
Combàte ao tabagismo
Sem funcionar há quatro anos, programa de

auxílio aos fumantes está sendo reformulado.

�al1
, Mudança de estratégia
Pepsi decide tirar US$ 20 milhões destinados à

publicidade para investir em projetos sociais.

Talento &Sucesso

êsda era
Jovens criam uma nova forma de linguagem para se comunicar através da
internet. Se por um lado a ferramenta aumentou o tempo de leitura 'dessa

turma', por outro, professores de português alertam para as

consequências geradas pela falta de convivência com
as normas da língua. Abreviaturas e inexistência

de acentos são as principais características do
chamado "ínternetês",
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Ellniza e �atájja contam que apesar de estarem conectadas boa parte do dia, os livros também são companhia íntima. Páginas8e9

a

FelipeVoigt fala do
desafio de coordenar as

campanhas de Angela
Amin e Dieter Janssen.

Página

Sentido da 28 de
Agosto deve mudar
Prefeitura pretende ouvir
a população antes de '

definir. Projeto que cria
Diretoria de Tránslto deve ser

encaminhado à Câmara de
Vereadores. Página 19

FAMEG

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

A arte de fazer chapéus
Em outubro de 1923 tem início a Fábri

ca de Chapéus Marcatto. Criada pelo casal de

imigrantes italianos João. e Christina Enricone

Marcatto, utilizavam fibra de madeira abun
dante na região para a fabricação. Os primeiros
chapéus eram denominados de "Santos Du
mont" e "Pinheiro Machado".

Em 1960 alteram a razão social para Mar-

catto S/A Ind. e Comércio e posteriormente
Marcatto S/A. A partir da década de 80 passam
também a fabricar bonés, diversificando a pro
dução para artigos de verão, um mercado que
conquistaram com o passar do tempo. A produ
ção de chapéus estilo country, praia ou casual,
bonés de todos os tipos e estilos, bolsas, fazem

parte da coleção da empresa.

Nas ondas do rádio

Deputado Estadual Artur Muller com o locutor
José Cláudio Giostri, durante a inauguração da rádio em 1948

No dia 31 de julho de 1948 ocorreu a

. :. inauguração da Rádio ZYP-9. Os sócios fun
' ..dadores, Werner Stange e Homero Camargo

. '; de Oliveira, resolveram inovar e irradiaram o

primeiro programa à noite, no Clube Atléti
co Baependi. A rádio somente foi oficializada
em 4 de setembro. Hoje a rádio é conhecida

por Jaraguá AM.

,., ..

Escola Alemã
Em 1907 é fundada a Comunidade Evangélica

Luterana com a vinda do Pastor Schlünzen de Gua
ramirim para Jaraguá. Percebendo a necessidade de
escolas para os filhos dos descendentes de alemãs,
ele cria em 28 de julho de 1907 a Escola Particular Ia
raguá, conhecida por Deustche Schule.

As aulas eram ministradas' na Casa que servia
também de Igreja, ou seja, durante a semana escola
e aos finais de semana era Igreja. Assim permaneceu
até a década de 30 quando foi erguida a Igreja da co

munídade.pois a�sc9JÇljªqhavia.sigo em1920t .;.

.
'

&ôcassuli
www.cassuli.adv.br

Propaganda
da empresa
de Chapéus
Marcatto

Jornal Correio
do Povo 1925

Escola Alemã. 1907
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Amazônia: a outra
face de Deus

ão sei realmente porque, mas naquele Amazônia vindo de um Congresso de empresa
dia, caminhando por aquele bosque que rios naVenezuela dois anos atrás. A imensidão do
mais parecia uma floresta de pínus, fixei verde me fez pensar em todas as formas de vida
os olhos nos meus pés. A terra um pouco que ali habitavam; era como se eu avistasse de

umedecida e o ar frio que soprava não me inti- cima a 'expressão divina da criação. A preocupa
midavam, ainda que o sono quisesse me levar de ção com a preservação da Amazônia é uma cons

volta à minha casa. 'tante em todos nós, e tudo o que lá habita per-
Sempre gostei das florestas, das matas, dos bi-

.

tence a nós brasileiros. Por consequência, deve
chos que vivem daquilo, e todas as vezes que cs- existir um nexo causal, de cunho filosófico-espi
tou envolto às árvores, mantendo meu ritmo de ritual, entre Deus e a obrigação cívica do nosso

caminhada, onde ouço apenas meus passos e os povo em tutelar aquela área.

pássaros, penso em Baruch Spinoza (1632-1677), PorissoogovernodeveencaminharaoCongres-
um filósofo do século 17. Nascido so Nacional uma Proposta de Emen-

, , da Constitucional (PEC) para deixar
claro que os investidores podem in
vestir em qualquer campo, mas não
em terras. Segundo estatísticas do
Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária (Incra), estima-se

que a área total do território brasi
leiro sob propriedade estrangeira

. chégue a 4,037 milhões de hectares e

cresce cotidianamente; além disso, é
relevante notar que o levantamento
do Instituto não inclui propriedades
de empresas supostamente nacio
nais que, na verdade, são controla
das de modo direto ou indireto por

'. capitalistas de outros. países.
Sempre que caminho nas minhas manhãs pen

so na grandiosidade divina e em nossa responsa
bilidade ambiental como brasileiros. Imagino a

expressão de gratidão daqueles seres da floresta,
à imagem divina, que nada possuem em sua de
fesa a não ser enxergarmos a natureza como a via

Spinoza. Caminhar pelos campos verdes, na luta
contra a destruição das florestas, é sair em defe
sa contra as serras afiadas do lucro que rasgam a

.

face verde de Deus e lutar contra os que jamais
caminharam na mata sentindo o orvalho no ros

to ou souberam que natureza e Deus nada mais

em uma família judaico-portugue
sa, seus familiares vinham, havia

algum tempo, fugindo da Inquisi
ção. Filho de um rico comercian

te, viria a se tornar, posteriormen
te.. um dos maiores pensadores
racionalistas dentro da chamada
filosofia moderna. Spinoza acre

ditava que Deus era a engrenagem
que movia o Universo, e que os

textos bíblicos nada mais eram que
símbolos que dispensam qualquer,
abordagem racional.

Contudo, o mais interessante em

Spinoza era sua visão una de natu-

reza e Deus' - a natureza como um

reflexo da expressão divina. Por certo, com base
nesse ponto de vista, podemos, sim, nos conec

tar com Deus quando estamos em sintonia com

a natureza. Não há porque negar que não existem
diversas maneiras de orar; pensar nas questões
ambientais, na luta pela sua preservação tam

bém é uma forma de oração. Caminhar pela ma -

.

nhã sentindo o orvalho no rosto e o cheiro das
folhas de eucalipto é mais do que exercitar os

pàssos firmes em direção ao alto da montanha - é
reaver o conceito panteísta de que Deus é naturan -

.

te e a natureza, riaturata (gerada).
Ainda .me lembro de quando sobrevoava a

Caminhar pelos
campos verdes,
na luta contra a

destruição das
florestas, é sair

em defesa contra
as serras afiadas

do lucro que
rasgam a face
verde de Deus.

"

são que uma mesma oração.
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IMAGEM DO DIA

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

" telefone (" não serão publicados).

VYP Pisos e Coberturas Contrata com
j

a máxima urgência os seguintes profissionais.
.

AUXILIAR DE SERViÇOS,
SERVENTE DE PEDREIRO E PEDREIRO.

Maiores informações: Rua Joao Januario Ayroso, 1472,
Jaraguá Esquerdo - Jguá do Sul- Fone: 04733705995.

,

SERViÇO

GRUPO PEGORARO CONTRATA:

PROMOTOR/REPOSITOR (A)
Possuir moto e disponibilidade de horário .

VENDEDOR EXTERNO
Desejável conhecimento em vendas. Veículo próprio.

!:nviar currículo para vaga.emprego@yahoo.com.br
,

com o nome da vaga desejada.

MINOO

Encontro Automotivo
em Massaranduba

o 6° Encontro Automotivo 4 Rodas
Club Car acontece nesse domingo no

Parque de Eventos da Fecarroz, em Mas
saranduba. O evento terá como atrações
exposição de carros antigos, MTM Brasil

Etapa Campeonato Brasileiro de Som,
Qualidade, Tuning e Rebaixados, encon

tro de clubes, feira de acessórios automo

tivos e área para manobras. Os ingressos
custam R$ lO, o acesso de carro também
custará R$10, das 9h às 18h.

INSGRI E&

Pré-vestibular
na Udesc-Joinville

A Udesc-Ioinville abre segunda-fei
ra, dia 2, as inscrições ao pré-vestibular
gratuito destinado preferencialmente
a alunos egressos de escolas' públicas e

.

aos que já tenham concluído o ensino
médio .há mais tempo. A pré-inscrição
deve ser feita até o dia 5 de agosto na

sala B12 da entídadé. O resultado será

divulgado no dia 6 pelo site www.join
ville.udesc.br. A matrícula será realiza
da de 9 a 12 de agosto.

ADiÇÃO
Rei e Rainha
no Rio da luz

A Sociedade de Atiradores Ribeirão
Grande da Luz, no bairro Rio da Luz I,
em Jaraguá do Sul, homenageará hoje
com Festa e Baile de Rei e Rainha, Wal
dino Gutz e Rosali Ianete Gutz. Os feste

jos iniciam às 18h com a concentração
na sede e às 19h a busca das majestades,
O baile começa às 22h30 com o Grupo
Safira. Ingressos com direito ao baile R$
18; antecipados somente para o baile R$
lO, na hora R$ 15.

CURSO

Gestão de Materiais
e Estoque no Gejas

Estão abertas as inscrições para o

treinamento Gestão de Materiais e Es

toques, que será realizado de 16 a 19 de

agosto. no Centro Empresarial de Iara
guá do Sul. O curso será ministrado por
Roberto Klosowski Machado, mestran

do e� Administração pela Univali. O
investimento é de. R$ 195 lnucleados),
R$ 215 (associados) e R$ 320 (demais in

teressados). Informações pelo telefone
(47) 3275- 7028.
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"O foco deve sernas soluções"
Prefeito Felipe Voigt assume a coordenação da campanha do PP na região

PIERO RAGAZZI

No começo do ano, ele
recusou a candidatura
a deputB;do para focar

as ações na Pr.efeitura.'
. Porém, Felipe Voigt' (PP)

não conseguiu ficar
�ç fora das eleições.

Prestigiado na sigla, Voigt
assume aeeordenação
da 'cam'pRoha de Angela

'

Amin no Vale do Itapocu
e também cuidará da
campanha de Dieter.

Janssen à Assembleia
Legis,lativa. O prefeito'
airlüa,topce para que

.

· J'oão Pizzolatti possa.
disputar a reeleição para

a Câmara Federal.

,

. tem condições de visitar todas as

OCP: Quando assume o cargo casas da região nesses dois me-

e começa a traba- ses. Por isso vamos

lhar defínítívamen- organizar eventos

te na campanha? nos bairros,
-

onde
FV: A partir da , , a população possa

próxima semana. conhecer de perto
Mas não vou dei-O Dieter possui o candidato. É uma

xar de lado o tra -

um bom ação de baixo custo
histórico comobalho de prefeito, vereador e como

que dá bons resulta-
não posso. Pre-

secretário de
dos. Nós queremos

tendo reunir no explicar ao- eleitor
Desenvolvimento

começo de agosto Econômico. que não adianta
todas as lideranças É honesto e

votar num candída-
do PP na região representa to porque ele é um

para definirmos as � renovação amigo ou porque
estratégias, tanto na política fez uma ação isola-
da Angela Amin, catarinense. da que: beneficiou

.quanto do Dieter o cidadão. Tem que
Janssen. A campa- " .

ser alguém com ca-
. nha vai começar de pacidade de repre-
verdade agora. sentar toda a região

.
'

em Florianópolis. Temos que aca-

OCP: O que o PP pretende fa- bar com os paraquedistas que só
zer para eleger Dieter Janssen e aparecem na época das eleições.
AngelaAmin na região?

FV: O Dieter possui um bom
histórico como vereador e como

secretário de Desenvolvimento
Econômico. É honesto e represen
ta a renovação na política catari
nense. Todo o partido na 'região
está unido pela candidatura dele,
o que precisamos fazer agora é

que toda a população conheça ele,
suas propostas, seu caráter.

.

.

Quanto à candidatura da An

gela Amin, eu não me iludo'com,

a liderança nas pesquisas. Elas
refletem uma situação de mo

mento, são um voto de credibi
lidade da campanha. Mas, até a

eleição, precisamos fazer muito
mais. Nossa candidatura é de

oposição, pregamos a mudança,
mas não podemos ficar limitado
às críticas ao atual governo e sim
focar nas propostas.

Um exemplo é a segurança pú
blica. Todos sabem que ela é um

dos maiores defeitos da atual ad

ministração. Não precisamos re

petir isso e sim mostrar o que.pode

O Correio do Povo: Por que o

prefeito assumiu a coordenação
das campanhas se no começo do
ano o senhor dizia que o foco -era
a Prefeitura?

Felipe Voigt: Eu já sou o coor

denador regional do PP aqui no

Vale do Itapocu. E não poderia
'

deixar de ajudar o partido nessas

eleições. Além disso, sei como pre
feito a necessidade de termos uma

representação na Assembleia Le

gislativa. Precisamos de elos dire
tos com o governo estadual.

Data: 28/08, das 8 ás 18h

Local: XP Jaraguá do Sul

Investimento: R$2aJ,m I 00100 ou 11lK rn cartão

m educação Inscrições: 3055-7101

o investimento em �CÕI3S é de risco e rentabilidade passada não I�
gar<lntia de repTabllldade futura. Na realização de operações com .

periva,tívos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores
IIwe,t;tldos.

e deve ser feito para melhorar. O
nosso foco deve ser nas soluções.
É isso que o eleitorado catarinen
se espera e eu já comentei para a

coordenação estadual da Angela.
Nós estamos montando um bom

plano de governo. É isso que pre
cisa ser mostrado. Como resolver
as necessidades dos catarinenses.

OCP: E como levar essas pro
postas ao eleitorado da região?

FV: Posso dar um exemplo da
candidatura do Dieter. Ele não

OCP: E para deputado federal?
-

Quem o PP da região apoia?
FV: A maioria da região estava

comprometida com o João Pizzo

lattí (PP) de Blumenau, mas ele vai
ter que lutar no TSE para poder
disputar as eleições (o candidato
foi impugnado no TRE pela Lei
da Ficha Limpa).O Pizzolatti pos
sui um comprometimento com a

nossa região. Já demonstrou isso

nos seus mandatos. A cidade de
Schroeder recebeu mais de R$ 1

,

milhão de emendas dele só esse

ano. É alguém que batalha por re

cursos e consegue trazê-los. Como
não apoiar? Se ele não conseguir,
vamos reunir o partido para discu�

tir o assunto.

OCP: O prefeito não vai dispu
tar as eleições deste ano.E 2014?

Após deixar a Prefeitura, o Felipe
Voigt pode ser candidato?

FV: Pretendo não pensar no as

sunto agora. O tempo vai se encar

regar de fazer isso.
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Por Giovanni Ramos, interino giova n n i@ocorreiodopovo.com.br

Política 5

Carolina Tomaselll

Retorno
...- odas as Câmaras de

Vereadores da re

gião retornam do
recesso parlamen

tar na próxima semana. Em

quase todos os casos, as pri
meiras sessões do segundo
semestre serão tranquilas.
Em Jaraguá do Sul, a novida
de será o local: as obras de

modernização do plenário
podem durar até outubro
e por isso os encontros se

rão realizados no auditório
do Sindicato do Vestuário.
"Fizemos uma sessão extra

ordinária há duas semanas

que praticamente limpou a

pauta", lembra a presidente
da Casa, Natália Petry.

Em Corupá, onde o re

cesso no meio do ano é de
um mês (nos' demais é 15

dias), o principal projeto
pendente é o que proíbe a

construção de uma PCH

(Pequena Central Hidrelé

trica), de autoria da opo
sição. A proposta está nas

comissões permanentes e

ainda não possui data para
votação. O plenário dificil
mente analisará o assunto

na próxima semana. Em
Guaramirim e Schroeder,
as sessões ordinárias reco

meçam na segunda-feira,
sem grandes pendências.
As pautas nas Casas ainda
não foram concluídas.

DIVULGAÇÃO
r-----�--�========�===============

FALA Aí!
,

Se eu lhe
encontrar, vai ser

pra enfiar a mão na

sua cara, seu f•••

FERNANDO COLLOR (PTB), SENADOR
E EX-PRESIDENTE, MOSTRANDO

SUA SIMPATIA E EDUCAÇÃO A UM
JORNALISTA DA ISTOÉ.

Baixaria
Depois do candidato a vice de José Serra (PSDB), Indio da

Costa (DEM), acusar o PT de ligação com as Farc (Forças Arma

das Revolucionárias da Colômbia) e o Comando Vermelho, é

a vez de um aliado de Dilma Rouseff (PT) partir para baixaria.

O ex-governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), usou o

twitter para chamar os tucanos de-travestis após O jogador Ro

naldo publicar uma foto com Serra e Fernando Henrique Car

doso. Candidato ao Senado, Requião não pediu desculpas e afir

mou defender a liberdade de expressão em todos os sentidos. Se

o eleitor acha que a campanha nacional está uma baixaria, "uma

má notícia: a tendência é piorar,

TRÂNSITO
A mobilidade urbana é os problemas no trânsito de Iaraguã do

Sul serão temas de uma palestra na segunda-feira, às Iêh,no

auditório do Cejas. O palestrante será Deusdíth de Souza Junior,
catarinense que ocupa o cargo de diretor de Mobilidade Urbana
da Secretaria Nacional de Transportes, ligada ao Ministério

das Cidades. A vinda do diretor já tinha sido discutida em uma .

. viagem a Brasília dos vereadores Amarildo Sarti (PV), Isair Moser

(PR) e Jean Leutprecht (PC do B). O evento é uma promoção da

Prefeitura, Acijs, Apevi, Ujam e Comcidade.

Aguardada
Diferente dos demais municí

pios, a Câmara de Vereadores de
Massaranduba voltará aos traba
lhos na segunda-feira com uma'

sessão que promete polêmica e

plenário cheio, O prefeito Mário

Fernando Reinke (PSDB) estará no

Legislativo prestando explicações
sobre as obras do Hospital Mu

nicipal. Uma CPI pode ser aber
ta na Casa caso as explicações
dele e do ex-prefeito Dávio Leu

(DEM) não forem convincentes.

Femininas 1
As coligações precisam re

servar 30% das vagas na propor
cional para mulheres, mas a cota

não precisa ser preenchida. Este

é o entendimento do TRE (Tri
bunal Regional Eleitoral) sobre a

minirreforma eleitoral. Segundo
a juíza Eliana Paggiarin Marinho,
numa inscrição de 100 candida

turas, a coligação pode inscrever

até 70 homens, mas se tiver ape- .

nas 20 mulheres, não precisará
apresen�ar outras 10 candidatas.

ARQUIVOOCP

Femininas 2·
Independente da exigência,

o cenário aponta um cresci

mento das mulheres na campa
nha. Pelo menos na importân
cia e força das candidatas. Das

três principais candidaturas
estadual e nacional, duas são

de mulheres. Angela Amin (PP)
lidera todas as pesquisas no

Estado, enquanto Dilma Rous

seff (PT) lidera três das quatro
pesquisas para presidente. Ideli
Salvatti (PT) e Marina Silva (PV)
apresentam bons números e

continuam na disputa.

III! 11/

as OIS
O Tribunal Regional Eleitoral

deferiu na quinta-feira mais duas

candidaturas da região a depu
tado estadual. Tratam-se dos ex

vereadores Carione Pavanello

(DEM-Jaraguá) e Herrmann

Suesenbach (PDT-Corupá). Eles
se juntam a Dieter Janssen (PP),
Humberto Grossl (PPS) e Na

tália Petry (PSB), já resolvidos
com o TRE. Os outros 10 candi
datos deverão ser julgados até a

próxima semana.

Saideira
A partir da próxima semana,

a coluna de política volta para
as mãos da jornalista Carolina

Tomaselli, que retorna de férias. _

Outras notas e comentários so

bre a política local são encontra

das no blog Bastidores, em www.

ocorreiodopovo.com.br.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 Opinião o CORREIO DO POVO • Sábado, 31 de julho de 2010

CHARGE

C EH p/O BEM �
�AA e FEl..\XIDAt>E.

Ge�\.. � N""4AUM,
Tô PRQtJíO.

D'eAM AOS MANO
a. FIKO I

o

DO LEITOR

Jaraguá do Sul: 134 anos
arabenizo a prefeita Ce

..." cília Konell e toda equipe
organizadora da festa re-

'

alizada no domingo, dia
25 de julho; em frente da antiga
Estação Ferroviária e atual Mu

,s�u e Fundação Cultural. Foi sim

plesmente espetacular, com seus

conjuntos de dança, barracas de
camarão, strudel, cuca, cachorro

quente, refrigerantes, etc. Além
da homenagem prestada aosfer-

roviários da cidade, as diversas
bandas de música e espaço para
dançar, mais os brinquedos para
a garotada. Foi u!ll ambiente em

que a população teve tudo para
passar um dia ou ao menos uma

tarde de lazer e prazer. Eu apro
veitei bem a minha parte, inclu
sive com visita ao Museu. Por

isso, o meu-muito obrigado.

Ademar Ruysam, aposentado

o 'Brasil dos livros
esponda rápido: o Brasil
é um país de leitores ou

de não-leitores?
De olho em números

podemos estar no caminho para,
um dia, finalmente poder dizer
ISSO.

É muito provável que parte
desses presumíveis leitores não
tenha aberto um livro nos últi-

mos tempos ou, se

abriram,' não che

garam ao fim deles .

De qualquer ma

neira, já é este um

.indícativo de algu
ma valorização do
livro e da leitura no

imaginário coletivo
da sociedade.

Para ter mais
leitores é preciso

incentivar mais a leitura. E para
incentivar mais a leitura é preci
so ter políticas públicas. E a sen
sação é que sociedade e Estado

começam a virar esse jogo. É o

efeito dominó do bem: mais po
líticas públicas, mais incentivos,
mais leitores, mais vendas. E um

Brasil mais preparado e justo.

"

Galeno Amorim, jornalista, escritore
diretordo Observatório do Livro e Leitura

EDITORIAL
,

Etica deeleitor
internet é com certeza uma grande
ferramenta para o eleitor buscar in

formações sobre os candidatos nes

tas eleições. Através de sites oficiais
como dos tribunais eleitorais, é possível con

seguir informações precisas sobre os concor

rentes. Além disso, a legisla
ção eleitoral liberou o uso da

tecnologia para os candidatos

divulgarem propostas. O que
aumenta o diálogo com os

eleitores. Este foi um dos mo

tivos que ajudaram a eleger
Barack Obama para Presidên-
cia dós Estados Unidos.

Embora às vantagens se

jam imensas, na região apenas quatro candi
datos já fazem uso das ferramentas. O que é
muito pouco.

Além disso, entidades defensoras da ética na

política lançaram um portal para cadastrar os

candidatos com ficha limpa, mostrar as contas

de campanha, as declarações de bens dos con

correntes, entre outras informações. Agora, para

que a cidadania seja realmente posta em prática,
é preciso que o eleitor aproveite estes canais e

decida seu voto de forma mais consciente.
Embora a política brasileira ainda esteja en

gatinhando no que se trata de ética e eficiência,
vale destacar os importantes avanços alcança

dos este ano. A Lei da Ficha

Limpa é o principal deles. Se
ela por si só não é capaz de

expulsar definitivamente os

corruptos da cena política, a

Justiça tem' papel fundamen
tal nesta guerra. Mas, sem que
o eleitor busque informação,
faça a escolha levando em

consideração o bem comum,
de nada, ou quase nada,' valerão as mudanças.

A eleição é a demonstração maior da demo
cracia, mas é também um espelho que reflete
como pensa e age a população brasileira. Para

resgatar o prestígio nacional, a ética como valor
indiscutível, o brasileiro precisa apertar os bo
tões da urna sabendo aonde quer chegar, saben
do que país deseja construir.

DO LEITOR

União homoafetiva:
- Judiciário e atternativas

Enquanto não
for alterada a lei,
não será possível
equiparar todas

as garantias legais
previstas para a

união'heterossexual

para homossexual.

, último dia 14 de julho, - o Senado argen- .

tino aprovou o matrimônio homoafetivo.
Com essa vitória, a Argentina passa a ser o

primeiro país naAmérica do Sul á admitir o

casamento entre pessoas do mesmo sexo, demons
trando grande avanço no que diz respeito à busca da

igualdade e liberdade dos seus cidadãos. Esse notá
vel acontecimento no país vizinho,
inevitavelmente, provoca em nós
brasileiros a necessidade de refle-
xão sobre o tema.

Pois bem. Como se sabe, não
existe qualquer previsão sobre a

união estável de pessoas do mesmo

sexo em nossa legislação. A Cons

tituição Federal de 1988, apesar de

propor uma sociedade justa e igua
litária, sem preconceitos e discrimi

nação, não abordou expressamente'
a questão da liberdade sexual, mui
to menos a união homoafetiva

Pelo contrário, em nosso orde
namento jurídico a lei,somente reconhece como en

tidade familiar a união entre o "homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e du
radoura e estabelecida com o objetivo de constitui-

ção de família".
'

Diante dessa omissão legislativa, não restou al
ternativa aos casais homossexuais, senão a de bater
nas portas do PoderJudiciário para buscaruma solu
ção jurídica pata a situação por eles vivida.

Após longos anos de batalhas e muita discussão,
o STJ (Superior Tribunal de Justiça) vem decidindo
pela possibilidade de ser reconhecida a união estável

entre pessoas do mesmo sexo, desde que compro
vados os mesmos requisitos para a configuração da
união estável de casais heterossexuais.

Sob a influência do posicionamento do Poder Ju
diciário, somada à pressão social, passou a ser admi
tido o registro do relacionamento homoáfetivo nos

.

cartórios oficiais, por meio da chamada Escritura
Pública de ConvivênciaAfetiva.

como aqueles trazidos pela pes
quisa Retratos da Leitura no Bra
sil (que eu coorde
nei, em 2008, para
o' Instituto Pró-

. Livro), indicando,
'

Para ter mais

'por exemplo, que
leitores é preciso

'77 milhões de bra- incentivar mais

"síleiros confessam
a leitura. E para
incentivar mais a

. não terem sequer I
. ,

'folheado um livro
eltura e preciso

ter políticas
'nos últimos tem- públicas.
.pos, muitos dirão,

, ,'

com toda razão,
.'

que, de fato, não é este um país
.de cidadãos leitores.

.

,

.. ,,' Mas talvez alguns - olhando

�'para esse mesmo estudo, que
.

também apontou que 95 milhões
de brasileiros garantem terem

lido pelo menos um livro nos

três meses anteriores - não pen
sem bem assim. Não que digam
exatamente que o Brasil tornou

se um país de leitores. Mas que

Ocorre que, por nada haver

expressamente previsto em lei, os
I

casais interessados em oficializar
,

o seu relacionamento encontram

empecilhos, entre eles o fato de não
serem todos os cartórios que reali
zam a lavratura do documento.

A situação da uníão homoafe
tiva ainda é precária no Brasil, uma

I

vez que, enquanto não for alterada
a lei, não será possível equiparar
todas as garantias legais previstas
para a união heterossexual para ho
mossexual.

O que se pretende demonstrar é que, apesar da
crescente aceitação social do direito à união for
mal de pessoas do mesmo sexo, nossa legislação
está distante da realidade. Afinal, há tempos o ho
mossexualismo deixou de ser encarado como uma

mera opção e passou a ser um fato da vida huma

na, que, assim como todos os fatos que produzem
efeitos no mundo jurídico, deve ser absorvido pelo
conjunto de leis e princípios que regem o Estado
Democrático de Direito.

"

"

Mariana Fideles, advogada de Direito Cível

. ,

" ...
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ização deve aumentar
Proprietários terão que notificar o Samae a cada etapa das obras de tubulação
A partir de agora burlar
as recomendações do
Samae (Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto)
vai ficar mais diticil.
..-_a motivo é o decreto

7.345/10, que regulamen
ta obras de implantação

...... de redes de água e esgo
to em projetos de parcelamento
do solo. A lei vale apenas para a

construção de redes de distribui

ção de água e coletoras de esgoto
sanitário, que deve ser feita pelo
próprio proprietário em terrenos

que forem desmembrados ou

transformados em loteamento.
Até agora, apénas o projeto

das obras era fiscalizado e preci
sava ser' aprovado pelo Samae. O

proprietário' implantava as redes

por conta própria, já que o serviço
é um dos deveres dos donos des
se tipo de terreno. Era só com as

obras concluídas que o Samae vol
tava a ser contatado, e passava a

ser responsável pela manutenção

das redes de distribuição e esgoto.
Com o decreto, o acompa

nhamento muda. Durante a exe

cução, o empreendedor deverá
notificar o Samae do andamento
das obras e a autarquia terá um I

prazo de dez dias úteis para vi
sitar o local da construção. Esse
é o único transtorno pelo qual o

proprietário deve passar, já que
nenhum gasto extra será gerado
com o novo sistema.

O projeto do decreto foi fei
to pelo próprio Serviço de Água
e Esgoto e levou cerca de dois
meses para ser aprovado. A pro
posta foi uma forma de garantir
a redução de problemas futuros
com as tubulações., IIEm vários
casos havia discordância entre'o
projeto e a execução final. Antes,
não havia um instrumento que
nos desse autonomia para exigir
o cumprimento. Agora existe",
explica o gestor ambiental do Sa
mae, Leocádio Neves e Silva.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorrelodopovo.com.br

'

ARQUIVOOCP

Alunos
da rede

estadual e

municipal
voltam às

aulas

Aulas vão recomeçar
nesta segunda-feira

Depois de duas semanas de des

canso, os alunos da rede estadual de
ensino devem voltar às aulas nesta

segunda-feira, 2 de agosto. Os es

tudantes das escolas municipais de

Jaraguá do Sul voltam a estudar no

mesmo período - mas estes só tive
ram férias desde o dia 22 de julho,
um total de dez dias. As duas redes

respeitam a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, que prevê o cumpri
mento mínimo de 200 dias letivos.

Atualmente, Santa Catarina tem

pouco mais de 50 mil alunos ma

triculados na educação básica, que
frequentam as 66 escolas da rede
estadual. Já em questão de profes
sores, a rede pública estadual conta

com cerca de 33 mil profissionais
distribuídos em 1.335 unidades
escolares, contando os efetivos e

os temporários - mais conhecidos
como ACTs - que atuam no ensino

_fundamental, médio, profissional e

educação infantil.

Segundo o secretário da Educa

ção de Jaraguá do Sul, Sílvio Celeste,
só no município, o ensino infantil
e fundamental são frequentados
por cerca de 18.300 alunos. "Iodo
dia muda 'alguma coisa, por causa
de transferências ou desistências",
explica o secretário. Ao todo, os 28
centros infantis e as 32 escolas fun
damentais empregam 1750 pessoas,
desde professores até merendeiras.

PIERO RAGAZZI

Obras passarão a ser acompanhadas por profissionais do Samae

"
Em vários

casos havia
discordância

entre o projeto e

a execução final.
LEOCÁClO NEVES E SILVA

"

, Mesmo número
de funcionários

,
'

A princípio, o quadro de funcio-
nários não deve aumentar para que
o atendimento às notificações seja
feito. Atualmente, o setor conta com

um engenheiro e uma arquiteta,
responsáveis também pela fiscali

zação. Até ontem, no período deum

ano, foram registrados na autarquia
4.719 notificações de vazamentos
- entre estes, grande parte causa

da pela irregularidade das obras.
liA expectativa é que o número seja
expressivamente reduzido com o

decreto", afirma Leocádio.

CMEI WOLFGANG WEEGE COMEÇA A CHAMAR MAIS 125 CRIANÇAS

Centro educacional abre vagas
Este ano, a Secretaria de Edu

cação deve ultrapassar a marca

estipulada pelo Ministério Público
em relação à criação de vagas nas

creches. O compromisso, firma
do através de uma parceria, serve

para disponibilizar atendimento
a 280 novas crianças por ano, em

,

uma tentativa de diminuir as filas
de espera. Com- a ampliação do
Centro Municipal Educacional In
fantil Wolfgang Weege, 125 crian -

,

ças devem ser chamadas nos pró
ximos dias, e com o fim de mais
duas obras naVila Rau e no bairro
Ainizade, o número deve chegar a

400 criançasaté o fim de 2010.
No CMEI Wolfgang Weege,

são mais de 400m2 de' área cons

truída, sem contar o novo pátio
e área de lazer - uma soma que
chega a 1500m2, no total. Outras

modificações incluíram quatro
novas salas, uma cobertura para
dias de chuva, além de banheiros
e trocadores. O orçamento final
ficou em R$ 600 mil.

Além das vagas para as crian

ças' os novos espaços também
serão traduzidos em cinco novos

empregos, para candidatos clas
sificados como temporários em

inscnçoes que foram feitas no

ano passado. Por ano, a Prefeitura
contrata cerca de 300 profissionais
formados na área.

As duas obras que ainda estão
em andamento e devem comple
tar as 400 vagas disponíveis devem
ficar prontas nos próximos meses.

No Rau, o CentroAneliaKarsten terá
300m2 a mais e teve um orçamento
de R$ 450 mil. Já o CMEI Alexander
de Borba, no bairro Amizade, rece

beu quatro salas novas e teve a área

antiga reformada, com um custo

total de R$ 700 mil. O último deve
ser inaugurado em setembro.

PIERO RAGAZZI

Centro Educacional foi ampliado em 1S00m2, com quatro novas salas e mais cinco professores
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Como "vc estai)" escrevendo?
Linguagem Instantânea da internet pode influenciar escrita dos estudantes em sala de aula
JARAGUÁ DO SUL

Se o título acima parece
estranho, isso pode
significar que você ainda
cultiva a norma culta da
língua portuguesa.

as se as abreviações e a

falta de acentos estão
cada vez mais presentes
em seus e-mails e bate-

papos virtuais atenção: esse hábito

pode influenciar sua comunicação
tanto na fala, como na escrita.

É o caso da estudante Nina

Bonnemasou, 16 anos. Ela con

ta que passa cerca dez horas por
dia em frente ao computador. Na

tela, endereços como as redes de
relacionamentos Orkut, Twitter e

Tumblr, além, é claro, do progra
ma de mensagens instantâneas

.

, Msn. "Eu falo com amigos e co

nheço muita gente pela internet.
Converso com amigos do Mara

nhão, do Rio de Janeiro e aqui do
Estado, de Florianópolis", revela.

Como é preciso digitar rapida
mente, já que o diálogo acontece'

com várias pessoas ao mesmo tem-

po, a jovem conta que abreviar' as

palavras virou costume. 'Abrevio
,

você para 'vc', retiro os acentos das'

palavras e escrevo tudo em letra
minúscula. O resto das palavras eu

digito corretamente", explica.

Se as abreviações e a falta
de acentos estão cada
vez mais presentes em

'

seus e-maUs e bate-papes
,

virtuais atenção: esse

Ilábito pode influenciar sua

comunicação tanto- na fala,
como na escrita.

FOTOS PIERO RAGAZZI

"

/

Abrevio você para vc, retiro
os acentos das palavras e

escrevo tudo em minúscula.
O resto das palavras eu

digito corretamente.

NINA BONNEMASOU,
16ANOS, ESTUDANTE

No entanto, quando chega a

hora de escreveruma redação na es

cola ou responder à prova de língua
portuguesa, a jovem precisa se tipo_
liciar" para não levar a linguagem da
internet para a sala de aula. "Se tem

uma palavra que uso pouco, acabo

esquecendo o acento. Mas eu gos
to de português e estudo, acho que
uma boa escrita é essencial para
qualquer pessoa", argumenta a jo
vem que pretende seguir carreira na

área de Relações Internacionais.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"

Exceções
sempre existem
Os amigos de Nina também se

dizem adeptos do "internetês" (veja
quadro). tiÉ uma fala rápida. A gente
sabe que quando váí escrever uma

redação não vai poder abreviar",
argumenta a estudante Nathália
Pisetta, 16 anos. Mas Érik Andrei
Alexandre, 16 anos, parece ser a ex

ceção da turma. Ele prefere escrever

corretamente até mesmo ao conversar

com colegas em bate-papos virtuais.

"Quando eu comecei a usar a internet,
escrevia tudo errado. Vi que isso podia
me prejudicar, porque gosto de por
tuguês, mas nunca fui muito bom em

gramática, então mudei esse hábito .

Hoje eu abrevio pouca coisa e coloco
os acentos nas palavras", revela.

�
Nina conta que procura diferenciar linguagem da rede e da escola

PROFESSORES ESTIMULAM USO DA NORMA CULTA NAS ESCOLAS

Redação é
incentivada

na sala de aula
No curso de Ensino Médio do '

Senai, uma das preocupações dos

professores é em aprimorar a co
municação dos jovens. 'Alguns até

pensam: para que eu preciso sa

ber bem o português se eu
-

quero
ser químico? Mas a gente explica
que eles vão precisar do português
para escrever um relatório na em

presa, para ter uma boa oratória e

até para causar uma boa impres
são na entrevista de emprego", co

menta a coordenadora do curso,
Gilmara Ferreira da Cruz.

Para a professora de Língua
Portuguesa da instituição, Rose

meri Lucioli, um dos riscos do
"internetês" é o esquecimento da

acentuação gráfica. "Eles sabem
que a linguagem de internet não

pode ser usada em sala de aula.
Mas o que eu percebo é que eles

esquecem muito os acentos. E
isso pode ser um reflexo da inter

net", conclui.

Conheça o "internetês"
O "ínternetês" é o termo usado

para designar a linguagem utilizada
no meio virtual. Como a internet exi

ge uma comunicação rápida, as pala
vras são abreviadas ao máximo, mui-

tas vezes ignoram-se acentos gráficos
e pontuações. Além disso, em, alguns
casos, novos vocábulos surgem ao

levar em conta os sons da fala e não

mais à etimologia da palavra.

p .

tbm (também)
vc tvocê)
mto ou mt (muito)
vlW," (valeu)
b�z (beleza)
Igl (legal)

. sla (sei lá)
n ou naurn (não)

,

agr (agora)
,qr (quer)

aki (aqui)
" :,,�)

dps (depois)
bj (beijo)
ctg (contigo)

axar (achar)
.axirn (assim)
eh (é)
entaurn (então)
koloqei (colo�uei)

IISe você vai à praia, vai de rO,upa de
banho. Se vai à festa, coloca uma roupa

social. Com a linguagem também é assim.
Ela prec:isa se adaptar ao contexto".

GILMARA fERREIRA DA CRUZ, COORDENADORA
DO ENSINO M�DIQ DO SENA.
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Leitura deve ser incentivada
Boa comunicação é fundamental na hora de buscar inserção no mercado de trabalho

JARAGUÁ DO SUL

Com tantas horas em

frente ao computador, es

jovens estão lendo mais.
Porém, o que preocupa os

professores é a qualidade
do que eles leem na rede.

�- egundo especialistas, os

.... pais e professores devem
incentivar filhos e alunos

_." a buscarem outras fontes
de leitura. Blogs, portais de no

tícias e sites de relacionamen
tos, se utilizados com cautela,
podem ser espaços para leitura
e troca de informações. Mas os

educadores orientam para que o

hábito de ler livros e jornais seja
resgatado entre os jovens.

É no que apostam as amigas
Natalia da Silva e Elloiza Ersching,
ambas com 15 anos. Elas contam

que, apesar de estarem habituadas
ao "íntemetês'; não dispensam a

literatura. "O dia inteiro fica aberto
o meu Msn. Gosto também de ler

textos em blogs. Mas eu adoro ler

livro", revela Heloísa. "Leio até dois
livros por mês. Eu tenho facilidade
em escrever, porque leio muito",
ensina Natalia.

.

Educadores orientam para
que o hábito de ler livros,

jornais e revistas seja
resgatado entre os jovens.

Para a diretora de Recruta
mento e Seleção, Ruth Bandeira,
os jovens que cultivam o hábito
da leitura e investem no conheci
mento da norma culta da língua
terão mais chances no mercado
de trabalho. "Na hora de selecio
nar um profissional, para qual
quer área, a gente analisa como

ele se comunica. Já no currículo,
a gente observa vírgula por vír- .

gula. Se tiver erros de acentua

çã<?, de concordância verbal. ou

excesso de. gerúndio, já acende a

luz amarela", alerta.

FOTOS PIERO RAGAZZI

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Heloísa afirma que adora Orkut, Twitter e Msn. Mas a estudante não dispensa a leitura de livros

PARA ESPECIALISTA, ESCOLA DEVE AJUDAR A FORMAR LEITORES E PRODUTORES DE TEXTOS

"A norma culta ainda é a língua padrão"
o Correio do Povo: Quais as

consequências do crescente uso

da internet entre os adolescentes

que cada vez mais utilizam uma

linguagem informal repleta de
abreviaturas?

Helena Cristina Lübke: É nítida
a importância do uso da internet
no desempenho dos alunos no que
se relaciona ao acesso a informa

ções online. Por outro lado, é nítido
também o estrago causado à lin

guagem diante de tantas abreviatu
ras usadas por esses alunos em sala
de aula, advindo do uso frequente
dos bate-papos virtuais. Neste tipo
de linguagem o uso dos acentos

gráficos é abolido. A pontuação
também muitas vezes é descar
tada. Em relação à falta dos acen

tos gráficos, acredito que aí não

haja um problema tão sério, pois
é possível recuperar pelo contexto

a pronúncia de deter
minado vocábulo. Já

em relação aos sinais de

pontuação,
os quais

são elemen
de coesão, e

que geram a coerência do texto, aí
sim temos sérios problemas se eles

não forem usados adequadamen
te, pois interferirá na produção de
sentidos.

OCP: A norma culta ainda deve
ser usada em casa e na escola?

HCL: Essa nova maneira de in

teragir com a língua até pode ser

considerada criativa, divertida,
dinâmica, mas é sempre bom lem
brar que é uma forma de lingua
gem possível apenas às situações
vividas no mundo virtual, infor-

.

mal. A norma culta ainda é, e deve
continuar sendo, a língua padrão.

"
É sempre bom
lembrar que
cabe à escola

.

ajudar o aluno
a tornar-se um

leitor autônomo
e produtor

competente de
textos.

"

OCP: Que problemas podem
ser causados devido ao uso con

tínuo da linguagem instantânea

da internet?
HCL: Observa-se que muitos

dos alunos egressos do Ensino Mé

dio, infelizmente, não sabem (ou
o fazem minimamente) produzir
textos orais e escritos adequados
a determinadas situações comu

nicativas e, em parte, isso tem a

ver com essa linguagem rápida,
fácil e instantânea de internet

que permite realizações frasais
sem, muitas vezes, o mínimo de

respeito ao idioma materno. É
sempre bom lembrar que cabe à
escola ajudar o aluno a tornar-se

um leitor autônomo e produtor
competente de textos.

OCP: Ter uma boa comunica

ção é fundamental em qualquer
profissão? Que dica você daria

para quem pretende melhorar
o conhecimento da língua por
tuguesa?

HCL: É nítido que quem tem

melhor desempenho linguístico
também tem melhores oportuni
dades de trabalho. E a dica é: ler,
ler e ler. Pois só a leitura nos possi
bilita melhora no vocabulário, nos

processos argumentativos e no ní
vel da informação.

J.
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GUARAMIRIM

Já está protocolado
na SOR (Secretaria
de Desenvolvimento

Regional) o projeto
para ampliar o posto de
saúde da área central de
Guaramirim.

unidade será instala
da no imóvel que abri

ga atualmente o Ceja
(Centro de Educação de

Jovens e Adultos) e a secretaria
de Saúde, na rua 28 de Agosto.
Mas isso depende do parecer da

Vigilância Sanitária do Estado -

previsto para daqui a 90 dias. Se

gundo a gestora da pasta, Aline

Mainardi, a atual estrutura não

acolhe a demanda de pacientes
do município.

Cerca de R$ 440 mil vão ser

investidos. Desse montante, R$
140 mil estão assegurados pelo
governo do Estado e o restante

será desembolsado pela Prefei
tura. Mas os gastos com as obras
da parte externa ainda não foram

orçados. Faz parte do cronogra
ma a adequação estrutural para.
implantação do Programa

(> de
Saúde da Família, do governo
federal. Além disso, salas vão ser

destinadas para guardar remé

dios e manter a farmácia básica.

,
'i

, J' "" _' � �
.1' ":"

••

:' ,: ....
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fisioterapia receberá uma re

cepção exclusiva e mais uma

sala especial para tratamento

neurológico. Um ambiente es

pecífico para vacinação, dois
consultórios de enfermagem,
quatro setores clínicos, gineco
lógicos, gabinete de odontolo

gia, entre outros espaços, tam

bém estão no projeto. Ao todo,
1090 metros quadrados somam

a área do prédio. "Será o centro

da saúde. É um investimento

que influencia na qualidade do
atendimento além de valorizar
o trabalho dos profissionais
oferecendo mais estrutura", en

fatiza a secretária.

"
Será o centro da

saúde. É um

investimento que
influencia na qualidade

do atendimento.
ALINE MAINARDI

"

NOVOS POSTOS

Projetos para construção de
dois novos postos de saúde nos

bairros Caixa da Água e Corticeira
estão 'em processo de licitação. "A I

construção já tem o parecer favo
rável daVigilância Sanitária do Es

tado", afirma Aline Mainardi.

Ainda conforme a secretá- • Daiana Constantino

na, a ala de atendimento de daianac@ocorreiodopovo.com.br

SAÚDE

Posto de Saúde ga
Projeto de R$ 440 mil prevê PSF na unidade do Centro e ampliação da estrutura

GUARAMIRIM
Aqueles que ainda não se

matricularam em alguma das

oficinas artísticas da Casa de
Cultura João de Bem de Guara

mirim ainda têm chance de ga
rantir uma vaga. A prorrogação
do prazo possibilita a inscrição
até o dia 13 de agosto. Basta

apresentar a carteira de identi

dade ou certidão de nascimen

to, uma. foto 3x4, e compro
vante de residência na sede da
Secretaria de Desenvolvimento

Social e Habitação.
A princípio, cinco projetos

vão ser reativados, depois de
um ano e seis meses sem ati

vidades. E para recomecar. a

;,.,,,- ..... .'

a espaço
PIERO RAGAZZI

Imóvel será reformado para oferecer atendimento melhor e espaço para a demanda central no posto (te saúde

---.

MAiS TEMPO PARA SE INSCREVER NA CAS.A DA CULTURA

demanda soma 200 crianças e

adolescentes atendidos ante

riormente. Porém, outras 100

vagas devem ser preenchidas.
Nessa primeira etapa, as au

las oferecidas são para os cursos

de artes visuais, artes cênicas,
banda marcial, musicalização e

dança. A meta é abrir mais sete

oficinas até o fim deste ano.

A nova unidade fica na rua

Ernesto Pisetta, na área cen

tral de Guaramirim.A iI;la\l&;t.l;-

ração está agendada para 15

de agosto. O endereço oferece
duas áreas e outros três espa
ços com 397 metros quadra- .

dos, além da casa que mede

160 metros quadrados.
O aluguel custará R$ 3,2 mil

por mês aos cofres públicos.
Adequações foram feitas no lo

cal nos últimos 30 dias. Outras

informações pelo telefone (47)
3373-0166 ou pelo e-mail cultu

ra@guaramirim.sc.gov.br

DIVULGAÇÃO

Interessados devem preencher as vagas até dia 13 de agosto
.

.

Entre as oficinas
oferecidas está a de

_ .. __ . . mlJs.içaliza_Ç.ã�

-
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO' POVO • Sábado, 31 de JUlho-de 2010

Pro mavolta a

funcionarem2011
,

-Ele foi cadastrado junto-ao Instituto do Câncer
JARAGUÁ DO SUL

Parar de fumar costuma
ser uma decisão ditTcil- e

marcada por dilemas. Se
de um lado está o vício,
no outro extremo
mora asaüde,

-"'lAm ajuda profissional e me

.....dicação . específica muitos
os fumantes não conse

....guem abandonar o cigarro.
É por isso que a Secretaria de Saúde
de Jaraguá do Sul trabalha na remo

delação do Programa de Combate
ao Tabagismo. De acordo com o ge
rente de Vigilância, Walter Clavera,

o projeto vai voltar a funcionar em

2011, após cerca de quatro anos in

terrompido.
Na época, as atividades foram

cessadas devido ao falecimento do
médico coordenador, Emerson Ma
chado. Agora, a função deve caber
ao anestesista Sebastião Resende
Filho. Junto dele, uma equipe multi

disciplinar atenderá os interessados
individualmente e de maneira co

letiva. O grupo será preparado pelo
Inca (Instituto Nacional do Câncer),
que também fornecerá os medica
mentos. A parceria foi firmada ao

longo dos últimos meses e é tida
como fundamental para a estrutu

ração das atividades.

Segundo Clavera, o retomo do

programa depende ainda da orga
nização de um espaço destinado
às ações. Como os setores da Vi

gilância devem ser abrigados no

piso superior do Pama, no bairro
Czerniewicz, a intenção é levá-lo
para o prédio quando a reforma
do ambiente terminar. Além dos
atendimentos gratuitos, os profis
sionais pretendem levar informa

ções a escolas e empresas sobre os

males provocados pelos derivados
do tabaco. "Implantamos algo
assim para promover a saúde, as

parcerias e a consciência são fun
damentais", afirma.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Cigarro: ,4,7
mil substâncias
prejudiciais

o simples fato de acender um cigar
ro é responsável por provocar a inalação
de mais de 4,7 mil substâncias. Todas
elas são nocivas à saúde dos fumantes
e ainda de quem jamais foi adepto ao

tabagismo e, por isso, acaba sendo pre
judicado de maneira passiva.

Na lista de componentes há a ni

cotina, causadora da dependência
química, o monóxido de carbono, gás
emitido também pelos escapamentos
de veículos, e o alcatrão. Este último

possui 48 outros elementos pré-can-
,cerígenos, como agrotóxicos e itens
radioativos. Mesmo assim, segundo o

Inca, estima-se que o Brasil tenha cer

ca de 30 milhões de pessoas acome

tidas pelo vício. No mundo, são 1,25
bilhões. A primeira tragada, mostra os

estudos, costuma acontecer antes dos
19 anos de idade. Quem fuma aumenta em dez vezes o risco de ter câncer no pulmão

TABAGaSMO PROVOCA 200 Mil MORTES ANUAIS NO BRASIL

Vício é causador de 50 doencas
,

�

As doenças cardiovasculares
e respiratórias fazem par com

os cânceres no que diz respeito
aos principais males causados
diretamente pelo hábito de fu
mar. Mas, o problema ainda vai
além. A listagem inclui cerca de
50 enfermidades, isso sem contar

a impotência sexual-e as compli
cações na gravidez.

No Brasil, o cigarro provoca
23 mortes a cada minuto, ou

seja, ao fim de um ano, a soma

chega a 200 mil falecimentos.
Entre os casos de angina e infar
to do miocárdio, o fumo apare
ce em 25% das situações. Já nos

de bronquite e enfisema, figura'
em 85% das circunstâncias. O

'

número sobe para 90% nas oca-

siões de câncer de pulmão.
Engana-se quem pensa que

fumar é um problema pessoal.
Estudos também mostram que os
passivos são prejudicados igual
mente. Nos bebês, por exemplo, o

risco de morte súbita aumenta em

cinco vezes. Nas crianças, crescem

as chances de crises respiratórias
e, nos adultos, de tumores.

Geral 11

PIERO RAGAZZI

de aplicar as gotinhas contra

a paralisia infantil, os profis
sionais pretendem conferir a

carteira de vacinas das crian

ças. Por isso; é importante
apresentá-la aos funcionários.

Clavera: ambientes ventilados e medidas de higiene são fundamentais

Poliomielite: segunda etapa
da vacinação é em agosto

JARAGUÁ DO SUL
Pais e responsáveis por

crianças com menos de cinco
anos de idade fiquem atentos

ao calendário! Entre 9 e 20 de

agosto é tempo de levar todos
estes pequenos às unidades
de Saúde do município. Du
rante o período, fica disponí-

,

vel a segunda dose da vacina
contra a poliomielite.

De acordo com o gerente
_

de Vigilância de Jaraguá do Sul,
Walter Clavera, a cidade precisa
imunizar, pelo menos, 90% do

público-alvo. Porém, a intenção
é que 9.518 pessoas participem
da campanha. Na primeira
fase, realizada em junho, foram

abrangidos quase 100% da po
pulação pretendida.

O dia IID" da maratona

deve ocorrer no sábado, 14.
Nesta data, os postos com sala

específica ficam abertos. Além

A poliomielite .acomete,
geralmente, os membros in
feriores dos atingidos. Con
tudo, também pode causar

problemas aos músculos

respiratórios e levar à morte.

Não é possível reverter os ma

les. Segundo o Ministério da
Saúde, ela está erradicada no

Brasil desde a década de 90,
porém, permanece endêmica
em países como Índia, Nigé
ria, Paquistão e Afeganistão.

Criancas serão imunizadas
� ,

contra meningite bacteriana
JARAGUÁ DO SUL

A partir do mês de setembro,
as crianças contam com mais um

espaço. na carteira de vacinação
a ser preenchido. Oferecida ape
nas nos laboratórios particula
res' agora, o medicamento que
previne o contágio por meningite
passa também a figurar na rede

pública de saúde.
A informação é do gerente de

Vigilância, Walter Clavera. Segun
do ele, inicialmente, a imuniza

ção serve somente a quem tem

entre três meses a três anos de
- ,

idade. Já em 2011, ela se estende
aos bebês recém-nascidos. A apli
'cação vai seguir o esquema vaci
nal pré-determinado.

De janeiro até julho de 2010,
Jaraguá do Sul confirmou sete

casos da doença. Nenhum dos
acometidos morreu. Entretanto,
em 2009, foram 26 pacientes e

três óbitos. O número de faleci
mento é igual ao registrado ao

longo de 2008, porém, inferior
à quantidade de episódios de

meningite. Eles chegaram a 36

naquele ano. A queda, conforme
Clavera, se deve, em suma, aos

cuidados da população contra a

gripe H1Nl. Manter os ambien
tes ventilados e não esquecer de
medidas de higiene são ações
imprescindíveis no controle dos
vírus, fungos e bactérias respon
sáveis pela enfermidade.
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ARQUIVO PESSOAL

A designer gráfica Silvana Stinghen (ani é quem
ilustrou a capa da edição comemorativa de um ano

da revista Blush!. A edição circula a partir de

terça-feira com mudanças no visual, novas sessões
e com tema principal voltado para o Dia dos Pais

o CORREIO DO POVO • Sábado, 31 de julho de 2010

Plural

Beatriz Sasse
4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br

twitter.comj beatrizsasse

rjbeasasse
orkut Beatriz Sasse

CHAN/DIVULGAÇÃO

A escritora Elyandria Silva lança sua nova

obra "Um lugar, Versos e· Retalhos", na Bienal
do Livro de São Paulo, no dia 21 de agosto

Computador AMO Dual Core X245 2.9 Ghz
Memória de 2 GB
HO 500 GO sata II
Gravador de dvd LG sata II
Placa Mãe ECS
Placa de Video Gforce 6100 Compartilhada
Gabinete ATX 4 Baias Preto USB Frontal
Monitor LGD Sansung 18,5
Teclado ABNT 2 Multimídia
Mouse óptico AcrRico Neon
Caixas de som Mtek USB

Note Book Acer O 525
Memória de 2 GB
HO 250
Tela de 14.1
Gravador de OVO
Wlreless

!
,

Imressora scanner xerox

e leitor de carões na cor preta

FEMUSC
De 15 a 25 de agosto estarão

abertas as inscrições para a edi

ção 2011 do Femusc. Este período
é para complementação de vagas,
uma vez que os estudantes que
participaram este ano dos progra
mas Intermediário e Avançado,
que cumpriram todos os requisitos
de freqüência e desempenho, têm

presença assegurada. Para novos

participantes em todos os progra
mas as inscrições vão de 1 a 25 de
setembro. Informações 3373-8652
e festival@femusc.com.br.

Não abre
A Fundação Cultural de Iara

guá comunica que a Biblioteca
Pública Municipal Rui Barbosa
estará fechada neste sábado para
aplicação preventiva de descupi
nizador. A Biblioteca reabrirá na

segunda-feira, com atendimento

normal, das 7 às 19 horas.

Via
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Tem excursão para os shows do
Festival Planeta Terra que ocorre dia
20 de novembro, no Playcenter, em São
Paulo. Pessoal de Jaraguá, Blumenau,
Joinville e região que tem interesse pode
entrar em contato com @osbesouros.

Fiqu� ligado!
• Professor Renê avisa que inau

gura o Studio Personal e Saúde no

dia 2 de agosto na rua Reinoldo
Rau, 500, sala 7 (em cima da Auto
Escola Lessmann). Para mais infor

mações acesse o blog: www.perso
nalesaude.blogspot.com

Monitor
Sansung Sync Master 993
lGO 18,5

Note book Acer
Aspire One D 250
Memória de 1 GB
HO de 250 GB
Tela de 10.1
Wireless

• Inaugura neste sábado, a partir
das 9 horas, a Hortelã Moda Mascu
lina e Feminina. Será na rua Padre
Aluisio Boeing, 230, sala 2, no bairro
Barra do Rio Cerro. Para mais infor

mações acesse o site http://hortela
modas.blogspot.com.

• É hoje no Calçadão da Mare
chal e arredores que ocorre a oitava

edição da Stammtish. São espera
das cerca de 15 mil pessoas de toda

região e ao todo forain 100 grupos
inscritos. O agito começa às 10 ho
ras e termina às 17h30. Três bandas
alemãs vão circular entre os visitan
tes durante todo o dia.

p-----------------.
• I

: Todos os produtos :
: da lOja em 4x :

sem acréscimo :
•

------------------

Formas de- pagámentó Cártão'dé crédito'- Cheque � Crediario próprio
. .

'...
- - _....... ....

FORMATAÇÃO BACKUP E LIMPEZA DE MICRO APENAS RS 50,00
Buscamos e entregamos seu computador sem custo algum!
Rua Ângelo Rubini, 322 - Barra do Rio Cerro 3370-1881(logo a direita, após supermercado Brasão da Barra) (47)

.
LONDON PUB

Festa Ladies Free é o que rola com

o 'som dos OJ Erick Jansén vs.'Rony
Costa (drums/percussion),

Elas free até 23h30.

JUMP
Celebrare Ufe com pftG>Jeto

eletrônico OJ Gatti Mansur mais

Mary Sewald (vocal). E também OJ
residente Carlos Fuse e warrn-up

" Fernando $.Ingressos antecipados
O'Boticárlo (�hopping), laUoo By

Acácio e rede de Postos Mime, a RS
.

10 feminino e R$20 masculino.

BI.ER HAUS çHOpeOIA·"
,

Música ao viv6.F
n ,;

Couvert artístico de RS 3.

MI

LONDONPUB
Shaw Com Elton & Everton.

KANTAN SUSHI LOUNGE
Festival de sushi.

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

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br

MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584

CHOPERIA SALOON • 3373-1673

LlCORERIA FULL DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIAÁGUA DOCE· 3371-8942

CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292

MOINHO DISCO· 9973-3866

JUMP CLUB • 9118-2001.

MOVING UP MUSIC CLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982

MOMMA· 8479-66461 momma.com.br

CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br
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Guaramirim festeja
durante todo o mês
Eventos culturais, sociais e esportivos marcam aniversário

o aniversário de
Guaramirim é somente no

dia 28 de agosto, porém,
as comemorações já
iniciam nesta segunda
feira, dia 2.

uaranunm completa 61
anos de emancipação e a

partir da próxima sema

.._ na começam as ativida
des comemorativas, que seguem
durante todo o mês. São eventos

,
"

sociais; culturais' e esportivos
programados;

O primeiro deles é o lança
menta do projeto Pingo nos

Hinos, segunda-feira, na Esco
la Municipal de Ensino Fun
damental Urbano Teixeira da
Fonseca às 10h. O projeto pre
tende levar noções de civismo

para a sala de aula. Serão dis
tribuídos três mil exemplares
de um material didático, que
contém livro e áudio dos hinos
de Santa Catarina e do municí-

,

ta o patriotismo que há muito

tempo se perdeu", ressaltou o

secretário de Educação, Antô
nio Pacher Filho.

Outro evento que marca a

primeira semana de agosto é a

entrega das unidades habitacio
nais do Projeto Ressoar e Cohab.
Na sexta-feira, dia 6, às 18h, as fa
mílias contempladas irão entrar

em suas casas. São 10 unidades
localizadas no' Condomínio Flor'
de Maracujá, em frente à Weg
Química, em uma rua ás mar

gens da BR-280.pio. liA intenção é trazer de vol-

DIVULGAÇÃO

Ações também
para a cuttura

A nova Casa da Cultu-
,

ra Paulino João de Bem será

inaugurada no dia 15 e as au

las para os alunos inscritos

começam no dia seguinte. No
final do mês os guaramirenses
irão conhecer o Espaço "Crian

ça Feliz", uma nova área de lazer
com playground, que será insta
lada na esquina das ruas Athaná
sio Rosa e João Francisco Lira.

No dia 28, pela manhã, acon

tece o grande desfile com todas
as escolas do município, enti
dades e integrantes dos projetos
da administração. Na sequência,
será servido o churrasco da famí
lia, no Ginásio de Esportes Pre
feito Rodolfo Iahn, Para comple
tar a programação, será realizado
o 2° Planeta Sertanejo com Shaw
Nacional e baile. Uma estrutura

será montada no Estádio João
Butschardt, onde também irá
acontecer a tarde dançante para
os idosos e um café colonial. Casa da Cultura Paulino João de Bem será inaugurada no dia 15

Quinteto Leão do Norte se apresenta hoje
Neste sábado, o Quinteto

Leão do Norte, de Pernambuco,
se apresenta no palco do teatro

do Sesc de Jaraguá do Sul. Os in

gressos custam R$ 1 para comu

nidade e R$ 0,50 para comerciá
rios. Eles podem ser adquiridos
na Central de Atendimentos do
Sesc a partir das 19h30. O espe-
táculo inicia às 20h.

'

O grupo vem a Jaraguá do Sul
através do Projeto Sonora Bra
sil. Em sua 13a edição o projeto
apresenta como tema A Obra de
Claudio Santoro e Guerra-peixe,
compositores que cumpriram im

portante papel na música erudita

contemporânea no Brasil a partir
da relação que mantiveram com o

Movimento MúsicaViva.

Com o propósito de apresentar
a obra de Santoro e Guerra-Peixe,
composta para combinação mista
de cordas e sopros, o grupo se jun
tou especialmente para realizar o

circuito do Projeto Sonora Brasil.
Seus músicos acumulam larga
experiência como intérpretes e

professores, atuando também em

orquestras. e conjuntos de câmara.
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Alunos poderão se apresentar na Mostra de Lambe-Lambe
/

. Teatro lambe-lambe tem
oficinas e apresentações

o formato de teatro Lam
be-Lambe, um teatro em mi

niaturas, Já conquistou mui
tos Estados do Brasil. Agora
ele chega a Iaraguá do Sul. A
Cia Alma Livre vai realizar no

município a primeira Mostra
de Teatro Lambe-Lambe.

O evento tem apoio da Fun

dação Cultural através do Edital

Municipal de Cultura e tem a

co-realização do Sesc. A mos

tra só vai acontecer em setem

bro, mas agora já começam as

oficinas dessa técnica. As aulas
serão no Sesc, nos dias 5, 6, 7,
13 e 14 de agosto. As inscrições
podem ser feitas também no

Sesc. De acordo com Mery Pet -

ty; coordenadora da Cia Alma

Livre, essa é uma oportunidade
para os artistas da região faze
rem uma troca de experiência

com profissionais do teatro de
Lambe-Lambe.

As apresentações vão'
acontecer em dois dias. No dia

, 11 de setembro, haverá teatro

das 10h às 14 horas na praça
Angelo Piazera. Das 17h às 19

horas, será servido um café e

mais Lambe-Lambe. Também
haverá apresentações espe
ciais de Ismine Lima e Deni
se dos Santos, criadoras do
Teatro de Lambe-Lambe' na

Bahia. Já no dia 12 de agosto, a

Mostra de Lambe-Lambe será
das 15h às 17h no Sesc.

Aúltima etapa do Festival da

Canção Sertaneja e Popular está

agendada para este sábado, a

partir das 20 horas, no pavilhão
IW,_' do Parque Municipal de
Eventos. O concurso vai reunir
os 24 finalistas da competição,
sendo 12 em cada categoria.
Depois do festival, haverá bai
le com a Banda Alta Rotação
- também responsável pelo,
acompanhamento musical dos
candidatos - e o Portal Gaúcho.
A entrada é gratuita.

Final do concurso da Gancão
Sertaneja e Popular· no Parque

Os organizadores premiarão
os cinco primeiros colocados por
categoria com troféus e mais um

total de R$ 11,4 mil em dinheiro.
Serão R$ 2 mil para o vencedor,
R$ 1,5 mil ao segundo lugar, R$
1 mil para o terceiro, R$ 700 e R$
500 aos classificados na quarta
e na quinta posições. O Festival
da Canção Sertaneja e Popular é

promovido pela Fundação Cul
tural e integra a programação,
comemorativa aos 134 anos de

Iaraguá do Sul.
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Patrícia Moraes,
jornalista

Kelly Erdrnaort
jornalista

CharlesZimrnennann,
escritor

I, Serntrégua
I·
I Primo

Levi nasceu e morreu em Turim, e se

hoje estivesse vivo (31 de julho), completaria
101 anos. Além de brilhante escritor, Levi foi
testemunha ocular de uma das maiores tra

gédias da era moderna: o holocausto nazista.
Dos 651 judeus italianos mandados para Aus

chwitz, apenas vinte sobreviveram, e Levi integrava
este grupo. "Fui afortunado: por ter sido químico,
por ter encontrado um pedreiro que me dava de
comer, por haver superado a dificuldade da lín

gua; nunca adoeci, caí doente somente uma vez,

já no final, e também isto foi
uma grande sorte, porque evi-

.

tei a evacuação do campo de

concentração; os outros, os que
estavam saudáveis, foram todos
mortos, porque foram depor
tados para Buchenwald e Mau

thausen, em pleno inverno".
Embora tenha sido libertado em 27 de janei

ro de 1945, Levi não voltou a Turim antes de 19 de
outubro daquele ano. Depois de ficar algum tem

po num ex-campo de concentração soviético, se

recuperando, embarcou numa longa jornada até
sua casa, na companhia de outros prisioneiros de

guerra. Durante esta jornada, 'passou pela Polô
nia, Romênia, Hungria, Áustria e Alemanha. Para

quem quiser conhecer essas desventuras, deem

uma espiada em IIÉ isto um homem", que narra

seu tempo em Auschwitz, e I� trégua", que aborda
. a desastrada libertação feita pelo exército russo, e

o absurdo da burocracia dos vencedores.

Magnífico também é I� tabelaperiódica" em que
usa os elementos da tabela periódica como ponto de

partida para contar sua história. Os elementos são

I·
I
i
I
I

I

! :

i
I

apresentados em capítulos separados, de maneiras
diversas, com metáforas, 'meditações, poesias e até
com uso de narrativaficcional, como nos elementos
chumbo, mercúrio e carbono.

No livro "Entre nós", de entrevistas feitas pelo
escritor Philip Roth (um dos maiores romancistas
norte-americanos de todos os tempos) com outros

escritores, Roth nota que o fato de Levi ser um sujei
to que "pensa demais" o ajudou a sobreviver.

Sobreviver é possível, mas esquecer jamais:
"Aqui estou no fundo do poço ( ... ). Empur

ro vagões, trabalho com a pá,
desfaleço na chuva, tremo no

vento; membros ressequidos,
meu rosto túmido de manhã
e chupado à noite; alguns de
nós têm a pele amarela, ou

tros cinzenta; quando não nos

vemos durante três ou quatro
dias, custamos a reconhecer-nos".

Levi morreu em 11 de abril de 1987, depois de
cair no vão da escada interna do prédio de três an

dares onde vivia. Especula-se, até hoje, que ele te

nha se suicidado. Trocou a vida pelo sono eterno:

"Meu sono é leve, leve como um véu; posso rasgá
lo quando quero. Quero, sim, sair de cima dos tri
lhos. Pronto: estou acordado. Não bem acordado;
só um pouco, entre a insensibilidade e a consciên
cia. Tenho os olhos fechados; não quero abri-los,
não, para que o sono não fuja de mim, mas ouço
ruídos: este apito ao longe sei que é verdade, não é
da locomotiva do sonho".

É sempre bom relembrar tragédias como o Holo- /

causto, para que não nos esqueçamos do quão idiota

pode ser o humano, demasiado humano.

LANÇAMENTOS

Manuatdas finanças

"

I.

i
I,
i

CLIC DO LEITOR

o Nick foi clicado pelos leitores Gustavo e Guilherme.
,

Ele tem apenas três meses, mas já é muito sapeca!
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• Salt (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h - todos os dias)

• Cine Shoping 3
• Encontro Explosivo (Leg) (14h30,

16h40 - todos QS dias)
• Eclipse (Leg) (19h, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Toy Story 3 (Dub) (14h20 - sex, sab, dom)
• Eclipse (Leg) (16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,

19h30, 21h20 - sex, sab, dom)

• Cine Mueller 1
• Salt (Leg) (14h15, 16h45, 19h15,

21h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Encontro Explosivo (Leg) (16h20,

21h20 - todos os dias)
• Predadores (Leg) (13h45, 19h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h,

18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Salt .(Leg) (14hl0, 16h40, 19h,

21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, 17h,19h20,21h20

- todos os dias)

• Cine Garten 3
• Encontro Explosivo (teg) (13h40, 16h20,

19h10, 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Querido John (Leg) (19h30, 21h50

- todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 16h30 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, 16hl0,

18h50 - todos os dias)
• Eclipse (Leg) (21h30 - todos os' dias)

• Cine Garten 6
• Predadores (Leg) (22h - todos os dias)
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h,

18h, 20h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h,

18h, 20h - todos os dias) .

• Cine Neumarkt 2
• Salt (Leg) (14hl0, 16h40, 19h,

21hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h20,

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

• Cine Neumarkt 4
• Predadores (Leg) (19hl0, 21h50 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 16h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Encontro Explosivo (Leg)
(13h40, 16h20, 19h10, 21h40 - todos os dias)

CRÔNICA
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• Cine Neumarkt 6
• Eclipse (Dub) (13h30, 16hl0, 18h50 - todos os dias)
• Eclipse (l.eg) (21h30 - todos os dias)

NOVELAS

.Ariclenes convida Marta a se aliar a ele para con

correr com Jacques Leclair no mundo da moda. Mar
cela encontra um brinco no chão do quarto de Edgar.
Jaqueline salva mais uma vez Mário Fofoca e o dete
tive revela que foi contratado por Breno para vigiá-Ia.
Os dois combinam um plano. Ariclenes visita Cecília e

leva retalhos para ela costurar. Desirée perdoa Arman
dinho. Luisa reclama do jeito como Edgar a tratou no

jantar em sua casa. Bruna pede a Marcela para ver

suas fotos com Osmar, mas ela diz que perdeu no aci
dente. Edgar faz uma gentileza a Marcela e ela se sur-

preende. Julinho diz que o brinco no quarto de Edgar RIBEIRÃO DO TEMPO
é de Luisa. Luti descobre que a confusão na cantina Não há exibição aos sábados.

(O resumo dos captulos é de responsabilidade das emissoras).

ESCRITO NAS ESTRELAS

Ezequiel conta para Mauro que ele e Calixto ex

pulsaram Zeca e sua turma da comunidade no dia da

inauguração do galpão. Jane é obrigada a levar Jardel

para seu apartamento e Vanessa fica radiante. Jair
conta para os vizinhos seu plano para que Fabiana e

Magali voltem para casa. Sofia e Beatriz preparam a

sopa e Vicente se diverte com as duas. Daniel cum

primenta Francisco e Amélia ao final da aula. Dona
Lucélia reveía a Viviane que encontrou uma pista do
cativeiro de Jofre. Ricardo pede para VitóriajViviane
mostrar uma prova da existência do espírito de Daniel.
Breno não gosta de saber que Jardel está instalado em

seu quarto. Antônia reprova Guilherme por não voltar

para casa depois de saber da gravidez de Judite. Jair
e Jovenil fazem uma declaração pública pedindo para
Fabiana e Magali voltarem pare-casa.

TI TI TI

foi uma armação de Valquíria. Stéfany faz a primeira
prova do vestido de Ariclenes e fica encantada. Thaísa
fica arrasada ao ver Jorgito com Priscila. Edgardiscute
com Jorgito, Thaísa flagre Jaqueline e Jacques Leclair

juntos. Ariclenes surge vestido de Victor Valentim.

PASSIONE
Diana pede ajuda a u,ma enfermeira para cuidar de

Gerson. Agnello acredita que Saulo está feliz com a possi
bilidade de conhecer seu pai. Fred se surpreende ao ver

o filho de Totó na Metalúrgica. Stela afirma a Lia que elas
vão conseguir separar Lorena e Agnello. Fred telefona

para Totó e Clara atende, mas finge ser Agostina. Clô fica

preocupada ao ver Jackie ser presa pela polícia. Clô tenta

tirar Jackie da cadeia, mas não consegue. Bete implora
para que Diana volte a morar em sua casa e fique com

Gerson até ele se recuperar. Melina não gosta dê saber

que Diana vai voltar a morar na casa de sua mãe. Mauro
diz que não será fácil voltar a conviver com Diana. Clara

entrega a Luciano a carta assinada por Totó e o advogado
afirma à vilã que logo estará com um falso testamento
em mãos. Diana decide reatar com Gerson e Mauro fica
arrasado. Dino brinca com outras crianças e Berilo pede
para o porteiro do prédio cuidar do filho enquanto ele e

Agostina vão para o apartamento. Fred diz a Saulo que
ele não pode viajar para a ItáI�a com Agnello, caso contrá
rio ele contará a todos o que os dois fizeram para tomar

a presidência de Bete. Clara vai ao encontro de Danilo na

delegacia e ele pede ajuda para sair de lá.
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HORÓSCOPO·
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
A sua alegria e o seu otimismo podem
ser contagiantes. Sábado ideal para

quem busca um pouco mais de prazer e

diversão, inclusive no setor afetivo. O namoro e

a conquista vão fluir bem!A realização de um so

nho pessoal e íntimo pode se concretizar hoje.

A ajuda oe que precisa pode chegar
de onde menos espera. O dia prome-

te ser produtivo, mas a vida amorosa

anda meio reprimida. Ouça mais o seu sexto

sentido. Quando você não o escuta, a distração
acaba tomando conta da sua vida.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
O dia é positivo para ampliar seus

contatos. Saberá dosar prazer e res-

ponsabilidade no trabalho. Na relação a

dois, a sintonia promete surpreender. A qualida
de do seu sábado estará intimamente relaciona
da ao tipo de companhia que você tiver.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Júpiter indica que você pode se depa
rar com novas oportunidades na car-

reira. Não tema os desafios, esta fase
vai se revelar promissora. Mas cuidado para não
deixar o seu amor de lado! Discipline seu pensa
mento e sua maneira de se comunicar.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
É hora de apostar na realização de
seus sonhos. Poderá ter êxito em

concurso. Questões ligadas a Justiça
ou ensino serão favorecidas. No amor, seu entu

siasmo será contagiante. Comece a procurar um

curso de especialização na sua área.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
O dia pode ser altamente produtivo.
É o momento de organizar as finan-

ças e controlar as despesas. O apoio,
a segurança e a lealdade serão determinantes
nos assuntos do coração. Tanta correria está
deixando você sem tempo para cuidar da sua

aparência.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Os seus anseios mais íntimos podem
se opor às expectativas dos outros.

Não dá para agradar todo mundo! Boas

parcerias vão ajudar no trabalho. A dois, o clima
de união deve prevalecer. Sua sensibilidade es

tará rnaís evidente.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Tenha cuidado com mal-entendidos.
Você corre o risco de criar expectati-

vas ou esperar por favores que talvez
não sejam atendidos. A vida amorosa tende a

ficar em segundo plano. Saber ouvir é um dom.
Tente perceber e dar mais atenção aos proble
mas alheios.

SAGITÁRIO
, (22/11 a 21/12)

Talvez tenha que adiar alguns planos'
em função dos seus problemas finan

ceiros. O dia é ideal para obter a colaboração de

gente mais experiente. Lembre-se de que seu

corpo não é tudo de que precisa cuidar, o seu

espírito também merece atenção.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
O dia favorece mudanças na sua ro-

tina. Você poderá se destacar em ati
vidades que exijam responsabilidade, coragem
e iniciativa. É hora de aprofundar seus vínculos
de afeto. Terá oportunidade de verbalizar com

. facilidade o que pensa.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O dia começa tenso e nervoso. Entre-

tanto, saberá como reverter a situação
se contar com o seu maior trunfo: a comunica

ção. Na paixão, o entrosamento será dos melho
res. Aproveite! Neste sábado, será fundamental
colocar o corpo para se mexer. f

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Não gaste energia com projetos mal

feitos. Você pode ter perdas financei
ras por causa de terceiros, por isso não marque
bobeira' hoje. Na vida a dois, terá todo o apoio
que deseja. Pense bem antes de agir impulsiva
mente para não se arrepender.
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TELEVISÃO

Filha de Justos
chama papai

Raffaela Justus completou um ano de vida e já
está aprendendo a falar. A mãe, Ticiane Pinheiro,
contou que a pequena já sabe chamar o pai, Rober
to Justus. "A primeira coisa que ela falou foi 'papa'.
Eu não sei se é 'papa' de comer ou se quer dizer

'papai', mas o Roberto diz que é para ele (risos)",
diz Ticiane, que logo completa: "Brincadeira, é pra
ele sim. Ela fala 'papa' olhando pra ele."

Zac Efron gasta
fortuna em boate

o astro do High School Musical, Zac Efron, 22

anos, e dois amigos, teriam desembolsado mais
de US$ 2 mil em um clube de striptease, segundo
informações do jornal New York Post. O gasto te
ria sido com dançarinas e vodka no �Ia'shdancers
Gentlemen's Clube, localizado em Nova York. Efron
teria ido ao local com os amigos e ficado até as 3h
da madrugada, pouco antes da premiêre do seu

mais recente filme, Charlie St. Cloud.

DIVIRTA-SE

Morte da Sogra
A sogra do João havia morrido numa quinta-feira.

Um dia intenso de trabalho para ele.

João, que estava numa dúvida tremenda, chega
para o amigo e fala:

- Minha sogra morreu e agora fiquei em dúvida,
não sei se vou trabalhar ou se vou para o enter
ro dela ... O que é que você acha, cara?

E o amigo:
- Como diz o ditado: primeiro o trabalho, depois

a diversão! _

Ivete grava
DVDem

Nova Vork
Quatro anos depois de ter

reunido 60 mil pessoas no Ma

racanã, Ivete Sangalo se pre
. para para dar o maior salto da
sua já consagrada carreira. No
dia 4 de setembro, ela vai gra
var seu novo OVO, no Madison

Square Garden, em Nova York.
Ivete fará duetos com a Nelly
Furtado, o argentino Diego Tor

res, o inglês James Morrrison, o

colombiano Juanes, o duo por
toriquenho Wisin & Yandel e o

brasileiro Seu Jorge.

Justin Bieber manda
camiseta para Maisa

Justin Bieber, que gravou uma entrevista para o programa Eliana, do SBT,
mandou por meio do câmera Ralph Bicudo uma camiseta autografada especial
mente para a pequena apresentadora Maisa Alves, de 8 anos. Segundo o jor
nal Agora São Paulo, a apresentadora mirim é muito fã do cantor canadense e

pediu que alguém lhe trouxesse um autógrafo do garoto.

Dreno e Jaqueline
saem no tapa em Ti ti ti

Breno vai expulsar Jaqueline de casa em "Ti ti
ti". Ele acusa a perua de traição e fala que Thaísa
viu tudo. Os dois vão começar uma luta pela posse
das roupas da mulher, já que ela exige todos os

seus pertences. Depois, a briga vai para a disputa
das joias e a confusão aumenta ainda mais. Até

que a polícia chega e Jaqueline toma um enorme

susto. Breno diz que mandou o porteiro chamar a

polícia, assim que ela chegou no prédio. Jaqueline
então é arrastada pelos policiaiS aos berros.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples e viciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3:x3.
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Filme protagonizado por
Angelina Jolie entrou em

cartaz no Cine do Shopping
Breithaupt esta semana.
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explosões e muita perseguição en

feitando o enredo.

Evelyn Salt, a personagem de

Iolie, é uma versão de Bourne de
salto alto. A diferença reside no ca

ráter dos personagens. Enquanto o

públicobusca em Bourne o enten
dimento do autoconhecimento do
herói sobre si mesmo, em "Salt" o

espectador questiona a integridade
e os reais propósitos da espiã. A

trama nos dois longas se discorre a

partir desses questionamentos, ou

seja, da dúvida.
Em Salt tudo começa quando

um russo bate à porta da ClA acu
sando a protagonista de ser uma

agente dupla treinada para ma

tar o presidente russo em visita à
Nova York. A intenção seria causar

instabilidade entre as duas potên
cias e "esquentar" a Guerra Fria.

A espiã fora dos escritórios
da inteligência norte-ameríca

na é uma mulher casada e que
sob acusação de traição à pátria
começa a temer pela.vida do ma

rido. O amor movimenta frontei
ras e a agente sai em fuga a fim de

resgatar o maridão.

PREVISAO DO TEMPO

gelina folie está nas telonas
Atriz revela sua faceta apaixonada por ação na pele de uma susposta espiã russa

alt (veja horários das ses

....
sões na página 14) conta a

história de Evelyn Salt, uma

.......oficial especial da ClA que
tem sua lealdade testada. Ela é
acusada de ser uma espiã russa

e o serviço secreto norte-ameri
cano faz de tudo para capturá-la.

Para provar sua inocência, Salt

foge. Quando utiliza a experiência
adquirida no serviço secreto, seus

esforços apenas aumentam a des

confiança sobre sua identidade.
O filme mostra a personagem de

Angelina em sequências de tirar o

fôlego, tanto na aventura quanto
na sensualidade.

A trama é um misto de ação e

espionagem. Acontecimentos in

verossímeis, conflitos mundiais,
as grandes nações encobertas
em desconfiança e diplomatica
mente fragilizadas é, obviamente,

TEMPO FEGfiADO
Fim-de semana com chuva
em Jaraguá do Sul. Hoje,
o sol aparece, porém
haverá chuva em forma
de pancadas. No domingo,
o tempo estará
fechado e chuvoso.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJ�
MíN: 15°C

MÁX: 2goC

DOMINGO
MíN: 12°C

MÁX: 23°C

. SEGUNDA

MíN: goC

MÁX: 15°C

TERÇA
MíN: goC

MÁX: 15°C

Pfl ISÃO
Chuva chega

ao Estado
A frente fria atinge o Estado,

provocando aumento de nebu
losidade e chuva com trovoadas
a partir da manhã do Oeste ao

Litoral Sul. Nas demais regiões,
o sol ainda aparece pela manhã
com pancadas de chuva da tar

de para noite. Temperatura em

declínio no decorrer do dia.

FOTOS DIVULGACÃO

Nome original: Idem

País: EUA/2010
Direção: Philip Noice

Com: Angelina Jolie,
Liev Schreiber e Chiwetel Ejiofor
Duração: 100 minutos

Classificação: 14 anos

. :st�QctVAI "�Ir'
VAROEM
BONnA

, "o sol aparece pela
ft .' 'Il'llnhã, �oféro � chuva

, ;,'
começa a caIr em

formas de pan�adas
a tarde e nOite ',

iemperatura vana

entre 13°C e 2,4°C. •

. ,

RIO 00 SUt
T'.
17° 25°

MíNIMAS '- .

Temperatura �
varia em se .

A sensação térmica mínima em

Santa Catarina varia entre 0° C e 20° C
no fim de semana. A mais baixa é pre
vista para a região serrana e na divisa
com o Paraná. No Norte, a menor tem

peratura deve variar entre 10° C e 15°

C. No domingo, a temperatura aumen

ta em todo Estado, entre 10° C e 20° C.

�
Ensoh.ll'ado

"
Após dar à luz, me

sentia emotiva, frágil,
meiga. Queria fazer

algo que equilibrasse
esses sentimentos.
ANG.ElINA JOU!: SOBRE TER
AO!: I 'fADO P/�P'fl DEPOIS mE.

OIOIS ANOS lONGE elAS THAS

"

Filme pode ter

continuação
Ao longo do filme, Evelyn Salt

promove perseguições, tiroteios
e movimenta redemoinhos. A

busca pela segurança do amor de
sua vida se contorce com as mo

tivações ideológicas da agente
que em dado momento do filme
não se sabe de que lado está jo
gando. Após tantas inversões de
trama e acontecimentos que não

.

se justificam o longa termina sem
dar explicações e ainda dá luzes a

uma possível continuação.
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DIVULGAÇÃO

o
* GRÁTIS

Módule
-----;;;;__------'

INFORMAllCA
• Windows'
• Word
• Excel
• Power Poiot
• Anti-vrrus
• Compactador de Arquivos
• Internet

'

Curso de

MONTAGEM E MANUTENÇÃO
de Computadores

Módulo

PESSOAL

Formação de Valores

Marketing Pessoal

Formação de Líderes

Relações Interpessoais
Formação de Equipes
Comunicação e Expressão
Atendimento ao Cliente
Negociação e Vendas

'* Na compra do curso Assistente Administrativo, o curso de informática ou Montagem de Computadores será gratuito .

.....-

� Conceitos Administrativos
... Noções de Matemática

Faturamento e Financeiro
Estoque e Compras
Finanças Pessoais

Departamento Pessoal
Cadastral' Crédito e Cobrança

www.cebraC.com.br
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cedores e 'colegas de trabalho.
Curioso, perguntei se estava organi

zando algum evento especial, ou se era

época de planejamento estratégico. lona
tas me explicou que um pouco de tudo,
na verdade, mas que, impressionante
mente, ele não conseguia mais achar

tempo para fazer tarefas simples e roti
neiras, pois a agenda dele estava sempre
repleta de reuniões.

Jonatas contou, inclusive, que há
muito tempo não almoçava com a es

posa e os filhos, pois até nesse horário

precisava agendar encontros com al

guns clientes que também encontravam

dificuldade de agendas. Percebi que, na

verdade, Ionatas estava assoberbado de

responsabilidades que nem lhe diziam

respeito. Precisava de assistentes, já que
vinha executando vários papeis, alguns
definitivamente fora do escopo de suas

funções.
Por alguns motivos, que não cabem

ser citados aqui, Jonatas acabou não fi
cando com a oportunidade. Porém, pre
ocupado em bem orientá-lo, sugeri que
conseguisse mais tempo para questões
corriqueiras. Caso contrário, com o tem

po se tornaria uma pessoa cansada, ina
cessível e esquecida.

que ele só teria um horário disponível
dali quase dois meses. Como um profis
sional pode ter uma agenda tão cheia ao

ponto de não poder atender um telefone
ma pelos próximos dois meses?

Expliquei à moça que não precisava
da tal reunião, somente queria que ela
lhe desse o recado para me ligar, afinal
o assunto era de interesse muito mais
dele do que meu. Foi aí que a moça me

explicou que já havia dado. o recado ao

executivo, mas que realmente ainda não
lhe sobrara tempo para me ligar. Encarei
a situação como, no mínimo, estranha.
Afinal, todos têm cinco minutos de folga
para fazer umaligação. Ainda mais Iona
tas que sempre me tratara tão bem e com

tanta atenção.
Cheguei ao escritório desolado, sem

saber como .informar ao executivo que
eu tinha uma oportunidade realmente
muito boa. Foi tentando achar uma so

lução que lembrei que minha filha mais
velha se formou com a esposa de Jeferson
e, após um telefonema para minha filha,
consegui seu telefone residencial.

Com o número em mãos, hesitei e

ponderei sobre procurá-lo em sua casa,

já que se tratava de assuntos profissio
nais. Antes que eu decidisse, porém, mi
nha assistente me avisou que Jeferson
estava na linha me procurando. Atendi
e, antes que eu dissesse qualquer coisa,
o executivo pôs-se a se desculpar pela
pouca acessibilidade. Explicou-me que
nos últimos dias vinha encarando horas
e horas de reuniões com clientes, fome-

"
'

\, ,,'

Bernt

Entschev

Inacessibilidade
Há mais ou menos seis meses, preci

sei contatar um profissional que não via
há muito tempo para oferecer uma exce

lente oportunidade de trabalho. Era uma

vaga para superintendente de um impor
tante complexo de empresas e em minha
cabeça não imaginava em pessoa mais

.

indicada do que Jonatas. Conheci a tra

jetória profissional do executivo e sem

pre o admirei muito, visto o crescimento

rápido e concreto que ele conquistou em

sua caminhada.
Da primeira vez que o procurei, fui

atendido por uma simpática secretária

que me informou que Jonatas estava em

reunião naquele dia, pedindo para eu re

tornar no dia seguinte. Assim fiz, porém
novamente fui atendido pela moça que
me informou a mesma coisa do dia an

terior. Tentei por diversos dias falar com

Jonatas em horários diferentes, na tenta-

tiva de encontrá-lo disponível, porém, a

moça sempre me atendia e dizia que ele
estava em reunião.

Quase quinze dias após a primeira ten

tativa; resolvi fazer uma visita pessoal, acre

ditando que sua secretária arrumaria um

jeitinho de me colocar frente a frente com o

executivo. Ora, era uma excelente oportuni
dade para ele, e se ele imaginasse as minhas

intenções, certamente não deixaria que a

secretária me barrasse tantas vezes.

Chegando lá, entretanto, a recepção
foi bem diferente do que eu esperava.
Apesar de extremamente educada, a as

sistente de Jonatas afirmou veemente
mente que não era possível interrompê
-lo em uma reunião com uni importante
cliente. Pedi, então, que marcasse um

horário para que, enfim, eu pudesse con

versar com Jonatas. Fiquei embasbacado,
entretanto, quando a moça me informou

EXPEDIENTE
Coordenadora: Patrícia Moraes

Programação Visual: Bianca C. D. Bublitz

Textos: Agência O Globo

Comercialização: O Correio do Povo

(47) 2106-1919

Mande sua hístóríapara coluna@debernt.com.br e siga twitter /bentschev http://www.debernt.com.br/images/�emaildb.gif

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC
PALESTRAS GRATUITAS-

ENTRADA ALIMENTO OU PRODUTO DE LIMPEZA QUE SERÃO DOADOS
PARA CASA DE APOIO PADRE ALOíSIO BOING:

" Desenvolvimento de Software em Tecnologia JAVA com Hibernate - 27/07
.

v Adobe CS5 - 28/07
v Solidworks e suas Aplicações - 29101

v Sistemas de Cabeamento Estruturado - Atualização para o Profissional de TI
- 30/07

CURSOS NA ÁREA DE GESTÃO E NEGÓCIOS
" Fldellzação de Clientes - 02/08. a 13/08/2010

v Rotinas de Departamento Pessoal - 09/08 a 25/08/2010
>I Desenvolvimento de Líderes - 23/68 a 27/08/2010
>I Auxiliar Administrativo - 13/09/2010 a Junho 2011

Inspetor de Vendas Formação Superior,
laboratorista Formação técnica em Química ou Farmácia ..

Mecânico de Manutenção Curso técnico na área.
_

Operador de Produção 7" 20 vagas Cursando o ensino médio. Para atuar no segundo e terceiro turno.
Auxiliar de Serviços Gerais Para atuar com jardinagem. Horário Normal

SETOR TÊXT'll :

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

*Atendimento a representantes. *Call Center CURSOS NA ÁREA TÉCNICA
>I Técnico em Alimentos - 02/08/2010

>I Técnico em Segurança do Trabalho - 02/08/2010
I SETOR METAL MECÂNICO PÓS ..GRADUAÇÃO

v Gerenciamento de Projetos - 10/09/2010
v Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos - 10109/2010

CURSOS DA ÁREA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
>I Designer Gráfico - 07/08/2010 a 09/07/2011

>I Autocad 2d e �d - 09/08 a 10/11/2010
>I DesígnerTextil - 10/08 a 07/10/2010

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 - Cozinheira - Eletricista -

Estampador - Farmacêutico - 'Montador Mecânico � Soldador - Tecelão
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Cópias das obras de Leonardo daVinci vão ser expostas a partir de sexta-feira

partir da próxima
sexta- feira (6), uma

exposição será aber
ta para comemorar

mais um ano de ati
vidades do Grupo Uniasselvi Fa

meg, de Guaramirim. O público
poderá conhecer as obras do ar

tista italiano Leonardo da Vinci,
reconhecido pelas pinturas re

nascentistas.
No entanto, não será a arte

legítima. Mas, as cópias das
obras de Leonardo da Vinci vão
referenciar e homenagear o ar

tista, eleito como o patrono- do

Grupo Uniasselvi. Às 19 horas,
acontece a abertura oficial da

exposição, que deve ficar dispo
nível ao público durante 30 dias.

O acesso é gratuito. As visitas

podem ocorrer das 14 às 22 horas
durante a semana. E conforme a

gestora acadêmica da unidade
de ensino, Patrícia Ferreira Thi
ves, além de simbolizar mais um

ano de trabalho em prol do ensi
no superior, o objetivo do evento

concentra a divulgação dos cur

sos e a estrutura da Fameg.
Há 11 anos o Grupo Uniassel

vi está no mercado catarinense.
E a Fameg oferece cursos de gra
duação desde 2000, aniversário
comemorado no dia 9 de agosto.
Faz dois anos que as unidades se

integraram e prestam serviços
educacionais aos estudantes da

região do Vale do Itapocu.

FOTOS DlyULGAÇÃO

DAIANA CONSTANTINO Cópias das obras de Leonardo da Vinci vão estar expostas na Fameg

r . r +
ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM JARAGUA

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

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

Santa Catarina. E eles contaram

com o auxilio do coordenador
Gilberto Eichinger e do professor'
Martim Raeder, formando assim
o "Partido Eco Jovem - Reprodu
zindo o som da vida".

"Foram dois dias de muito'

aprendizado. A oportunidade
que nos foi dada modificou.nos
sa visão do mundo político de um

modo que pudemos nos tornar

cidadãos muito mais conscien
tes além de apreciadores dessa

importante ferramenta que tem

a função de trabalhar em prol de
todos. Se todos desprezarmos a

política, como vem acontecendo,
tudo tende a piorar, pois se boas

pessoas não lhe derem o devido
valor e atenção aqueles com não

tão boas intenções tomam o po
der e levam o sistema á falência",
comentou Shayla Talita Moretti.

Alunos da região participam do

Programa Parlamento Jovem

Estudantes durante a realização do Programa Parlamento Jovem

Alunos da região participa
ram do Programa Parlamento

Jovem nos dias 22 e 23 de junho,
em Florianópolis: Bárbara Fen

drich, Beatriz Claas, Bruna Luana

Hornburg, Caroline Laurett de
Souza, Dandara Sbors, Eriksson
Mateus Tomaselli, Hermann Au

gusto Iahn, Howard Hugh Herns

Heineck, Iulía Teresa Bruch, Kim

berly Gonçalves da Silva, Michel
le Cristina Flohr, Pablo Maffe
zzolli dos Reis.

E para completar essa equi
pe, estudantes do Colégio Evan

gélico Jaraguá também estavam

envolvidos: Paulo Affonso de
Freitas, Melro Neto, Shayla Talita
Moretti, Vinícius Petry de Araújo,
Larissa Isabelle Iarschel, Eriksson
Mateus Tomaselli.

Os alunos envolvidos repre
sentaram a região nordeste de

MATRíCULAS ABERTAS!

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
- Carga Horária: 1.800 h (teorla+estáglos]
- Duração: 30 meses

INICIO DAS AULAS: AGOSTO/20I0 - noturno

CURSO DE ATENDENTE DE FARMÁCIA
- Carga horária: 42 h
- Duração: 3 meses - aula 1 x por semana

INíCIO DAS AULAS: SETEMBRO/2010 - noturno
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Dicas para entrevistas
Atuo na área d� sistemas. A ,equipe, de oito funcionários, é subordinada ao diretor
financeiro. Só que ele não entende nada de sistemas e não consegue avaliar nosso

trabalho. Por isso, o diretor aprova grandes investimentos, mas' não mexe nos salários
dos funcionários.

Ninguém, que não seja da área de sistemas, consegue avaliar o que o setor faz. Siste
mas é um departamento único. Empregados precisam entender os processos peculiares às

empresas em que trabalham. Já quem atua em sistemas faz uma atividade praticamente
idêntica em qualquer organização. Ou seja, o ramo em que a empresa atua não interfere na

maneira do profissional de sistemas atuar. E isso não é bom. Porque, para os leigos que di

rigem corporações, ficam duas impressões. Primeira: Sistemas é complicado para entender,
mas é fácil de fazer. Porque vendo o pessoal trabalhar, realmente, parece fácil. Não é, mas

,

parece. Segunda: Se todo mundo faz a mesma coisa em sistemas, então, não é difícil substi-
.

tuir um profissional. Logo, pela lei do mercado; os salários não precisam ser altos. A maioria
dos profissionais 'ganha menos do que merece. Embora saibam bem o que fazem, eles não
encontraram uma maneira de explicar isso.

Trabalho em uma empresa na qual existe um grupinho que vive fazendo a caveira dos
outros. O ambiente de trabalho é ruim e muita gente já pediu demissão por causa disso.

O puxador de tapete tem um objetivo profissional. Por exemplo, passar para trás um
'

concorrente a uma promoção. Já o fazedor de caveira tem um objetivo pessoal. O de se sen

tir melhor prejudicando os outros. Há 400 anos, o. poeta inglês Shakespeare escreveu uma

peça exemplar. Otelo amava Desdêmona, que amava Otelo. Mas lago fez a caveira de Des
dêmona para Otelo, que matou Desdêmona. Para que esse processo cruel funcione nas em

presas, como no teatro, bastam três personagens. Um colega invejoso, um chefe inseguro e

uma vítima inocente'. Quando a inveja de uns encontra abrigo na insegurança de outros, o

resultado é uma tragédia que arrebenta do lado mais desprotegido.

Max

.Gehringer
Carreira de Talento

Vou pafticipar de uma seleção para vaga de secretária. O 'entrevistador
,

'

será· meu possível chefe. Como é a minha pr:_imeira entrevista, gostarta de
7

saber os erros que não devo cometer.
,

.

Suponho que estejabem preparada quanto à parte técnica. Ou seja, você tem os

pré-requisitos de cursos e igiomas que as empresas sempre pedem. Vamos à parte
que não é técnica, Na contratação de uma secretária) isso tem um peso muito gran
de. É um cargo de confiança. Por isso, o futuro chefe vái ficar atento a certos deta
lhes, aos' quais ele não daria atenção se estivesse preenchendo outro tipo de vaga.
Primeiro: Não deixe que sua roupa chame mais atenção do que seu talento. Não

exagere na maquíageni, no perfume e nos acessórios (bolsa; brincos, pulseiras).
Unhas longas e cores de esmalte chocantes também atrapalham. Segundo: Não

coloque nada sobre a mesa. Nem a bolsánem o celular. E não esqueça de desligar
o celular, no mínimo, cinco minutos antes de entrar' na sala. Terceiro: Não fique
contando longas histórias. Fale apenas o estritamente necessário. Não por acaso,
a palavra' "secretária" vem de "segredo". Quarto: Sorria discretamente, sempre que
houver chance de sortir. Isso vai jJflssar a imagem deuma pessoa agradável. Quin-" ,

to: Se O entrevistador lhe fizer uma questãô pessoal, não fique ofendida:'J?or trás'
,

dessapergunta ltáàl�� profission�t Fiqalll,1f:mte, 8e"0 recrutador lhe questiónar 'se
I,

, existe mais àlguma'célsa que gostaria de saber, respqnda que sim, sONiSL;"e pergun-
f

i" 'te apenas; fI

QUânq9;.; eu passo começqr�"

MAX GEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DÚVIDAS DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DERÁDIO E rv

. AUXILIAR DE PRODUÇÃO são, admissão, caged entre outros.
Para atuar em diversos bairros. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO
AJUDANTE DE FUNDIÇÃO Para atuar no ramo têxtil.
Para Horário normal e 3° turno, 5chroeder. AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AJUDANTE "DE MOTORISTA Para atuar no comércio.
AJUDANTE DE LIMPEZA AUXILIAR COMERCIAL
ALMOXARIFE Para atuar em Schroeder.
AUXILIAR DE DESCASQUE DE FRUTAS ' ASSISTENTE CONTÁBIL
(SCHROEDER) Formação superior, para escritório contábil.
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS ASSISTENTE TÉCNICO Vivência em

Vivência em folha de pagamento, resci- assistência técnica e montagens indus
triais. Disponibilidade de viagens.
ATENDENTE' DE PADARIA
Para atuar em Guaramirim.
AUXILIAR CONTÁBIL / FISCAL Vivência
na área fiscal. Com ensino superior com

pleto em Ciências Contábeis ou cursando.
AUXILIAR DE PADEIRO
AUXILIAR DE ENCARREGADA
Vivência no setor de corte/tathação.

. AUXILIAR DE IMPRESSORA DE EMBA
LAGENS

. AUXILIAR DE RH
Conhecimento em sistema Rubi.

'

AUXILIAR DE VENDAS
Vivência com vendas ou televendas.

VAGAS

URGENTES
*ESCRITURÁRIO FISCAL

*CAIXA
*ENGENHEIRO CIVil

*MONTADOR
*REPOSITOR

*PEDREIRO/SERVENTE
*TÉCNICO DE INFORMÁTICA

'; .�.�-�.�:-1i':' -

··�.f" '>-",::.':. �' ,

CALCULISTA Para Guararilirim, seg-
mento metal mecânico.
CALDEIRISTA
COORDENADOR ,COMERCIAL
Vivência na função.
CONSULTOR DE INFORMÁTICA
Desejável conhecimento em hardware e

software.
CONSULTOR DE PCP
CONTINUO
CORTADO�ALHADOR
COSTUREIRA
DESIGNER GRÁFICO
DESENHISTA Vivência em Auto Cad.
ENCANADOR
ENCARREGADO DE COSTURA
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
ENCARREGADO DE TINTURARIA
Para atuar em Guaramirim, desejável
vivência em supervisão da área.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO
ESTÁGIO DE ELÉTRICA, ELETRÔNICO
AUTOMAÇÃO
ESTÁGIO DE ENGENHARIA DE PRODU

çÃO
ESTAMPADOR

ESTILISTA
ESTOFADOR
EXPEDIDOR
FATURISTA
Faturamento de nota fiscal eletrônica.
FRESADOR / TORNEIRO MECÂNICO
Várias vagas abertas.
GERENTE COMERCIAL
Vivência no ramo Têxtil.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câ
meras, portões e�etrônicos, telefones.
INSTALADOR DE GESSO
JARDINEIRO
LAVADOR DE VÉICULOS
LíDER DE EXPEDIÇÃO/ACABAMENTO
MARCENEIRO

MEC�NICO DE MA�UTENÇÃO -

A

MECANICO DE ONIBUS/MECANICA
PESADA
MECÂNICO DE VEíCULOS
MODELlSTA

Vivência com programação. Para oHio
Cerro.
OPERADOR DE CAL,DEIRA
OPERADOR DE BORDADO
OPERADOR DE MÁQUINA RETROES
CAVADEIRA
OPERADOR DE EXTRUSORA
OPERADOR DE PRENSA EXCÊNTRICA
OPERADOR DE PUNCIONADEIRA
OPERADOR DE TORNO CNC
PINTOR A PISTOLA/INDUSTRIAL
PROGRAMADOR DE PUNCIONADEIRA
PROGRAMADOR DE PCP Vivência na

função. Para atuar em Massaranduba.
PROJETISTA
SOLDADOR
SUPERVISOR DE TELEMARKETING
TÉCNICO ELETRÔNICO Vivência em

assistência técnica de equipamentos
el�trônicos para automação industrial.
TECNICO EM EDIFICAÇOES
TECELÃO
VENDEDOR INTERNO Para atuar no co-

Vivência em sistema Audacis ou Cad. mércio, segmento de móveis.
MONTADOR VIDRAÇEIRO
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM ZELADOR
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MERCADO E PUBLICIDADE

Pepsi aposta em projetos sociais e diminui gastos com publicidade

publicidade tradicional, com

grandes campanhas de ima

gem falando da qualidade dos

produtos, parece ter ficado

pequena para a companhia de
bebidas Pepsi.

A empresa optou em 2010 em di
minuir em US$ 20 milhões seus in
vestimentos em propaganda e des
tinar esse dinheiro a projetos sociais
nos Estados Unidos.

"A Pepsi sempre teve uma publi
cidade muito boa, mas nos demos
conta de que era o momento de evo

luir e dar aos consumidores a opor
tunidade de que nos dissessem como

refrescar realmente suas comuni

dãdes", explicou esta semana à im-

,

prensa norte-americana a diretora de

marketing para Pepsi nos EUA, Ana
María Irazabal.

A rival da Coca-Cola apostou em

destinar parte de seu orçamento, para
o financiamento de projetos que vão
desde renovar os parques de uma po
pulação da Pensilvânia, até melhorar
os hábitos alimentares das crianças
da Louisiana e fornecer transporte
gratuito a doentes de câncer.

"E preciso estabelecer uma re

lação diferente com o consumidor,
porque o povo 'espera comprar mar

cas que estejam alinhadas com seus

valores", sustentou Irazabal, que ex-'

plicou que foram precisos nove me

ses para criar a campanha "The Pepsi
Refresh Project", ,

A novidade é que esse dinheiro não
sai da fundação com a qual a PepsiCo
conta para destinar fundos a trabalhos
filantrópicas, mas do orçamento que a

empresa destina a publicidade.
Em andamento desde janeiro, a

campanha já financiou 192 projetos
que beneficiam 45 mil pessoas nos

Estados Unidos e até o final do ano

espera superar as 360 iniciativas am

bientais, alimentícias, artísticas, edu
cativas e de melhora de vizinhanças.

"Queremos dotar os consumido
res de poder, 'pegar as boas ideias e

torná-las realidade, e fazer isso me

diante um processo democrático",
disse Irazabal em referência aos pro
jetos que são apresentados na inter
net e submetidos à votação popular.
Os mais votados recebem as verbas.

"
A principal concorrente da

Coca-Cola optou em diminuir
em US$ 20 milhões seus

investimentos em propaganda
para financiar projetos

como renovação de-parques
até melhoria de hábitos

alimentares em Louisiana

"

"Toda companhia tem
consciência social. Quere
mos demonstrar que po-

- demos ir muito bem em

lucros e ao mesmo tempo
fazer o bem social", acres

centou.
A diretora explicou

que a Pepsi, que esse ano

deixou de anunciar no Su
per Bowl- a final da liga de
futebol americano - pela
primeira vez desde 1987

para destinar fundos a

este projeto, transformou

seu compromisso social
em uma estratégia de ma

rketing.
"Claro que é publicída

de, mas se trata de uma tá
tica diferente". "Sabemos
que quando os consu
midores veem que a em

presa faz algo por sua co

munidade, algo tangível,
sua intenção de compra é
muitíssimo' mais alta, por

,isso completamos o obje
tivo final da publicidade",
acrescentou.

US$ 20 milhões até dezembro
A Pepsi se comprometeu em destinar esses

US$ 20 milhões a projetos circunscritos aos Es
tados Unidos e só até dezembro, mas agora que
os efeitos positivos começam a ser visíveis em

suas vendas e sua imagem, a empresa não des
carta que o projeto seja ampliado e, inclusive,
saia do país. EFE

((O))
MARFRIG
GROUP

PESSOAS COM DEFICI@NCIA

A empresa Seara Alimentos, está
cadastrando para eventual contratação

Pessoas com Deficiência ou Beneficiários
Reabilitados da Previdência Social.

,Os intef'\essados deverão enviar currículo
para: ana.kubo@)seara_com.br

Rua Eurico Duwe, S/N .. Bairro Rio da luz ..

Jaraguá do Sul

/
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com a educacão
�

Ensino a distância é a aposta dos colaboradores que têm
uma extensa rotina de trabalho e desejam turbinar o

currículo. Há cursos técnicos, graduações e especializações
on-line em instituições no Brasil e no exterior

educação ou ensino
a distância (EAD), na

qual o conteúdo é mi
nistrado pela internet
(veja mais detalhes

ao lado) começou apenas
com cursos livres e técnicos
e, hoje, abrange graduação,
pós-graduação, master of
business administration
(MBA) e outras opções, tanto
no Brasil quanto no exterior.
Segundo pesquisa da Secre
taria de Educação a Distân
cia do Ministério da Edu
cação (MEC), de 2000 para
2009, o número de alunos
inscritos no ensino superior
nessa modalidade subiu de
5.287 para 805.000.

"O Brasil vive um mo

mento de expansão. Ainda
há algum preconceito de
grupos conservadores, mas

o ensino a distância' está
.

crescendo em todas as áre
as. Setores mais tradicio
nais, como saúde e enge
nharia,' ainda rejeitam esses

cursos", fala José Manuel
Moran, especialista em pro
jetos inovadores na educa
ção presencial e a distância
e diretor de EAD da Univer
sidade Anhanguera.

Para Adriana Barroso,
coordenadora do Núcleo
de Educação a Distância da
Universidade Metodista, essa

modalidade é uma forma de
democratizar a educação de
qualidade, já que pessoas de
locais mais afastados podem
ter acesso a renomadas insti
tuições de ensino.

Na maioria dos cursos,
as aulas são ministradas
pela internet. Mas há esco

las que realizam atividades
presenciais, como provas.
As dúvidas podem ser escla
recidas pela web. "Estudar a

distância não significa estu
dar menos, mas ter flexibi
lidade parcial dos horários
de estudo. Muitas propostas
trabalham com o conceito
de turmas semelhantes ao

ensino presencial, com a

obrigatoriedade de início
e término das atividades",
explica Regina Helena Sil
va Ribeiro, coordenadora
de tecnologias aplicadas à
educação do Centro Univer
sitário Senac e conselhei-
'ia da Associação Brasileira
de Educação a Distância
(Abed).

Moran ressalta a impor
tância de pensar nesse tipo
de educação como uma ma

neira de alavancar o conhe
cimento no Brasil: "EAD não
é algo separado da educa
ção. E uma solução para um

país tão grande e com tan
tos desafios como o nosso."

C!.� 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

telefone celular foi uma evolução positiva.
Somos encontráveis em qualquer lugar, a

qualquer momento. Seja falando, seja via

mensagens de texto ou imagens, estamos

conectados 7/24 como dizem os americanos .

- 7 dias por semana, 24 horas por dia.
..,

Mas não há quem discorde de' que fiá pessoas
que em vez de usarem o celular, abusam de seu uso,

ultrapassam. os limites do bom senso chegando a'

um total desrespeito às oujras pessoas. AbuSQ �ig-, :

nífica mau uso. "Ab" em latim significa erradamente,
distantemente, etc. Assim, quem "ab-usa", faz mau

uso. Ê o que acontece com.o celular. ,i

Aqui vão'alguns abusos muito c9munáiêIAfudos
por um grupo de pessoas com quem nos reunimos

para discutir o tema:

1. Atender ou utilizar o celular durann
na empresá é um abuso;

I

2. Atender ou utilizar o celular durante cerimô
nias, formaturas, casamentos é um abuso;' ,

. 3. Atender ou utilizar o celular eliqtiâp.t6 está'/Z
conversando com alguém é um ábuso; .

4. Atender ou utilizar o celular durante aulas, pa-
. estras ,O� n� ,acadep;1i�" é �P1,�b��9!i' .

, '5i }\tênHer ou utilízar g celular tíe
tais, clínicas, saunas e consultórios é abuso;

6. Atender ou utilizar o celular em igrejas ou 10-
,;,eais qe cultp é abuso;:

'.

. 11. ,I,

7. Atender ou utilizar o cehilar em re aurantes,
coquetéis ou festas é abuso;

8. Atender ou utilizar o celular em lugares onde
esrãassínalàtló ser o seu usopro,ibido, como em aVi-·
ões e outros locais explícitos é mais que abuso!

9. Atender ou utilizar o celular enquanto dirige é
.

abuso e infração de, trânsito com multa e 04 pontos
(Art.252 inciso ôo.do Código de Trânsito Brasileiro);

�

10. Atender ou utilizar o celular em qualquer lu

gar, falando alto, é abuso;
Atenção: nesses lugares todos, se houver extre

ma necessidade ou urgência em utilizar ou atender
ao celular explique aurgência, peça licença, saia do

lugar onde está e vá para onde não ouçam você falar
ao celular. Ao retornar, peça desculpas.

Note que "abuso" e "falta de educação", neste

caso, são quase sinônimos. Você, leitor, com certe-
.

.

za, poderá. preencher esta lista com outros abusos I

que encontra todos os dias em muitos locais. O abu
so não deve.tolher o bom uso. Celular é muito bom. "

Não abuse!
Pense nisso. Sucesso!
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R$700,OO

Casa no Jaraguá Esquerdo, 3
dorm e demais dependências.

Terreno no Vieiras, com

1699,22m2.

R$420,OOO.OO (negociável).

Terreno na Vila Lenzi,
com 502,25m2,

R$140,OOO.OO

Ref: 898

Terreno em Pomerode, com

544,64m2. Centro de Pomerode

R$320,OOO.OO Terreno na Ilha da Figueira,
com 1820,OOm2•

R$130,OOO.OO

Terreno no Amizade, com

800m2.

R$110,OOO.OO

•

l

Casa na Vila Lenzí, 3 dorm (1
sulte).Terreno com 450m2•

R$54,OOO.OO

Re.f: 1115
Chácara em Santa Luzia, COOl

16.000,00111', com uma casa mista, 3 doon.
Tem 2800 pés de Eucalipto com3 anos.

R$138,OOO.OO

Ref: 1100 Ref: 1086
Chácara no Rio da Luz II. Casa de

madeira com terreno de 7.846,87m2•
Sítio em Massaranduba

(Aceita apartamento até R$1QO.OOO)
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AUl"OMAX VEíCULOS
ISO 9001

1-8
A PARllR DE

.8 8.0

Ano COR VALOR COR

Santa Fé 5 Lugares Modelo Novo 2011 Prata R"$ 116.888,00 1irê"ió .' "" R$5�t8a8:ÕO Prata R$ 85.888,00
IX 35 Top + Teto 2011 Preto R$ 118.888,00 Branco R$ 31.888,00 Prata R$ 73.888,00

-

IX 35 Top + Teto 2011 Prata R$ 118.888,00 Prata R$ 39.888,00 Preto R$ 25.888,00
IX 35 Automatíc ' 2011 Prata R$ 101.888,00 . Prata R$ 45.888,00 COR VALOR
IX 35 Intermediário 2011 Prata R$ 112.888,00 Cinza R$ 37.888,00
Tucson GL 2011 Prata R$ 72.888,00 . Azul R$ 33.888,00 2006 Verde R$ 39:8as,OO ...

Tucson GLS Automatic 2011 Prata R$ 82.888,00 Branco R$ 38.888,00 2004 Cinza R$ -31.888,00
HR Rodado Simples 2011 Branco R$ 56.888,00 COR VALOR 1999 Pre.to R$ 49.888,00
130 CW (Station Wagon) Aotomatlc + Teto ·2011 Prata R$ 72.888,00 � �no COR VAU�I130 CW (Station Wago'n) Automatic 2011 Prata R$ 69.888,00 Astra HB 2.0 + air 6ag completo 2008 Branca, RS 37:888,00
Vera Cruz 3,8 cf Teto 7 Lugares Okni 2010 Prata R$ 133.888,00 Vectra Expression Flex 2.0 2008 Prata R$ 45.888,00 City LX Flex Okm Emplacado 2010 Cinza R$ 56.888,00
Santa Fé 5 Lugares Okm 2010 Preto R$ 102.888,00 Corsa Seda" Premlum 1,8 Cf Airbag .. ABS + GNV 2005 Branco R$ 26.888,00 New Civic LXL Flex Mecânico OKm 2010 Cinza R$ 66.888,00
Santa Fé 5 Lugares + Couro 2010 Prata R$ 93.888,00 Corsa Sedan 1.0 2003· Prata R$ 17.888,00 Fit LX Completo (Único Dono) 2006 Preto R$ 32.888,00
1-30 Automatic + Teto 2010 Prata R$ 67.888,00 AnO COR VAMlR

Fit LX 1.4 2004 Prata R$ 29.888,00
1-30 Automatic SI Teto 2010 Preto R$ 65.888,00 AnO COR1-30 Automatic + Teto 2010 Preta R$ 68.888,00 Importado Mustang GT ° Km Preto
I-30 Mecanico + ABS 2010 Prata R$ 59.888,00 Ka GL Flex cl Travas Elet�. Okm Emplacado Vermelho 2011 Prata
Azera 3.3 24V TOP + Teto 2010 R$ 89.888,00 Ranger XLT Limited TOP + Couro 1.500Km Prata 2011 Preta
Azera 3.3 24V 6CC '2010 Prata R$ 79.888,00 Fiesta Flex 1.0 Completo Branco 2011 Cinza
Tucson GL Mecânica Okm Emplacado 2010 Prata R$ 68.888,00 Focus GL 1.6 Completo Preto 2010 Vermelho
Santa Fé 7 Lugares .. Teto cf10000Km 2009 Preta R$ 103.888-;00 Fusion SEL Completo Prata 2010 Preto
Vera Cruz 3.8 4WD Completa 2008 Prata R$ 99.888,00 1.8 Com leto Im Prata 2009 Preto
Tucson GL Automatic + Couro 2008 Prata R$ 58.888,00 COR AliO

COR '2010 Branco Hummer HT3 Alpha 5.3 TOP vã 2009 Vermelho R 169.888,00

Preiõ $"] .a'ã'h70 2006 Prata PT Cruise Limited 2.4 Automatica 2008 Preto R$ 48.888,00
ex o. ovo

BMW 3251 TOP cf 25.000km 2008 Prata R$ 229.000,00Jetta 2.5 + Couro original cl 9.000km Preto R$ 76.888,00 AnO ·coa
Golf Plus Completo Okm Branco R$ 51.888,00 R$ 39.888,00

Audi A3 Sportback Camp, SI reto Ún. o, Cf 17,OOOKm, 2007 Preto R$ 89.888,00

Palo Flex Completo Hatch Vermelho R$ 49.888,00
Grand Caravan Tap Blindado 2007 Preto R$ 89.888,00

Fox 1.0 Flex 4p cl Dir.Hidraulica Vermelho R$ 29.888,00
R$ 29.888,00 Pajero FuI! HPE Completa 2006 Prata R$ 99.888,00

Passat Variant 2.0 SFI + Teto Preto R$ 93.888,00 lalOIt Porsche Boxster S C/19000Km 2006 Prata R$ 249.888,00
Cherokee Sport 3.7 2005 Prata R,$ 69.888,00

Parati 1.6 Titan Flex Completo 9.000km 2009 Preto R$ 38.888,00 ate au o ... rtt'FTex 20'10 'Preto �$ S81Jaa;o Audi A3 Única Dona 65000Km 2005 Branca R$ 38.888,00
Jetta 2.5 OKm 2009 Cinza R$ 72.888,00 C3 GLX 1.4 2010 Branco R$ 35.888,00 i Vulcan 500 1996 Vermelho R$ 9.888 00'
Go11.0 Flex 4P 2009 Branco R$ 22.888,00

w
C3 Sportif Completo 1.4 Flex 2008 Vermelho R$ 36.888,00

New B.etl. Completo + roto + Couro + Rodas ti 5000Km 2009 Preto R$ 58.888,00 C3 GLX 1.4 Flex 2008 Preto R$ 33.888,00 UAtO
Jetta Variant + couro 2008 Prata R$ 72.888,00 C3 XTR 1.6 Flex 2007 Prata R$ 37.888,00 Ford Ka 1.0 cf Ar Cond. 2002 R$ 14.888,00
Spacefox Confort Completo 1.6 2007 Vermelho R$ 35.888,00 Picasso GLX 2.0 2005 Prata R$ 31.888,00 Fiesta Hatch 1.0 4P cl Ar Cond. 2002 R$ 13.888,00Saveiro Sportline cf banco de cour02006 Prata R$ 31.888,00 C3 GLX Completo + Couro 2004 Prata R$ 24.888,00 Classe A 190 Semi Automatico 2001 R$ 20.888,00Gal City GIV 2p 2006 Cinza R$ 22.988,00 'Picasso Exclusive Completo 2004 Cinza R$ 26.888,00 Berlingo Completa 2000 R$ 18.888,00

Xsara Breack Completo 2003 Prata R$ 19.888,00 Clio 4portas + Ar Cond. 2000 R$ 15.888,00
Parati G1I1.0 4P CI Opicionais 2000 R$ 16.888,00
Ford Taur.us LX T,gp .Impecá'll�� t99Z •.JL,§8.8,OQ

,I
' p.�oão 00110, 880 I Fone: (47) 3433-1110
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moagoncalves@netuno.com.br
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8ª Stammtisch

Chegou
o grande dia! Hoje a partir das

10 horas da manhã, acontece a aber
tura oficial da 8a Stammtisch, a maior.
festa de rua do Norte do estado de

Santa Catarina. Cem grupos de todas as tri
bos estarão presentes para se divertirem,
confraternizarem, fazerem e reverem ami

gos. Todas as equipes com sua gastronomia
peculiar e suas barracas decoradas para
alegrar a festa que faz parte do calendário
de aniversário de Jaraguá do Sul. O evento

termina às l7h30. E dá-lhe chope!

Fofocódromo
Como Maradona está desempregado e o

nosso "Moleque Travesso" está praticamen
te sem técnico, são boas as chances de um

acordo entre as partes. O lIdo Vargas ainda
não confirma, mas parece que só falta acer

tar se ele começa antes ou depois da próxi
ma Schutzenfest. Quem viver verá!

NAS RODAS
• O meu amigo Fernando Raboch, do
Restaurante Kantan, manda avisar que hoje
tem Jantar à La Carte. Boa pedida.

• Na segunda-feira, dia dois de agosto, os

irmãos César e Fabíola Rocha, certamente

serão os aniversariantes mais festejados
do dia. Parabéns amigos -, A felicidade é o

mínimo que desejo a vocês!

• A charmosa e refinada amiga Josiane
Guimarães, foi a aniversariante mais

festejada de ontem. Discreta e de bem com

a vida, comemorou ao lado do maridão,
o empresário Luis Sílvio, e dos filhos
Isabelle e Vitor, com um jantar. Recebeu
muitos telefonemas e mensagens dos que
a admiram e a querem bem, como MG.
Felicidades e beijo no coração!

Festa dei rancho
hoje à noite com a presença da cantora

Elisangela Diaz, Alex Wilian, Grupo Deto

naAxé, Touro Mecânico e vários DJs, acon

tece na Sociedade Diana em Guaramirim, a

Festa del Rancho, a maior noite country da

região. Vai perder?
'

.

Ingressos
eroada do Moa

Os ingressos da Feijoada do Moa devem
sofrer aumento na segunda-feira. Valores
de hoje: Pista R$ 30,00, com direito a um

CD da dupla Roger e Rogério. Open Bar: R$
65,00, com direito a tudo free. Local para
compra neste sábado somente na Requinte
Modas, em frente ao Colégio São Luís.

Cá entre nós
Quero ver se eu entendi:

Quer dizer que a partir de

agora, com o novo estatuto,
o torcedor não pode mais
cometer atos de vandalis
mo ou de natureza violenta
dentro ou fora dos estádios
de futebol! Ué, e antes po
dia? Vai entender...

E:mp;roeflJdi,I�'Ien.tQ!s; :
I

. I

"

o amigo de
fé Jeremiaz
Rozza ao lado
das belas filhas
Jana e Aline

festeja 50 anos

neste sábado.
Parabéns!

Marli Kopp, da Clínica
SER, com o maridã9

Reinaldo, ainda recebendo
GUmRrimentos pela idade

nova diª 29. Mil vivas

liguem!
Quem a esqueceu está em tempo de desculpar-se:

Marilia Kreis, diretora financeira da Raumak Máquinas,
foi a mais querida aniversariante da cidade, quarta-feira.
E vai adorar saber que foi lembrada. O meu desejo é que
a senhora seja plenamente feliz.

Segurança
Para os desavisados, qua

tro câmeras do Comando da
Polícia Militar estarão de olho
em todos os foliões que partici
parão hoje da Stammtisch. Por
tanto leve só alegria e paz no

coração. Divirtam-se!

. Jump
Neste sábado -Cesar Silva, o

bambambã da Iump, traz para
movimentar a casa mais bonita
da cidade, o Celebrate Life com

o top DJ Gatti Mansur, a belíssi
ma Mary e mais o DJ residente
Carlos Fuse.

• O,meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai para
o amigo Ilário Bruch, ele que

.

recebeu dois prêmios esse

ano nas profissões que atua, é
outra figura que merece todo
o respeito dos jaraguaensesi
Aquele abraço.

• No próximo dia 14 de
agosto, no Bairro :;romazeli
em Schroeder, acontece a

tradicional Noite Italíena.

• No domingo à tarde o Hotel
Kayrós promove o seu, Já
movimentado café da tarde.
,,Vai perder?

'

Social 17

..
Place ur

473275..002.
'tIIftlI/WII,fI2lll<a�1tctUllt.,1!.1uJIt.,�
�....bt

�liIlFllwml'-.llfl�,9!t li ���.mweIl

o empresário Mário Pereira,
.

.Iadeado pela filha Daiane Pereira
de Paula e a esposa, a empresária
Alice, terça-feira no Baependi,

.

durante confraternização e

entrega de pontuação a um

grupo de arquitetos da urbe
sorriso. A promoção é da
Decorlive e Brillare.

Dica de sábado
Curtir na Arena Jaraguá a Taça

Brasil de Kickboxing.

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é

Kledson M. Bonatti, da
Dinâmica. Ele é outro amigo

que acompanha a coluna
todos os dias.

Enquanto houver
vontade de lutar haverá

esperança de vencer.

SJ4�f$aA�lJlSn�lHO

"

Onde comer bem
No restaurante Típico da

Malwee. Além de poder contemplar
a beleza do Parque Malwee, vai sa

borear o melhor da comida alemã.

.• O empresário Wanderlei
Passold.presídente do eDL,
será o grande hostes, na

próxima terça-feira, durante a

tradicional premiação Mérito

Lojista: é

• '!l empresa Menina q�âa,' d�
empresário RenatQ Koslowiski,
é uma das maiores apoladores
(laFeijoada do Moa. O grupo"l-

de entretenimento Moam,
de Ioínville também estará

presente com o apoio ,e todo o

seu staff.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Mobilidade urbana .: leilão on-line
Na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto,

acontece no auditório do Cejas um evento que
terá como tema "Mobilidade Urbana no Municí

pio e Região" com palestra proferida por Deusdith
de Souza Junior, diretor de Mobilidade Urbana lo
tado no Ministério das Cidades.

Corno normalmente ocorre 'com todas as empre
sas, periodicamente o volume de equipamentos que
ficaram superados alcança um volume expressivo e é
o momento de realizar a venda dos mesmos. A Ma
rísol recorreu ao leilão on-Iine para realizar a comer

cialização de equipamentos que foram substituídos.

Santander
no Brasil

PIERO RAGAZZI

o braço brasileiro do
banco de origem espa
nhola anunciou que seu

lucro líquido no primei
ro semestre deste ano

atingiu R$ 2 milhões.
Não restam dúvidas de

que a ampliação do cré
dito está enchendo o

bolso dos banqueiros.

Vale faz oferta
,

A produtora de cobre Paranapanema, que
projeta a construção de uma fabrica em São
Francisco do Sul, entrou na alça de mira da Vale

que fez oferta de R$ 2 bilhões pela mesma. Con
siderando que a Vale é a principal mineradora
de cobre, trata-se de um avanço na direção dos

processos seguintes.

Estofados Jardim
Poucas pessoas se dão conta da pujança da indústria de móveis

na região e uma das mais tradicionais empresas deste mercado é a

Estofados Jardim, estabelecida no Iaraguá Esquerdo. Afinal já são

31 anos de existência que levaram seus produtos a todo o território
brasileiro e a diversos outros países com clientes que realizam no

vas compras regularmente, garantindo a solidez da empresa.

lixo eletrônico
Devido à variedade de materiais utilizados não é fácil realizar o

descarte dos produtos eletroeletrônicos e de informática. A cam

panha Recicla CDL está conseguindo dar um encaminhamento
correto a estes materiais e já conseguiu recolher 15 toneladas de
lixo eletrônico. Estes produtos são coletados através de caixas co

letoras distribuídas por 21 pontos de Iaraguã, Trata-se de um am

plo esforço de entidades e da comunidade em geral que mostra

seu compromisso com o meio ambiente e o futuro do planeta.

Kamilu's Malhas
Comemora 20 anos de atividade, levando a qualidade dos pro

dutos fabricados em nossa cidade para todo o Brasil.

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 e mais ....você ainda escolhe a data para �

pagamento e você poderá adquirir o seu cartão de empréstimo.
Empréstimos de: R$ 5,000,00 à R$ 300,000,00

Atendimento: Segunda á sexta feira das 09hOO às i7hOa

ligue agora mesmo e taça uma consulta sem compromisso.

", (31) 3082-&&84 I callcenterfacil@oi.com.br

IN DIGADORES

AUXILIAR PEDAGOGICO 01 Até O dia 04/08, pelo site.

Jaraguá do Sul

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

ORIENTADOR DE ATIVIDADES FISICAS 01 Até o dia 05/08, pelo site 30.JULHO.2010
Jara uá do Sul !ti< 'iI.

AUXILIAR DE MANUTENÇAO E 01 Até o dia 09/08, Na Rua Walter
ZO.1ULHO,201D

.

CONSERVAÇÃO Marquardt, 835, Barra do Rio Molha
Jara uá do Sul ou elo site.

AUXILIAR DE APOIO A GESTAO 01 Até o dia 11/08, pelo site
Jara uá do Sul

ANALISTA DE APOIO A GESTÃO - TI 01 Até o dia 10/08, pelo site.

Ittlll/filUi/flUII'mIlfll/lllillllilJ/lrmO/J/llIIII/llliíl/UlIllI/IlIII/iRllUliIIfrUiI/1/UilllflHlIlllllillIUlmCnll//JWIIPlillfflml//;71n/lfij///!IIIIIUIJIU/UlUi/UII!lIIIIUiJlllllill/iJ/I}IllIIlifflJIflIIUiUilllHIlillIlil/lllllffI/lJIIInI/I//WIII///J/JIlJIIJIIIIl1JIfIIm/lliglffilillfl;lIJlllJIiRllillilllnU/I/f!/l/I/IIIIU/li1II1/1I/1111Il/ill/l1!ll1/lI/l#llltnl/llfllIJlillllllnUmll.'lJIilil1lllfllrillllljlll/fl
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TRANSITO

Sentido da rua

28deAgosto
pode mudar
Alteração é estudada para facilitar o

acesso urbano, afirma a Prefeitura
GUARAMIRIM

Com o intuito de melhorar
a mobilidade urbana, um

estudo sobre possíveis
alterações no sentido da

'

rua 28 de Agosto, principal
acesso ao município,
está sendo realizado pela
Prefeitura de Guaramirim.

o entanto, antes de qual
quer decisão, a, população
será consultada. De acor

do com o prefeito Nilson

Bylaardt, o trecho da escola estadual
Almirante Tamandaré até a antiga
estação ferroviária deve ser contrá
rio. Hoje a direção segue do Centro
aos bairros Avaí e Caixa daÁgua.

Caso ocorra a mudança, as

ruas paralelas Silveira Júnior,
Atanásio Rosa ou ainda Jerôni
mo Correa são as alternativas

para contornar o caminho opos
to da via 28 de' Agosto. Segundo
o prefeito, a sugestão partiu das
comunidades do Avaí e Caixa da

Água. "São os bairros mais popu
losos de Guaramirim", comple
menta. Entretanto, conforme a

enquete realizada pelo O Correio
do Povo, a opinião da comunida-

"Sou a favor de inverter o

sentido dessetrecho porque
meu comércio é prejudicado.
Meu negócio acaba ficando
no fim da cidade".

ilAIR DÁI.PIAZ, 51 ANOS,
(OMf:RCIAN"Pi.

de está dividida (confira abaixo).
�

Para o comerciante Izair Dal

piaz, 52 anos, a alteração vai pos
sibilitar mais circulação de clien
tes pelo trecho. Já a presidente da

Aciag (Associação Empresarial de
Guaramirim), Eloísa Maiochi, diz
não saber se os negócios locais vão
ser beneficiados com o percurso
invertido. Ela defende a realização
de uma pesquisa técnica mais ela-

'borada. "Devem ter ruas paralelas
para fazer o sentido contrário, se

acontecer a mudança", finaliza.

Hoje o trajeto da rua 28 de

Agosto inicia a partir do portal de
entrada com sentido duplicado
até a escola estadual Almiranté
Tamandaré. Adiante o trânsito

passa a ser mão única até o ter

minal rodoviário, improvisado
no imóvel da antiga estação fer
roviária. Após o entroncamento,
o acesso volta ter direção dupla
até o fim da rua. A via tem mais
de 4,5 quilômetros de extensão.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

"Se mudar, vai melhorar.
Mas o ideal seria tornar

a via em mão dupla para
facilitar a passagem de
todos pelo trajeto".

SABRINIl4 fi,Anlí(l�\ IlmEMER,
18 ANOS, VENDF.OOftA

FOTOS PIERO RAGAZZI

Prefeitura estuda a possibilidade de .inverter o sentido da rua 28 de Agosto

Reorganizar o trânsito
<,(ic:or<;lo com ',q"'Rrefeitq Nilson E�la�, oBletivo e reorgani,zat a;mobilidade urbana." I

'ar ,um projeto para
i

criar uma Diretúrüif.: f� cidade cresceu 'e precisa' ser organizada,
.

de Trânsito no mUniGípjo deve ser encami-
'

com logística do transporte urbano, equipe
nhado à Câmara de \{ereadores na próxima para pensar em campanhas de conscientiza
semana, assim que o texto for concluído. O ção e segurança no, trânsito'; enfatiza .

"Não concordo com a mudança.
É melhor deixar como está. As

pessoas já estão acostumadas.
Essa mudança vai facilitar o

trajeto para compras em Jaraguá".

"Sou a favor a mudança.
O maior movimento está
localizado nos bairros Avaí
e Caixa daÁgua. E vai
melhorar o tráfego por aqui".

"Acho que não deve mudar.
Como os ônibus vão

chegar-até o terminal
rodoviário'? Terá que dar
uma volta grande".

MARlON KfUN, 39 ANOS,
COMERC!J,\N'fl::

(iALOIN�) BUlli,
so I�NOS, -rAXIST/�

.!IIE.AN CAJU.OS aUlll", 36 ANOS, Gf�lfNn
Df. UMA ,AGEN(IA DE "nlIfIISM()

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



20 Nacional o CORREIO DO POVO • Sábado, 31 dejulho de 2010

AV LAÇA0

'Bolsa Família não é
résposta à pobreza'
Revista britânica diz que programa 'não tem feito milagre'
A "lhe Economist" traz

.

em sua edição desta
semana um artigo sobre o

Bolsa FamRia-onde afirma
que, apesar da grande
contribuição do programa,
ele parece não funcionar tão
bem no combate à pobreza
nas grandes ci�ades.
_-.. e acordo com a revista -

que cita dados da Fun

dação Getúlio Vargas
__... - cerca de um sexto da

redução da pobreza no país nos

últimos anos pode ser atribuído"
ao Bolsa Família, "mas algumas
evidências sugerem que o pro-

. grama não está funcionarido
tão bem nas cidades como nas

áreas rurais".
"O sucesso do Brasil em redu-

zir a-pobreza parece ser maior nas

áreas rurais que nas urbanas", diz
o artigo, que cita dados das Nações
Unidas que indicam que houve
uma redução de 15 pontos per
centuais no número de pobres na

população rural entre 2003 e 2008,
enquanto nas cidades essa dimi

nuição foi muito menor.

Segundo a publicação um dos

principais fatores que levam a esta

situação é o fato de o Bolsa Famí
lia ter substituído, a partir de 2003,
uma série de outros benefícios

que somados, poderiam repre
sentar ganhos maiores para estas

famílias das cidades que o mon

tante concedido atualmente. A re

vista comenta que o Bolsa Família
acabou eliminando· programas

,

como o de combate a subnutrição
infantil, os subsídios que eram da
dos à compra de gás de cozinha e o

programa de ajuda a jovens entre

15 e 16 anos.

"Embora seja difícil provar pela
falta de dados oficiais, evidências

sugerem que a quantia (atual)
pode valer menos que os antigos

. benefícios", diz a revista.
Outro problema citado pela

"Economist" é o fato de o pro
grama ter tido pouco sucesso

em reduzir o trabalho infantil.
I

Segundo a publicação, crianças
das cidades podem ganhar mais
dinheiro "vendendo bugigangas
ou trabalhando como emprega
dos" 'do que ficando na escola

para receber os benefícios.
Embora afirme que estes fato

res não signifiquem que o Bolsa
Família seja "desperdício de di
nheiro" nas áreas urbanas, o artigo
diz, no entanto, que o programa
não é a solução "mágica" como

tem sido tratado no Brasil e em

outros países.
DIVULGAÇÃO

Para revista, programa federal não conseguiu diminuir a miséria nas grandes cidades brasileiras

REVISTA DIZ QUE CANDIDATOS NÃO ESTÃO SATISFEITOS

Os vices na disputa
A mesma edição da "Eco

nomist" traz outro artigo sobre
o Brasil, desta vez discutindo o

papel dos candidatos à vice nas

principais chapas que concorrem

à Presidência nas eleições de ou

tubro. Citando o fato de quatro
vices terem assumido a Presidên
cia desde 1954, a revista q.Wpla

que os candidatos ao cargo estão
em evidência na campanha atual,
principalmente devido ao fato de
Dilma Rousseff (PT) ter ficado "se
riamente doente" no ano passado.
"É mais que mera curiosidade o

fato de os companheiros de chapa
tanto de Dilma Rousseff como de
seu principal oponente, José Serra

(PSDB), estarem causando pro
blemas. Os dois candidatos pro
vavelmente desejariam ter outros

parceiros (de chapa) ", diz a revista.
A "Bconomíst" cita então as decla

rações de lndio da Costa, vice na

chapa de Serra, que acusou o PT de
ter ligações com as Farc, causando
"uma situação embaraçosa".

.

Vian Assessoria Empresarial
Transformando projetos em realidade

Empresa vers s
-

Um grande dilema cerca hoje
o mundo empresarial: a

fidelidade no emprego. Aliás,
essa se trata de uma moeda
rara. Você investiu no

colaborador, ele fez cursos de

aperfeiçoamento, realizou

viagens de pesquisa, tudo,
claro, você fez com a

expectativa de que sua

empresa, loja ou negócio
cresça e ofereça melhores

serviços. Mas não esperava
que o investimento, nos

próximos meses, fosse água
abaixo: ele conseguiu um

emprego com mel hores
benefícios ou salário mais
adequado para si. E para
piorar você descobre que não
é o único afetado, pois a nova

lei no mercado é a seguinte:
'

"quem paga melhor, leva
meus préstimos". Aí a grande
rotatividade de funcionários.
O que fazer?
Descobri cedo em minha
carreira profissional que,
como quase tudo na vida,
negócios giram em torno de
relaciona mentos.

Infelizmente, um mundo que
gira em torno de
individualidade e

independência anda faminto
de interdependência,
amizades e alguém que nos

ouça. Acredito que amizade,
ou o potencial para amizade,
deveria ter prioridade
máxima em qualquer lugar,
especialmente na sua

empresa. Tudo se resume em

quem você conhece e quem
conhece você. Mas, criar e

manter amizade com

colaboradores não me torna

fragilizado e um possível
candidato à extorsão,
displicência e invasão?
Também!
Assim, como a falta dela pode
gerar um ambiente de maus

tratos, indelicadeza,
frustração, desconfiança,
improdutividade, ou baixo
rendimento de produção de

serviços. E inadequação ,

relacional. Alguém disse que
os melhores amigos são

aqueles que fazem surgir em

nós o que há de
melhor. Um patrão, chefe ou

líder austero e agressivo vai

perceber que não possui a

confiança de seus

. colaboradores, e sim medo.
Procurar pessoas que
possam me encorajar, com as

quais eu possa aprender e

que também queiram o

melhor para si 'mesmas e

para as que as cercam, me

parece critério sólido para
avaliar e estabelecer novos.
relacionamentos e gerar um

local de trabalho adequado.
Para ser alguém que outros

gostam de ter ao lado é mais
do que ter um conjunto de
habilidades. Por exemplo, os

músicos que conseguem os

melhores trabalhos não são
os que têm maior

capacitação vocal ou

instrumental, mas aqueles
com q�em as pessoas
gostam de estar. Isso é .

também verdade, em vários
.

níveis, para outras profissões.
Se quer ter amigos à sua

volta, seja amigo. Se quer que
as pessoas se interessem por
você, pela sua empresa,
mostre interesse por elas.
Este é um tópico que a Bíblia
considera importante e sobre
o qual tem muito a dizer. "A
verdadeira amizade é um

relacionamento mutuamente

benéfico, tanto nos negócios
como na vida pessoal.
Devemos estar dispostos a

dar de nós mesm.os o que
exigimos dos outros. "O
homem que tem amigos
deve, ele próprio, ser

amistoso ...

" (Provérbios
18.24). Que tal começar o

seu dia como chefe, .

cumprimentando cada
colaborador? Que tal prestar
mais atenção no que dizem

quando você não está
prestando atenção? Talvez,
esse ato faça muita diferença
no momento em que algum
deles pense em migrar para
outra empresa. (Pr Darci
Nilton Modes -www.cbvn.org)

o homem que tem amíqosdeve,
ele próprio, ser amistoso.

Vian Assessorial Empressarial Ltda - CRC SC5277/0-4
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1355 - Centro - CEP 89251-

\

900 'I Jaraguá do Sul www.vianassessoria.com.br
08006431680 - 4732731680

, .
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso).
Centro"':' Jaraguá do Sul ;_ SC

LIGUE: 33'72.1616
Plantão: 47 9107.1865

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreend�mentos.com

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 serviço e 2 vagas ríe

garagem. Consulte-nos!

CASA.; CHICO DE PAULA
(próx. a Carinhoso)

Amplo terreno com área de 450m2, e casa

com 220m2 de área construída.
Contendo 1 suíte, 2 dormitórios, sala de

estar, sala de jantar, cozinha, 2 banheiros,
ampla área de festas com churrasqueira e

fogão a lenha, espaço para piscina, pomar
de frutas, depósito, 2 vagas de garagem e

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

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

Contendo 2 suites sendo uma com banheira de

hidromassagem, 3 amplos quartos e demais

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

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

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

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

336m2• Consulte-nos!

Apartamento contendo 1 suite, 2 quartos,
sala em dois ambientes, sacada com

churrasqueira, cozinha, área de serviço e

1 vaga de garagem. R$ 200.000,00

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

dois ambientes, lavabo, sacada com

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

por andar e localização privilegiada no

Centro da cidade. Consulte-nos!

SOBRADO- "

ALTO PADRÃO (NOVO)
Localizado no início do Jaraguá Esquerdo,

próx. ao Acaraí. Terreno com 800m2•
Contendo 1 suíte com hidra, eloset e sacada,
1 suíte, 1 dormitório, sala intima, 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!

Apartamento contém 1 suíte, 2 quartos,
. sacada com Churrasqueira, sala de

.

estar/jantar, banheiro social; cozinha

integrada, área de serviço e 2 vagas de

garagem. R$170.000,OO -

_EDIFICIO PROCÓPIO - CENTRO �

OPORTUNIDADE ',"'"

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

depósito e 2 vagas de garagem .'

De R$ 230.000,00 por R$ 215.000,00

o Empreendimento:
-13 pavimentos
• 2 Apartamentos por andar
- 3 Suítes
- 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, brínquedoteca
e piscina térmica

Edificio Ruth
.

Braun contém,
12 andares, 2

. elevadores,
salão de festas

mobiliado e

h.all de entrada
com pé direito

duplo decorado. ,

Apartamento
.

com 2 suites,
1 dormitório,

banheiro social,
sala em dois
ambientes

integrados, ampla sacada com churrasqueira,
cozinha integrada, área de serviço,

2 vagas çle garagem e Boi Acabamento
refinado em alto padrão. Consulte.-nos!

.'
.

EDIFíCIO MARANGONI·

VILA.t10VA .:

. Locaâzado na Ru�� .25 de Julho - próx.
ao Posto Mime. 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. TERR. RES•• AGUAVERbE

Lindo terreno residencial, loteamento
asfaltado, rua sem saida, pronto para

construir. Área de 450m2• R$ 95.000,00

...
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800002 - Centro
I.

Apto cf2dorms.+1suite, 1 vaga
garagem

R$190.000,OO

800153 ;. centro- Schroeder
casa alvenaria c/1dorms+3suítes

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

100059 • Rio Molha

apartamento cf 3dorms., semimob.,
piso laminado, rebaixo em gesso

R$200.000,Óo

1258 • Schroeder I

casa de alvenaria
c/2dorms+1suite

R$170.000,OO

800104 - João Pessoa
Casa de alvenaria cf 2dorms.
cl garagem cl churrasqueira

R$148.400,JlO

V
E
N
D
E

80p26 • Amizade
sobrado d2dorms.+lsuite master,

400m2, c/2 vagas garagem
R$470.00Q,OO

800003 • Amizade

Apartamentos 1 dorm+suíte 84m2
Apartamentos 2dorm+suite 102m2

Consulte-nos!

V
E
N
D
E

.

�;::•..,

800151 - Centro

Galpão Industrial com 775m2 e

terreno de 8000m2, pé dir 3,5m
R$1.500.000,OO

,

100057 - Escolinha (Guaramirim)

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

de jantar conjugada
R$125.000,OO (lib. Financ.)

Apto c/3dorm� semimoblüado.c/
hidrômetro individual

R$130.000,OO (Ii�. Financ.)

V
E
N
D
E

Plantão deVendas
Segunda:09:00-12:00 e 14:00-18:00
Quarta:09:00-12:00 e 14:00-18:00

Sexta: 14:00 -18:00
Sábdo: 09:00 - 13:00

Venha conhecer o

APTO DECORADO
R. Alberto Curt Vasel

800001 -Centro
Apto cf2dorms.+1suite,mobiliado,

1 vaga garagem
R$268.000,OO

Classimais 5

1122 * Nereu Ramos
casa de alvenaria, nova, cf 2dorms.+1suíte, sala e

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

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

.

casa alven., cf lagoa peixe, arrozeira e mata

R$750.000JOO
1152-8arra Rio Cerro-Jaraguá Sul - 125.000m2 cf 2

casas alvenaria, piscina, 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 cqrrente

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

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

1251-8arra Rio Cerro-Jaraguá Sul - 20.000m2
R$86.400,OO

1259-Figueírínha-Guaramírim - 13.000m2, cf
topografia regular, água corrente

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

cf casa de madeira c/3 dorms. R$100.000,OO

_)

VENDA-TERRENOS
1190-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$80.00.0,OO

1193/1194-Rio da Luz ll-Jaraquá do Sul R$38.000,OO
1211-São Luís-Jaraguá .do Sul R$95.000,OO

1231-Braço do Sul-Schroeder. R$42.000,OO
1238-Ribeirão Cavalo-Jaraquá do Sul R$21.50Q,OO

1241-Guaniranga-Guaramirím R$70.000,OO

1245-R�o Cerro II-Jaraguá do Sul R$63.000,OO

1247-Figueirinha-Guaramírim R$40.000,OO

1252-Rau-Jaraguá dQ:Sul R$95.000,OO
1254-Barra Rio Cerro-Jaraguá do Sul R$100.000,OO
1256-Ribeirão Cavalo-Jaraguá do Sul R$53.000,OO
1260-Nova Brasília-Jaraguá do Sul R$1.200.000,OO

80007-Rio Branco-Guaramirim R$55.000,OO

80015/80016-Água Verde-Jaraguá Sul R$117.000,OO

80017/80018-Água Verde-Jaraguá Sul R$117.000,OO

80024-Água Verde-Jaraguá do Sul R$160.000,OO

80025-Jaraguá 99-Jaraguá do Sul R$89.000,OO
80032-Barra Rio Oerro-Jaraquá 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,OO
100051�lIha da Figueira-Jaraguá do Sul R$350,OOO,OO

100052-Ano Bom-Corupá �$11Ó.OOO,OO
100054-Águas Claras-Jaraguá do Sul R$99.000,OO

/
,

I
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PLANTÃO DE VENDAS
,

r·'
VIVENDA

.COMPRA

VENDE

AL,UGA
ADMINISTRA

3372-1122

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

OSMAR I 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

Apto 'de área total 233":l2" .

cl 01 suíte, '02 dorm.,· ,

sacada cl churrasqueira;"'-
02 vagas de garagem.

R$348.000,OO

I VILA RAU

REF 1292 �'RES. ALIANÇA'
- apto 68m2, cl 01'súite�'

01 dorm., coz, mobiliada.
R$145.000,OO

TRES RIOS DO SUL

REF 2864-
- casa alv.
105m2 e

terreno de
347m2, cl

01 suite, 02
dorm., COZo

mobiliada,
garagem.

R$198.000,00

,REF 2849 -casa gemi
nada-50m2, cl 02 dorm.

R$110.000,00

, 1 '

i REF 2820 - casa alv, semi mobiiiada de!
REF 2851- casa alv. 78m2 e terreno RCF 2854 I d' I

.

d ( REF 2863 - casa ai" 250m2 terreno ! REF 2860 - casa alv. 230m2 e terreno de I 200m2 e terreno de 400m2, cl 01 suite, i
...

- casa a V. e e ICU a, area e , ' •. 'I 2 I
. dorrn, b i 02 d ité

,

bili d l
2 $ I 2 d 2 I

. ; 4275m2 cl 01 suite c/closet 02 dorm,! 360m, c 01 SUite, 02 orm.,03 wc, i orm., escn ono, COZo mo I la a, (de 353m, cl 02 darmo R 175.000,00 i 150m e terreno e 350m, c 01 SUite, j "

,

$
, j churrasqueira garagem. R$270.000,OO ! closet, possui edícula e sistema solar ;

,�:�"w_�_-:w,wNm.w_�w,w_�."�__�_,,,,_.__�L_w� dor�., �ra�:�,.��=����J�:���� fes��, ��ra�:��"48��������_.�_w__�_W�"'_'_' '�_" '_"L__�_:�:ciment()���,300.000,00 i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan .(47) 3055 3412
IMOBILIÁRIA Rua Presidente Epitácio Pessoa t048 - Centro Jaraguá do Sul - SC
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itaivan
IMOBILIÁR.IA

�

�
cn

E
QJ

"O
o
C.

�
o

�
iii
m

,52
:õ
,=>

:; 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$238.6bo,00

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

varanda -R$210.000,00

Ref 6590 - Nereu Ramos _ Casa Alv c/
114.00m2 - suíte - 2 dorm - estar/jantar _

ehurr - gar - massa corrida _ roda teto em

gesso - luminárias - janelas em blindex -

esquadrias em alumínio - R$178.000,00

(_47) 3055 341-2
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Ref 6651 - Amizade - Casa Geminada c/
144,00m2 - suíte c/ sacada e armários
embutidos - 02 dorm -sala estar/jantar
- gar p/02 carros - R$238.000,00

Ref 4832 - Três rios do sul - Ed Vitor Alexan-
dre - Aptos cf 65.00m2 - 02 dorm - sala - coz

>

Residencial Terra Florae - R: Dom, , , ,

- sacada cf churr - vaga gar - área festas
" ',BOsco - Bairro: Vila Lalau - Jaragua dó Sul - �ef 4847} Centro - Ed Procópio - Apt�

-Entrega Junhof2011 .:.. R$10.000,00 de
IK

,Apartamentos de 02 dorm - Area Privativa: J c/ 127.66m2 - Suite - 02 dorm - 02 bwe
entrada e R$500,00 mensais até liberação do :', '69,63ri12 - Entrega Março/2013 - a partir de. "',/

- sacada .: vaga gar _ eoz mobiliada -

financiamento - Valor Total: R$97.000,00 ,,;1 R$115.000,00 . Y R$160.000,00
,

, ";",.' , /

ALUGU.EL
._ .

.

J

B-620 - Ana Paula - Casa Alv.
- 2 dorm, sala, coz, bwc, lav,
garagem. R$500,OO

A-541 - Vila Nova :- Apto - 2
dorm, sala e coz conjugadas, bwc,
lav, garagem.' R$650,00 + cond,

i

A-526 -:- Barra do Rio Cerro - Ap
tos Novos « 2 dorm, sala, coz cf
móvels.bwc, lav, sacada cf churr,
garagem. R$600,00+cond.

Ref 4844 - Tifa. Martins - Resid Eliana _

Apto c/ 59,+7m2 - suíte +'01 dorm - bwe
_ sala estar/jantar -sacada c/ ehurr _ vaga
gar _ Pronto para morar- R$115.000,OO

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

Ref 6673 - Nova Brasflia - 02 casas
- Casa 01 c/ 112.00m2 - Casa 02 c/
152.00m2 - Terreno com 840.00m2 -

R$490.000,00

Ref 6668 - Casa Alv e/200.00m2 -

'Suite - 02 dorm _ sala estar/jantar - 02
vagas gar - área festas - depósito -

R$340.000,OO

B-599 - Barra - Casa alv. - 2
dorm, sala, Cal, bwc, lav, gara
gem. R$600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II
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�

IMOBILIÁRIA.
www.itaivan.com.br (47) 3055 3412

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá de) Sul - SC

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

I -Apartarnestos com '54,76m2 e 67,53m2
, '

• 2 dormitórios
,

• Banheiro e área de serviço
- Garagem privativa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,,','

.

Imobiliária Engetec
� , �

Plantão: 8448-9724

8805-726318448-97238412-4712 8447-9319
� �

di· "',
.

o.

'pria �ro ·realidade.
.

. A� da agora,m liai podeI: r�flisUt'lflG. ter
aSllaJlrtípria �YlÍ!et �JOOisQU�de v'rd'a't �� cooft1ú�.e'prr�

'!:.MIÃil nE-. VetlD4lS:

··41;3055..3009 • 241.505(1

REF147 «Amizade - Lote cf .

318,'5m2 em rua asfaltada.
Aceita 50% de entrada e saldo
direto cf o proprietario.

REF:175 - Baependi « Casa alv. c� 1 suíte
.

+ 3 quartos, sala tv, sala jantar, 2. bwcs,
lavanderia, cozinha, garagem para 2
carros, área de festa cf chur;portão
eletrônico, toda laje. R$260.000,OO

i.

Fone/Fax

(47) 3373-2135

REF228 « CzerniewicI - Apto comt suíte + 2

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

de garagem. R$195.000,OO., --,

I 1 Ir, 'tI- .r ,l ,

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

quartos, bwc, sala c/ sacada, cozinha com

móveis sob medida, área de serviço, área de

'I " ;fe�ta', ,ifqragém. r:t$1'25.0dO;OO
.0.............. •. ._ •••_ .• _.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INVISTAJÁ NO EU FUTURO!

im6veis
....,

t\
.

I

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

Apartamento em

construção, 3
dormitórios (sendo

1 suíte), sala de
estar/jantar,

cozinha, área de

serviço, banheiro
social, sacada c/
churrasqueira e

duas vagas de

garagem.
Área privativa: 112,03m

Área total: 158,03m2

• ENTREGA PI JULHO 2011

VENDE: RESIDENCIAL BERTHA KLANN RS 240.000,00

VENDE: VILA RAU Casa em alvenaria contendo 3
dormitórios e demais dependências. Área construída
110 m2, em terreno com área 760 mz, Próx. UNERJ

R$ 220.000100

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
...Apart. 1 dormit., sala, COZ., área serv., bwc e

garagem. Rua Reinaldo Rau - Centro - Ed. Gioconda
Aluguel: R$ 450,00
...Apart. (novo) 1 dormit., sala, COZ" área serv bwc,
sacada cf churrasqueira e garagem, Resid. das Tulipas
- Centro, Aluguel: R$ 495,00
..Apart. 2 dormit., sala, coz.,lavand.,bwc, sacada e

garagem, Rua Domingos da Rosa -Ilha da Figueira
Ed .Bela Vista, Aluguel: R$ 550,00
...Apart, 3 dormit. (sendo 1 suite), 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 Epítácio
Pessoa, 1465 - Centro. Aluguel: R$ �50,OO

VENDE: AMIZADE Casa em alvenaria contendo 3
dormit. (sendo 1 suite), sala, cozinha cf móveis sob

medida, área de serviço, bwc social e garagem.
Área total construída 104 m2. RS 230.000,00

VENDE: BARRA Casa em alvenaria, 3 dormitórios
(1 suíte) e demais dependências. Área construída de
250 m2 em terreno de 765 m2• Possui ampla área de

festas c/ piscina. R$ 330.000,00

VENDE: CENTRO Apartamento contendo 02
dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, banheiro

e garagem. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Residencial Maguiltu. R$120.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref.0157) Res.
Ilha Verde - Ilha
da Figueira c/
2 dorm, bwc,
coz, sala de
estar e jantar,
área de serviço,
sacada c/ churr
1 vaga,área

,45m2. a partir
de R$80.000,OO
saldo pelo Plano
Minha Casa
Minha Vida.

Ref.094)Res. Akira • Vila Lenze c/ 2 dormltórlos bwc, Ref.0164)Casa na' Vila Lenzi cf 1 suíte, 2 dorm, bwc, sala de

Cozinha, Sacada com churr, Sala de estar e jantar, Area de estar e jantar, área de serviço, área de lazer com Churrasqueira.

serviço.área 56 m2 a partit de R$103.500,00, saldo pelo área terr.360 m2 casa 114 m2 R$260.000,OO aceita financ.

Plano Minha Casa Minha Vida, área 45m2 bancário cf FGTS, prox. Weg I.

Ref.053) Res. Emanuel- bairro Barra do'Rio Cerro
apto cf 1 sutte, 2 dorm, bwc. Coz, Sacada com Churr,
Sala, Área de serviço, área 87,50m2 R$140.000,OO.

Ref.069) Apto no Czerniewicz CI 1 suíte,
2 dorrn, bwc. COZ, sala de estar e jantar
sacada cl churr, área de serviço, área

105 m2 R$130.000,OO.

Ref.078) Res. Premier - Vila Nova - Apto
cf 1 Suíte, 1 dormitórios, bwc, coz. Sala

de estar e Jantar, Sacada com churr,
Area de serviço, elevador. Área 75,15 m2

R$155.000,OO.Entrada mais parcelas com

FGTS. Incorporação nO R-3. 48.615.

. .

TERRENOS

Ref.061) Casa na Vila Rau Casa cf 1

suíte, 2 dormltorios, sala de estar e iantar,
COZ, bwc, lavanderia, cnurs. Área 155m2,
Terreno 478,82m2 R$295.000.00. aceita

financiamento bancário com FGTS.

• Ref.089)Terreno No loteamento
Beira Rio - Terreno com 337m2
R$75.000.00. aceita financ.
bancário cl construção.

• Ref.0136)Terreno em Três Rios do
Sul- Terr. com 325m2 R$55.000.00.

• Ref.0151) Terreno em Três Rio�
do Sul- Terr. plano com 300m2
R$58.000.00.

• Ref.014)Terreno em Garibaldi Terr.

para chácara com água corrente
á 100 metros do asfalto. Área de
2.700m2 R$55.000.00.

Ret.0142) Casa no Res. Camposanpiero
- Jaraguá Esquerdo C/Suíte com closet, 2

dorm, Escritório, Coz c/ churr, Sala deestar
e jantar, Lavabo, Área de festas com crum;
Deck com piscina, Campinho de futebol, 2

vaga p/ carros, área 250 m2 R$489.000,OO.

Ref.0149) Casa no Jaraguá Esquerdo
- Sobrado parte de cima suíte, 2 dorm,
bwc, COZ, sala de estar e jantar,área de

serviço, parte de baixo lanconete c/ bwc,
260m2, ponto comercial, terreno 650m2

R$500.000.00.

REF.0109)Casa no Amizade loteamento

Champagnat Casa cf 1 Suíte, 3 dorm, bwc,
Cozinha, Sala de estar e jantar, Área de

serviço, edícula com 4 peças área útil120
m2 R$295.000,OO. Aceita financiamento

bancário cl FGTS.

Ref .021 )Casa Nova na Ilha da Figueira
Casa cf 1 suíte, 2 quartos, sala, COZ, bwc,

1 vaga de garagem, área útil 90.80m2
R$140.000.00 Aceita financ. bancário FGTS.

• Ref.005)Terreno no Amizade. Terr. com

área 318,50m2 R$75.000,OO aceita
carro de menor valor. financ. Bancáfio.

• Ref.051 )Terreno no Três Rios
do Norte - Terr. com 468 m2
R$69.000.00.

• Ref.0103)Terr. lot. Vicenzi e GadoUi
Terr. com 324 m2 R$40.000.00.,

• Ref.062)Terreno em Nereu Ramos -

Terr. com 315,62m2 R$60.000.00.

'I
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Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

Fone/Fax: (47) 3370-0700
,

IMOBILIARIA

MANN

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

de serviço, sacada c/churrasqueira, 1 vaga de garagem.
R$98.000,OO

ReI 3981 • Vila nova - Apto suíte + 2 dormit.
sata jaritar/Estar, c/ sacada cf chur.

R$150.000,OO

REF- 3732- Baependi- apto- Suite, 2
dormit., sacada c/churrasq. RS 130.000,00

REF· 3925- Amizade- lotes a partir de
R$95.000,OO

f 1522 - Baependí - Sobrado 4 dormit. (sune), salas, area

de festas, demais depend R$450.000,OO
- , --- L

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

Venha conferir e consulte a melhor forma de
pagamento 120 X direto com a construtora

>li

WWW.I

REF- 3921- CENTRO-APTOS 2 E
3 DORM. 1I0TIMO PADRAO"

ua.com.br

REF- 3941- Jaragua esquenío- casa de alto padrao: sune. 2
dorrn., 2 vagas garagem, jardim de inverno, tubulaçao agua

quente/fria. valor sob consulta. '._�.____,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� �I

A
FINANCIAMENTOS

� Franc'lis,C"O Ives· ��!M!!l
RI Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu )

t di' imóvel para financiamento.

corre ar e lli,MOVEIS 3370-6480 I 9609-0736
www.franciscovende.comlimoveis@franciscovende.com

Rua José The�doro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

rlllJ1m�&nlJJimml/l11llmlOliIUJ_i1IIlIIIJil_.'l/IihlD/ll/1ill_nfJ_m_m./1IIId/JI/IIIII/llllllllJl_IlI/llllllllJl.mIJfJ_m.numtJ/IUlnlll/!Jll1lll11!n/�_I1I/III/JI/1III1/IIJJ1IIIfI/IJnDIIIIIOIOI/I11II/PI.lf#ll1/llOmOlilll/1llll/lill/l1llllíl!lhlnlJP/lJf11li./lJillllll!lllDffflJJll108IJ
�

CRECI2455J

DELL
"

VENDAS·
en

I PRADI

Imóvel localizado no Bairro São Luis I
Terreno de 722,30m2, Casa em Alvenaria com

200m2, com 3 quartos, sala de estar, jantar, eoz

inha, 2 bwc, garagem, depósito e área de festas.

TERRENO COM ÁREA DE
529,OOm2 SITUADO NO BAIRRO

CZERNIEWICZ, JARAGUÁ DO
SUL - SC.

FINANCIAMENTOS
... Financiamentos Habitacionais

...

Aquisição de Terreno e Construção
(Com construtor próprio)

... Imove1 Novo e Usado

... Material de Construção
(Construcard)

...

Liberação de FGTS

REALIZANDO SONHOS

DA SUA CASA PROPRIA!!!

CORRESPONDENTE
M O B I L I Á R I A

(47) 3375-0505 :.CAI"/A

PRESENÇ4 9153-1112/9135-4977 n
CASAS .' ,CHACARAS

II
Casa - Centro, R. Hercílio Luz.
Corupá, 3 quartos, terreno 427,50m2.
R$170.000,00. Chácara 102.0%m2f1 com casa,

nascente, área p re orestamento.

Corupá-SC. R$100.000,OO.Casa 140m2 com laje, 3 quartos.
Mais casa 70m2, 1 quarto. Terr.
336m�. Corupá. R$ 130.000,00.

TERRENOS
Ótimo investimento para cDndomínio,

� 6m de frente para BR 280.

OFERTA
Casa 89m2, Corupá.

,

. R$ 66.000,00

Chácara 21.765m2, desmatada casa

de madeira lagoa. Schroeder -

Itoupava Sul. Valor a combinar. troca
Terreno SS.200m2, focaliz. Sr 280, km por casa em Jguá do Sul.
82. ao lado do Tureck Garten. Corupá.
R$ 350.000,00· FINANCIÁVEL.

TERRENOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.imobiliariaws.com.br
vendas@imobiliariaws.com.br- vendas1 @imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

WS Imóveis agora com

consultoria Habita_çJonal!
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federa�,=-,....

.,.,,-�

(47) 3373-34 4 I 3373· 66

Classimais 19

Financiamentos

_CAI"'A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

. ,* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação,

Ref: 207 « Centro/Guaramirim: casa

em alvenaria com 2 quartos, sala,
copa; cozinha, 1 banheiro, área de

serviços, churrasqueira. garagem. e

uma edicula nos fundos com 1 quarto,
casa toda murada com portao
eletronico, R$220,000,00

Rei: 208 « Cenlro/Guaramirim: casa

em alvenaria com 2 quartos + 1 suíte,
sala de estar e jantar, cozinha, área de

serviços. banheiro, churrasqueira e

garagem, casa toda murada com portão
eletrônico, R$270.000,00

, Aef 182 - Beira Rio! (juaramirim Casa de
madeira com 02 quartQs, sala, cozinha,

banhélro, lavanderia e garagem R$55.000,QO

-Ref: 188 Corticeira/Guaramirim casa em
alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro,

lavanderia e garagem, área construída 100m2 e

terreno com 420m2 todo muradp. R$ 90,000\00

No Centro em Guaramirim - Condomínio
f, �8do, área d� íestas, área fitness,
p round. Aptbs Com: 03 dormitórios
cemsuíte, 02 dormitórios com suíte. 02
dormitórios sem suíte.

Ref« 0186 Guaramirimllmigrantes - Casa em

alvenana, com 4 quartos, sala, cozinha. 2 banheiros,
lavanderia e garagem para 3 carros. casa com 200m2
de área construída, R$ 250,000.00 Ref: 196 Celltro/Guaramlrím« terreno com 364m2 ótima localizaçâo. R$75.000,OO

ReI 161 Sobrado. Térreo: 02 euancs, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia, 2 Piso: Sala,

cozinha. 02 suítes, 01 Quarto, banheiro, social,
área de festas e lavandería , R$ 210.000,00

Ref 184 « Nova Esperança! Guaramirim casa
em alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha,'

banheiro, área de serviços e garagem. 120m'
de área consltuida e terreno de 588m2•

RS 120,000,00

Rei: 198 Centro!Guaramirim Casa em alvenaria,
com 3 quartos, sala, cozinha, í banheiro,

lavanderia e garíigem, 118m2 de área construída e

terreno ecm 450m� todo murado. R$150.000,OO

Ref 205
Amizadel

Guaramirim casa

geminada com 02
. quartos sendo Ol
suite, sala, cozinha.

banheiro social,
lavanderia e

garagem, Casa toda
murada.

R$140.000,OO

Rei. 0008 Casa gemínada nova com 2 quartos.
sala, copa, cozinha, 1 banheiro, lav. e gar.. casa
toda murada, R$nO.OOo,OO Entrega pronta.

ReI: 0191 - Nova Esperança Casa
em alvenaria com 4 quartos, sala,
cozinha, 3 banheiros, lavanderia e

garagem para 2 carros, casa com

aprox. 200m2 e terreno com
743,20m2• R$ 300,000,00

Rei 174· Nova Esperança
Guaramirim. Lote no Loteamento
Denker, 403,09 m� R$ 62,000,00

" ReI: 199 Guamiranga/Guaramirim Terreno
com 189,780,00m2 contendo arrolzeíra, terras

produtivas, Terreno escriturado, R$ 800.000,00

ReI: 194 « Amizade/Guaramirílll: apartamento
com 2 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro,
lavanderia. sacada com churrasqueira, garagem
e área de festas comum. R$11 0.000,00

Rel173 • Cêl1tro I Guatiimir;rm, Casa com 03 quartos,
sendo 2 suães, 2 salas de estar, cozinha, área de serviço,
varanda, lavanderia, garagem para 2 carros e dependência

de empregada, R$ 310,000,00

ReI: 00193 lote no Guamiranga de
400m2 R$ 37.500,00

Ref 185« Centro/Guaramirim sobrado com

3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, área
de serviços e garagem para 2 carros. área
construída de 140m� e' terreno de 184m2,J

R$ 270,000,00

ReI: 209 - Ámizade/Guaramirim: terreno com

420m2 nas proximidades do íorum novo, terreno
pronto para construir e apto para. financiamento,
R$85.000,00

• Re.f� 197 Centro�Quaramlrlm Casa em alvellaria
com 3 quartos, sala, oozlnha, 1 banheiro,

lavanderia e garagem. 55m2• R$ 65.000,00

Amizadel Guaramirim
ReSidencial São Luis,

Lotes em ótima
Localização e ampla
infra-estrutura, ruas

pavimentadas,
playground fi passeio

estilo americano,
Fínanciável pela Caixa
Econômica. Apartir de

R$48.000,OO

• .. l' •
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COMPRAIVENDE 3275-0080
1010 E INCORPORA I ADMINISTRA Plan,tãoIMÓVEIS LTDA '

.........,;�-

AVALIAÇÃO de IMÓVEIS 9993-3881/9973·9089

Vila Lenzi
-Terreno 18X 34 ,

Rua com asfalto

prox. Super Lenzi
R$120 mil

Figueira - Casa
alvenaria com 3
quartos,ârea de
festas, fogão a

lenha
R$150 mil

Barra· Terreno
450,00 m2 Rua

asfalto prox.
Brazão.

R$120 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 alvenaria com

suíte 2 Quartos área de

festas,garagem
R$250 mil
NOVA BRASILlA· Casa suíte 2

Quartos, copa sala, pscina,
garagem 2 carros

R$235 mil
FIGUEIRA - Casa alvenaria com

3 quartos.sala, copa, garagem
prox. Brazão
R$150 mil

APTOS:
CENTRO: Apto. lindo suíte 2

quartos, garagem, 2 elevadores
Prox. Angeloni Velho
R$240 mil
CENTRO - APTOS. Ed -,

MUNIQUE 1 SUITE E 2
QUARTOS
APTOS, Ed D. WALL 1 SUITE E
2 QUATROS

TERRENOS:
AGUA VERDE - Terreno com

420 m2 escritura
R$55 mil
VILA lENZI - Terrenos 18X 24

prox. Arena
R$120 mil
VILA NOVA· Terreno com

15,50 X 23,82 comercial
R$240 mil

Czerniewtz - Casa
alvenaria suite 2

quartos,garagem 2
carros Prox. Pama

R$Negociável -
.

aceita Apto. Terreno

Czerrniewtz -

Apto. 3 quartos
lindo, quartos

amplós,
garagem 2

carros

R$130 mil

Rua Walter Marquardf, 407 .. Bairro Vito Nová

Cep - 89.259-700 .. Jaraguá do Su'I/SC
----

Todas as fases da vida são importantes..
, ,_.

,se Im6veisf você encontra o lar perfeito,
'.

'

para viVer os próximos melhores momentos da sua vida!

TROFÉU DE

NATAÇÃO
DA FILHA

•• f·•••••••••• ••• ••

. .

...... \ : .

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

. .

. .

NASCIMENTO
DO SEGUNDO

FILHO

O PRIMEIRO
ANIVERSÁRIO
NO NOVO LAR

Matriz: Rua 3700, nO 124 - Baln. Camboriú/SC - desc@desc.com.br
Filial: Av. Brasil, nO 2850 - Baln. Camboriú/SC - desc2@desc.com.br

Vendas e locações: (47) 336,.,414 I Vendas: (47) 3361-2222

Plantão de segunda 2 sébsdo. das 811 às 18h, corn taxas especiais, www.d

Ref. 5009 • Chácara em Garibaldi, com

306.000,OOm2, casa, pastagens, próximo ao

Posto Mime. Valor Negociável.

Ref. 3209 - Terreno no bairro Rio Cerro I, com
Ret. 2900 • Terreno no bairro Vieiras, com 4.000,OOm2, 20,000,00m2, próximo a Fabrica Nova da Malwee.

próximo ao Motel Misterios. Valor Negociável. Valor Negociável.

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

•

Ceval. R$80.000,00 Financiável.
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(47)3372-0555
PLANTA0

Im 91SS.1700 I.RlO 997g.c;750IMOBILIÁRIA

.

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

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

REF 512 - Ed. Caetano Chiodini -

Apto. 2 Dorm. R$120.00,00
Ref 341 - Apto Cf 3 Dorm.

R$125.000,00
REF 473 - Apto. 1 Suíte - 2 Dorm.

R$145.000,00
REF 397 - Res. Mathedi - Apto. 3

Dorrn. R$119.000,00

\
.

;mêr
-

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

R$145.000,00

I�� :

Ref 406 - Ed Mont Blanc -

Apto. Cf Suíte + 2 Dorm ..

R$348.000,00
REF 408 - Ed Arezzo - Apto. 1

Suíte + 2 Dorm. R$250.000,00
Ref 522 - Ed. Orion - Apto. Cf 2

Dorm. R$140.000,00
REF 433 - Res. Neumann - Apto. 1

Suíte + 1 Dorm. R$125.000,00

. Jaco Em
mendoerfer

- 1 Suíte + 1
Dorm, 2 Bwc.
R$268.000,00

�_;m;;��

Ref 527 - Ed Ruth Braun - Apto. Cf
2 Suítes + 2Dorm R$400,000,00

REF 511 - Casa Alv. - 2 Dorm.
R$115.000,00

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

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

cf lavabo. R$250.000,00
REF 543 - Casa alv - 5 dorm.

R$600.000,00
Ref 504 - Casa De Madeira Cf 4

Dorm. R$280.000,00
REF 434 - Casa com 3 Dorm

R$179.000,00
---

. Ref 379 - João Pessoa - Casa Alv. 2 Dorm. De R$118.000,00 Por 110.000,00

..

'

',,' AMIZADE'
..

-- .

,,"�;:-'_' SÃO LUIS

REF 348 - Sobrado alv - 1 suíte +

2 dorm. DE R$180.000,00 POR
R$174.000,00

REF 488 - Casa Alvenaria - 2
Dorm. R$198.000,00

REF 368 - Sobrado Alvenaria -

Suite + 3 Dorm. R$680.000,00
REF 513 - Casa Alv. - 1 Suíte + 2

Dorm. R$220.000,00.
Ref 528 - Casa Alv Cf 1 Suíte + 2

Dorm R$297.000,00
REF 417 - Casa Alv. -1 Suíte + 2

Dorm. R$198.000,00

Ref 495 - Terreno Cf 3.200M2
R$220.000,00

Ref 392 - Terreno - Terreno Cf
369M2 R$65.000,00

Ref 519 - - Terreno Cf 360M2

R$17�000,00
Ref 3�0 - Terreno Cf 393,25M2.

R$117.000,00
Ref 396 - Terreno 2.393,33M2.

R$1.950,000,00
Ref 333 - Terreno Cf 420M2.

R$58.000,00

REF 069 - GALPÃO COMERCIAL Cf
700M2 Cf 2 BWC, ÁREA ESCRITÓRIO

E PRODUÇÃO. R$4.200,00

REF 053 - GALPÃO COMERCIAL Cf
820m2 Cf VESTIÁRIO E REFEITÓRIO.

R$5.500,00
REF 080 - ED. ANA ISABEL - SALA

COMERCIAL. R$390.00 .

REF 076 - apto cf 2 dorm.
R$600,00

REF 051 - APTO. Cf 2 DORM R$600,00
E APTO. Cf 1 DORM. R$400,000

. / Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. 'coo 341- vela Nova ,_ Residenciat ,"lIiRilk:us ,.. Aparta.manto nav'o de �U)l.O com, 130mi" 'Vak", de' IR$ 3!O.OOO�OO. !
Ct:l'D lOS, ... GU'Ifalm.irim, '" F!4IusÔ'inha'� .,tlidl!Acia, 'lI.m Madllir." .C001 '2 qu.arto,s. $at,8',1 co:z.inb:JiI bwc" l,Jv:trujer;�a� gara'if!m:re'rr'fihfnlo 'll'f\lH!dt,flI:do, 1'98,�OOrnili, 'V:I!dar R$ stlOOOiJO. I

i 'CODIIIZ ,_ "Malime/dto Ca,_, NWlli ,�, ',f1I.'�d:lnf:/JIIi em ,Id_,.rar:".� Terrrenlo medindo, 2.'iO�'OIQm14� \talor' ,dI: R:$lOO.OOO.i{Jt)".!'I 'tOlO ;120 .. Rio Md�h... Residlncia IDI,dh'ldo 'J.4,SiDOm�: (1tnMA: WCA!lIlAJç,Ao� :1 '!Mlfte'l 2. quartiost s'idlitil" 'collj,nha, �liJ;iI�Jllru:J,erili e,1I(t'l'flfila ;; :1 b.wt� I,iril.er",� 'cn.urrllsqueita. V:J�or R:$ ,260.000JOQ., .

,
'

COD l'tS .. ' 'V'f4a ltlnli .. Rs,lidlndil,com e,s:ciri,tura" 1. 'Suite,. '1: qf/Ja:rtio's� :3 !:;J!d:as� 'cOilliin'ha, lav,lJu'1Ideril, área df! �1:'Sta,'S., :2 bWIC, ,flJ",'ra!pm" pisdn.:a•. próximo ao Si,ardin. leo:zt Vi'l!dolf' R$ iOOJD(!IO,'lJIJ. ,!I ./
COO 361- 81!rra do flUo Cif!rm'� RJe,s,idlnc!a ,!,m Ah/@na:rla� 1:60,00m'1i� t�lrfi!trno com 3'l:.s�Of!Jm'J." ;) qto,s� 2. bwc! s!,� COl.. , tav,lnd ... fj,B1',ili!f!Hrt. V3«or d@ R$ "l10JlOO,OO", ACJ!;.fti FiniOCt,ame'nto Çl!fi!thrt CEf. I

I, ,: ,rJtáata c.om lSOJlOOmJ, Ca,iJ1;i '€)0111' 5:0Im:m com .piscinaM, :Ui fi,loas de. p,f;i"JU!� um ,Iilfpl,OI d@'tre's,rancho!"tocafizadoina,Estrida Itb!:idi-o Grs,ndf!. \l:ster RS 1,300.,OOfNJO
'

1"1(;18118, a '!IfJwda nil 11"":11., R$ !85.000�OfJ, ,''.,

Idiflf.�O 'l.il�d'entij)lJi. MOI:llda do so,t� 1 SUlt,* '1 q'IJ:arto� $,I,lil, COl.� .a�� lillt;ada (CWIi chur'l1ls.q:u,jrll� 1 vi,11 de f,ara:'gtem, to(c:aU�sld,o 1010 bairro VibJ NOV'3. iRS 1J.SO.,O®lJO I
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Plantão
9187-2075/9902-4"

Rua An,lelo Sch"och!e;t" 280 sala 04, tel8fon
(

,Site:: www..trindadeimove:ls.:com.
• VEI,S
'Com,pra, .' Vende. AlUi••

,-,!....-- '

ti
'

'1'..-.,.
coo ::&2,1 � RBirillll!klM TIssta l'FerMn,d,a;

'MediAdo ''10/16mi'' de j.fift 6fi4 I '5iUfítif!$' 1.
•1r't1lJr1' 'MN'4 'rela de .M��� ,Ia. 'e 'CiO'"

in'teI,N:d'lSlf SlGds, r:1 mUl'fs$q, ln" 'RI

.-.11m", em.,. em l'$w., iJC5JJ!KM'JI
(Rnandsrt:llerfto ,di'etIiJII mm íGJ con.strum.f.·

(010389 � .SI.lIiblrAdo"ti,:1 '�i,'Ji,� III!l>BiOt' "I
. 'qUi__, ::1 Me. t.m.hll(mouttmtda.tIMII;"

.itadl;� .1i1i,di/f'J ,_. t,fllfhll!l!r'li'lsq,Udftl,
.

IDI�t,,� !lm6wfil M.,.",lq�� ,II8We.
,.,., Ndl!rih'Ii,. IlMl'II"dt:"'lI.w ,/I''Jipm P1Itlll '(1i'1I'M.•

Ttrrflfl;D tIlil'l!il46llm'«••$ itJ5iOtIó.oo Ale poP.ÍIIí.

qUl.Wtl!lJ$.. 'OlIUIJtlll� .íICilid".I'i 18WC� 1l,,1iJa:� ,

"

IflMIIf!I/h"ttIAt{Wlf_,,)� f'ft�t.tO. "IJ/J.' ,feft/l ftIM
.

, (fiI'iJir��!1itlil M.trflrtO (10m tti4m?I$
3/to*_.rMlIÀ,It. ,fIiI'opm••

C:od. "Jll. (ond6m�'do lBorp.,.'IiI:ti. t/19tm-�
no 21 andar, j. $l$lte tl 'slilllda, 'l,lqUlrtDs ,(,1
melulil� _'Itt� l'Jlandlrji ·biitiff de fli,."trildíl� 111111
de 'e:"::lr� 51ili'1//!I de J1ail"i'ti/alt, !I:!J."� 41i,ilJlI'IId� �.albó"
lIIuiI'lIII de! feftli5 if.1 (tJtur'llIiIliq,� IlIr. 'II"" até'

"8"'lfG5 '11110 $f$.�'o,.1R$ 'iIO..i.®:,OO

lAtA.'" IttUGA lOt, .• :tUM � l' !PI/SO _,

med�ndo 3'!JlOm� "' pr•• lIl10 tatt'6rlo, A,$
'''1D�OtJ se'm (Jolndominio

.

(,(/1'0 4',1, .• 'lOCItÇID tA:SA , ... ilJHPfilirldt".,.. 4
·IIIUP/lrftJlIIlI.. i.".� (l/llidlfllhli, '{_.:III.IIII1I1'&II,. bl/lll'llh'lll�'(I"

_'.1100,. ft:$ t10,,8
U�lffllPiI!fI!,�pJ"lmolfl!<,mlllttlHH UII!<"'Jr�riJlHlIJIHH�llYJjifH!'IiIHr!OOl!!iIIllI'UI'J,,"mIP#HI/iIIHIJ!I#II'<Ü/'roIJJIIJItlU�ijlltmllllW

.. IHlll'itlifdH'WUH!ffliH..
•

•••JIIitj"I!!fII".retllHplllllf'rllll. IUHI'lnIIl!�UI)ftIlllIH'.HlI iIII.lljilp",slllpllll!!._oIl!lIfI/II../fIJiIll!ltiI""IHIJIIJHIIH<Ü/fII!iIlr�lrI/'II>iI!JPlltHR<I!lmdfllJlllHIi"lfflp/lljl/lIi�l1l1f!ll!fIljfflrdllijJililmiijIIlf!lIW"f1flIlPIIIIiiIfflmIUI8ftl!fflJHII!IlJIIUl"j'
•.

""�_""ffl��"'Iffl"'lfflI"ll��''''1Ifto,rlffl,�!,���u.,.jfoo''''''''"IfIIrIi'H!_��,-._'�lt'thrf!!1�IriIf'_��orl1!�IfmoIIIo''''''''_-.III'�oriI<!_'�'�-'-""fI'tttIf'�_""fII!ttIIJ'���oWIt/fflrilfl"Ir·
.

TER,RENOS À VENDA 'í
I

1

(Df) 1.11 -lido ·tI "�*mit �,J.'II:.MiI. e ,de. /1111\1.
fif "I"q.,.,.J" .'tI �('Oll t ÍII_� 'ildhd �

d'fflllilllldePl!lddlltIJ,kf!i1 iClrfl;� '1 ....,','11$
I IP.Q�I!!l'••i 'lttffl"IIJOj rt!lilill:iI.te der ItU.,

�fJl;fjI:JIl, J,,-/'$i/&tl/) II!: jR'!IJIlf'tllfI fr.jlil!!'/líl.t.• .,
. litíJ*_,OQ! N:J,. 'Propol$'ti!Ii, dI 't't._ '0'11' 1;1Ij'f.'iI!í

�M'W'.

coo - 402 - .Terreno na Slma do Rio Cerro com 644,85mt de esquina. Valor R$ 65,000,00
COO - 344 - Corupá - chácara com 6,5 Morgos na Rua Carl/eras. Valor de R$ 90,000.00
COO - 350 - João Pessoa com 630,00m'. Valor R$ 325,000.00
COO· 394 - São Luiz ótima localização prox. KAIQUE com 303,OOml(12x25). Valor R$ 60,000.00
COO - 355 - Guaramirim - Flguelrinha com 360;00m'. Valor R$ 45,000.00
COO - 352 - Vila Nova prox. GATOS e ATOS 8GO,00m'. Valor RS 200,000.00
COO - 396 - Garibaldl- chácara com 33,OOO.00m' com pastagem,OS cabeça de gado lagoa de peixe, rancho, casa mista, toda

cercada. Valor R$ 13S,000.00 A/Pr
COO - 393 - Vieras - chácara com lS,OOO.OOm' com casa pequena de alvenaria, arvores frutíferas. Valor R$ 88,000.00
Chácara Tifa Theilac:her com 25,000.OOm1 . Valor R$ 85,000.00
Chácara na Estrada Ribeirão Grande de frente para rua principal medindo 12,000.00m2 prox. Igreja Nossa Senhora Aparecida .

.
Valor 85,000.00
Chácara na Estrada Ribeirão Grande de frente para rua principal medindo 3,800.00macom 02 lagoas, estruturas para construção
de uma residência • Valor R$ 85,000.00
Terreno na Figueirinha (proM. Pedreira I com 360,OOm2• Valor R$ 30,000.00

,
Terreno no Rau (proM. CTG J com 3,100.00m·. VallJr R$ 280,000.00

, Terreno Figueira [prcx, SC- 413 J com lS,OOO.OOmi,. Valor R$180,000,00
Terreno Guaramírlm (prOM. SC- 413 ) com 27,000.00m2• Valor R$ 350,000.00

coo la - .0, -,.., AJilid.r:, II
l.bl.llllilirJl.til quld,,'� i"I.l(íil:l;�; 1_.

.t::nadt fi ,ehliórlna,fllq (/ ''n.lfll!lj :1 'I/,IP dll
I.J'IIiItJlt", .filo dil ilf!;Itli. ptJf.fnl" A$

!..�_,Oll. tAlt .'.t'fU'iQ,

COb,ll" � l iJufM;, '.1 quJirt-. ,.Ii1�
, "átild1l11!l.lCitllfJIiIIU'I.'i!' -t,. qlil.lm:I� /lJWt1:, I$il!ild�t 1:

pt.� ,rMlo to,M '.,w:!i'lltII,I$ 24,S••,/to
I" M ,. ! .\""ôi!tlH ""

,"
"'ii
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J02186 - Saint Moritz - Aptos novos no bairro Vila Nova, 1
i

suite + 2 quartos, COZo sob medida, sacda cf churras., 2

J vagas gar., elevador, salão festa, playground. Valor:

�
R$1.200)JO.

! JD2515 - Água Verde - Apartamentos novos! Com 02

i quartos, sala, COZ., área de serv., bwc, sacada com

t

1'1:::::�:::rR::�;: sala _e�� NOVA 0011
,I centro da cidade com 30.00m2, um bwc. Otimo'

'I acabamento em porcelanato, massa corrida e gesso.

",,'Fachada de vidro. ValorR$500,00.
.

�
Jd2520 - Centro - Sala comercial NOVA com 100m2. Valor '

�ólflcado �
R$900,00.

JD2640 - Centro - Lindo apartamento no centro de

Jaraguá do Sul, com dois Quartos, sala, cozinha, área de

serviço, banheiro e garagem. ValorR$700,00 + Cond. i;
JD2634 - Amizade - Apartamento com dois quartos,
sala, cozinha, área de serviço, churrasqueira, banheiro,

!,garagem. ValorR$600,OO. , i
u

,

Jd2639 - Sala comercial no centro de Jaraguá do Sul
coni45m2. ValorR$650,00 + Cond.

i J02646 - Vila Nova - Apartamento com 01 suite + 02

Quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira, banheiro, garagem. Valor R$ 800,00 +

Cond.

J
Jd2638 - Nova Brasilia - Apartamento com 01 ®
dormitório, sala, cozinha, área de serviço, banheiro,

'.
garagem. Valor R$ 400,00 + Cond.

. I

____"
JD2591 - Centro - Apartamento com 02 dormitórios,

. sala. cozinha sob medida, área de serviço, banheiro,
garagem. Prédio com elevador e salão de festas. Valor

R$ 650,00 + Cond.

JD2498 - Nova Brasília - Apartamento com 01

dormitório, sala/cozinha, área de serviço, banheiro. Valor
R$500,00.

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

TEL.3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

162 - Tifa Martins, casa de alvenaria
com 130,OOm2 e terreno com

322,OOm2. Aceita troca por outro
imóvel R$200.000,00.

053 - Czerniewicz-casa com

285,OOm? e terreno com 392,OOm2.
(aceita troca por imóvel de menor ou

carro) R$260.000,OO

081 - Amizade - apartamento com
43,99m2 de area privativa. (aceita

financiamento bancário)
R$100.000,OO

012 - Nereu Ramos, casa de alvenaria
com 180,00m2 e terreno com 136 - Rau, geminado em alvenaria com
374,62m2. R$200.000,00 199,00'rrr. R$250.000,00

117 - Nereu Ramos, casa de alv.
89,75m? e édieula de 40,OOm2. Terr.
360m2 (aceita carro papo ou financ.

bane.) R$115.000,00

034 - Corupá - geminado novo de
avenana com 7B,S5m? e 91,64m2
(valor: por geminado) R$127.000,OO

061 - João Pessoa, casa de alv. cl
327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e

terreno c/190.600,OOm2• R$700.000,00

028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf
200,OOm2 e terreno c/329,OOm2 aceita

sítio. R$220.000,00

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,OOm2. _ .

033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,OOm2 R$54.000,00
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 .•.•.•••••.•..•..•.•..••..•••..•....•.•.....•....••. R$470.000,OO
046 - Amizade terreno com 489,48m2 R$117.470,OO
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.1 05,75m2 R$200.000,OO
083 - Vila Lenzl terreno com 406,50m2 ........•...•.....•.•..•.....•.....••.•.••..•..•.......... R$160.000,OO
086 -Amizade, terreno com 505,00m2 ...••...•..•..•.••.•.•..•.••.•...••....•.••....•.•..•..... R$79.350,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 ...•....•......•••...•..•••..••......

'

..•.... R$132.000,SO
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,OOm2 R$ 870.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,OOm R$300.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11,470,00m2 (ótimo pi indústria) R$400.000,OO
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375,OOm2 •..•......••.••••...•••••...•....•..•.•..•..... R$28.000,OO
130- Amizade -terreno com 61.500,00m2 .•..•..•.•.••.•....•.••....••.•.••• : R$ 500.000,00

156. - Chico de Paulo, terreno com i .141 ,34m2 R$150.000,00
234 - Amizade terr�no com 350,00m2.(Residencial Munique) R$ 92.000,00
236 - Amizade terreno com 375,00m2.(Residencial Munique) : R$ 92.000,00
237 - Amizade terreno com 364,00m2.(Residencial Munique) R$ 92.000,00
238 - Amizade terreno com 362,50m2. (Residencial Munique). . . . . . R$ 92.000,00

CASAS

009 - Centro, casa de alvenaria com 317,OOm2 e terreno co� 900,00m2 . .' ..........•.•.•.....•.•....•... R$550.000,00
020 - Três Rios do Sul- casa de madeira com 110,00m2 e terreno com 420,00m2 ....•....•..............• R$93.00o.,00
057 - Nereu Ramos - casa de alv. com 108,00rn2 e edícula com 40,OOm2. (aceita terreno cf parte de pagamento). R$170.000,OO
040 - São Luis, casa de alvenaria com 110.00m2 e terreno com 392,00m2 R$140.000,00
087 - São Luis - casa de alvenaria com aprox. 120,00m2 e terreno com 453,60m2. (aceita apto de menor valor) .. R$170.000,00
129 - Ribeirão Grande do Norte, casa de alv. cf 80,00m2 e terreno cf 607,50m2 ..•....•..•...........••... R$90.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,OOm2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.000,OO

021- Schroeder, sítio com casa rnlsta e terreno com 16.007.00n'l2 . . . . . . . . . . . . . . . . . R$130.000,00
026 - Santo Antonio, com área de 475.6S0,00m2. . .....•....................•.•..•.•..•........... R$400.000,00
030 - Santo Antonio, cf casa de alv., rancho, lagoa, cl área de 175.000,OOm2. aceita imóvel de menor valor R$430.000,OO
038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m2 ......•........ , ...............•.....•................ R$175.000,00
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,00m2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas, R$SOO.OOO,OO
048 - Schroeder. - casa com100.00m2 e terreno com 22.955,80m2 (aceita casa como forma de pgto.) R$280.000,OO
163 - Guaramirim - cf casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas ... cf área de 126.600,00m2•...•....•. R$640.000,00

I,lNIlEsnMfNtÔS
Temos imóveis a venda em Balneário Camboriu

COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA - R: Guilherme Weege, 166 - Edifício lergamo - Centro
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Edson Müller CeI. OI (47) 9112-1700- Tim 960,1-1726

Corretordeim6veis (47)3372-1700
CRECIISC N°. 8530 Jaraguá do Sul, - se Cep: 89.252-'190

www.muUercorretor.com.br

Cód.1049 - Nova Brasília - 2

suites(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala Iv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

R$ 650 mil

Cód. 1036 - AMIZADE
Loteamento Itacolomi -

, R$ 90mil c/escr,

Vila Rau, com '1 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,

garagem, Terreno com 374m2•

R$ 85 mil

Cód. 1 044 - Barra R. Molha

(Próx. gruta) -suítes)+3 qtos,
sala, copa, cozinha, f09 lenh.

garagem, bwc

R$140 mil

SCHROEDER - Rio Camarada, 4 km
centro Chácara com ti· 11000,00

m2, com casa, Rancho, plantações,
com telefone, pomar etc .. Valor

R$110mil

Cód 4005 Rio Cerro II
25000m2, casa c\200m2

mobiliada, rancho, lagoa,
árvores frut.

R$ 220 mil

Cód.1075 - Chico de Paula -

2 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia, garagem,

Financiável CEF

R$130 mil

Terreno com infra estrutura 1500 m

do Noviciado-Pedra Branca, Barra
do Rio Cerro. 3000 mil m2 água
corrente, árvores frutíferas., todo

cercado. OFERTA R$45 Mil

PROJETOS E CONSTRUÇOES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande

experiência no mercado de construções."Deixe todas as preocepações 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."

tLNANÇIAMOS PELO SISI�MA
LS;:H)_.mi!_lh_a_Ç�M rnJn.h_a VjDAf

Projetos Estruturais e Arquitetônicos

Casas Bairro ÁrealTérreno' Const�uçãó" Valor
1002 Baep�r1dt,

.0 "

i �oomt 350mz 500mi!.
1046 SFStltilguaçu 600m2 600m23pav. 55001l!
1048 Centro . 532m2 150mz 800niil
1065 VilaNova(2casas) 1500m2 35001il
1066 Praia Barra do Sul aprox.90m' 135mil

Apartamentos Local
2002 SFS/Ubatuba 1 quadra do mar 70m'/Suítet2q 95mil
2019 Baln.Camborlú quadra do mar 255mil

2012 Entrega 2010 N.Brasilia Sulte+1q 150mil
2016 VllaLenzi rloresta 2quartos 110mlt

2017 Amjtade Cond, "' 3guartos 12$roH
Tértello Area
13040 Centro(prox.Kohlbach) 3.000m1+/. 650mil

Chácara
4041 SFSIRibeira 172.000m2 250mll
4003 Pedra Branca 90.000m" 300mil

4005 Rio Cerro li 25,OOOm' 220.mi!
4006 Mass.lRibGustavo 201.000m' 180mil
4007 São Bonifácio' 242.000m2 • (Prox.Palhoça) 1.50mil

BREVE EM ARAQUARI, LOTEAMENTO
I DUSTRJAL, COM LOTES A PARTIR

DE 6
.

? VA OR O

f. (h.b Ia n�o G !,H �m ther (Ade)
Corretor de Se'fll.!!·os
R'��l, 050824.-1.059467-9

IMÓVEIS EM GUARAMIRIM
C. Paulo
Corretor de Imóveis
CRECI9757

• COMPRA'e \lENDA DE IMOVEIS
(casas. aptos., Ierranos, chácaras.
comerciais e lndusírtaís)
• LOTEAMENTOS
- FINANCIAMENTOS (SHI)

ASSESSORiA tMOBiLiARIA

ir 3373-5738
� SEGURO nE AUTOMÓVEIS c CM. .,INHÔES

RES,D1'.NCI':'.IS
(PatrimOnial a contra roubos)
, SEGUlJ,O DE '1/10/\
• SEGUnO GLOBAL PARA Er,,!PRESt·.s EM GERJ\L

Rua 28 de agosto, 2255 - Centro - Guaramidrrt(Jt�t��ITGuaravel Veículos)

uaramirim
ef. 50-Casa cm Alvenaría, no baino Amizade com 135 ,OOm'. Va'lo,' R$
48.000,00
cf. 30-Casa em Alvenaria, lIO centro cOJU 160,00m'. Valor R'!i

59.000,00
ef. 3S-Casa cm Alvenaria, no bairro Avaí com 112,OOm-'_ Valor RS

]5.000,00

Ref. lU-Casa Místa. no bairro Avaí. com 56,0001". Valor RS
8.000,00.

. .

ef, 52-Casa em Alvenaría • no bairro Amizade com 76.0DIU'. Valor RS
10.000,OQ.

.

ef. 1 ilO-Casa Alvenaria, IlO bairro Brudertha t com 1 OO.OOm'. Vlllor R$
0.000,00.

.

ef. 69-Casa Mista, no bairro Corticeira com 70,O(hn'. \[ldor RS
0.000,00.
lef. 98-Casa M'lsta, no bairro Quati com I DO.DOm'. Valor RS 95.000,00.

�et 78-Casa Atvenaria, no bairro Bananal do Sul com 135,00111', Valo.'

S 98.000,00.
ef. 77-Casa Mista, no bairro Rio Branco com 45,OOm', Valor RS

8.000,00.
ef. 72-Casa Alvenaria, DO bairro Avaí com ti D.OOIlJ'_ Valor RS

15.000,00.
ef. 99-üIsa Alvenaria, no bairro Quati com 250.00111'. Valor R$

20.000,00.
ef, 83-Casll Alvenaria, no bairro Amizade com 140,(JOm'. Valor R$
30.000,00.
ef, l!4-Casa Alvenarta (sobrado), no bairro Recanto Feliz com

50,00m'. Valor RS160.000,00.
ef, 66-Casa Alvenaria, DO bairro Corticeira com 1 15,OOm'. Valor RS

60,000,00.

ef, 37-Casa Alvenaria, no bairro Avai com 97.00'. Valor RS

65.000,00.
cf. 112-Casa Alvenaria, no bairro Amizade COIU 120,OOm'. Valor R$
65.000,00.
ef, 63-Casa <\Ivcnaria, no bairro <\\'aí com 150,OOm'_ Valo!' RS
95.000,00.

�l'r. IOg- Casa Alvenart», 110 bairro Amizade (Com 170,OOm'. Valor RS
20.000,00.

cf. MI-Casa Alvcnarla (sobrado), 11" bairro \Illi.rade L'OlTl )6'::.ll()1ll
alur I�$ 230.01111.00.

l----�TERREtios
---.---.---.--.:----.---"

)
}

j

I
j
j
I
I
}
,

I
VILA NOVA - Residencial Grand Ufe Apto n. I

503 - com elevador C/sala estar/jantar, :
cozinha, lavanderia, 2 quartos, 1 surte, I'. Terreno loteamento Jardim das Acácias - R$65.000,00

banheiro social, sacada com churrasqueira, 1

vaga de garagem. R$200.000,OO Entrega em I
fevereiro 2011 I

AMIZADE -

RESIDENCIAL
JULIANA

Apartamento nO 403
- 4° andar -

R$152.000,00
Apartamento nO 303

- 3° andar
MOBILIADO -

R$170.000,00 Aptos
com suíte + 2

dorm., sala, cozinha
lavanderia, bwc
social, sacada c/
churrasqueira e 1

vaga de garagem
PRONTOS PARA'

MORAR.

VILA RAU - Residencial Atlantis - apto 201
Com suíte + dois dormitórios, sala

estar/jantar, cozinha, lavanderia, banheiro

social, sacada com churrasqueira e 1 vaga
de garagem. R$160.000,00.

• Terreno - loteamento Itacolomi II R$87.000,00
• Terreno - loteamento Ville de 1yon R$82.000,OO

• Terreno - loteamento Champs Elieses R$128.600,00
• Terreno loteamento Demathe - Bairro Nereu Ramos

R$57.000,OO - lote 5

Rei: 43-Tc!'rcllo, no bairro Amizade (.:0111 14.500.00rn'. Valor RS

116.000,00,
Ref.Llf-Terreno, no bairro Aliai com 360.00rn'. Valor R$ 60,000,00

Schroeder
Ref. I09-Casa Alvenaria, no bairro Schroeder I com t30,OOm'. Valor
R$ 78.000,00.

Ref. fJ O-Casa Alvenaria, no bairro Schro�dt:r I com 70,OOm'. Valor RS

65,000,00.

TEMOS ÁREA INDUSTRIAL
A PARTIR DE R$ 7,50 PI M2

TEMOS CHACARAS A PARTIR
DE R$ 78.000,00

ar
•

m •e •

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.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamento de 2 quartos
contendo:
o cozinha,

o sala de estar e jantar
conjugados;

o 01 bwc social,
• lavanderia,

• sacada com churrasqueira,
• portão e porteiro eletrônico,

• 01 vaga de garagem,

Apartamento de 3 quartos
contendo:

• 01 suíte + 2 quartos
• cozinha,

o sala de estar e jantar
conjugados;

• 01 bwc social,
• lavanderia,

• sacada com churrasqueira,
• portão e porteiro eletrônico,

• 01 vaga de garagem,

Terreno com àrea de 65.567m2 - localizado
na Rod. BR 280 - Km 50 em Guaramirim

Terreno com àrea de 28.273,99m2 - localizado
na Rod. se 413 - Km 11 em Massaranduba

Terreno com àrea de 79.000m2 -

localizado na Vila Nova

Terreno com área de 118.567m2 -localizado
na estrada Bananal do Sul- Guaramirim

Terreno com área de 9.900,OOm2 localizado na

rua 28 de agosto 2.143 em Guaramirim-Se.

Imóvel com área de 862,40m2 - contendo casa cf
área 317,OOm2 em alvenaria IOGalizado na Rua Antonio
Teixeira dos Santos Jr 73 - centro - Jaraguá do sul-se

Para mais informações contate-nos!

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,OO

• Ref 088 - Barra do Rio Cerro - Terreno
com 17.61 0,40m2 - Rua Pastor Albert
Sehneider - Próximo 'a Malwee Malhas

•
.

Ref 087 - Barra do Rio Cerro - Terreno
eom 334m2 (13,50m x 24,75m) -

R$67.000,00
.

• Ref 086 - Barra do Rio Cerro -

Terreno com 945m2 - R$77.000,OO

PIOO15: GUARAMIRlM, BAIRRO AMIZADE. Sobrodo de aflde aho padrão.
Parle sup.:2 quort.,2 banh., I SUÍIe ridaIeI e bonh.hidrom.+ 1 solo. Pn!1e
de Imo: rozinho, kMJnderid ri rnówis sob med"1do,solo lVr!Of11Ur/tlI1or.
Uma amplo área de lesIu noestilo rúsIirorliJgão e fomo a leMa e dlUr
rasq., 1 de!penso e I banheiro + uma findo pisónode IÍnil Pomíoelett.

_G!lfogemparo4Ul11"OiT�rI���..:.��L

PIIXXl8 : RE$. NOVO HORIZONTE - Apro. com 1 suí1e + 2 qual19S,sa
la,rozillha,lavanderia, soax!a ri mur., 2 vogas no gamgem. 7" andor.

AWGA-SE ou VENDE-SE. APTO NOVO DE AlTO. PADRÃQ
PI0007 - TABULEIRO. (asa de alvenaria cem laie. 3 Dormi
tarios. (om móveis. Terreno rom 321,60m2• R$200.000,OO.

E-mail: contoto@poroisoimoveis.net

Cod. 154- Casa em

alvenaria 90m2 c/02 quartos,
sala,cozinha, Bwc, Varanda,

.

Garagem e lavanderia.
Terreno c/ 450,00m2

Valor R$120.000,00-
Negociáveis, ou troça-se por

chácara

Cod.153 - Casa Mista c/90m2
c/ 3 quartos, sala, coz, bwc, Grc
rogem, lavanderia,churraqueira.

C/ Geminados no fundos de
14,5,50, para 2 kitinetes c/

1 quarto cada, cozinha, bwc,
lavanderia, c/ padrão de luz

separado. Valor R$140.000,00-
Negociáveis

Cod. 168 - Casa alvenaria c/
4 quartos,1 c/dose.c/ suíte e

hidromassagem, sala grande,c/
Bwc,Cozinha,com aquecimento de

água a gás,e tbem os Bwcs,Camara
de segurança,e cerca Elétrica,área de

serviço c/bwc, Garagem, Varanda.
Terreno 570m2 Valor R$235.000,00

- Aceita negociação ref. Apartamento
em Guaromirim ou Jaraguá.

Cad. 171 -Terreno 360m2- 1 2x30-
plano e escriturado,Yolor R$

45.000,00, somente o.vista, não
aceita financiamento

GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM - NOVA ESPERANÇA GUARAMIRIM - AVAl GUARAMIRIM - AVAl

Cod. 164 - Casa em alvenaria
de 100m2 c/2 quartos, sala,

cozinha, Bwc, lavanderia,
garagem. Terreno c/ 531,97 m2

- Valor R$125.000,OO - Venha
conferir

Cod. 150 - Casa alvenaria 95m2,c/
3 quortos.copc/cozinho.bwc,
Garagem, + Sobrado 60m2-

Cod.165 - Sobrado 227m2 c/ liiolo maciço avisto,no 2°Piso c/
2 quartos, selo, cozinha, sala, churrasqueira,balcão de pia em

Bwc, lavanderia, Garagem, mármore, e janeloes de vidro.
c/ 2 Kitenetes - Terreno c/ Terreno 380m2 ,Valor R$160.000,00

450,00m2 - Valor R$ 150.000,00 Aceita proposto,como terreno,
- Negociaveis, Aceita carro até Caminhonete em bom estado,

20.000,00 como parte de pagamento.

Cod.172 - Terreno plano pronto
pra construir 374m2, escriturado,

Valor R$ 60.000,00, somente
avista

www.osnicorrelordeimoveis.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão 965 r -9028 - 9973-9002
.

�

.

.

�
.

�3376·5050
R. Feliciano Bortolini, 1081 - Barra do Rio Cerro

locação - contato@imobiliariareal.net

REF 034·Terreno Residencial na Rua Feliciano Bortolini· Barra do Rio Cerro,
contendo 900,00m2 sendo 31,60 de frente para a servidão e 28,50 lado direito

.

e esquerdo. R$250.000,00

REF 0112- Terreno no Bairro Rio Cerro I,
( prox a Choco Leite).área de 5132.

R$ 55.000,00

www.imobiliariareal.net
.

REF 0099· Casa na Ilha da Figueira- Casa
.

com 1 suite, 2 quartos, 2 salas, BWC.
lavanderia, piscina, banheiro da pisacina,

garagem. Area 483,75 m2, e a casa em media
140 mZ. R$17S.000,00

REF 033 • Terreno na Rua Horacio Rubini - REF 037 • Terreno na Rua Albano Pradi _ Com REF 092 - Ierreno- Rio Cerro - fazendo frente
Barra - com 1.900m2 sendo 19,00 de frente 448,00m2, Prox ao Posto Cidade da Barra, R$ com a Br 280 cl área total de 30.0GO,OOm2.

100,00 de comprimento. R$250.000,00 135.000,00. R$1.650.000,00

REF 0103-Terreno no Bairro Jaraqua
Esquerdo-(prox Speed Pneus) com

2.076,OOm2. R$ 800.000,00

Ref 1081l-'Cilsa no Bairro Vila Lem:l, com 1 suíte,2
quartos, Z bwcs, escmório, sala de esta� sala Ue tv,
oozlnha. (lob área de.serviço. área pe festas,
g,aragem para 4

n.,
s, piscina. Preço R$340.000,OO

Apartàmento rio Bairro Água Verde, com 2
quartos, owc, sala de estar, safa de jantar,'.

"

cotinha, área de serviço, sacada com
churrasqueira, i vaga de gara�em, Pteço

R$135.000,OO ,

ANA
r

IMOVEIS

flef. 3035· T�rreno no Bairro São Luiz, área

388150m2, Preço R$87.000,OO

3370.11221
Bua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso

CEP 89251-460 .. Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.br�l-ivana@ivanaimoveis.com ..br
Ofertas válidas até a data de 03/8/10

Ref. 1091· Casa,no Bairro ViJa
Lenzi, 1 slllte, 1 quarto, bwc socla!,
sala de estar; copa, cozinha, área tle

�erviçoi área "de testas,' garagem.
Preç9·R$189.000,OO

ReI. 2073· Apartamento no Centro, com 2 quartos.
hwc, sata de estar, sala de janta� c@zil1l1a, sacada. área

.
de serViçO, 1 vílga �e garagem· Preço R$133.000,OO

ReI. 1'093· Casa no Baírro BaetlellÓi, com 1

suhe, 2 Quartos. bwc; social, safa de Iv, sala de
estar e logos. oozinha. �rea dE) serviço, 2

v�gas de garagem. Arila dO terreno
2.187,50rn2. Preço R$ 990.000,00

ReI. 3036- Terreno na Bairro
Amizade, area 360,OOm2, Preço"

.R$117.000,OO

Ref. 1092· Sobrado no Bairr./) Amizade! com; Pipo inferior- saía de tv,
sala oe visita, lavabo mobiliado, despensa. bw.c fllobltiado, área de serviço

com móveis, garílgem PI 2 carros. QUiosque, piscina aquecida.
churrasqueira. Piso ,superior!- sala com sál;àda, 1 suíte rnast(jr com

. armários, 2 suites. Preçt) R$ 590.000,00

Ref. 2054· Apartamentos no Bairro Nova
Brasilia, com 2 quartos, :bwc, sala de estat
sala de j;mtar, sacada com churrasqueira,

c\)zinha, ârea de servIço, 1 vaga de

garagem. Preço de R$125.0o.0,OO a R$
, �35.000,OO.

Ref. 2070-
Apartamentos ri.o
Bairro Vila Nova,

, Res. Dom
Michael, com 1

suite, 2 quartos.
saia de estar,
safa de jantar,

COZInha, sacada
com

çhurrasquelra.
área de serviço.
1 ou 2 vagas de
garagens, Área
de 89,OOm2 a

110,OOm�. De
R$lliO.006,OD li

Ji$200.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.ricardoimoveisjs.com.br
o (47) 8808-5378

\;3 (47) 8835-6617
2 (47) 9639-4751

:5 (47) 8861-2228
a. (47) 9111-1184 Faça AQUI seu

financiamento bancário!

.//111'

�RICARDO
" COMPRA - VENDA· ALUGA · ADMINISTRA · VISITE·NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

Vila lalau - Kit 1 quarto,
sala/cozinha, banheiro,
lavanderia. R$300,OO. ( A partír
de Agosto).

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CREU O1l420

rw� -;;(��to ..-.

7Zó� ��� do � "-C�!
Rua 28 de AgostoJ 728 - Guaramirim 47. 3373 - 1 905

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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.

I"" Ii.\!/,'I!! J".. 'ft;Jf'''''y,��,�A�\,jI,ÍiI''<'f!.. it:;'�li9!Iff:I/SiIi.��
- Reg. Imóveis MI mãe 59.123

I

�RflN"\\ �V��IV1�VI��R r!/[;Il.I'i,;;"�IJ,.,

( >
-

�
- •

.

Finanéie pela Caixa! Entre em .

cnntaie parà maiores detalhesi,

Bairro Rio da Luz - lotes com aprox. 350m2,
- Reg. Imóveis MI9.205.

Lot.
Amizade,
lote esquina
com área de

: 486,10m2,
rua com

asfalto -

; Reg.
: Imóveis MI
50.966

. LANÇAMENTO
Edifício de alto padrão - Localizado em zona central de

Jaraguá cosut- área privativa: 114m2

. Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes
Com escritura - financiável- Reg. Imóveis

MI24.783.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"'B'....A\lNI/If� '47) 9176-0064
PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

EDIFíCIO DON
ALDO GEHRING
Com 1 suite, 2
quartos, sala

em 2 ambientes
jantar/estar,

, copa/cozinha,
Iavabo, área de
serviço, sacada
c/ churrasqueira

e 02 vagas de
garagem. Apto
com aqueci
mento á gás.

COO 21

RESIDENCIAL
PORTO

�: SEGURO.
,� Apartamento
,It semi mo-

1 1,' biliado, sala, 3
� iquartos (sendo

I 1 suíte),
!:ii 'I' i sacada com

J - t churrasqueira
ir-'" COO 493

Ed. Evidence
'[pwer -Aparta
mento com 3

suítes, sala estar/
jantar, 2 vagas
de garagem,

cozinha,
lavabo. Área de
lazer: Piscina

adulto e infantil,
churrasqueira in
tegrada á piscina,
sala de ginástica,

sara de jogos,
sala de cinema,
salão de festas,

playground.
Heliponto. COO

322

EDIFíCIO CHIO
DINI - Cobertura,

Apartamento
. com suite,2

,

, dormitórios, de
pendência de em

pregada, 5 bwc,
cozinha, sala, 2

...
_ vagas de garagem.

Localização.
Prjvilegiada, ótimo

_ apartamento.
COO 300

Terreno comercial com área de 301 m2, frente
para Rua Ângelo Rubini, próximo ao supermer

cado Brasão, COO 504
Terreno com área de 1.653,35 m2 , de esquina

com a Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira. COO 550

EDIFICIO TULlPA- Apartamento 94,25 m2, com 1
suíte e 2 dormitórios, 2 salas, banheiro. Próximo

ao Clube Beira Rio. R$ 230.000,00 COO 502

CENTRO - CASA COM SUITE + 3
DORMITÓRIOS, BWC, 2 SALAS; COZ
INHA, DESPENSA,LAVANDERIA, JAR
DIM, GARAGEM PARA 2 CARROS. R$
1.950,00. COO 554

_,.--•......'t;��
.-;:::,!i;.-

.BAIRRO VIEIAAS PRÓXIMO WEG II - Bom
apartamentô com sala, sacada com chur

Centro - CENTRO. ED. CHIODINI, Apar-
-

-

rasquera, 2 Quartos, banheiro social, coz-

tamento com. cobertura, sala, suite + 2 inha, área de serviços separada, garagem.
dormitórios,5 'Prédio novo com salão de festas e bici-
bws, cozinha, dependências de empre- cletário. Aluguel R$550,00, condomínio
gada,2 vagas de garagem. Loealização barato.
Privilegiada. R$3.500,00 COO 585

CHICO DE PAULO- Terreno de esquina no lotea
mento Firenze III com 409,50 m2• R$ 68.000,00

COO 597

• APARTAMENTOS • SALAS COMERCIAIS

MARCADO CENTER - de 47m2 á 308 m·
consulte-nos!

Amizade - Casa alto padrão no Champag
nat,03 suítes cf moveis embutidos, sala
de 03 ambientes,lavabo,cozinha e área
de serviço mobiliados, área de festa com

piscina,garagem02 carros. COO 579

Vila Lenzi - Excelente apartamento com

3 dormitórlos.sendo 1 suite, banheiro
social, cozinha,área de serviços, sacada,
garagem. R$680,00. COO 427

CENTRO - Eb.GARDEN FLOWERS. Apar
tamento com ótimo' acabamento, piso
porcelanato, gesso, semi mobiliado, com
cozinha, área de serviço, banheiros e
sacada. Prédio com sauna, home theater, Centro - Galpão com 300m2, Ótima
academia, sala de jogos, piscina e amplo localização, com banheiro. R$salão de festas, 2 vagas de 8aragem mais

.... depósito. Aluguel R$1.400, O. COD-600. 1500,00
.\ ....

�
" i

CENTRO - Sala comercial com 5 repar
tições, 2 banheiros, cozinha, depósito,
vaga de garagem. R$ 3.500,00.

,
.

·GALPAo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\ .....
. \

)
"1
\

!

�

�,
I

(
j'

J
,

�
J

�
\

�

1 �'"i-
,

1
]

�
�
,

i

�
�

�
1
,

J
1
)
)
\

Classimais o CORREIO DO POVO • Fim de sernarna. 31 de julho e 1 de agosto de 2010

I •

loc'

.a.o.5J - APTO CENTRAL - RES. Nm
YOBK

.

área privativa de 82,81 m2 - S
+ 2 r ,1 vaga garagem, R$190.001

3005 - APTO CENTRAL no Res. Amar;
thus cf área priv ,tiva de 183,53m2 - SI

master + 2 qtos, 2 vagas de .raqer
Sol da manhã. R$480.0l ,00

'

'_..;.;_,=-.;;..-;::lI-":';'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lptes de esquinas no

�Amizade, na Tifa Schubert.
����\!1\��\�\\"� ü!\ \"\W® '�lI1'"·\i\I!l\,,,,��\;:j.lifl\I\\..e\'!\1V

CASAS:
H636 Casa alvenaria com 01quarto. Bairro
Baependi. R$350,00. .

H652 Casa de madeira com 02quartos. Bairro
Jarguá 99. RS350,OG
H648 Casa de rnadsra com 02 quartos. Bairro
Santa Luzia. R$450,OO

.

H633 Casa de àlvenaria com 02quartos. Bairro
Tifa Ma'rtins ; lnt, Firen]e IlI. R$480,00.
H650 Casa de alvenaria com 02 quartos. Bairro
Jaraguá 99. R$500,OO
H651 Casa d� madeira com 03 quartos. Bairro
Rio Molha. R$770,OO,

I H654 Casa de alvenaria com 02quartos. Bairro
Três Rios do Norte. R$450,00
H655 Casa de madeira com 03quartos. Bairro
Czerniewicz. R$600,OO. \

APTOS:
H909 Quitinete com 01 quarto, Bairro Santa
Luzia. R$214,OO
H411 Quitineta com 01quarto. Bairro Jaraguá
99. R$300,00
H408 Qurtinele 01 comodo + BWC. Bairro Nova
Brasilia. R$360,OO com água e luz Induso.
H403 QuiUnate com O 1 quarto. Bairro Nova
Brasilia. R$420,00 + Taxa de água,
H542 Apto com 02 Quartos. Bairro Vila Lalau.
R$430,00+Cond.
H545 Apto com 02quartos, Bairro Vila Rau..
RS480,OO.
H544 Apto CQm 03quartos. Bairro Nova Brasilia.
R$580,00.
H541 Apto éem 02quartos. Bairro Centro.
R$650,OO + Cond

,

H536 Apto com 01 suite + 02quartos. Bairro
CENTRO. R$700,00 + Cond.
H540 Apto com 03quartos. Bairro Centro.
R$700,00+ Cond.
H546 Apto EXCELENTE PADRÃO com 01sllite
com hidra 'e cíoset + 02quartos. sala estar,
jantar e sala de Iv, cozinha, área serviço,
churrasqueira, 02sacadas, WC social, lavabo,
D1vaga de garagem, área total de 219m2,
TODO MOBILIADO. Predio com 02 elevadores,
píscina, área de:festas. R$2.200,OO t Cond. +

ou- R$300.00.

ALUGUEL COMERCIAL:
H715 Sala comercial com 56m2• Baitro Santa
Luzia. R$378,OO.
H718 Sala Comercial. Bairro Centro. R$390.00·+
IPTU + Cond

;; "':'.;;
H701 Sala comercial com 90m2• Bairro'Penlro.(

R$490,OO + Cond. + IPTU. .' "

H710 Sala comercial. Bairro eova Bras!lia.: .

R$500.00 �
_

":�_I
14717 Sala comercial êom 32m' + WC. Bairro'
Centro. R$670,OO + IPTU.
H707 Sala Comercial. Bairro Nova Brasilia.

·R$600,OO.
.

H700 Galpão. Bairrp Chico de Paula. R$600,00.
H713 Sala comercial com 130m'. Rua Barão do
Rio Branco - Bairro Centro. R$1.5ÓO,OO. .

H716 Casa comercial em alvenaria com 05salas
e demais dependencias. Bairro Centro EM
GUARAMIRIM. R$1,5QO,OO
H719 CASA COMERCIAL com 04quartos, sala
grande, cbzinha grande. 01 BWC. Bairro
Cenlro.R$1.600,00
H721 Casa Comercia! 02 pisos com 283,93m',

com 04 slas grandes em cima e 05 slas embaixo
e demais dependendas. Bairro Centro.
R$2.500.00

VENDA DE CASAS:
H119 Casa de alvenaria com 100m2, com

03quartos, Ofbanheiro, cozinha, sala, copa, área
de serviço e 01 vaga de garagem. Rua Mario

"- Jabruske - Bairro Nereu Ramos. R$130.000,OO.
H114 Imóvel em cónsnução com 300m'.
Loteamento Mir�ndà; Com terreno de 825m2,
excelente para cornerclo, ";::
H121 casa de alvena,ría no Bairro Vila NO)Ja,'com
314m', terreno com'5S0m', com piscina e

,garagem para 04'�rros.
'

;; J;i122 Casa oe·1'Q6rr{no.eairro Czernlewicz comi
l�1 quarto maiSsulfe:'Rua Nivaldo Pereira. Valor

:<
'

-13\5220.000,00
't'j, ;'>'

ii tf VENDA DE TERRENOS;
:·.�c:' ,H329 Terreno com 196.913,45m', Bairro Ilha da

Fiqueira.
H324 Chácara com 47,500m'. TUa dos
Monos.va!or R$95.000.00.
'H319 Terreno na Rua Antônio Carlos Ferreira.
Bairro Nova Braílía, com 1.280m2. Valor R$
'60'0,000,00. OJlma localização para construção
de prédios"

<
"

•

•
VeNDA DE CHÁCARAS:

H318 Chacara com 28.000m2, com casa de "

120m\oom rancho hOldenhadeira automátiça. 3
km do oontro de massarandeba, R$260.000,OO. ,'.

aceita imóvel corno-parte de pagamento

\lENDA DE SALA COMERCIAL
H034S Sala Comerciãl nO.Edificío Market Place,

"COm área total de 57,210m' e área útil de 3927Om',
com 01 vaga de garagem. Ideal para escrilorios,
consultorias. Oüma Oportunidade. R$73.000,OO

Seu imóvel está aqui,
HABITAT

H203 Residencial Saint Tropez -

aptos com '01,02 e 03 dormitórios,
01 ou 02 vagas de .

garagens,cozinha, sala

churrasqueira a gás nos aptos,
terraço Fitness Center, hall social

decorado, playground,
bicicletário.Rua Exp. Cabo Harry
Haldlich. Bairro Centro.

."

H125 Casa MISTA com 110 m', com 03 quartos, 1 banheiro, sala de estar e

jantar, cozinha e garagem. Bairro Czerniewicz. Valor R$130.000,00 neqocáveis!

H2Ó3 Villeneuve Residence
aptos com área total de 515,12m2,.
Para quem gosta de-viver com

re�ÚiFíte e segurança,

r-··-·----·---�··----······--····--·�-----·

;u.���_��.����j2Q�8.�ó.'�i{�;.f�����r.;v_������i����.����Od�;120:....
PRD R' H203 Residencial
",,;"" '""""'''''l Hibiscus - Aptos

j cí '01 e 02
,. j dormitórios,
'j COZinha. sala

,

,

estar/jantar. área
de serviço, 01WC,
sacada. salão de
festas.'
brinquedoteca e

. sala para
Fitness. Rua
Feliciano
Bortolini,1397.
Bairro do Rio

_Cena.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Horário de atendimento:
Segunda a 'Sexta· Das 8h • 12h e 13h30 • 18h30

Sábados e feriados plantão.

rejan�@atlantaimoveis.com
www.atlantaimoveis.com·

Ref: 2328 - Residencial Nova Vorl< - : Apartamentos com 1 sune,
2 dormitónos, bwc social, sala de estar e jantar, sacada com ch.ur

rasqueira, cozinha, área de serviço, garagem. R$175.000,00

Ret 2412 - Residencial Di Ron -Ilha da Rgueira: Apartamentos com 2 dormitó
nos, bwc social, sala de estar e jantar. sacada com churrasqueira, cozinha, área

__

de serviço, 1 vaga de garagem. R$135.000,00

Ref: 2414 - Residencial Copenhagem, Czerniewicz: Apartamento com 2 dormi
tórios, bwc social mobiliado, sala de jantar e estar, sacada com churasqueira,

cozinha mobiliada, área de serviço, 1 vaga de garagem. R$138.000,OO

- --

CASAS

Ref: 2413 - Parthenon Century, Centro: Ápto Su�e ho
tel, 5° andar, com escritura. R$99.000,OO negociável.

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 d.e garagem. _

R$�9.·QJ)0,QO
"l'-: '\.{;:2-�',.;; '.'. -,

Ref: 1619 - Casa Jaraguá
Esquerdo: Casa com suíte,
2 dormitórios, bwc social,

sala de' visita, sala de jantar,
cozinhá rnobãada, dispensa,
área de festas com piscina,

garagem. R$34Q.OO(},Oà

Ref: 1603 - Sobrado, Três Rios do Sul:
Parte Sup: suite + 2 dormitónos, bwc

social. Térreo: sala de estar e j�r
integrados, cozinha, lavabo, área de serviço,

churrasqueira, garagem para 2 carros ..

R 250.00000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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L-l DOl - POUSA A - com 23 suites, contendo 01 a�ô com'oi'
quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia E.
cozinha mobiliada - próx. �o posto de saúde doCzemiewicz
L-l002 - SOBAADO - PARTE TÉRREA - CENTRO - r) sutte, 03
quartos, bwc social, 03 salas, cozinha, lavanderia, despensa, chur·
rasqueira, piscina, 01 vaga de garagem. Rua asfallda, toda murada
R$1.050,00
L-l004 - CASA ALVENARIA - JOÃO PESSOA - Com 02 quartos, S<

cozinha, bwc, ára' de serviço, garagem, toda murada. R$480,00
L-l006 - BARRA DO RIO MOLHA - Casa de alvenaria Com 02
quartos, sala, cozinha com moveis, bwc, área de serviço e garagel
para 02 carros. R$670,00
L-l D07 - ÓtiMO PONTO COMERCIAL NO CENTRO - CASA DE
ALVENARIA. ·R$2.000,00
L-l009 - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartos, sala,
cozinha, áreà de serviço, 01 vaga de garage. R$650,00
L-l 01 O - CASA - JARAGUÁ ÉSaUERDO - Cf 02 quartos, sala;
cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$620,00

! L-l 012 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05 sala:
:: 02 bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2:
ill R$2.800,00 .' ., '.

� L-l01.3 - CASA COMERCIAL - CENTRO - Com05 quartos, 04 bw(
ili 02 salas, cozinha, área de serviço, dependencia de empregada, co

f; jardim. Tem duas entradas sociais. R$3,500.00.
; L-.1 014 - CASA MADEIRA - Vila 'Nova - Com 03 quartos, sala,
i cozinha, bwc, varanda, garagem, toda murada.R$770,OO
'I L-l 018 - CASA COMERCIAL - NOVA BRASILlA - Casa com 01 sufi
; 03 Quartos, sala, cozinha, 05 bwc' s, dep. de empregada, salão de '

ili festas, 07 vagas de garagem, portão eletronico, alarme. R$4.500,(
,

L-2000 - VILA RAU - Apartamento, com 01 quarto, sala com saca'

bwc, cozinha, lavanderia e garagem. Prédio com elevador. Com
móveis. R$ 580,00
L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - Cf ,01 quarto, sala, cozinh,
bwc, área de serviço, 01 vaga de garagemR$480,00
L-2003 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozin
área de ser-viço, vaga de garagem. R$600,00
L-2004 - APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - Com 01 sutte + 02
quartos, bwc social, sala,sacada com éhurrasqueira, cõzil1ha, área
serviço, 01 vaga de.garageQ'l;.R$750,00· ','

.

L-2005 - APARTAMENTO :itHÂ ÔA RGUEIRA - Comü2 quartos,
sala, cozinha, bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira, 01
vaga de garagem.R$640,00
L,2006 - aUmNETE - VIEIRAS - cf 01 quarto, cozinha, bwc.
R$280,00
L-2007 - APARTAMENTO - VILA LALAU - Com 01 sutte + 01 quar
bwc social, sala, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem NI
TEM CONDOMINIO. R$560,00 .

.

L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - cf 03 quartos, sala con

sacada, cozinha, bwc social, área de serviço, lavanderia. R$50o,0
[..2010 - APAFjTAMENTO - CENTRO - CALÇADÃO - Cf 03 quartos
sala, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada, 01 vaga de
garagem. R$700,00 .

L-2015 - APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, 01 bwc, 01 vaga de garagem. R$55o,00
L-2018 - APARTAMENTO - CENTRO - cf 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 02 bwc's, sacadas e 01 vaga de garagem R$65o
L-2028 - APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO - cf sutte, 02 quarto.
sala, sacada com churrasqueira, cozinha, bwc social, lavanderia e

ll; garagem R$950,00 .

.

Ii; L-2035 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA - cf 02 quartos: sala,
m cozinha, bwc. lavanderia e garagem Com sacada - PrédIo tem sali
"ilide festas, portão eletronico. R$50o,00
!tL-2038 - APARTAMENTOS NOVOS -ILHA DA FIGUEIRA - com

wj\ 02 quarlos, sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de
• H serviço,m 01 vàga de garagem.R$62o,00

L-3000 - SALA CGrylERCIAL - CENTRO - c/ aprox. 110m2 e.2
bwç '

S. R$90o,00
.

.

�

L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inclusive para cadeirante. R$3.ooo,oQ
L-3003 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área superior com

aproximadamente 400m2, 02 b.wc's. R$4.500,00
L-3005 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
35m2. R$35o,00
L-3010 - SALA COMERCIAL TERREA - CENTRO - Com 110m2 e
bws - R$1.400,00

.

L-3011 - AV GETULIO VARGAS - EM CIMA DA OTICA HERTEL Co
aproximadamente 45m2. R$500,00
L-3014 - SALA COMERCIAL - CENTRO - c/280m2. R$2AOo,00
L-�015 - SALA COMERCIAL - CENTRO - c/ aprox. 100m2, 02
bwc

.

s, R$2.500,00
L-.3016 - SALA COMERCIAL TERREA - CENTRO - Com.aprox. 50r
bws, com estacionamento. R$670,00
L-4000 - GALPÃO - SÃO LUIZ - Com aprox. 67orn2m, rnesanino c
cozinha e bwc. R$4Aoo,OO

.
.

L-4006 - ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO com aproximadamente
400m2 - Com 01 êwc, estacionamentó. Murado'. R$1.700,00

il��i�11!ftl�� L-5000 - TERRENO.� CE�TRO - Com aproximadamente 1.30om2.
R$900,00
L-5001 -TERRENO COM AREA TOTAL
DE 930,00 m2 sendo 30 fre(1!e X 30 fundos '.' .

R$60Ú;00 '
. , . :,. "',
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r

Terreno 346,50m2 - Amizade
R. Tecla K. Todt 14m2 X 24,75m2

.

Aceita arcelamento. R$.79:000,00
'

Terreno 37fm2 - Jguá Esquerdo
14,OOm2 x 26,50m"

Linda Vista. R$120.000.,00

Terreno 750m2 - Baependi
1.5,DOrn< x 50,DOm2

Escriturado. R$ 180.000,00

Terreno 475m2• São luiz
15m" X 31,70m2 com casa.

Escriturado. R$ 110.000,00

rerreno 1.040,OOm2 • Vila benzi
26,OOm" x 40,OOm2 próx. Weg I

R$ 425.00n,00

Terreno 1.485m2 - Vila Nova
45,OOm' x.33,OOm'

R$ 375.00a,0. Aceita proposta.

Térreno 9.000m"· Santa luzia
Terreno com casa de madslr
R$ 360.000,00. Aceita imQv .
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• Administra
·Casa
• Lote
• Apartamento
• Chácara. Rua Exp. João Zapella, 88

Centro - Jaraguã do Sul

• Compra
'-Vende
-Avalia

··Aluga
IIVIÓVEIS

•

'v

Ref. 143.9 - Casa no Água Verde com I suíte + 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia e garagem. R$320.000,OO.

'\ Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Futur/, '3311-1500
9915-1500 - .

3312-0651
·9913-5304

APARTAMENTOS

vendas@chaleimebiliaria.com.br

Rua Reinaldo Rau, 58 - Centro

Jaraguá do Sul

f f

\

Apartamentos TIPO,01 com suíte' e dois dormitórios, bwc '

-, social, sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e duas vagas de garagem, com
áreas estimadas de 153,63m2 total e 98,50m2 privativo

R$134.17'1,4Q - (Entrada negociável mais parcelas).

...

\ ;'FI;l·t ". �

.Apartárnentos TIPO 02 com dois dormltótlos, bwcsocial, -.

i', sala de estar/jantar, �cozinHa:'\área de serviço, sacada
com churrasqueira e.duas vagas de garagem, com áreas

-,
.'t....

, •
""

..

estimadas de 120,95m2 total e 75,OOm2 privativo -

'�' 'RS10S.873,24 - (Entrada 'negociável, mais parcelas).
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Av. Marechal O

.

F.
eodorod F

one: 47 21iri:sõs1698
www.leier.imb.br .

00

Av. Mareçbal Deodoro
.

Fone: 47 21Õ7�Õa,
1698

. www.leier.imb.br
500
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Berta

J

I..(')
C")
C\I

U
W
o::
o

,;

m 0- v e s

APARTAM�NTOS

TERRENOS

Barra do Rio Molhai Vila �ova: Apartamento c/
95,53 m2: 1 suite + dois ctos, sacada c/ chur

rasqueirã, todo mobiliado com móveis de alto pa
drão e com excelente ácabamento. R$298.00Q,00
sem eletrodomésticos e equipanientos eletrônicos.
Aceita financiamento bancário.

I Sobrado de alv. c! 220.00 m2, 4 qtos, 3

"
owc e demais dep., terreno c/420,00 m2•

I R$220.000,00
. .

.It..

PLfl�NT,ÃO -lO(:AÇÃO .9994-5662
OFERTAS

COO 12010 SALA COMERCIAL BAIRRO BAE
PENDI NA RUA WALDEMAR GRUBBA COM

250 M2 ( CONSULTE-NOS).

CASAS:
Cod 10003 Bairro Rau Casa 03 dormitórios Valor
R$1.500,00

.

Cod 10007 Bairro Nereu Ramos Casa 01
dormitó[io Valor R$350;00
Cod '10008 Bairro Santa Luzia Casa 02 dor
mitórios Valor R$400,00

APARTAMENTO:
Cod 11003 Bairro Centro Apartamento Semi

mobiliado 01 suíte + 02 Valor R$1.100,00
Cod 11006 Bairro Centro Apartamento 01 suíte
Valor R$600,00
ColÍ 11 012 Bairro Centenário Apartamento
01su-ite+ 01 dormitório Valor R$75o,00

SALAS:
Cod 12001 Barra Rio Cerro Sala 60 m2 + 01
BWC Valor R$550,00
Cod l2007 Guaramirim Sala.3o m2 + 01 BWC

. I Valor R$550,00

I
Cod 12005 Sala Comercial Centro 60m2 Valor

. R$98o,OO
.

,.

,

Cod 12009 Sala Comercial Centro 60m2 Valor

I
R$2.200,00

. !
I

11.1/1
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MENEGOTTI
www.parcimoveiS.com.br
e-mail: im�eneg{)tti@parcimoveis.com.br

M" O IB L II R I A

3371·0031
.

.

Rua Barão do Rio Branco, 545 . Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA ..

RES .. 1\fELn\1ANJ"\l::

6.117- Vila Leilz;- Casa c/3 dormi., sala, cóz,
bwc. área serv., 2 vgs de garagem.

R$130.000,OO

6,122- Três Rios do Norte - Terreno com area

de 21.270,00(T12: R$550.000,OO

closed e hidra, � 2 dor, sala de t.v cl sala janto
la�.• esc., coz. mob., área de ser" dep. área

festa cf bwc, gar. p/2 carros, terreno com

350m2 ( 14m x 25m). R$550:000,OO

i
I
I
I'
I
I
I

Classimais 3

6.025-TRÊS RIOS 00 SUL: Com 300m" - AS51,000,00

6.017·GUAflAMIRIM·· 350,OOMI- R$ 75,000,00

S.OS3·AMIZADE: Com 450,OOm' - R$140.000,OO
6.110-RIBEIRAO CAVALO: Com 65Krn? RmO.OOO.OO

6JI37-CENrRO:Corn 1.474111' - 8$1.050.00,00

6:107-CENTRO: C0Il11.ô36,25m�. R$2.350.000,OO
6.161· JGUÁ ESQUERDO- Cf 400,OOm�

(16.00x25.0P) RS150,QOO,OO
RIO OA LUZ-A partir de RS48.t100,OO
TRES RIOS DO NOlllt-A partir de R$48.000.00

LOCAÇÃO,
.

�
Casas:
Bairro estrada nova - rua joão migual da silva. 514
" 02 qtos, si, COZ, íav, owc, gar. R$31lO.00
Bairro:ltha da Figueira -Rua 768, n° 481 -03Qtos,
sI. coz, bwc, lave gar R$S50,00
Bairro:lIl1a da Figueira -Rua João sanson, n06103
qtos. si, coz, bwc, lave gar. R$800,OO
Balrro:,Jguá 99 -Rua RI1 03,n" 500 -02 qtos, 51,
cozo bwc, lave gar. R$550,00,
Bairro Nereu Ramos - roa genaro sani, n" 118
sobrado geminado - 02 qtos, sl,coP! Cal. bwe, lav
ê garagem R$5BO.OO
Bairro Três Rios do Sul -Rua Três Marias, Casa 02
-02 qtos, 51, COZ, bwc.lav e gar. R$450,00
Bairro:Vila Rau-Rua Carla Rubia Orasse, 0029B -

.

02 qtos, sl,cop! cal, bwc, tav e

garagem.R$430,00
Bairro Centro:-Rua Eugenio Lessmann, 0·141
R$3,000,00
Baírro Baependi -Rua Emma Rumpez Barte�, n°
171 - R$4.500,00
Bairro Vila Nova -aua Frederico Curt Vasal, n°
163· 03 qtos, sl,copl COZ, bwc, lave
garagerrU!$770,00 : ,

Bairro:Amizade -aua Orestes Tecilla, n'" 239 - 03
qtos, si, COZ, bwc, lave gar. R$550,00
Balrro:Vila Lenzi -Rua Afonso Nagel, n° 65··01
suite ,02 qtos, sl,copl COZ, bwc, lave

garagem. R$850,00
Bairro:Chico de Paula -Rua RI -112 sin° -Õ2 qtos,
si, coz, bwc, lave gar. R$475.00
Bairto:Jguá ESQyerdo -Rua João Carlos Stein, n"
80 -03 qtos, si, COZ, bwc, lave gar. RS650,00
Bairro:Tifa Martins - Rua José Narloch, n01749 -

03 qtos, si. coz, bwc, lav .R$SOO,OO

Apartamentos:
Bairro centro - rua cornnet.proc. Gomes de
oliveira, 1320 - edf.. Isabela 01 suíte + 02 qtos,
51, COpa/COl, 02 bwc,fav, gace sacada cf
churrasQ. R$800,00 =t- 150,00 cone.
Rua mal deodoro da fonseca,8S edif. Lessmann �

01 surte, 01qto, sl, cDp/coz, bwc,lave gar,
R$600,00 + 120,00 coM
Bairro:centro -Rua Oscar Mohr, n° 77 -Edif.
Natalia Schiochet ·02 qtos, si, coz, bwc, lave

gar.R$600,OO
Bairro Centro: Rua Epitácio Pessoa, n" 111 --Edil.
Jaraguá -02 qtos, si, coz,02 bwc, lave

gac_R$700,00
Bairro amizade- rua arthur enke. 231 -edf.parisi ..

02 qtos, si, COZ, bwc, lav, gar. R$460,OO
Bairm Czerniewicz- Rua Francisco Todl, rio 960 -:-

02 qtos, si, COl, bwc, lave gar.R$550,00
Bairro:Czerniewicz - Rua Paraná, n"108 -02 qtos,
si, COZo bwc, lave gar. R$400,ÕO
Bairro Baependi -Rua Frltz Bartel, n° 727
-Edif.Bartel-01suite, 02qtos. si, coz, bwc, lav 6

gar.R$600,OO
.

Bairro:Baependi -Rua Bernardo Dornbusch, n°
590 --Edif.Mariana -03tos, si, coz, bwc, lave

gar. R$700,00
'

Bairro Baependi -Rua Willy Bartel, n° 250 --Edit.
Lablon -01 suite, 02qtos, 51, coz, bwc, lav, sacada
e gar.R$700,OO
Bairro:Centenárto -Rua Heinrich Augusto
tessmam, n0421 02qtos, si, coz, owc, lave'
garR$500,OO
Bairro Vila lalau -Rua Padre Avalino Fagundes, n°
45 - 02qtos. si, coz, bwc, lave gar.R$600,OO
Bairro Vila Rau -Rua Imigrantes, n"304 -Edif. .

Bruna Mariana 02qtos, si, COZ, bwc. lave
gar.R$700,OO
Bairró Vila Rau -Rua Preferto Jose Bauer, n" 653 •

02qtos,. si, COl, bwc, lave gar.R$500,00
Bairro Vila Rau -Rua Prefeitó Jose Bauer, n° 93 -

0lQto, �I, coz, bwc, lave gar.R$380,OO
Bairro Agua Verde - Rua Paulo sraerne; n° 202
--Edlf. Olinda -02qtos, si, coz, bwc, lave
gar.R$�OO,OQ .

Bairro Agua Verde - Rua Jorge Buhr,.I)" 336 -

02qtos, si. COZ, bwc, lave gar.R$500,00
Bairro São LJ.ris -Rua José NarloCh, n° 184S-
02qtos, si, coz, bwc, lave gar.R$460,OO
Bairro:São Luis -Rua Carlos Tlibbes. n"141 •

02qtos, si, Cal, bwc. lav, sac e gár. R$580,00
Bairro:Jgua Esquerdo -Rua Adolarata Dauri Pradi:
n° 126 -02qtos, si, COZ, tlwc, lave gar. R$585,00
Bairro:Vila Nova -Rua .José Krause, n° 221·

.

015ulte, 02qtos, si, coz, bwc, lav, sac cf
c\lurrasqueira e gar.R$750,OO-Edif. Barcelona
Bairro: Ilha da Figueira· Rua Sta. Julia, 11°181 -

02qtos, $1, COl, bwc, Jav e gar. R$580,OO
Bairro:llha d.a Figueira --ALIa José T. Ribeiro, sIn° -

02Q1os. 02Qlos, si. Cal, bwç, lave gar. R$580,OO
Bairro:lIlla da Figueira·Rua Anuelo Benetta, Edif,
Oifiori-02qtos, 02qtos, 51, COZ, bwc, lav,sacada c'

.

churrasqueira e gac R$670,QO
Bairro:Barra do Rio Cerro- Rua Plácido Satlar, n°
145 -Edif.Yatil-02q!os, 51, coz, bwc, lave gar.
R$400,OO

.

Kitinete
Bairro -São Luis -Rua francisco hruschka, loie
148 -são luiz - 01 qto e cm: jllnto, bwc, R$250,OO
Bairro -Centro -Rua Eleonora Satler Pradi, n"91 -

01 qto e COl junto, I:Jwc. R$320,OO
Bairro -Ilha da Figueira -Rua Antonio Pedri, n" 14
Fundos -02qtos, lal', COZ, e bwc.R$350,00

Terreno:
Ruá josé theoctoro ribtlíro - ilha da figueira -

30x60 m2 R$1 ,000,00
.

Saia comere.ial:
Ponto cornerclal- 02 banheiros R$2.000,OO •

barra do rio cerr() r�la bertha weege, n° 54'

Galpão:
Ilha da FIgueira --Rua Gabriel Oeschlef, n0150 -

300m2 -R,$2.000,OO.
'
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..

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO www.seculus.net
imobiliariaseculus netuno.com.br

,
.

Próx. MaJwee R$ 400,00.

Próx, Arroz Urbano R$ 450,00

- Ed. Dom Pedro; Nova Brasllia R$ 680,00
'- Ed. Astral-Ilha da Figueira, após Brasão R$630,OO

- Ed, fragata(Jaraguá Esquerdo) R$600,OO
. -Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$1.100,OO

- Ed.lsabeUa - Centro, cf COZo mobiliada R$780,OO
- Ed. Figueira -lIha'da Figueir R$850,00
- Ed. Novo HorizonteAPTO NOVO R$880,00
-: Éd. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,OO
- Geminado de alv Ilha da Figueira R$.1.200,00

.

_ Ed. Phoenix, em frente Majoka R$1 000,00
.: Ed. Leblon, NOVO, próx rodoviária R$ 750,00

_ Ed. Aléssio Beri, centro, apto amplo R$ 950,00
_ Sala cml Guaramirim, ao lado posto RUQINICK -

� Ed. Pedra Rubi,' apto NOVO, centro R$ 1000,00 ..

.

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

LOCA ÁO RESIDENCIAL

01 GUARTr):.·
_ Ed� Manaeá, Centro R$ 430,00

.

- Apto Dona Antonia(Néiva Brasília � próx Lojão da

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

02QUARTOS:
- Ed. Imigrantes, próx. UNERJ R$ 500,00
- �d. Le Petit - oróx. SAMAE R$550,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$650,00
- Apto Vila Lalau, próx Rodoviária R$450,OO
� Ed, Yatil- Barra do Rio Cerro R$400,00'
- Ed. Ferreti(Centro - próx.Centro Vida) R$560,OO

,.

_ Apto Schroeder _ Centro R$600,OO'
- Ed. Platanus - Céntro, cl cozinha mob. R$630,OO

.
.

.

', Ed. Renoir -Ilha da Figueira -R$1..600,00
- Apto São Luis R$ 450,00
- Ed; Caííandra, Vila Nova R$ 580·,00
- Ed. Maguilú, Centro R$ 550,00
- Ed. Rebeüo, Centro R$ 600,00
- Ed. Antúrio, Nova Brasília R$
- Ed. Lilíum, próx. Marisol R$500,00
- Ed. Pe.dra Rubi, apto NOVO, centro R$650,OO
_ Ed, Deretti, Jguá Esquerdo R$620,OO

�

- Sobrado alv Chico de Paula - 02-Quartos
R$1,200,00

� Casa alv alto padrão, centro R$3.100,00
. - Casa .comercial aív ampla, Centro R$4.QOO,OO

- Casa alv Centro, próx. Marcatto, R$ 2.000,00
Casas Rio da Luz, próx. SEARA:
• 02 quartos, de madeira R$335,00

LOCAÇAO COMERCIAL

-Saíà cml Nereu Ramos: Cf 50m2 R$ 450,00
.

cf 60m2 R$ 600,00, próximo á Igreja.
- Ed. Menegotti_ Sala c/4Qm2 R$500,00

e

- Sal eml Chi_co de Paula - 30m2 R$500,00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$.4,000,OO
- Ed. MarketPlace, sala mobiliàda R$650,Oa
. Sala cml Nova Brasllia, próx KIKAR, 55m2

R$700,00

'GAlPÔES
- Galpão c/2.51 Qm;l Schroeder R$ 15.000,00

TERRÊNOS PARA L�CAÇAo' , � '.

- 2. terrenos Barra do ,Rio Molha -' ao lado da

prefeitura.
R$300,00 cada .

- Terreno (Chico de Paula.próx. Geraçâo 3000) cl
·aprox.350m2. R$380,00

- Terreno( Ilha da Fig. 'w próx.Brasáo) 3 mil metros

R$1.000,OO
-

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

2.200m2 R$1.200,OO e R$) AOO,OO.

CASAS:' .

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

- Casa alv Guaramirim,' Havaí R$ 1,200,00
.

.

- Sobrado alv Barra, próx Parque Malwee H$830,00
- Casa alv Centro.alto padrão R$4.300,00

.

03 QÜARTOS:
• Ed. Juliana, Centro R$ 900,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 ,3275�9500
Plantão 9658-6786'-

o
w

Em reendímentos Imobiliários Ltda.5

. "ffJ1!IiJJ!ll!lm,
.

pararinóvels
www.parcimovels.corn.br

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

. Rua Pres. Epitácio Pessoa; 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

, I

I
I

I
: I IRe' 1045 - Czerniewcz - Saint

1 Rei 1042 - Baependi - Apto cf I. Ref. 1000 - Vila Nova - Apto de 2 I j Sebastían - Flat mobiliado cí suite,
I suite + 2 quartos, 2 banheiros, I quartos, 2 banheiros, Cozinha, sala, li! Hidromassagern, 2 banheiros,
ti garagem: R$13.0.000,oo. 1 : lavanderla, garagem. R$135.000,OO. J Garagem. R$140.000,OO .

• __,,_.__ ,, __ .'_"_' _. • __ ._"_.,,_._,,_,,.' \".__ " _" ,,_ ._.__ •• __._,,_ ,, __ ,, __ ,, • __._,,_.,,_. __ o l ._ .. ",,_.. __ ,,_,,_,,_._ . __ '_'_ _,,_ ._"._._,,_,,_.,,__

I Rel.1018 - Barra do Rio'Molha _ Ec.

J Santa Catarina - apartamento amplo I

i com suite -cl sacada + 2 qtos e demais I
i..__ Jr�;!!���:��:�:�C!�:�I:___j

ReI. 026 _' Centenário _

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

churrasqueira, terreno com
-

392m2. R$220.000,00.
Aceita financiamento

bancário.

Ref 042 _ Água Verde _ Casa com suíte cf
closet + 2 quartos, 3 banheiros, moveis sob
medida na cozinha, no escrrtório e no closet,
sala de estar, sala de jantar, área de serviço,
garágem pi 2 carros. R$280.000,QO, Aceita

financiamento bancário.

ReI. 038 - Vila Lenzi _ Casa c/3 suítes, 5.
banheiros, área de festas, aquecimento solar,

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

ReI. 002,,;, Três Rios do Sul- Casa cl suíte + 2

quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem pi 2 carros. Excelente

, jocalização, R$220,000,OO.

ReI. 008 _ Jaraguá 84 - Casa com 3 Quartos,
banheiro, lavanderia, churrasqueira, fogão a

lenha, garagem pI � carros. R$132.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

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

R$120,OOO,no.

Ref. 001 _ Jaraguá Esquerdo - Casa cf suíte + 2

quartos, 3 banheiros, churrasqueira, garagem 2
carros, excelente focalização. R$280.000,OO,

Aceita financiamento bancário,
'

-
.

,
,

Ref. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2 R$89.000,OO:

Ref. 2002 - Amizade � Loteamento versaües II - Terreno cf 450m2. R$11 O.OÔO.OO.

Ref. '2011 - Chico de Paulo - terreno com 465m2 em rua asfaltada R$98.000,0Ó.

ReI. 2001 - Centro - Rua Aoel!á Fischer Terreno com 250rr� R$160.000.00.

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

Ref.2010 • Vila Lenzi - Terreno ci4.585,OOm2,
c/ casa aprox 150,OOm2 R$500.000.00 TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR. CONSULTE·NOS.

. . .

'_ ,
__ ,,_,..... �... _""MO � _. ,_ •• M •• _ .. " _ ",-." , , .

- Vendas e Locação no Shopping _Breithaupt
Comod.idade de um 'horário diferenciado

Se'gunda a Sexta: 10h às 2211 e Sábado: 1 Oh "às 20h

r

Fone: 47' 3371.8818 j·o

47' 9658.6785
,

.. _ •. _',"H·" -. __... '_ .... _ .• _ .•. _._ ... _

"
_ _. 'H_ .",,_ ••

t

!
I

�".", ....,,,_ .. J
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GIRASSOL '"

IMOVEIS
PLANTÃO DE VENDAS

995'5·"4774Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendilllento: 81ls às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.
,.

LOCAÇAO:
• Apto no bairro Baependi, próx. a Rodoviária - Residentiaf Winter,

com 2 quartos e demais dependo Aluguel R$550,00 + cond

,

-

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

cima da Via Móveis� 2 quartos e demais dependências;l vaga de

garagem. R$550,00 + cond.
'

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

3.060m2: R$ 700.000,00 - 50%
de entrada e saldo parcelado

Cód. 3166 -, Loteamento

Boulevart, próx. ao Champagnat.
Lotes cf 248,75m2. A partir de

R$ 125.000,00

• Kitinete no, centro, Rua Cei Procópio Gomes de Oliveira n° 1149

em cima da Via Móveis. 1- quarto, sala e cozinha conjugad�,BWC,
lavanderia e 1 vaga de garagem. R$350,00 + cond.

Côd. 1186 -

Casa{sobrado}
no bairro '

Amizade no

Loteamento
Boulevart, com

250m2. Tem 4

.� quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2

vagas na gar.
R$ 750.000,00

, ,

• Apto no bairro Amizade, Rua Arthur Gunter (Condomínios da

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

garagem.R$550,OO + cond.
'

VENDA:
• Terreno. com galpão em 'alvenaria e 02 casas de madeira-

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

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

R$400.000,OO , Com 926,OOm2,.
Centro, Ótimo para prédio.

,Cad. 11S4�. Ce.otro :

Apartamento de alto
(iadrão, novo, com

. 435,QOm.l. de área
. total 'si';!ndo 03 sL!I��g,

sala em 03 ambientes,
lavabo, d,ernais dep. e

, O�''Vagas ,l'Ii'rgaL
'Móvel:; sob medida na

, cozinha, lavanderia,·
.. ,iàbanht;t(��, . '.:cnurrasqUelra e.
lavabo. Consulle-no_s..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE lMÓVE1S
.

Plan·tão: 9135-8601

371-2357, www.parcimove.is.cQm.br
vilson@parcimQveis.com.brR.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207

. ·1":::--:----'-----------------------
I

r
[,.,:
v,·;

I

I

11Cód 155 - CASA GEMINADA NOVA, Lot. Firenze, Cód 209 - TERRENO, Bairro Ilha da Figueira,! Cód 246 - TERRENO Bairro Três Rios do Norte' .

Cód 244 - TERRENO, Ilha da Figueira, com
\ Bairro Chico de Paulo, com 63m2, 2 quartos.' com 312m2. Prox 'Posto Behling. ,_ I· '.." .' . I,

3,300ni2,Proxlndumak.R$300.000,oo. R$110.000,QO.LegalizadaparaFinanciamento.
. R$180.000,OO. .' I Loteamento Fossse.corn 338m2• R$ 53.000,00. 'i

__�
• �_. . __ . ._. �,....._. .__ ____L--'- ..

.�-.-_------.-----,
-_j

'- �;\t\�Cf,�c:Jf\j�

BarraSul
A imobiliária da Barra

BARRA'DO RIO CERRO - Terreno cl 477rn� (13,58 x 35,13) lot.

Gírólla, Rua Camilo Andreatla - R$ 60�OOO,OO
REF.-162-V. NOVA - terreno com 5.991,13m2 (29 x128), R$ .

� •• r

450,000,00,

Re1. - 397 - BARRA DO mo CERRO - terreno com 2.170rn2,

Rua Clara Hanemann, Residencial OeU'Pratll - R$
•

I

-250.000,00

Ref. -390- BARRA DO 1310CERRO -terrenÜ'c/544m2(1ôx34),
.

.

Rua Carlos Boeder, lateral da Rua Pastor Albert Schneider -

R$ 59.000,00

Ref.·- 383 - JARAGUÃ 99 - terreno com 329m'!(14x23,50),
Rua Elisa Volkmatlp Maass, lote n° 82 - R$ 60iOOO�OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-

O
w

Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5

--_,",_'-'-'-------.

(Pa-móveis)-.-----,,-,-----

www.parcimoveis.com.br

47 3275.9500
Plantão' 9658-678·6

.
,

www.seculus.net
imobil ia riasecu lus@netuno.com.br

Rua Pres.Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Brelthaupt- sala 206
-,

'----------'----,

• Ref.1019 -'Centro - Ed. Maxlmum Centar

Apto com suite + 2 qtos e demais dep, garagem
Localização central, àO lado do coláQ!o Divina

. Providenciá - com móveis sob projetados sob
medida em Iodos os ambientes -

R$270.000,OO (Aceita financiamento bancário

Ref. 1057 - Jaraguá EsquerdO' - Ed. D'Espanlla -.

Ápto cf suite + 1 quarto, banheiro. sala, cozinha,
lavanderia, garagem. R$136.0,OO,OO. Aceita

linanciamento bancário.

Rei. 004 - Amizade - Casa com 3 quartos, 2
banheiros, garagem, demais oepencências.

R$200.000.tlO. Aceita financiamento bancário.

- ReI. 011 - Nova Bras!lia - Casa alvenaria cl
suite + 2 Quartos e demais dep, terreno com

405 1112 R$ 230.000,00 (Aceita
financiamento bancário)

ReI. 10�2.., Amizade - Ed. Damasco - Apto
cl suite + 2 quartos, 2 banheiros, sacada cl

chllrrasqueira, garagem, R$178.000 .•00.
Aceita financiamento bancário.

Ref 2003 - Nereu Ramos - Terreno
com �5.209,55m2, área plana com

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

. r-iíiüuif----·---v���������a�:O��O�����i�je���!��ft··-·--;���::5��:���;-�;-1
! Empreendimentos ImobiUários ltda.5 Segun'da a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 1011 às 20h .

1,..
...

_. _,."

•

'.
,

_ • .w _

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

207 XR 1.4l

A PARTIR DE R$ 33.800 À VISTA

207 PASSION XR 1.4l

A PARTIR DE R$ 36.900 À VISTA

207 SW XR 1.4l

A,PARTIR DE R$ 37.500 À VISTA

LINHA PEUGEOT 207

5 PORTAS, COMPl.ETO, COM DIREÇÃO
HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS

- BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA
- LIMPADOR E DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO
- COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA

.

- TELA MULTIFUNÇAO
- PARA-CHOQUES NA COR DO VEfcULO, E MUITO MAIS

ABS, AIR BAG DUPLO, AR-CONDICIONADO,
DIREÇÃO HIDRÁULICA, RODAS DE LIGA LEVE,
VIDROS E TRAVAS, FAROL DE NEBLINA, BANCO
DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA,
COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE

R$ 49 900
ALTURA E PROFUNDIDADE, RETROVISORES

A PARTIR DE .• À VISTA EXTERNOS ELÉTRICOS, E MUITO MAIS

PROMOÇÃO Z�RO..

GRAU pelJGEOT.. É V?CÊ QUEM ESCOLHE O CLlr�A ..

. VA ATE UMA CONCESSIONARIA E APROVEITE,.

PEUGEOT
ASSISTANCE·

Promoção Zero Grau Peugeót. Ar-condicionado de série grÓtis 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 H B XR lAL Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido poro venda à vista o partir de R$ 36.500,00. Preço público
promocional sugerido paro vendo à vista a partir de R$ 33.800,00, com R$ 2.700,00 de desconto relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso: Peugeot 307 HB Presence 1.6L
16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10111. Preço público sugerido paro vendo à visto a partir de R$ 52.800,00. Preço público promocional sugerido para venda à vista o partir
de R$ 49.900,00, com R$ 2.700,00 de desconto relativo 00 valor integral do ar-condicionado e R$ 200,00 de bônus especial sobre o valor do veículo. Frete incluso. Estoque Nacional dos
Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 200 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólido, ano/
modelo 10/11 - 100. unidades. Prazo de vigência do promoção poro pedidos firmes fechados: entre 1/7/2010 e 31/7/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa poro outros

promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionários Peugeot portíclpcntes, ligue poro 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.

P E U G E OTRECOMENDATOTAL

Strasbourg Blumenau (47) 3331-4500

Rio,do Sul (47) 3522-0686
Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau, 4J 4

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque (47) 3355-4500

Sábados das 9h às 1 3hDe Segunda a Sexta das 8h às 19h - - V\iww.strasbourg.com.br PEUGEOT
MOTION & EMOTION

,. ,
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3370-7500

Tuxos comportilhlldos com o mercndo

Rua Walter Marquardt, 2670

2010, Preto, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Air Bag II.

2008, Prata, Ar-quente, Desembaçador Traseiro,
Travas Elétricas, Alarme.

Carros com procedência Transparência nu negociação

\
'.

,
,I

Venha conferir nossos seraiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul· SC

2008, Vermelha, Flex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, 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-conõíclonado, Ar-quente.

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

'Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assinatura embaixo,
Garantias, Comprometimento, Responsabilidades e Muita Segurança. Mauro Veículos garante.

Nós garantimos o preço i

2007,4 portas, Prata, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Alarme, Limpador e

Desembaçador Iraeíro, Rodas de Liga-leve, Faróis de
,

.

Neblina.

2006, Preto, 4 portas, Ar-quente, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Travas Elétricas e Alarme.

2006, prata, Protetor de Caçamba.

Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro I Ja-raguá do Sul SC
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x: COMPRA-SE
Biz-Compra-se honda blz 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

OU(lO - Compra-se, paga-se a vista. TR.
84484905/ 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

z: ALUGA-SE
Aluga-se, qto grande ,imobiliado préxrnoa prefei
tura nova ,para uma ou duas pessoas, 300,00 com

água ,luz e gás, TR: 8826-6122 ou 9963-5544

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, edifícío
Marajó, localização privilegiada no centro, 650,00 ,

Tr:9993-5437 ou 3372-1395

wm�_m PROCURA-SE
Procura-se -CASA- JGUNGUARAMIRIM - p/ alugar,
2 qts, sala, cozinha, bwc, lavanderia. Tr. 9167-6964
Procura-se- Vila Lenzi, casa ou apartamento para
alugar no Bairro ou proximidades. Tr:9178-1437

Revendedoras-precisa-se,Jens, modinha feminina
e moda masculina, em consignação,Tr: 3275-2063
ou 9194-2338

nl 'II., DOA-SEIDII!II!IIII!II/IHiIi1l

CACHORROS - Doa-se, adultos, pequeno e médio
porte, fêmeas e machos. Tr. 3276-0340.
Colchão- Aceito doação de colçao, urgente.

··1. .

"':;;;�: VENDE-SE
Aparelho abdominal e bicicleta- vende-se, 500,00
ou troco por uma esteira, Tr: 3371-6243
Cadeira Abdominal- Vende-se, nova, R$500,00,
Tr:8826-6122

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

Berço e Carrinho de passeio- Vende-se, em bom
estado, R$300. Tr: 8461-3259 3376-6164 após
da 15 horas
BICICLETA - Vende-se, feminina, antiga, própria p/
colecionador. Tr. 92116664
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

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, medo 1 m de Alturaxl,4m de comprimento.
Tr:3370-3110
COMPUTADOR - Vende-se, p/ trabalhos gráficos,
completo, Quad Core 2.5Ghz, 2Gb, HD400Gb,
placa profissional Nvidia, Quadro FX570,
R$2.300,00. TR. 99786795 Raquel
Computador-Vende-se, tela LCD, R$9990,00.
TR:9942-9613
FILHOTES - Vende-se, Collie, R$400,00. TR.
9619-8260
FILHOTES - Vende-se, Golden Retriever. Tr.
91162350
Filhote- vende-se, yorkshire macho e fêmea Tr:
3375-2006 ou 9146-4864
Guitarra Jennifer-vende-se, toda preta,l pedalera

e 2 cabos de 5 mts, em perfeito estado, 350,00
Tr: 3370-5989

Impressora-vende-se,semi nova,laser,Jet HP colar
cp 1215,400,00 Tr:3273-7669
JOGOS DE VASOS SANITARIO - Vende-se. TR.
3373-1900 Sergio
KIT - Vende-se, de alarme residencial instalado.
Tr:9944-5352.
LAJE FORRO - Vende-se, 39m2, R$740,00
negociavel. TR. 99370651 Cristina
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:9187-933?
LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da Figueira, aceita carro.
Tr:8826-8636.

Maq. de MARCENARIA - Vende-se, Tr. 8844-5501

Maquina de costura- Vende-se reta automática
eletrônica R$2.000,00, Overlock 1.800,00,

Classimais 3o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 31 de julho e 1 de agosto de 2010

Overlock R$500,00, Overíock R$l ,000,00, maquina
de bainha R$1.500,00 e catraca R$2.500,00. Ao
adquirir todas as máquinas, ganha uma pistola para
limpas as peças. Tr:3370-7031 após as 15h30.
MAQUINA DE Costura- Vende-se, de bainha indus
trial, 3 aguhas Nissin, R$1.400,00. TR. 33700983

máquinas de costura -vende-se, overlock,
cobertura e reta. Tratar com Sr. Orlando - Fone:
9172 - 8042.
Mercearia- Vende-se, em pleno funcionamento.
Tr:9112-3947
Mesa Digital- Vende-se, Wacom Bàmboo Fun, com

4 pontas, caneta + mouse, praticamente zero.

R$500,00. Tr: (47) 8405-4561 Márcio.
MESA RUSTICA - Vende-se, nova, 8 cadeiras, cen
tro 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, com 3m de comprimento por 80
de largura, com dois bancos com cavalete, toda
envernizada nova, 200,00 Tr: 3371-6652
MOTOR VOLVO 340- Vende-se, 95, melhor oterta."
Tr. 99380871
MOVEIS - Vende-se, apenas 1 ano de uso, p/ loja
de roupas fem., em MDF, cores, caramelo e branco.
Balcão, caixa, balcão expositor, provadores, 4
araras, 2 tablados de vitrine, 3 manequins, painel
decorativo, sofás e tapetes. Tr:9903-9535.
MOVEIS ANTIGOS - Vende-se, cama c/ aprox. 90
anos, mesa grande c/ 11 cadeiras acento de couro,
balcão grande maciço. Tr. 30552255
Moveis Para loja- Vende-se, Tr:47 8849-6617

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

qvelhas- vende-se, da raça santa ineis, valor a

combinar, Tr: 3370-4924 ou 9934-4300
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.
Portão- Vende-se, galvanizado vasculante , 1,90rn
Altxl ,70m Comp.Tr: 3370-3110
Portão- vendde-se, de vidro blindex, 2,20xO.80,
cor fume, completa, (fechadura e puchador) 8 mm,
200,00 Tr: 3371-8153 ou 9186-7223
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
mecânico- Vende-se, 1500m/m comp. Em bom es
tado de conservação. Util para oficinas mecânicas
e auto elétricas, R$250,00.Tr:9618-3777

I

'1'1'" "I'· APARTAMENTOS
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ALTO PADRÃO - Vende-se, 5 qts sendo 3.suites,
2 bwc, 2 garagens, cozinha grande, alto pradrão.
TR. 9186 6262
AMIZADE - Vende-se, 3 qtos, c/ garagem.
Tr:3276-3321.
Barra do Rio Cerro- Vende-se, com 02 dormitórios,
01 Bwc, sacada com churrasqueira, próximo ao

Posto Km7. R$120.000,00
CENTRO - Vende-se, ed. Maximum Center, 1 suite,
2qtos, gar.,salão de festas, elevador, 2° andar,
sacada fechada com sistema reike,que pode
ser aberta totalmente qdo quiser, todo mobiliado
com móveis sob medida. R$270 .000,00, aceito
financiamento. Tr:3055-2094 ou 9117-8754.
CENTRO -Vende-se, Ed. Menegotti, 2 qts + dep.
Empregada, bwc privativo, R$130.000,00, aceita
carro e/ou imóvel em Jaraguá / Praias / Itajaí. Tr.
3248-4258 ou 8401-4000
COMPRA-SE - Apto até R$95.000,00 à vista, de
preferência próximo ao Angeloni. Tr:9993-4100.
CORUPÁ - Centro- Vende-se, novo c/03
quartos, sala e cozinha conjugadas, 01 bwc, '

lavanderia, varanda e garagem.valor R$95.000,00
aceita veículos como parte do negócio.Tr:
32748844/99298265 CRECI N° 14 237.
Ilha da Figueira- Vende-se apto no residencial
Hilamar, 111 m2, suite, 2 quartos e demais cõmo
dos, condomínio com salão de festa e elevador.
R$165.000,OQ. Tr:8838-3955/3055-0788
Ilha da Figueira- Vende-se prox. weg II, com 1 suite
3 quartos e demais cômodos R$115.000,00+
finan. Aceita-se carro Tr.9137-5573
ITAJUBA - Vende-se, 2 qts, mobiliado,
R$120.000,00. Tr. 33707881 /33761315/
99056588 c/ Leonel

Jaraguá Esquerdo -Vende-se, prox. a Madri no

edifício D'Espanha , andar térreo, com área privativa
de 71 ,68m2. Contendo 1 suíte + 01 quarto, 01 vaga
de garagem coberta e demais dependências .valor
R$11 0.000,00. Tr:32748844/99298265 CRECI
N° 14 237.
São Luis- Vende-se, 70m2 com 1 suite, 2 quartos
e demais cõmodos, prox. ao CAIC, R$145.000,00.
Tr:3376-0389.
Ed. Vila nova- vende-se, com 3 dormitórios - área
tota190,60. 125.000,00. Tr:3370-2292.

Czerriewlcz=apartamento com uma suite,mais
dois qtos,sala dois ambiente.cazinha 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, co
zinha e área de serviço, vaga de garagem pode ser

financiado e o uso do FGTS, entrada de 15,000,00,
mais financiamento bancário.Tr: 9159-9733

11/'1,if/lflllllllfllfIlIlll CASASIDIlml/l/flll!

Água Verde- Vende-se, casa de alvenaria, com 3
quartos escriturada, R$ll 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 suite, 2 quartos
e demais dependências, área externa com

churrasqueira, terreno co 450 m2, todo murado,
R$25.D.000,00. Tr: 9979-01028466-9635

Arnizade-vende-se,casa de alvenaria, 100m2,
com uma suíte dois qtos, um bwc, sala cozinha,
lavanderia,churrasqueira, garagem,e terreno de
430m2 Tr: 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 alvenaria, com 3
quartos e demais como cômodos, R$11 0.000,00.
TR:9183-8081.
Barra- vende-se, casa mista, pintada,com 3 qts,
1 banheiro,sala, cozinha,próximo ao mercado
meir,valor 48.000,00, aceita carro ou entrada de
28.000.00,restante parcelado Tr: 3371-6069
BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, 2 suites, 1
master, cozinha planejada, lav, sacada, gar, área
construída 200m2, terr. 400 m2. Tr:9609-5924.
Barra 99- vende-se, casa mista, 3 qts,toda pintada
a óleo próximo ao cOlégio,28,800,00 de entrada,
aceita-se carro ou 20,000,00 parcelado
BARRA DO SUL - Troca-se, por chácara ou terr. em

Jaraguá. Tr:8824-11 07,
Ce�tro- Vende-se, alvenaria, semi acabado, distante
800m do Angeloni novo, R$130.000,00, aceita-se
60,000,00 de entrada o restante parcelado ou

negocia-se, Creci 11831. Tr:3371-6069

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 mudança,
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 avsts) 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 noite com Sirley
Erwino: -Vende-se casa om 2 quartos. Tr.91016007
ESTRADA NOVA - Vende-se, prox. a Une�, alv, laje,
4 qts, 2 bwc, garagem 3 carros, R$150.000,00.
Aceita casa de menor valor. Tr. 91375573/
33716069 - Creci 11831

Figueirinha-Vende-se, alvenaria, 2 quartos e demais
dependências. R$135.000,00, entrada + financia
mento. Tr:9183-8081/ 3373-0098
Ilha da Figueira- alvenaria, 150m2, 5 peças, cozinha
planejada, 2 WC, garagem para 2 carros, terreno
com 960m2 (frente para 2 ruas), podendo ser
desmembrado posteriormente. Tr:3371-1634 fotos
pelo vs33@bol.com.br
Itajuba- Vende-se, alvenaia, nova,com 3 quartos,
mobiliada, distante 300m da praia, R$120.000,00,
creci 11831. Tr: 3371-6069

.

JARAGUÁ 84 - Vende-se, 385m2, 2 qtos, sala
conjugada c/ a cozinha. R$50 000,00 á combinar.
Tr:3273-71'95.
JARAGUÁ 99 - Vende-se, nova, alv, 120m2,
terreno esquina, murada, 2 qts + 1 suite, garagem
dois carros, prox. a Malwee, R$190.000,00. Tr.
99025885
NOVA BRASILlA - Vende-se, terreno c/ 740m2,
casa c/240m2, 1 suite, 3 qts, 2 bwc, piscina, área
de festa. R$550.000,00. Tr. 91696342

PiÇARRAS - Vende-se, prox ao fórum, ou troca-se
por imóvel em Jaraguá do Sul. Tr:9975-3090 ou

3371-1243 c/ César.
Rio da Luz- vende-se casa com 02 dormitórios, 01
Bwc 80.000,00 Tr:3370-6370
SANTO ANTONIO - Vende-se, JOinville, alv. R$40
000,00, aceito carro no negócio. Tr:3372-1617.
Scheroeder- Vende-se, nova, 60m2, 2 quartos, sala
cozinha e banheiro, R$115.00,00. TR:9136-0049

Schroeder-Vende-se, alvenaria dois pisos 250
mt2 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$90.000,00Tr:9183-8081/ 3373-0098
Toledo-PR- Vende-se ou troca, casa em Toledo
por imóvel e Jaraguá do Sul. Ir: 3237-7163 ou

9912-3610
Três rios do Sul- Vende-se, nova de esquina, 1
quarto e 1 suite, garagem com churrasqueira,
terreno de 410m2, prox ao mercado Larissa,
R$149.00,00. Tr:3372-1257
Tifa Martins- vende-se, casa de alvenaria com

lage,com suite 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 nó bairro amizade semi nova, com
suite 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 rau-vende-se, casa mista,de 3 qts, com

Pode ser instalado em veiculas
á álcool, gasolinas e à gás

carburador e injeção eletrônica

ECONOMIZE 30% EM COMBUSTíVEL

(47)3373-1280 • 9973-8369
9975-4121 • 9167-0144

www_revqmt.net

(47) 3370-6255

(47) 327S-3S()7
Rua Adélia Fischer, 747 - Centro
89256 - 400 • Jaraguá do Sul - seAUTO MÓVEIS

'NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Gol MI 971
Travas elétricas,
(dorme, roda.s de

liga leve

Corso Sedon
Classiç 03 / Ar

cond., ar quente,
desembaçador

traseiro

Parati PlUS 01 ! Completo (ar
tondícionado, direção hidráulica,
vidros e travas eléfricas, alarme ".)

Ecosport XLS 1.6 04 /
Completa

Corsa Sedan JOY 04 /
Desembaçador traseiro

Celta Spirit 05 / Travos e vidros
elétricos, Ar condicionado

Gol fRENO O KM I limpador Strada LOCKER '09 I top de

desembeçcdor , ar uEmte linha I 30 mil KM

Saveiro Super
Suri'l.6 I Bancos
revestidos a

couro, direção
hidróulica

Gol POWER
1.609/

Completo 1 30
mil KM

www.zecaautomoveis.com.br·zecaautomoveis@bol.com •.br

KAOEr 2.0 1995 VERMELHO
SEM ENT�DA 481 331,07 SCENIC RXE 2.0 2001CINZA

PALIO ELX 1.0 BRANCO
COMPLETO 2000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NA LE MONDE CITROEN, O BÁSICO É SER COMPLETO.
VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR A

CITROEn

c I

CRÉATtVE TECHNOLOGIE

l-Preço à vista, Molndui frete, seguro eopeiona" sem ueca 00 "II<luantoduraro estoque para o modelo de carro aqui anunciado. Ouoen O GLX 1.4 flex 10111. 2-(0( realizado pelo Banco(Jtroen comenlrada de 55% esaldoem 24x, com taxa 0,49% + IOF vàlidos para o modeloCttroi'n (4 Hatch.TC R$878,OO. (onfiraa CE! da operação em uma de nossas lojas. Cadd$tro sujettoa aprovação. 3 - (itroen O

e (4 Halch com 2 anos de garantia sendo 1 pela Otroen do Brasil e 1 pela le Monde conforme contrato assinado entre dienle e concei5ionária. GPS H Busler modo HBN-43 101' grátis na compra de qualquer Ouoi'n Okm. Beneficio não pode ser conve�ido em espéde.lmagens meramente iluSlJativa� 4 - Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade atê 08/0812010 ou enquanto durarem os estoques.
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Os preços despencaram.
As taxas congelaram.

A PREÇO DE CUS I O,
COMPROVADO PELA

'NOTA FISCAL DE FÁBRICA.
�.�

J

R$ 7.000 de desc.
PRONTA E 'TREtA

CONSÓRCIO
NACIONA
CHEVROLET

O taxa
,990/0

...

Celta 1.0 Ufe, RGA, 2 portas, Flexpower. ano/fabricação 2010, ano/modelo 2011. com preço nota'fisca( de fábrica. comprovado pela nota fiScal da Iileoeral
Motors do Brasilltda Com taxa promocional de 0.49% arn, com 63.19% de entrada e saldo finandadoemupárcelas mensais. TeCe IOF nâo inclusos.. CElt:
6.04% a.a, Desconto de R$7.ooo para linha Vectra GT. com base no preço público sugeridovigente, Yectra 2B GJ Aexpower, pacote R6T, aFIo/fabricação
2010. ano/modelo 2010/2010. preço púbfico sugerido de R$57.00õ,Oo. preço promocional àvista deR$49t990.00etaxapromocional deO% arn, eO% a ..a
com entrada de50% esaldofinanciado em 12 prestações mensais. TCC e IOF não inclusos. CET 0% a.a, S10 24Advantage, Cabine Simples. 1�FA.1 POD.
+ BIA. Flexpw.oer. anolfabricac;ão 2010. ano/modelo 2010. com preço nota fiscal defâbrica. compl'ClllBdo pela neta fiSli:al<da General Matorsdo Brasil Ltda
com taxa promocional de 0.99% arn. e 12.55% a.a. com entrada de 50% e saldo financiado em 24 pr�ões mensais. TeC e IOF ":ia incrasos. CET
12.55% aa, Condiçõe5vâlidas para veículos Chevrolet o km para os velculos disponíveis nos estoques. nãovâlidas para modalidade devet1da direta da
fâbrica, taxistas e produtores rurais. Todos os planos mencionados estarão sujeitos a prévia apl'QVat;ãodeO'édito,As candições poderão ser alteradas
sem prévio aviso. As,imagens dos veiculos são ilustrativas., Ofertasválidas apenas no peóod.o de16,a ZI. de juMa de 2Cl1n.

• O melhorcusto/benefício do mercado.
• Plano Econômico - pague em até 80 meses
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6 Classimais
escritura,57.000,00 aceita-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$1 000.00,00. Tr:9137-
5573 Creci 11831

,

111/:: 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,
aceita-se R$45.000,00 de entrada + parcelas de
25 de R$1.000,00. Tr:3371-6069. CRECI11831
GARIBAlDE - Vende-se, 41 000m2, 3·lagoas, 1
rancho, com pastagem, toda cercada, á 70m., do
astarn R$125 000,00. aceito 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, 50000 m2, lagoa de
peixe, cachoeira. R$120 000,00. Tr:3376-0726.
SANTA lUZIA - Vende ou troca-se, 21.800m2, água
corrente, pelmelras.banana, lagoa. Tr. 32752037/
91184455
SANTA lUZIA - Vende-se, sítio c/375.000,00m2,
grata funda. Tr:3370-2855.
SCHROEDER - Vende ou troca-se, chácara na
Rancho Bom, terreno 70.674m2, 2 casas, 3lagoas,
pomar. Troca por casa em Jguá do Sul. TR. 9148-
2677/ 9116-9841
SITIO - Vende-se, 120.000m2, c/ arvores frutiferas,
área propicia p/ pasque e pague, R$450.000,00. Tr.
33705603/ 99735780

-

1lI1I//I::: lOCAÇOES
CASA - BARRA DO SUl- Aluga-se p/ temporada.Tr.
3376-1553 ou 9903-0545
CASA - PIÇARRAS/ BARRA VELHA - Procura-se p/
alugar, dia 24 a 3. Tr. 91812725
CASA - TRES RIOS DO SUL - Aluga-se, Rua Alwin
Koch, 130m2, garagem, 3 qts, R$550,00 mensal.
TR. 3370-1447 Romeu
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 asfa�o, Pé direito
alto, p/ fins comerciais, industriais, c/ Habíte-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.
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

prefeitura nova Tr:9199-0024. Ou 9963-5544.

Deposito- Vende-se, para distribuidora de pães prox
ao carinhoso, ,130m2, R$130.000,00, aceita-se
carro, negocia-se. Tr:9137-5573
Casa- Jaraguá 99- Aluga-se, de madeira, com.
3 quartos, rua Paulina Kruger lescowitz 170P
Tr:9158-0019 após as 17 HORAS
Bertha weeg- aluga-se galpão p/ depósito Tr:
3376-0632

1,�l/lllllilffl/m/fiIl1 SA LAS
COMERCIAIS

CENTRO - Vende-se, ponto comercial, com

mesanino, ideal para loja. Tr. 99791101
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, sobrado comercial
e residencial, com mercado completo funcionando,
600m2. Tr: 3370-4927.
lOJA FEMININA - Vende-se, 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-vende-se, ponto comercial com moradia
com 130mtrs de área construída,Tr: 3398-0677
Salão de cabelereiro-vende-se,no centro de
Guaramiriríl,com ótima clientela,13.500,00,aluguel
da sala 500,00,Tr:3373-3698/horário comercial
Viía lenzi- vende-se loja de utilidades e presentes
ótimo ponto comercial Tr: 9175-1200

'1111= TERRENOS
. AMIZAD'E - 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 Tmec. R$80.000,00
BARRA DO RIO CERRO/ PRAIAS - Troca-se, ter
reno na Barra do Rio Cerro por meia água na praia.
Tr.33709217 OU 99895750
Czemiewicz -VENDE-SE ,Rua do Pama, com 435
m2, por R$75 mil (negociável). Tr:84213179 ou
84110871.
Czemiewicz - Vende-se terrenos no Champagnat de
372m2 e 392m2 Tr: 9929-8488
Czemiewicz- vende-se, com 435m2,com escritura por
65,000,00, Tr: 84213178/33701821
GROTA FUNDA -Vende-se,37.500 mil
m2,R$115.00,00 negociaveis aceitasse carro.

Tr.9199-9966
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, 450,00m2,
R$80.000,00. Tr.3370-6370 /9965-9934 / 9975-
2943.
Ilha da Figueira- Vende se, com 448,00m2, próximo a

Associação Jipe Clube. R$86.000,00. Tr: 3370-6370
/9965-9934
�juba-vende-se,terreno 12x25mtr,próximo ao bali hai

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 31 de julho e 1 de agosto de 2010

Tr:9155-5646

Jaraguá 99- Vende-se, localizado na Rua Oscar
Schneider, 613 m2, instalação elétrica habilitada, água
encanada habilitada, com escritura, R$55.000,00.Tr:
99644959 Marionei. .

JGUNSCHROEDER - 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
Franciscp da Costa, com área de 472 m2. Tr: 3374-
5934/9138-4176 após as 15 horas.
MASSARANDUBA- vende-se.terreno 2Ox40, 800 m2,
local patrimônio 2, 28,000,00, crecV16897, 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, aceita-se propostas e casa no

negócio.Tr: 3275-3052 e 8481-3059 Estelita

PiÇARRAS - Vende-se, 120 m2, R$70.000,00.
Tr.3275-0560.

PiÇARRAS - Vende-se, próximo ao fórum. Troca-se
por imóvel em Jaraguá do Sul. R$95.000,00. Tr:
9975-3092.

Piçàrras-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 Rgueiras 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, cf
água, luz e esgoto, rua asfaltada, R$12.500,00 de en
trada + parcelas de um salário minimo. Tr.33716069
Sheroeder- Vende-se, 585m2, pronto para construir,
R$28.8oo,00, aceita-se R$18.000,00 de ebtrada +

parcelas Tr:3371-6069
Sheroeder- vende-se, no centro próximo a prefeitura,
481m2, 70.000.00, aceito carro na troca, Tr: 9962-
3664

Sheroeder-vende-se,próximo da Marisol,480 m2,
22.000.00, aceita-se proposta Tr:3371-6069
Sheroeder 1 -vende-se,próximo ao colégio Elisa
Claudio.Aguiar,480m2,28,8oo.00 aceita-se 13,800:00
de entrada mais 30 x de 500,00 Tr: 3371-6069
Tres rios do norte- vende-se, 25 terrenos, na planta
com escritura, valor 200,000,00, todos negociável,
Tr: 3371-6069
Três Rios do Norte -Vende-se, lindo terreno pronto
para construir, próximo a Escola Max Schubert,
670m2 (27,48m X 24,60m) R$R$95.000,00 Tr:
88064621.
VILA LALAU E ILHA DA RGUEIRA - Procura-se, á
partir de 600m2. Tr: 9101 :8302.
VILA LENZl- Vende-se, 300m2, R$65 mil. Tr.9993-
3881
Vila rau-vende-se, terreno próprio para recreativa,
galpão 1 Ox12, 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 astatada, prox. Ao mercado Larissa,
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, com 360 m2, medindo 12,00 x

30,00 plano, ótima localização, pronto para construir,
próximo da Seara, direto com o

Rio cerro-vende-se, pxoximo da nanete malhas,terreno
indutrial,medindo 3.800m2, 220.000,00, Tr: 3371-
6069

Terreno-vende-se, com área de 5.497 m2. com 93
m. de frente para a rua Joaq�im Francisco de Paula
(asfa�o). Possui consuta de
viabilidade para construção de condomínio residencial.
Tr:9929-8265 CREC114.237

loteadores-vende-se,área para compensação ambien
tai com 475.650,00m2. 400.000,00, CRECI8844,Tr;
(47)3370-6624 OU (47)9102-5299
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Caminhão- Vende-se, pequeno, agregado com frete na
Aurora. Tr: 9186-3103 e 3376-2306 Femando

Caminhão-vende-se, MB 1113, 74/74, tococar
roceria, valor a combinar, aceito carro no negócio, Tr:
9975-1286

D40-Vende-se, 90, c/ baú,'direção hidráu- •

lica, alarme, travas ótrno estado R$32.000,00
Tr:33701478/99030877
Mercedes 608- Vende-se, no Baú, 74, R$25.000,00
negociável. Tr:9149-9673 lucia
MERCEDES BENZ l1214- Vende-se, 94, c/ baú,
branco. Tr. 9979-6850/3371-6368
SCANIA T112H - Vende-se, 83, todo revisado, pneus
novos. TR. 3370-7144
TRUCÃO - Vende ou troca-se, 81, Fiat, mecânica
Mercedes, R$25.000,00. Tr.99380871
WJ 8150 - Vende-se, 01, c/ baú, branco. Tr. 9979-
6850/3371-6368

c: CHEVROlET
ASTRA - Vende-se, 05, Hatch Elegance, 4 portas, 2.0
flex, preto, AR, OH, 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", ova oaao,

único dono.Tr. 99294800
Astra -Vende-se, Hatch Elegance, 4 portas, 2005,
2.0 ftex, 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 otmo 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, õtmo 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, desembaçadortraseiro, ar quente,
limpador traseiro, roda liga leve, R$7.500,00 + 11x de
R$415,00. n 96156811 c/ Guilherme
Corsa Sedan -Vende-se, 1.6, 2005, ar condicionado,
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,automábco, travas elétricas e

alarme,57.000km.23,000,00, Tr:3274-8077.
Corsa -Vende-se, Wind ano 95 azul super conservado
e em ótmas condições todo documentado por
R$9.000,00. Estudo proposta para pagamento a vista.
Tr: 3371 8700 ou 8407 0997

Corsa-Vende-se, 97, bordo, trava, rodas esportivas,
película, R$1 0.600,00. Tr: 9123-7355
Corsa-vende-se sedan 01, cinza,1.6 8v, 16.500,00 a

vista,Tr: 9917-3771

Corsa-Vende-se, sedan, 99, 1.0,8v, 4p, trava, alarme,
ar quente, R$1 �.500,00
MERIVA - Vende-se, 03, completa, R$5.0oo,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
S1 Q - Vende-se, 00, 2.2, 4x2, GNv, cab, Simp, VE, TE,
Al, lM, 4 pneus novos. ótimo estado. R$25.500,00.
Tr:9967-9864.
S10 - Vende-se, 00, diesel, ABS, AC, OH, prata. TR.
99239345
S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel interculer, cabo
Simples, AC/DH/VE/TE e sistema de rastreamento.
R$39.000,00. Tr:91 07-6932.
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 GNv, R$25.000,00.
Tr:3370-8633
S10- vende-se executive,2.8 4x4,cabine dupla,diesel
2004/2004, pneus novos, completa, bánco de couro
Tr:9119·33oo
Vectra- Vende-se 95, flex, branco, completo, muito
conservado.Tr:91 97-2309/3275-2245 ariane (após
as 18:00 hs)
Vectra- Vende-se ano 2001 , comp. + couro, 66mil
km rodados, 2.2 mpsi, 8 válvulas com manual e nota.
Tr:3376-2776
Vectra- Vende-se branco, 99, AC dgital. Tr:9947-8394
joares.
Vectra- Vende-se GlS, com 'Ieto, 2.2, 99.

. R$1 9.500,00, aceita-se veiculo de menor valor Com
GNV. 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, óímo estado, 43,000.00 Tr: (47)
9933.0183.
Vectra automábco-compra-se, a partir de 2008 Tr:
9176-2751
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-Vende-se, GlS, bordo, 97, completo,
R$17.800,00 - Neste valor, preferencialmente, sem
troca.Tr:8831-8989 Vilmar
Vectra- Vende-se, 97, bordo, completo, banco de
couro, aro 17, troca-se por pick up. Tr:9112-0055
Astra Hatch Elegance- Vende-se, 4 portas, 05, 2.0 flex,
preto, ar-condicionado digital, direção hidráulica, vidros
travas e retrovisor elétrico, alarme, rodas de liga leve
originais, limp. Desb. Traseiro, película, R$30.000,00
Tr; 8823-8479 após 18:00 hs

,

= FIAT
Idea -vende-se, adventure completo 07/08. 38.000,00
Tr: (48) 96137335
Palio- Vende-se,fim, AQ, limpador e desembaçador
traseiro, vidro e tra9a elétrica, vermelho, 4 p, ano 2009,
R$25.500,00 ou R$12.000,00 +parcelas
de R$435,00 aceita-se carro de menor valor.Tr:3379-
0249/9161-1461/3379-5435
Palio-vende-se,1.8, 2003,4 pls,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 fiorino- vende-se,98, impecável,6.500,00
de entrada, mais financiamento,Tr:3370-1141 ou
9113-7522
Palio- Vende-se, branco, completo, 99, R$11.000,00.
Tr:?826-6122
Palio EX-vende-se, BRANCO 4p, COMPlETO+ AIRB
16.000,0 Tr: (48) 9.6137335
Palio- vende-se, EX 2002, vermelho,vidro,trava,ar
quente e LDT,14,600,00 Tr: 3371-9313
Sblo- vende-se, 16 v,completo,2004 em ótimo
estado,Tr:9646-7296 ou 9923-4061 (Viviane
machado)
Sblo-vende-se, 16 v/ 2008, ótrno estado,
revisado,particular,26,900.00 Tr: 9923-4061 ou

9646-7296

Tipo- Vende-se, ano 95, vermelho, 4p, aceito moto na

negociaçâo. Tr:8807-3457

Uno-vende-se, 91 ,TR: 9189-9589
Uno ep-vende-se,96, na cor bordo, quatro pts,
completo, Tr: 3370-7442/Lauro
UNO - Vende-se, 4 portas, compl. R$4 OÓO,OO entrado
E + parco Tr:9618-7945.
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, transferên
cia para 90 dias. Tr:47 9120-0262
Palio- Vende-se, EDX 97 4 portas, vinho, limp/
desembac traseiro, trava eletrica, lacrado, maual,
NF. valor so 10600,00. Tr: 3370-0073 e 9123-7355
Pálio- vende-se, ano 99, 4 p, com GNV. Tr:3275-
2049
Uno- Vende-se, 2006 2P Flex. Tr:9101-6007

Pálio- Vende-se, EDX, ano 96 modelo 97, 1.0,
branco em bom estado, R$3.000,00 de'entrada ;I
parcelas, aceita-se de entrada.Tr:3370-92178421-
6497 Rosane ou Iracema
UNO - Vende-se, 96, 1.0, azul, R$8.500,00. TR.
33700983
Uno- vende-se, Mille ELX Eletronic 94- vidro

elétrico e 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 gâz,6.500,00 mais
financiamento,em ótimo estado,Tr:3370-1141 ou
9113-7522
Fiorino Track- vende-se 97 - ar quente. ótimo
estado. 8.500,00. Tr: 9158-7991.

:: FORD
COURIER - Vende-se, 06, 1.6, branco,
R$22,000.00. Tr. 32731944
Courrier Vende-se, ano'2003, 1.6, branca, ótrno
estado, Tr: 3275-2049
DEL REV - Vende-se, 83, verde, metálico, bom
estado. R$2300,00. Tr: 8459-8773 ou 8461-3436
ESCORT GUARUJA - Vende-se, 91/92, 4 portas,
VE, TE, AR. Tr: 3372-0416:
Escort- Vende-se, 94, europeu, R$4.700,00 avista
. Tr:8839-2879
Escort- Vende-se, Gl, 89, 1.6, gasolina,
R$4.600,00. TR:3273-0216/9177-2300
Escort- Vende-se, Gl, ano 89, 1.6, com som,
R$4.900,00. Tr: 9177-2300
F-1 000 - Vende-se, 86, turbinada, vidros e trava
elétricos, alarme, OH, 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

Resta-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.obo,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
rodados, carro de mulher, única dona, R$12.500,00
e assumir financiamento.Tr:9957-9130
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
S10-Vende-se 02, 4x2, R448.000,00 aceita-se,
carro em troca; revisada om garanba. 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$5.800,00Tr: 9918-9996
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BIZ - Vende-se, 03, 100cc, sem partida elétrica,
preta, oferta, R$3.300,00. Brinde capacete.
Tr:33702060 ou 9948-9644.

Biz-vende-se.Preta com partida,08,Tr:9945-5881
ou 9931-6391
Biz- vende-se, 04,partida elétrica ,única
dona,revisada com dois pneus nóvos,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, 150,ano 08,com partida elétrica,
comn km,5,500,00,Tr: 3275-3538 ou 9931-9410
CG - Vende-se, 01, Titan 125, completa, doc. 10
pago, prata, pneus novos, imperdivel, R$2.500,00.
TR. 88139714/91495390 Leandro
CG - Vende-se, Titan 125 ks, prata, c/ baú,
R$2.700,00. TR. 33717317/99267616
CG TITAN-Vende-se, azul metálico, 08, km12.500,
placa final1 paga até janeiro 2011 R$2.000,00 +
23x R$232,00 Tr:84062931,
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 noite.
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

Falcon-Vende-se, 2004, preta, R$2.500,00 +

34x298,00. Tr:3273-6708 á tarde com Antonio
Moto ktm- Vende-se 25cc SX 2002. único dono,

ótimo estado. Tr. 9175-6450
MT 03 - Vende-se, 08, 660cc, 6.500km,
R$22.300,00. TR. 3370-7144
SBX TWISTER- Vende-se, 07,250, ou troca por
carro. Tr: 49 91526922/3372-3333
SHADOW - Vende-se, 600 VT. 01, 2° dono, em
ótimo estado. Tr:9993-3937.
SUNDOWN - Vende-se, Web EVO 100, 06,
preta, partida elétrica, grátis 2 capacetes preto.
Tr:3275-3105
Suzuki GS 500-Vende-se, 2009. Tr: 3373-0841
Suzuki Ves- vende-se, com aro de ligaleve;freio
a disco, e mostrador de marcha,3.300.00, Tr:
8421-6497
Titan 150-VENDE-SE ou TROCO, ano 2005, preta
em ótimo estado pouco rodada, R$3.800,00. Ou
troco por Bross 150.Tr: 3371 8700 ou 84070997
CG 150- vende-se, com partida ano 08, única
dona, 4.900,00 Tr:9931-941O ou 3275-3538
Titan -Vende-se 150, 2005, preta em ótimo
estado e pouco rodada, R$3.800,00. aceita-se em
trocaBross 150 , Feizer da Vamaha ou Honda 250
ou 300. Tr:3371 8700 ou 84070997
TORNADO - Vende-se, 04, p/ trilha, c/ doc. Tr.
92200034/ 33712697 Celso
TWISTER - Vende-se, 07, bordo. Tr. 33713570
/88216776
Twister- Vende-se, ano 2003, vermelha,
R$5.500,000, aceita-se carro em troca
XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada p/ trilha,
R$3.500,00. Tr.92140486
Xl 600- Vende-se moto de trilha R$5.000,00.
Tr:9979-8040
Xl660- Vende-se, ano 05, R$18.000,00. Tr:9979-
8040

x: 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. n 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:g987-1004
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

C3-Vende-se, GLX preto, 06, completo, air bag
duplo, aros de liga leve originais, pneus novos,
recém licenciado 201 0.R$2�.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,OO. 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,07, L200, APE,Out doar,
chumbo, R$29.000,00.Tr: 30550024/91561228
PAJERO SPORT - Vende-se, 02, disel, 2.8,
completa, 4x4, R$48.000,00. Tr. 91151154
PICASSO - Vende-se, 02, exclusive, AR, banco
de couro, compl , ótimo estado. R$24 500,00 . Tr:
8862-0017.
PICASSO - Vende-se, 04, completo, R$29.000,00.
TR. 33705622
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:3372-21 05 ou 9934-7517
TOVOTA - Vende-se ou troca-se, 04, HllUX, 3.0,
turbo, 4x4, preta, gabine dupla, couro, compl.
58.000KM. 1 ° dono. Tr: 3376-5122.
VAN FURGAO - Vende-se, 03, Mercedes Benz
Sprinter 311 COi, 4 portas, diesel, IPVA 2009 pago,
R$5�.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

;/1//1///1111/11/11111/ P E U G EDl
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 condclonadojt'
dI,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.
PEUGEOT 206 - Vende-se urgente, 07, SW Flex,
compl, único dono, R$25.700,00. Tr: 9918-0000
PEUGEOT 206 - Vende-se, 02, prata, AR. OH,
VE, TE, Air bag duplo, pode ser financiado.
R$18.500,00. Tr: 9975-0078.

Peugeot 206 -1.0 16v COMPLETO, preto, 02/02,
4 portas, ótimo estado, R$17 mil, 8456-0258
VilSON.
PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff, complete. TR.
9969-3914/3372-3008 Kauê
PEGEOUT 307 - Vende-se, semi novo, 08. Tr:
9949-1515 Symone -

Peugeot 207-Vende-se 1.4, 08/09, preto, flex,
4 p.completo, rodas de liga 14, volante com

regulagem de altura banco do motorista com ajuste
de altura, R$36.500,00 avo ou R$32.500,00 + 5 x
891 ,00.Tr: 9651 9954 . Messias

Peugeot 206-Vende-se, 1.4, üex., tp de linha,
R$28.000,00. Tr:8405-9689

Peuge?t 2003- vende-

se,cabriolet,lindíssimo,completo, 40,000,00, Tr:
9922-8300 ou 2106-8522
Pick up P"eugeot- vende-se, ano 95, valor 4,000,00
mais financiamento ou troca-se por Tr: 3370-8249

I:::: RENAUl
CLlO - Vende-se, 03, Rl, 1.0, preto, completo, air
bag duplo, ótimo estado, R$17,500,00 Tr. 9978
6795 Raquel
Clio- vende-se,Hi-Flex,09, 16v 1.0, 2p ar/ quente/
sorn/aarme.ou troca por moto, Tr:(48) 9912-2327
ou (47) 3273-4084
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 - Vende-se, 01, sedan, compl., cinza.
Tr:8433-0088.
MEGANE - Vende-se, Grantur 08, completo,
revisado com 40.000km. Tr:9186-5783.
MEGANE RETH - Vende-se, 01, 2° dono, completo,
pneus novos. Tr. 99479765

Megane- Vende-se, 07, único dono, R$36.500,00.
Tr:8402-5923
MEGANE GRANTUR-vende-se, 06/07 COMPLETA,
AUTOMATICA 38.000,00 -Tr: (48) 96137335

Megane Grand-vende-se TOUR EXPR. 1.62009
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
Renau�-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-
7296/99?3-4061
Scenic-vende-se,2003, completa,ótimo estado,
23,500.00, Tr: 9993-1598 ou 3055-0075
SCENIC - Vende-se, 06, Privilege, R$32.000,00.
Tr. 99623664
Scenic- Vende-se Privilege, 2.0, 04, AC,DH,
Computador de Bordo, Trava, VE, alarme, Banco
de Couro, automática, R$26.000,00 preta,Tr:9983-
9046 Joise

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//1:: VOLKSWAGEN
BORA - Vende-se, 01, azul, compl, banco de
couro, com rodas tsw 18 ABS. R$26, 500,00.
Tr:8405-9689.
Corsa- Vende-se, ano 94, cor preto, aro de liga leve,
R$8.500,000.Tr:3370-1161
Fusca- vende-se, 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, aicoai, 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, 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, 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 porias, prata, vidro
trava eletrica com alarme automajjco. rodas ll,
parachoq personalizado. R$17600,00. Tr:3370-
0073, 9123-7355
Gal -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, DIREÇÃO COMPLETO.
FilE 24.500,00 Tr: (48) 96137335
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 3600/47 3273 5144 (após 18hrs)
GOlF - Vende-se, 95, GTI, R$12.000,00. TR.
33716968

Gol-Vende-se, 01, vermelho, ótimo estado,
R$10.600,00. Tr: 9123-7355

Gol-Vende-se, 92/93, gasolina, 1.0, 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/
GNV. Tr. 9979-6850/ 3371-6368

logus- vende-se, GlS, 94, 5,000.00, c/ reparo s/
troca Tr: 9962-3664
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
manhã
SAVEIRO - Vende-se, 99, bola, 1.6, R$15.000,00.
TR.33716968
Saveiro- vende-se, samet 96,1.8, motor AP/ por .

6.800.00 com reparos na lata e sem troca. Tr:
9962-3664

Voyage -Vende-se 1.0, ano 2009, cinza, completo,
c/lmobilizador eletrônico, Volante mu�ifuncional,
alarme,MP3 c/entráda p/SD, USB e bluetooth.
R$33.000,00 - T: 8433-7261
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OPCIONAIS:
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.

DH+AC+VE+TE+AQ+RODAS+W
DH+AC+VE+TE

+AQ+RODAS+LT+VV

2006

DH+AC+VE+TE

+AQ+RODAS+VV
2011

DH+AC+VE+TE+AlM+ABS DH+AC+VE+TE+ALM+BCO
+BCO+AQ+ABG+CD+RODAS+VV +AQ+ABG+RODAS+LT+VV

2007 2007

CELTA LlFE MERIVA 1.8 8V
.'� !

TE+A1M
. BÁSICO BÁSICO DH+AC+VE

,

. +TE+AQ+LT+VV I •

I
'
..

2003

,
.

- ,

.' ,

PALIO FIRE 1.0
TE+ALM+AQ+LT+VV+DT DH+AlM+AQ+VV+DT DH+AC+VE+TE DH+AC+VE+TE+BCO

+AlM+AQ+VV+PINT. +AQ+RODAS+VV
2000 2007
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Porto Seguro Fortaleza
A partirde ...m._��.._u�#<__....0+101 R$ 91 ,80 A partir de .Nu.m........mu•._ ...0+1Ox 1$126,80
Hotel fénix - saídas 8, 21, 29/ago, 11, 12/set Hotel Villa Mayor- saídas 22. 29/ago

Arraial D'Ajuda Maceió
Apartirde_ m 0+1OX 1$108,80 Apilrtir de ,..__.0+101 1$<121,80
Pousada Ancoradouro - saídas 5, 11/set Hotel lambaqu; Praia- saída 291.

Porto de Galinhas Salvador
. 'APartí,de._...__u_..:....0+1OxR$121,ao Apa(tírdeOH�""",u"""u_H......0+1OXR$99,80

Hotel8eíra Mar-saídas 8, 15,22/ago (não inclui passeio) Hotel Sol Plaza Sleep- saídas 14, 21,2�ago
Natal Recife

.

Apartíl de ..__uH __..0+1Ox 1$127,80 ApartiJ de .:".0+1OxR$125,80
Hotel Residence Plaia - saídas 14, 21, 281ago Hotel Recife Monte - saídas 15,22. 29Iago

Os melhores Resorts e Hotéis de Praia

'Iberostar '8ahia Sistema ludoJndufdo

APartirde.�_.. O+lOXR$296,80
Praia do forte- saídas 14,21.1JIa(jt

.

Breezes Sauípe SIstema Tudo Induído

Apadirde._.__0+1OxR$286.
(osta do Sauipe- sams 14,21� 281.

8each ParkAcqua Resort _ ...Pensão Completa

Apartirde._ _ _0+101:1$285.
fortafeza...sams8. 22. 291.

8each Gass MlIO AItn.�......,.loduIJantar

Apam.:de. ..0+10I1$242.
Porto deGaliinbas-sa&8. 15,21I961ãoindripasdo)

..

Burnos Airrs· .

Bloqueios aéreos garantidos, nos melhores horários,
partindo de Florianópolis

ViaCJrns Nacionais
Saídas todos os sábados e domingos.

E você ainda parcela em

10x sem juros e sem entrada.

índuso nos roteiros: passagem aérea partindo de Florianópolis, 7 noites de hospe4agem cOm café da manhã,
traslados, passeio e assístênáa espedalizada (Ve (exceto qu�ndo citadO).

y

Saidas todas as quintas. E você ainda parcela em

8x sem juros e sem entrada..

Jnduso no roteiro: passagem aérea_dode fIodanópolis,3 noites
dehospe4agemcmncafédamanbã, trMIadfSJtpasseioe�de
vfagemintemaáonaL

Saída 91set Saída9/dez
Apeus_�O+8xR$147,9 __.....R$1n,10
thlUlOú....-lastUSS6l8, lWda�-_uS$s1J,

5aidas 14/out, 4,25/nov Saídas 16Jdez
�_.O+8xR$124A1 �_O+8xR$138tl1
HcíWPostaún$S-a-US$� �9�-8_US$S98,.

(hapecó - Av. Nereu Ramos _ 49 Jl22-8t51 J3raguá doSul- SboppRg Breitftaupt•• 4110SH661-
úidúma - 1.'1. GetúDoVargas # 48 2101-33&3 Joinvilfe - Garten Sboppíng __ _.411Ml-916ó
Florianópolis - BeiramarSlIopping 48 2108-2515 Joínvilte - Slwppfog,Mueller .,._ _. 412tOl-1515
Florianópolis - Aoripa Shopping._•• 431201-9999 São José-(entroÚlmeráal campinas ltOH699
Florianópolis - Shopping t�i .....__ 43 210U464 Tultarão- farolSb_ng ....__..._.H._. 483052-1102

Ou acesse www.cvc.coR'l.brlsce compre on-fne,

SOalhe cgm II) l'IUIdo...

A.gente &w_ wocf.

Consulte seu agenté de viagens
Araranguá - Supermercado Manenttí.... 48 3527-1717
Balneário (amboriú Shopping 47 140s-6444
Blumenau - Shopping Neumarkt 47 2102-5050
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ATENDIMENTO,
,

.

FACILIDADE E
MUITAS OPÇÕES

Há três anos instalada em Jaraguá do
Sul, a CaraguáAuto Elite já conquistou

prêmios e promete não parar de crescer

O atendimento, que é
.

a base de todo tipo de
comércio, tem seu poder
multiplicado quando aliado
às facilidades oferecidas
ao cliente.

Charles, gerente de vendas,
aposta no atendimento

Loja é responsável pela venda de mais de 120 modelos
de carros novos por mês

chegando perto da marca dos
veículos "zero quilômetro": pelo
menos 90 são vendidos todos os

meses. O crescimento também
fica visível no contraste entre

o número de funcionários: em
. ,2007,. 62 pessoas faziam parte

do grupo. Hoje, é necessário o

trabalho de 91 funcionários para
cuidar tanto das vendas quanto
do trabalho na área mecânica.

O reconhecimento dos clien
tes e a qualidade do trabalho

acabaram rendendo

-

OPÇOES
ILIMITADAS

No momento, ci 'que mais atrai os olhos do consumi
dor são três novos modelos que chegaram no primeiro
semestre do ano. Além da nova Space Fox e da Tiguan,
uma SUV de luxo, já está disponível a pick ..up Amarok, o

ançamento da;Volkswágen roais esper do do ano.

Outra aposta da empresa é o
'

treinamento. "Para manter nos

sos números, o foco 'é a equipe ..

Investimos em treinamento e o

resultado é a satisfação do clien
te", ressalta o gerente de vendas.
Há cerca de dois meses, dois me

cânicos da Caraguá Auto Elite

participaram de um treinamento
nacional da Volkswagen e acaba
ram sendo reconhecidos por es

tarem entre os dez melhores pro
fissionais da área no Brasil, entre

todas as empresas da marca.

E se a atualização constante

ajuda a conquistar o cliente, o

que garante que ele não mude de

empresa são as condições de pa
gamento. Além das promoções,
que estão sempre sendo. reno

vadas, a concessionária financia
veículos em até 72 parcelas com

juros a partir de 0,99% ao mês.

Caraguá Auto Elite des
de o começo apostou
nas relações huma
nas para conquistar os

compradores jara-
guaenses. Além da
venda de carros no

vos da Wolksvagen
e usados multimar
cas, a empresa ain
da oferece serviços
pós-venda e auxilia
os novos proprietá
rios com o seguro do
carro, despachante
e a implantação de
acessórios, como a

instalação de GNV

(gás natural veicular)
e ar-condicionado.

O grupo ao qual
pertence a Caraguá já
tem mais de 40 anos

de mercado e está
sediado em Capin
zal. Além de Jaraguá,
as outras lojas estão distribu
ídas e� Rio do Sul, Lages, São

Joaquim, Caçador, Curitibanos,
Videira e Campos Novos. Segun
do o gerente de vendas, Charles
Lima Medeiros, o atendimento é

que levou a empresa ao nível em

que se encontra. "Não é segredo
.

que o modo de tratar o cliente é

crucial, mas procuramos tratar

desse aspecto com ainda mais
cuidado. É nosso ponto forte",
garante Charles.

No início, quando ainda bus
cava a consolidação no mercado,
a empresa jaraguaense vendia
cerca de 65 carros novos a cada
mês. Agora, a média subiu pàra
122. Quando a questão são os'
carros usados, _ a empresa está

dois prêmios nacio
nais pela campanha
de alta performance
da marca, nas clas

sificações "ouro" e

"diamante". O título
é concebido a apenas
16 das 620 concessio
nárias da Wolksvagen
que existem hoje no

Brasil.
Os números tam

bém demonstraram
um desempenho sig
nificativo, já que no

comparativo entre

2008 e 2009 a empre
sa teve o maior cres
cimento já registra
do: 43% em relação

.

aos carros zero. En-.

quanto isso, no Vale do Itapocu
o segmento automotivo inteiro
cresceu 23%. Até agora, em 2010,
510 emplacamentos foram feitos
em Jaragu,á do Sul e região com

a marca.

Mesmo com a atração cau

sada pelos veículos que acaba
ram de ser lançados, parece que
o tradicional é o que mais agrada
o cliente. Segundo Charles, o Gol
está na liderança das vendas da

Wolksvagen há mais de vinte anos

consecutivos e isso se aplica a todo
o Brasil. Em segundo lugar vem o

Fox, que foi lançado em 2004 e ga
nhou umnovo modelo este ano.

"
Nãoé

segredo
queomodo

de tratar
'

o cliente é
crucial, mas

procuramos
tratar desse
aspecto com

ainda mais
cuidado. É

nosso ponto
forte.

CHARLES LIMA
MEDEIROS, GERENTE

DE VENDAS
\SOB MEDID.A

O grande diferencial, no en

tanto, é o chamado "financia
mento sob medida". A Caraguá
oferece para o cliente a opção de

adequar o fluxo de pagamento
conforme sua necessidade. As

sim, se houver a possibilidade
de pagar uma parcela maior em

determinado mês, as próximas
parcelas serão reduzidas.

Além disso, o segmento mais
forte da empresa são as vendas

especiais: planejamentos dife
renciados para produtores rurais,
autônomos que possuam CNPJ e

taxistas, por exemplo. "O perfil
dos clientes jaraguaenses é na

turalmente semelhante ao nosso

perfil. Eles querem uma avalia

ção justa e isso nós temos. Paga
mos bem pelos carros usados e

facilitamos !lo que for possível",
garante Charles Lima Medeiros.

"

AMAROK
O novo modélo alia

a robustez característi
ca das" pick-ups a 'urna,

'i tecnologia inovadora,
.

elevados padrões de se

gurança é desempenho
excelente em consumo,
comorto e erzonomía, A

-':";, I' .;i!i;#'�''1 I t.: 5 ���.fjE�r.-" L,_

diesel, com versões 4x4,e
4x4 reduzida. É a únloa da categoria com controle de estabilidade, além de ser

equipada com motor bíturbo de 136 cv e tecnologia mtercooler,
• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br
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"O' profissional precisa
interpretar o processo"
Diretor adjunto do Senai, Michael Siemeincoski

,

destaca os desafios da área industrial da região'
JARAGUÁ DO SUL

Capacitar profissionais para áreas

já consolidadas e para aquelas que
ainda vão crescer. Na visão do diretor
adjunto do Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial) de Jaraguá
do Sul, Michael Siemeincoski, esta é
a principal necessidade do mercado
de trabalho. Ele destaca as áreas
onde há maior falta de trabalhadores
qualificados e as profissões que estarão
em alta nos próximos anos. Estes e

outros assuntos você acompanha na

entrevista que segue.
• Daiane Zanghelini
daiane@ocorrelodopovo.cODl.br

Geral 23

"
Não podemos esquecer que o
Vale do Itapocu é uma região
industrial e que a maioria dos
empregos está na indústria.

"

Michae,l Eberle Siemeincoski é diretor adjunto do Senai de Jaraguá do Sul. É formado em tecnologia
eletrônica, pós-graduado e,m automação industrial e mestre em engenharia eletrônica

o Correio do Povo - Nos últimos

anos, o ProJaraguá tem reforçado a

necessidade de se incentivar a im

plantação de empresas de tecnologia
na cidade, por ocuparem espaço físi
co menc:>r. Qual o compromisso assu

mido pelo Senai nesse sentido?
Michael Síemeíncoskí - O Senai,

que faz parte do Projaraguá, planeja
ampliar a formação tanto na qualifi
cação profissional e aperfeiçoamen
to específico nas áreas de tecnologia
quanto na formação de nível técnico,
que é urna mão de obra das mais utili
zadas hoje na região.

As empresas de desenvolvimen
to que ocupam espaços fisicamente
menores, mas com produtos de alto
valor agregado, demandam uma

formação qualificada maior. Hoje
o Senai de Jaraguá do Sul já atende
algumas áreas 'de desenvolvimen
to tecnológico específicas, como

programador de informática com

linguagem de alto nível, robótica e

outros, mas temos em nosso plane
jamento a ampliação significativa
de setores de tecnologia até 2014.

OCP - Quais as profissões que
surgiram nos últimos anos graças ao

avanço da tecnologia? .

Siemeincoski - Um estudo da
CNI (Confederação Nacional da In

dústria), que chàmamos de mapa do
trabalho, aponta algumas profissões
que estão surgindo na região e que
vão demandaruma qualificação mui
to especializada. São as profissões nas

áreas de biomedicina, programação
de jogos digitais e a ãrea de logística,
seja portuária ou industrial. Hoje a

demanda por esses profissionais na ,

região não é tão significativa, mas

vai crescer nos próximos anos, por
isso existe a necessidade da implan
tação de cursos de qualífícação nes

tas áreas na região.

OCP - Quais setores já consoli
dados na região que devem registrar
expansão nos próximos anos?

Siemeincoski - No estudo da CNI

aparece a expansão significativa da
área da indústria da transformação
e de serviços. Dentro da indústria da
transformação existe urn destaque
bastante significativo para as empre
sas fabricantes de máquinas e equí
pamentos, automação e robotização
dos processos. O crescimento está

previsto ainda na área do vestuário e

têxtil eem outros setores, como cons

trução civil e no segmento de borra
chas e plásticos.

Um segmento que o Senai come

çou a oferecer cursos de qualificação
a partir deste ano é a química indus
trial. Essà área abrange não só em

presas que têm como produto espe
cificamente a química, mas também

aquelas que utilizam a química em

seus processos, como indústria têxtil,
metalúrgica, tratamento de efluentes,
alimentícia e outras.

"

OCP - Quais as profissões que es

tarão em alta nos próximos anos?

Siemeincoski - Além destas que
eu citei, existem outras profissões
que são 'consolidadas e estão em

alta, ou seja, existe demanda para
contratação de profissionais dos
setores de vestuário, confecção e

metalmecânico, como modelista,
costureira, torneiro, fresador, mecâ

nico, desenhista, eletricista e outras.

OCP - O que fazer para atrair
mais profissionais para estas áreas?

Siemeincoski - O Senai realiza,
junto com a secretaria da Indús
tria e Comércio e com a secretaria
da Educação, o programa "Conhe-'
cendo as Profissões". O objetivo é
mostrar aos alunos das escolas' do

município as profissões que existem
na cidade, quais são amplamente
demandadas e a importância delas

para a formação pessoal.

OCP - A remuneração nestas áre
as (têxtil emetalmecânica) é atrativa?

Siemeincoski - São profissões de
crescimento e estabilidade. As remu

nerações variam muito de empresa
para empresa, 'mas são profissões
que permitem ao jovem que está co

meçando a carreira profissional dar
continuidade aos estudos e urna co

locação dentro da própria empresa
no mercado de trabalho.

OCP - Quais são os segmentos da
área tecnológica que enfrentam mais
falta de profissionais qualificados?

Siemeincoski - Hoje a mão de

obra operacional, tanto nas áreas de
vestuário, quanto metalmecânica,
é a que mais demanda formação. O
Senai de Jaraguá forma 4,3 mil alunos

por ano nos diversos segmentos da
indústria. Estas são áreas que sempre
terão demanda por qualificação no

município e são as mais seguras para
o jovem seguir carreira na cidade.

OCP - O senhor acredita que o

número de alunos interessados é

compatível com a quantidade de va

gas oferecidas pelos cursos?
Siemeincoski - Isso depende da

modalidade. O mapa do trabalho da
CNI aponta que em Jaraguá do Sul,
existe uma saturação no nível de gra-

, duação, ou seja, o município apresen
ta mais ofertas de cursos superiores
do que candidatos. Mostra um nú
mero em tomo de 202�, quando a

capacidade máxima seria 100%, isso
,

significa que existe uma superoferta
em relação à demanda

OCP - Quais as áreas em que a

procura é mais baixa?
Siemeincoski - Hoje a graduação,

tanto nas engenharias quanto na área
de tecnologia, sofreram uma queda
bastante significativa nos últimos
anos, por dois motivos: o primeiro
é uma migração desses jovens para
formações fora da área 'tecnológica,

, onde também existe uma demanda.
mas não de forma tão significativa
quanto na indústria. Não podemos
esquecer que oVale do Itapocu é uma

região industrial e que a maioria dos
,

empregos está na indústria.
Já na área de qualificação indus

trial há demanda O mapa do trabalho

aponta que os cursos técnicos de nível
médio estão praticamente com a de
manda atendida, com possibilidade
de atendimento de novos setores.

OCP - Como o avanço da tecno

logia tem influenciado na forma de
trabalhar?

Siemeincoski - O avanço tecno

lógico acontece nos mais diferentes

segmentos da indústria. Exemplo
dessa mudança é que, há alguns anos,
a ferramenta de trabalho do projetista "r

era umaprancheta Hoje, esse proje
tista necessita de um microcomputa-
dor e de um software avançado.

O profissional da mecatrôníca ne-
"

_cessita de programações avançadas
de robótica, sistemas embarcados, .',',

sistemas inteligentes, sensoriamento :,
r»

e instrumentação. Outra área onde
,,'

a tecnologia avançou de forma sig- i

nificativa é de usinagem de precisão. ,

...
_1,

Neste setor existe uma série de ferra-
0'

'

mentas e instrumentos que o Senai �,

dispõe, como editor de coordenadas }"
',- � ".

tridimensional, que permite o desen- '�',

volvimento de protótípos e aferição ;'
,

de máquinas e equipamentos.
O computador permite e facilita a

melhoria do processo de fabricação, �

com equipamentos mais precisos,
mas também exige mão de obra qua
lificada, pois o profissional precisa
entender e interpretar o processo.
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linha de Fundo

ulimar Pivatto
PIERO RAGAZZI

Fominha?
técnico do Baumann FutsaI, Pa
blo Ademir da Silva, o Binho, me

passou essa curiosidade interes-
...... sante. Este aí da fotoé o Pedreiro,
um dos jogadores mais requisitados da

região, tanto no futsal como no futebol.
No primeiro semestre do ano, ele jogou
os Abertos de Futsal de Schroeder, Ioin
ville e Corupá, a Copa Norte, a Primei
rona (com o Vitória), isso sem contar os

campeonatos do Sesi e os internos da

Weg, onde trabalha. Ele ainda terá pela
frente a Segundona (com o Galácticos),
o Interbairros (com o Amizade), Futsal
de São Prancisco do Sul e futebol suíço
em Araquari. Haja fôlego, hein?

Varzeano'
A FME informou que já enca

minhou para o Tribunal de Justiça
Desportiva do Estado o caso do Var-

.

.

zeano. Parece que na 'semana que
vem poderemos ter novidades, pelo
menos uma data para o julgamento,
Enquanto isso, segue parada a com

petição. A entidade resolveu passar
a bola porque a formação de uma

comissão disciplinar na cidade ain
da deve demorar um pouco.

Mundial de Xadrez
Jaqueline Corrêa embarca hoje para Czarna, na Polônia,

onde disputa o Campeonato Mundial Sub-20 de Xadrez. Ela
será a única representante brasileira entre as mulheres e se'
mostra ansiosa para enfrentar as melhores do mundo na ca

tegoria. "Vai ser um torneio muito difícil, com 13 partidas, e

minha expectativa é conseguir pelo menos a metade da pon
tuação possível, que corresponde a 6,5 pontos", disse a enxa
drista. Segundo ela, em uma competição desse nível, o jogador
chega a no máximo nove pontos. Em setembro, ela terá outro

compromisso internacional: a Olimpíada Mundial de Xadrez,
que será em Khanty-Mansiysk, na Rússia.

DIVULGAÇÃO

GOL PLAC
Christophe Lemaitre. O

francês foi o primeiro bran
co a correr os 100m rasos do
atletismo abaixo da casa dos
10 segundos. No total, ele é o

72° homem a atingir tal feito
na história do esporte.

Segundona catarínen-
. se. Começa neste fim de se

mana e sem público. Isso

porque nenhum dos clubes

participantes entregou a do

cumentação para liberação .

dos estádios. Que beleza. DOIS TOQUES
VOCÊ SABE...

Como surgiu a expressão "zebra"
no futebol? Em 1964, o técnico
do Vasco, Gentil Cardoso, foi
questionado sobre quais seriam as

chances do time ser derrotado pelo
Portuguesa Carioca. Ele respondeu:
"as mesmas de dar zebra no jogo
do bicho". E deu zebra mesmo. A
Lusinha venceu o timé dele.

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI 4 e 5 www; rnegacred..netCentro - Jaraguá do Sul f1ii:.
•

(AO lado do Bradesco) �(47) 337D.'1223 I 337D.'124O

Olympya·espera apoio da
.

,

torcida contra o Muller
JARAGUÁ DO SUL

O Olympya/Juventus entra

em campo nesse domingo, às

15h, no João Marcatto para en

frentar o Muller, de Pomerode.
As jaraguaenses ocupam a vice

colocação, três pontos atrás do

Kindermann, a grande potência
do futebol estadual e atual cam-

. .

peã do torneio.
O desempenho das garotas

até agora está dentro do espe
rado pelo técnico Luiz Vieira, o

Polenta. Segundo ele, a previsão
já era terminar o turno atrás do
time de Caçador, uma vez que o

jogo foi na casa das adversárias.

Já para o returno a expectativa é
bem diferente. "Vamos focar no

segundo tur�o porque enfrenta

remos elas (Kindermann) aqui.
, .

Não que será mais fácil, mas po-
deremos dificultar mais", disse
Polenta, lembrando que no mes

mo período do returno acontece

a Copa Brasil de Futsal Feminino
e boa parte do elenco de Caçador
estará na competição das qua
dras. "Queremos ao menos repe
tir a campanha de 2009 quando
fomos vice-campeãs, Com a nos

sa. estrutura isso já é um grande

feito", completou o treinador.
Porém, o turno ainda não

acabou e o objetivo é terminar
em segundo. Diferente do fute
bol masculino, o feminino não
tem semifinal de turno. O regu
lamento prevê que as campeãs
do turno enfrentem as vitorio
sas do returno.

Até agora o Olympya perdeu
uma e venceu' duas: a derrota foi
de 4xO para o Kindermann na es

treia, venceramo Avaí por 5x9 no

segundo jogo e surpreenderam o

Scorpions fora de casa por 6xO.
-

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

Elenco foi reforçado com seis

jogadoras que vem de Joinville
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Chance para encostar

no líder II Bordados
Botafogo recebe Flamengo e Vitória joga com Cruz de Malta

JARAGUÁ DO SUL

A oitava rodada da Taça
O Correio do Povo, que
acontece amanhã no

Eurico Duwe e Botafogo,
não terá a presença do
líder JJ Bordados.

folga do vermelhinho
da Tifa Martins vai dar a

chance aos adversários

de encostarem na lide-

rança. E esse é o principal obje
tivo do Flamengo, que embalado

pelo empate fora de casa contra

o Cruz de Malta, visita do Bota

fogo. Porém, o alvinegro também
está motivado, já que venceu o

líder e pulou da lanterna para a

terceira colocação.
A partida também marca o

confronto direto entre as duas

equipes. Caso o Botafogo vença fi
cará empatado com o rubro-negro
na vice-liderança. Da Silva terá os

retornos de Béio e Guilherme, que
cumpriram suspensão.

O Flamengo sonha com a pri- .

meira colocação da fase e os três

pontos domingo são fundamen

tais, já que faltam três rodadas

para terminar essa etapa. Se ven

cer' se iguala ao JJ em número de

pontos. No FIa, Clebinho e Nini

nho voltam de suspensão.
Cruz de Malta e Vitória fa

zem um confronto decisivo para
a parte de baixo da tabela. Com
seis pontos, os cruzmaltinos po
dem abrir quatro de vantagem
sobre o Vitória e praticamente
garantir a classificação à semi

final. O jogo também marca a

estreia do novo uniforme dos
atuais campeões. O' auriverde

chega descansado, após folgar
na última rodada. Na lanterna,
os comandados de Carlos Ricardo

precisam superar os desfalques
dos zagueiros Ilton e Guilherme

para seguir com chances na Taça
OCP. Somente a vitória interessa à

equipe no clássico do Rio da 'Luz.
Nos 14 jogos realizados até

agora, a Primeira Divisão teve

48 gols marcados, média de 3,4
por partida. O JJ tem o melhor

ataque, com 14 tentos. O Cruz

.

de Malta e Vitória possuem as

melhores defesas, apenas sete

gols cada.
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Flamengo quer vencer o Botafogo para se igualar ao JJ Bordados na liderança

.
-

TAÇA OCP - TITULARES
CLASSIFICAÇÃO S·RODADA

Amanhã .

15h30 - Cruz de Malta x Vitória (Eurico
Duwe)
15h30 - Botafogo x Flamengo (Botafogo)

.

Folga: JJ Bordados

9·RODADA

Domingo (8/8)
15h30 - Flamengo x Vitória (Flamengo)
15h30 - JJ Bordados x Cruz de Malta

(João Pessoa)
Folga: Botafogo

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

TAÇA OCP - ASPIRANTES
. CLASSIFICAÇÃO S·RODADA

Amanhã
13h30 - Cruz de Malta x Vitória

(Eurico Duwe)
13h30 - Botafogo x Flamengo
(Botafogo)
Folga: JJ Bordados
9·RODADA

. Domingo (8/8)
13h30 - Flamengo x Vitória

(Flamengo)
13h30 - JJ Bordados x Cruz de

Malta (João Pessoa) .

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Folga: Botafogo
l:fII"""1I!!","ffi"Er I

I/�"'ml tãlJ/[!!l!!i'mr 1.1l111i!�Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. I.l:iM,� ;p���.....,�, fi. ii
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Washington chegou nesta semana e já pode estrear hoje pelo Fluminense

.....

!, Iln�.ré.1 r�

Flumínense

joga mirando a

ponta da tabela
Atacante Fred, machucado, segue
fora e Washington deve estrear

DA REDAÇÃO.
Na abertura da 12ª rodada
do Brasileirão, três jogos
acontecem neste sábado,
todos a partir das 18h30.

_-III. ara o Fluminense, será

_..
a chance de recuperar a

liderança do campeona
to, perdida para o Corin

thians no último fim de semana.

E uma simples vitória em casa,

diante do Atlético-PR, já recoloca
o time carioca provisoriamente
na primeira colocação.

Mesmo sem poder contar

com o atacante Fred, contundi
do, o Fluminense aposta na for

ça de sua torcida para conseguir
uma boa vitória neste sábado no

Maracanã. Se ganhar o jogo con

tra o Atlético-PR, o time carioca

chega aos 26 pontos e ultrapassa
o líder Corinthians, que tem 24·

e joga apenas no domingo. Para

isso, deve contar com a estreia de

Washington, que chegou nesta

semana, vindo do São Paulo.
Mas o Atlético-PR promete ser

.

um adversário complicado para
o vice-líder do Brasileirão. Após
duas vitórias seguidas, sobre San
tos e Goiás, o time paranaense es

pera embalar no campeonato.

No Morumbi, o Ceará espe
ra aproveitar um São Paulo mais

preocupado com a Libertadores

para poder vencer' fora de casa e

se manter no G4. O São Paulo não

pode descuidar do Brasíleírão, sob
o risco de terminar a 12a rodada na

zona de rebaixamento - está com
12 pontos, na 15a colocação.

Ainda neste sábado, o lanter..

na Atlético-GO espera aprovei
tar o fato de jogar em casa para
vencer o Guarani e tentar iniciar
uma reação. O time goiano so

mou apenas sete pontos em 11

rodadas, enquanto o adversário
de Campinas vive situação me

lhor, com 14. pontos., ... , ..... , • , .. '.

WALLACE TEIXEIRA/PHOTOCAMERA

CLASSIFICAÇÃO 12aRODADA
SÁBADO (31/7)
18h30 - São Paulo x Ceará
18h30 - Fluminense x Atlético-PR
18h30 - Atlética.GO x Guarani

DOMINGO (1/8)
16h -Internacional x Grêmio
16h - Avaí x Goiás
16h - Palmeiras x Corinthians

8 5% 16h - Vitória x Botafogo
'1, ," ",'i 18h30-RamengoxVasco
g 5% 18h30 - Atlético-MG x Cruzeiro

18h30 - Prudente x Santos

,

13"RODADA
SÁBADO (7/8)

%. i 18h30 - Botafogo x Atl�tico-MG
""t,l' 18h30 - Guarani x Avai

%,�
%':* DOMINGO (8/8)

16h - Corinthians x Flamengo
16h - Santos x Internacional
16h - Goiás x Palmeiras
16h - Ceará x Atlética.GO
18h30 - Atlético-PR x São Paulo
18h30 - Grêmio x Fluminense
18h30 - Vasco x Vitória
18h30 - Cruzeiro x Prudente

Rebaixados para Série B

o atleta de Guaramirim, Anderson Assunção, levou a medalha de ouro no

salto em distância dos Jogos Escolares de Santa Catarina. Com o resultado,
Baiano, como é conhecido, conquistou a vaga para a Olimpíada Escolar

Brasileira, que acontecerá de 9 a 19 de setembro em Fortaleza (CE).

JOGOS PELO BRASil
• BRASILElRÃO SÉRIE B
• 11" RODADA
SÁBADO
16hl0 - Bahia x Figueirense
16hl0 - Bragantino x Ponte Preta

16hl0 - Paraná x Náutico
16h10 - ASA x América-MG
21h -Ipatinga x Brasiliense

17h - Potiguar x CSA
17h - Ramengo-PI x Sampaio Corrêa

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO Al: América-AM 4, Remo 4, Cametá-PA 1

e Cristal-AP 1. GRUPO A2: Mixto 4, Vilhena 3, Vila
Aurora 2 e Náuas-AC 1. GRUPO A3: liderai-MA 4,
Flamengo-PI 2, Guarany-CE 2 e Sampaio Corrêa
1. GRUPO A4: CSA 6, Santa Cruz 3, Confiança 3 e

Potiguar O. GRUPO A5: Fluminense-BA 6, Treze 3,
River Plate-SE 1 e Central f. GRUPO A6: Araguaína 4,
Ceilândia 3, Brasílla 3 e Botafogo-DF 1. GRUPO A7: Rio

Branco-ES 4, Oberaba 3, América-RJ 3 e Camaçari 1.

GRUPO A8: Madureira 6, Botafogo-SP 3, Cene 1 e Tupi
1. GRUPO A9: Joinville 3, Oeste 3, Operário-PR 3 e

São José-RS 3. GRUPO AlO: Metropolitano 6,
Pelotas 3, Iraty 3 e Marcflio Dias O.

• BRASILElRÃO SÉRIE C
·38RODADA
Manlla ixO Luverdense
São Raimundo 2x3 Fortaleza

DOMINGO -

15h30 - Chapecoense x Brasil

16h - Paysandu x Águia Marabá
.

16h - Campinense x Salgueiro
16h - Gama x Ituiutaba
16h - Juventude x Caxias
17h - ABC x Alecrim

• CAMPEONATO CATARINENSE
• DIVISÃO ESPECIAL
1" RODADA

DOMINGO
16h - Porto x Atlético Tubarão
16h - Joaçaba x Hercflio Luz

TERÇA-FEIRA
2Qh - Concórdia x XV de Outubro

QUARTA-FEIRA
15h30 - Videira x Próspera
20h30 - Marcflio Dias x Camboriú

CLASSIRCAÇÃO
GRUPO A: Fortaleza 5, Paysandu 3, ÁgUia Marabá 2,
São Raimundo 1 e Rio Branco-AC 1. GRUPO B: Alecrim -

4, ABC 3, Salgueiro 2, CRB 1 e Campinense O. GRUPO C:
Macaé 4, Luverdense 4, Ituiutaba 3, Manlia 3 e Gama O.
GRUPO D: Criciúma 4, Caxias 3, Brasil 3, Juventude 1 e

Chapecoense O.

• B�ILElRÃO SÉRIE O
• 3"RODADA
SÃBÁDO
15h - América-RJ x Rio Branco
15h - Madureira x Cene
15h30 - São José-RS x Joinville
16h - Brasília x Araguaína
16h - Botafogo x Tupi
16h30 - Guarany-CE x Uderal

19h30 - Oeste x Operário-PR
DOMINGO
15h -lraty x Marcflio Dias
16h - Metropolitano x Pelotas
16h - Camaçari x Uberaba
16h - Central x Treze
16h - Santa Cruz x Confiança
16h • Ceilãndia x Botafogo-DF
16h - Cristal x Cametá
16h - River Plate x Fluminense-BA
17h - Náuas x Mixto
17h - América-AM x Remo
17h - Vila Aurora x Vilhena

• CATARINENSE FEMININO
·5"RODADA
DOMINGO
10h - Avaí x Kinderrnann

15h - Olympya x Müller

.UGAFUTSAL
SÁBADO
16h - Krona/Joinville x Foz Futsal
16h - Praia Clube x Macaé
18h -Intelli x RCG/Garça
20h - Copagril x Carlos Barbosa
20h15 - k3s0eva x Anápolis
SEGUNDA-FEIRA
19h15 - Corinthians x Krona

TERÇA-FEIRA
19h15 - Macaé x Intelli

20h - Carlos Barbosa x São Paulo

20h15 - Atlântico x Umuarama
20h15 - AssofMj x Unisul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sábado, 31 de julho de 2010

\

Segurança 27

f rr E EF: IV

Apelo por mais policiais civis
Delegadoreívíndica pelo menos 14 agentes para desafogar sobrecarga de trabalho

.,'JARAGUÁ DO SUL

O delegado regional Uriel
Ribeiro participou de uma

reunião com a senadora
Niura Demarchi esta
semana. A falta de efetivo
pautou o encontro.

-� ibeiro pediu à senadora

_c . que interceda junto ao.
governo do Estado para
que o Vale do Itapocu

consiga mais policiais. Hoje a re�
gião conta com 32 profissionais,
mas seriam necessários mais
18 para garantir o atendimento

adequado à população. A vinda
de pelo menos 14 agentes após
a conclusão da Acadepol (Acade
mia de Polícia Civil), é uma das

reivindicações.
De acordo com o delegado, em

agosto uma turma de escrivães irá
concluir o curso, que é obrigatório
para que os concursados possam
assumir a função. Ele disse à sena

dora que são necessários quatro
profissionais de imediato para de

safogar a sobrecarga de trabalho
existente hoje na cidade.

.

Outra questão debatida foi a

urgência na contratação de ou

tros 200 aprovados no último
concurso para atuar em todo o

Estado, que chegaram a ser no

meados. "Se eles forem chama-

dos logo, ainda dá tempo deles
terminarem a academia até fim
do ano", comentou.

Ele pleiteia a destinação de

pelo menos dez dos 200 candi
datos para trabalhar no Vale do

Itapocu, dos quais três seriam
destinados à futura Delegacia da
Mulher. Por enquanto, apenas

.

um delegado, um escrivão e dois

policiais estão garantidos para o

espaço. Como a equipe é insufi
ciente, o órgão não irá funcionar
em regime de plantão. As ocor

rências de violência doméstica

que acontecerem fora do horá
rio comercial serão atendidas na

Delegacia da Comarca,

Futuramente, a corporação
também pretende implantar a

COP ,(Central de Operações Poli
ciais) no município. A COP é um

grupo de apoio operacional da Po
lícia Civil que existe em Blumenau,
Florianópolis e Tubarão e investi

ga casos' de assaltos, homicídios e

\ tráfico de drogas. Para estruturar a

equipe, seriam necessários cinco

policiais e um escrivão.
,

,

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br Equipe se divide entre o atendimento ao público e as investigações

ViTIMA COMPROU UM QUilO DE lAlÃO ACHANDO QUE ERA OURO

Homem perde R$ 10 mil em golpe
JARAGuÁ DO SUL

Um homem de 48 anos foi vítima de es

telionato por volta das 16h de quinta-feira,
perto do Terminal Urbano de. Iaraguã do Sul.

Segundo a Polícia Militar, ele foi abordado por
duas mulheres que tinham crianças no colo e

lhe ofereceram ouro a R$ 10 o grama. Ele foi
até uma agência bancária, onde sacou R$ 10
mil para comprar um quilo de ouro. Só depois
descobriu que se tratava de latão e, ao procu
rar as mulheres, não encontrou mais elas.

A Polícia Militar alerta para as ocorrên
cias de estelionato na cidade. Mês passa
do, dois homens foram vítimas de golpe do
achadínho e perderam mais de R$ 1 mil cada
um. Nesta semana, uma moradora do bairro

Poço Grande, em Guaramirim, denunciou
três mulheres que visitaram sua casa .ofe
recendo falsos serviços de. dedetização em

nome da Prefeitura. A orientação é que os

moradores acionem a Polícia Militar, pelo
190, caso recebam este tipo de visita.

. \

ARQUIVOOCP

-

Golpe.foi perto do.Terminal Urbano, na quinta-feira

Se eles forem
chamados logo,
ainda dá tempo

deles terminarem
a academia até

fim do ano.

URIEl RIBEIRO, DElEGADO
REGIONAL

"
Nova delegacia
ainda sem data
o delegado Uriel Ribeiro pre

feriu não anunciar uma possível
data para a Delegacia da Mulher

começar a funcionar. No entan-

to, a expectativa dele era de que
' :

a instalação da rede de informá
tica fosse concluída ainda on

tem para que, em seguida, fosse

agendada a data de inauguração
'do espaço. Nos próximos dias, os.
trabalhos serão concentrados na

instalação dos móveis e equipa
mentos necessários para o traba
lho dos policiais. O imóvel está
localizado na Rua Martin Stahl,
bairro Vila Nova.

No ano passado, o então dele

gado geral da Polícia Civil, Mau
rício Eskudlark, prometeu que
pelo menos dez policiais seriam
destinados à região este ano, a

maioria deles para trabalhar na

, unidade, mas apenas três agen
tes vieram para a cidade.

.,

'ViOttN(}�A
Filho ameaça a própria mãe

/

Um homem de 22 anos foi detido por ameaçar a mãe, de 45 anos, e -s \

a tia, de 44 anos, na Estrada Ponta Comprida, em Guaramirim, por volta
"

das 18h de quinta-feira. De acordo com o delegado Daniel Dias, o suspeito -.", ".
. teria cheirado cola de sapateiro e ao chegar à residência começ()U a depre-

. - ,

dar objetos e ameaçar as mulheres. Conforme Dias, as duas não apresen- !;.Y;�
tavam marcas de agressão. Ele vai responder em liberdade por ameaça. ;,;;

'.

'\'

COMUNICADO. " ,
, ,

..

\
Viemos através deste informar que em virtude de obras no I ;. :

estacionamento do Hospital, a entrada que da acesso a Rua
I ';

Waldemiro Mazurechen estará interditada, sendo assim a en- .'

irada a partir desta data será pela Rua FredericoBartel. Pe-
dimos encarecidamente à compreensão pelos possíveis trans-
tornos e colocamo-nos inteira disposição para esclarecermos
eventuais dúvidas.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Irmã Elza do Amaral
Diretora Geral

Rodrigo Amaral da Rocha
Coordenador de.Sequrança
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SABADO até às 17h

• Para-choque na cor do veiçulo
• Banco do motorista com

regulagem de alwra
• Painel com reló.9io digital
·Imobilizador eletrônico

:,:!:���;;�':.,�..."",.:;;:.�Porta-mQlas revestido de carpete

• Roda$ aro 14

·I!evestimentos diferenciados
e porta objetos
• Faróis duplos
• Conta-giro
• Spoiler traseiro e frisos laterais
• Retrovisores e maçanetas na cor
• Preparação para som com
antena no teto

Seguro e prático,
o Novo SpaceFox vem

equipado com vidros, travas e

retrovisores elétricos de série,
além do alarme na chave

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

"mediante de apresentaçõo de CNPJ

Ofertas válidas até 31/07/10 ou enquanto durarem os estoques. Taxa de 0,99% para Voyaqe, com 60% de entrada e saldo em 24 meses. O navegadorGPS portátil ofertado é oH-Buster HBN-4310P. Qualquer percentual de desconto pode ocasionar a não concessão do brinde. Credito sujeito a aprovação. Fotos meramente ilustrativas.

www.autoer.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. IAHCO VOUCSWAGlN
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