos, 2 vagas de master + 2 qtos, 2 vagas de garagem.
garagem. A partir de R$200,000,00 Sol da manhã. R$480,000,00

������� ��=:����__.u� •

3057 - APTO CENTRAL - RES, NOVA
Y.mIK cf área privativa de 82,81m2 - Surte
+ 2 qtos, 1 vaga garagem. R$190,OOO,00

I·

3270 • MU • ÀPTO rio Rês. Imigrantes
cf 96,189m? • 2 qtos, cozinha mobiliada.

R$125,OOO,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CASAS:
H636 Casa alvenaria com 01quarto. Bairro
Baependi. R$350,OO.
H652 Casa de madeira com 02quartos. Bairro
Jargua 99. R$350,OO
H648 Casa de madeira com 02 quartos. Bairro
Santa Luzia. R$450,OO ,

H633 Casa de alvenaria com 02quartos. Bairro
Tifa Martins - Lol. lõirérize-lll. RS480,OO.

#(.
H650 Casa de alvenaria com 02 quartos. Bairro
Jarapuá 99. R$500,OO
H651 Casa de madeira com 03 quartos. Bairro

I Rio Molha. R$770,00.

APTOS:
H909 Ouilinete com 01 quarto. Bairro Santa
Luzia. R$214,00
H411 Quilinete com 01quarto. Bairro Jaraquá
99. R$300,00
H408 Ouilinete 01 comede + BWC. Bairro Novã
Brasllia. R$360,00 com agua e luz Incluso.
H403 Ouitinete com 01 quarto. Bairro Nova

. Brasília. R$420,00 + Taxa de aguil.
H542 Apto com 02 quartos. Bairro Vila Lalau.
RS430,OO+Cond.
H545 Apto com 02quartos. Bairro Vila Rau.
RS480,OO.
H544 Apto comüôqeartos. Bairro'Nova
Brasilia. R$580,OO.
H541 Apto com 02quaitos. Bairro Centro.
RS650,OO + Cond
H53($ Apto com 01suite + 02quartos. Bairro

, CENTRO. R$700,OO t,Cond.

� H540AP\0 com 03qua(1ps'.:Baírro Cenlro.
R$700,OO+ Cond,:' .., -;.
H546 Apto EXCELENTE PADRÃO com 01suite
com hidro e closet + 02quartos, sala estar,
jantar e sala de tv, cozinha, área serviço,
churrasqueira. 02sacadas, WC socíal, lavabo,
01vaga de garagem, área lolal de 219m'.

t
TODO MOBILIADO. Predio com 02
elevadores, piscina, área de festas.
RS2.200,OO + Cond. + ou :R$300.00.

ALUGUEL COMERCIAL:

, H715 Sala comercial com 56m2. Bairro Santa
Luzia, RS378,OO.

I
H718 Sala Comercial. Bairro Centro. R$390.00 +

IPTU +Cond
H701 Sala comercial com 90m2• Bairro Centro.
R$490,00 + Cond. + IPTU.

I
H710 Sala comercial. Bairro nova Brasília.
RS500,00
H717 Sala comercial com 32m' + WC. Bairro
Centro. R$670.00 + IPTU.
H707 Sala Comercial. Bairro Nova Brasília. (.)
R$600,OO.
H700 Galpão. Bairro Chico de Paula. R$600,OQ.
H713 $!!la comercial com 130mz. Rua BaràQ do
Rio Bronco -·Bairro Centro. R$1.500.QO.
H716 Casa comercial em alvenaria com 05salas
e demais dependenclas. Bairro Centro EM
GUARAMIRIM. R$1.500,OO .

H719 CASA COMERCIAL com 04quartos, sala
grande. cozinha grande, 01BWC. Bairro
Centro.R$1.600.00
H721 Casa Comercial 02 pisos com.283,93m',
com 04 slas grandes em cima e 05 slas embaixo
e demais dependencias. Bairro Centro.
R$2,500,OO

t VENDA D� CASAS:
H119 Casa de alvenaria com 100m', com .; ,.

l 03quartos,01 banheiro, cozinha, sala. copa,

t
área de serviço e 01 vaga de garagem. Rúa
Mario Jabruske - Bairro Nereu Ramo� .

.sr R$130.000,OO.

t
H1141m6vel em construção com 300m'.
Loteamento Miranô/t GÕm terreno.de 825m2•
excelente para coníérôo.· � ,. ;.

, H121 Casa de alv�naJià no Bairro ViliiNova,
l cOf[l.�14m�. terraw.éjin 530m�. cofQ�iscioa e

l garageoi'para 04 ça'r��. <;J
H122 casa de 10�m"f.lo Bairro C�etnjewicz com

� 01 quaitõmais suite;]y� NivaldoPéreira. Valor
I RS220.009,OO ;)t

'

<?
<

.
" VENDA"DE.TERRENOS: .,

H329 Ierreno com .1!)6.913.45m2• Bairro· Ilhá da
"�

. .1'

� Fiqueira. ;, � : '.
'

H324 Chácara coiO "ílj�500mi�Tifa dos
MonosValor R$95,{!ÕO;ÚP.

.

.,'
H319 Terreno na "Ru8'"Antônio Carlos Ferreira,
Bairro, Nova Brallia, com 1.280m2. Valor RS
600.000.00.,Olima localização para construção
de prédios.

I

I '
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"VENDA DÉ"CHÀCARAS:
H318 Chacara cOrTJ;��,1JO,QJtI�, com casa de
120m2, com rancliohoro�hadeira aiJtomàtica. 3
km do céntro de mas$atànQubá"R$2,6à -,ooó,oO�·.
aceita imóvel com.O:parte--de pagafllentd

'

H203 Residencial Sai!,!! Tropez -

.

aptos com 01.02 e 03 dormitórios,
01 ou 02 vagas de

garagens,cozinha, sala
churrasqueira a gás nos aptos,
terraço Fitness Cenler, hal! social
decorado, playground,
bicicletário.Rua Exp. Cabo Harry
Haldlich. Bairro Centro.

SC:�CC(JS c co e e r e r ; v a s

H203 Villeneuve Residence
aptos com área total de 515, 12m2,
Para quem gosta de viver com

.

requÁ_+.·�;segurança,

VENDA DE SALA COMERCIAL
H034S 'Sala Comercial no Edificio Market Place,
com área total de 57.21Om' e área útil de
39270m', com 01 vaga de garagem.,ldeal para
escritoMos, consultorios. Otima Oportunidade.
R$73.000.00

Lotes de esquinas no
Amizade, na Tifa Schubert.

��������������
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3371-5544 VENDAS
Rua Baráo d� Rio Branco, 373

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
www.attantaimoveis.com

Ref: 2328 - Residencial Nova Yor1< - : Apartamentos com 1 su�e,
2 donnitórios, bwc social, sala de estar e jantar, sacada com chur

rasqueira, cozinha, área de serviço, garagem. R$175.000,00
.

Ref: 2410 - Residencial Santa Luzia' - Vila Lenzi: Apartamentos com 1
suite + 1 dormitório ou 1 suíte + 2 dormitórios, com sala, bwc, cozi
nha, sacada com churrasqueira, área de serviço, 1 vaga de garagem.

R$113.370 00 á R$155.950 00

Ref: 2406 - Residencial
Torre Di Luna - Vila Nova:

Apartamento na 1 02, com '

2 dormitórios (sendo 1

mobiliado); bwc social

mob, saa.sacadacorn
churrasqu'e'ira, cozinha
mob, área de serviço, Rei: 2409, _ Re,sidencial Moradas da Serra - Nova Brasília: Aparta-
1 vaga de :9aragem� , . m Ipca A cqm Qrmttório$, sala.d�jqntar conjugada,

R$1S§OÕO;OO- ,- 1�' \ . .!,'c� ��éaiJê'�r a'dãcóirri;fiurrfs�Óêirá; área de festas
com piscina, 1 vaga de estacionamento coberto. R$173.000,00

Ref: 2402 - Edificío
Schioschet - Centro:
Apartamento com 1
suíte, 2 dormitórios,
sala de estar e jantar,
sacada, banheiro, co
zinha, área de servi-

ço, dispensa, lavabo;
1 vaga de' garag_em�

.

R$240.00Ü;OO'}?�;,

c'A.SA.S

Ref: 1619 - Casa Jaraguá
Esquerdo:_.��sa com suíte,
2 dormitónos, bwc social,
sala de visita, sala de jantar,
cozinha mQbJliada, císpensa,
área de festas com piscina,
garagem. R$.340.000,OO

�.
{
(

I

1;,.,'

l
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L-1001 - POUSADA - com 23surtes,cônténdà'01 'àPió'comOi
quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social,lavanderia
cozinha mobiliada - próx. Ao posto de saúde doCzemiewicz
L-1002 - SOBRADO - PARTE TÉRREA - CENTRO - cf suíte, 03
quartos, bwc social, 03 salas, cozinha, lavanderia, despensa, ch�
rasqueira, piscina, 01 vaga de garagem. Rua asfaltda, toda murac
R$1.050,OO
L-1004 - CASA ALVENARIA - JOÃO PESSOA - Com 02 quartos,
cozinha, bwc, ára de serviço, garagem, toda.murada. R$480,OO
L-1006 - BARRA DO RIO MOLHA - Casa de alvenaria Com 02
quartos, sala, cozinha com móveis, bwc, área de serviço e garag
para 02 carros. R$670,OO
L-1007 - ÓTlMOPONTO COMERCIAL NO CENTRO - CASA DE
ALVENARIA. R$2.000,OO
L-1 009 - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$650,OO
L-1 01 O - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartds, sala,
cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$620,Oo

i L-1 012 - CASA PARA fiNS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05 sal
� 02 bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2.
* R$2.8oo,OO
i L-1 013 - CASA COMERCIAL - CENTRO - Com 05 quartos, 04 b�
: 02 salas, cozinha, área de serviço, dependencia de empregada, c
ii jardim. Tem duas entradas sociais. R$3,50o.oo.
[) L-1014 - CASA MADEIRA - Vila Nova - Com 03 quartos, sala,
* cozinha, bwc, varanda, garagem, toda rríurada.R$77o,oo
� L-1018 - CASA COMERCIAL - NOVA BRASILlA - Casa com 01 su
; 03 quartos, sala, cozinha, 05 bwc' s, dep, de empregada, salão �
festas, 07 vagas de garagem, portão eletronico, alarme. R$4.50o
L-2ooo - VILA RAU - Apartamento, com 01 quarto, sala com sac

tiwc, cozinha, lavanderia e garagem. Prédio com elevador. Com
móveis. R$ 580,00
L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - Cf ;01 quarto, sala, cozin
bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem.S$48o,Oo
L-2003 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, co
área de serviço, vaga de garagem. R$6oo,oo
L-2004 - APARTAMENTO - CZERNIEWlCZ - Com 01 suíte + 02
quartos, bwc social, sala,sacada com chunrasqueira, cozinha, ár
serviço, 01 vaga de garagem. R$75o,Oo
L-2oo5 - APARTAMENTO - ILHA DA FIl3UEIRA - Com 02 quarto
sala, cozinha, bwc, área de serviço, sacada com chunrasqueira, O
vaga de garagem.R$640,Oo
L-2oo6 - QUITlNffi - VIEIRAS - C/ 01 quarto, cozinha, bwc.
R$28o,Oo

,

L-2007 - APARTAMENTO - VILA LALAU - Com 01 suíte + 01 qUq
bwc social, sala, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem.
TEM CONDOMINIO. R$56o,oo
L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - c( 03 quartos, sala CO!
sacada, cozinha, bwc social, área de serviço, lavanderia. R$5oo,1
L-201o - APARTAMENTO - CENTRO - CALÇADÃO - Cf 03 quarto�
sala, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada, 01 vaga de

...

garagem. R$70o,oo
,. L-2015 - APARTAMENTO - CZERNIEWlCZ - Com 02 quartos, sal�
cozinha, área de serviço, 01 bwc,01 vaga de garagem. R$55o,oO
L-2018 - APARTAMENTO - CENTRO - cf 02 quartos, sala, cozinhq
área de serviço, 02 bwc's, sacadas e 01 vaga de garagem. R$65C
L-2028 - APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO - cf suíte, 02 quarto
sala, sacada com churrasqueira, cozinha, bwc social, lavao.deria e

garagem. R$950,OO
.

L-2035 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA - cf 02 quartos, sal
cozinha, bwc. lavanderia e garagem. Com sacada - Prédio tem sal
de festas, portão eletronico. R$500,OO
1:2038 - APARTAMENTOS NOVOS - ILHA DA FIGUEIRA - com
02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de
servçorn 01 vaga de garagem.R$62o,oo
L-30oo - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf aprox. 110m2 e 2
bwc

.

s. R$90o,oo
L-3oo2 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inclusive para cadeirante. R$3.ooo,oo
L-3oo3 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área superior com

•. aproximadamente 400m2, 02 bwc's. R$4.50o,oo
{I L-3oo5 - SALA COMERCIAL -- CENTRO - Com aproximadamente
1�35m2. R$35o,oo
<,

L-301o - SALA COMERCIAL TERREA - CENTRO - Com 110m2 e
bws- R$1.4oo,OO
1:3011 - AV. GETULIO VARGAS - EM CIMA DA OTlCA HERTEL Co
aproximadamente 45m2. R$50o,Oo
L-3014 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf 280m2. R$2.4oo,oo
L-3015 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf àprox. 100m2, 02
bwc

'

s. R$2.500,oo
L-3016 - SALA COMERCIAL TERREA - CENTRO - Com aprox. 50
bws, com estacionamento, R$670,OO
L-4000 - GALPÃO - SÃO LUIZ - Com aprox. 67om2m, mesanino
cozinha e bwc. R$4.400,OO
L-4006 -ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO com aproximadamente
400m2 - Com 01 bwc, estacionamento. Murado. R$1.700,OO
L-5000 - TERRENO - CENTRO - Com aproximadamente 1.300m2
R$900,OO
L-5001 -TERRENO COM AREA TOTAL
DE 930,00 m2 sendo 30 frente x 30 fundos.

R$600,OO
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Edifício AllegrQ • Est(ada Nova

Apto 2 quartos, 53m2, Entrega: 1 ano.
R$ 98.000,OO.Pela minha casa minhavída.

Res. Hebrom • Nova Brasília

Apto 2 ou 3 quartos (1 suíte),
A partir R$ 129.900,00

Res. Vertícallí • Baependi
Apto 3 quartos, 100 ou 106m'privativo.

Dez/2010. A partir R$ 160.000,OÓ

�,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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?6 Glassimais o CORREIO DO POVO • Fim de semama, 24 e 2� de julho de 2010

•Administra
• Casa
• Lote
•Apartamento
• Chácara.

Rua Exp. J�ão Zapellà, 88
Centro - Jaraguã do Sul

• Compra
·Vende
·Avalia

·Aluga
IIVIÓVEIS

Ref. 282. t - Casa em Schroeder com I suíte
+ 2 quartos, sala, cozinha. bwc, lavanderia e

garagem. R$] 20.000,00.

Ref.400.1 - CasanoBAEPENDI
com I suíte + ;3 quartos, sala,
cozinha, 2 bwc, lavanderia e

garagem. R$3I 5.000;00.

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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. , 3311-1500
",

.

915-1500
'o

APARTAMENTOS

3312-0651 ,I
9913-5304.

vendas@chaletmobiliaria.com.br·
Rua Reinaldo Rau, 58 - Centro

Jaraçuá do Sul
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Apartamentos TIPO 01 com suíte � 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,OOm2 privativo -

R$105.873,24 - (Entrada negociável mais parcelas).

r
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Comercialização:

LEIER
EMPREENOliY�ENTOS IMOBlUÀRIOS

Av. Marechal D' d·

.

F
eo oro da Fonseca 1698

one: 47 �1.07�0500
www.leler.lmb.br

Comercialização':

.bEUJI·

Av. Marechal D d

F
. eo oro da Fonseca 1698

one: 47 �107-0500
www.leler.imb.br
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APARTAMENTOS

PLANTÃO LOCAÇÃO 9994-5662
-�-:---�"--·--·_·--I OFERTAS

COO 12010 SALA COMERCIAL BAIRRO BAE- .

PENDI NA RUA WALDEMAR GRUBBA COM
250 M2 ( CONSULTE-NOS).

CAS�S:
Cod 10001 Guaramirim Casa 03 dormitórios
Valor R$900,00
Cod 10003 Bairro Rau Casa 03 dormitóriàs Valor
R$1.500,00
Cod 10007 Bairro Nereu Ramos Casa 01
dormitório Valor R$350,00

: Cod 10008 Bairro Santa Luzia Casa 02 dor
mitórios Valor R$400,1J0

APARTAMENTO:
Cod 11002 Guaramirim Apartamento 01
dormitório Valor R$370,00
Cod 11003 Bairro Centro Apartamento Semi
mobiliado 01 suíte + 02 Valor R$1,1 00,00

'

Cad 11006 Bairro Centro Apartamento 01 suíte
Valor R$600,00
Cad 11012 Bairro Centenário Apartamento
Otsulte-t- 01 dormitório Valor R� 750,00

SALAS:
Cad 12001 Barra Rio Cerro Sala 60 m2 + 01
BWC Valor R$550,00
Cod 12007 Guaramirim Sala 30 m2 + 01 BWC
Valor R$550,00
Cad 12005 Sala Comercial Centro 60m2 Valor
R$ 980,00

'

Cod 12009 Sala Comercial Centro 60m2 Valor
R$ 2.200,00

", Atendemos de Se-g. à Sext'a: 08hOO às 12h das'13:30h às'18hàó' ::_�Aóso'S�bados:é09hOb.às'12h06' -"'"
...
,.'

-
"'.,-

...
...,'",' ., "r >- ' •

• ,� �_
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Acesse nosso novo .síte: www.imobiliariamenegotti.com.br
-

, .

Á li ..1. A

MENEGOTTI
www.pa.rcimoveis.com.br
e-mail: j.mmenegotli@parcimoveis.com.br

I M .0, 1B· I I

3371·0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA
-',

ED. PAOLETTO: RES. VAS_EL: RES. l\JElJMAN]\J'�

6.117- Vila Lenzi- Casa cl 3 dormi" sala, coz,
bwc, área serv., 2 vgs de garagem.

R$130.000,OO

closed e hidra, + 2 dor, sala de t.v cf sala jant.,
lav., esc., cozo mob., área de ser., dep., área

.

festa c/ bwc, gar. p/2 carros. terreno caril
,350m2 (14m x 25m), R$550.000,00

6.154· AMIZADE- ED, D' ITÁLIA. APTO TÉRREO
C/1 SUíTE, 2 DOR., BWC, COZo .MOB., SALA
E9TAR E JANTAR, ÁREA-SER. R$156.000,00

I 6.151- ILHA DA FIGUEIRA- CASA Cí 400RM:, 3
BWC, 2 SALAS, CHURRAS.,.COZ., ÁREA SER., 2

I VGS GARAGEM. R$138.000,00
L_, , , . -,

Classimais . 3
- I TERRENOS �

. 5.9S9·ES'l'RAOA NOVA: Com 322,50· R$55.00iJ.,OO
6.025-TRÊS RIOS DO SUL: Com 300m2 - RS51.000,OO

ii.017.GUARÃMIRIM·- 360,OOW - R$ 75.000,00

6.093-AMIZADE: Com 450.00m�! - R$14D.OOO,OO
6.11D-RI8EIRÃO CAVALO: Com 651<m1 R$770.000,OO
6.037-CENTRO: Com·1.474rn1 - R$1.050.0D,OO

6.107-CENTRO: Com 1.636.25m2. R$2.350.0oo,OO

6.161- JGUÁ ESQUERDO- Ci 400,OOm2

(16,OOx25,OO). R$150.000,OO
RIO DA LUZ-A partir de RS48.000,OO
TRÊS RIOS DO NORlt-A partir de R$48.000,OO

LOCAÇÃO .;

CASAS:
Bairro estrada nova - rua joão miguel da silva,
514 - 02 qtos, sI, coz, lav., OWC, gar. R$300,00
Bairro: Estrada Nova -Rua Jorge Verbine,n°
1183 -03 qtos, sl.cap/ coz, OWC, íav e

garagem.R$700,00
I

Bairro ilha da figueira - rua domingos da rosa,
698 - 02qtos, si, coz, bwc, lav. R$450;00
Bairro: ilha da Figueira -Rua 768, n° 481 -

03qtos, si, coz, bwc, lave gar R$550,OO
Bairro: Ilha da Figueira -Rua João Sanson,
n"6103 qtos, sI, COZ, bwc, lave gar. R$BOO,OO
Bairro: Jguá 99 -Rua RI1 03,n° 500 -02 qtos,
si, coz, bwc, lave gar. R$550.00.
Bairro Ner-eu Ramos - rua genara sarti, n° t16
sobrado geminado - 02 qtos, sl,copl coz, bwc,
lav e garagem. R$580,OG
Bairro Três Rios do Sul-Rua Três Marias, Casa
02 -02 qtos, SI, coz, bwc, lave gar. R$450,00
Bairro: Vila Rau-Rua Carla Rubia Orosse, n0298
-02.qtos, sl,cop! coz, bwc, lave
garagem_R$450,OO
Bairro Centro:-Rua Eugenio Lessmann, n0141
- R$3.000.00
Bairro Baependi -Rua Emma Rumpez Bartel, n"
171 - R$4.500,00
Bairro Vila Nova -Rua Frederico CurtVasel, n°
163- 03 qtos, sl,copl coz, bwc, lave
garagem.R$770,OO •

Bairro: Amizade -Roa Orestes Tecilla, n° 239 -

03 qtos, 51, coz, bwc, lave gar. R$550,00
Bairro: Vila Lenzi -Rua Afonso "Nagel, n° 65 -01
suíte ,02 qtos, sl,cop/ coz, bwc, lave
garagem.R$850,00
Bairro: Chico de Paula -Rua RI -112 s/n° -02
qtos, si, COZ, bwc, lave ga[ R$475,00
Bairro:Jguá ,Esquerdo -Rua João Carlos Stein.
n° 80 -03 qtos, si, coz, bwc, lave gar.
R$650,00

Apartamentos: .

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

·

qtos, &1, copa/coz, 02 bwc,lav, gar.e sacada cl
churrasq. R$800,00 +1- 150,eO cond.
Rua mal deodoro da fonseca,88 edif.
Lessmann - 01 suíte, 01 qto, si, cop/coz,
bwc,lave gar. R$600,00 + 120,00 cone.
Bairro: centro -Pua Oscar Mohr, n° 77 -Edit.
Natalia Schiocnet -02 qtos, 51, COZ, bwc, lave
ga[ R$600,00

·

.
Bairro Centro: Rua Epitácío Pessoa, r,· 111
-Edif. Jaraguá :02 qtos, si, coz,02 bwc, lave
gar.R$700,00
Bairro amizade - rua arthur enke, 231
-edf.parisi - 02 qtos, si. coz, bwc, lav, gar.
R$460,00
Bairro Czemiewicz- Rua Francisco Todt, n° 960
- OZ qtos, si, COZ, bwc, lave ga[R$550,00
Bairro: Czerníewicz - Rua Paraná, n0108 -02

qtos, 51, coz, bwc, lave ga[ R$400,00
·

Bairro Baependi -Bua Fritz Bartef, n°.727
-Edif.Bartel -01 suite, 02qtos, 51, coz, bwc, lave
gar.R$600,00
Bairro: Baependi -Rua Bernardo Uornbusch, n°

.

590 -Edif.Mariana -03tos, si, coz, bwc, lave
gar.R$700,00
Bairro Baependi -Rua Wílly Bartel, n° 250
-Edit. Leblon -01 suite, '02qtos, 51, COZ, bwc,
lav, sacada e ga(.R$700,00
Bairro Vila Lalau -Rua Padre Avalino Fagundes,
n° 45 - 02qtos, si, COZ, bwc, lave
gar.R$600,00
Bairro Vila Rau -Rua Imigrantes, n0304 -Edif.
Bruna Mariana 02qtos, si, coz, bwc, lave
gar.R$700,00

·

Bairro Vila Rau -Bua Prefeito Jose Bauer, n°
653 �02qtos, si, coz, bwc. lave gar,R$500,00
Bairro Vila Rau -Rua Prefeito Jose Bauer, n° 93
-01qto"sl, coz, bwc, lave gar.R$380,00
Bairro Agua Verde - Rua Paulo kraemer, n° 202
-Edif. Olinda -02qtos, si, coz, bwc, lave
gar.R$600,00
Bairro Água Verde - Rua Jorge Buhr, n' 336 -

02qtos, si, coz, bwc, lave gar.R$500,00
Bairro São Luis -Rua José Narloch, n° 1849 -

02qtos, si, COZ, bwc, lave gar.R$460,OO
B'airro: Ilha da Figueira- Rua sta Julia,'n" 181 -

ozqtos, si, COZ, owc, lave gar. R$680,00
Bairro:llha da Figueira -Rua José T. Ribeiro,

· s/n� -02qtos, 02qtos, si, coz, bwc. lave gar.
R$580,00
Bairro:llha da Figueira-Rua Ângelo Bénetta,

· Edit. Difiori-02qtos, 02qtos, 51, coz, bwc,
'Iav,sacada c churrasqueira e gar. R$670,00
Bairro:Barra do Rio Cerro- Rua Plácido SaUer,
n° 145 -Edif.Yatil -02qtos, 51, coz, bwc, lave
gar. R$500,00

KITINETE:
Bairro - São Luis -Rua trancisco hruschka, lote
148 -sao luiz - 01 qto e coz junto, bwc,
R$250,OO .

· Bairro -Centro -Rua Eleonora Satler Pradi,
n"91 -01 qto e coz junto, bwc. R$320,00

TERRENO:
,Rua jesé theodoro ribeiro - ilha dá figúeira -

30x60 m2 R$1.000,00

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

barrª- do rio cerro rua bertha weege, n° 540

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓ\lEIS PARA LOCAÇÃO

próximo Panificadora VIA PÃO
R$580,OO

www.seculus.net· .

imobiliariaseculus netuno.com.br

LOCA ÃO RESIDENCIAL
- Ed. Juliana, Centro R$ 9ÓO,00
- Ed. Dom Pedro, Nova Brasilia R$ 680,00

,

- Ed. Astral - Ilha da Figueira, após Brasão R$630,00
,

- Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo} R$60Ô,00
-Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$1.100,OO-
- Ed. Isabella - Centro, cf cozo mobiliada R$780,OO
'- Ed. Figueira -Ilha da Figueir R$850,OO
- Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$880,00 '_
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,00

'�
- Geminado de alv IIha,da Figueira R$1.200,00
- Ed. Suellen, Amizade R$ 700,00 ;"

,
, ,

Sala cml Gu�ramirim, ao lado postoRUDINICK-Com
100 m2 R$ 700,00 e com 50m2 R$400,00

LOCAÇAO COMERCIAL
�' I

1;I�ht,
-Sala cml Nereu Hamos: cf 50m2 R$ 450,00
c/60m2 R$ 600,00, próximo á Igreja.
- Ed. Mene'gotti Sala c/40m2 R$500,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,00
.. Casa comercial alV ampla, Centro R$4.000,OO
- Ed. Market Place, sala mobiliada R$650,00

,

- Sala cml Nova Braslãa, próx. KIKAR, 55m2
R$600,OO

01 QUARTO:' ';

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

Vila) R$470,OO cFcondomínio.
- Àpto Nereu Ramos R$ 350,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$ 420,OÓ

02 QUARTOS:,' ,
>

": Ed.lmigrantes, próx. UNERJ R$ 500,00
- Ed. Le Petit· próx. SAMAE- R$550,OO

'

- Ed. Sunflower, Naya Brasilja R$ 650,00 .

- Ed. Marangoni, Vila Nova R$650,OO
- AptO' Vila Lalau, próx. Rodoviária R$450,OO,
- Apto 02 - próx. ponto cml Figueira R$ 470,00
- Apto Ilha da Figueira, próx. Brasão R$450,OO
- Ed. Yatil- Barra do Rio Cerro R$500,O'o
- Ed. Ferreti(Centro - próx.Centro Vida) R$560,ÓO·
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- E9. Platanus - Centro, c/ cozínhamob. R$630,00
- Ed. Renoir -Ilha da Figueira R$1.6GO,00
- Apto São Luis R$ 450,00
- Ed. Calíandra, Vila Nova R$ 580,00.
- Ed. Maguilw, Centro R$ 550,00
- Ed. Baependi, próx. Rodoviária R$ 580,00 ..
- Ed. Rebello, Centro R$ 600,00.

CASAS:· ,

_ Casa alv Rio Molha, prõx. galeria Vasel R$1.700,OO,
J- Sala cml alv Nova Brasília 85m2 R$ 880,00

- Casa alv Guaramrim, Centro R$ 1.000,00
.� Casa alv Guaramirim, Havaí R$ 1.200,09
- Sobrado alv Barra, próx. Parque Malwee R$830,OO

- Galpão Vila LEnzi, c/285m2 R$ 2.000,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 Quartos
R$1.200,00

- Casa alv Estrada Nova R$ 450,00
- Casa alv altopacrão, centro R$3.100,OÓ

- Galpão 'cf 2.515m3 Schroeder R$ 15.000,00

- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da
- Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000,OD

• '- Casa alv Czerniewiêz R$ 900,00
- Casa alv'Centro, próx. Marcatto. R$ 2.000,00 .

prefeitura.
R$300,OO cada.

- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 30GO) c/
aprox.350m2. R$380,00

- Terreno( Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros
.R$1.000,OO

- Terrenos (Vila Nova - próx. Fóru(l1) c/ 1.807m2 e

2.200m2 R$1'.200,OO e R$1.400,OO.. .

Casas Rio da LUZI próx. SEARA: "

• 02 quartos, de madeira R$335,OO
03 QUARTOS:
- Ed. Tulipa, Centro R$ 830,00
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786

�

www.parcimoveis.com.br

www.séculus.net
lmobiliariaseculusgãnetuno.oorn.br .

.

Rua Pres, Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping.Breithaupt � sala 206

.

I
,

Ref. 026 - Centenário -'
-

Casa com 3 quartos, 1

banheiro, ·2 garagens,
churrasqueira, terreno com

392m2. R$220.000;00.
Aceita financiamento

bancário ..

ReI 042 - Água Verde - Casa com suíte cl
closet + 2 quartos, 3 banheiros, moveis sob
medida na cozinha, no escritório e no CIOSBt,
sala de estar, sala de. jantar, área de serviço,
gáragem p/2 carros. R$280:000,OO. Aceita

financiamento bancário.

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

moveis sob medida na cozinha, closet e banheiros,
.

2 vagas. de garagem. R$745.000,00.

. ReI 020 - Estrada Nova - Casa com 2

quartos, banheiro, sala, cozinha, làvanderia e

ara em. R$105.000,OO.

, Ret. 002 - Três Rios do 5ul- Casa cl suite + 2

quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, area de

serviço, garagem p! 2 carros. Excelente
localização. R$220.000,00.

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

lenha, garagem pI 2 carros. R$132.000,00.
Aceita linanciamento bancário.

Ret. 012 - TifaMartins· casa c/4 quartos. 2
banheiros, dividida etn duas moradias separadas.

R$120.00Q,OO.Ó:

Ref. 001 - Jaraguá Esquerdo -_Casa cl suíte + 2

quartos, 3 banheiros, churrasqueira, garagem 2

carros, excelente localização. R$280.000,00.
Aceita 1inanciamento bancário. .

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

ReI. 2010 - Vila Lenzi - Terreno cf4.585,OOm2,
.

.

cf casa aprox. 150,OOm2 R$500.000,OO· TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONS.ulTE-NOS�

ReI. 2028 - Amizade Ierreno de 337,50m2. R$89.000,OO.

ReI. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles 11- Terreno c/l,450m2. R$11 0.000,00.

.

,-

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

ReI. 2001'- Centro - Rua Adélia Fischer, Terreno com 250m2. R$160.000,OO ..
"

.� --� '-" - __-.. r-
.. �. ,__ ., - - -. "' __ . - - -"'. - -

i
/ .

.. -" ..._. "._" _ •. _._ .. ..J
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PLANTÃO DE VENDAS

9955�4774Rua CeI. Pocépio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e \� 3h30min às 18hs de segunda a Sexta.

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

Côd. 3166 -, Loteamento

Bpulevart, próx ao Champagnat.
Lotes cf 248,75m2. -A partir de

_ R$ 125.000,00

Cód. 1186 -

Casa(sobrado) ,

" no bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart, com

. 250m2, Tem 4

,l quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2

• vagas na gar.
. R$ 750.000,00

,

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

• Apto no centro, Rua CeI. Procópio, Gomes de Oliveira n° 1149-em
cima d� Via Móv,eis. 2 quartos e demais dependências;1 vaga de

,

garagem. R$550,00 + cond.

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

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

.. Apto no bairro Amizade, Rua Arlhur Gunter ,(Condomínios da
Prefeitura).3 quartos e demais dependênciás; 1 vaga de'

garagem.R$550,OO + cond.

",'

VENDA: '"
'

' ",

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

1287,50m2• Próximo ao Portal Turístico de Pomerode. valor
199.000,00 (Analisa propostas)

Côd.: 3126·3194 - Bom investimento, -
,

'R$400,OOO,QO . Com,926,OOm2 -

Centro. Ótimo. para prédio.
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CORRETOR DE IMÓVEIS

�

Plantão: 9'135-8601

3371-2357
,�'rl#t,' '''fl

Põrcifnóveis

ww�.parcimoveis.com.br
. vilson@parcimoveis.com.br. R.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207

. ,

I

I
I Cód 152 • CASA ALVENARiA; Bairro Nova Brasília Gód 145 . CASA ALV.ENARIA. Schroeder com

com 230m2, 4 dormitorios sendo 1 suite, piscina, 140m2 .. 3 dormitorios , 1 banheiro, Terreno com

l. ���o com_?!om����������:___r18_m',
R$155.000M.

I,
I

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

Cód 155· CASA GEMINADA NOVA, Lot, Firenze,
Bairro Chico de Paulo, com 63m2, 2 Quartos.
R$110.000,OO. Legalizada para Financiamento.

Cód 246 - TERRENO, Bairro Três Rios do Norte,
Loteamento Fossile, com 338m2. R$ 53.000,00.

�;),�<t)��tV��

BarraSul
A imobiliária da Barra

BARRA 00 RIO CERRO -: Terreno cl 477m2 (13.58 x 35,13) lot.

Gitolla, Rua�amiloAndreatla - RS 60.000,00

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

.450.000,00.
Ref: - 397 - BARRA DO �tO CERRO - terreno com 2.170rn2,

Rua Clara Hanemann, Residencia.l Oell'Pradl - R$

250.000,00
Ref. - 390 - BARRA 00 RIO CERRO - terreno c/544m2 (16x34),
Rua Carlos Boeder, lateral da Rua Pastor Albert Schneider -

R$ 59.000,00
Ref. - 383 - JAR�GUÁ 99 - terreno com 329mZ(14x23,50),
Rua Elisa Volkmann Mí!_8SS, lole n° 82 - R$ 60.000,00

..

7

I
- I

I

!
I
I,

!

I
I

I
I

I
I

!
I
I
I
I
I
I
I
./

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.
-

8
.

Glassimais .O.CORREIO DO POVO · "Fim de semana, 24 e 25 de julho de 2010

7
M
......
co
,_'

,

.----___

�
.

ÓV!!V"-----:---_ ........,...._,;:..,_-

-wWw.parci�oveis.com.br

" 47 3275.9500
Plantão . 9658-678�-

o
w

Em reendimentos. Imobiliários Ltda. 5 www.séculus.net
ímobíliarlaséculusépnetuno.corn.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shoppinq Breithaupt - sala 206

Ref. 1057 .; Jaraguá Esquerda - Ed. O'Espanha
Apto cl suite + 1 quarto, banheiro, sala, cozinha,

lavanderia, garagem, R$136.000,00. Aceita
fínal!ciaR)ento bancário.

ReI. 004 - Amizade - Casa com 3 quartos, 2
banheiros, garagem, demais dependênctas,

R$200.000,00. Aceita financiamento bancário.

- Rei. 011 - Nova Brasília - Casa alvenaria cl
suite + 2 quartos e demaís dep, terreno com

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

ReI. 1002 - Amizade - Ed. Damasco - Apto
c/ suite + 2 quartos, 2 banheiros, sacada ,é('
churral'queira, garagem, R$178.000,00.

Aceita financiamento bancário.

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

,5,50D pés de eucalipto a 1.000metros
da rodovia. R$298.000,OO.

� Ref. 1019 - Centro - Ed. Maximum Cenler
Apto com suíte + 2 qtos e demais oep, garaue
Localiz�ção central, ao lado do colégio Divina
Providência - com móveis sob projetados sob

m.edida em todos os ambientes -

R$270.QOO,OO- (Aceila financiamento bancário

Fone: 47 3371.8818

. ,

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
"�o Comodidade de um horário dlferenclado

•
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207 XR 1.4L

APARTfRDE R$ 33.800ÀVISTA
207 SWXR 1.4L

A PARTIR DE R$ 37.500 ÂVISTA

207 PASSION XR 1,..4L

A PARTIR DE R$ 36.900 ÀVISTA

LINHA PEUGEOT 207
- BANCO DO MOTORISTACOM RlEGUlAGEM DEAU1JJIRA
- LIMPADOR E DESEMBAÇAOOR 00 VWDR() 11"RAS€!AO
- COWNA DE OWREÇÃOpoM REGUilAGEM OEAl.WIRA.
- TELAMULTIFUNÇAO
- PARA-CHOQUES NACOR 00 'VEiíOJLO.., iEMUITO MAaS

5 PORTAS" COMPLETO, COM DIREÇÃO
HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS

A PARTIR DE R$ 49.900 AVISTA

ABS. AlR BAG DUPLO. AR-CONOICIONADO,
DIREÇÃO HIDRÁUUCA, RODAS DE LIGA lEVE,
VIDROS E TRAVAS, FAROL DE NEBUNA, BANCO.
DO MOTORISTACOM REGUlAGEM DE ALTURA,
COLUNA DE O.JREÇÃO COM REGULAGEM DE
ALTURA E PROFUNDIDADE" RETROVISORES
EXTERNOS ELÉTRICOS� E MWTO MAIS

PROMO
-

O ZERO GRAlf PEUGEOT.. É VOCÊ QUEM ESCOLHE O Cl<I�4A�,.
\/ÁATÉ I MA ONCE SIOI ÁRiA E ROVe;TE

Promoção Zero Grau Peugeot. Ar-condicionado de série grátis para toda a Linha Peugeot 207 e Linha Peugeot 307 HB e Sedan, exceto para o Peugeot 207 modelo X-Line, 3 portos. Imagens
somente para fins ilustrativos. Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 36.500,00. Preço público
promocional sugerido para venda à vista a partir de R$ 33.800,00, com R$ 2.700,00 de desconto relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6L
16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à visto a partir de R$ 52.800,00. Preço público promocional sugerido para venda à vista a partirde 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 Peugeat: 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/
modelo 10/11 - 100 unidades. Praza de vigência do promoção para pedidos firmes fechadas: entre 1/7/2010 e 31/7/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras
promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.�I PEUGEOT

ASSISTANCE

��- .;:-'
.�'

�

,

"S��
._...;.....�..

_-�

VENHA CONH.ECER DE PERTO ESSE LANÇAMENTO SURPREENDENTE.'..t
.

... ". �- "',' . . .

"

. .....

P EU G EOTR�COMENDAToTAL

Strasbourg Jaraguá. do Sul (47) 3274-1900
.

Itajaí(47) 3344-7000
R. Reinoldo RaUl 414 Brusque (47) 3355-4500

Btumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-�6

Sábado dos 9h às 17h - www.strasbourg.com.brDe Segunda á Sexta dos 8h às 19h - Neste PEUGEOT
MOTION & EMOTION

�
a:
'"
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conferir nossos seraiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul � SC

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

.....,

.

3370-7500
iii'

E,ICUL I :6 Rua Walter Marqua.rdt, 2670

o CLIENTE Ê ESPECIAL, VENHA CONFERIRI

loxas compartilhadas com o ·mercndo Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço

2008, Vermelha, Flex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulíca, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,
Alarme, Cd Player MP3, Rodas de Liga-leve, Limpador
e Desembaçador Traseiro, Faróis de Neblina,
Computador de Bordo.

2004, Branco, Ar-:condicionado, Ar-quente.

2010, Preto, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Air Bag II.

2004, Prata, Ar-conclclonado, 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.

2007, Prata, .Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador
Tr-aseiro, Faróis de Neblina, Cd Player com Controle no

Volante.

1995, Branca, Diesel, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica.

2006, Prata, Protetor de Caçamba.

Rua Angeló Schiochet, 80 I Centro ! Jaraguá do Sul se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•• __ COMPRA-SE
ANTENA - Compra-se, parabólica pequena, Tr:
9194-0580 ou 3273-5183,
AR CaNO, PI CARRO - Compra-se, AC original pi
Opala 75, Tr. 96523006
Biz-Compra-se honda biz fabricada de 2006 a
2009 pago á vista, Tr.(47)9651-8586
Carros-Compra-se - Carros já financiados, quita
se e regulariza-se perante ao banco, cartório e
financeira, Tr: (47) 9120-0262,
Cabelo -Compro cabelo, pago a vista, Tr:8814-
1696

Garagem- Compre-se garagem no edifício Jaraguá.
Tr:3370-7160 Dulce ou Susan

OURO - Compra-se, paga-se a vista. TR,
84484905 I 99790605
Betoneira- Vende-se, Tr:47 9606-2229

Casa-compra-se, na praia barra do sul ou ervino,
300m do mar, Tr:3371-6069 CRECI11831

,
I

_I ALUGA-SE
Maq, De costura- Aluga-se, industrial, instala
se,lâmpadas para costura, Tr:3371-1305 ou
9962-7720

Alugo retroprojetor + som, Tr: 9905-0627

Aluga-se, qto grande ,imobiliado próximo a

prefeitura nova ,para uma ou duas pessoas,
300,00 com água ,luz e gás, TR: 8826-6122 ou
9963-5544
Precisa-se de rapaz para dividir apartamento no
centro Tr: 3370-1270 ou 9172-0372

Aluga-se, galpão comercial de 132 m2, na vila
lalau, ótima localização, 800,00 Tr:9918-9996

Aluga-se, apto, com 2 qtos,garagem e demais
dependências, na rua Jorge Lacerda, edifício
Marajó, localização privilegiada no centro, 650,00 ,

Tr:9993-5437 ou 3372-1395

= PROCURA-SE
Procura-se-Oculos de grau, estojo preto simara,
no trajeto, a rua João Planishec. Até a ponte do
Beira Rio-Vila Nova Tr:3371-0902 após as 18
horas com lris
Procura-se- casa pra alugar nas proximidades
da weg 2 ,vieiras joão pessoa ou no inicío de
schroeder,para casal sem filhos.

Procura-se -CASA- JGUNGUARAMIRIM - pi
alugar, 2 qts, sala, cozinha, bwc, lavanderia, Ir
9167-6964
Procura-se- Vila Lenzi, casa ou apartamento para
alugar no Bairro ou proximidades, Tr:9178-1437

Bambuzal- Doa-se bosque de bambu, Tr:
3273-2347
CACHORROS - Doa-se, adultos, pequeno e médio
porte, fêmeas e machos, Tr. 3276-0340,

- Colchão- Aceito doação de coíçao, urgente,
Tr:8846-2797
Filhote de gato- Doa-se, sem raça definida, macho,
2 meses aproximadamente, já desvermfuçado.
Tr:3276-4603/9911-7667 Karía.

'-��� VENDE-SE
Cadeira Abdominal- Vende-se, nova, R$500,00,
Tr:8826-6122

Aparelho de CD- Vende-se, com USB, apartir de
R$249,90, TR:3370-1478
Aparelho de CD- Vende-se, Tr:3376-4050
Balanço- vende-se,para criança de ferro,
Tr:3370-1064
BARRA PARALELA - Vende-se, de alumínio,
Tr:8843-2125,
Barraca- Vende-se para 3 pessoas em ótimo
estado, R$150,00. Tr:3370-2257 ou 9111-0825
BAU - Vende-se, de caminhão 8,5x2,60m, de
altura, 2 portas laterais, assoalho reforçado.
R$9,000,00, Tr:3275-3975,
Berço e Carrinho de passeio- Vende-se, em bom
estado, R$300, Tr: 8461-32593376-6164 após
da 15 horas
BICICLETA - Vende-se, feminina, antiga, própria pi
colecionador. Tr. 92116664
Cadeira abdominal-vende-se, Tr: 9199-0024 ou
3276-1439
Duas cadeiras de salão-vende-se hidráulicas
novas, na cor branca Tr: 8481-3059 e 3275-3052
Cadeira pi 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 - TIM -

APARELHO EM EXCELENTE ESTADO, 650,00 - Tr:
9922-2449

Celular-vende-se, NOKIA N95 8GIGA PRETO, TIM,
GPS ATUALIZADO, CELULAR EM EXCELENTE
ESTADO SEM DEFEITOS, 600,00, Tr: 9975-0078
Celular- Vende-se, Nokia N95, 8gb, em perfeito
estado, com GPS habilitado, funcionando 100%,
R$700,00, Tr:99750078
Cerca de alumínio- Vende-se, 3 cercas para
muro, rned 1 m de Alturax1,4m de çornprirnento.
Tr:3370-3110

COMPUTADOR - Vende-se, pi trabalhos gráficos,
completo, Quad Core 2,5Ghz, 2Gb, HD400Gb,
placa profissional Nvidia, Quadro FX570,
R$2.300,00, TR, 9978 6795 Raquel
Computador-Vende-se, tela LCD, R$9990 00,
TR:9942-9613

'

Computador-Vende-se, usado(em bom estado),
teclado abnt II portugues, mouse optico, caixas
de som, HD 160 Gb, 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
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
Freezer horizontal- vende-se,320 litros,
cônsul,branco,ótimo estado,380,00, Tr:
33723922,
FILHOTES - Vende-se, Collie, R$400,00, TR,
9619-8260
FILHOTES - Vende-se, Golden Retriever, Tr,
91162350
FILHOTES - Vende-se, York Shíre, macho
R$350,00 TR. 33702715

.

Rlhote- vende-se, fax paulistinha Tr: 3375-2006
ou 9146-4864
FREEZER -4 gavetas, branco, R$160. Tr: 3273-
0884 8869-5008 Evani.
Guitarra Jennifer-vende-se, toda preta,1 pedalera
e 2 cabos de 5 mts, em perfeito estado, 350,00
Tr: 3370-5989
Geladeira- Vende-se 225L e Freezer 196L em bom
estado por R$400,00, Tr: 3275-3518
Impressora-vende-se,semi nova,laser,Jet HP colar
cp 1215,400,00 Tr:3273-7669
JAQUETA DE COURO - Vende-se, pi motoqueiro,
R$150,00. Tr. 3370-5533,
Jaquetas em Couro -Vende-se 02 de moto
semi-novas, importadas da ltalia, marca íxon,
R$1 ,000,00, Cantata com Juliano, fone (47)8838-
3194
JOGOS DE VASOS SANITARIO - Vende-se, TR,
3373-1900 Sergio
KIT - Vende-se, de alarme residencial instalado,
Tr:9944-5352,

Laje- vende-se,47 m2 de piso ,são vigotes de 2,50
e 2,30, 400,00 Tr: 3375-2861
LAJE FORRO - Vende-se, 39m2, R$740,00
negociavel. TR. 99370651 Cristina
Lanchonete e sorveteria- Vende-se, no centro,
valor a combinar, Completa, com 3 maq. De
sorvete e Buffet, aceita-se carro, Tr: 3372-1257
Lanchonete- Vende-se trailer lanchonete, completo
com chapa, cuba de aquecimento, geladeira, pia,
cadeiras e mesas e armário, Tr:9187-9332

LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da Figueira, acena
carro, Tr:8826-8636,
LOJA DE MÓVEIS - Vende-se, Tr. 99975027
Maca para massagem-Vende-se com orificio, semi
novo, R$160,00, Tr:3370-2257 ou 9111-0825

Maquina-vende-se,solda mig,350k,da balmer
novo, Tr:3379-0050

Maq, de MARCENARIA - Vende-se, Tr. 8844-5501
Maquina de costura- Vende-se reta 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 ad
quirir todas as máquinas, ganha uma pistola para
limpas as peças, Tr:3370-7031 após as 15h30,
MAQUINA DE Costura- Vende-se, de bainha indus
trial, 3 aguhas Nissin, R$1.400,00, TR. 33700983
máquinas de costura -vende-se, overíock,
cobertura e reta, Tratar com Sr. Orlando - Fone:
9172 - 8042.

Mármore- Vende-se, pedra de mármore, 1 mX1 m,
R$100,00, Tr:3376-4050
Mercearia- Vende-se, em pleno funcionamento.
Tr:9112-3947
Mesa Digítal- 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 compromento, 80cm de
altura com 2 cavaletes e 2 bancos, Tr:3370-6652
Altair

Modulo Boss- Vende-se,900 watz, R $100,00, Tr:
3376-4050
MOENDA DE CANA - vende-se, semi nova, TR,
33705622 '

MOTOR VOLVO 340- Vende-se, 95, melhor oferta,
n 99380871
MOVEIS - Vende-se, apenas 1 ano de uso, pi loja
de roupas tem. em MDF, cores, caramelo e bran
co, 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 cl aprox.
90 anos, mesa grande cl 11 cadeiras acento de
couro, balcão grande maciço, Tr. 30552255
Moveis Para loja- Vende-se, Tr:47 8849-6617

Maquina de bordar- vende-se, com lantejoula,4
cabeçotes, Tr: 3373-5134
Nintendo Wii- Vende-se novo e destravado, com
um controle e um Nunchuk, suporte, barra de sen
sor, adaptador, Cable A/V e mais jogos Wii sports
(baiseboll, boxing, golf, Tennis, boliche) e Resident
EviI.R$800,00 Tr:8405-6012
Ovelhas-vende-se, da raça santa ineis, Tr: 3370-
4924 ou 9934-4300
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, equipamen
tos e balcões, semi novos, no bairro Vila Nova"
Tr:9652-3963.
Par de auto falantes - Vende-se, 6p novo na caixa
R$90,00 André 3275-1410 9922-8011
Placa video- Vende-se 9600 GT XFX 512 mega
256 bits mais fonte Dr. Hank 500w, Tr: 9917-3771.
Portão - Vende-se pequeno de ferro, R$100,00,
Tr:

-

Portão- Vende-se, galvanizado vasculante , 1,90m
Altx1 ,70m Comp, Tr: 3370-3110
ROLLERS - Vende-se, 37i38, R$50,00, Tr.
3276-0340
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ROUPAS GINÁSTICA - Vende-se, de suplexx, cl
estoque 500pc, Tr. 8849 3600 I 473273 -5144
(após 18hrs)

,

Som automotvo- Vende-se, sub, 1 par de 69 um
par auto falante, modulo de 1200 vatz, 2 corntas,
um aprelho de CD, entrada USB + fiação com
plug e caixa para sub e corneta, e 2 super twintwer,
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 westsala 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 SOC, ACARAI- Vende-se, mensalidade
paga até 2014, R$900,00, Tr,33716968
Titulo soe. Baependi- Vende-se, Tr:3373-3836
8422-2576
Torno mecânico- Vende-se, 1500m/m comp,
Em bom estado de conservação, Util para
oficinas mecânicas e auto elétricas, R$250,00.
Tr:9618-3777
Tv- Vende-se 14 polegadas, cl controle,
R$100,00, Tr:3376-4050
TV-Vende-se, 29 GL e OVO, R$500,00, Tr: 3371-
5270, a noite,

.

UTENCILlOS PI MERCADO - Vende-se, serra fita
pi a90ugue, moedor de carne, balcão de frios e
laticlnios. Tr:3273-5065,
VESTIDO_- Vende-se, de prenda, Tr:3370-4164
ou 8863-7665.
YORKSHIRE - Procura-se, cor preta, pequena,
sumiu na rua Jacobi Gesser no bairro Amizade,
atende pelo nome de Coca, Tr.3371-7914

Videogame -Vende-se, Gamecube 2 controles, 20
jogos, cartao memoria R$250,00, 9917-3771
YORKSHIRE- Vende-se filhote, macho R$400,00,
Tr: 3370-2715
YORKSHIRE Vende-se, lindo filhote, fêmea, av
R$750,00. Tr: 9182-2268

EMPREG'OS
.
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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
estilos. Reformo portas de correr, troco roldanas
e ajustes. Serviço de qualidade e preço acessível.
Tr: 9902-8740 ou 9125-9932

Transporte- Ofereço, Fiorino para prestação de
serviço, transportes em geral para todo o Brasil.
Tr:8433-8233/8452-2923
Diarista-precisa-se para trabalhar no bairro
centenário,com experiência,interessadas ligar. para
Tr:3273-7669

Contrata,-se-Tosador com experiência para inicio
ímedato.lnteressados enviar currículo para
biag777@yahoo.com.br
com pretensão salarial.

Rsioterapeuta- Clinica de Estética Oferece espaço
pi estúdio de Pilates, Tr:3273-21191 9975-7708
Revendedoras-precisa-se,Jens, modinha feminina

.

e moda masculina, em consignação, Tr: 3275-
2063 ou 9194-2338

APARTAM ENTOS
_lllIlIlI!JliIflI

ALTO PADRÃO - Vende-se, 5 qts sendo 3 suítes,
2 bwc, 2 garagens, cozinha grande, alto pracrão.
TR. 9186 6262
AMIZADE - Vende-se, 3 qtos, cl garagem,
Tr:3276-3321,
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Q.MÉTÉRMIX
(MARCA REGISTRADA)

Pode ser instalado em veículos
á álcool, gasolinas e à gás

carburador '6 injeçáo eletrônica

ECONOMIZE 300/0 EM COMBUSTíVEL

(47)3373-1280. 9975-4121
• 9973-8369-
• 916,7-0144

www.revqrnt.net

. fOCUS 2002 1.8 COMPLETO

KADEI 2.0 1995 VERMELHO
SEM ENTRADA 48X 331,07

'\ lo ,
•

.._

PALIO EU 1.0 BRANCO
COMPLETO 2000
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Só ultr.:passe com seguran�.

NA LE MONDE CITROEN, O BÁSICO É SER,COMPLETO.
VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATtVE TECHNOlOGlr CITROEn

l-Preço à vista, não inclui frete, seguro e opcionais, sem troca ou enquanto durar o estoque para o modelo de carro aqui anunciado, CitroenO GLX 1.4 Flex 10/11,2- COC realizado pelo Banco ütroên com entrada de 55% e saldo em 24x, com taxa 0,49%+ IOF válidos para o modeloOlrOen C4 Hatm. TC RS 878,00, Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Cadastro sujeito a aprovação. 3 . OlroenOe C4 Hatch com 2 anos de garantia sendo 1 pela Gtroén do Brasil e 1 pela le Monde confonme contrato assinado entre cliente e concessionária, GP5 H Buster modo H8N-4310P grátis na compra de qualquer (juoen Okm, Beneficio não pode ser convertido 'em espéde.lmagens meramente ilustrativa� 4· Todas as ofertas aqui anundadas têm validade até 31/07/2010 ou enquanto durarem os estoques,
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o INVERNO CHEGO
••

;'Os preços despencaram.
As taxas cengelaram,

.J

Celta l.GUfe, R6A, 2. portas, AeKpOWeI', anolfabricaçAo 2Q1(), ano/modelo 2OIt. CDITI preço nota fiscal de fábrica, comprovado pela nota fiscal da General
MotorsdoBrasKLtdacomtaxapromocJonaldeo,4�am.com63.1�deentradaesaldoflnandadoem12paltelasmensals. TCe elOFnAo Inclusos. CET:
6,04,*,3.a.Desconto de:R$7.000 para linhaVec:tra (iT. com base I'IQ preço pí.!bllco qerldavteente,Vwa 2,0GrFIexpower, pacoteR6T, ano/fabrfcação
2010. ano/modelo 2010/2010, preço público SUieridQdeR$S7.oo6,oo, preço promocional àvlsta deR$ 49.990,00 e taxa promocional de o,*, a.m. e o,*,
a..a. comentrada de:SO'IIte saldo flnandadoem 12 prestaç6esmensais. TCCe.lOFnio Inclusos. terQ'Ib a.a. 510 2.4Advantilge, Cabine Simples, 124(jFA
/ PDO + BIA, FIeXPOWer. ano/fabricaçAo20:10, ano/modelo 2010, com preço!lOta fiscal de. fAbrica, comprovado pela nota fiscal da GeneralMotors do
BraslJ Ltda com taxapromocional deo.gg,*, a.m. e12,SS'lb a.a. tom entrada deSQ'l'oe saldo financiado em 24 ptestaçOesmensais. Tee e IOF não In
clusos.. CETu,SSC!li. a.a. Condlç6es válidas paravefculos (hevroleta km para osveícuJos disponíveis nos estoques. não váUdasparamodalidade de
venda direta da fábr1ca, taxistas e produtores n,lIals. Todos os planos menclônados esta!iQ sujeitos a prévia aprovação de crédito. As condições

. podettoseralteradassemptÍVlo aviso.As imagensdosvelculos�o Ilustrativas. Consulte sua concessionária participantequanto a preço, taxas
dellJ1'01 eCQI1dlç6es de financiamento. Ofertas váLidas apenas no perfodo de16 a21 dejunhode 2010. 1M'YW.chevrolet.com.br- SAe: 0800 702
o4lOQ.. 0Wid0rIaQMAC- 08007226022
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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 surte,
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 / Itajai. Tr.
3248-4258 ou 8401-4000
COMPRA-SE - Apto até R$95.000,00 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,
lavanderia, varanda e garagem'valor R$95.000,00
acerta veículos como parte do negócio. Tr:
32748844/99298265 CRECI N° 14 237.
Ilha da Figueira- Vende-se apto no residencial
Hilamar, 111 m2, suíte, 2 quartos e demais cômo
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 surte
3 quartos e demais cômodos R$115.000,00+
finan, Acerta-se carro Tr.9137-5573
ITAJUBA - Vende-se, 2 qts, mobiliado,
R$120.000,00. n 33707881 /33761315 I
99056588 c/ Leonel
Jaraguá Esquerdo -Vende-se, prox. a Madri no
edifício D'Espanha , andar térreo, com área priva
tiva de 71 ,68m2• Contendo 1 suíte + 01 quarto, 01
vaga de garagem coberta e demais dependências
'valor R$11 0.000,00. Tr:32748844/99298265
CRECI N° 14 237.
MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende-se, 165,34 m2,
heliporto, 2 vagas garagem. R$600.000,00.
Tr:8408-8157 ou 8408-8159.
São Luis- Vende-se, 70m2 com 1 suíte, 2 quartos
e demais cômodos, prox ao CAIC, R$145.000,00.
Tr:3376-0389.
Ed. Vila nova- vende-se, com 3 dormrtórios - área
total 90,60. 125.000,00. Tr:3370-2292.
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
Estrada nova- apartamento,com dois qtos, sala,
cozinha e área de serviço, vaga de garagem
pode ser financiado e- o uso do FGTS, entrada
de 15.000,00, mais financiamento bancário. Tr:
9.159-9733

= CASAS
Água Verde- Vende-se, casa de alvenaria, com
3 quartos escriturada, R$11 0.000,00. Tr:3371-
6069. CRECI11831

Agua verde- vende-se, casa de
alvenaria, 126m2,suíte mais dois quartos de
casal,2 salas, cozinha,área serviço, bwc,edícula
área de festas,2 garagens,construída em tijolo
maciço com estrutura para dois pisos,240,000,00
Tr:9918-9996

Amizade-Vende-se, com 1 surte, 2 quartos
e demais dependências, área externa com
churrasqueira, terreno co 450 m2, todo murado,
R$25C.OOO,00. Tr: 9979-0102 8466-9635
Amizade-vende-se,casa de alvenaria, 100m2,
com-uma suíte dois qtos, um bwc, sala cozinha,
lavanderia,churrasqueira, garagem,e terreno de
430m2Tr: 9955-9026 ou 9128-8929

ARMAÇÃO/PENHA - Vende-se, 130 m2 fica a 200
metros da praia. Tr:9953-5627
Bananal do Sul- Vende-se, nova de alve-

. nana, com 3 quartos e demais como cômodos,
R$110.000,00. TR:9183-8081. f\
Barra- vende-se, casa mista, pintada,com 3 qts,
1 banheiro,sala, cozinha,próximo ao mercado
meir,valor 48.000,00, acerta carro ou entrada de
28.000.00,restante parcelado Tr: 3371-6069
BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, 2 suítes, 1
master, cozinha planejada, lav, sacada, gar, área
construída 200m2, tert 400 m2. Tr:9609-5924.
Barra 99- vende-se, casa mista, 3 qts,toda pintada
a óleo próximo ao colégio,28,800,00 de entrada,
aceita-se carro ou 20,000,00 parcelado
BARRA DO SUL - Troca-se, por chácara ou terr
em Jaraguá. Tr:8824-11 07.
Centro- Vende-se, alvenaria, semi acabado,
distante 800m do Angeloni novo, R$130.000,00,
aceita-se 60,000,00 de entrada o restante parce
lado ou negocia-se. Creci 11831. Tr:3371-6069
Centro-vende-se,casa de alvenaria próximo ao

posto salomaon,schroeder,38.500,00, Tr: 3371-
6069 CRECI11831
Chico de Paula- Vende-se, por motivo de mu
dança, URGENTE, uma casa em alvenaria (Bloco
de Concreto a vista) com Laje, 40,00m2, no um

pouco pra frente da Menegotti Malhas. Preço a
combinar. Aceito carro e estudo proposta para
pagamento a vista. Tr: 33718700 ou 8407 0997
Chico de Paula-Vende-se, alvenaria (bloco de
concreto a vista) com Laje, com 40,00m2, no
prox. a Menegotti Malhas, terreno de 600,00m2,
aceita-se carro e estudo proposta. Tr:33718700
ou 8407 0997
Ervino: Casa de madeira 800mts distante da praia.
Tr:3371-6605a norte 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$150.000,00. Acerta casa de menor valor. Tr.
91375573/33716069 - Creci 11831

Figueirinha-Vende-se, alvenaria, 2 quartos e
demais dependências. R$135.000,00, entrada +
financiamento. Tr:9183-8081/ 3373-0098

.

Ilha da Figueira- alvenaría, 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$120.000,00,
creci 11831. Tr: 3371-6069
JARAGUÁ 84 - Vende-se, 385m2, 2 qtos, sala
conjugada c/ a cozinha. R$50 000,00 á combinar.
Tr:3273-7195.
JARAGUÁ 99 - Vende-se, nova, alv, 120m2,
terreno esquina, murada, 2 qts + 1 surte, garagem
dois carros, prox. a Malwee, R$190.000,00. Tr.
99025885
NOVA BRASILlA - Vende-se, terreno c/740m2,
casa c/240m2, 1 suite, 3 qts, 2 bwc, piscina, área
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de festa. R$550.000,00. Tr. 91696342
PiÇARRAS - Vende-se, prox ao fórum, ou troca-se
por imóvel em Jaraguá do Sul. Tr:9975-3090 ou
3371-1243 c/ César.
Rió da Luz- vende-se casa com 02 dormitórios, 01
Bwc 80.000,00 Tr:3370-6370
Rio Molha-vende-se, casa de alvenaria,com
98m2 ,dois qts mais uma suíte,sala, cozinha,
banheiro,lavanderia,terreno com 200m2 todo .

murado,69.9000.00 acerta-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, acerto carro no negócio. Tr:3372-1617.
Scheroeder- Vende-se, nova, 60m2, 2 quartos, sala
cozinha e banheiro, R$115.00,00. TR:9136-0049
Schroeder-Vende-se, alvenaria doisplsos 250
mt2 centro de prox: Prefeitura, murada, portão
eletrônico,terreno de 700 m2, R$280,000,00. Tr:
(47) 3374-1828 ou 9909-7428
Shereoeder- Vende-se, Nova, alvenaria, 80m2,
aceita-se financiamento ou carro. Tr:3374-2023
Sheroeder- Vende-se, alvenaria, 2 quartos e
demais cômodos, R$90.000,00 Tr:9183-8081/
3373-0098
Toledo-PR- Vende-se ou troca, casa em Toledo
por imóvel e Jaraguá do Sul. Tr: 3237-7163 ou
9912-3610
Três rios do Sul- Vende-se, nova de esquina, 1
quarto e 1 surte, garagem com churrasqueira,
terreno de 410m2, prox ao mercado taríssa,
R$149.00,00. Tr:3372-1257
Tifa Martins- vende-se, casa de alvenaria com
lage,com suíte mais 2 qts,com 130m2,terreno com
322m2, toda murada, próximo de escolas, creche,
mercados,farmácia,195,000,00, Tr: 9102-6731
Troca-se-casa no bairro amizade semi nova, com
suíte e demais cômodos, garagem para dois car

ros, por casa nos bairros Baependi ou Vila Lalau,
casa no mesmo padrão. Tr.9654-0907
Vila Nova - Vende-se, excelente localização,
R$140.000,00. Tr:8428-7826/9909-5514
VILA NOVA - Vende-se, Rua Uno Sbardelatti,
ótima localização, R$140.000,00. TR. 84287826/
99095514 Ademir ou Marli
Vila Rau- Vende-se, alvenaria, próx. UNERJ,
107m2, 3 quartos, Terr.14x30-R$155.000-
Tr::9918-9996/3372-0777
Vila tau-verde-se, casa mista,de 3 qts, com
escritura,57.000,00 acerta-se carro, Tr: 3371-6069
CRECI11831
Enseada- Vende-se, distante 500 metros da praia,
2 casa de alvenaria com laje, entrada individual
com portão de ferro, legalizada, R$1000.00,00.
Tr:9137-5573 Creci 11831

,

I/I///:::� CHACARAS
Corupá- Vende-se, na Estrada Geral rota das
cachoeiras, 13.897m2, com casa de alvenaria,
rancho, plantação, rio aos fundos, R$70.000,00,
acerta-se R$45.000,00 de entrada + parcelas de
25 de R$1.000,00. Tr:3371-6069. CRECI11831
GARIBALDE - Vende-se, 41 000m2, 3 lagoas, 1
rancho, com pastagem, toda cercada, á 70m., do
asfalto. R$125 000,00. acerto terr. no negocio.
Tr:3055-8262.

JACU-AÇU - Vende-se, 54.462,48m2, c/ casa
simples de madeira, c/ lagoa e energia elétrica.,
R$138.000,00.Tr. 3274.8844 - CRECI/SC 2716J

Massaranduba-vende-se,localizada na estrada
ribeirão da lagoa,com área de 25 mil m2, Tr: 8481-
3059 ou 3725-3052
Ribeirã Grande- Vend-se, 13.870m2, limpo e plano,
prox23 vale das pedras R$90.000,00 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/375.000,00m2,
grota funda. Tr:3370-2855.
SCHROEDER - Vende ou troca-se, chácara no
Rancho Bom, terreno 70.674m2, 2 casas, 3 .

lagoas, pomar. Troca por casa em Jguá do Sul. TR.
9148-2677/ 9116-9841
SITIO - Vende-se, 120.000m2, c/ arvores
frutíferas, área propicia p/ pasque e pague,
R$450.000,00. Tr. 33705603/99735780

..... LOCAÇÕES
CASA - BARRA DO SUL- Aluga-se p/ temporada.Tr.
3376-1553 ou 9903-0545
CASA - PICARRAS/ 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$550,00 mensal.
TR. 3370-1447 Romeu
Casa- Aluga-se em Tres Rios do Sul - prox,
mercado taríssa. Tr: 3275-1594/8843-5751
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$800,00 - 9918-9996
QUARTO - BARRA DO RIO CERRO - Aluga-se,
durante a semana p/ moça de outra cidades que
trabalha em Jguae região. TR. 9149-9771.
Quartos- Aluga-se R$220,00. Fone 91116344 c/
Ana. Tr: 3273-7523
QUITINETE, QUARTO, APTO. - CENTENARIO -

Aluga-se, mobiliados. TR. 3370-3561/99583197
Vila Lenzi- Procura-se, casa ou apartamento para
alugar no Bairro ou proximidades. Tr:9178-1437
Carmen
Vila Nova- Aluga-se, quarto grande imobiliado ou
sem mobília, 300,00 com água luz e gás, próxima
a prefertura novaTr:9199-0024. Ou 9963-5544
VILA RAW- Vende-se, madeira, 3 quartos escritu
rada, R455.000,00.
Deposrto- Vende-se, para distribuidora de pães
prox ao carinhoso, ,130m2, R$130.000,00,
aceita-se carro, negocia-se. Tr:9137-5573
Casa- Jaraguá 99- Aluga-se, de madeira, com
3 quartos, rua Paulina Kruger Lescowitz 170.
Tr:9158-0019 após as 17 HORA

1/lflmUnfll/mUlIIilJ!! SALAS
COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende-se, Walter Marquardt
n 3370-0370
CENTRO - Vende-se, ponto comercial, com
mesanino, ideal para loja. Tr. 99791101
·ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, sobrado comercial
e residencial, com mercado completo funciona
ndo, 600m2. Tr: 3370-4927.
LOJA FEMININA - Vende-se, Centro de Jguá,
moda feminina, bolsas e acessórios. Tr. 99511107
/32736762
Consultoria Odontologico- vende-se,em Joinville,
15.000,00 Tr:9193-1505 Ivana
Nereu Ramos-aluga-se sala comercial com
internet, Tr:3375-0592
Penha-venge-se, ponto comercial com moradia
com 130mtrs de área construída, Tr: 3398-0677
Salão de cabelereiro-vende-se,no centro de
Guaramirim,com ótima clientela,13.500,00,aluguel
da sala 500,00, Tr:3373-3698/horário comercial

1/111::: TERRENOS
AMIZADE - Vende-se, ou troca por casa, 60m2•
Tr.33745520

Amizade-vende-se, lote com 318m2,rua asfal
tada,65,000,00 Tr: 9159-9733
Barra do Rio Cerro- Vende se, com 324,00m2,
próximo a Irítec. R$80.000,00
Barra do Rio Cerro- Vende-se, com 599,88m2,
próximo a Buzmaq. R$115.000,00. Tr: 3370-6370
BARRA DO RIO CERRO/ PRAIAS.,. Troca-se, ter
reno na Barra do Rio Cerro por meia água na praia.
Tr.33709217 OU 99895750
BARRA VELHA - Vende-se, terreno no tabuleiro, fr
ente p/ o mar, 300m2, R$150.000,00. Tr.88146407
Choco Lerte- Vende-se, R$23.000,00, acerta-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.
Czerniewicz - Vende-se terrenos no Champagnat
de 372m2 e 392m2 Tr: 9929-8488
GRaTA FUNDA -Vende-se,37.500 mil
m2,R$115.00,00 negociaveis acertasse carro.
Tr.9199-9966
ILHA DA FIGUEIRA -Vende-se, 450,00m2,
R$80.000,00. Tr.3370-6370 /9965-9934 /
9975-2943.
Ilha da Figueira- Vende se, com 448,00m2,
próximo a Associação Jipe Clube. R$86.000,00.·
Tr: 3370-6370 / 9965-9934

Itajuba-vende-se,terreno 12x25mtr,próximo ao bali
hai Tr:9155-5646

Jaraguá 99- Vende-se, localizado na Rua Oscar
Schneider, 613 m2, instalação elétrica habil
rtada, água encanada habilitada, com escritura,
R$55.000,00. Tr: 99644959 Marionei.

JGUA/SCHROEDER - Compra-se, acima de
3.000m2. Tr.33714008 /88026635
Jaraguá 99-vende-se terreno com 463,00m2.
R$75.000,00 Tr:3370-6370
Jaraguá 99,-vende-se terreno com 364,33m2.
R$65.000,00 Tr:3370-6370

.

João Pessoa- Vende-se localizado na Rua Manoel
Francisco da Costa, com área de 472 m2. Tr:
3374-5934/9138-4176 após as 15 horas.
Loteamento Duwe-Vende-se, a partir de 325,00m2,
água encanada, esgoto, próximo a Ceval. Valor a
partir R$48.000,00. Tr:3370-6370 / 9965-9934
MASSARANDUBA- vende-se.íerreno 20x40, 800
m2, local patrimônio 2, 28,000,00, creci/16897, Tr:
8463-5045 ou 8463-5042
MASSARANDUBA - Vende-se, 1 0.000m2. Tr:
3379-1119.

Massaranduba-Vende-se, na Estrada do Ribeirão
da Lagoa, área de 25.000m2, contendo uma casa
mista, um rancho, uma mangueira de bois, cinco
lagoas de peixe, árvores frutíferas e nascente
de água. aliado em R$200.000,00, acerta-se
propostas e casa no negócio. Tr: 3275-3052 e
8481-3059 Estelrta
NAVEGANTES - Compra-se. Tr: 3275-3736.
PICARRAS - Vende-se, 120 m2, R$70.000,00.
Tr.3275-0560.
PiÇARRAS - Vende-se, próximo ao fórum. Troca
se por imóvel em Jaraguá do Sul. R$95.000,00.
Tr: 9975-3092.

Piçarras-Vende-se quadra Beira Mar medindo 13 x
25 = 325,00 m2, Rua Das orquídeas 3 lote, Valor
R$11 0.000,00 Aceita Negociação. Tr: 8402 8775

Piçarras-Vende-se 3 quadra da praia 24x24
576,00m2 R. das Figueiras esq. com Pedro Bencz
Valor R$85.000,0 Negociaveis, troço por terreno
ou imóvel em Jguá do Sul, Tr: 8402 8775
Rio Branco- Vende-se, apenas no contrato,
R$25.000,00, estudo troca por carro. Tr:3373-
3311 ou 9962-5885
Rio cerro 2-vende-se,terreno 'industrial, 1600
m2,de frente para a Br,150.000,00 negociavel
Tr:9137�5573
Ribeirão cavalo-vende-se,terreno 500x30 ,

23.000,00 Tr: 9164-2448
SANTO ANTONIO - Vende-se, prox. ao colégio,
c/ água, luz e esgoto, rua asfaltada, R$12.500,00
de entrada + parcelas de um salário mínimo.
Tr.33716069
Sheroeder- Vende-se, 585m2, pronto para
construir, R$28.800,00, aceita-se R$18.000,00 de
ebtrada + parcelas Tr:3371-6069
Sheroeder-vende-se,próximo da Marisol,480 m2,
22.000.00, acerta-se proposta Tr:3371-6069
Sheroeder 1 -vende-se,próximo ao colégio
Elisa Claudio Aguiar,480m2,28,800.00 aceita-se
13,800.00 de entrada mais 30 x de 500,00 Tr:
3371-6069

Schroeder-vende-se, terreno próximo ao salão
bracinho,escriturado, 421 m2, 45,000.00, acerto
automóvel em troca Tr: 9174-0251
Tres rios do norte- vende-se, 25 terrenos, na
planta com escritura, valor 200,000,00, todos
negOCiável, Tr: 3371-6069

.

Três Rios do Norte -Vende-se, lindo terreno pronto
para construir, próximo a Escola Max Schubert,
670m2 (27,48m X 24,60m) R$R$95.000,00 Tr:
88064621.
VILA LALAU E ILHA DA FIGUEIRA - Procura-se, á
partir de 600m2• Tr: 9101-8302.
VILA LENZI- Vende-se, 300m2, R$65 mil.

Tr.9993-3881
Vila tau-vence-se, terreno próprio para recreativa,
galpão 10x12, metragem 16x7, fundo para o rio,
255,000,00 Tr:9905-2064(próximo ao mercado
Larissa)
Três rios do Sul- Vende-se, terreno de esquina
413m2, rua asfaltada, prox. Ao mercado l.arissa,
R$76.000,00. Tr:3372-1257
Rio da Luz,-Vende-se, ótima localização, pronto
para construir, próximo da Seara, com 360 m2,
medindo 12,00 x 30,00 plano, contrato direto com
o proprietário registrado em cartório, R$39.000,00
A vista. Tr: 9185-4615/3376-0081
Rio da luz-vende-se,terreno com 360m2,medindo
12,00x30,00 plano, ótima localização,pronto
para construir,próximo da seara,direto com o

propnetàno.corn contrato registrado em cartório
loteamento acerto carro em troca Tr: 3376-1378
ou 8428-9689
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. Acerto carro em troca. Tr: 3376-1378
/8428-9689
BR 280- Vende-se, distante 3km do posto
Marcolla, industrial, 22.870m2, R$16,00 o metro.
Tr:9137-5573 creci 11831
Rio cerro-vende-se, pxoximo da LLL
malhas,terren'o indutrial,medindo 3.800m2,
220.000,00, Tr: 3371-6069
Terreno-vende-se, com área de 5.497 m2. com
93 m. de frente para a rua Joaquim Francisco de
Paula (asfalto). Possui consulta de
viabilidade para construção de condomínio
residencial. Tr:9929-8265 CREC114.237
Loteadores-vende-se,área para compensação
ambiental com475.650,00m2• 400.000,00, CRECI
8844,Tr: (47)3370-6624 OU (47)9102-5299

VEíCULOS
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= CAMINHÕES
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 negoçiável. Tr:9149-9673 Lucia
MERCEDES BENZ L1214- Vende-se, 94, c/ baú,
branco. n 9979-6850/3371-6368
SCANIA T112H - Vende-se, 83, todo revisado,
pneus novos. TR. 3370-7144
TRUCÃO - Vende ou troca-se, 81, Fiat, mecânica
Mercedes, R$25.000,00. Tr.99380871
VW 8150 - Vende-se, 01, c/ baú, branco. Tr.
9979-6850 / 3371-6368

1111/l1I111!ID/III/I/111i CHEVROLET
ASTRA - Vende-se, 05, Hatch Elegance, 4 portas,
2.0 flex, preto, AR, DH, VE, TE, AL Tr:8823-8479.
Astra-vende-se, sedan 2.0,02
expression,completo, gasolina GNV,22.000,00,
Tr:9186-7223
ASTRA - Vende-se, 08, preto, roda 16", ipva pago,
único dono.Tr. 99294800
ASTRA - Vende-se,OO, preto, completo + teto,
R$19.500,00. Tr. 99269663
Astra -Vende-se, Hatch Elegance, 4 portas, 2005,
2.0 flex, preto, completo + película, R$31.000,00
negociável. Tr: 8823-8479 após 18:00 hs
Astra-Sedan Elegance, ano 2005, preto, completo
com Air bag duplo em ótimo estado R$34.900,00.
Tr:3376-1435/9942-9613
Astra-Vende-se, 97, GLs, completo, rodas 16,
verde, R$17.000,00. Tr:9123-7355
Astra-Vende-se, 05, flex, confort, 2.0, prata,
completo, confort, em ótimo estado. Tr:3273-5233
CORSA - Vende-se, 2 pts, 97, branco, ótimo
estado. Tr:9177-3927
Corsa- vende-se, Sedan Cinza 1.6 GLS 2001,
R$18.500 à vista, sem troca. Tr: 9917-3771
CORSA - Vende-se, 96, Super, branco, trava
elétrica, alarme, desembaçador traseiro, ar quente,
limpador traseiro, roda liga leve, R$7.500,00 +
11x de R$415,00. Tr. 96156811 cl Guilherme
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 Sedan -Vende-se, 1.6, 2005,
direção hidráulica,automático, travas elétricas e

alarme,57.000km.23,000,00, Tr:3274-8077.
Corsa- Vende-se, Max, ano 2007, 4 p, completo,
único dono, R$25.000,00. Tr:8404-3325
Corsa -Vende-se, Wind ano 95 azul super conser
vado e em ótimas condiçôes todo documentado
por R$9.000,00. Estudo proposta para pagamento
a vista. Tr: 3371 8700 ou 8407 0997

Corsa-Vende-se, 97, bordo, trava, rodas esporti
vas, película, R$1 0.600,00. Tr: 9123-7355
Corsa-Vende-se, sedan, 99, 1.0,8v, 4p, trava,
alarme, ar quente, R$12.500,00
MERIVA - Vende-se, 03, completa, R$5.000,00
entrada + 40x de R$956,00. Tr. 99886649
OPALA - Vende-se, comodoro 83, azul, 2 pts.
Tr:9188-2814.

Omega GLs-vende-se,2.0, 93, vermelho,
impecavel,motor novo,'\11.000,00,Tr: 3372-3922
ou 9974-8603
S10 - Vende-se, 00, 2.2, 4x2, G�V, cab, Simp,
VE, TE, AL, LM, 4 pneus novos. Otimo estado.
R$25.500,00. Tr:9967-9864.
S10 - Vende-se, 00, diesel, ABS, AC, DH, prata.
TR.99239345
S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel interculer,
cab. Simples, AC/DHNELTE e sistema de rastrea
mento. R$39.000,00. Tr:9107-6932.
S-1 0- Vende-se, 2.4S, 01, 2 portas, completa,
R$24.000,00. Tr: 33723951 ou 47 84223148.
S10- vende-se, complete, com �NV, R$25.000,00.'

Tr:3370-8633

Vectra- Vende-se, bordo, 97, completo +
couro, aro 17, troca-se por pickup ou saveiro.

_ Tr:9112-0055
Vectra- Vende-se 95, ilex, branco, completo, murto
conservado. Tr:9197-2309/3275-2245 aríane
(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 dgrtaL Tr:9947-
8394 joares.
Vectra- Vende-se GLS, com 'leto, 2.2, 99.
R$19.500,00, aceita-se veiculo de menor valor
Com GNIJ. Tr: 3275-3538 9931-9410
VECTRA- Vende-se, 2.0, GLS, ano 95, cinza,
R$13.500. Tr:3371-9157
Vectra GT-vende-se, flex, 2008/2008, comp,eto
IPVA pago, 32.000 KM, ótimo estado, 43,000.00
Tr: (47) 9933.0183.
Vectra automático-compra-se, a partir de 2008
Tr: 9176-2751
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$17500,00. Tr:3370-0073 e
9123-7355

Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99 com GNV,
R$19.500,00

-

Vectra-gls, 2.2 completo, ano 99 com GNV, troca
por carro de menor valor,R$19.500,00 n Tr:3275-
3538/9931941 O

VECTRA-Vende-se, GLS, bordo, 97, completo,
R$17.800,00 - Neste valor, preferencialmente, sem
troca. Tr:8831-8989 Vilmar
Vectra- Vende-se, 97, borco.completo, banco de
couro, aro 17, troca-se por pick up. Tr:9112-0055
Astra Hatch Elegance- Vende-se, 4 portas, 05,
2.0 flex, preto, ar-condicionado digrtal, direção
hidráulica, vidros travas e retrovisor elétrico,
alarme, rodas de liga leve originais, limp. Desb.
Traseiro, película, R$30.000,00 Tr: 8823-8479
após 18:00 hs

= FIAT
Idea -vende-se, adventure completo 07/08.
38.000,00 Tr: (48) 96137335
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 acerta-se carro de menor valor.
Tr:3379-0249/9161-1461/3379-5435
Palio-vende-se, 1.8, 2003,4
pts,completo, 17.900,00 impecavel , Tr:9987-1004

Palio-vende-se, 99, branco completo, 4
pts,1 0.000,00 Tr: 9199-0024 ou 3276-1439
Pica up üoríno- vende-se,98, impecável,6.500,00
de entrada, mais financiamento, Tr:3370-1141 ou
9113-7522
Palio- Vende-se, branco, completo, 99,
R$11.000,00. Tr:8826-6122
Palio EX-vende-se, BRANCO 4R COMPLETO+
AIRB 16.000,0 Tr: (48) 96137335
Palio- vende-se, EX 2002, vermelho,vidro,trava,ar
quente e LDT, 14,600,00 Tr: 3371-9313
Stilo- vende-se, 16 v,completo,2004 em ótimo
estado, Tr:9646-7296 ou 9923-4061 (Viviane
machado)
Stilo-vende-se, 16 v/ 2008, ótimo estado,
revisado,particular,26,900.00 Tr: 9923-4061 ou
9646-7296

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, acerto moto
na negociação. Tr:8807 -3457
Uno-vende-se, 91, TR: 9189-9589
Uno ep-vende-se,96, na cor bordo, quatro pts,
completo, Tr: 3370-74421Lauro
UNO - Vende-se, 4 portas, compl. R$4 000,00
entrad. E + pare. Tr:9618-7945.
UNO - Vende-se, 96, bordo, 2 portas, 2° dona.
Tr:9152-7848
Uno- Mile Fire, 2005, 2 p, com ar-cond
R$17.000,00. Tr:9979-8040

. Uno- Vende-se, Mlle, way, 2010, vermelho 2
portas, R$3.500,00 de ebtrada + financiamento,
transferência para 90 dias. Tr:47 9120-0262
Palio- Vende-se, EDX 97 4 portas, vinho, limp/de
sembac traseiro, trava eletrica, lacrado, maual, NF.
valor so 10600,00. Tr: 3370-0073 e 9123-7355

- Palio - Vende-se, 99, 4 portas, branco, cpmpl.
Tr:9618-7945.
Pálio- Vende-se, ano 99, 4 p, com GNV. Tr:3275-
2049
Uno- Vende-se, 2006 2P Flex. Tr:91 01-6007
Pálio- Vende-se, EDX, ano 96 modelo 97, 1.0,
branco em bom estado, R$3.000,00 de entrada +
parcelas, acerta-se de entrada. Tr:3370-92178421-
6497 Rosane ou Iracema
UNO - Vende-se, 96, 1.0, azul, R$8.500,00. TR.
33700983
Uno- vende-se, Mille ELX Eletronic 94- vidro
elétrico e trava, Tr: 9158-7991
Marea -vende-se, 2.0 - 4portas completo, branco,
04 pneus novos, em otimo estado, 13.000,00. Tr:
9957.9130 com Adilson
FIORINO FURGÃO- Vende-se, 08/08 revisada,
GNV, semi-Nova,à vista sem troca R$24.000,00.
Tr:8831-8989 Vilmar

Fiorino-vende-se,98,com gáz,6.500,00 mais
financiamento,em ótimo estado, Tr:3370-1141
ou 9113-7522

Fiorino Irack- vende-se 97 - ar quente. ótimo
estado. 8.500,00. Tr: 9158-7991.

111I1I1I1/111I11I1/DIIIl1
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COURIER - Vende-se, 06, 1.6, branco,
R$22,000.00. 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$2300,00. Tr: 8459-8773 ou 8461-3436
ESCORT GUARUJA - Vende-se, 91/92, 4 portas,
VE, TE, AR. Tr: 3372-0416.
Escort- Vende-se, 94, europeu, R$4.700,00 avista
. Tr:8839-2879
Escort- Vende-se, GL, 89, 1.6, gasolina,
R$4.600,00. TR:3273-0216/9177-2300

Escort- Vende-se, GL, ano 89, 1.6, com som,
R$4.900,00. Tr: 9177-2300

. F-1 000 - Vende-se, 86, turbinada, vidros e trava
elétricos, alarme, DH, banco couro, completa,
R$22.000,00. n 99419712

Focus-vende-se, 1.6 FLEZ PRETO 09/09
COMPLETO 35.000,00 Tr: (48) 96137335
Fiesta-vende-se gI1.0,01, com ar e trava,vermelho
em ótimo estado, 13,500,00 Tr: 3055-3756 ou
8408-9110
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 street 2002, completo(ar-condicionado,
direção hidraulica, alarme e trava eletrica),
na cor cinza, 05 portas, no valor de 15.900,00,
Tr:9932-7031

Fiesta-vende-se,1.6 sedan,06, completo,2°
dono,32 mil km,impecável,27.000,00 Tr:
9186-7223
Fiorino Furgão- Vende-se, 08/08, revisado,
com GNV, semi Nov, oferta a vista sem troca,
R$24.000,00. 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$9.500,00 s/ troca. Tr: 8405-9689.
KA- Vende-se 2009/2010, branco, 8.000 km roda
dos, carro de mulher, única dona, R$12.500,00 e
assumir financiamento. Tr:9957-9130

KA-vende-se, 97/98 AZUL BARBADA 10.500,00.
Tr: (48) 96137335
Ka- Vende-se, 97, avaria no motor, R$5.000,00.
Tr:3276-0850
Ka- Vende-se, ano 2001, image, ótimo estado,
R$1.500,00 entr. Mais parcelas de R$454,00.
Tr:3273-6417

Mondeo-vende-se,sw,2.0, 16 v,97, completo,
banco de couro, 15.500,00 Tr:91 04-6677
MONDEO - Vende-se, 95 teto solar, banco elétrico,
air bag duplo, ABS, top de linha. Tr: 3373-8244.

Ranger-Vende-se, caminhoneta estendida,
vermelha, STX, 94, 2.8, gasolina/GNV, em ótimo
estado, R$25.000,00, Tr:979-6850 ou 3371-6368
S10- Vende-se, 01, dizer, aceita-se Hilux na troca.
Tr: 3372-0665
S1 O-Vende-se 02, 4x2, R448.000,00 acerta-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$5.800,00 Tr: 9918-
9996

IIIM/IDOIIDIBIIIII! MOTOe Ie LETAS
BIZ - Vende-se, 03, 1 OOcc, sem partida elétrica,
preta, oferta, R$3.300,00. Brinde capacete.
Tr:33702060 ou 9948-9644.

Biz-vende-se,Preta com J3artida,08, Tr:9945-5881
ou 9931-6391
Biz- vende-se, 04,partida elétrica ,única
dona,revisada com dois pneus novos,relação e
bateria nova,3.300.00, Tr: 9992- 3755
Biz- Vende-se, 08, com partida, 10.000km,
Tr:3373-6051 3373-0711 9929-8479
CB500- Vende-se, 00, alarme, luz branca, pneus
novos. Tr:3370-0479
CG- vende-se, 1S0,ano 08,com partida elétrica,
com 11 km,5,500,00, Tr: 3275-3538 ou 9931-
9410
CG - Vende-se, 01, Titan 125, completa, doc. 10
pago, prata, pneus novos, imperdível, R$2.500,00.
TR. 88139714/91495390 Leandro
CG - Vende-se, Trtan 125 ks, prata, c/ baú,
R$2.700,00. TR. 33717317/99267616
CG TITAN-Vende-se, azul metálico, 08, km12.500,
placa final1 paga até janeiro 2011 R$2.000,00 +
23x R$232,00 Tr:84062931
CG- Vende-se 150cc, 04/05, R$3.500,00.
Tr:9189-9589 Giovani
CG- Vende-se, 150, 09. Tr: 3373-3836 8422-2576
CG-Vende-se, 600cc Hornet,06/07, 27.000 km,
prata, R$26.000,00, pneus Michelin novos Tr:
9131-5362 Luciano.

CG-Vende-se, 88/89, toda original. Tr:9923-1153'
CVX 250 - Vende-se, 08, Twister, licenciada
2009 paga, c/ alarme. 14.000 km. R$9.500,00.
Tr:8802-6399.

•

Dt 180-vende-se,91, com documento,moto para
trilha, Tr: 8802-3167
DAFRA - Vende-se, 09, Laser 150cc, prata, baú
givi, c/ capa, cadeado, R$4.000,00. TR. 3055-
3756/8408-9110
DAFRA - Vende-se, 09, Laser, 150cc, prata, c/
bau givi, capa e cadeado, R$4.000,00 + transf.
consorcio. TR. 3055-3756 à norte.
Dafra- vende-se,laser 150 cc.prata, 09, com baú
givi, capa p/ moto e cadeado,4,500,00 Tr:3055-
3756 ou 8408-9110
DRAG STAR - Vende-se, 04, preta, customizada.
n 33721528/91816689
Falcon-Vende-se, 2004, preta, R$2.500,00 +
34x298,00. Tr:3273-6708 á tarde com Antonio

. Moto-vende-se,hamaya,xt 600 pre-
ta,20p1, 12.500,00 Tr: 9953-2627 ou 7812-3100
Moto ktm- Vende-se 25cc SX 2002. único dono,
ótimo estado. Tr. 9175-6450
MT 03 - Vende-se, 08, 660cc, 6.500km,
R$22.300,00. TR. 3370-7144
SBX TWISTER- Vende-se, 07,250, ou troca por
carro. Tr: 49 91526922/3372-3333
Honda Fit -Vende-se,1.4 LXL 2005 automáti
co,28.000,00 parcelado. Tr: 9918-0000
SHADOW - Vende-se, 600 VT, 01, 2° dono, em
ótimo estado. Tr:9993-3937
SHADOW 600 VT - Vende-se, 01 : cromada.
Tr:9993-3937.
SUNDOWN - Vende-se, Web EVa 100, 06,
preta, partida elétrica, grátis 2 capacetes preto.
Tr:3275-3105
Suzuki GS 500-Vende-se, 2009. Tr: 3373-0841
Trtan 150-VENDE-SE ou TROCO, ano 2005, preta
em ótimo estado pouco rodada, R$3.800,00. Ou
troco por Bross 150. Tr: 3371 8700 ou 84070997
Trtan -Vende-se 150, 2005, preta em ótimo estado
e pouco rodada, R$3.800,00. aceita-se em
trocaBross 150 , Feizer da Yamaha ou Honda 250
ou 300. Tr:3371 8700 ou 84070997
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TORNADO - Vende-se, 04, p/ trilha, c/ doc. Tr.
92200034/33712697 Celso

•

TWISTER - Vende-se, 07, bordo. Tr. 33713570
/88216776
Twister- Vende-se, ano 2003, vermelha,
R$5.500,000, 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
XT 600- Vende-se moto de trilha R$5.000,00.
Tr:9979-8040
XT- Vende-se, (360r, preta, 08; com caixa
Bagageiro, R$25.000,00. Tr:3055-0024/9156-
1228
XT660- Vende-se, ano 05, R$18.000,00.
Tr:9979-8040
,

,

qll'IfidWI/III/JIIIIIUI

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
frente. Tr: 99613039

Blaser-vende-se,completa,cor verde,em bom
estado,15.900,00,sem troca, Tr:9987-1004
BMW- Vende, ano 93, esportiva completa, 2p, cor.
Prata. Tr:3275-2049
BMW X -vende-se, 5 - MHM 5566 - 2009/2009
- preta, troco por outros carros ou pego entrada e

parcelo diferença. Tr: (48) 96137335
BMW- Vende, ano 93, esportiva completa, 2p, cor.
Prata. Tr:3275-2049

Reliquía, Chevette-vende-se,78, manual, todo
original, 10,900,00. Tr: 99028007
C3-Vende-se, GLX preto, 06, completo, air bag
duplo, aros de liga leve originais, pneus novos,
recém licenciado 201 0.R$28.500,00. Tr:8831-
8989 Vilmar

C3-vende-se, prata 05/05 completo torro
24.500,00 Tr: (48) 96137335
Classe A- Vende-se 160, ano 2001 R$17.000,00 .

Tr: 3372-1371/99228300
F4000- Vende-se, vermelha, 1981/1982,
motor MWM, carroceria graneleira no valor de
R$26.000,00 em ótimo estado. Tr:9184.0124 ou

9988.1982 com Alzemir.

JEEP - Vende-se, 61, 6 cilindros, 4x4, 3 marchas,
R$18.000,00. Tr. 99623664

JEEP - Vende-se, 61, gasolina, 4x4, reduzido,
R$18.000,00. Tr. 33740649
Mitsubishi- Vende-se, l200 Gl 98, 4 X 4,
Diesel, Cabine estendida. Completa, AR, OH, TE.
R$29.000,00. Tr:9983-9046 falar com Joise
Mitsubishi- Vende-se,ü7, l200, APE,Out door,
chumbo, R$29.000,00. Tr: 30550024/91561228
PAJERO SPORT - Vende-se, 02, disel, 2.8,
completa, 4x4, R$48.000,00. 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

"

PICHAPE CORSA-vende-se ST BRANCA A GÁS
03/03 BARBADA. (48) 96137335
Splinter- Vende-se, COI, 313, 04, completa, com
ou sem serviço. Tr:3372-2105 ou 9934-7517
TOYOTA - 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 COi, 4 portas, diesel, IPVA 2009
pago, R$52.000,00. Tr. 47 8443-3999 ou
3376-1996
Cz 150-vende-se, ano 1954,relíquia, Tr:3379-2222
C3-vende-se, 07 esportif,cor bordo,completo com
couro,30.000,00, sem troca,Tr:9987-1004
Porshe Caynne S-vende-se, 05 completa, blindada,
excelente estado, troco por outros carros ou pego
entrada e parcelo diferença. Tr:(48) 96137335
Mercedes classe A, 160 completa elegance, banco
de couro, ano 2000,na cor chumbo, 16.800,00 Tr:
3275-2421 ou 9148-5790
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PEU G Em
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
dt,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
pegout 206- Vende-se, ano 2001, 16Vv, completo
menos direção, cor vermelho, 1.0, R$16.500,000.
Tr: 9975-3940/9902-6717.
PEWGEOT 206 - Vende-se urgente, 07, SW Flex,
compl, único dono, R$25.700,00. Tr: 9918-0000
PEUGEOT 206 - Vende-se, 02, prata, AR. OH,
VE, TE, Air bag duplo, pode ser financiado.
R$18.500,00. Tr: 9975-0078.
Peugeot 206 -1.0 16v COMPLETO, preto, 02/02,
4 portas, ótimo estado, R$17 mil, 8456-0258
VilSON.
PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff, complete. TR.
9969-3914/3372-3008 Kauê
PEGEOUT 307 - Vende-se, semi novo, 08. Tr:
9949-1515 Symone
Peugeot 207-Vende-se 1.4, 08/09, preto, flex, 4
p.completo, rodas de liga 14, volante com regula
gem de altura banco do motorista com ajuste de
altura, R$36.500,00 avo ou R$32.500,00 + 5 x
891,00. Tr: 9651 9954 . Messias

Peugeot 206-Vende-se, 1.4, flex., tp de linha,
R$28.000,00. Tr:8405-9689
Peugeot 2003- vende
se,cabriolet,lindíssimo,completo,40,000,00, Tr:
9922-8300 ou 2106-8522
Pick up Peugeot- vende-se, ano 95, valor 4,000,00
mais financiamento ou troca-se porTr: 3370-8249
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RENAUT
CLlO - Vende-se, 03, Rl, 1.0, preto, completo, air
bag duplo, ótimo estado, R$17,500,00 Tr. 9978
6795 Raquel
CLlO - Vende-se, 03, Sedan, 1.6, completo, top de
linha, R$20.000,00. TR. 91021701
CLlO - Vende-se, 04, 16v, prata, esportivo,
completo, gasolina, 50.000km, R$23.000,00. Tr.
99023992
Clio- Vende-se, 06, 2 portas, preto, R$17.500,00.
Tr:9186-1357.
Clio- vende-se, 03, cor prata, completo, baixa
quilometragem em ótimo estado, valor negociável,
Tr(47) 9919-0410
MEGANE - Vehde-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 GRANTUR-vende-se, 06/07 COMPLETA,
AUTOMATICA 38.000,00 - Tr: (48) 96137335
Megane Grand-vende-se TOUR EXPR. 1.6 2009
completa 24.000 KM - R$44.900,00 (100%
financiável) Tr: 9149-9744
Megane hacht-vende-se, RT 1.6,2001, prata com
rodas,mais air bag, 18,500,00 Tr: 9997-0048

Megane- Vende-se, ano 07/08, Dynamique, 1.6,
16V, Flex, Completo, único dono. Tr: 9131-0179
ou 3373-7330
Renault-Vende-se Scenic privilege 2.0, 2004, AC;
OH, COMPUTADOR DE BORDO, Trava, VE,Alarme,
Banco de Couro, Automática. Preta. R$29.500,00.
Tr: 91440121 Tratar com Ricardo.
SCENIC- vende-se,2003 em ótimo estado, Tr:
9646-7296 / 9923-4061
Scenic-vende-se,2003, completa,ótimo estado,
23,500.00, Tr: 9993-1'598 ou 3055-0075
SCENIC - Vende-se, 06, Privilege, R$32.000,00.
Tr. 99623664
Scenic- Vende-se Privilege, 2.0, 04, AC,OH,
Computador de Bordo, Trava, VE, alarme,
Banco de Couro, automática, R$26.000,00 preta.
Tr:9983-9046 Joise

Senic-vende-se,03, 2° dona, 25,000.00 Tr:3275-
2421 ou 9148-5790
SANDERO -vende-se, 2009 1.0 completo 15.000
km na garantia (financiável)- Fone 9149-9744

:/1/::: VOlKSWAGEN
BORA - Vende-se, 01, azul, compl, banco de
couro, com rodas tsw 18 ABS. R$26, 500,00.
Tr:8405-9689.
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Uno ELX 94 completo: Ar condicionado, Trava Elétrica, Alarme,

DT e Vidro Elétrico. Ótimo estado. Contato: 47-9158-799:1.

.. _---
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, 93, 14.6, branco, R$7.500,00,
acita-se automóvel em troca, revisado com garantia.
Tr:3373-3311 9962-5885

. Gol- Vende-se, 95, modelo bola, emplacado até
2011, R$8.000,00. Tr:3371-6069
Gol- Vende-se, special 2001 vermelho, 4pneus
novos, nunca bateu ,manual e NF. R$12500,00.
Tr:3370-0073 e 9123-7355
Gol- Vende-se plus 2002 4 portas, prata, vidro
trava eletrica com alarme automatico. rodas ll,
parachoq personalizado. R$17600,00. Tr:3370-0073,
9123-7355

------

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, 1.0/2008, 4p, OIRECÃO COMPLETO.
FilE 24.500,00 Tr: (48) 96137335
Gol- Vende-se,94 Branco, Motor 1000 CHT, Possui
trava, alarme, bancos em curvim, escapamento
turbai, aparelho de dvd player com tela embutida,
dois 6" da pionner, quatro 69 da pionner, um Sub da
pionner, um Módulo de 1200 da Buster,R$1 0.800,00
com o som, e sem o som 9.500,00 .. Tr:8855-9931:
e-mail: rafaelosouza87@gmail.com
GOlF - Vende-se, 06, 2.0, automático, prata,

.

22.500km. Tr. 9981-9777
GOlF - Vende-se, 09, 1.6, Sportline, vermelho, único
dono, completo, revisado. R$50.000,00. Tr. 8849
3600/4732735144 (após 18hrs)
GOlF - Vende-se, 95, GTI, R$12.000,00. TR.
33716968

Gol-Vende-se, 01, vermelho, ótimo estado,
R$1 0.600,00. Tr: 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/ GNI/.
Tr. 9979-6850/3371-6368
Kombi- Vende-se, 97, com GNIJ, envidraçada,
R$1 0.500,00. Tr:3275-2716
PARATI- Vende-se, 97,1.8,2 portas. Tr:9973-9749.
POLO - Vende-se, 00, ótimo estado, compl.
R$20.500,00 ou R$16.000,00 de 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 msrnã.

I
---_ ..

SAVEIRO - Vende-se, 99, bola, 1.6, R$15.000,00.
TR. 33716968

Voyage -Vende-se 1.0, ano 2009, cinza, completo,
c/lmobilizador eletrônico, Volante multifuncional,
alarme,MP3 c/emrada piSO, 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
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AUTOMAX VEíCULOS
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AIO COR fORO AIOSanta Fé 5 Lugares Modelo Novo 2011 Prata Itr 116.888,00 Ka cl Kit + 2005 Cinza
IX 35 Top + Teto 2011 Preto R$ 118.888,00 Esoort GLX 1.8 Completo Impecável 1998 Prata
IX 35 Tap + Teta 2011 Prata R$ 118.888,00

PEDOIOr AnO COR
IX 35 Automatic 2011 Prata R$101.888,OO·IX 35 Intermediário 2011 Práta R$112.888,00 Peugeot Partner cl Dir.Hidraulica 2010 Prata R$ 31.888,OÕ""_'
Tucson GL 2011 Prata R$ 72.888,00 Peugeot Partner 01 Dir.Hidraulioa 2010 Branco R$ 30.888,00 .

Tucson GLS Automatic 2011 Prata, R$ 82.888,00 207 XRS 1.4 compl 2009 Preto R$ 32.888,00
HR Rodado Simples 2011 Branco R$ 56.888,00 206 1.4 SW Completo + couro c/28.000 Km 2008 Prata R$ 30.888,00
130 CW (Statlon Wagon) Automatic + Teto 2011 Prata R$ 72.888,00 2061.4 Sensat. 2P oIKit+ c/16.000km 2007 Azul R$ 22.888,00
130 CW (Station Wagon) Automatlc 2011 Prata R$ �9.888,00 206 SW 1.4 Presence 2006 Prata R$ 26.888,00
Vera Cruz 3.8 cl Teta 7 Lugares 2010 Prata R$ 133.888,00Santa Fé 5 Lugares Okm 2010 Preto R$ 102.888,00 CUROÊn AnO COR VALOR
Santa Fé 5 LU!lares + Couro 2010 Prata R$ 93.888,00 C4 Hatch 2.0 autom. GLX Flex 2010 preto R$ 58.'88'8,00
1-30 Automatic + Teto 2010 Prata R$ 67.888,00 C3 GLX 1.4 2010 Branco R$ 35.888,00
1-30 Automatic S/ Teto 2010 Preto R$ ,65.800,00 C3 Sportif Completo 1.4 Flex 2008 Vermelho R$ 36.888,00
1-3QAutomatic + Teto 2010 Preta R$ 68.888,00 C3 GLX 1.4 Flex 2008 Preto R$ 33.888,00
1-30 Mecanico + ABS 2010 Prata R$ 59.888,00 C3 XTR 1.6 Flex 2007 Prata R$ 37.888,00
Azera 3.3 24V TOP + Teto' 2010 R$ 89.888,00 Picasso GLX 2.0 2005 Prata R$ 31.888,00
Azera 3.3 24V 6CC 2010 Prata R$ 79.888,00 C3 GLX Compl. +couro 2004 Prata R$ 24.888,00
Tucson GL Mecânica Okm Emplacado 2010 Prata R$ 68.888,00 Picasso Exclusive Completo 2004 Cinza R$ 26.888,00
Santa Fé 7lugares + Teto c/10000Km 2009 Preta R$ 99.888,00 Xsara Breack Completo 2003 Prata R$19.888,OO
Vera Cruz 3.8 4WD Completa 2008 Prata

. R$ 103.888,00
JlERCEDlS AnO COR DAlOjl

Tucson ,GL Automatic + Couro 2008 Prata R$ 58.888,00
AnO COR JALOR Mercêcies 8200 2.0 Automatic 26000Km 2009 PrataMercêdes 8200 Completa 2007 Prata201f Preto R$ 54.88�;oO Class,e A Classic completa 2003 Preto

Jetta 2.5 + Couro original cI 9.000km 2010 Preto R$ 76.888,00
TOYO'A AnO COR

Gott Plus Completo Okm 2010 Branco R$ 51.888,00Palo Flex Completo Hatch 2010 Vermelho R$ 49.888,00 Fiêlifer XEI Automática Completa 2006 Verde
Fax 1.0 Flex 4p cl Dir.Hidrauliea 2009 Vermelho R$ 29.888,00 Corola XEL Completa 2004 Cinza
Passat Variant 2.0 SFI + Teto 2009 Preto R$ 93.888,00 ' Hilux SW4 3.0 TB Completa Mecânica 1999 Preto
Parati 1.6 Titan Flex Completo 9.000km 2009 Preto R$ 38.888,00

COR
Jetta 2.5 OKm 2009 Cinza R$ 72.888,00 AIOJetta 2.5 + Teto + Couro Caramelo 2009 Preto R$ 74.888,00 City LX Flex Okm Emplacado 2010 Cinza
Gol1.0 Flex 4P 20,09 Branco R$ 22.888,00 New Civic LXL Flex OKm 2010 Cinza
New Baatl. Completo. Tato + Couro + Roda. cI 5000Km 2009 Preto R$ 58.888,00 Honda Civic lXS Automático + CoutO 2007 Prata
Jetta Variant + couro 2008 Prata R$ 72.888,00 Fit LX Completo (Únicq Dono) 2006 Preto
Spaeefox Confort Completo 1.6 2007 Vermelho R$ 35.888,00 Fit LX 1.4 2004 Prata
Saveiro Sportline c/ banco ,de cour02006 Prata 'R$ 31.888,00Gol City GIV 2p 2006 Cinza R$ 22.988,00 HOIIDA AnO CORflAf Ano COR VALOR Sorento Automatic 2011 Prata R$ -98.888,00500 Sport Completo + Teto 2010 Preto R$ 59.888,00 Sorento + Teto + 1 Lugares 2011 Preta R$ 11�.888,OOFiorino Furgão Flex 2010 Branco R$ 31.888,00 Soul Completissimo 2011 Cinza R$ 71.888,00Doblo ELX 1.8 Flex Completo 2009 Prata R$ �9.888,OO Sou I Completissimo 2010 Vermelho R$ 71.888,00Stilo Flex Completo 2009 Prata '

R$ 45.888,00 Sou I Automatie c/ camera de ré 2010 Preto R$ 66.888,00Palio Fire Flex 4p 2008 Prata R$ 25.888,00 Opirus Top 16000Km 2009 Preto R$ 73 888,00Idea Adventure Completo 2007 Cinza R$ 37.888,00 MDLTlMARCAS AIO COR VALOR
Ideia ELX 1.4 Completo 2006 Azul R$ 33.888,00 PT Cruise Limited 2.4 Automatica 20Ô8' Preto R$ 48.888,00
Du.cat"o Furgão 2002 Branco R$ 38.8,fl,fl.00 BMW 3251 TQP c/25.000km 2008 Prata R$ 229.000,00

0' AnO COR VALOR ,Audi A3 Sportback Comp, SI Teto Ún. D. C/t7 ,OOOKm. 2007 Preto
,
R$ 89.888,00Captiva Sport Comp�eta + couro 201O, Práta R$ 89.888,00 Grand Caravan Top Blindado 2007 Preto R$ 89.888;00

Astra HB 2.0 + air bag completo ' 2008 Branca R$ 37.888,00 Pajero FuI! HPE Completa 2006 Prata R$ 99.888,00 .

Veetra Expression Flex 2.0 2008 Prata R$ 45.888,00 Porsche Boxster 5 ct 19000Km 2006 Prata R$ 249.888,00
Celta 2P Unica Dona c/ Kit + 2007 Branco R$ 19.800,00 Cherokée Sport 3.7 2005 Prata R$ 69.888,00

.
Corsa Sadan Premlum 1,8 çJ Airbag + ABS. GNV 2005 Branco R$ 26.888,00 Audi A3 Única Dona 65000Km 2005 Branca R$ 38.888,00
Corsa Sedan 1.0 2003 Prata R$17.888,OO Kawasaki Vulcan 500 1996 Vermelho R$ 9.888,00
Zafira 2.0 7 lugares 2001 Branca R$ 23.888,00

""

VáCULOS PARA REPASSE AnO COR VALQRAno COR V L'" Classe A i90 Semi Automattco ' 2001 ,� Cinza R$ 20.888,00
Importado Mustang GT O Km 2010 Preto R$ 195.888,00 Berlingo Completa 2000 . Prata R$ 18.888,00
Ka GL Fie/( cI Travas Eletr. Okm Emplacado 2010 Vermelho' R$ 26.888,00 Clio 4portas + Ar Cond. 2000 Prata R$ 15.888,00
Fiesta Flex 1.0 Completo 2009 Branco R$ 28.888,00 Parati 'Gil 1.0 4P CI Opicionais 2000 Branca R$ 16.888,00
Focus GL 1.6 Completo 2007 Preto R$ 28.888,00 Seenic RT 2.0 Completo 2000 Branco R$ 18.888,00
Fuslon SEL Completo 2007 Prata R$ 52.888,00 Ford Taurus LX Top Impecável 1997 Vermelho R$17.888,OO
Fiesta Sedan 1.0 2007 Branco R$ 23.888,00

'P"'90S lIáI\dos pata__nlo à .I$ta.
'Alguns vél",,1Qs fX>IIem nllo eSláram�(sópor�),
·'magens tnerelmeole ltusttatiVas.

Rua Dr doão conn, 880/ Fona: (47) 3433-1110/ JOlnuil18-- _ -- ,_ -- --- -- - -- - - - ---- -, - --- _ - - - _--- _ -- '_ - ------ ---- - -- - -------- _-- ------- --�'..�,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Adélia Fischer,. 120 - Baependi - Jaraguá do Sul- se
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PREVISÃO DO TEMPO

sotG

Sol com aumento de
nuvens e pancadas
de chuva isolada.
Temperatura estável.'
Vento fraco a moderado
com r&jadas.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 15°C
MÁX: 17°C

DOMINGO
MíN: 18°C
MÁX: 25°C

SEGUNDA
MíN: 15°C-
MÁX: 23°C

lE A

Variação no

fim de semana
o começo do fim de semana

deve ser marcado por pancadas
de chuva isoladas e temperatu
ra estável. A partir do domingo,
a frente fria se afasta para o oce

ano e o tempo fica mais firme,
.com sol e aumento de nuvens.

A temperatura se eleva em rela

ção aos dias anteriores.

Ensolarado

o CORREIO DO POVO • Sábado, 24 de julho de 2010

OCEA

Instabilidade
e vento forte

Entre domingo e a segunda-feira, o
tempo fica instável com um novo ciclo
ne extratropical entre o Uruguai e o Rio
Grande do Sul,' com previsão de chuva
com trovoadas.Ventos moderados, com
rajadas fortes de 60 a 90km/h. Mar mui
to agitado. Condições de tempo e ocea

no desfavoráveis para pesca..

Tempo 17

CVC Imperatriz
Embarques e desembarques

em ItajarlSe

24/dez Natal
5 dias", _ .. , u " A partirde 0+10xR$146,94
ItajaíI Búzios I Santos lltajaí .

Base US$ 790, cabine interna superior categoria I

10/jan, 7, 21/fev
8 diaS ,.�, , , .. �"' A partir deO+10x R$ 201,06
ItajaíIVitória I Búzios / Praia Privativa I Santos Iltajai

, BaseUS$1.081, cabine interna categoria L

24,31/jan
8dias ApartirdeO+1OxR$221)4
ltajaí IMontevidéu IBuenos Aires I Santos Iltajaí
BaseUS$1.19O, cabine interna categoria L

7/mar Carnaval
8 dias ., ..m " A partir de0+10x R$ 234,36
ltajai /Montevidéu / BuenosAires ISantos! Itajaí
BaseUS$l.260, cabine interna categoria L

SistemaTUdo 'n"u/do
Os (micos queIncluem refeiçõese bebidas a bordo.

CRUZEIROS CVC
Aproveite as saídas de ItaJal e São Francisco dó Sul. é mais barato.

Economize no preço embarcando pertinho de casa e esbanje na emoção.
•

I , • .;{';,. s= ,'.

.

.

cve Horizon
Embarques e desembarques
em São Francisco do sul/se

,

2,8, 14,20, '26/fev
7 dias " '� H �._••u H ..m_.A partir deO+lOxRs1 56,24
São F. d,oSul 1Vitória IRio deJaneiro!Praia Privativa/Santos ISãoF.doSul
Base uss 8_40,cabine interna categoria K

10,16/dez '

,

7 dias " " u � " .._ " A�ftirde0+1OxR$171 ,12
São F. doSul/Vitória1Rio deJaneiroI Praia Privativa ISantos / São F. doSul
Base US.$ 920, cabine Interna superiorcategoria J

4/mar Carnaval
"

7 dias, " "' Apartif deO+lOxRS'184;14
São F. doSul 1 Vitória IRiodeJaneiroIPraia Privativa ISantos I São F.doSul
Base US$ 990, cabine interna superiorcategoria j

,

221dez Natal
7 dias._........�..." ...m......M......_...Hf...."'�.:uApaJ1ír�O+lOxRS 200,88
São F. doSul/Vitória / RIodeJaneiro! IIhabeta!Santos I São F. do Sul
BaseUS$1.080, cabine internasuperíorcategoria H

Consulte seu agente de viagens
Ar'aranguá - Supermercado Manentti .... 48 3527�1717

Balneário Camborlú Shopping w .. 47 3405-6444

Blumenau - Shopping Neumarkt.. 47 2102-5050

Chapecó - Av. Nereu Ramos " 49 3322-8151

I

I
!
I

I
!

Crfdúma - Av. Getúlio Vargas.........: 48 2101�0303

Florianópolis - Beiramar Shopping .: 48 2108-2525

Florianópolis - Floripa Shopping ...." 48 3202�9999

Florianópolís - Shopping Iguateml " 482108-6464

Jaraguá do Sul- Shopping Breithaupt 47 30S5�06Ó7

Joínville - Ganen Shopplng 47 3043-9166

Joinvllle- Shopping Mueller w .. 47 2101-1515

S!o José - Centro Comerdal Campinas... 48 2108-0699
Tubarão - farol Shopping .....�....m....."" 48 3052-3102

Ou acesse

www..cvc.com.br/sc
e compre on-llre 5on'" tom O'mul'ldo.

A. geí'Ité leva voc-ê.

� por�en cabíné: 00pta, $Ojf!ltllfa afteraç&� lJt/fó avís<I. V31ot�
emr.�ÍIfI)$ pela� tutlsmodo dia 21!01!2010U$ 1,00,.. R$,1,1J6
�JefBo ,eQkuk!dos pelodmI.Iiúdo Ira da f.OfIIj)(it,()f�df lugares fimitadiJS
treet'MsujeítitS3(�.TaxasJklftuárlasecte$ilfV��_lnc!ufdg,
�OS-(OI1lattâ6deaélite,�J#�óu�ltaI<áilo.
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'Jaraguá do Sul '

perdeu uma grande
'festa, perdeu a raiz.
Misturaram sertanejc
e pop em uma festa
que era típica alemã.

Se a Schützen é
alemã, a banda

alemã tem quer ser
a atração principal

do evento.
A,DRIANO JUNKf.S,

PROMOTOR Df! EVENTOS

"Hoje temosumbar
para cada segment
Promotor de eventos, Adriano Iunkes fala sobre
a evolução no cenário da noite jaraguaense
JARAGUÁ DO SUL

Muitos jovens ainda reclamam da .falta de
festas em Jaraguá do Sul. Mas, para o promotor de
eventos, Adriano Junkes, 31 anos, que trabalha no

ramo há dez anos, esta realidade mudou. Segundo
ele, a diversidade em bares; restaurantes e baladas
é cada vez maior. Em entrevista ao O Correio do
Povo, Junkes fala sobre a noite jaraguaense, sobre
a polêmica lei Antifumo e também sobre a situação
da Schützenfest, uma das principais festas do
calendário cultural e turístico da cidade.

"
• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

o Correio do Povo: Como você xímasque vêm para as festas em na balada até certa hora. Isso exige 35 anos. No geral, na maioria dos alo A Oktober já está send
vê o cenário noturno hoje, em Iara- Jaraguá. Essas pessoas vão trazen- mais investimento da gente que , locais, menores de 16 não entram. vulgada. Se for para come
guãde Sult do mais gente, isso movimenta o promove.Vale a pena você contra- Existem denúncias ao Conselho organizar a Schützen agora,

I

Adriano lunkes: Eu acho que, comércio, os postos de gasolina, tar bandas mais baratas e de boa Tutelar, mas a fiscalização por parte . melhor nem fazer.
. (, para o porte da cidade, o cenário os hotéis e já atrai gente para as qualidade, investir em divulgação do Ministério Público não aconte-

está ótimo. Tem opções diferentes e próximas baladas. e levar mais opções ao público. ce. Deveria ter mais fiscalização. E OCP: Na última edição, a
tem pessoas que frequentam. Três ,Um show nacional de sertanejo, tem muitas escolas que promovem deu prejuízo.Você acha que e

ou quatro anos atrás para ir a um OCP: Antigamente o muni- só vai quem gosta de sertanejo. festas em boates. Nesse tipo de fes- deriadar lucro?
bar de qualidade, você tinha que ir cípio era cenário de, shows com Em uma festa diversificada, vem ta vai gente de 14 e 15 anos e isso AliA festa pode dar lucra
a um grande centro. Hoje a gente bandas de renome nacional. Isso gente de todos os estilos. acontece muito. Nessas festas a fis- Mas tem que ser planejada,
tem bar para quem gosta de reg- tem se tomado cada vez mais ca1ização deveria sermaior. nizada. Deveriam contratar

gae, tem locais mais para casais, P
... '/ OCP: Qual a sua opinião sobre das de menor custo e aposnraro. or quer

Í.
tem locais para quem gosta de ele- AJ: É que o custo em média de a LeiAntifiuno, aprovada pelas Câ- ÓCP: O que você acha da atual divulgação. E a festa tem ql
trôníco, sertanejo, pagode, Pode- um show nacional, de uma banda maras de Jaraguá eGuaramírimt situação daSchützenfestt identidade. Tem que ter rrI·
mos dizer que hoje temos um bar que esteja em alta, é de R$ 150 mil. AJ: Em 'um primeiro momen- AJ: Jaraguá do Sul perdeu uma alemã. Os jovens iriam. H:

para cada segmento. Esse 'custo se eleva com a locação to, os donos das casas podem Se grande festa, perdeu a raiz. Mistu-. anos, eu lembro que eu e

da 'casa, divulgação, pagamento sentir prejudicàdo. Só que eles vão raram sertanejo e pop em uma festa amigos íamos. A gente esp
OCP: Como era este mercado de funcionários. Por isso, a gente ter que se adaptar. O importante é que era típica alemã. Se a Schützen o ano todo para' ouvir as

hádez anos? precisa elevar também o preço do que esta lei é boa para a comum- é alemã, a banda alemã tem quer sicas da Schützen. Tem a

AJ: Não tinha opção. Há dez ingresso. E o risco é grande, porque dade, e garante qualidade de vida ser a atração principal do evento, todo para ouvir outras ba:

anos, os jovens se reuniam na Pra- pode não ser sucesso de público. e saúde para quem frequenta ba- como era há dez anos atrás. E toda E na última festa, foram

ça, no Centro. Não tinha aonde Pode não dar lucro. Um bom local res, boates e restaurantes. Isso vai esta polêmica arranhou a imagem presas de fora que organiz
ir. Muitos ainda reclamam, mas para fazer shows é a Arena, mas a virar um hábito e a maioria dos da festa e da cidade.ASchützenper- tudo. Uma empresa daqu
Iaraguá e região nunca tiveram acústica lá não é boa. bares vai se adaptar. . deu a essência e é difícil derecupe- nhece

.

melhor o público, Sé

1
tantas opções de festas. Só nes- rar isso em um ano. A festa deveria tempo de divulgação neces

te fim de semana serão quatro OCP: Que tipo de festa dá OCP: Como está hoje a situa- ser feita, naminha opinião, em ou- e conhece a essência da fe:
baladas na região. E tem público maior público emaior retomo ti- ção dosmenores que frequentam a tra época, não no mesmo período preciso no mínimo um ar

para todas as quatro festas. nanceírot noite jaraguaensetEstáacontecen- da Oktoberfest (de Blumenau). Lá trabalho e seis meses de div
AJ:AGreenBeats, por exemplo, do adevida fiscalização? a festa é maior, e o pessoal daqui ção para se fazeruma grande

OCP: Muita gente saida cidade eu promovo desde 2005. Começou AJ: Nas minhas festas eu permi- vai para lá. Pomerode faz a festa

paracurtir festasemoutras regiões. commúsica eletrônica, mas a gen- to a entrada de homens acima de Pomerana em janeiro e é um su- OCP: Você acredita 'qUE:
Por que isso ainda acontece? te foi trazendo pagode, sertanejo, 18 anos e mulheres a partir dos 16. cesso de público. Lá dá certo, por espaço para novas casas n

AI: Muitas pessoas frequentam e agora na próxima edição vai ter A lei permite a entrada de maiores
. que aqui não pode dar? nas na cidade?

bastante a noite e acabam enjoan- uma banda de forró e uma cantora de 16. Mas isso vai de cada dono AJ: Acredito que o segmer
do, aí vão procurar novas baladas . de country americano. No último de casa, cada promotor de eventos. OCP: A edição deste ano está casas noturnas está meio san

. Mas hoje não é preciso sair de Ia- evento, recebemos um público de 'Iem quer ver o que é melhor para começando a ser planejada?Você porque estão sendo realizadas

raguá para se divertir. Tem bandas quase seismil pessoas. É o tipo de o evento, até porque tem a questão
-

considera que o tempo é sufi- tas festas alternativas. Bares .

e djs de qualidade que se apresen- festa que atrai um público diversi- da bebida, das brigas, confusões. ciente para organizar um evento rammuitos, também está no I
tam aqui. E vem gente de fora, de . ficado. E em Jaraguá criou-se uma Na Green Beats a gente. recebe' um como este? Mas para novidades! novas pr
Joinville, São Bento, regiões pró- cultura da mulher entrar de graça público com uma média de 18 a AI: Um ano antes seria o ide- tas, sempre temmercado.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Processos no Cade
Os planos
da Hering

A marca dos dois peixinhos adota
uma estratégia que envolve uma mis
tura de moda, marketing agressivo e

preços compatíveis com o bolso da
classe média. Desta forma, viu seu fa
turamento crescer 31% em 2009, com
uma rentabilidade que bateu nos 35%

que é considerada amaior do setor têx
til. Por estes e outros motivos, a Heríng
foi escolhida a Empresa do Ano e teve

tanto destaque na última edição de
Maiores e Melhores da revista Exame.
Fortemente apoiada no varejo, conta
atualmente com 276 lojas entre pró
prias e franqueadas que deverão ser

325 em dezembro deste ano. Definiti
vamente, a aposta da empresa de 130
anos de idade é a classe C que cresce

como nunca em nosso país.

o Cade está com 238 negócios à espera de julga
menta. Considerando que enquanto este órgão de

regulação da concorrência não der sua aprovação, o
negócio pode ter de ser desfeito, as fusões ficam em

meio a muita insegurança jurídica, em uma espécie
de limbo, passando meses à espera de autorização
para unirem as empresas negociadas. Um destes pro
cessos é o que cria a BR Foods. Sendo assim, Sadia
e Perdigão continuam trabalhando separadas e até
com proibição de trocarem informações entre si. É
uma situação muito complicada.

Arrecadação
A Receita Federal continua batendo recordes na

arrecadação de tributos e em junho a novamarca foi

para R$ 61,488 bilhões. Também o montante do pri
meiro semestre é recorde, R$ 379,491 bilhões. Trata-se
de um crescimento real- descontada a inflação - de

8,54% em relação a junho do ano passado enquanto
a arrecadação acumulada de 2010 está 12,48% acima
do acumulado em igual período do ano passado. Sem
dúvida, todos nos trabalhamos mais para o governo
do que para nós mesmos.

Economia 19

Etanol de
segunda geraçao
A "pedra filosofal" dos dias

de hoje é a que permite a trans

formação de resíduos em com

bustíveis renováveis. A Dedini,
empresa líder no mercadomun
dial em equipamentos para usi
nas de álcool e açúcar, firmou
parceria com a Novozymes, lí
der mundial em enzimas indus
triais. O objetivo é desenvolver
o processo que transformará

bagaço e palha da cana em bio
combustíveis. Esta tecnologia
já está em desenvolvimento em

laboratórios do mundo todo,
mas ninguém tem uma fonte de
matéria prima como as sobras
da cana de açúcar.

I'NGLÊS FLUENTE

3371-7665
MATRICULAS 'ABERTAS

H-otellt�ara
Completa hoje, dia 24 de ju

lho, 38 anos de existência o Hotel

.. Itajara. Localizado onde já fun
cionou um clube de tênis, foi o
primeiro hotel de padrão mais
alto no município. Diversas mu
danças e atualizações depois, o

Itajara se aproxima dos 40 anos

mantendo um alto padrão de
atendimento 'e proporcionando
a seus hóspedes uma série de fa
cilidades típicas dos bons hotéis.

Cotton Baby
Embora relativamente' pou

co conhecida, esta empresa de

produtos de higiene de São José
é uma das grandes fornecedo
ras do mercado apostando tanto

em marcas próprias como em

produção para outras empresas
e com marcas licenciadas. Sua
linha vai das hastes flexíveis aos

àbsorventes, passando por len

ços umedecidos, fraldas e produ
tos complementares.

INDICADORES.

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

. ;
,

O (EM R$) 2,2875 2,2898 ... 102%
.• /U/lJlÕ/flujHliJIJtillllJJitl!/iI/Jlfil/ft1llt!liUllfW1lJJ1lll1JinmBmmlmiliJ/IillUlliIflIl1JiJ1!1&_tin_liRlJIIlltilL'1i1/IlllH/lI!1I/IIlJiII/llDJllLIl/llifIIIIHIUI!1/IiIJli,ry/llllllli/fJ1illHlJ1lltJUmu.lI!lllilllJJ!IiIiIJR1ItU/lilLiIiIRIlfIliJlf/lIIIlfIIIIJI/INlllJJ/I1IIHIil!JIII/I1Úml1lt/ll1liJlli1IlJlliliJlJl11I/J/IIlIlma:!flIDIJIIiiIJ!Ilf!1!1{fi1l1111111l1lfmli/f!J1lll
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st a oraConti
comemora30 anos

.

-de atividades

ACorfio parabeniza a
Instaladora Conti pelo!
3D anos de sucesso e

agradece pela parceris

Foi em 22 de julho de 1980 que inici
ávamos um negócio de pequenos repa
ros em instalações elétricas residenciais.
Com apenas dois colaboradores, os pri
meiros anos foram os mais difíceis.

, Lembramos que eram vários os dias
onde sequer tínhamos trabalho.

Porém, com muita fé e persistên
cia' os negócios melhoravam a cada
ano, e em 1985 já contávamos com

oito colaboradores. Em 1990, já éra
mos 22 pessoas.

Neste ano, além da prestação de ser- ,

viço, iniciamos também a comercializa

ção de peças para instalações elétricas.
Motores, chaves, cabos, transforma

dores .... A nossa pauta não chegava a

100itens.

Hoje, contamos com toda a linha de
materiais elétricos industriais. São mais
de 14.000 itens a venda.

Atendemos toda a região .de Iaraguá
do -Sul em se tratando de instalações
elétricas industriais, oferecendo a solu

ção completa para cada necessidade.
.

Fios e cabos elétricos

'r,ltvflltllI,{47j 2101-'000
l'm.fI'CO!It�ntltlttrle•.éOIn,br
www.eolltleletrle•. com.hr

"
Ao longo destes 30 anos, conquistamos

mercado, clientes e, principalmente, amigos .

Aos clientes, fornecedores e à equipe
Conti, o nosso muito obrigado.

HUMBERTO (ONTI

"

INSTALADORA ELÉTRICA CONTI
Rua GuilhermeWeege, 111
Telefone: (47) 2107-9000
conti@contieletrica.com.br
www.contieletrica.com.br

�ben;za a, Instaladora Coaf;"
·'osos 30 anos__

e

IIQs e agradecidos em

;_. tória de sucesso!
'"
...
Componentes Elétricos e Luminári
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moagoncalves@netuno.éom.br

Moa Gonçalves
Feüoada com Teatro

Hoje
a partir das 11 horas, durante uma esperta feijoa

da, o Grupo Back reúne colaboradores e familiares na

sede da Sociedade Amizade em Iaraguá do Sul, para um
treinamento de gestão ambiental. A unidade passará a fa

zer parte do projeto "De Óleo no Futuro". A ideia é conscientizar
as pessoas a entregar o óleo de cozinha usado na instituição. Na
ocasião, focando as crianças, será apresentada uma peça teatral
sobre reciclagem de lixo. Bola branca!

'london
Hoje tem noite especial para

sacudir a cidade! Omega show
com Nandinho Santoro e o re

nomado DJ Adriarr P. Se liguem,
pois a balada é pramarcar a noite
deste sábado. Vale lembrar que a

ordem será todo mundo bonito,
astral lá em cima. Porque a dupla
loão e Chico Piermann promete
uma festa com muita ilumina

ção, selecionada para pessoas de
bom gosto. Essa eu não. perco.Vai
ter área vip e pista.

Caldinho
Dia 14 de agosto, na Re

creativa da Karlache, aconte
ce o Caldinho da Feijoada do
Moa. O ingresso será R$5,OO
e totalmente doado para a

equipe do chefe Tato Branco

para adquirir equipamen
tos para a cozinha. Pois pra
quem não sabe, essa turma

quase toda semana é volun
tária para movimentar as fes
tas filantrópicas de Iaraguá.

••
P/aCetour

Níver do Elcio
Quem o esqueceu está em

tempo de desculpar-se: Elcio
Rodrigues, a paixão da minha

amigaDanidaCCAA, foi omais
homenageado aniversariante
da cidade

_

ontem. liguem! Ele
vai adorar saber que foi lem
brado. Parabéns! O meu desejo
é que sejas plenamente feliz.

AgimcI8 de Vl8ge'1S

47 3275 ..0028
www.placetour.tur.br
"""Oprac.tour.tur.br

Aua,,�F�, 90 I AO iAOO OAJAWI.

Social 21

'Onde comer
bem em Jaraguá
No RestauranteTípico da

Malwee. Onde?No parque Malwee.

"
Os infelizes são

ingratos; isso faz parte
da infelicidade deles.

"

leitor Fiel
o leitor fiel de hoje o chefFlávio

Horburg. Ele que comanda hoje a

feijoadanaLanchoneteBotafogo na
Barra, é outro amigo que acompa
nha a coluna todos os dias.

'NAS RODAS
• O -meu camarada, o promoter
Chico Piemann já está de
volta na urbe depois de uma
semana de passeio e pesca nos
rios bolivianos.

• O pessoal do grupo de
entretenimento joinvilense
Moom e Zum, os novos donos
da Estação-Armazém, também
já reservou seu espaço e

será presença garantida na
Feijoada do Moa, dia 21 de

agosto.

• Nelson Hard, o Timbó,
Florisval Enke, Sidio Muller e
César Pamplona, neste final
de semana, foram descansar
e curar as varizes nas águas
quentes de Piratuba. '

Dica De Sábado
Curtir a festa da Fuel nas

Duas Rodas.
- Tititi

Numa roda de bar com gente
"entendida" de bola: "O Leão é
uma espécie de Felipe Melo dos
técnicos de futebol!" Tudo a ver

com a seleção, né? Oi não! Como
diria Caetano Veloso.

Abre Aspas
Dom Diego Maradona reco

nhece: "Brasil é melhor que a Ar

gentina no vôlei!".

Fortaia
amanhã acontece na IgrejaNos-

-

sa Senhora da Saúde, 2° Braço do

Norte, em Massaranduba, a 2a Fes
ta 'da Fortaia. A promoção é da As

sociação Bellunesi Nel Mondo e da
Comunidade de Colônia Bellunesi.
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Biasi) segue 11111dosmais desíguaí
NaAmérica Latina, só o Haiti e a Bolívia se saíram piores, segundo levantamento da ONU

•

D���

.
Apesar dos progressos
sociais, o Brasil continua
entre os países mais
desiguais do mundo,
segundo atesta um

relatório do Programa
das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (Pnud),
divulgado ontem.

O
índice de Gini - medição
do grau de desigualdade
a partir da renda per ca

pita - para o Brasil ficou
em torno de 0,56 por volta de
2006 - quanto mais próximo de
um, maior a desigualdade. Estu
dos mostram que a mobilidade
educacional e o acesso à educa

ção superior foram os elementos
mais importantes na determina
ção da mobilidade socioeconô
mica entre gerações"

Isto apesar de o país ter eleva
·do consideravelmente o seu índi
ce de desenvolvimento humano -

.

deO,71 em 1990 para 0,81 em2007
- e ter entrado no grupo dos países
com alto índice neste quesito.

O cálculo do indicador de de
sigualdade varia de acordo com

o autor e as fontes e a base de
dados utilizados, mas em geral
o Brasil só fica em melhor posi
ção do que o Haiti e a Bolívia na -

.

América Latina - o continente
mais desigual do planeta, segun
do o Pnud.

No mundo, a basede dados do
Pnud mostra que o país é o déci
mo no ranking da desigualdade.

Mas os dados levam em conta

apenas 126 dos 195 países mem
bros da ONU, e em alguns casos,
especialmente na África subsaa
riana, a comparação é prejudica
da por uma defasagem de quase
20 anos de diferença.

Na seleção de países men

cionada no relatório do Pnud, os
piores indicadores pela medição
de Gini são Bolívia, Camarões e

Madagascar (0,6) e Haiti, África
i

do Sul e Tailândia (0,59). O Equa
dor aparece empatado com o

Brasil com um indicador de 0,56.
Colômbia, Jamaica, Paraguai

e Honduras se alternam na mes

ma faixa do Brasil segundo as di
ferentes medições.

O relatório foca no problema
da desigualdade na América La

tina, o continente mais desigual
do mundo, segundo o Pnud. Dos
15 países onde a diferença entre

ricos e pobres é maior, dez são
latino-americanos.

Nível de renda dos pais influencia muito, dificultando a mobilidade social

EM MAIO, INDiCADOR fiEGISTROU BAIXA DE 0,20/0 SOBRE ABRi!..

Uma saída pai
América latin
Para o Pnud, a saída pa

solver o problema da desi
dade na América Latina

por melhorar o acesso da

pulações aos serviços bt
- inclusive o acesso à edu

superior de qualidade.
O relatório diz que prog

sociais como o Bolsa Famflir
saEscola e iniciativas semell
na Colômbia, Equador, Horu
México e Nicarágua repre
ram "um importante esforce
melhorar a incidência do gas
cíal" na América Latina, ser
isso tenha significado uma

rioração fiscal das contas púl

"
Estudos realizados er
países com altos nívei
de renda mostram qUE

mobilidade educacional
acesso à educação supe

foram os elementos
mais importantes
na determinação
da mobilidade

.

socioeconômica
entre gerações.
RElATÓR!O DA ONU

"

Atividade econômica recua pela 2ª vez seguida
A atividade econômica brasi

leira recuou emmaio pela segun
da vez seguida, conforme aponta
levantamento da Serasa Expe-

. rían divulgado ontem. O indica
dor de atividade econômica (PIB
mensal) registrou baixa de 0,2%
em reláção a abril, já desconta
das as influências sazonais. No
mês anterior, o indicador havia
apresentado queda de 0,1%.'

Segundo avaliação dos eco

nomistas da Serasa Experian, o

fim dos benefícios fiscais para a

compra de veículos e de eletro
domésticos provocou antecipa
ção de consumo e de produção
para o primeiro trimestre do ano.

Assim, "é natural observar-se
um menor ritmo de expansão da
atividade ao longo do segundo
trimestre. Além disso, ás turbu-

lências dos países europeus e o

início do ciclo de aperto monetá
rio contribuíram, ainda que em

menor escala, para o esfriamen
to da' economia no segundo tri
mestre de 2010", disse por meio
de nota a entidade.

A queda da atividade econô
mica em maio foi influenciada

pelo setor industrial, que re
cuou 0,1% em relação ao mês
anterior. Já os setores agrope-

cuária e de serviços registraram
altas de 0,3% e 0,2%, respectiva
mente, descontadas as influên
cias sazonais .

No ano, apesar da queda
mensal, em relação a maior do
ano passado, o ritmo de ativida
de econômica teve crescimento
de 8,1%. Esse resultado fez com

. que o crescimento da economia
durante os primeiros cinco me

ses do ano atingisse 8,7%.
Segundo a Serasa, nos 12 me

ses encerrados em maío deste
ano, o crescimento econômico

chegou a 4,2%.

DIVI

Segundo avaliação,
fim de incentivo à

compra de veículos
influenciou resultado
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Lanche abordo agora compreço
Companhias aéreas acreditam que seria umamaneira de baratear os preços das passagens
Água, sanduíche, .

refrigerante ou até mesmo

uma opção melhor de
cardápio. Isso vai ter um

preço nos aviões.

tendência que já se con

sagrou em companhias
aéreas europeias e ame

ricanas começa a chegar
no Brasil e já preocupa entidades
de defesa do consumidor. O movi
mento acontece de forma simul
tânea à tramitação no Congresso
do projeto de lei 5,.994/09, que cría
uma tarifa de 0,5% sobre o pre
ço das passagens aéreas de voos

'

domésticos e internacionais que
partirem do Brasil para subsidiar
as· linhas aéreas regionais.

Favorável às cobranças de

serviços de bordo, excluindo exa

geros - como· a taxa para uso do
banheiro proposta pela compa
nhia aérea irlandesa Ryanair - o

especialista em aviação, Respício
.

Espírito Santo Ir. explica que a

. iniciativa pode reduzir valores
de passagens aéreas. "Se pensar
mos no custo de um lanche, pa
rece pouco. Mas no volume isso

pode fazer diferença sim para as

empresas. A questão é que não
estamos no mesmo patamar dos
mercados americanos.e europeus.
E como a concentração de mer

cado aiIida é_ grande, esse tipo de
iniciativa pode não ter o mesmo

efeito de redução de tarifa para o

cliente", destaca Respício.
Esse é um dos pontos levanta

.

dos pelas entidades de defesa do

consumidor, que se preocupam
ainda com a falta de informação e

DIVULGAÇÃO
•

Tradicional sanduíche tem no Brasil o 4° maior preço no mundo

Real está sobrevalorizado,
-

aponta 'índice Big Mac'
A revista britânica "The Eco

nomist" publica nesta semana

mais uma edição de seu tradicio
nal Índice Big Mac, que compara
os preços do famoso sanduíche
em diversos países para detectar
pistas sobre a situação do câm
bio em relação ao dólar nas eco
nomias pesquisadas. O Big Mac
do Brasil aparece na lista como

o quarto mais caro do mundo,
atrás apenas de Noruega, Sué
cia e Suíça.Comer o sanduíche
aqui custa o equivalente a US$
4,91 (ou R$ 8,71), mais caro que o

preço nos Estados Unidos, onde
ele custa US$ 3,73 (R$ 6,57). A
partir daí, a revista conclui que o

real está sobrevalorizado em 31%
em relação ao dólar. Levando-se
em conta o índice utilizado pela
Economist, o dólar deveria atu-·

almente estar cotado em R$ 2,33.
"O real do Brasil é uma das

poucas moedas de mercados

emergentes que são negociadas
bem acima do ponto de referência
do índice Big Mac. Com os juros
altos, o Brasil tem atraído a aten

ção de investidores famintos por
lucros. A economia do hambúr

guer sugere que o real está sobre
valorizado em 31%", diz a revista.

Na China, o Big Mac custa

US$ 1,95, o que indicaria que o

yuan, apesar da "flexibilização"
prometida pelo governo chinês,
está desvalorizado em 48%.

Entre os países pesquisados,
o Big Mac mais barato pode ser

comprado na Argentina, onde o

sanduíche custa US$ 1,78, o que
aponta uma desvalorização de
52% do peso em relação ao dólar.

I " • .!' lo � .... .11 \ � _h �.

transparência das empresas sobre
as cobranças. Para o Instituto Bra

sileiro de Defesa do Consumidor
(Idec), o passageiro que não for
informado de taxas extras não tem

obrigação de pagá-las.

Entre as empresas brasilei
ras, por enquanto, apenas a Gol.
Linhas Aéreas tem venda de be
bidas e lanches a bordo, sendo
que o serviço padrão continua

gratuito. Segundo a empresa, o

serviço foi implementado em ju
nho de2009.

DIVULGAÇÃO

Entre as brasileiras, a Gol já· tem venda de bebidas e lanches no voo .

Número de autoescolas vai.
diminuir em Santa Catarina

O número de Centros de For

mação de Condutores será re

duzido de cerca de 400 para 275
em Santa Catarina. Agora, todas
as autoescolas precisarão passar
por um processo licitatório para
continuar no ramo com autori

zação do Departamento Estadu
al de Trânsito (Detran).

O processo licitatório está

previsto na Lei 13.721, de 2006,
aprovada pela Assembleia Le

gislativa. Ela autoriza o Estado a

delegar o serviço de formação de
condutores mediante licitação
no período entre 17 de,março de
2008 e 31 de dezembro de 2010.

O· Ministério Público Esta
dual (MP-SC) chegou a contes

tar o texto por considerar par
te dele inconstitucional. Mas o

Tribunal de Justiça manteve a

escolha pública.
A licitação está aberta desde

junho. Porém, nesta semana o

prazo foi prorrogado para setem-

bro. Não há previsão pata a aber
tura dos envelopes.

As autoescolas nunca passa
ram pelo processo licitatório an
teso Algumas ganharam a conces

são fazendo pedido diretamente
ao Detran. Outras conseguiram
o direito de prestar o serviço por
meio de liminares judiciais.

DIVULGAÇÃO

Número de centros de formação
vai passar de 400 para 275

fUNDO DE GARANTIA

Arrecadação do FGTS bate recorde
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) teve uma ar

recadação recorde líquida de R$ 5,862 bilhões no primeiro semestre

deste ano. O valor representa um crescimento de 158% em compa
ração ao mesmo período de 2009. Os dados foram divulgados pela
Caixa Econômica Federal. A arrecadação total do período representa
84% do total de arrecadação líquida de 2009.

,
lO a. .. .. ,. • I • \ .� .. " J

Abrir empresa
no Brasil custa
três vezes mais

Um estudo realizado pela
Firjan concluí que o custo mé
dio para se abrir uma empresa
no Brasil é de R$ 2.038. Gasta-se
mais com o visto do advogado,
que representa 35% do total, e

com o alvará do Corpo de Bom

beiros, outros 25%. Na malha da

burocracia, o estudo, que levou
-

três meses para ser elaborado,
conclui também que a abertura
de uma empresa envolve de seis
a oito etapas, além do pagamen
to de até 16 taxas.

o gasto maior para se abrir
uma empresa no país implica
perda de competítívidade do
Brasil em relação aos seus prin
cipais concorrentes, explica a

Firjan.
O gasto médio para se abrir .

uma empresa na Rússia, Indía e

China é de R$ 672, contra os R$
2.038 no Brasil. Já entre os países
sul-americanos, a Colômbia é
referência mundial de facilidade

para abertura de empresas. Além
de menos burocracia, o custo é
de R$ .1.213.
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Julimar Pivatto

Agora é oficial

Filipe
Luís já é do Atlético de Madri. O negócio foi concretizado

ontem à tarde, no valor de 13,5 milhões de euros (cerca de R$
30,5 milhões) e o contrato dele com o novo clube é de cinco
anos. Segundo informações da família do jogador, Filipe está

feliz com a nova oportunidade e espera se firmar ainda mais no fu
tebol espanhol. Ele já passou pelos exames médicos e regressou a

La Corufía, No domingo, volta a Madri onde concederá sua primeira
entrevista coletiva como jogador do Atlético. A apresentação será na

terça, com direito a festa e estádio lotado.

LANÇAMENTO 2011
f'
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'OR PREÇO DE 2010

llajaí
Tel: 47.3247.,4100

Florianópolis - Eslrello
Tel: 48,3281.4100

Florianópolis - Beira Mar
Tel: 48,3952.4100

Jaragu(l do Sul
Tel: 47.3274.410Q

Jolnvllle
Tel: 47.3145.4100

Blumenau
Tel: 47.3231.4100

I'rnmocao liicson com cambIoAlADmálico Grátis váida Tucson 2010. vaIorde1abela TUCSIIl Aulllmatlca2010, R$ 74.900,00. YaIorprumoclonal: RS 69.900.00. PromoçãoI3Omecb;o2010a par1Irde RS 58,900.00. Promoção BOnus RS 5.000.00 Azara. Valor de fabeta:

(�,900,OO.YaIor� RS 74.900.oo,ConQiç{Ies válidas paramda a vIs1a, em dIIhto. VelcuIo6 usados S8Iào aceitos como parte do pagameIJtO medIanIe avaDaçao. 0Ier1a vãlida até 30de junho de 2010 ou enquanIodlmm os eslllqUlls.VaIor semfnllB Incluso,
' ... do_ RS l.500.oo).1maQens 1IMIIliII1IIIII1us1JalIvas. Os� descritos. nas fl*ls e lBl®S sao� e podem ou não esteIl cisporWels nasWISOes apreserUdas nestJ anúncio.

o futebol americano surgiu de uma brincadeira
que os colonizadores ingleses costumavam fazer no
começo do século 17. O intuito era praticamente o

mesmo de hoje:.levar a bola até o terreno adversário.
Mas o antigo jogo era muito mais violento.

Falcão no Flamengo?
Ao menos esse é o desejo de Zico. Segundo a coluna Radar On

Line, da RevistaVeja, o dirigente do Flamengo convidou Falcão para
montar um supertime de futsal em 20ll. Tentei contato com o jo
gador, mas consegui falar apenas com a assessoria de imprensa da
Malwee/Cimed, que confirmou o contato. Porém, disse que o negó
cio não deve evoluír.a não ser que aconteça uma reviravolta muito

grande. Ficamos na expectativa.

Fluminense veta ida de
.

Muricy para a seleção
j
...

RIO DE JANEIRO
O Fluminense decidiu não li

berar o técnico Muricy Ramalho
.

para assumir a seleção brasileira.
Assim, ele irá cumprir o contra

to com o clube carioca até o fim
do ano, com possibilidade de

prorrogação por mais duas tem

poradas. E a CBF (Confederação
Brasileira de Futebol) parte em

busca de um novo nome para
substituir o demitido Dunga -

o mais forte candidato agora é
Mano Menezes, do Corinthiaris.

Muricy recebeu o convite para
assumir a seleção na manhã de

ontem, durante breve reunião

com o presidente da CBF, Ricardo
Teixeira, no Rio de Janeiro. O trei
nador aceitou o desafio, mas ainda

faltava negociar sua saída do, Flu
minense. O clube carioca, porérri,
fez jogo duro e não o liberou para
sair. Assim, a primeira tentativa

para contratar um substituto para
Dunga foi frustrada.

A CBF deve anunciar o próxi
mo nome em breve. Uma vez que
a seleção terá amistosos no dia
10 de agosto, nos Estados Uni
dos. Inicialmente a convocação
para o jogo deveria ser feita na

segunda-feira, 26, para respeitar
o prazo da Fifa, de convocar 15

dias antes os jogadores que atu

am fora do Brasil. Mas.a previsão
é que sejam chamados apenas
atletas que atuam no país e por
isso a decisão do novo técnico
deve ficar para semana que vem.

DIVULGAÇÃO/PHOTOCAMÊRA

Treinador
chegou a ser

anunciado
pelaCBF

no início da
tarde de

,

" • r -
ontem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



lo

� o

}o

26 Esporte o CORREIO DO POVO • Sábado, 24 de julho de 2010

Esquenta 'brigaporvaga na semi
A quatro rodadas de encerrar a segunda fase da Primeirona, equipes começam fazer contas

JARAGUÁ DO SUL

o A Taça OCP entra na

sétima rodada neste

domingo. Faltando apenas
quatro para encerrar a
primeira fase, os times.
começam ajogar com a

calculadora na mão.

uem não precisa se preo
cupar com isso é o JJ Bor- o

dados/Conservas Vida
...._. Verde. Líder com qua-
tro pontos de vantagem sobre
o Flamengo (12 contra oito), o

vermelhinho da Tifa Martins
está garantido na semifinal.

,Mas para o jogo deste domingo
não poderá contar com o meia

Fernando, suspenso pelo ter

ceiro cartão amarelo.
O Rubro-Negro recebe o Cruz

de Malta, no campo do Garibal
di. A vitória é fundamental para
a reabilitação, já que o time per
deu na última rodada justamen-

te para o JJ. O técnico Francisco
Sheuer terá os desfalques de Cle
binho e Nininho, suspensos.

Já o técnico cruzmaltino Der

li, terá todo o elenco a disposi
ção. Arílson é dúvida no meio

campo, pois se recupera de lesão.
Os cruzmaltinos estão em quarto

, lugar e embalados depois da vi
tória fora de casa para o Botafogo
na última rodada.

No campo do Botafogo, ao

estrela sexagenária da Barra
recebe o líder JJ. O Fogão, ape
sar da goleada por 6xl sofrida
diante do Vitória, mantém viva
as chances de classificação. Po
rém, é imprescindível pontuar
nessa rodada. O técnico Da Sil
va não o terá Béio e Guilherme,
que cumprem suspensão.

A Taça OCP já teve 44 gols em
.

doze jogos, uma média de 3,6
por partida. O JJ tem o melhor

ataque, com 14 marcados. A me

lhor defesa é a do Cruz de Malta,
com seis sofridos. Os jogos dos

aspirantes iniciam às 13h30 e dos
titulares às 15h30.

PIERO RAGA2

Cruz de Malta (branco), que está na zona de classificação, visita do Flamengo para semanter entre os quatro

TAÇA OGP - TITULARES TAÇA OGP - ASPIRANTES
7"'RODADA
AMANHÃ
15h30 - Aamengo x Cruz
de Malta (Flamengo)
15h30 - Botafogo x JJ Bordados
(Botafogo)
Folga: Vrt:ória

8"RODADA
DOMINGO (1/8)
15h30 - Cruz de Malta x Vrt:ória
(Eurico Duwe)
15h30 - Botafogo x Flamengo (Botafogo)

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Folga:JJ Bordados

Pró;GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. WIIf!JJj;:Q,""""ifiP11flIiJi!te·,

CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 7"'1WDADA
AMANHÃ
13h30 - Aamengo x Cruz de Malta

(Aamengo)
13h30 - Botafogo x JJ Bordados

(Botafogo)

8"RODADA
DOMINGO (1/8)
13h30 - Cruz de Malta x Vitória

(Eurico Duwe)
13h30 - Botafogo x Flamengo
(Botafogo)
Folga: JJ Bordados

1.:J!jJJJA!ei ,. �:iiff!(}B
P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

o

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

ALA D,A SELEÇÃO fiCARÁ EM TRATAMENTO NOS PRÓXIMOS 15 DIAS

V8Idin está fora da primeira fase da liga Futsal
JARAGUÁ DO SUL

O ala da Malwee/Cimed e da
,

seleção brasileiraValdin ficará 15
.

dias longe das quadras. Na vitó
ria do time jaraguaense sobre o

o

Macaé por 6x3, na noite da últi
ma quarta-feira, jogador saiu no

segundo tempo, quando sentiu o

músculo posterior da coxa direi
ta e não voltou para a partida.

Valdin ficará sob os cuidados
do departamento de fisiotera

pia, que informou que a lesão é
'leve. Segundo o fisioterapeuta
da Malwee, Renato Jorge, essa

é primeira lesão muscular do
camisa 31. "Isso é um grande
sinal. Quando o atleta

o

não tem

histórico de contusões. esnera-
. ;
t!

se também que o processo de

cicatrização seja mais rápido",
revelou Renato. "Acredito que ele
retornará em breve, em torna de
uma semana, no máximo quinze
dias", completou.

"
Quando o atleta não
tem histórico de

contusão, espera-se
também que «) processo
de cicatrização seja

mais rápido.
RENATO JORGE,
FISIOTERAPEUTA

."
Valdin ficará de fora dos jogos

contra Krona/Ioínvílle, terça-

PIERO RAGAZ;

feira, 27, às 19h, no Ginásio da
Univille, e contra da Assoeva,
na quinta-feira, 29, às 20h15, na
Arena Iaraguá. Como os confron
tos servirão apenas para definir
a ordem de classificação, já que a

Malwee está garantida na próxi
ma fase, é melhor poupá-lo. Por
esse motivo, a expectativa é que
Fernando Ferretti faça o mesmo

com os jogadores, sobretudo, os'
que estão voltando de lesão, como
Chico, ou quesentiram desconfor
to, como o goleiro Tiago.

Valdin se contundiu na

partida contra Macaé na
última quarta-feira na Arena
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ContraoGalo,Awí
.

.

quermanterembalo

----primeiro caso é o do Avaí,
que joga em casa contra o

Atlético-MG, uma das equi
--pes a figurar nas últimas

colocações. Em Florianópolis, o

Leão da Ilha 'quer manter o em

balo pós-Copa do Mundo para
conseguirmais um bom resultado
e ficar perto de terminar a rodada
no G4. Desde o reinício do Brasi-

leirão, o time catarinense é um dos
que tem o melhor aproveitamen
to: duas vitórias (sobre São Paulo e

Palmeiras) e um empate (contra o

Flamengo, no Maracanã).
Do outro lado,'o Galo não pode

pensar em outro resultado que
não seja a vitória para amenizar
a situação ruim da equipe. Com
nove pontos, o time comandado

. porVanderlei Luxemburgo e cheio
de astros como Diego Tardelli,
Diego Souza e Daniel Carvalho
está na incômoda 19a colocação e

busca os três pontos para deixar a
zona de rebaixamento.

No estádio de São Januário,
o Vasco quer repetir o desempe
nho do fim de semana passado,
quando bateu o Atlético-PR, para'
sair da zona de rebaixamento. O

adversário deste sábado é outro

Atlético, o Goianiense, que está
em situação pior que os vascaínos.
Os goianos, mesmo com a vitória
sobre o Corinthians no meio de
semana, seguem na lanterna.

Por fim, em Presidente Pru

dente, o Grêmio Prudente quer
mostrar que não conseguiu bons
resultados nas últimas rodadas

por acaso. Após empatar como
visitante com Fluminense e São
Paulo e derrotar o Grêmio em

seus domínios, o time enfrenta
o Vitória. Os baianos, em situ

ação confortável na tabela, en
tram em campo já com o pensa
mento voltado para a decisão da

Copa do Brasil, que começa na

próxima quarta-feira, 28, contra
o Santos, naVila Belmiro.

DANIEL ZAPPE/VIPCOMM

Avaí voltou com tudo depois da Copa do Mundo: venceu duas e empatou com Flamengo no Maracanã

Clássico .paulista
no domingo

No domingo, mais sete jogos
complementam a 11 a rodada.
O destaque é para o clássico
SanSão, na Vila Belmiro. Se a

situação de Santos e São Paulo
fosse mais cômoda com certeza

poupariam seus jogadores para
Libertadores e Copa do Brasil,
competições que irão decidir
no meio da semana. Mas am

bos chegam para o jogo no .

pior momento da temporada.

O Santos acumulou, pela pri
meira vez no ano, três derrotas

seguidas. Já o São Paulo igua-
10u a marca negativa de março
ao empatar um jogo e perder
dois. A crise maior é no clube
da capital, que pode mudar de
técnico nos próximos dias.
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(lA f'E()t�Jrl"'(] EIRASltE.lfIO �,- SÉ,RHE A
CLASSIFICAÇÃO U"RODADA

SÁBADO
18h30· Grêmio Prudente x Vitória
18h30 - Vasco x Atlético-GO
18h30 - Avaí xAtlético-MG

DOMINGO
16h - Goiás x Atlético-PR
16h - Santos x São Paulo
16h - Cruzeiro x Grêmio
16h -Intemacional x Ramengo
18h30 . Botafogo x Fluminense
18h30 - Corinthians x Guarani
18h30 - Ceará x Palmeiras

12"RODADA
.SÁBADO (31/7)
18h30 - São Paulo x Ceará
18h30 - Ruminense x Atlético-PR
18h30 - Atlético-GO x Guarani

DOMINGO (1/8)
16h -lnternacional x Grêmio
16h - Avaíx Goiás
16h - Palmeiras x Corinthians
16h - Vitória x Botafogo
18h30 - Flamengo x Vasco
18h30 - Atlético-MG x Cruzeiro
18h30 - Prudente x Santos

Rebaixados pai a Série B

JOGOS PELO BRASIL
• BRASILEIRÃO SÉRIE B

·lO"RODADA

SÁBADO
l6hl0,. Guaratinguetá X Portuguesa
l6hl0 - Náutico x Bahia
l6hl0 - Coritiba x Sport .

l6hl0 - São Caetano x ASA
21h - Duque de Caxias x Vila Nova

• BRASILEIRÃO SÉRIE C
• 2a RODADA

SÁBADO ·1

Vasco enfrenta o lanterna tentando escapar da degola
DA REDAÇÃO
A 11ª rodada do Brasileirão
começa hoje com três

partidas" que incluem
times lutando para ficar
na parte de cima da
tabela ou para deixar o
rebaixamento.

l5h30 - Caxias-RS x Chapecoense
(GrupoD)
19h - Águia Marabá xSão Raimundo-PA

(Grupo A)
20h30 - CRB x Salgueiro (Grupo B)

DOMINGO

l5h - Macaé x Luverdense (Grupo C)
l6h - Ituiutaba x Marilia (Grupo C)
l6h - Criciúma x Brasil (Grupo D)
l7h - Alecrim x Campinense (Grupo B)
19h30 - Rio Branco-AC x Fortaleza (Grupo A)

• BRASILEIRÃO SÉRIE D
• 2a RODADA.

SÁBADO
l5h - América-RJ x Camaçari (A7)
l6h - Tupi x Cene (AS)
l6h - Botafogo-SP x Madureira (AS)
l6h - Rio Branco-ES x Uberaba (A7)
lSh30 - Oeste x São José (A9)

DOMINGO

l5h - Sampaio Corrêa x liderai-MA (A3)
l6h - River Plate-SE x Central (A5) ,

l6h - Metropolitano x lraty (AlO)
l6h - Cristal x Remo (Al)
l6h - CSA x Confiança (M)
l6h - Fluminense-BA x Treze (A5)
l6h - Pelotas xMarcnio Dias (AlO)
l6h - Brasnia x Botafogo-DF (A6)
l6h - Operário-PR x Joinville (A9)
l7h - Flamengo-PI x Guarany-CE (A3)
l7h - Vila Aurora-MT x Náuas-AC (A2) .

l7h - Potiguar x Santa Cruz (A4)
l7h - Cametá-PA x América-AM (Al) .

l7h - Vilhena x Mixto (A2)

SEGl,JNDA-F�IRA
20h15 - Araguaína x Ceilândia (A6)

• LIGA FUTSAL

SÁBADO
11h - Minas x Umuarama

l5h -Jntelll x Carlos Barbosa
l6h - Corinthians x Foz Futsal

l6h - Praia Clube x Cortiana
l7h - São Paulo x Copagrü
19h - Macaé x Krona/Joinville
19h - RCG/Garça x Florianópolis
20h15 - Assoeva x Atlântico

SEGUNDA-FEIRA

19h15 - CarlosBarbosa x Minas

Massa quer afastar má
fase no GP da Alemanha

HOCKENHEIM
Apesar de ser o melhor bra

sileiro na classificação do Mun
dial de Pilotos, na oitava posição,
Felipe Massa, da Ferrari, quer
espantar a má fase da equipe fa
zendo uma boa corrida neste fim
de semana, no GP da Alemanha,
em Hockenheim. O piloto não

pontuou nas últimas três corri
das (Montreal, Valência e Sílvers
tone), mas ressaltou o desenvol
vimento do carro. "O que faz com'

que estas corridas tenham sido
as piores é que tínhamos po
tencial, mas olhando pelo lado

positivo, vimos um avanço em

termos de desenvolvimento que
serão úteis na segunda metade

l , I �
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do campeonato", prevê.
Para Massa, além da falta de

sorte, nessa temporada o brasileiro
está tendo dificuldade em adaptar
seu estilo de pilotagem. I� sorte só

desempenha um papel secundário.
Em termos de minhas próprias difi
culdades na pista, achei difícil com
petir com os pneus duros, embora
seja muito mais fácil correr com os

macios", explicou.
Rubinho Barríchello, da

Williams, está na II a coloca

ção e Lucas di Grassi, da VRT
Cosworth, em 2Ja. O treino
classificatório do GP da Ale
manha será nesse sábado às
9h (de Brasília). A corrida é no

domingo, no mesmo horário..
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Caraguá Auto Elite
Uma reTação de' confiança
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