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ENTREVISTA -,

Marcatto fala sobre -.

economia e política
Presiderrte da Acijs opina sobre
nepotismo, aumento no'número
de vereadores, reforma trabalhista
e política e os desafios do setor'
econômico. Páginas 4 e 5

TRANSI- O
Motociclistas estão
em 58% dos acidentes

,

\

Das 2.518 colisões atendidas pelos ,

Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul em
2010, 1.470 envolviam motos. Corporação

.

afirma que imprudência 'é responsável pela
,

maioria das ocorrências. Página 10
'

ENXURRADAS
Os desafios �ara ..

.

reconstruir Gorupá
Prefeito LuizCarlosTamanini destaca

. .: trabalhosrealízados na recuperação de
,

estradas, pontes e ribeirf>es. Chuvas dos três
"

.

primeiros meses deste ano causaram prejuízo
de RS 15 milhões aomunicípio. Página 6,

)
,

, Cerca de 4,5 mil pessoas participaram da tradicional via-sacra no bairro Rio Molha na manhã de '�ntem. Durante a' procissão, que relembra
',os caminhos pelos quais Jesus passou antes de ser crucificado, fiéis pediram bênçãos e agradeceram as graças alcançadas. Pág'ina 13
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Silvia·Kita,',

..Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul

Para congregai as atividades dos sindicatos
patronais emummesmo espaço é criado o Cejas

eunidos no dia 23 de
abril de 1979, diversos

.
sindicatos patronais de
cidem criar um espaço,

,único, onde além de integrar as
, entidades, tem por finalidade es- '

tabelecer e, executar programas,
serviços e atividades comuns: '

Constituem comissões para
elaborar o 'contrato social' <la
nova entidade e planejar a cons
trução da sede, sendo esta em

, terreno a ser doado posterior
mente pela PrefeituraMunicipal,
situado na Av. Getúlio Vargas. A

,
' ,

promessa havia sido feita pelo
prefeito Victor Bauer, conforme
divulgado pelo jornal em abril
de 1:979. Esta edificação foi inau
gurada em maio de 1982. Poste

riormente constroem nova edi

ficação (2001), áo lado da SCélI, e

repassam a sede anterior para, a
Câmara deVereadores .

. Em sistema de condomínio;
é formado por oito entidades
representativas da classe patro
nal: a Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul, a Associação
das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu, a Câmara de

DirigentesLojistas e os Sindica
tos das Indústrias de Alimenta

ção, do Comércio Varejista, da

Construção Civil e Imobiliárias,
, do Mobiliário, Metalúrgicas, Me�,
cânicas e de' Material Elétrico,
das,Administradoras de Bens e '

do Vestuário. Além destas enti-'.

dades, o Cejas também abriga a

Acomac (Associação dosCorner
ciantes de Materiais de Constru

ção) e a Iucesc (Junta Comercial
do Estado de Santa Catarina).

NOTíCIAS LOCAIS DE 1926

Autoclaves· Um mágico
para fábricas em Jaraguá

.

'As' fábricas de banha tinham Esteve novamente em Iara-

prazo até abril de, 1925 para, se guá, para entreter o público com

equiparem com autoclaves para suas mágicas, o senhor Alfre

a fabricação de banha. Porém o ' do Cantarelli. Sua performance
Ministro da Fazenda prorrogo� o apresentada no Salão Lorenzen,

prazo por mais seis meses,' o que. o mesmo local que havia estado

,

foi-um alívio para os produtores há dois meses atrás, com certe

locais, que estão com dificuldades za seria muito aplaudida. Novos
em comprar o equipamento tendo números seriam apresentados ao
emVistao alto custo.Abril de 1925. público. Dezembro de 1926.

,
- .

,{

. '

.

Coluna Prestes
Muitas notícias chegavam até

Iaraguá, ou através, deste jornal
ou por publicações 'adquiridas e

vendidas por Artur Muller. Embo
ra com algum atraso a população
recebia informações importantes
sobre o Brasil.Apapelaria do jornal
Correio do Povo anunciava em ju
lho de 1926 que possuía exempla-

. ies do JornalANoite, custando cem
réis cada jornal. Este jornal do Rio
relatava os feitos doGeneralPrestes

pelo Brasil. A narrativa do historia- .

doíVIriato Correia vinha acompa
nhada de inúmeras gravuras, con
forme anotapublicada

I'

Incêndio
No dia 16 de maio de 1926

ocorreu um violento incêndio

que destruiu diversos prédios
em Florianópolis. O fato aconte

ceu nas ruas Conselheiro Mafra
e Trajano, destruindo farmácia;
hotel, barbearia, atelier fotográ
fico e mais duas ou três casas

comerciais. O jornal Correio do
Povo havia recebido informações
que o fogo começara no comér
cio de fazendas (tecidos) de Feli- .

ppe Danna, que segundo consta

tinha feito seguro do estoque. O .

prejuízo estava calculado em três
mil contos e não houve vítimás.

Sede Centro Empresarial em 1982

ANUNCIANDO•••
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EDITORIAL

'O signifiCado. da Páscoa
ais uma vez aproxima-se. a -lhadores temporários contratados para

. Páscoa. O comércio e a indús- trabalhar na Páscoa sejam efetivados
tria esperaram ansiosamente pela indústria, na produção de ovos,:_
a chegada deste _niomento. bombon-s e barras de chocolate .

. Quem trabalha com chocolate,' com cer- Quem saiu às ruas nos últimos dias viu
teza, teve uma das datas mais. doces dos supermercados lotados, correria em busca
últimos tempos. Os lojist�s de todo o das marcas favoritas de chócolate e produ
país já comemoram o s_ucesso nas ven- . tores de peixe comemorando as vendas,
das, com expectativa de aumento de cer-'

.

nesta que é amelhor época para o setor. O
ca de 10% em relação ao ano passado. feriado também é marcado por rodovias e

A comemoração da Páscoa também praias movimentadas. Eni uma data como
é responsável pela geração de empre- essa, ganha o comércio, o turismo e a eco

gos temporários. Segundo pesquisa da nomia como um todo.
CNDL (Confederação Nacional dos Lo- Por outro lado, nunca é demais lembrar
jistas), a data deve ser responsável pela que a época é de reflexão, oração esacrifí
criação de 40 mil novos postos de tra- cios. E que mais importante que o consu

balho em todo o país. A expectativa da mismo desenfreado é aproveitar o clima de
.

entidade ,é que seis em cada dez traba - renovação com a família reunida na fé.
.

"

PONTO DE VISTA

.

Reforma Política ou dos Políticos?

'TodOS
os dias escutamos comentários

e OPiniõ�S.' sempr� convergentesp�
-

,

a necessidade de tnna reforma polí-
tica no Brasil, uma vez que às falhas

existentes neste, tal como existe atualmente;
são creditadas todas as mazelas e nefastas
consequências que são produzidas.

Assim, fala-se em diminuição do número
de partidos, voto de legenda, voto distrital,
voto facultativo; financiamento público das

_
campanhas eleitorais, etc. Interessante que
ninguém fala na mais importante das refor� :
mas que deveria nortear o esperado salto de

qualidade no ambiente político brasileiro.
Refiro-me à necessidade de uma reforma dos

políticos. Justifico: Não adianta pensar um .

sistemapolítico novo, como um palco de cris
tal, novíssimo, brilhando, que possa represen
tarmais plenamente os anseios da população
brasileira, se não re�ensarmos o modelo, de
político idealizado para atuar neste palco. O ,

que queremos? Jogar cocô (aqui assemelhado
aosmaus políticos) no palco de cristal?

No Brasil, troca-se de partido da mes-

.

' ma forma e rapidez com a qual uma pros

ti�uta troca de calcinha. Não pretendo fazer
comparação entre as prostitutas e os maus

políticos, pois não acredito ser justo com as

mesmas, tamanha e desonrosa compara
ção. Há casos em queo troca-troca partidá
rio se deu para mais de um partido apenas
em uma semana. Há casos, também, de

/

criação de novas legendas, apenas para não
entrar em conflito com o Rei (ou Rainha no
nosso. caso) e, com isto, continuar sentado à .

mesa do Grande Banquete de Benefícios do ,

. Reino. Ah, existem casos também nos quais.
o que menos importa é a legenda partidá-

_

ria, ou melhor, estas, somente servem para
poder identificar seus integrantes, como

forma de facilitar a aplicação de uma de
terminada penalidade, a todos de maneira
indistinta, somente pelo fato de pertence
rem a uma determinada lege?da, corno se

nestes casos, 'também pudéssemos falar
em pecado original, tal como o que e reco
nhecido por intermédio do batismo; todos
tornam-se limpos e puros.No caso desta úl
tima hipótese, qualquer semelhança com o

que ocorre atualmente em Iaraguá do Sul, é
mera coincidência.

Evidente que sem desconsiderar a. ne

cessidade de um sistema político-partidário.
"

coerente e honesto, que atenda aos anseios
da população, portanto, emmuito diferente
do sistema atualmente vigente no Brasil, a
verdadeira reforma que se faz necessária � a

reforma dos políticos, sim, pois somente com
'um político que pense e atue de maneira di
ferente, com fundamentos éticos e morais

inabaláveis ,e íncorrompíveís, é que talvez o

cenário político poderá 'deixar de ocupar as

primeiras páginas (de cunho policial) dos no
ticiáríos brasileiros.

- E não meparece razoável admitirque as.
coisas são assim porque o sistema amolda as

pessoas e que, portanto, às boas pessoas aca
. bam por se tomarmaus políticos. Estediscur
so não nos serve. O que nos serve é acreditar

que quando uma pessoa é boa, dotada de
.

valores éticos e morais, e, no caso, como nos

políticos, exercendo uma função de represen
tação da sociedade .em geral, que também é .:

boa, nada os demoverá destes princípios,e,
com isto, os resultados para a população por
certo que deverão ser osmelhores,

Talvez por esta distância existente entre.

os padrões morais e éticos que uma determi
nada sociedade pratica, e � falta destesmes
mos padrões morais e éticos, de alguns po
líticos desta mesma sociedade, é que estes,
maus políticos, são convidados a servirem
de alvo de um pelotão de fuzilamento. Já'

.

pensaram se a rnoda pega? Enquanto isto,
vamos cada um fazer a parte que nos cabe,
ou seja, procurar' nos mantermos inabalá
veis nos nossos, princípios éticos e morais..
Feliz Páscoa para fados!

'.
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Ajude-nos a buscar

excelência em nosso

serviço de entrega. Por

gentileza, qualquer
anormalidade no

recebimento de seu jornal.
contate: 21 os 1936 ou

cmail pesquisao"
ocorreiodopovo.com.br.
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DOLErTOR

Deus se importa com meu sábado?
... :
11

Abençoou
Deus o sétimo diae o tivéssemos presentes naquela sexta-féira

santificou, porque nele �es.can- da semana da criação, depois de tudo
sou de toda a obra que realizara

:

pronto, ouviríamos Deus dizendo: obser
.

na criação. Gênesis 2:3 . ve, ouça, adore. Medite sobre aquilo que
. O período é igual ao de qualquer ou-

.

fiz e criei.
.

tro dia: 24 horas. Mas, de maneira intrín- Deus quer que, por 24 horas, coloque
,

seca e peculiar, esse é um dia diferente de
.

mos delado nossos assuntos e preocupa
qualquer outro. O que posso fazer para ções e demos a Ele uma oportunidade de

enriquecer minha experiência espiritual' nos abraçar.
e totnar cada dia de sábado.uma bênção O caráter distintivo do sábado é .apre-
paraminha vida? '..,' sentado emquatro verbos: Deus terminou

.

Gratidão. Com aagenda cheia e a vida . sua obra. Ele descansou. Ele abençoou e.

corrida, nem percebemos quantas bên-
-

santificou. Na raiz da palavra Shabbath

çãos recebemos de Deus durante a sema- (sábado, .em hebraico), está implícito o

na. O sáb-ad� nos permite desfrutar esse significado ele parar, cessar, descansar, fa
tempo. Ao recapitular os fatos da semana, zer uma pausa. O sábado nos predispõe

. encontraremos inúmeros motivos'. para a uma atitude de paz e de tranquilidade.
. ser' gratos a Deus. O sábado ajuda'a pen- Convite para restaurar, O sábado está
sar naquilo que recebemos, e não noque,' entre as mais sublimes prioridades de
faltou; ajuda a nos livrar da ideia de que Deus. Ele colocou o sábado na lista' de '

..

não temos o suficiente. . coisas que tinham sido danificadas pelo
Tempo para reflexão e adoração. No pecado. O profeta Isaías diz: se você tratar

sábado, nosso relacionamento com Deus. o sábado'como sagrado e não procurar
.

pode .ser aprofundado, especialmente seus interesses naquele dia; se você valo
nos momentos de adoração e confrater- rízar meu dia santo, e o honrar não via
nização. O relacionamento é construído e' jando, trabalhando ou conversando.coí
fortalecido naquilo que chamamos tem- . sas inúteis, então naquele dia você achará
po, Tempo exclusivo e sem interrupções a alegria que vem-por me servir (Is' 58:13,
para ir à igreja participar da adoração e

� 14) Good News Trànslatíon).
encontrar os amigos.

. Disposição para nos aquietar. Se es- Mário Lewerenz, consultor técnico

s
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.

PÚBLICAS ESTÃO
. PAUTADASNO'

,
.

PATERNALISMO',E,NO
ASSISTENCIAT·ISMO··

-

.

urval Marcatto Junior,
56 anos, casado, um

filhó. Comandante 'da

Acijs (Associação Em-

presarial de Iaraguã do Sul) no

segundo ano de mandato, diretor
da Fiesc e presidente da Câmara

.

de Assuntos Trabalhistas da enti
dade. Engenheiro. por formação,
especializado em administração
financeira. Homem perfeccionista
de gosto .rcfinado. Acompanha os
priricipais jornais do país diaria
mente e não deixa de ler O Correio
do Povo nas primeiras horas da
manhã. DurvalMarcatto Iuníorva
loríza o espírito comunitário, sabe

-

da importância do associativismo

- Academia
Corpo & Mente'
Para ficar de bem com a vida!

(47) 3055-0351
AGORA EM NOYO ENDEREÇO:
Rua Barão do Rio Branco, 414
Centro· Jaraguó do sul/Se

n anos com vocêf

. .

Patrícia - Nas eleições de 2010,
mesmo que superficialmente, as

'reformas entraram na pauta dos
candidatos. Acredita que .elas, en
fim, devem se tornar réalidadet

. DurvalMarcattoJunior - Eu es
tou muito convencido que a refor
ma política deve nesse momento .

atrair a atenção de toda a socieda
de para que realmente aconteça.
Até porque alguns pontos mais

simples, mais básicos,
'"
como a

questão do mandado de cinco

anos, com reeleição 'ou não, precí-
.

sam ser revistos. É preciso unificar
.

.

as eleições. Hoje a cada dois anos

nós temos uma eleição, o prazo é
muito curto. A cada dois anos os

políticos estão em processo eleito

ral, em campanha, dedicando boa

para região e anseia ver tudo me-
/ . r

lhor. Da política à educação. Para
que o corpo acompanhe o ritmo
damente agitada, horas e horas de .

pedalada, sozinho QU em grupo,
ele não deixa de se exercitar. O dia
do empresário começa cedo,7h30
tla manhã, a primeira reunião,
depois os compromissos não têm
hora para acabar, Na entrevista a

seguir, Marcatto fala sobre temas

polêmicos, como nepotismo, vol
ta a defender a manutenção de 11

cadeiras no Legislativo jaraguaen
se, avalia as reformas necessárias

para o desenvolvimento do 'país
e fala sobre pretensões políticas.
Leia a seguir:

Patricia. - E o senhor é a favor
. da reeleição 0'0 não?

Marcatto - Existem duas posi
ções e cada uma tem sua defesa.
O argumento pelo qual eu seda

Oualidade

ARQUIVO OCP

panhas. Haveria uma diminuição
dos gastos e uma fiscalização mais'
eficiente. Isso seria importante,
além' de evitar a participação de

grupos que fazem doações para as

'campanhas como moeda de troca,
. interessados nodepois. Precisa ser
bem avaliado.

parte do seu tempo para o proces
so eleitoral, o que não deixa que
eles se concentrem em resolver as

questões que a sociedade espera.
Também deve se levar em conta Patrícia - E o voto por distrito?
o custo de tudo isso, apenas para Marcatto - Trazendo para nos-
preparar as eleições, a Justiça Elei - sa

.

região, com mais de 100 mil
.

total gastamais.de R$ 300 milhões, eleitores, com esse colégio eleito
isso é uma parte do todo e emum ral nós poderíamos eleger três ou

país que tem muitas demandas
.

até 'mais deputados. Nesse senti
ainda não .atendidas. Há uma ne- . do, o voto distrital significaria uma
cessidade muito' grande de se cor- representação do eleitorado mais

rigir essas questões, um aspecto , adequada, mais correta e justa.
básico, mas importante. Com certeza, é amelhor opção .

contrário à reeleição é-que o eleito
,

.

se preocupa muito com a sua ree-

leição. O que impede gue, se pro
movam avanços que dependam de .

.

um remédio amargo, medidas não .'

tão populares, porém necessárias.
Tem o outro lado que quando se

faz uma boa gestão ... , mas, no fi

nal, eu defendo o fim da reeleição:

Patrícia-E apolêmicado finan
ciamento públicode campanha?

. Marcatto - Em princípio, Rare
-ce ser bastante positivo porque ha
veria um controle maior das .cam-

Patricia - Por enquanto a re

forma tributária, mesmo defen
dida por Dilma Rousseff durante
acampanha, não entrou na pauta
do governo. por que é tão compli-
cadomexer no sistemjl?'

.

Marcatto - A reforma tributária -

é questão de debate desde sem

pre. Principalmente por causa das
várias distorções que existem no

nosso sistema fiscal e tributário. O
. Brasil tem uma das mais altas car

gas tributárias domundo, sem que
isso seja revertido em benefícios

para � sociedade. O que se verifica
é que quando as associações em

presariais falam em reforma falam

,

na diminuição da' carga tributária
como um todo. Só que para as ou

tras partes. envolvidas rio assun

to, Estado, União e'municípios, o
pensamento é oposto, a preocu- .

pação é saber quanto do bolo vai

.'

sobrar para cada um. A partilha do
bolo hoje é uma distorção, com o

_governo federal recebendo mais
e de 60% de tudo que se arrecada, o I

Estado com cerca de 20% e os mu

nicípios com 13%. Em ecoriomias

mais desenvolvidas, a partilha é

inversa, com o município sendo

privilegiado. É nosmunicípios que
estão as demandas. Então, temos a

classe empresarial e a população
olhando sob um ângulo e 'os polí
ticos de outro. Enquanto não hou
ver a reforma política, a tributária
não avança.

.

. Patricia - Quando se fala em

reforma trabalhista logo apare
cem as sindicais dizendo que

é

uma tentativa de acabar .com os

Papelaria, embalLuJBu e t!4CTUóriJr
.

paraatacadoevarfjtt

Rua José Theodoro Ribeiro, 954 -Ilha da Figuéira - Jaraguá do Sul
.

conradiembalagens@terra.com.br (47) 3370-14921 (47) 3376-4253
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"
,Somente privilegiando a

ética seria possível evitar
ao máximo o nepotismo,

"
Patricia - Essa reforma que o

senhor fala não tem sido reflexo
da falta de mão-de-obra qualificá-

'

"da. Q trabalhador acaba se benefi
ciando em um primeiromomento
com isso, não é?

1

Marcatto - A economia, tem"

que estar em desenvolvimento,
demandando por mão-de-obra e

valorizando 'o trabalhador. Isso é
'

sim muito positivo. Mas o apagão
de mão-de-obra é uma questão
mais profunda. O mercado mun
dial depois da crise de' 2008, 2009,
começou a aumentar a demanda

por commodities, produtos pri
mários da agricultura e minérios

'

,

e o Brasil é um grande produtor
nessa área, com isso se fortaleceu.
Gerou uma situação positiva, que
refletiu no mercado. As empresas

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 23 e 24 de abril de 201'1

estão crescendo e' chegamos no

, apagão de mão-de-obra qualifica
da. É um grande problema e com

prova como ainda temos que in
vestir em educação, qualificação.

tor manufatureiro), qu� serve de'
alerta. Na Holanda naquelaépoca,
(década de 1960), se descobriram

/

muitas jazidas'de petróleo e gás,
.fazendoo país ter superávit, e va
lorizando amoeda local. Trazendo .

para o Brasil, a situação é pareci
da, o real foi a moeda que mais �e '

valorizou frente ao dólar nos últi
mos dez anos, o que tem facilitado'
a importação de máquinas, mas

tem tornado quase impossível o

mercado para quem exporta.

Patricia - Uma avaliação dos
100 primeiros dias da presidente
Dilma Rousseff?

Marcatto - A presidente Dil-
,

ma' tem sido uma grata surpresa
pelos' seus posicíonamentos, por
não aparecer tanto na mídia e por
se afastar do ranço ideológico de

esquerda sul-americano, 'que não'
leva a lugar nenhum, São coisas

que ficaram no passado, exemplo
disso é Cuba. Também mudou o

- '

discurso sobre direitos humanos,
condenando algumas decisões do
Irã. São sinais, em 100 dias é difícil

25

benefícios do trabalhador, como
Fundo de Garantia e 13° salário.
Como o governo pode impulsio
nar a geração de novos postos
sem mexer nas garantias consti
tucionais? ,

Marcatto - A reforma traba
lhísta é necessária para dar mais

competitividade aos produtos e

serviços do país como um todo.
Mas, temos uma situação criada
inicialmente pela Constituinte de

1988, dépois de uni período de
ditadura? que contemplou muito
a questão dos direitos do cidadão
e muito pouco 'os deveres. Ago-
-ra, com os últimos oito anos do

'governo Lula houve isso também,
até porque ele foi um líder sindical, Patrícia- Q' perigo da desín-
e com isso as sindicais ganharam dustrialização é real?
um papel muito forte no governo. Màrcatto - A desindustrializa-
Em detrimento até, das discussões ção é um grave problema. A econo
tripartite, entre governo, que deve- mia é um todo, indústria, comér- .

'.

ria ser imparcial, .empregadores e cio e serviço, cada parte tem a sua

empregados, previstas na Constí- função. Mas a base é, o emprego
tuição. Mas está acontecendo uma industrial, a produção. Na medida
reforma trabalhista de bastidores em que a gente perde a dimensão,
e por tópicos há bastante tempo, o que a indústria tem, as outras par
que não temos é uma visão ampla tes deixam de ter sua função. Por
facilitando a geração de postos de

'

isso" o país precisa ter uma política
trabalho, que vão ficando cada vez,

.

industrial, contemplando 51 ques
mais pesados e dificultando a com- tão da competitividade nacional.

petitividade das nossas empresas. A O exemplo que se fala muito é o

nossa legislação trabalhista é da dé- ' da doença holandesa (conceito
,

cada de 40, precisa se modernizar. econômico que tenta explicar a

Mas não creio que esse governo vá 'relação entre a exploração de re

mexer nessa questão, I cursos naturais e o declínio do se-

Marcatto - Nosso posiciona- Marcatto- As gestões públicas
menta está muito claro. Não hã estão pautadas no paternalismo e

previsão de outras manifestações. no assistencialismo e deixam de
Até porque na audiência pública fazer o que deveriam. Em Jaraguá,
ficou muito' claro o que a popula-' nós temos índices positivos, mas
ção quer. Se os vereadores forem que foram obtidos por ações ao

sensíveis e entenderam, e 'não ha- longo do tempo. Sé formos olhar'
via como não perceber, o resultado hoje, a gente vai ver.que as nossas

da votação será a rejeição à mu- demandas não estão sendo aten

dança. Os vereadores atuais têm
.

didas corno eram há alguns anos

uma oportunidade muito grande atrás: É preciso ter como priori
de ficarem registrados na história dade ações que promovam o de
do município por' agirem alinha- senvolvimento econômico impul
dos com a filosofia da nossa região. sionando assim a questão social.
Uma demonstração de eficiência . A nossa comunidade é exemplo
de fazer mais commenos. Precisa- de participação em todas as áreas....
mos de qualidade, não é a quanti-: Nosso setor de cultura é exemplo,
dade que vai fazer diferença. Não 'assim como nossos hospitais. Não
deveríamos aumentar o número temos mais problemas no trânsí
de vereadores e também podería- to' porque muitas empresas têm
mos definir um valor para ser re- ,linha que transportam seus traba

passado à Câmara. A Constituição lhadores. As empresas hoje estão
diz que o limite é até 6%, poderí- assumindo muitas responsabili
amos ficar em 2 a 3% tranquila-

.

dades da União, do Estado e da
mente dando mais capacidade ao ,Prefeitur�, corno planos de saúde,
município de fazer investimentos. qualificação profissional, por isso

,

não temos tantos problemas corno
Patricia - E a questão do nepo- outras cidades.

tismo na administração pública,
Patricia - E esses programas qual é.a sua opinião?

sociaís reforçados na gestão do ex-
'

Marcatto - Essaé uma questão
presidente Lula, eles realmente aju- no país que está muito visível. Os
daram a impulsionar a economia, gestores públicos teriam 'que res

ou essa émais umamentira? ponder a isso evitando ao máximo
,

Marcatto .: O valor maior desses a nomeação de parentes, mesmo
programas, pelo qual eles devem ser ;> que elestenham competência. De
mantidos, mas talvez revistos, é de veriam ser situações muito claras,
que efetivamente há que se dar um onde, ficasse muito bem exposta
apoio. para tirar a população da mi- a necessidade, a competência e a

séria. O problema é, a perpetuação ,contribtiição para gestão pública.
do programa para ámesma pessoa, Não sendo assim, deve-se. apli
família, perpetuando a dependên- "

car o rigor da lei. Também existe
cia, o assistencialismo, e não crían- a questão dos cruzamentos, onde
do soluções definitivas. um nomeia o parente de outro. Por

isso, somente privilegiando a ética
seria possível evitar ao máximo o

nepotismo.

ter urna"conclusão.

Patricia - E quanto ao temor

da inflação que parece rondar. o
mercado?

Marcatto - O governo do PT,
tem muito claro que é preciso do:
minar o monstro da inflação. Hoje

_

se sabe que a inflação atinge mais
drasticamente as camadas menos

favorecidas da população. Está
muito claro também que os gran
des eleitores do PT, em número,
pelo menos, são dessas camadas

que foram beneficiadas pelos di
versos programassociais e seriam
os,mais prejudicados com a volta
da inflação. A inflação rião interes-
-sa a quase ninguém

"
Não sou filiado e também
não tenho pretensão. Sé
for um pouco político,

não posso dizer que dessa
água nunca beberei.

"

Patricia - E o que deu para
sentir sobre o perfil do governa
dor Raimundo Colombo?

Marcatto - O governador Rai
mundo Colombo falou que pre
cisava desse período de 10e) dias

para organizar as finanças do Esta
do e conhecer toda a estrutura. A

partir desse levantamento, aí sim
ele, vai mostrar, apresentar o seu

_

plano de governo.

"
A presidente Dilma tem sido
uma grata surpresa pelos '

seus posicionamentos, por
nêo aparecer tanto na mídia
e por �e afastar do ranço

ideológico de esquerda sul
amerlcano, que não leva a

luga� nenhum.

"
Patricia - No dia 5 de maio a

Câmara de Vereadores deve votar '

a emenda à Lei Orgânica que au

menta o número .de vereadores de
11 para 19. A Acijs Já se manífes
tau publicamente contra a mu
dança. Deve haver mais alguma .

manifestação antes da segunda
votação em plenário? I

.

Patricia - Por que os avanços
_

econômicos registrados no muni
cípio, que tem � maior renda per
capta do Estado, não são acompa
nham o atendimento das deman
das de Jaraguá?

·n' i ato os 'Co,n abilis àsde a ag
egíãe a abeniza todos os Contabi

·

s as
r:

. Política 5

Patrícia - ,No ano passado até'
mesmo a imprensa foi surpreen
dida com' a candidatura do ex-pre
sidente da Acijs, GUida Bretzke,'a
vice-governador na chapa da petís
ta Ideli Salvatti. O senhor também
tem pretensões políticas?

Marcatto - Não sou filiado e
,

também não tenho pretensão . .Se
for um pouco político, não posso'
dizer que dessa água nunca bebe
rei. Mas, cômo presidente daAcijs,
tenho que ter um comportamento
suprapartidário até pelo estatu

to. Sãomais de 1,2 mil associados
de todas as cores partidárias e o

presidente representa . toda essa

massa, por ISSO não pode ter op
ção partidária. A força de qualquer
entidade representativa está nesse

posicionamento. A minha missão
é representar bem a entidade e

éobrar as bandeiras levantadas'

pelos associados. Entre elas au

mentar a representatividade po.,. -

,

.Iítica da região, como fizemos no
ano passado, trabalhando pará'
que os candidatos daqui fossem
eleitos. Quem mora aqui tem o

dever de votar nos nossos candi
datos, de' valorizar o nosso colé-

, gio eleitoral e qualificar o ,nosso
voto. E isso está sendo entendi
do, nós temos o menor índice de

justificativa de voto, as pessoas es
tão .entendendo à importância da

,

representatividade.
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"- Adeus-às chuvas, boas-vindas ao sol
Tarnaníni conta com a estrutura da administração pará amenizar os prejuízos de R$ 15,milhões,

, I

CORUPÁ

. A reconstnção de Corupá'
se tornou o maior desafio do
atual governo depois de as

"

enxurradas terem atingido
violentamente quáse todo o

município nos três primeiros,
,.'

. meses deste ano .

r
.

.... s prejuízos somam R$ 'IS
rriilhões e os serviços não,
cessam ,desde então para

...... devolver à população, pelá
menos, as condições básicas para
se viver decentemente.

O prefeito Luiz Carlos 'Iamaníni
. agradece ao santo do clima e do tempo
São Pedro pelos dias menos chuvosos
e mais ensolarados que se' firmaram
neste mês. Pois, com o sol no céu, as
máquinas da administração pública
podem trabalhar intensivamente para
recuperar as estradas, liberando ptin-

'

cipalmente o tráfego aos ônibus de

transporte coletivo e escolar.
A segunda etapa dê trabalhos

está centrada em recuperar os ribei -
-

rões. "O nível da águã baixou eagora
é preciso recolocar o ria.no seu leito .

original, além de retirar barreiras e

colocarmacadames nas ruas". Na ter':'
ceira fase, o setor de obras do governo
começa os serviços de reconstrução

-, de 33 pontes e pontilhões -Jevados e

destruídos pelas enchentes .

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br '

FOTO,S DIVULGAÇÃO

Dentre esses pontilhões, duas
obras vão custar mais caras. A

ponte sobre o Rio P-edra de Amo

lar, na comunidade Pedra deAmo
lar, receberá investimento de R$
6_50 mil. Conforme o prefeito, o

recurso está sendo pleiteado junto
à Defesa Civil Federal. A passagem
terá 20 metros de comprimento e

20metros de largura.
A outra ponte "fica �o bairro

João Tozini. O acesso custará 'R$
900 mil. Tamaníni ainda busca

. recursos junto aos governos es

tadual e federal. Enquanto não

há dinheiro para reconstruir as

passarelas, o setor de obras im
provisou passagens para os mo

radores não ficarem ilhados.
De acordo com prefeito, por

enquanto, R$ 150 mil estão, ga-

Recuperação de estradas e pontilhões destruídos com as enxurradas está entre os principais desafios da administração

,
,

.

33 pomes foramdestruídas é
danificadas pelas enchentes

rantidos para construir uma

- ponte para pedestres - que ligará
o Centro ao bairro Itapocu.

BOAS NOVAS
,

,

PARACORUPA

Luiz .CarlosTamanini trouxe
boas notícias de, Florianópolis
na semana passada, quando se

reuniu com a equipe técnicade

projetos do Badesc - Agência de
Fomento de Estado de Santa Ca
tarina. Três quilômetros de pavi
mentações estão garantidos para
o município. Dentro de dez dias

,

o governo abre um processo de
, licitação para contratar os servi

ços. Corupá financiou mais de R$
1,1 milhão.

Até agora, segundo o prefeito
Luiz Carlos Tamanini, R$ 800 mil
de horas-máquinas foram repas
sados pelo governo federal, _por
meio da' Defesa Civil do Estado. '

Nessa empreitada, o governo mu
nicipal gastou R$ 500mil em obras

emergenciais, como por exemplo,
recuperaçãode ruas, pontes, entre
outros serviçosbásicos.

Para reconstruir os 33 ponti-,
lhões e,pontes, Corupá recebeu
mais de R$ 200·mil do governo
federal. O dinheiro será investido
na compra de materiais de cons

trução. Tamanini diz que os pila
res dos acessos serão de concreto
e as pistas de passagens serão

de madeira. A mão-de-obra será
. contrapartida da administração,
e está orçada em R$ 200mil.

"- .

Prefeitura já gastou R$ 500 mil com obras emergenciais
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



As vagas, guejá estão seri-: ,: g o: lá na frente d,e. 'essolas"
do 'pintadas', tem cerca de

.

haverá uina área de e�bar-
5,5 metros de largura cada. que e" desembarque ISen?UÉ um bom tamanho para a de taxas até as 13h30. DepOIS
maioria dos õarros, É �laro desse horário, são considera-
'que caJ.-Tlinh<:>n�te.s e OU�OS'I" da� vagásnorm�s.

"�,o •.•.
.•veículos pre�isam de mais es .. �.

"

�eguntlo . ValdeClt .:['1tOR,'
paço, "mas não'terã problema ,presidente da Ajadefi "(As-
se o motorista"ultrapassar um sociação Jaragu�nse dos

pouco a linha, nesse caso - o Deficientes Físicos),' o órgão
que não pode é deix;ar o carro concorda com as �udanças.
no meio de duas vagas', expli- propostas, e gostana de ga
ca Afonso. . rantir apenas mais um direi-

Outras vagas estão reser- to�, "Picamos felizes por ter"
vadas para bicicletas, que não mos sido consultados, e acho
pagam, e' motocicletas, que que está tudo certo. Só queria
pagam a taxa somente em que os. ��ficientes tiv�ssem
algumas vias. Na frente das a possibilidade de deixar o

farmácias, uma vaga será li- carro na i:nesm� vaga'duran>
vre - mas só é possível parar te o dia todo. E complicado
durante 15 minutos, deixan- para quem trabalhaen�o tem:

,

"'" do o pisca alerta do carro li- 'onde colocar", justifi�a.:.

""
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Implantação dos espaços deverá ser finalizado em j�nho..

-

localização das vagas .foi definida junto com a AJadefiADAPTAÇAO .

... .

.•

Estacionamento rotatfve
.

.

conta com va especíaís
Lei queprevê áreas para idosos e deficientes físicos passará a ser cumprida
JARAGUÁ, DO ·SUL

Nem todas as vagas de
.

estacionamento da região,
central da cidade vão,
pesar mais no bolso dos.
motoristas.

vagas, mas precisamos primei-por lei federal, mas em Jaragua
ro pensar em quem tem condi-ela depende das adequações
ções reduzidas de mobilidade",

,

.

para ser cumprida e garantir a

explica' Schmitt. Segundo ele, o acessibilidade ..

.município é obrigado a oferecer

vagas gratuitas para deficientes
- mas no caso dos idosos, não
há

.

nenhuma determinação em

relação, ao preço. Assim; apesar
de a decisão ainda não estar to

mada, a possibilidade é de que
eles' também precisem pagar as
taxas de estacionamento.

As vagas especiaís - 2% do
total para os deficientes físicos
e 5% para os idosos -, álém de
localizadas em locais próximos
aos, palas geradores,. também
foram demarcadas preferencial
mente em vias com calçadas re

baixadas. Aquelas que não ofe
recem essa facilidade devem ser

adaptadas nos próximos meses

com rampas de acesso, segundo
um dos responsáveis pelo setor,
Afonso Nichetti Filho.

A destinação. de vagas e�pe
ciais para idosos e portadores de
deficiência física é determinada

MÊS DE TOLERÂNCIA
A implantação deve ser fina- ,

lizada 'em junho. As multas, no
entanto, só começám a ser co-:

bradas um mês depois, já que o
'

projeto prevê 30 dias de adapta
ção. Os parquímetros serão, ins
talados nas calçadas - namesma

linha dos postes 'de luz, pará não
atrapalhar o trânsito de pedes
tres, e os_ equipamentos devem
estar a uma distância de 100 me
tros um do outro. "A intenção é
fazer com-que as pessoas não

precisem andar mais do que cin

quenta metros. Assim, serão ins- .

talados cerca de 50 parquímetros
em toda a áreacentral", explica
Aurélio Iunckes, supervisor de

Circulação de área do setor.

A
isenção da taxa, previs- ,

, ta em lei, é' só para os

deficientes .ffsicos, pelo
menos por enquanto

.:... segundo o diretor de Trânsito,
José Schmitt, está sendo estuda
'da a possibilidade de dar gratui
dade' também aos idosos. Esses
dois' tipos de motoristas, além

disso, também terão vagas es

pecíficas demarcadas em locais
considerados "palas geradores
"de tráfego", como é o caso dos
bancos e postos de saúde, por
exemplo.

"Estamos priorizando a

acessibilidade. Sabemos que
'as decisões podem incomodar
alguns proprietários de lojas,
por causa da localização das,

• Bruna Borgheti .:

bruna@ocorreiodopovo.com.br
., • .:- J:

.

11 .

I • I t,

Geral. 7

w[')rnr('f�t W"'� t: ,,/ 1,,,,'

Valor não será
proporcional

Segundo o setor de trânsito, o
valor mínimo é de R$ 1 parameia
hora. Uma hora custa R$ 1,50,
uma hora e meia custa R$ 2 e o

tempo máximo, de duas horas, fi
cou por R$ 2,50. A tolerância para
mudar o carro delocal, depois de
duas horas, é de apenas cinco
minutos - e quem não respeitar
o horário máximo terá que pagar
uma tarifa de R$ 5. O estaciona
menta' rotativo irá disponibilizar.
900 vagas na área central.

.

GADASTflO

Gárteirinha é feita
\

,

na Prefeitura
Idosos QU deficientes que quise

rem fazer a carteirínha para utilizar
.

as vagas especiais podem ir até o se
tor de trânsito da Prefeitura,..e falar
com o coordenadorAfonso Nichetti
Filho. Coordenadores dos grupos
de idosos, no entanto, também
podem realizar o' processo, assim
corno a Ajadefi (Associação Iara
guaense dos Deficientes Físicos).

1 :

" '

Afonso mostra documento para
utilização das vagas exclusivas

i

" .

"

I

,

i.

,
J' ... - :.....'.'.' � ;.

.) ..
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-

Beatriz Sasse 4784330306
beatr:iz.sasse@terra.com.br

Também' no Uti4mtntl

o Sacramentum Pub em parceria, com a Columbanus Cervejas
Especiais promove harmonização de cerveja com chocolate neste
sábado e domingo de Páscoa. Quem pedir uma unidade da cerveja
Bierland Bock de 600ml irá receber de brinde doismini-tabletes de
chocolate 'ao leite Nugali. A harmonização da Bierland Bock com
chocolate casa perfeitamente, pois a cerveja éproduzida a partir .de

, cinco tipos diferentes de malte e tem como características de aroma
,

e sabor leves notas de torrefação, caramelo e chocolate. Tanto
a cerveja quanto o chocolate também tem em comum que são

produzidos Ror processos artesanais.

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

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
,

S�CRÂMENnJMPUB· 3370-1727ou8832,-1524
ARRI,BA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br

, MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3'058
KANTAN LOUNGE· 337115� ,

ZUM SCHLAUCH· 3376-4822

MOVING UPMUSICCLUB· 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982
MR. BEEF· 3275-2230 1 @mrbeefjar

ESPAÇO DOOCA. 3370-9160
ADEGA AIROSO MENEZES· 3370-0220

. t

7dia �
TEATRO DO SESC

Às 20 horas exibição do filme "A
Guerra do foqo". classificação 10

anos. Contato: 3275-;7800.

LlCORERIA BAR· 3275-1327 .

ARMAZÉM PUB· 9214-7449
CHOPERIA SCONDIDINHO • 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA Q(>CE· 3371-8942

)

Marton Pereira e Oaiane Milnitz na
"

Quarta Sertaneja da Seven Choperia
ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

Bia Gouvea e Prklla Becker na Sexta
do Rock, do Sacramentum Pub

Rodri Moi'reti e Janayne Fochezatto na balada
Vitrine Sertaneja, na Moving Up

Simone Muniz; Edi Pereira e Rudi Corezolla
.

na Ouartaneja, dá Zum Schlauch

, ..
.

.

, E tempo de buscar a renovação e celebrar a ressurreição:
,

� tempo de buscar o que há de 'melhor em cada um' de nós.

Feliz Páscoa! �

Nas bancas a edlçâo de abril.
Assinantes do jornal 'O <:ORl\mO no ,I)OVO recebem gratuitame'nte"

• 'IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jone Junkes comemora mais um .

ano de vida no dia 29/4, a esposa
Joice lhe deseja felicidade e

sucesso hoje e sempre e

f1luito�H>�n,o.s· e vi�a ao meu
't v

A.

Felicidades
ao casal
Alesson e .

Carollne, quê,
completaram
dois anos de
namoro no

dia 23/4

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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58% dosacidentesenvolvemmotos
Maioria das colisões acontece nos fins de semana, com condutores entre 18 e 23 anos

JARAGUÁ DO SUL

Com o aumento da frota
de motocicletas nas ruas

da cidade ano a ano,
também crescem as

ocorrências de acidentes
com estes veículos.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

i;\;
, ..�� ,;;' I

I' .: ,'�"
" .. .' �.'., "f ,.,_., ,�

Bombeiros de Jaraguá do Sul atendem cerca de quatro acidentes por dia envolvendo motocicletas; só neste ano, foram 426 colisões

Estado gastou R$ 160 milhões
com motociclistas acidentados
Os acidentes de trânsito en

volvendo motociclistas estão se

transformando em problema de

saúde .pública, De acordo com

dados da Polícia Militar de Santa

Catarina, foram 3.286 ocorrên
cias em 2010 nas rodovias mu

nicipais e estaduais. Com base
em um cálculo da PUC-SP (Pon
tifícia Universidade Católica de
São Paulo), estima-se que foram

gastos mais de R$ 160 milhões
no atendimento e recuperação
das vítimas destas colisões. Nas
rodovias federais, também no

ano passado, a Polícia Rodoviária
registrou 104 mortes.

O governo do Estado está

preocupado com a situação e

lançou, neste mês, uma campa
nha de conscientização voltada

à direção responsável, com o

lema "Pense na sua família. Vol
te vivo para casa". No Brasil, o

número de mortos por aciden
tes de trânsito é de cerca de 110

pessoas por dia.
Além do aspecto humano, o

governo do Estado vê o proble
ma como uma questão de saúde

pública. Os acidentes commotos
.

sãomuito numerosos e, em geral,
as vítimas sofrem fraturas graves
que exigem um longo período
de tratamento, com custos ele
vados. Uma diária em uma UTI

(Unidade de Terapia Intensiva),
por exemplo, custa em média R$
2 mil. O objetivo da campanha é
a conscientização dos motoris

tas, que poderá representar uma
economia para o contribuinte.

o ano passado, os Bom
beirosVoluntários de Ia
raguâ do Sul realizaram
o atendimento de 2.518

ocorrências de acidente de trân
sito no município. Deste total,
1.470 (58%) envolveram motoci

cletas, uma média de quatro aci
dentes por dia com este veículo.
A informação é do comandante
Fabiano Candido. liA imprudên
cia, o desrespeito à sinalização
e ao limite de velocidade são as

principais causas dos acidentes",
observa ele. Segundo o coman

dante, a maioria dos desastres
commotocicletas ocorre nos fins
de semana com condutores en

tre 18 e 23 anos.

"Colisões entre carro e moto

são a maioria, mas também há
casos de colisões de motocicle
tas contra postes, muros, cercas,
etc.", diz o comandante. "Tam
bém é importante destacar que
nem sempre os bombeiros e a

polícia militar são informados
sobre estes fatos, principalmente
quando ocorrem em locais mais

distantes, seja porque o condu
tor é menor de idade, porque não
.tem carteira de habilitação ou

estava embriagado e assim por
diante", completa Candido.

O comando dos Bombeiros
Voluntários não dispõe de da
dos a respeito do número de
óbitos sofridos em acidentes
com motocicletas. "Até porque, Fabiano diz que imprudência é principal causa de desastres no trânsito
muitas vezes, o indivíduo é en-
caminhado ao hospital com

vida, mas acaba falecendo de

pois", informa. Um caso assim
aconteceu na semana passada.
Uma colisão na rua José The
odoro Ribeiro, bairro Ilha da

Figueira, resultou na morte do
motociclista Ivo José Seiler Jú
nior, 27 anos. Ele foi levado ao

hospital São José ainda com

vida, mas não resistiu aos fe
rimentos e morreu logo após
chegar à unidade.
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Além da defesa a�,,��ius direitos, a
evolução de seus negócios jurídic
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. Arqui�inimigas
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.

onflitos no ambiente corporati- bressaíam em relação ás lembrancinhas
vo são extremamente, comuns, que' os demais davam aos colegas. Dé
.afinal, qualquer discordância de bora, por sua vez, nem notava tal com

,,_,opiniões pode gerar um desacor- portamento e pouca importância dava a

do. Aliás, qualquer coisa, uni simples . "tudo isso. Pelo contrário, seguia adiante
,olhar atravessado, pode gerar um con- com seu jeito autêntico, conquistando a

flito. Foi o que aconteceu com Mariana afeição de seus 'colegas cada vez mais.
e Débora. Mariana trabalhava há alguns Ela. não precisava de artifícios, nem de
anos numa empresa que oferece servi- artimanhas mirabolantes. Era sempre
ços de Tecnologia da Informação e Co- muito sincera e não se forçava a ser uma
municação (TIC)., na área comercial e,' pessoa querida. Ela, simplesmente, era,
desde que entrara na companhia, sem-' do jeito que era e, talvez seja por isso,

'

" pre se dera bem c<?m todos os colegas arrebatava amizades facilmente. .

de trabalho. Até que Débora entrou na O conflito não era algo manifestado,
organização para trabalhar na área ope- pelo contrário... Mariana alimentava
racional, como suporte ao usuário. Dé- dentro de si própria algomuito ruim em

,

bora era uma moça humilde, em todos, relação' àquela moça. As pessoas mais
os sentidos possíveis da palavra: mas observadoras, porém; notavam que ela
extremamente comunicativa. mudava seu comportamento na .pre-:

Por ser nova na empresa, nos primei- sença de Débora. Quando a inoça es

ros dias Débora almoçava, sozinha, sem tava por perto, ela não sorria tanto, não
conseguir se enturmar. Alguns dias de- brincava, nem IIl;eSmO fazia comentá

, pois, porém, alguns colegas de sua área rios, fossem eles de qualquer natureza,
,

começaram a lhe convidar para almo- 'inclusive os profissionais e necessários.

çarem juntos. A moça aceitou todos os Até que um dia, durante um happy
convites e, menos de um mês depois, já hour marcado por Débora, Mariana be

.

se sentia pertencente ao grupo. Sentia-se ,beu' alguns mililitros a mais de .álcool
-tão à vontade quevolta e meia soltava al- e.deu um vexame .histórico. Em meio

.gumas piadinhas, e algumas colocações às palavras desconexas que falou, dis
inteligentes, que' começaram a fazer dela se que não queria perder a amizade
Uma das pessoas mais gostosas de convi- de todos por causa deuma novata e se

vernaquela organização.
- referiu à' Debora sempre com palavras

Enquanto isso, Mariana, que até en-' de desdém. Uma de suas colegas pediu
tão era sempre o centro das atenções, �

,

que elamaneirasse nas palavras, mas já
começou a observar o desenvolvímen- era tarde. Antes de ir embora, Mariana
to social da novata, e, sem que se desse ainda teve tempo de dizer à Débora que
conta, passou a se sentir demasiada- não gostava dela e, que torceria arden
mente incomodada com a presença da temente para que ela fosse demitida 'O

�oça, independente da situação em quanto antes.

que se encontravam. Como não eram É claro que isso não aconteceu, pois
do mesmo setor, raros eram osmomen- a moça era muito boa no que fazia. Po
tos em que ambas precisavam conviver,' rém, o "climão" entre as duas permane
mas, sempre que isso acontecia, era, vi- ceu por muito tempo, até que Mariana
sível o desconforto de Mariana em rela-. recebeu umaoferta.muito boá de traba-.

,
'

ção à Débora. lho e pediu o desligamento da empresa.
.

Provavehnente, na cabeça davendedo- Até hoje, nenhuma das duas sabe explí
ra, erá inconcebível uma menina tão mais car o que levou Mariana àquela condu
nova, tanto em relação à idade, quanto ao ta. A única coisa que sabem é que a rela:

tempo de casa, dar-se bem com' as pessoas ção de ambas, depois daquele ocorrido,
que antes a achavam a pessoamais engra- nunca mais foi a' mesma. Tornaram-se

çada, divertida e agradável da empresa. O, inimigas profissionais e evitavam, até
ciúme era evidente e, para garantir seu es- mesmo, cruzarem olhares,

.

o que gera
'paço, Mariana começou a usar suas pró- va um desconforto quase que geral na.
prias armas para reconquistar (já.que ela empresa.
imaginava que tinha perdido os amigos) Conflitos existem aonde existirem
cada colega de trabalho. seres humanos. Cabe à empresa e, aos

Por vezes, mandava e-rnails engra-, gestores amenizarem esses conflitos.
'çadinhos, por outras, convidava para para que, algo semelhante ao que acon

almoços inusitados: Os presentes de teceu comMariana e Débora, não ocor
aniversário' de Mariana sempre se so- ra em nenhuma equipe. .

I

{

f

,1

• Mande sua história para: coluna@debernt.com�br e siga twi.tt,er/bentschev

Palestra CF'leIAL UPDADE 1 FURUKAWA

Dia: 16/05 Horário: 18h30 às 22h30

linkedln cor�de-rosa

Em 2007, 'Gladis Costa estava desempre
gada. Após 11 anos em urna multinacional,

.

fora demitida. Hoje, gerente de Marketíng
da PIC para a América latina, ela diz que o

Linkedln, rede de relacionamentos voltada a

temas profissionais, ajudou-a a encontrarum
. emprego em 2009 e ainda a' auxilia a fazer e
manter contatos. Mas ficaram as dúvidas'. Até
que ponto o fato de sermulher a atrapalhou
no processo de busca por emprego? ,

Preocupada com o tema,'há dois anos,
em decisão conjunta com suas amigas, de
cidiu criar um grupo no portal. chamado
"Mulheres de negócios". A ideia era reunir

,

navegantes interessadas no 'assunto para
trocM 'ideias e informações. Pois a cOITm
nídade conta agora com 2.300 integrantes,
que frequentemente realizam encontros
em São Paulo. No, fini de março, aconteceu
a primeira reunião entre as cariocas.

Um detalhe interessante: homens
também participam d?s grupo e dos en-

Unkedln·
centros, O feminismo radical não é uma

,

característicá da comunidade.
Os tópicos de discussão no grupo têm

um tom cor de rosa. Para as mulheres é
mais difícil conseguir emprego? Como
é a concorrência com homens? A idade
atrapalha?A questão da gravidez'ainda in
comodaosempresáriosi

-.. A ideia nasceu da curiosidade, de en
tender o papel da mulher no mercado de
trabalho. Só que o grupo cresceumuito e os

assuntos sãomais diversificados. Omais in
teressante é como conseguimos nos ajudar
em questões profissionais - contaGladis.

Diretora da XMTA Gestão Empresa
rial e integrante do grupo, Liane Corrêa
afirma que o Linkedln é uma excelente
maneira de os empresários descobrirem

, grandes talentos profissionais e encontrar
bons parcêíros parapegócios., .

- Já encontrei muitos profissionais
pela rede.
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MARINHA'ABRE CINGO EDITAIS. AO
,

",.,.
• ••••

-rÓ,

.'

TODO, SAO 362 OPORTUN'IDADES
i'

,

Durante o curso de formação, de 30 semanas, 'salário é de R$ 5.150

arinha está com

nadamenos que
CInco editais
abertos para se

leção de pessoal de nível
superior. Ao' todo, são 362
vagas. A sorte está lançada
para. cargos, dos quadros
técnico, complementar e

de 'capelães navais e ain-

',da para os corpos de en�

genheiros e de saúde. Os

aprovados na primeira se

. leção participarão de um

curso de formação no Rio
de Janeiro.

Para todos os proces- ,

sos seletivos, as inscrições
devem ser. realizadas no

site da Diretoria de,Ensino '

. da Marinha, no link "Con
cursos Externos". O prazo
termina em 29 de abril" '

com exceção do concur

so para o corpo de, saúde,
que recebe inscrições até
16 de maio. Quem preferir
também pode procurar os

'

endereços Citados nos edi
tais � comparecer, nos dias
de semana, entre 8h30m
e 16h30m. o. preço que se'

,

paga para participar do
concurso éde R$ 62.

'

DIVULGAÇÃO

MARINHA, OfERECE VÁRIOS BENEFíCIOS AOS,CONCURSADOS

Entidade vai {;riar órgão' ,

para atraitmais candidatos
Todos, 'os candidatos Diretor de Ensino da 'qe'construção,de submari-

aprovados e classificados
.

Marinha, o vice-almirante 'nos, é um desafio - argu
na seleção inicial farão Ademir Sobrinho. é bem' menta.

o Curso de Formação de claro sobre a necessidade O concurso 'da Mari
Oficiais (CF), no Centro de de mais' funcionãrios em nha, apesar das vantagens

- Instrução Almirante Wan- todos os nívéis de forma- .que oferece _' estabilida
delkolk (CIAW), na Ilha das ção, inclusive nos níveis ,de, um bom salário, plano
Enxadas,' no Centro. Após, básicos, como o funda- de carreira e oportunidade
um período de aulas, o .mental e o médio. A maior de conhecer outros esta

aprovado segue para o Es- necessidade, entretanto, é '. dos' e países _' não tem

tágio e Aplicação (EA), que de engenheiros. ' feito parte do' cardápio.
tem o objetivo de treinar o, _ Precisamos de gen- dos mais requisitados pe-,
profissional ·para o servi - .te para diversas especíalí - los concurseiros, Para dar

'

ço naval. Todo o processo dades, tanto para empre- 'mais publícídade ao pro
dura 30 semanas. Durante go na área' de engenharia cesso," porém, já há algu
os estudos, o aluno é con- propriamente dita, quanto mas ideias:',
siderado guarda- marinha, nos quadros .complemen- _' A Marinha, está
e ganha um salário de R$ tares daArmada e de Fuzi-' criando um Órgão Central

5.150,. além de alimenta- -Ieíros Navais. No caso dos de Recrutamento, dedica
ção, uniforme" assistência engenheiros, o ,trabalho do à questão de divulgação
médico-odontológica, p'si-, em pesquisas, avançadas, dos concursos _. revela o'
cológica, social e religiosa. inclusive na área nuclear e almirante.

I -

Empresa líder na América Latina admite:

EstflJ,êionamento
f�olativo PÚblico

.

,Agente de Fiscalização
(E$�acionamento Rotativo) ,

I
Não é necessário experiência. ' 1
Ofereceremos salário compatível com a função e benefícios. ]
____________________� -----------a

Est,apar ,Compârecer, nos dias 25,26 ou 27/04, das 9h às 17h, na ,

Rua João Marcatto, 75, Centro, Jaraguá do Sul.

AGENTE DE MERCADO

Jaraguá do Sul
01 Até o dia 08/05 pelo site.

ATENDENTE DE FARMACIA

Jaraguá do Sul ,

01 Até o dia 10/05 pelo site.

MEDICO DO TRABALHO

Jaraguá do Sul
01 Até o dia 15/05 pelo site.

ORIENTADOR DE ATIVIDADES FISICAS
, Jaraguá do Sul ' ".,

, 01 Até o dia 15/05 pelo site.
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"BULLVING" NO AMBIENTE O TRABALHO
onheço pessoas que passam boa parte do .tempo uma vez, alardeiam a sua prontidão, indiretamente cha
de trabalho falando,do que fazem, do que sabem, '

,

mando os seus colegas de lentos, preguiçosos, etc.
do que fizeram, do -que ajudaram e de quanto são Na verdade existe um verdadeiro bullyíng também no

__ocupadas e importantes. Fazem autopromoção o ,ambiente de trabalho. Pessoas que intimidam' outras e
. ' ,

-

tempo todo. Falam alto sobre urna.tarefa que vão realizar. criam situações de constrangimento psicológico quetor--
Falam alto quando terminam, enfim parecem verdadeiros na o .ambiente de trabalho insuportável às suas vítimas.
sistemas de alto-falantes dentro da empresa a alardear.o Estou escrevendo sobre isto porque tenho visto que
que estão fazendo e o que irão 'fazer.'Esse excesso de auto-

'

pessoas mais introvertidas que fazem as coisas sem

promoção se volta contra elas próprias, pois acabam fazen- alarde, muitas vezes têm sido- esquecidas em promo
do um papelridículo de se acharumapessoa'ínsubstítuível, ções, pois muitos 'chefes 'caem na armadilha das que

Geralmente essas pessoas também são muito críticas alardeiam tudo. o ,que fazem. Teriho visto empresas
, de seus colegas de trabalho. Segundo dizem, só elas tra- perderem pessoas excelentes por .se sentirem absolut�-'
balham, só elas são ocupadas, só elas são importantes. mente sufocadas num ambiente hostil.
Mas omais-interessante é que elas não falam diretamente. O bullyíng também pode ocorrer por excesso de brin -

'

Elas passam o dia todo'dando indiretas' em seus colegas, 'cadeiras de mau gosto, piadinhas- sem graça, gozações
com frases como "fico irritado(a) Com gente folgada...

"

ou que não param. As pessoas que são alvo constante dessas
ainda "tem gente que parece que nasceu cansadola) e não, brincadeiras se sentemmuito rnal e com razão.

quer saber de trabalhar" e outras frases do gênero. É preciso acabar com, (i) bullying na empresa, pois ele
Essas pessoas quase sempre sãobajuladoras de chefes. existe. É preciso que todos os níveis de chefia estejam

Quando o chefe pede alguma coisa elas correm na frente 'atentos para que devido 'a esse tipo de comportamento de
de seus colegas para fazer primeiro, .não dando chance às alguns, a empresa não perca seus melhores talentos. ,.

outras pessoas para, que façam esse atendimento. B, mais Pense nisso. Sucesso!

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br
(47) 3275-7028

administrativo@apevi.com.br "

Data: 25 a 28 de abril de 2011
. Horário: 18h30min às 22h15min

Instrutor: Paulo Roberto Kroich Gomes

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Parceria APEVI-SEBRAE

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE - TURMA II
Data: 25 a 28 de abril de 2011

Horário: 19h às 22h
Instrutor: Cristiano Pedrolli de Ramos

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
_

APEV! NOS BAIRROS, �,

Data: 26 de abril de 2011
, Horário: 19h30min

Palestra: Simplificando o Marketing
Palestrante: Márcio Manoel da Silveira,

Local: Escola de Ensino Básico Prof', Lilia Ayroso
Oechsler (Bairro: Ilha da Figueira)

EVENTO GRATUITO

ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS

Data: 02 a 05 de maio de2011
Horário: 19h às 22h

Instrutora: Leonir Zacarias de Souza

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Súl

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
,

Data: 09 a 13 de maio de 2011
Horário: 19h às 22h

Instrutor: Rion Brattig Correia
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Aliança Educacional

Coo..lbiUdlCSe II u.u:D1
'���

•
__'llIi1IWJf Graduação

,
,

',1:5"':'" R':E"'C,;U�'iR"",S"o" ,'S"�':'
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A M�:RH oontr@ta para i1lmp!�il dê�rande porté;
AUXJlIAR DE PRODUçAO
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IDE, Ell EAUDADE
Sites de financiamento coletivo viabilizam projetos culturais

Em
2009, o diretor Micael Lan

ger, junto com Cláudio Manoel
e Calvito Leral, lançava o docu -

mentário "Simonal, ninguém
sabe o duro que dei", sobre o cantor
Wilson Simonal. Para a obra ser con-

.

cluída, foi preciso, literalmente, dar
duro. De R$ 700 mil a R$ 1 milhão sa

íram das mãos dos idealizadores do

projeto e, apesar do sucesso entre a

crítica, até � momento o valor .aínda
não foi recuperado. Incomodado com

:
.

a burocracia estatal que atrapalha a,

conclusão de obras artísticas, Langer
lançou, mês passado, o site Incentí

vador.com, em que, por meio da coo

peração coletiva, projetos.podem ser,

financiados por entusiastas das ideias.
O modelo de crowdfunding, finan

ciamento coletivo de projetos, ganhou
fama com o movimento Queremos,
em que fãs de determinada banda ou

.

artista se unem para ajudar financei
ramente a trazê-la ao Rio de Janeiro..
Não é só

-

no sentido de proporcionar
espetáculos de grandes músicos, po
rém, que o democrático esquema tem

ganho espaço na rede virtual brasilei
ra. Baseados no portal Kickstarter -
lançado em abril de 2009 e pioneiro no
assunto .-, sites como Incentivador.
com começam a surgir no Brasil para.
ajudar a financiar os projetos mais va
nados de quem busca uma oportuni
dade no mercado,' desde Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) a gravações

de álbummusical, A ideia do site vem de um so

nho de Bruno em ter uma editora

independente. Pode parecer estra- .

nho, mas a centelha surgiu em 2009,
quando pensou: "e se as -pessoas de
cidissem que livro. existir?" Foi con
versar com. os amigos Thiago Fontes
e Enzo Motta, que bolaram o portal.

A proliferação destes sites propi
ciam micropatrocínios,"que ajudam
os. autores. de projetos a fugirem um

pouco do antigo esquema da busca'
de financiamento junto a grandes

_ empresas. Qualquer pessoa jurídica
.

pode colocar sua ideia nos' sites. Só

que o processo para a sua inclusão
não é tão simples como parece. Os

autores precisam comprovar não só

que existem, com a apresentação de

CNPI, identidade e entrevistas, como
apresentar capacitação suficiente

para à conclusão da ideia.
,

Além disso, precisam manter as

informações do trabalho atualizadas
com descrição, fotos e vídeos, além
de dados que demonstrem o anda
mento da ação.

-

- É preciso conhecer o seu históri
co e avaliar a sua idoneidade. Fazemos

_

entrevistas por telefone e também

pe-ssoalmente. Há uma série de proce
dimentos antes de colocarmosa ideia
do projeto no ar - garante Pereira.

O que levaria alguém a financiar
um projeto de' outra pessoa? Filan

tropia apenas? De- fato, cada projeto

. "

- Entrar num supermercado e,
ouvir o Simonal cantar depois de
tanto tempo esquecido é uma vi
tória. Só que, em termos práticos,
tivemos prejuízo. Acho que o portal

- e outros sites parecidos que surgem
são uma grandemaneira de driblar
mos a burocracia - acredita Langer.

.

Uma alternativa
a grandes empresas

No Incentivador é possível encon
trar projetos de documentários como

"Raul", sobre a vida e obra de Raul Sei
xas, com direção de Walter Carvalho;
e "Cauby", que retrata a história de

Cauby Peixoto e tem direção de Nel-':
son Hoíneff Há ainda iniciativas de
celebridades como o "Baile do Simo

nal", dos músicos Simoninha e Max
de Castro. Já em outro- site similar, o
Movere.mê, há projetos confirmados
como o Studio Baleia, com um fanzine

para iPad, e o grupo Sururu na Roda,
que pretende ser 'a primeira' banda .

- brasileira a gravar um CD através do
incentivo coletivo.

- Há ainda outros
.

projetos
prestes a entrar no ar como um do
cumentário de Vladimir Herzog e a

busca pela obtenção de uma, patente
para registrar a seta de carro automá
tica - revela Bruno Pereira, sócio do
Movere.me.

... � ...

CEPPSI- RH, Consultoria em Recursos Humanos,
SELECIONA PROFISSIONAIS PARA AS SEGUINTES VAGAS:

. . . '.

- OPERADOR DE PRODUÇÃO (ÁREAMETAL-MECÂNICA)
- AUXILIAR PRODUÇÃO (METALÚRGICA E PLÁSTICOS)
- OPERADOR DE MÁQUI,NAS
- PINTOR INDUSTRIAL (Metálica e,Automotiva)
- SOLDADOR (experiência de 6 meses)
- MONTADOR (conhecimento em desenho mecânico)
- OPERADOR DE MÁQUINAS - (indústriametalúrgica)
� QPERADOR DE DOBRADEIRA (com experiência- ind, Metalmec,)
- ASSISTENTETÉCNICO (Téc.mecânico, téc. eletromecânico e. afins)
- ZELADOR (ambos os sexos) URGENTE
- ELETRICISTAlAUX. DE ELETRICiStA· (instalador industrial e de

,

manutenção)
- FRENTISTA (1 ° turno, sexomasculino, não precisa ter.experiência)
- CONFEITEIRA (2°turno)-: URGENTE .

- PADEIRO - URGENTE
- OPERADORES DE CAIXA (ambos os sexos, desejável
experiência, vagas para ,1 ° e 2° turno)
- AUXILIAR DE DEPÓSITO
- LAVAÇÃO (sexomasculino, horário normal)
- BALCONISTA (ambos os sexos)

apresentado . neste
.

sites
precisa oferecer contra

partidas aos investidores.
- Por exemplo, o ci

neasta autor. de uni pro
jeto pode estipular que se
o internauta investir R$
50 terá seu nome incluído
nos créditos do filme. Já se

optar por investir' R$ 500
terá o direito a visitar o set

de filmagens. Ou ainda, se
investir R$ 5 mil, poderá

. participar do filme como

figurante - sugere Langer.

"
É preciso conhecer

.

o seu histórico e

avaliara sua

idoneidade.

BRUNO PEREIRA.

"�O,
.

A estudante de jor-
.nalismo Cecília Cussioli é
uma das beneficiadas pela
.ídeía. Ela se aproveitou do
site

..Catarse.me, um dos
mais renomados deste ni

cho' para conseguir finan
ciar um site que será aTCC
da conclusão do seu curso.

.

Seu
.

trabalho se chama
"São Paulo polifônica" e

fazmapeamento de barul
hos, casas de shows e cen-

tros de músicana cidade.
- Só que precísávamos

criar. um site para mostrar
a obraO programador que.
procuramos 'custava R$ 4

mil. Em 60 dias consegui
mos financiar o seu paga-

.

menta e devemos lançar a.

página no mês que vem -

anuncia Cecilia.
Um projeto 'que ainda

está no ar' da Movere.me é
o Kapta, um fanzine só para
iPad. É uma ideia que cinco
jovens de São Paulo tiveram:
criar uma espécie de revista
para o aparelho da Apple
em que cada um irá postar
artigos e reportagens so

bre suas preferências. Para
a primeira edição, já estão

prometidas matérias sobre
" pistas de patins femininos

que existem Relo mundo e
.

a diferença de preços entre

as baladas de São Paulo. No

portal, -busca-se R$ 14 mil

para os' custos de imple-:
mentação .

- Ainda faltam 13 dias
.

para o fim do prazo. Nós

conseguimos parte da
. verba que desejávamos e

ainda esperamos concreti
zar o total até' o último dia.
Acho que, com esse tipo de
site, tudo passa a ser pos-

.

sível- diz Bruno Pugens,
. estudante de design grá
fico .e autor do projeto.
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APRENDA COMO INVESTIR
,,4 ,,' .....

.
. . -

.. NA· BOLSA"DE VALORES
, .....;

t (
r
J t
t [

I
Inscrições estão abertas eas aulas.começam no próximo.dia 30 -

DIVULGAÇÃO
, pessoas no mercado acio
nário. "O objetivo da ca

pacitação é mostrar como.
funciona o mercado, abor-

roo Porém, ainda as pessoas dando definições básicas,
têm receio de apostar.em compras e vendas, custos
ações na bolsa de valores: .

operacionais, tributação e

"Para muitos, a bolsa de outros".'-
valores é um mito e pode' _ Atualmente, 630 inil
'ser um investimento para pessoas estão cadastradas

poucos, ricos e corajosos
.

na BMF&Bovespa - insti

que tenham disposição de tuição brasileira de inter-
.

correrem grandes riscos", mediação para operações
. afirmá Leandro Corrêa, ge- do mercado de capitais. A
rente da TB Investimentos; estimativa é que' �sse nú
de Iaraguã do Sul. mero suba pa!a cinco,mi-

No . entanto,. essa re- lhões de investidores' em
alidade está

..
se transfor-

'

2015., No mo passado, foi
mando gradativamente. lançada a campanha "Quer
Segundo Corrêa, os cursos ser sócio?" para promover
voltados para ensinar os o aumento de investidores.
interessados em investir' Confira a entrevista abaixo
na bolsa de valores' têm fa- 'e saibamais sobre a bolsa

'. cilitado a entrada de novas de valores.

á cada vez mais in

....
teressados 'em in
vestir no mercado
acionário' brasileí-

I '

, I
I I

isso. Nós acreditamos que
aos poucos as pessoas vão
descobrir que isso é tão fácil

. quanto comprar um tele-
.

fone celular ou um bilhete
"

'.

de cinema. Se você acredita
OCP: Como adquirir que existem boas empre- .

uma ação?
.

- sas no Brasil e que elas vão
LC: Quando você c9m- crescer por que o Brasil vai

pra uma ação fica sõcío da
empresa. Na bolsa temos

.'

a oportunidade de investir
em mais de 600 empresas
ligadas <! diversos setores

da economia, ou seja, você ,

pode ser sócio de um ban-

alto. Se as pessoas não

aprenderem a planejar o

seu futuro financeiro, fica- .

rão "escravas do trabalho"
.por toda a vida.

1 I

o Correio do Povo': ' funciona o mercado de ca

Quem pode participar do' pitais, como elas podem
curso? participar, quais são os ris-

Leandro Corrêa: O cur-' cos e como efes 'podem -ser

so .é recomendado para minimizado.
pessoas iniciantes que pre
tendem teruma visão com-.
pleta de 'como iniciar seus
investim-entos na Bolsa de '

crescer nos próximos anos,.
então vccê

.

pode destinar
uma parte da sua- cartei
ra de investimentos para
ações de boas 'empresas.
Mas lembre-se. de investir
em educação antes.

,

,Ocp: Como começar
e fazer parte dos investi
dores que lucram com o co, uma construtora, uma
sucesso de grandes em-rede' de farmácias -

ou . de OCP: Quais são as

presas?' postos de gasolina. Por vantagens de investir na
LC: É muito mais sim-, exemplo, com a renda das' - Bolsa deValores?

»<pIes do que parece. O mais
'

.

pessoas crescendo, eles LC: Investimento em

importante é entender o .tendem a' consumir mais. ações é um investimento
assunto e não se transfor- Esse cenário favorece as de médio e longo prazq. No
mar em um aventureiro. O empresas. Sendo.sócio des-

.
curto prazo, as cotações po

conhecimento é a chave do. sas empresas, seu dinheiro dem Variar, 'mas 'no longo
sucesso para quem preten-. cresce junto. prazo, a chance de ganhar
de entrar neste mercado. O dinheiro aumentaem mui-

rest conhecimento sobre Bol- OCP:' O 'que significa to se você escolher boas
r

LC: Primeiro é preciso sa de Valores não é a única ter posse de uma ação? empresas. Isso permite você
descobrir o perfil do parti- carência da sociedade. Ne- LC: O fato de inves- . participar do crescimento

cipante, Ele deve entender nhuma escola ou faculdade tir em ações não significa .da economia do país, Me
quais são os objetivos, o ensina como se deve cuidar que você' ganhará dinheiro lhorar a sua performance de

.

.

capital que ele tem disponí- dó dinheiro acumulado, sempre. O investidor pre- rentabilidade e formar um
vel e o horizonte de tempo quais as' diferenças entre cisa ser seletivo. Ele precisa bom pé de meia para o fu

que ele deseja investir. Em .os diversos tipos de inves- entender o que a' empresa turo. Se você fizer Uma boa
segundo lugar, entender .timentos e 'como

.

montar que êle coniprou faz, como renda fixa e uma boa aloca
como fazer uma boa renda um planejamento financei -

. ela ganha dinheiro e quais ção de recursos em renda
fixa. A maior parte do di- ro pessoal de longo prazo. são os riscos do negócio. Os variável, é possível quevocê
nheiro que "nós temos está . As pessoas não percebem, estrangeiros estão se apro- tenha um bom resultado ao

em renda fixa e por incrível mas esse
_ � o maior risco da veitando do crescimento' longo dos . próximos anos.

que pareça, é o dinheiro que
.

grande população. As pre-
,

.

do Brasil. Por que os brasi- "Aos invés de abrir uma em
menos damos. atenção. Em. vidências públicas estão . leíros deixariam de apro-' presa, você pode comprar
terceiro lugar, vamos definir falidas em todo o mundo, veitar esse momento único parte de uma que já existe,

.

o 'quanto. do nosso dinheiro ,a expectativa de vida está para a nossa 'economíai A tem uma marca forte, um
vai para renda variável. E ' aumentando á cada ano e riqueza precisa ficar aqui, e bom caixa..Desta' maneira,
antes de investir as pessoas o padrão de consumo da' nós brasileiros precisamos você terá mais tranquílída-

.

precisam entender como
.

população é cada vez mais aprender como .lidar com de também .

I
-

Valores, bem como para
investidores que buscam
conhecer diferentes estra-

f tégias corri objetivo de bus
car ganhar na alta, baixa ou
com o mercado lateral.

\

OCP: Como os alunos
descobrem os' Investi
mentos na Bolsa deValo-

l
, I

"

� 1
, ,(
I t

(
I

I

. "
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APRENDA AS TÉCNICAS

DIVULGAÇÃO

.-

Profissional deve se expressar claramente para evitar ruídos de comunicação.
alar, em público ,é .uínda que faça uma prévia
uma arte, sim. Mas de sua apresentação para
uma arte que pode 'parentes.e amigos, que fa
ser aprendida, res-. 'tão o papel de umaplateía,

salta a fonoaudióloga Kari- e que podem confirmar se
na Braga. Postura, tom' de, você está se fazendo en-

. voz, articulação das pala- tender bem: É .importante
vras, gestos eum olhar firme também fazer uma visita
em direção ao interlocutor prévia ao local de apresen
são armas importantes para tação, para ter uma noção
que a pessoa 'se faça enten- real do' espaço, verificar

der; diz Karina, que mostra' qual o melhor material de'
a importância das técnicas apoio e, com isso, sentir-se
de oratória para quem quer mais seguro�
se expressar bem. Ela ensina - No trabalho, é preciso
alguns truques necessários ,que o profisstonal se ex

para que um profissional presse claramente, articule
.

consiga passar seu recado' bem as palavras, para não

com .eficíência, seja para
"

haver os famosos ruídos de
uma plateia, seu chefe ou comunicação - diz Karina.

colegas de trabalho. Já numa entrevista de
Antes de ficar cara a emprego, ressalta a fonoau

cara' com o público, en- dióloga, é importante man

sina a' professora, vale a' ter a postura, sustentar o,
pena, gravar seu discurso e olhar e falar com clareza:
verificar se você fica repe- - Nada de ficar cabis
tindo palavras, como 'né, baixo, .falar para dentro e

'entendeu', 'tipo' ou 'tá' apresentar uma - postura
- os famosos. vícios de lin -

-

tímida. Isso pode custar a

guagem. Karina aconselha sua contratação.

Dificuldade de ordenar o pensamento
De acordo com o espe- ,sunto central sem conquistar

cialista Reinaldo Polito, ,o convenientemente a platéia,
medo de falar em público é isto é, antes de conquistar a
a causa maior da dificulda- atenção, a torcida e a doei
de que as pessoas têm para lidade das pessoas. Em ou

se apresentar diante deuma tros momentos esforçam-se
platéia, mas não é o maior para conquistar os ouvintes
defeito de quem se apresen- quando estes já estão devi-:
ta em público. Lógico que damente preparados para
o medo .acaba acarretand_o ouvir,' correndo o risco de
inúmeros problemas de co-' desinteressã-los, Muítos pas
municação. Por causa dele /_ sam de uma etapa para ou

algumas pessoas falam bai- tra sem nenhum critério. No
xo ou alto demais, ficam ar- momento deencerrarvoltam
tíficíaís, agressivas, desarti - para o início, em seguida re
culadas, aceleram a fala, ou petem os argumentos que já
diminuem até permanecer haviam sido criteriosamente

numa irritante monotonia;' expostos, que começam a

'enfim sentem-se descon- enfraquecer pelo excesso de
fortáveis e incompetentes repetição.
para falar diante deum gru- Esse é um problema.
po de ouvintes. ,

muito grave, pois sem saber
Ocorre que o maior de- 'como concatenar o raciocí

feito de quem fala,em pú- nio, dificultarão não apenas o
blico é não saber ordenar o entendimento _

dos ouvintes,
pensamento. As pessoas, na como também sua própria
.sua imensa maioria, não sa- exposição. Na sua próxima
bem iniciar, desenvolver e apresentação siga aS etapas
concluir uma apresentação. descritas no quadro'ao lado
Em determinadas situações e dêmaior organização a sua

entram diretamente no as- mensagem:

,

Viva Mais no Parque Malwee ,

As atividades oferecidas' pelo programa conquistaram 'os jaraguaen
ses, são 3 turmas que realizam Voga, Pilates e Tai Chi Chuan em dois

domingos ao mês no Parque Malwee. O lugar é privilegiado, em meio
a natureza, e as atividades gratuitas tem levado mais de 100 pessoas

,

a cada evento, crescendo a cada encontro. São distribuídas as cami
setas do Programa Viva Mais que já estão virando moda na cidade.
As aulas tem duração de uma hora, todas com relaxamento no final,
sendo abertas a toda cornunldade, e com excelente resultados na pes
quisa de. satisfação.
NESTE DOMINGO DE PÁSCOA FAÇA VOGA NO VIVA MAIS NO PARQUE
MALWEE, a partir das 09 horas, próximo a Cruz Ecumênicà.

Vá com roupas confortáveis e aproveite caril a sua família,

Precisa-se de
..

auxiliar de
cozinha

preferência do sexo

masculino, horário"
a combinar.

'

Contato: 3371-3412

I'
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Saiba mais 80
'

re a licenca-maternidade·
.

"

-
-

-:»"
'

Benefício de seismeses ainda é facultativo,para a iniciativa privada.Para funcionárias
. públicas estaduais emunicipais, adesão depende de cadagoverno

a'PEC (Proposta de Emen
da Constitucional) que
aumenta de qliat_ro, para
seis meses o perfodo.obri
gatóriô de afastamento da
mãe do trabalho. Em 18 de

's gestantes brasi- 2008 a licença ampliada
leiras venceram foi estendida às funcioná
uma' 'longa bata- rias públicas federais com,
lha em 10 setem- a publicação de decreto

bro 'de 2009. Naquele dia" assinado pelo então p�esi-'
,
sancionada pelo presiden- dente Lula.

\

te Luiz Inácio Lula da Silva, "Embora para as fun- agosto de2009, foi instala
foi publicada nó Diário Ofí - cíonãrias públicas fede- da a comissão especial da
cialda União a lei quees- rais a licença-maternidà- Câmara destinada a ana�'

�

tende a lícença-maternída- de seja' obrigatória, para .lísar o mérito da PECo A
,

de para seis meses. A nova 'as funcionárias públicas deputada Cida Diogo (PT-
"

,

lei _estabelece que os dois estaduais e municipais, a RJ) foi, eleita 'presidente
meses a, mais de licença - adesão depende de cada da comissão e a deputada
além dos quatro anterior- g�verno. ,No entanto, em, Rita Camata (PMDB,.ES)
mente estabelecidos pela localidades de todo o país, ' escolhida como relatora:

Constituição - são faculta-
'

o benefício já se tornou, No entanto, a votação da
tivos para a iniciativapriva-obrigatórío pará as servi - PEC ainda não tem data
da, sendo que, as empresas doras estaduais e munici- marcada.

que optarem por' ela terão pais: ,135 municípios bra- ' Segundo, à Constitui-
,

tessarcimento integral em sileiros e 21 estados, além ção, toda gestante tem di

impostos federais. O res- do Distrito Federal, já reito a 120 dias de licença
'sarcímento só foi incluído transformaram em leis 10- maternidade. No período,
no ,Orçamento da União caís a licença-rnaternida- ela recebe o salário na In- ,

,em dezembro daquele de de seis meses, segundo tegra, com base no último
ano, passando a vigorar em levantamento da Socíeda- valor antes da gravidez, e

2010. Com isso, mais em- de Brasileira de Pediatria. tem direito a férias, FGTS
presas privadas passaram Para que a licença am-: � décimo 'terceiro., A li
a investir na licença-mater- plíada passe a ser obri- cença-maternídade pode
nidade estendida. gatória em todo o paísJ' é começar 28 dias antes da

Em 11 de dezembro de preciso que seja aprovada data prevista para o par�o.

AçoUGUEIRO - Preferencialmente com vivencla na

função.
-

"

AUXILIAR ADMINISTRATIVO -, Dísponibilidade para
afuarrnelo período, no bairro Vila Nová.

,

AUXILIAR ADMINISTRATIVO' DE OBRAS - Desejável
,

vivência, na função e conhecimento em informática
(Word e Excel). _"

.

AUXILIAR DE INSTALAÇAO - Desejável CNH AB e

disponibilidade de horário.
'

A1ENDENTE DE SAC ., Para atuar no' setor de
atendimento ao cliente.
CONFERENTE.,.. Desejável experiência na função e/ou
no ramo de expedição. _

ELETRICISTA .: Desejável vivencia na função.
,

ESTOQUlSTA - Para atuar em Nereu Ramos e Centro
e Jaraguá.

.

EXPEDIDOR - Para atuar com entrada e saída de
mercadorias e 'notas fiscais.

" IMPRESSOR OFFSET -'- Desejável vivência na função
MECÂNICO, DE 'MANUTENÇÃO TÊXTIL - Desejável
experiência na função. ,

MECÂNICO MONTADOR - Desejável experiência na

função. (URGENTE). ,

MODELlSTA/ENCAIXADOR - Desejável conhecimento
básico em modelagem manual, CAD e informática.
MONTADO'R - Desejável experiência na função e

conhecimento em solda e esmerilhadeira.
MOTORISTA - Desejável vivencía na função.

, ,

OPERADOR, (A) DE CAIXA - Não é necessário
experiência na função. Dispopibilidade para atuar aos
finais de semana.

.

,

PADEIRO r: Não é necessário experlêncla na função.
Disponibilidade para atuar aos finais de semana.

" ,PROGRAMADOR DE PPCP - Desejável experiência na

função. "

. ,

PROGRAMADOR
-

DE SOFTWARE - Desejável,
disponibilidade para viagens,' carteira de habilitação
(categoria B) e experiência em prourarnação de, CLPs,
IHMs, Supervisórios. ,

'

• PROMOTOR DE VENDAS - Para atuar em horário
comercial.
REPOSITOR-- Para atuar com reposição de mercadorias

em supermercado.
SERVENTE DE LIMPEZA -. Não é necessário experiência ..

,

Vagas para diversos horário.
,

TÉCNICO EM CONTROLE OE QUAI:IDADE - Desejável
,

experiência na função na área têxtil.
TELEVENDAS - Deselável experiência na função;

,

TORNEIRO MECANICO - Desejável experiência na,

função e conhecimento amplo na área.
'

VENDEpOR (A) - Desejável experiência em vendas. '

'

,

_ VIGILANTE - Curso de viqilante com a recícacem em

dia.

�� BREITHAUPT

Vagas disponíveis para trabalhar AOS final de semana.
'\

, "

I .üentratação imediata, 40

•....

II
,

vagas para a empresa WEG.

E; i Intéressados comparecer na

_____
' Back RH.·

'

BACK' RH em parceria com o Grupo Breithaupt está selecionando Pessoas com Deticiência (PNE) ..

'

.
, ,�, t • J. �.

,

}
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MinhaCasa
Minha Vida

CJ aPartamento que vocêsonhava, agoraao seu.alcance.
, ;

��) " Apartamentos com: Vendas Exclusivas
,

� 2 Dermltorlos
� 7 Pavimentos'
- Elevador

.. - Churrasqueira na sacada.
. ,l'EIER:- Salãq de.Festas ,

- Playground ..
.

.

.. ...
.

EMPREENDlMENlOSIMOBILlÁRIOS
.

- ÁreaTotal de Apróx, 80m2 47 21 07.0500

"

,

.
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LEIER

,
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Jaraguá 99

- Guaramirim - Centro

Três Rios do Sul

\

- Centro

o CORREIO DO povo· Fim de semana, 23 e 24 de abril de 2011

Vila Nova - Schroeder

Amizade

Ilha da Figueira

Barra do Rio Cerro

-_ Água Verde

III Jaraguá Esquerdo

Centro

.. Amizade

III João Pessoa

- Amizade

Vila Nova
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ComerCialização:
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www.itaivan.com.br (47) 3055 ..3412
,

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

,

(

Ref 4821-22 - RESIDENCIAL GRACILlS
- suite' + 01 dorm - vaga gar - copa/
coz - sacada c/ churr integrado - 07
pavimentos - 23 aptos - Entrega Junho
2012 -. Valor a partir de R$165.000,OQ.

Ref 4874 - RESIDENCIAL ELEGANS -

.

Aptos com suite + 01 dorm - sala estar/
jantar - area serviço - coz - sacada com
churr - academia - playground - Valor a

partir de R$185.000,00.

Ref 4687 - EDIFICIO'GIULlANA - 02
.dorm - estar/jantar - coz - lav - sacada
- central de gas - vaga gar - Valor a par
tir de R$165.000,00;

Ref 4870 - RESIDENCIAL MELlAH - 02
dorm - sala - coz - lav - bwc - gar -'En
trega Novembro/ 2013 � Valor a partir
de R$104.900,00.

Ref 4818 -' RESIDENCIAL IMPERIALIS
- Aptos com 02 dorm - sacada com
churrasqueira - Área Imóvel: 63,69m2 - A

partir de R$166.000,00

5
. !

\ ,;

.\ �!'

.�
Ref 4712-14 - RESIDENCIAL BELO
ARVOREDO - 01 dorm - estar - jantar
- coz - bwc - lav -sacada - vaga gar -

Valor a partir de R$91.000,00.

Ref 4831 - RESIDENCIAL ARENA - 02
dorm -bwc - sala estar/jantar - sacada

c/ churr - coz - area serviço - vaga gar
- Entrega Dezembro/ 2012 - Valor a

partir de R$117.000,00.

Ref 4844 - RESIDENCIAL ELIANA -

suite - 01 dorm - bwc .: sala estar/jan
tar - coz - lav - sacada c/ churr - vaga
gar - Pronto para morar - Valor a partir
de R$125.000,00.

suite +02 dorm - sacada - coz - bwc
- sala estar/jantar - vaga gar - En

trega Julho/2013 - Valor a partir de
R$188.000,00. 1

Ref4829 - RESIDENCIALTERRAFLORAE
- 02 dorm - estar/jantar - coz-Iav - bwc
- sacada c/ churr - gar - Entrega Março /
2013 - Valor a partir de R$122.000,00.

\

\
\:

." .&iIIÍ
::J.: , •. , �.�:�

Ref 4658 - RESIDENCIAL GRANO LlFE
- suite - 02 dorm - sala c/ 2 ambientes
- sacada gourmet - bwc - coz - area

serv - Valor a partir de R$240.000,00.

�.4
,.....�.

Ref 4876 - RESIDENCIAL VALE DA LUA
- 02 dorm - estar/jantar - sacada c/
churr - Entrega Março/2012 - Valor a

partir de R$128.000,00.

.<tiI.. a .

Ref 4800-01 DOLCE VITTA
RESIDENCE - suite master + 02 dorm -

sacada - sala estar/jantar - vaga gar -

02 por andar - Entrega Fevereiro 2012
- Valor a partir de R$248.000,OO.

',' . ·'.f,;wi,�1�·:· "

Ref 4830 -

- 02 dorm - bwc - sala estar/jantar -

sacada c/ churr- cozi area serv - vaga
gar - Entrega Outubro / 2011 - Valor a

partir de R$110.000,00.

Ref 4718-19 - RESIDENCIAL GNEIPEL
- 02 dorm - bwc - coz - area serv - sala
estar/jantar - sacada com churr - vaga
gar - Valor a partir de R$130.000,00.

;,
\

"

\

\

_�",...__�d
ê

Ref 4852 - RESIDENCIAL BETTONI -

. 02 dorm - sala estar/jantar - coz - lav
- sacada c/ churr - gar - Valor a partir
de R$110.000,00.

Ref 4681 - EDIFICIO QUATRO ILHAS
- suite - 02 dorm - bwc - sala es

tar - 02 vagas garagem - sacada c/
churr - Predio Pronto - Vaiaria partir de
R$295.000,00.

Ref 4909 - RESIDENCIAL SAINT
TROPEZ - 01 dorm - sala - coz - area

serv - 01 vaga garagem - Valor a partir
de R$130.000,00

Ref 4903 - EDIFICIO LANCASTER - 02
dorm - sala estar/ jantar c/ sacada e

churr - bwc social - coz - lav - vaga ga
ragem - Valor a partir de R$169.000,00.

Ref 4783 - RESIDENCIAL GAMALlEL -

02 dorm - coz - bwc - sacada c/ churr
vaga gar - area serv - Entrega Maio/2013
- Valor a partir de R$160.000,00.�

\

. \
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IMOBILIÁRIA . Ru� Presidente Epitácio Pessoa. 1048 - Centre Jaraguá do Sul- se

Imperdível! '

Ref 2337 -' Água Verde"- Ter-
reno 15 x 30 - Área Terreno: .450m2

.

- R$120:000,00.

Ref 7109 - Vila Rau - Casa alv - 03
dorm - 02 bwc - Área Imóvel: 120m2 -

R$165.000,00.

-R
•

SI eneial, Ar' na�
- .-

• -Apt.os çom 02 dorm - 'Area

.

'

I!rivativa: 54,.70

.• A'partir de R$117.000,00
,

• f!ntreg� Dezembroj2012
,

• VENDAS EXCLUSIVAS:

Itaivan Im'obiliária

Ref 7110 - Nova Brasílla - Casa alv -

01 suite + 02 dorm - piscina - área
de festas - Área Imóvel: 132m2 -

R$260.000,00.

Ref 7107 - Guaramirim - Casa alv. -

01 suite + 03 dorm - 02 bwc - área de
festas com fogão a lenha - Área Imóvei:
227m2 - R$240.000,00

Ref 2336 - Água Verde - Ter
reno de 529m2 - Todo murado -

R$160.000,00.
Ref 2331 - Amizade - Terreno com

326m2 - R$90.000,00 .

Ref 7094 -"Barra do Rio Cerro - casa
alv. - 01 suite + 02 dorm - área de
festas com churrasqueira - Área Imóvel:
150m2 - R$200.000,00.

Ref 6725 - Três Rios do Sul - Casa alv. -

01 suite + 02 dorm - 02 vagas garagem
- Área Imóvel: 137m2 - R$299.000,00

Ref 4804''':' Czerniewicz - Saint Se
bastian Flat - Área Imóvel: 86,77m2 -

R$'115.000,00

Ref 2225 - Barra do Rio Cerro -

Terreno Industrial. - Área Terreno:
30.700,00m2 - R$1.6QO.000,00.
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'Rua'Guilher'me·Dancker,,161·- S,ala 3
(Esquina com Rua Marina Frutuoso)

Centro - -Iaraguá do Sul, - se

3372. 16'16,-
47 9107.1988

"

atendimento@megaempreendimentos.com '

.

�

"

CZERNIEWI� ::-.Ap�rt�mentC) com suíte,
'

2 donnitórios, BWC, Sala de'estar/jantar,
cozinha (rnoblãadal.áreade servico, �

, sacada e garagem. Área'privativa de
98m2, R$160.000,00-

.
�. - f'·';:·� ..

� Edificiomma com elev�ifàr, h;!J1 décõraoo,
.

-brln'qued0teca, fitness, salão de festasmobiliado
-'

é isolámento acústicó.Apartamentos com 1

d0l1Tlitório, ambientes integrados, acabamento
"

..emmassa corridae ,gesso, pronto paramorar.
LocaliZado em área priVilêgiada dà Bârra do Rio
o,=rto. li. partir de R$�8.0QO.Oo - ANANCIÁ�, '

-

'«:

MILANO
RESIDENZIALE
II!CENTRO (PRÉ
'LANÇAMENTO)

. Em área nobre do"Centro da-, :,

,-, cidade, o;efTIpreendi,�e.ntó 'ófere�
,

,

.

�,� 2 apartamentos por andar, hall,;-
,

��:
'" ,: social, espace gourmet, piscina, ",

qazebo, brinquedoteca e fitness: '

O apartamento pensado nos,

detalhes, conta em seus 156m2 de
,

área privativa com Sala de estar
/ home theater, Sala de jantar,

Ampla varanda com churrasqueira,
Cozinha, Home oflice (opcional), 1

suíte máster + 2 suítes; Lavabo, Área
de servico, 3 vagas de garager:n,
Depósito indMdual e Preperacâo
completa para cümanzacão.

Consulte-nos!

Um empreendimento único e exclusivo como
, voce, namelhor localização da cidade!

Aproxi�adamente 11.000m2 de terreno, em excelente locaIizacão e posicão solar, extensa área verde,
quiosques, trilha de Caminhada, chcrrasqaeiras.qazebos, praças, 2 Piscinas, 2 Torres. 2 Apartamentos

_ por andar, 2 Elevadores, Salão de Festas, Sauna, Frtness Center, Brinquedoteca, Sala de jbgOS e Hall
,

Social. O apartamento possui 1 Suite Máster. 3 Suites (opCão de 1 Home officeJ, Estar, jantar, cozinha,
escaco gourmetAmpla área de.servico e dependência de empregada, Despensa e rouparia, 4�agas de

',-

Garagem e Área privativa de 271,41 m2, Consulta·nos!
,

'

'

- CÓD. 003 - Suíte, 2 dormitórios,
sala d�·estar/jantar, BWC: 'cozinha, área
de' serviço, 'sacada com chcrráscuelra
e -2 vagas de garagem.Apartamanto

NOVO. CONSULTE-NOS!

·::�:�}:;;%:���,�t:�����\j��::{:;�:

Apartamentos com sulte.dormitórío,
"

sala de estar/jantar, 8WC, '.

cozinha, área de serviço, garagem;
,

e com suíte, 2 dormitórios,
sala de estar/jantar, 8WC, cozinha,

área de servico e garagem.
CONSULTE-NO,S!

'
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sal� 3

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

372.1616
Plantão: 47 9107.1988
atendimento@megaempreendimentos.com

J ,

SOBRADO NO CENTRO
CÓD. 152 - Suíte, 3 dormitórios,
4 salas, 3 BWC, cozinha, área de
serviço, área de festas, depósito
e garagem para 3 carros. Terreno
com 450m2• CONSULTE-NOS!

CHÁCARA EM CONDOMíNIO
CÓD. 157 - Gondomínio Nascente-dasÁguas,chácara com
20.735,70m2, plana Possui água corrente. RS 75.000,00.

0,;

CÓD. 156 - 3 quartos',
BWC, cozinha, sala área de

serviço e garagem. Terreno com
465m2• Ótima Localização!

R$165.000,OO.
CASA NO
AMIZADE
Excelente imóvel
contendo 1 suíte,

2 dormitórios, sala de
estar/jantar, cozinha,
área de servico,

churrasqueira e 1 vaga
de qaragem.�7rreno

com 430m2•
R$ 200.000,00

. I . .

CASA NO CENTRO· CÓD. 145 -

4 dormitórios, sala de estar, cozíoha com
móveis sob medida, sala de jantar, sala íntima,
02 BWC (um com hidromassagem), sala
de lV, área de festas com lavabo, área de
servlco e garagem para 2 carros. Terreno

com 430rJi2. CONSULTE·NOS!

SOBRADOALTO
PADRAo

CÓD. 134 - Suíte
com closet, 2

dormitórios, BWC,
cozinhamobiliada
(churrasqueira
integrada), sala
de jantar, sala
de estar com

lareira e garagem
para 4 carros.

Aqueéimento Solar,
Ar-Condicionado
Split em todos os
ambientes. Terreno

com 2.500m2.
CONSULTE-NOS!

TERRENO COMERCIAL
Área de 1.953m2, com galpão
misto de 320m2. Próximo a
ADVAurora Consulte-nosI

CASANABARRADORIOCERRO
CÓD. 149 - Suíte Master, 2 dormitórios,
escritório, sala, copa, cozinha, área de
serviço, 3 BWC, garagem coberta p/2

carros. Casa MOBILIADA. rea construída
de 210m2• R$ 380.000,00.

TERR�NO
INDUSTRIAL
CÓD.108-

Terreno com área
total de 55.000m2
com frente para
a Rod.Wolfgang
Weege. Próximo
à Bell'Arte e

NaneteMalhas.
CONSULTE-NOS!

TERRENO

NOAMIZADE
CÓO. 154 - Terreno
com área de 336m2, �

pronto para construir ",,:,

e com calcada ;,

RS105.000,00
FINANCIÁVEU

TERRENO·VILANOVA
Áre� de 1,485m2, RUÁSE,M
SAlDA, próxima ao centro,

arborizado e com nascente. Ideal
para quem procura tranqüilidade.
Possui casa com 3 quartos, 2
salas, cozinha, área de servico,
BWC e garagem para 2 carros.
FINANCIÁVEL RS 295.000,00

9
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.. Apartamentos com área total de 217,17 m2

Piscina térmica

VENDAS

./ _ ........_ ... �"..••..,,)!i ""-.t ,...

.
.

t::mp�t'ndl:'Ylf:nws '111ubili;'fi!)� 47 3275.2608

www.pamplonae�preendimentos.com.br473372.1616

• FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA, EM ATÉ 80 MESES .

• RESERVE AINDA HOJE O SEU APARTAMENTO.

. .. , .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

Rua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I i3h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:
www.vivendaimov.eis.com :

.')
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Rua Barão do Rio Branco, 557 I Jaraguã do Sul I se
www�imoveisplaneta..com.br I imoveis@imoveisplaneta..com.br

. "-...,L

PLANTÃO AOS DOMINGO,�lE�,F,eR_DOS. _,"i
'�.i.\: '.�'" �

,

i,::'

ce ente so ra o qernma o ,

contendo 1 suíte mais 2 dormitórios,
com 2 vagas de garagem, área com
churrasqueira, lavabo e depósito.

'

espera para spüt.- CQO 499 -

Ed Fragata Apto sufte+ 1 dorm, sala, co
zinha, sacada cf churrasqueira, garagem

- R$145 MIL - COO 705

�',

Sobrado alvenaria com edícula, suíte+2 dorm. área 181
m2,lavabo, piscina, garagem - R$220 MIL - COO 700

Imóvel com condiçoes especiais de
venda na planta, conforto, praticidade,
privacidade e desing arrojado, exce

lente acabamento. COO 661

Res. Terra Brasilis, Area de 105m 2,
suíte+ 01 dorm, 01 vagas de gara
gem. Pode ser Financiado - R$159

MIL - COO 616

Apto com ótima localização,
próximo ao centro, com 1 dorm.,

sala para 2 ambientes com churras
queira, copacoz, área de serviço,
bwc social e 1 vaga de garagem -

1'\$107.800;00 - COO-71O' ,

ce ente so ra o, novo, com
sala, 3 quartos, banheiro social,
lavabo,jardim de inverno, cozinha,

área de serviço e garagem. COO 190
'

CASA RESIDENCIAL com ótima
localização, próxima ao antigo

angeloni,com aquecimento solar,
plscna, 4 dormitórios sendo 2

suítes. Otimo acabamento, mobilia
sob medida, monitoramento de
segurança. R$780 mil- COO 574

ED CALLlANDRA - Apto suite + 01
dormitorio. Bem localizado. Em oti
ma conservação. 80,90 m2 • R$130
Mil - Pode ser financiado - COO 675

Casa alvenaria com edicula para 03
carros, garagem, playground, portão
eletronico, íoda murada, cozinha sob

medida. Firenze II - COO 644

��
RESIDENCIAL

NEUMANN � Apto
com sutte + 1
dorm, sacada

com churrasqueira
e uma vaga
de garagem,

próximo ao centro.
R$130.000,OO.
Entrega em Abril

COD468

* CZERNIEWlCZ - apartamento sala,
2quartos, sacada com churrasqueira,
cozinha/área serviços, garagem.
Aluguel R$590,00.

guá), Excelente sala comercial (decorado
por arquITeto), dividida em recepção +

3 salas, banheiro e copa mobiliados.
Possibilidade de negociar mobilias.

R$1.500,00.

• CASAS entes repleta de armários, 2 banheiros,
hall, recepção, copa. R$950:00

* VIEIRAS - Casa cercada com sala, 2
dormITórios, banheiro, cozinha, área de

serviço, quintal- R$450,00
·TERRENOS

* BARRA - apartamento 1 quarto, sala,
cozinha, área de serviços, garagem.
R$500,OO. Condomínio R$60,OO com gás.

* CENTRO - (próximo a Doce Mel): sala
comercial com 35m2 frente toda em vi

dro, banheiro, R$590,00.

* BARRA do Rio Cerro - terreno comer

ciai com área de 1.044,5m2, próximo ao

Supermercado Brasão.

Aluguel R$1.200,00

* VILA LENZi - casa 1 SUITe + 3 dormi

tórios, banheiro, cozinha, área de serviço,
garagem. Aluguel R$950,00

• SALAS COMERCIAIS
-APARTAMENTOS

* VILA, NOVA· OFERTA ESPECIAL· Ed.
·GAl.PÕES

, 7
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.

, Estar, iantar e cozinha integr�das
01"e 02 dormitõrio$

aWeSocial
Lavanderia

1 ou 2 vagas de garagem

12 pavimentos
Salão de lestas
Hall decorado'

Fitness
,0'2 elevadores RESIDE,NCE

Rua: Exp. Cabo Harry Hadllch, 474 - Centro
Jaraguá do Sul

'

I
1
-I

I
.1

J '

I

Hall Decorado Salão de Festas

, ,
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l#lI1UffHl/Jil/I/I'I<1/IPIi1#$/"Wi1Ji!!l!JiirdJJjW'II/.'ll'lilIDllm1!lfl1lWf'''lifflf''/I/'Wi''7J!;/_".,..""';W,'!IJiIIliI}iiê_�f'!il<11fli!i""',=1iIJ1!l!lifIItf�i1Iliiflil'jilli!liiJr�H!IIIiiii!1ilj"'!ii!Ii!iil1.!I!!Jji!ijjjl_'lJldii/j'!I!!1i!J,��'lI.'!l!i1l1lii1-1", .

.
'

I GREel 2455 •
,

I .. VEND�S I.,
1.·1. RAD (41).3370. ';8.2.11 I

I I M Ó V E ,I' S (41l3a7���O�g .'

I.. Rua João Januário Ayroso, 2633 - sL01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ .00 SUL - se

Residencial

��rdirn.1I..- das 8romehos
.

. locàlizlldo �o Bairro: BARRA DO RIO I
'CERRO, Terrenos com 459m2, rua com I·

oslaUo, ligação de energia, telefonia e tv I
Il cabo com caixas individuais .

'.

subterrâneos. Trotamento de esgoto e

todo infra-estruturo paro construir..

I

I
I

I
I
I'

Apartamento com 2 quartos; solo e I
.

cozinho integrado, um bwc, área de 'I' .

serviço, garagem coberto e murado. -

.

'"
.

.'

í I ,�1I/1/�Wi1!I/IJ!!IlII1lllJllliliJrIID!iI/lI!JlI1U/lflJílllf/!l!__i!iIl_U1I/I!JIifiIiillillõlllil��iIi1!iJii1!II��>lI1U!1If/!I!ii��HI/JiIiiiiIf/!I�!If/!I!!!ljIiJ�íIlI1UfIIiil1l�!iI/lI!JIIli1!I1Ili1!II!iI/lI!1ii!llii!!!iiI!1!I!iiIDfIJif!�1/IPIi1IHI/JiI1!!!iI/lI!J1/IP�

Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I

Coso com 2 quartos, solo 'e
cozinho integrado, um bwc,
i ,órea de serviço, garagem

,

coberto e murado. '

Imóvel localizado no

loteamento Prodi I

localizado no rio alma - rua antes
da malhas Malwee,Terreno com área

de 19,357,00m2,
localizado na BR 280

- fundos-Pua dos

Imigrantes
pr-óximo a Unerj.

Terreno éom área de 1,287,50m2-
localizado a Rua Domingos da

Nova 123-centro.

Rua Adelina Klein Ehlert 538 Firenzi -

.
'

.

Tifa martin - área terreno: 350,00m2
- área construída: 50,OOm2

Terreno com área de

2,020,75m2, localizado
mi Rua 28 de Agosto
1,523 em Guaramirim

,

.

Terreno com áreade 10,005,00m2
localizado na Rod. BR 280 '- KM50
,

em Guaramirim. '

Chácara com área de 117.475m2
.

localeaea no Garibaldi a 20km
de Jaraguá do Sul.

Para mais Informações contate-nos!

Ref 085 - Barra do Rio
cerro - Casa de Alvenaria
c/153f112 - 3 qtos, bwc

. social, sala estar /.jantar,
cozinha, garagem +

Edícula com área de
serviço, ÓiSpenS3, bwc
social, área de festa com

ccsc churrasqueira- Terreno
• �f112 - R$182.000,00

&1

Ref 093 - Rio cerro - Casa de .

,
-

Alvenaria c/BOf112 - 3 QIDS, bwc social,
sala estar / jantar; cozinha, Varanda -,

, Terreno c!350rrF - R$ 93.000,00

• Ref 086 - Barra do
Rio Ceou - Terreno com
945m2 - R$77.000,OO
• REF 087 - Barra do Rio
Ceou - Terreno C/ 334m2 -

R$ 67,000,00
• Ref 092 - 'Barra do

Rio Ceou - Terreno com
. 334fn2 R$ 73.000,00

. Ref 089 - Barra do RIo Ceno - Casa de Alvenaria c/133,50f112 - Suíte + 2

qtos, bwc socitil, sala estar/ jantar; cozinha, área de serviço, área de festa con
churrasQueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334rrF - R$265.000,1M

Pastor Albert Schneidet 1946 - CEP 89260-300 - Barra do RIo Cerro - Jaragua do Sul - SC I rnarquardtimoveisõcqrnail com

(., 1,

,

�. ,
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DOA-SE Filhotes de cães raça não definida, 3
fêmeas e 2 machos. TR: 3370-7656.

VENDE-SE Pneus, novos para caminhonete,
par de godyear wrangler rts 235fl5/15
R$ 390,00 cada par, de toyo top de linha
235flO/16 R$ 450,00 TR: 9233-8008 ou

9600-1138 com Fabio.

VENDE-SE 4 aros de Clio 2006 com calota.

R$100,OO cada.TR9f68-7441.

VENDE-SE Levantamento de vidros frontais

(NÃO é a máquina) para qualquer carro.

Valor: R$ 50,00 (sem instalação) TR: 9973-
9503 ou 3370-1016 com Cristian:

'

com ou com Fábio 9233-8008/9600-1138. Word, valor á combinar. TR:8431-5135 do kpbrasol na grande Florianópolis R$
Viviane. 165.000,00 TR: 9196-4430

PROCURA-SE Apartamento para alugar
,

somente no centro com 3 qUilrtos grandes e VENDE-SE Contra baixo imporiado, original,
dependências de empregada. JR: 9917�3771

.. ,

marca Warwick Corvete. R$750,00. TR:
3374�0927.

PROCURA-SE Perdido 'Óiploma da Instituição
de Administração de Negócios - ESAN curso

de administração de empresa. Formado
em meados de 1977.Eiji, Norissada RG:
35444931 CPF: 0977765853.TR:9193-1561.

VENDE-SE Conjunto de cozinha americana
com 3 peças e pia de inox, madeira boa,
fogão com 6 bocas. R$800,00.TR:3371-4377
ou 9128-1825.

VENDE-SE Cama de casal com colchão, R$
50,00. TR: 9168-7441.

VENDE-SE 2 camas de casal em verniz,
R$300,00 cada. 1 beliche R$300,OÕ e 1 cama

de solteiro R$150,00.TR:3371-4377 com

Onório.

VENDE-SE Aquecedor Britania AB 1800 óleo
VENDE-SE Par de '6x� Pioneer 350 WaHs R$165,00. TR: 47-99755383 com Silvia.
PMPO: R$ 100,00. TR: '9973-951)3 ou 3370-
1016 com Cristiano VENDE-SE Ar' condicionado Cônsul

7.500.00btus. Semi novo R$400,00.TR:9168�
VENDE-SE KIT GNV injeção e carburado com 7441.

cilindro de 15 m2• TR: 9233-8008 com Fábio
VENDE-SE Geladeira Cônsu! 250 I.R$150,OQ.
TR: 3376-4050.

"',"'",'.�' COMPRA-SE
COMPRA-SE 'Roupas usadas em ótimo
estado, inverno para menina tamanho 08 ou

lO, Malwee,.Carinhoso ou Marisol. TR:3376-
3541.

€;OMP.RA-SE Maquina de, bordar, TR: 8817-
0595.

'

,

�J�"�: PROCUR4-SE
PROCURA-SE Moça para dividir apartamento
na vila lalau, Próx", a FATEJ R$320,00 com

água e luz. TR:8827-6139 ou 9628-3467.

PRESTA-SE Serviço� para podar árvores. TR:
. 9158-0019.

PROCURA-SE Vendedor para trabalho
externo. Necessário celular. Admissão
imediata. Expectativa de ganhos entre'
R$ 1.200,00 e R$ 2.500,00. TR: 9233-
8008/9653-2700 com Fabio.

,

VENDE-SE Geladeira, continental 270 L, cor
branca R$250;00 TR: 962574'88 com Antônio

após ás 14:30 h.
_

VENDE-SE Geladeira comercial 4 portas.
R$600,00.TR:9112-3947.

VENDE-SE Prateleiras e 2 caixas (FRICAL),
1 guarda volume e móveis para instalaç�o
completa para loja ou mercado. TR: 8464-
1961 com Gilmar.

cerveja.

VENDE-SE Ar Condicionado. Split Consul
12.000btus novo.TR:9918-9996

VENDE-SE. r Ordenhadeira canalizada, 1
moedor' de milho, 1 moedor de cana, 1

triturador, 1 semeadeira, 1 Tobata. TR:376-
0405.

VENDE-SE Aparelho de som Philiphs, caixas
grandes R$300,00 TR: 3371-5942.

VENDE-SE Para confecção, aparelho,
banquetas, estante para fios, relógio ponto,
bebedouro e guarda volumes. TR:3374-0927
com Edson.

PRESTA,SE Serviços de lavação a jato de VENDE-=SE
pressão, lava-se calçadas, muros, telhado�
etc. TR: 3273-0875 com Luiz.

PRECISA-SE Revendedores de produtos de

limpeza. TR: 3374- 0927 com Edson.

PROCURA-SE' 'Vendedor para trabalho

externo, necessário celulare carro, admissão
". imediata. Expectativa de ganhos iniciais entre

R$ 1.200,00 e R$ 2.500,00. Interessados.
mandar currículo para oxycomercial@gmail.

Máquinas usadas, p/fabrícar
Velas modelo Sete Dias, Comuns, Lamparinas,
Artísticas e" tanque p/ derreter parafina c/
capacidade 200 litros. Inclui Baldes, 2 caixas
d'água, moto bomba e canos para instalação. '

Ao comprar informaremos éomn produzir,
fornecedores e clientes para continuar o

trabalho, não temos mais condições devido
a motivos de saúde familiar.TR:9219-2201.

VENDE-SE 5 passaportes para Beto Carreiro

VENDE-SE Bicicleta ergométrica e ótimo
estado. R$250 000 TR: 8826-2565.

-

,VENDE-SE -. Aparelho' de ginástica
"remador", com alça e assento anatômicos,
regulador de esforço, pedal emborrachado.
R$ 250,00. TR: 9102-1922.

VENDE-SE Du�s,' máquinas de costura

industrial; Uma overlok 6 mil pontos R$500,OO
e Uma reta R$500,00. TR: 3276-1410.

VENDE-SE Mesa para computador R$40,00.
TR: 9168-7441.

VENDE-SE Computador AMD Sempron 2300+
(1.58GHZ) memória 512 MB, HD 60 GB,
monitor CRT 15 polegadas + estabilizado.
R$300,OO. TR: 99755383 com Silvia.

����

APARTAM [NTOS
Apto no Condomínio Amizade, 3 quartos,
banheiro, sala de estar e jantar, cozinha,
área de serviço e uma vaga na garagem.
FINANCIÁVEL. R$135.000,00 (negociável)
Tratar com Gabriel 9181-6689

VENDE-SE Apartamentp novo no Champagnat
(rua do colégiO) 110 mt2 com 1 suíte, 2

.

quartos, acabamento em massa corrida
e roda' teto em gesso, varanda com

ch!lrrasqueira e garagem. R$168,000.00. TR:
8401-6404.

SCHROEDER - Apartamento 2 quartos - 67

mt2, na planta' - R$ 79.900,00 - TR: 8800-
8800

VILA NOVA Vende-sêapartamento no Edifício

Marangoni;' com 2 quartos, banheiro social,
lavabo, garagem e sacada. Ficam móveis
sob medida no banheiro e cozinha. Prédio
com salão de festas é parquinho infantil. R$
160.000,00. TR: 3376-4110/9163-7000 em

horário comercial.

em condomínio fechado, a 7 km do centro,
com 20.198,54 m2• Terreno escriturado com

energia elétrica, ribeirão e nascente. R$
65.000,00. Entrada 50% + parcelamento.
TR:- 3376-4110 / 9163-7000 em horário
comercial.

ESTRADA RIBEIRÃO GUSTAVO - Vende-se
chácara em Jaraguá do Sul 258.000 m2., Com
água, cachoeira, arrozeira. R$100.000;00.
TR: 3371-6069 creei 11.831

RIO CERRO II - Vende-se chácara com 50.000

m2, com 2 lagoas de peixtl, com escritura,
600 metros da BR 416. R$135.000,00.TR:

JOÃO PESSOA VILLAGE STARI< Vende-se 2 3376-0726.
aptos c/ 2 quartos por R$ 114.900,00 cada.•
Entrada R$ 14.900,00, restante financiado

pela caixa econômica federal. Entrega
em maio deste ane.. TR: 9233-8008 com

Fábio.

i__ CASAS
VILA LÊNZI- Vende-se, uma casa mista próx.
Ao COlégio Àlbano Kansller, com 3 quartos,
escriturada excelente terreno livre de
enchente e morro. Com piso e forro em PVC.
R$145.000.00. ,Aceità-se carro TR: 3371-
6069. Creci 11.831.

JARAGUÁ 99 Vende-se casa de madeira com
uma de material nos fundos, loteamento

Miranda, R$80.00Q,00. TR:3273·6938.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se casa de

alvenaria, Rua Antônio B. Schmidt, próximo
ao mercado Fontana. Livre de enchente.
Liberada para financiamento.R$145.000,00.
Estuda se propostas, TR:8425-6491/8453-
4717 ou 3374-2075.

ILHA DA FIGUEIRA -Vende-se área de 25.900
m2 na Rua Domingos Rosa 946,com poço
artesiano 'com nascente de água, aceita
se veículos no negocia e parcelamento
diretamente com o dono.R$ R$165.000,OO
TR:9196-1000

MASSARAMDUBA- Casa 'com suíte, 2

quariós, 101 m2, nova e pode ser financiada

pela caixa. R$135.000,00
BAEPENDI- Aluga - se apartamenJo na Rua LOTEAMENTO MARAJOARA _ Uma casa de
Max Wilhelm 837, prédio azul, TR: 3371-6021

CZERNIEWICZ- Vende-se Apart. com

3 QUARTOS, (1 suíte), sacada com

churrasqueira, semi mobiliado, liberada para
financiamentó e uso do FGTS R$: 170.000,00.
TR: 9159-9733

VENDE-SE Apartamento 3 quartos em

Joinville, bairro Boa Vista. Troco por apto
cO,m 3 quartos ·no Centro de Jaraguá do Sul.
TR: 9917-3771

CENTRO - Aluga- se 120 m2, quatro quartos,
uma suíte, três banheiros, sacada com

churrasqueira, suíte com hidro e sacada,
duas vagas de garagem TR: 9602-3904

CENTRO - v.ende - se 130 m2, quatro quartos,
uma suíte, três banheiros, sacada com

churrasqueira, suíte c.\)m hidro e sacada,
duas vagas de garagem TR: 9602-3904

ESTRADA NOVA - Apartamento, com dois
quartos, sala, cozinha e área de serviço,
vaga de garagem pode ser financiado e o

uso do FGTS,' entrada de 15.000,00, mais
financiamento bancário. TR: 9159-9733,

FLAT - Aluga - se para uma pessoa, quarto,
banlleiro, sala de estar e jantar, cozinha
e lavanderia, 40 m2- semi mobiliado. R$
550,00, na RIJa Erwino MenegoHi, 1.500

- metros da Unerj. TR: 8404-7840/ Áurea

APARTAMENTO - Vendo ou troco põr imóvel
de Jaraguá do sul, apartamento com 3

quartos, cem garagem, na Av. centtal

alvenaria 136 m2, terreno de 407 m2 com

1 suíte, 2 dormitório, sala de estar e jantar,
cozinha, lavanderia, dispensa e 2 vagas para
garagem. TR: 88715814 ,ou 3372-2265 com

Fabiano.

FIRENZI - Vende-se casa de alvenaria

pequena com 'Iage e piso. R$75.000,00TR:
3371-6069 creci 11.831

SCHROEDER - ,Vende-se imóvel terreno
2.000 m2,'com galpão de 220 m2 com forro
térmico e ar cond. Com casa mista de 3

quartos e demais dependências, com piscina
e qUiosqu-e. TR:3374-0927.

'

NEREU RAMOS Vende-se Casas geminadas
2 quartos, em demais dependências,
financiável. TR:3376-0569 ou 9155-
0553/9119-2643.

BARRA- Vende-se casa de 206 m2 na próximo
à Construtora Hane, livre de enchente,
terreno de 1016 m2 plano, porcelanato, suíte
'máster com hidro, closet, móveis sob medida,
garagem para 2 carros, ampla varanda. R$
480.000,00 TR: 3372-1765 ou

9109-9085. Aceita troca por apto em Jaraguá
e Itapema/Meia Praiáaté R$180.000,00.

�

_, CHÁCARAS·
• • �, '.... _\_ �: J,

• .1

-- LOCAÇÕES
CASA ALVENARIA Aluga-se Rua Osni Antonio

Pradi, n° 52, Jaraguá esquerda. TR:9158-
0019.

ALUGA-SE Kitinet no bairro Água Verde próx.
Igreja São Judas, R$350,00. TR:9917-5856.

'

ALUGA-SE sala comercial 180 m2 Rua M9x
Wilhelm prédio azul. TR: 3371-6021 Sandra.

ALUGA-SE Super loja no centro de Pomerode,
ou aprox. 80 m2,' com vídeo locadora

completa, com telefone. Venha conferir. TR:

(47) 3395-1256, 3387-0042, 9985-6333.

, ALUGA-SE Apartamento n,o centro, tquarte,
sala, cozinha, banheiro, lavanderfa - e

garagem. R$500,00.TR: 9118�7282.

�- ,SALAS
COMERCIAIS

VENDE-SE Galpão de eucalipto de 192 m2,
coberto com eternlt, para retirar do iocal.
Com Paulo: 3273-2289/8802-4041

VENDE-SE Ótima oportunidade, loja com

estoque e roupas, calçados e móveis" com

clientela formada, por apenas R$25.000,00.
Motivo mudança, Aceita carro no negócio, há
possibilidade de negociação. TR: 3371-9604
ou 9188-3815 com Elisa.

VENDE-SE Clínica de Estética com Salão
de Beleza, clientela iormada. R$55
OOO,OO(aceito automóvel no negócio) TR:
9946-349.

VENDE-SE Min,i mercado em funcionamento.

R$3�.000,00. TR: 9112-3947.

V�NDE-SE Restaurante .cem clientela
formada, Rio_!Ia Luz. TR: 33.70-3599

.
-

�.

TERRENOS
ÁGUA VERDE - Vende-se lindo terreno de 450
m2• R$ 105.000,00 s/ troca. TR: (47) ,9977-
1276.

TERRENO - Vende-se prox. Duas Rodas 400
m2, toda murada com água e luz, esgoto
tratado:R$128.000,00.Aceita carro ou

caminhão baú.TR:3371-6069 creci 11.8.31

GUARAMIRIM '- Vendç-se, terreno prox.
Rudinick, BR 280 17.000 M2. R$1.700.000,00
TR: 3371-6069 CREClll.831

JARAGUÁ 99 - Vende-se Terreno com área
de 317 m2, localizado no Loteamento Pradi
I. (Aceita financiamento) R$ 65.000,00 TR:
84787790 ou 99644959.

VENDE-SE Amplificador de som, profissional VENDE-SE Mesa farmácia com 4 cadeiras
'

P1600, paumer revisado RR$800,00. TR: R$180,00. TR:3371-4377ou 9128-1825 com
- 3374-0927.- ,Oiiório.'

VENDE-SE Rack para carro da marca Eqmax, VENDE-SE Sapateira de madeira R$ 80,00.
R$100,00. TR: 3370-0003.

'

TR: 3371-4377 ou 9128-1825 com Onório. ,

VENDE-SE Jogo de jantar estilo colonial,
mesa de oito cadeiras e oratória, R$ 890,00 '

TR: 3371-602120.005

COMPRA-SE ·Cabelos qualquer tam.anho, VENDE-SE Freezer para
Salão Evidence. TR: 8814-1696 com Carina. R$450,00TR:9112-3947.

'

VENDE�SE Caixa de mercado. R$ 500,00. TR:
9112-3947.

GUARAMIRIM - Vende-se Terreno loteamento
,

São Francisco, R$ 58.000,00 á vista. TR:

BARRA RIO MOLHA - Vende-se chácara, 3372-5413 ou 9118-1799.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRECI 2468-J
,

·ENGETEC
" »CASAS

.

REF299 � Baependi - Apto de 104m2
com 1 suíte + 2 qtos, bwe mobiliados,
sala de jantar, estar e tv, ampla sacada c/
ehurrasq., cozinha e lavanderia toda sob

medida, 'com 2 vagas de garagem.
R$210.000,00.REF292 - Jaraguá Esquerdo - Casa pré moldada

Mo Pàdrão cl 1 suíte niaster + 3 qtos, sala de

jogos, cozinha cl chur. em ambiente integrado,.
lavanderia, dispensa, garagem coberta pi 3 carros,

piscina. R$590.000,OO

REF306 - Schroeder - Casa de
alvenaria, com 2 qtos, bwc, sala e

.

cozinha conjugadas, lavanderia e

garagm. R$138.000,00

REF276 - UBATUBA (São Françisco)
- Casa alvcorn 3 qtos, sala, cozinha,'

,

bwc e garagem para 3 carros.

R$106.000,00
-

REF286 - VILA LENZI '" aptos cl 2
qtos, sala! cozinha conjugadas,· área de
se.rviço, bwc. A partir de R$115.000,00.

'

Ref: 111'6 - SCHROEDER, Rio Hern Casa
c/303m2. 10 piso: c/ suíte e/2 sacadas,

"

2 quartos c/ sacada, bwc. Térreo: e/2
quartos, 2 salas, escritório, copa/cozinha,
lavanderia, 2 bwe, despensa e garagem.
Terreno cf 1.890m2. Rio Hern, Sehroeder.-

. R$400.000,OO.

REF309 - .Jaraguá Esquerdo - Casa
alvenaria cl 1 suíte + 2 quartos, sala
estar/ jantar, cozinha, 4 bwc, área de
serviço;' área de festas, piso térreo cf
sala comercial, terreno com 860m2.

R$ 750.000,00

Ref: 1166 - SANTA LUZIA - Sobrado terreo:
c/2 salas com., cozinha, chur, lavand.,

deposito, bwc masculino e feminino. 10 piso:
apto cl 2 qtos, bwc, sala e cozinha, terreno

cl 388,72m2. R$: 230.000,00.

REF273 - NOVA BRASíLIA � Apto com'
1 suíte com sacada + 2 qtos, sala de
jantar/estar; bwc, cozinha, lavanderia,

.

sacada com chur. R$180.000,00

MILANO RESIDENZIALE - Sala
.de estar /horne tneater: sala de

jantar; 01 suíte máster + 02' Suítes;
Ampla varanda com churrasqueira;

. Cozinha (opção integraç_ão'com
o jantar); Hom.e office (opcional);
Lavabo social; Lavanderia; Lavabo
de serviço; Sacada técnica para

. climatização; 03 vagas de garagem;
Depósito individual. Consulte-nos

Ref: 1167 - SCHROEDER
Sobrado cl suíte, 4 quartos, 3

. salas, cozinha, 2 bwc, despensa,
-

lavanderia e 3 vagas de garagem.
R$: 1.300.000100 ' •

REF290 - BARRA DO RIO CERRO -

Terreno com edificação própria para
igreja, galpão c/110m2 de área

construída, 2 bwc lado de fora + 4 "

salas de 80m2 total. R$150.000,00

REF294 - CZERNIEWICZ - Apto cl
1 suíte + 2 qtos, cozinha, área de
serviço, sala de jantar e estar, bwc,
sacada ,cl churrasqueira, 1 vaga de
garagem, 2° andar. R$180.00p,00

REF305 - Vila Rau - Casa de -

alvenaria com 3 qtos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia. R$155.000,00

.

REF289 - CAMPO ALEGRE -

Finalidade Hotelaria - terreno com
6.815 m2. ( 2' áreas contíguas),
contendo 2 edificações - casa

principal 200m2 cl 8 peças + -

,

1.195m2 em alvenaria, tijolos
'

.

á vista em arcos; contendo
18 aparetamentose demais .

dependencias. R$1.435.000,00

REF285 - Vila
Lalau

.

- Aptos
de 02 qtos
ou 1 suíte
+ 2 qtos e
demais dep.
A partir de

R$104.900,00

REF310 - Jaraguá Esquerdo
- Geminado com ,1 suíte +

2 qtos, sala estar / jantar,
lavabo, bwc, cozinha mobiliada,
garagem, área de festa, portão
eletrônico. R$240.000,OO .

REF284 - CENTRO
- Schroeder - Aptos
cf 2 qtos, sala de
estar/jantar, área
de serv., COZ.,
bwc, sacada cf.
chur: A partir de
R$110.000,00

, (Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CUCI11DW
Fone/Fax

(47) 3373-2135
- � .

REF308 - Três Rios do Sul - aptos
com 2 quartos, sala de estar 1 jantar,

.coznha, bwc, área, de serviço, sacada
ct churrasqueira e sacada na área de.

, serviço. R$125.000,OO '
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VENMJ
473055.3009 '. 842A.5U60TRANSATLÂNTICO TORRE NORTE -

Excelente localização em Piçarras SC
- Salão de festas,Piscina, hall social; 02
Elevadores; Possipilidade de clirnatização:
aos ambientes; Medidores individuais de

ãqua'e.çás: Aptos com' sala de estar, jantar·
e cozinha com churrasqueira; 01 suíte e

mais 02 dorrnltórlos;Ampla sacada; 02
Vagas de garagem; Depósito individual;
Acabamentos: massa corrida, gesso
e piso cerâmico; Todos os ambientes

voitados para o mar; Excelente ventilação e

iluminação natural;Finalização em outubro
.

de 2011, Consulte-nos,
\

. SAINT TROPEZ - Excelente

localização central; Ótima
ventâação e iluminação natural;
Prédio moderno e funcional; Com
isolamento acústico; Posslbfidade
. de cllrnatlzaçâo dos ambientes;

,

.

Medidores individuais. de água e

.gás; Salão de festas com vista

panorâmica e mobiliado; Fítness:
Brinquedoteca; Hall mobiliado; 02'
elevadores; Excelente. acabamento;
Pronto para morar. Consulte-nos.

�

RESIQENCIAL DUMKER - 02 apartamentos
por andar, Sala de estar,Home theaterSala

de jantar, Lavabo,Ampla varanda com'
churrasqueira, Ampla cozinha mobiliada,

'Ampla área de serviço mobiliada,
Dependência completa de empregada, Sala
íntima ou home office com ampla sacada;

01 suíte máster mobiliada com closet e
sacada, 02 dormitórios mobiliados, BWC
Social, 02 vagas de garagem individuais,

Área total 286,OOm2 ,Área privativa
172,77m2, Consulte-nos

TERRENOS
• REF291 - Amizade - terreno
de 422,50m2., com escritura no

Loteamento Residencial Grunqarten.
R$85.000,00
• REF271 - Ilha da Figueira - Terreno
sem benfeitorias. com 2.2.774,82m2.
Consulte-nos

• REF260 - Três Rios do Norte -

terreno com 4.692m2 contendo.
uma casa de' 220m2 não averbada.
R$9j 0.000,00

'

• REF256 �. Nova Brasília - Casa de
alvenaria com 3 quartos, bwc, sala de
estar, cozinha, garagem pi 2 carros -f
edícula. R$295.000,00

•. REF246 - Vila Lenzi - Terreno com

1.280m2• R$600.000,00·
._ REF280 � Terreno - Amizade·
Jotearnento Ville de Lyon com 336m2 .

todo plano com muro nas laterais.
R$97.000,00

.

! REF281 - Terreno' - Rio Cerro "
- com 4.160m2, aceita terreno até
'100.000;00 e carro até R$50.000,OQ.
R$250:000,OO
• REF264 - Rio Molha � Terreno
com 163.000m2, com uma casa de
1'40m2'e um galpão de 86m2. Fica no

.

Rio Molha divisa com Massaranduba.
.Ó>.

. R$650.000,OO
. • REF263 - Vila Lenzi - 2 Terrenos
com 429m? cada um. Aceita somente
permuta.
• REF260 - Três Rios. do Norte -

terreno com 4.692m2 contendo.'
Uma' casa de 220m2 -não averbada .

R$910.000,00
.• REF256 - Nova Brasília' - Casa de
alv. com. 3 quartos, bwc, sala de
estar, cozinha, garagem pi 2· carros
+ edícula. R$295.000,00

.

• REF28� - Czemíewlcz - Terreno
com 701,98m2, ótima localização..
R$250.000,00
• REF311 -' Amizade -. Terreno
ótima localização com 364m2;
R$145.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

APTO COM ENTREGA EM
",AtO 201.1- 02 DORM,SA .

, 'I

""(:Ól,;AREÀ DE SERVIr:
SACADA:R$103.000�OOO

�
iii ReI: 1�1 • Vita No...& ., Ri,sid. ZIl\\btOí· a,to tQ/tt.01 ,ltI'ro, 02 ';;�;t!.;J§! • Jarag-Ilá EsltueuSo. • 81$14. Stba:s:tf�.O P,afi � cem
dorm e 02 vag;as diQ.r'Ili'M.. 8$1.100,00. 03 dOtlh RS 620�no. .

!II Ré': 13&; .AMlzade • Resid... nhu..
� aplo com 01 tUltfl"Ol .

.. RI'; 051 .. VUa Rau;· Rua: (uO'410 8,tftotdí-. a,to ctm 02
'

dorm 402 vaIOUdI, gat�Q!t1m. R$1.100,oo. delm. AS: 600,,00.

lO HIlIf,: 1tiG. Centro � 8'11: Rc'noldo Rau, .. iI!J1 COmêttiàt"com· .. 801: 14� .. GUtã.ramirim • Ru,J�M'lltO Jõ,$Ó Vieira ,no 472 ..

'10o.m�. RS s.oaOlJ.o.
.

Galllh tGm 330m", R$ 3.300.00.
.

�'RI': 150 ,. U�I da flguei•• " Rua: Jo!6 TtodOfo mb,eito • Sala ,. Bd: 155 • Centro • Rua� Amla Oirib:ã'din' 68. Casa·
Comerciat Wí 102tl com UOtnl• RS 5.00lJ,OO. .! Comc.rcQJ com 04 dG,m. R$ t .5001.00.

- .

.' , .. , : � L

•

t �. .
, .

"

.. fi •• ;11 :
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CRECI3171-J

1ImJI/� "",mulJI_'l/l/àm_nm"/jjIjm/lll11l/�',!"HlllllnUlm/l1l1llilliI_I/_ili1Pl11f1111!111I I/_WJl/6lll_'_II"' 1/0Ji nI/W1IiW1l1'_'_U!J/niJlIW11/Hi1ml/JijJ/ilI1fJJIIi111//iiIlIImulmulUlmUl'JI_mull"I//D1I111"I.'m••I/_IHIII�I//lUliUlI/IJjJ"I/_""I/I/IlN/ljI1llJll

www.ricardoimoveisjs.com.br ...�
:z:
«
.....I
o..

,(47) 8808-5378
(47) '8835-6617'

, (47) 8861�2228
(47) 8861-1753,�RICARDO

r

s COMPRA .. VEN'DA .. ALUGA - ADMINISTRA - VISITE"NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEISe
,-------.- -'- ----- -,--.----------- ---rm-

------------ ------ - --- -- -.-- - - -,--'-- -- - -,- --_.- -- -. ---.- .-. --- --.--- - ---T
- - ---- - ----- - -._- -,--- -.- - - -- --- - --

--1-------
---------- - ---,-- - - --- - -- -

---l

ii. II ! l:�:�
-

---1 LOCAÇÃO I
.'

i . ! I j I
I I ! i • Kitnet Bairro Vila Lalau com peças r

! I :1' I conjugadas e 1 vaga de garagem I
I I.' I I

I ! ! ,I descoberta. R$300,OO + taxas água. I '

! I i '!

• Apto Francisco de Paula,com 2 I'l Icod 338 Oa�? Alvenaria f!l0bilía?a, Bairro

�mizade,�
ICõd 213 Vila Latau" Residencíat Saint GetmãnJ I

, 'I

cod 364 Terreno Valor a consultar I 3 suítes � b�nhe,ro soolal .e demais
. Apto, tipo 1:R$165.000,�O Apto. tipo

.

, quartes, 1- I

1���va���--__cc_��

g��:::�o�c:�:::sq�:::��::�:s 1.1
. R$575,OO I

,� Apto Vila Nova,�com 2 quartos,1 I-
vaga de/garagem, demais I
dependências R$55Ó,OO I

'I• Casa Bairro Amizade, com 1

quarto ,1 banheir� e �emais Idependências R$450,OO
.

, I
• Apto Vila Baependi, &0111.1 suite + I
2 quartos,1 banheiro social,1 vaga I·

1 .

de garagem e demais d�pendênci�s, II1\ R$650,OO+Condomínio: ,

coe 350 Casa alvenaria ,Tifa martins,com SUite,2 I Cód. 298· Apartamento no bairro São Luiz com 2 cód. 357 • Casa no bairro Amizade, 2 quartos, 2
.

'I
I

quartos + 1 banheiro,i vaga garagem, e demais

I
quatos,1 banheiro, 1 garagem demais depend, 'Apto tipo 1 I banheiros, 1 garagem e demais dependências. .

.

_;_�._d�Q_endê���.:.B$lZ.t!:QQ.IhQ_i1� , .�!��.��.���_�!�._2_���:�:_���:�.�,����_���5':'�!'�_�._L__ .; ��,!�f!:�'!.O!'!.'!..�.�����!� .. __ ._." __ , :_. ,,_._,,.:._'_"T . .:�. J,

I
I
I

I
f Cod 340 R$330.000,OO Casa alvenaria Bairro Vila_
I lalau com 4 quartos,2 banheiros,garagem,demais
I . dependências. FINANCIA.L__,_,,� ......... ,__.�_��_..�-....�__ .,�__,,_�.� __,,�,_
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Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h'e 13h30 - 18h30
, Sábados e feriados plantão.

reja_ne@atlan�aimov�is.com
, www.atlantairncveis.corn

3371-5544 VENDAS

Feliz Páscoa ÓTIMA LOCALltIlÇAO ,SAINt
eeRMA
..

Páscoa significa ressurreição,
renascimento. Que o Amor
e a Esperança renasça em

...

nossos coraçoes.

A Equipe da Atlanta Imóveis
lhe deseja uma Feliz Páscoa

- I

ReI. 2424 Resid. Nostra no Água Verde, cl
2 dormitórios, bwc, sala de jantarlestar,
sacada com churrasqueira, cozinha, área'

, de serviço, garagem. R$140.000,00 "

,

Ref. 2381 cl 1 suíte, 2 dormitórios, bwc social, sala de estar e, jantar,
'

sacada com churrasquelra.área de serviço, garagem. Acabamento:
REBAIXAMENTO EM GESSO NAS SALAS, PISO LAMINADO EM MADEIRA
NOS DORMITÓRIOS, PORCELANATO NAS SALAS, PREPARAÇÃO PARA

AR SPLlT, HIDROMETRO INDIVIDUAL.

Obra IlICOIlJOrada II" 39.9�1
,

Ref. 2430 Resid. Recanto da Ilha, na Ilha da Figueira
.

c/ 1 suíte, 1 dormHório, bwc social; sala de jantarl
estar, sacada com churrasqueira, cozinha, área de

serviço, 1 vaga �e garagem. R$140.000,00

Ref. 1624 Casa em Três Rios do Sul, 1.
suíte, 2 dormitórios, bwc social, sala,
cozinha, área de serviço, garagem.

R 215.00000

I

. 1

f .

I \

: t
\
I

(

't
(

Ref. 2433 Reisd. ASPEN na Vila,
Nova cl com 01 suíte, 02 quartos,
bwc social mobiliado, sala de

estar e jantar, cozinha mobiliada,
lavanderia mobiliada,sacada
com ,churrasqueira + área

externa, 02 vagas de garagem.
R$250.000,00 Semi-Mobiliado·

Ref. 1633 Casa no Jaraguá Esquerdo c/02
quartos, sendo um deles cl close mobiliado,
bwc social mobiliado, escritório mobiliado,
sala de estarI jantar, cozinha mobiliada, \

lavanderia, área de feStas, garagem fechada
para 02 carros. R$290.000,00

r
'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- Casa cf 1 suite cf closet +

2 quartos, Wc social,
Ampla sala de estar e jantar ..
Varanda com churrasqueira,
2 vagas de garagem cobertas.

Piso porcelanato. Área contruída: 211,91m2 Área terreno: 540m2
Frente: 30,70m, Lateral: 17m

* Piscina
* Elevador
* Hall Mobiliado
* Salão de Festas Mobiliado
* Porcelanato
* Laje revestida de isopor
(garantindo uma melhor
acústica e mantimento térmico)

* Portas brancas Maciças e

Laqueadas
* Rodapés em madeira
* Tubulação para split
* Água Quente e Fria
* Acabamentos em massa corrida
* Ambientes integrados
* Su íte com sacada

1 Suíte + 2Qtos,
AU.: 121m2 à 85m2

* Apartamentos na planta
* Com 1 Suite + 1 qto OU 1 Suite + 2 qtos
* Sacada com churrasqueira
* Vaga de garagem para 2 carros

Localização:
Loteamento Res. Viena

R$ 370.000,00

1 suite com closet + preparação para hidro,
2 quartos,piso superior todo em laminado,
piso inferior todo em porcelanato,
fino acabamento.

Área terreno:

277,50m2
Frente: 15m

Lateral: 18,50m

De acordo com a lei n° 4591/64, informamos que as informações neste material têm caracter exclusivamente promocional, de acordo com o memorial descritivo. *
- Valores sujeito à alterações sem aviso prévio. f t

-;»
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Suíte + 3 quartos, sala estar e jantar,
cozinha, banheiro, lavanderia,

área de festar + quintal, garagem.
Excelente área residencial,
próximo a escola, mercados.
Rua alta, livre de alagamentos.

:._�t�:i!ii.
Suite + 3 quartos, sala estar e jantar, cq_�!fítt�

lavanderia, banheiro mobiliado na sUité,:.
(exceto e social).

Portão eletrônlco.Interfone,
janelas de alu,mínio.

Livre de alagamentos e -longe de morros.
Próximo ao lV1�rcado Nosso Ponto, ""._, _,

'

Estádio Cruz e Malta.
-

R$ 260.000,00. Agende sua visita!

Casa 3 Quartos - Nereu Ramos
iii;';1

:fI 3 quartos, cozinha, sala, 1 lavabo,

1,',',.1 banheiro, lavanderia, despensa e garage
; Terreno com 525 m2

f: A casa não tem problema com água
f (enchente)

Próximo a SR.
R$ 170.000,00

2 quartos, sala,'cozinha;' banheirQ"lavarid�ria'
", Ficam os móveis da cozínha.' ';;',
ii Muita bem construída com acabamento L'

i, em massa corrida, in. "

prso cerâmicode boa, qualidade,
Yldro temperado" gesso.

Livre de alagamentos e longe de morros,
'Escriturada, fihancláveír

R$129.000;QO. '

RESID. VlCENZO

Bairro"João Pessoa
• Lotes com aprox 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro de Im·óveis.
MI mãe 54.965 .

.

'.A partirde R$ 85.000,00

R.ESI D. V I L LAG 10
.), .� '�:{{;�_/.;..;., .>1�"\f:" �:,:, �' .... ,

BClirto"Bârr.a·'�dô 'Rio ':ç�rro
-Lotes com aprox. 3S0m2
• Ru"as asfaltadas

.

_
"

• Em fase de aprovação no

Reg.istro de Imóveis.
MI mãe 31.497
A partir de R$ 80.000,00

LOTES o

RES. SANT()R.lNI
Bairro Três Rios dO,$ClI - lotes com aprox ..
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,
pronto pra construir, fnancíável pela Caixa. -

Reg. Imóveis MI mãe 59.123
A partir de R$ 80.000,00

RES. R1VI ERA
Bairro Rio da Luz - lotes com aprox. 350m2,

Reg. Imóveis MI 9.205.
A partir de R$ 55.000,00

RES. VILLE FRANCHE

'.

Lot �mizâde, lote esquha com área de 486,1 Om2,
rua com asfalto.� ,Reg. Imóveis MI;:50.966

,

A partir de R$ 120.000,00
'

REs. VENEZA
_ .

Sehroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase
de conclusão - Reg. Imóveis MI 24.783.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu imóvel está aqui,
HABITAT

iii

_C_R_E_C_I_15_8_3_-J t

CASAS:
H670.CalilooMmaarn�Bii1OEslaiIftl.aRM50.,OO
H666 CalilooéWuílarn1 q.at>-.ig.a\trol-flS4OOm

APTos:
H552 Apto com 0.2 quartos. Bairro Amjzade. R$450..00+ CoÓd.
H569 Apto com 02Quartos.Bairm CzemievlÍGz. R$650,OO+ Agua
e Luz. r

. -;

H412Outtioelecom 1 quarto.CzemiewicrRS350.00. + águaeluz
H554Aptocom2Quartos-VilaLalau-R$MO.OO + cond

H566Aptocom2 quartos -NereuRamos. R$450,OO + água e luz.
H57J.Apto03quartosRS500,OQ + CoM. BairroAguaVerde.
H656Aptocorn03quartos-NovaBrasíliaR$550,OO •

H560Aptocom02qúartos. Bairro Czemiewicz. R$600,OO
H563Apto2quarlos.BarradoRioCerroR$550,OO + cond.
H553 apto com 1 suite,2 qlfal'toS - Centro - RS7DO,OO + Cond .

ffi62PptxmlO1U+02q.ail.Ga'iO.R$7OO,OO+Cm1
H567 Apto com 02quartos + depeiidencia empregada. Centro .

R$700.00 + Cooo.
• .

H570Aptcom02 quartOs.Baiiro: VilaNovaRS:700,OO + cond. '.
H572-l\jltQ 01 sutteíc rnóbflia 0.1quarto R$7BO,OO+ Cooo. Bairro
Centro

'.. �,.,
,

','

.

"

. '.' ,·-Ultimas Unidade.': _ oc ,

- • Aptos de 03 quartos sendo 01'suite
'

• Ar split e piso porcelanato retificado
• EntregaDezembro 2011

• Vila Lalau.

.' , AwsuEii;oMERCIAL:
H725 Sala cornercíal COIl]35_ -Centro, R$350,OO+ cond.
H724 Sala comercialcom 76nY�SanlaLuzia. RS399,OO
H723Salacom.com7QW.Contrri.RS490,OO+ Cond. + Im.
H71o.Salâcomercialcorn6Om�-NovaBrasiliaR$500.00 '

kQ7�comerélalcoin80m7.:NovaBrasmaR$600,qo
.H71'l.saJa corneteia! com 32m2 .+,bwé.: Gentro.:RS670,OO +

1P1u'
.

"
�
.. �:

,." .

H731éasacoiTi6quartos..'CentroR$1.200,Qe..
'

H730 Safa com 100mZ. CentroRS1 ,500,00 .

H729�com200TJ2-lltiadaAg�·R$3.OOO.OO. '.
H726Galpãocom 520rnZ.VilaNovaRS4,500,OO

VENDA DE CASAS:
H 122 Casa de 1 o.6m� no Czemiewicz com üt quartomais sutte.
Rua Nivaldo Pereira. ValOr R$220.000,OO

..Hl2_OD "Apto com 02 quartos e demals .

dependencias. Próximo a Prefeitura.
ACABAMENTO DIFERENCIADO.

VEHDA DE TERRENOS:
H329Tcrronocom196.913,45n1.lIhadaRgueira.
f-0240é:<raCOO147.00l11.TilaOOsMros.�.(XX),OO.

. VENDA DE CHÁCARAS:
11318 Chacara' com 28.000'n', com casa de 1IDn2. com rarxm

.=.:a�el!:;fle=massarru�

.�
., -' '.

, _'.:.. ;:":.,:-l,
' ...; _

t

H111 Casa com 02quartos, sala, cozinha,
BWC, 01 vaga de garagem, portão
eletrônico, murada. Bairro Vila Lenzí.

R$180,QOO,OO

. H204"Residenciál VIVER BEM com

71,00 m2' área total - 2 quartos,
" g.anheiro social, 'sala. dé�estar. jàntar,
*/ qo.zinha, lavanderiíl, sacada com. .' '

." churfasqueira e garagem - Bairro
"

Amizade, Vaiar: 110.000,00 -

ENTRADA MAIS PARCELAS MENSAIS
DE R$SOO,OO ATÉ A LIBERAÇÃO DA
',' DOCUMENTAÇÃO.

Centro
Suite + 1 quarto, bwc social, sala em 2

ambientes com sacada e cherrasqueíra- terraço
Area privativa 86,00. m'

Predio com piscina e 2 elevadores.

H327 terreno com 1600 m2 na vila
lenzi, totalmente legalizado!
Estudamos Propostas. Vaiar:

. 420.000,00.

H128 Casa com uma suíte mais um Quarto e

demais dependências, todo Legalizada,
pronta para FINANCIAMENTO· Res. Beira

Rio. Valor 165.000,00

H130 Casa com 192 m2 de área construída,
terreno c001375m2, com 01 surte mais 02
quartos, e demais dependêncías, escritório,
. garagem, churrasqueira. Casa totalmente
legalizada. Bairro Gentro. Valor 380..000,00.

H20S Duplex frente com moveis e

eletrodomésticos, 148,45m2 área interna.
Prédio com elevador. Piscina. salão de
festas com duas churrasqueiras e forno
para Pizza! Valor 420.000,00 Pode ser

financiado.

,�,

H328 Chácara cOIThf9S:68Q,QOm2, Em
MASSARANDUBA, R$360.000,OO

(aceita imóvel oO'negócio), .

.y

Hd209 Apartamento com 2 quartos e

demais dependencias. Entrega final
Março de 2011. Valor 138.000,00,

H332 TERRENO NO BAIRRO JARAGUÁ
ESQUERDO, PROXIMO AO ACARAí, 418M2.

VALOR R$26S.000.00,

�.� P,l,bN:ffN5 8Vi
.r.\Rfj.j!,; MAf�,�/�J)01:;AS.

f�R�O�6j,H(� Dií, V[}A.

Apartamento com ,02 quartos, rebaixo
em gesso, moveis sob medida, com

70m2,area interna, pronto para
financiamento. Valor: R$130.000.,OO

Bairro: Água Verde.
, .

... , .... ...

.'

"J

. ;;.���

"}
)
)

"

1

)

I

>

<
,

�
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Estamos cadastrando
clientes para compra
de IMÓVEL NOVO até

R$130.000,OO.
"MINHA CASA, MINHA VIDA"

Assessoramos no
Financiamento Bancário

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 23 e 24 de abril de 2011

Ref.0160)Res. Juliana Chrlstina - Aptos com 3 Dorm {Suíte,
8 um Lavabo);2 Dorm (1 sull8); Sala de estar 8 jantar, COI
Integrada; Ampla Sacada com GriA a Carvão; Insl de gás
e água quente na cozinha e bwc; Ed. com 7 pavimentos,

elevaclot,Rtness, brinquedoIeca e pa!.9ulnho.lnfra estrutura
para Instalaçãode ar condicionado (Sisl SpIH) Tv, teIefoI1e,
Internet e portões Eletrônlcos,a partir de R$165.356,OO

. Entrada + pare. ou saldo com IInanc. bancárlo.R.l62.167.-

Ref.0241 )Res. DeHa - Apto Novo
no Agua Verde - cl 2 dorm, sala,
coz, bwc, sacada cl churrasqueira,
área de serviço, 1 vaga, área 52m2

R$117.000,00.

• Ref.0255)Res. felicitá - Aptos novõs no t.
bairro Agua,Verde CI suite+ fdorm ou

Jufte+2 dorm, bwc, coz, sala de estar e
jantar, lavanderia, 2 sacadas(1 com Churr), x

vaga de garagem, 'área útil 81,87m2 Aceita- '

,

Hnanc. com FGTS.

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.
,

(Rua em frente a Oasas daAgua) I Jaraguá do Sul

Ref.0153)Res. Villa Rica - Na planta
na Vila Nova. cl 1 suíte+ 1 dorm,
suite+2 dormitórios, e demais
dependências, 1 vaga dupla de

garagem, sacada com churrasqueira.
com até 98m2 privo Valor a partir de
R$130.000,OO.Entrada + carcelas ou
saldo cl financiamento ancário .

Ref.0116)Res. Gama· Agua Verde·
Aptos na planta cf 2 dorm. sacada cf
churrasq. e demais dep. R$110.000,00
Entrada e saldo por financ. Minha Casa

Minha Vida.

Ref.0229)Res. Vilage - Aptos no bairro
Ilha da Figueira sendo Suite+1 dorm, bWc,'
sala de estar e jantar, coz, área de serviço,
sacada com churr, 1 vaga, área de 58m2

. '.

R$115.000;OO.

Ref.094)Res. Akira • Apto na Vila lenzi
C/ 1suite+2 dorm,1suite:+1dorm, ou
cf 2 dorm, demais dep. 1 vaga, prol.

<

Escola, creche, mercado. A partir de
,

R$.116.490,OO Entrada + parcela
e saldo cf fine. Bancário ou ainda
parcelas direto cf construtor.

Ref.0211 )Res. li'ês Rios "7 Na planta
em Três Rios do Norte cl 2 dorm, coz,
sala, bwc, área de serviço, sacada cl
churr. 1 vaga.57m2 privo a Partir de

R$110.000,00.

Ref.0261 )Res. Santa Rita - Aptos no
bairro Barra do Rio Molha - A 1 Km da
prefeitura, sendo, suíte+ 1 dorm ou 2
dorm, com sala de estar e jantar, coz,
área de serviço, b,w.c, 2, sacadas (1 com

Churr), 4 aptos por andar, 1 vaga.

Ref.0262)Apto no bairro Chlço de'Poula
N�vo, pronto pra morar, 2 dorm, sala,

,

co%, lavanderia, sacada c churr, 1 vaga,
R$115.000;OO, Entrada e saldo cI fincin.�
'babcárlo "Minha Casa Minha Vida"

.:.
.

'='fi', �

" i,
,:'iifRef.0182)Res. Mlliáh"- A lànta',

'

Ref.0223)Res.Santa Luzia - Apto na Vila :êf"na Vila Lalau cf 1 suHe+2 orm,
Lenzl send(J Cf 1 suHe.:+ 2J1orm, COZo -, ,;;;suit,,+1dorm, ou cf 2 dorm,.dem�s dep. 1

sala de,estarlJant�r,bwc, área de serviço , ,"rvága, 11 partir de R$104.000,O����rada +
com sacada, saçadif ,c/churr. Ál:êa útil .: pare. 48X direto cl construtO!"� ,saldo cl

88,64m2-,R$f6�.O,dO,oo. , �(1'1' ,",,'
"'i.. fine. Bancário; ;; :�.

r

'

-; _'. ':ii ����.;.!� �''''" ,#I4i,�" �'!S . "

.

imobiliaria@ imobiliarialuna.com.br • www.imobiliarialuna.com.br
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,

CHALE

,

'Residencial Jardim das Mercedes
Rua ósvaldo Glatz, 40 - 81. 10 Apartamento

102 Centro - Jaraguá do Sul.
área total de 69,OOm2.AMETISTA LOFT RESIDENCE

Av: Mal. Deodoro da Fonseca - Próx. Marcatto Chapéus. '

Área total estlmadar-êâ.Oümê. Área privativa 'estimada:
36,90m2.

DIVISÕES INTERNAS
01 suíte ou 1 domitório + bwc, cozinha, lavanderia, sala de

estar/jantar e 01 vaga de garagem 'no moderno conceito de
Ioft, sem paredes fixas. Demais Informações do Imóvel

_�Edifício c/ 12 andares, sendo 06 apartamentos 'por andar,
.salões de festas, elevador, tubulação p/tv'a cabo, fio terra
p/ computador, portão 'e porteiro eletrõnico e todos os ambi-
entes c/ iluminação dlreje. Etapa da Obra: Acabamento.

R$98.000,OO (noventa e oito mil reais).
C/ Acabamentos.

Divisões Internas
02 dormitórios, sala, cozinha, bwc social,
área de serviço e 01 vaga de garagem.
Condomínio possui salão de festas,

playgraund, quadra esportiva. '

Demais informações: Imóvel devidamente
escriturado.

Apto com piso cerâmico. Valor do imóvel:
R$95.000,OO (Noventa e cinco m,il reais)

Referencia: 1388

SOBRADO RESIDENCIAL
Rua André Witkowiski, 150 Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul/SC

Área do terreno: 360,OOm2, Área construída: 230,OOm2,

Divisões internas
Pav. Térreo: sala estar 0/ tarelra, sala jantar, cozinha, área de festas, área de serviço,
lavabo e garagem p/ 02 carros. Pav. Superior: 01 suíte máster c/ closet e sacada, 02

dormitório, bwc e sacada.
Demais informações do imóvel:

,

Forro em laje, piso cerâmico, fogão a lenha, com sistema de aquecimento de água,
madeira itaúba, portão eletrõnico. Imóvel com 05 anos; faltam. alguns acabamentos.
Valor do imóvel: R$270.000,OO (duzentos e setenta mil reais) .. Condições para paga-

.rnento a combinar Referência do Imóvel: 13127
'

TERRENO

BR 280 - Esquina com a Rua iOO-Roman Haf
fernann

'Ao lado do Hotel Eliane.
Guaramirim": Centro - SC

,

Área do Terreno: 2.792,48m2�,
, ,,�ef1do: frente cf,62,52m, fundos cf 61,74m,
'.'-i' Ia.,do direito cf 45,00m e lado esquerdo cf

1 ',: ,'" ,

45,00m.
......

. :. I, ,�

1" •. '

CASA ALVENARIA
Rua Vergilio Satler, 85 (Após a Malwee)

,

Barra do Rio Cerro _' Jaraguá do Sul '

Área do terreno: 357,75m2. - Área construída aprox.: 121,33m2. Sendo frente e

fundos c/13,50m, lado direito e esquerdo c{26,50m.

APART�MENTO
Edifício Ruth Braun.

Rua Jacob 8uck n� 71 - Apartamento 304
Centro. área privativa aprox. de 15,OOm2.,

área total construída de 124,93m2.

';. "QemaiS Jnformações do imóvel
'". "Documentação: Escritura.

'

Matrícula na 19.499

Oivisões internas
02 suites, sala estar/jantar, cozi'nha"bwc social, área de Serviço, 'sacada c/ chur-

,

�ásqueira e 0111aga de garagem. '

•

'

Oemais informaçõeS: Apto com piso cerâmico, bwc's com móveis sob medida. Valor do
imóvel: R$255.000,OO (d�zeritos e cinquenta e cinco mil reais) Referencia: 13160 '

Valor do imóvel - R$1.200.000,QO (Hum Milhão
"

'e duzentosmll reais).
Divisões Internas' ,

01 suíte, 02 dormitórios, bwc, Sala estar/jantar, cozinha, área .de serviço e garagem, '

,

'

Oemais informações'do,imóvel ,

'Imóvel novo, forro em laje c/ acabo em gesse, piso cerêmíco, com móveis sob me

dida.Valor do im'óvel'- R$225.000,OO (duzentos e vinte e cinco mií reais); ,

,
Condições para pagamento a ,çombinar. Referência do Imóvel: -1305 Referência do Imóvel: 13140

-.
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bWWWl)lvanalmovels�c:om •. "I'
. �. . .

bIvana�lvanalmoveIS.com. r

\1"'-·
I······
1'\,!

!l::;•
.

\.,.,.����<.,
'-"r,"

";".

:.,\.��'t-;.;;;,
3370·1122
9117·1122

Rua Guilflenne Dal1Cker, 161- Safa 05·Centro
"' Esquina com a Rua MafinaFtásoCEP

89251-460· laraguá doSI�SC

.....
_---

ReI: 2101 - Apto no Bairro Amizade, Re.ltacolomi com,2
quartos, bwc sodal, cozinha, sala jantar/estar, órea de servi�o,

,_...,,_: ,socado com churrasqueira, área de festa. Pre�o R$130.000,OO
.�.;. , .... :\.: ;,":-. .

,

" ;:\�

Ref: 2103 " Apto no (entro, Res. Dona Verginia
com, 1 Suíte, 2 Dormitórios, BWC, Cozinha, Sala

Estar Jantar, Churrasqueira.,. Area de serviço, 1 Vaga
Garagem. Valod��190.000í'OO

;" :"'11)�'���"'�- ':

ReI: 2102 - Apto no Centro, Ras. Dubai com, Olsuíte,2
dormitórios,bwc, social,cozinho,salo estar/jantar,áreo de
serviço,sacado com churrasqueira, I vago de garagem. _

Pre�o R$279.000,OO

�''1,,��, ��,.�
• ...._, ,...-

ReI: 2070 � Apto no Bairro Vila Novo, ReS:Doril·MItIl1rut-·� .. ·, "Ref:2099---AptO'no·Bail'fO-Agtio..vllfoe,Res. Nostra com,2
com,Socodo com Churraqueiro,l Sulte,2 Dormitórios,BWC quartos, bwc, cozinho,ár,eo de serviço, solo estar/jantar,

Social,Cozinha,Sala Estar Jontar,Áreo de Serviço, 1 ou 2 Vogas socados com churrasqueira, 1 vago de garagem. Pre�o
de garagens, Elevador. R$á partir de 160.000,00 R$140.000,OO

:'"

ReI: 1112 - Casa no Bairro Nova Brasilia com,l°p.Solo
Estor,Solo Jontar,Cozinho,Dispensa,Banheiro,Gorog

em poro 2 carros, Área de Festa, Escritório. 2°p.l Suíte
com bonheiro,3 Dormitórios,Solo de Tv. Socado nos

Dormitórios e Sala. Preço R$370.000,OO

_ ".;. p�;,êi ;iiê?,/;J#/lt/6lll
ReI: 1114 - Caso no Bairro Jaroguá Esquerdo com,03

Dormotórios,02 BWC Mobiliados,Salo Estar/ Jantar,Cozinha
Mobiliodo,Áreo de Serviço, Área de Festa cf Churrasqueira,02

Vogas garagem. Preço R$330.000,OO

ReI: 1106 - Sobrado no Bairro Águo Verde com,l°p. Solo jon-
-

tor, bar, sala estar, sala de TV, lavabo, escritório, cozinho, órça
de serviço, área de festa com churrasqueira e bwc, e duas vagà�
de gorogem.2°p. Suíte máster, 2 quartos, todos com socado, 1

bwc sodol.Preço R$4BO.OOO,OO Piscina (4x8)

ReI: 1113 - Sobrlldo no Bairro Joragu6 Esquerdo
'.'� comjlnl.:Vorol!!{p,HolI Entroda,Sala Estor,Solo
':jÕlitor,Cozinho,Á�ébl'd�'Serviço,Despenso,Dependêndo de
Empregado c/BWC,Área de Festa c/Churrasqueira,Deck,Pisc
ino,Terroço,Lovabo. Sup.:02 Suítes,Salo de TV,Suíte Moster

com Bonheiro.Pre�o R$890.000,OO

-:fkji!'!Jj
ReI: 3052 - Sitio no Bairro Borro do Rio Cerro com, I Suíte,2
Dormitórios,2 Solas,Cozinha,Despensa,BWC sociol,Áreo de

Serviço,Áreo de Festa,2 vagos de gorogem.Fico todos os
móveis. Área 6.000m2 Preço R$I.350.000,OO

-;;,�.,......�'I:"

.:

,
-� :"':" '

.j�;..: ,:.>..:t'�,'��(;'�;f�":�:" .�
.

3"DQRMJ'rORIOS, sendo 01�'

s,uítêl'Ol;,BWC e um lavabo -,

102,91m2 de área interna.

2 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte': 84,05m2 de área
interna.

" ....

• Ampla sacada com GRILL
a carvão;

• Instalação de gás e água
quente, na cozinha e

banheiros;
• Infraestrutura par?_
ínsíatação de
arcondicionado (sistema
splít), TV, telefone, internet
e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e
cozinha integradas.

"

i���*,��r,i�J;�L�J�,$;)���tkh{(�� -

Solon Carlos Schrauth

�t)�:f\�,Ç;.f.i,���)�.
Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

• Hall de entrada com

elevador;
:' • Vaga para 01 veículo com

opção de vaga extra:
• Salão de festas com

.espaço gourmet e terraço;
• Fitness:
• Brinquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por
andar.

�����$fftl\j;��i\\,:f,.,�,*�tJ:�J�4�,1,\
Eng'', Wilson Schlickmann
Arq. Gerusa lazarotto '

,
I
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. www.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br- vendas1@imobiliariaws.com.br

Bua; 'Norberto Silveíra Junior 233 Centro - Guaramírlm .'

'(47) 3373·3404
(47) 3373·0066

.
. \

.

WS Imóveis agora com consuHoria
.

Habifacional! Facilitamos "seu ,: -

'
-

,

processo de financiamento·pela
Caixa Econêmica Federal.

. Ref 264 Estolính3/Guaramirlm'-Casa nova em
a1v�naria,:com 1 sufill + 2 quartos, sala,

copa/cozinha, banheiro social e área de seryiços�
75;00m� de área construída e terreno com 364,50m2•

R$150;OOO,00.�

.00211EsOOtiriha/-GuáramílÍin casa
em.a1venaria, com 4 quartos, sala, .

copa/cozinha, 2 banheíros, área dé .

serviços. garagem pará 2,caITiis e
áreá de festas. casa toda m'uráda .

,}00111 i>ot:táp eletr9nlÍlp· ..
.

.: R$220.000,OO"� ""

,.Ré, 263 E�c�linha/Guàrã�irim : Casa'nova em
.

.

alvenaFla, com hulte closet + 2 quarto.s. sala.
cOpa/coziQha, banheiro -soêial'e área� serviços.

75.00ml de ãrea construída e terrellÔ com
•

.•.i 394,50m'2. R$160.000.00
.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facnitamos seu c.rédito junto à CAIXA

.* Casas Prontas
.-

* Lotes a venda em
'diversos p�ntos da c,dade.
* Loteamentos Próprios

Anunciós com validade de 5 dias.após a veiculação.

Re"Z42 EscoIinh3/ Guaramlrim .

Casa NOVA éom 02 Quartos. sala.
.

coziÍlhil, banheiro;lavanderia e'·
garagem 8$145.000,00

. .

.

Ref 241 Vila Freitas! Guaramirim Sobrado, térreo:
com uma sala cOmerciai. piso superior: 03 quartos;

sala, cozinha, banheiro, lavanderia e varanda
. R$250.0oo,OO.

d'âgua/Guaramirim Casa em
alvenaria com 02 quartos. sala. .

cozinha. banheiro, lavanderia e .

garagem com churrasqueira,
toda murada R$11 O.OOO,QO

. ·.8et: 208-�téniiil&üârá'mirim: casa .

. em alvé�;iria com 2 quªrtas + 1 suíte, ;.
sâla de eStài'e jantar, cozinha, área de

'

-$e{Viços. banheiro. churrasqueira e

gª!�g�;�ª �o�a murad�_com P9rtão
eletrônico. R$270.000.00

.

Ref 6610 Casa em alvenaria com 4 quârtos.
sala. cozinha, área de serviços, 2 banheiros..

2 vagas de.garag�m com entradas
independentes R$140.000,OO

I'

uaram ri r. o dada'
com 01 suite -+- 2 quártos, sala de estar/jantar,
cozinha, área de sef'liços; banheíro;02 vagas
.de garágem, e piscina. TetrEino com �76.70m2
e 150;OOm� de área cQnslruida R$1�0;000iOO

ReI 243 Bananal do Sul!�uai'amirim
Casa com02 quartos, sala, cozinha,

banheíro, lavanderta e garagem para 02
carros. R$160.000,OO.

I

Ref .261.Corticeir3/Guaramirim Casa com 03
quartos; sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
;,. garâgen: e sala de facção RS115.000,OO '.

R8f-266 Amiiadê/Guáijlbi'�r\,�Sobrado Geminad�,
.'

.' COlJl 02 :quartos. sala; cozinha, banheiro, '

lavanderia. lavabo e gàragem. RS100.oo0,00

Ref 233.Avai/Guaramirim casa em aIvefIaria com 03· ,

quartos, sala. cozj�a. banheiro. garagem e edicula nos fundos
da casa com área de festas e escritório. R$150.000,OO·

,

.�
,

..

�-
.

Ref 227 Corticeira! Guaramirim: Sobrado·
.

contendo 4 apartamenlos: 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro e lavanderia. Valor total do

imóvel R$170.0oo,00
.

. "

,.

.

�'l-::""�' ."'.. ::' ,..;;...,r. .. r:�'
.

ReI: 223 • Amizade/Guara.mirim . Sobrado geminado ".
com 2 quartos. 2 banheiros; sala, cozinha. lavanderia e

garagem. Área construld.a de,65m2• toda murada.
R$110.000.00

.

". Re' Z6.2 Amízade/Guaramirim Casa com 03
quartos, sala:cozinha, banbei{o, 11lvllnqeria e

garagem R$135.0ÕÕ;OO .

.'

Ref 259 Amízade/Guaramirim
.

Terreno contendo 02(duas) casas
de madelrti em ótima localização.

R$150.000,OO

Rel:'00234 Avai! Guaramirim Casa com 03
quartos, salá de 'estar, cozinha, 02 banheiros,
lavanderia, 02 garagens.. casa toda murada:

R$145.000,OO
.

Ret 220 Guamiranga/ Goaramírlm Casa em

alvenaria com 03 quartos, sala de estar e jantar,
cozinha, 02 banheiros, área pe serviços,
garagem e área de festas. RS160.000,OO

....d.J
, �eI2�7 Ilha da figuelr3/Jaragua do sur- Càsa
. mista, com 2 quartos. sala, cozinh?, banheiro.

lavanderia e garagem. 65,00m� de ama
construida e terreno com 374,OOm2,

R$110.000,OO

Ref 39819
_

Amizade/Guara -

mirim Sobrado
Geminado com

-

02 quartos,
sàla, cozín�a,

.

lavabo,
banheiro, área
de serviço -e

garágem,
92,o.Om2 de

área construída.
. R$130.000,oo

';;'

Rei: 00231 Amizade!' Guaramirim Terreno .

com área de 6075m2, contendo 01 casa em

alvenaria com aproximadamente 309!W, com
02 cozinhas, 02 salas, mesaníno;piscina,

área de festas. decÍlde:frente para o

f.tió(represa). Vai�r sob consulla. .

Rel265 Escolinha/Guaramírim • Casa nova em

alvenaria, com 1 suite + 2 quartos. sala.
cop3/cozinha, banheiro social e área de .

serviços. r5,OOm2 de área construída e

terreno com 364,50mz. R$160.000,OO

terrenos
Ref 4375 Amizade/Guaramirim
Terreno 360,OOm2 RS75.00Q,OO

Ref 258 Ponta Comprida!
.. Guaramirim Terreno de arrozeira'

.

20.000m2 R$160.000,OO
-.

"

'. 'Ret23� Am��d�/Guaramirim ,

, Terreno com area de 4888JOOm2
..

R$65;OOO,OO

.. L .,�. �.�
,,'. ';ReI: 199 'Guamiranga/Guaramirim
"'. Terreno com 189.180,OOm2

contendo a.rroizeira.. terras '.

., .produtiva�::Te�rêno escrituradó;4�
• -:,.:�. �$800.ÓOO,OO

HeI 229 Corliceira/Guaramirim Casa de
alvenaria, aprox. 200m�, 03 quartos, 01 suãe,
sala de estar, 02 cozinnas, banheiro, lavanderia
e garagem R$150.000,OO

Ref:325 Amizade/ -'
Guaramirim lote com área
de 445,04m2 R$70�OOO,OO

Ref 175 Amizade/Guaramirim
Terreno com área de 1054,OOm2

R$160.000;OO

ReI 214: Avaí IGuaramirim. Terreno.
na Rua principaf. Loca� privilegiado e

ótimo para comercio ou residência
R$120.000,OO'

.

ReI: 196 Centro!Guaramirim
terreno com 364m2 ótima
iocalização. R$67.000,OO

. .

Ref: 238 - AvaVGuaramírím - 2 casas mistas. cada
uma com 3 quartos, sala, cozinha. 1 banheiro e

lavanderia. 70m2 de área construída (cada) e terreno
com 366in� todo murado. R$145.000,OO
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< Ref. 506. I ..Apartamento
<

".
'

rio' Baependi com I. Suite
+ 2 quartos, sala, cozinha,

.

bwc, área de serviço,
sacada comchurrasqueira
e garagem. R$190.000,OO.

Ref 514.1 '- Excelente
.. Terreno no centro

,
-

medindo I. J 49, 6m2
com d as casas em

ai e arla.valo sob
co s ·Ita.

Ref.463.1 - Apartamento, no
Centro com I Suíte + I quarto,

sala de estar, sala de jantar, .

'cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com_churrasqueira e

garagem. R$230.000,OO.
f)

ef. 400. J - Casa no Baependi com
J Suite + 3 quartos, sala, cozinha, 2 bwc,
área.de serviço e garagem. R$315.000,OO .

•

i

Ref. 521 A - Àpa�ento no Centro com I Suíte
+ I Quarto. sala. copa. cozinha. bwc, área de

serviço. terraço. churrasqueíra.e I vaga de garagem.
R$435.000.00«,Entrega previs� para junho/20 12.

.

.

• www.bartelimoveis.com.br
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3376·5050 Plantão: Mareio 8826.5263 - Geovane 8827.2396

R. Feliciano Bortolini, 1081 • Barra do Rio Cerro

tocaçãn- contato@imobiliariareal.net .

. REF IMB21 - Casa na Barra do
Rio Cerro- Contendo 1 suite + 2
quartos, sala, cozinha, garagem

para 2 carros, lavanderia.
churrasqueira. R$245.000,OO

IMB70 - Galpão
Comercial no Rio
Cerro II· Rua

Alberto Utpadel.
contendo 200m2.

R$1.600,OO

••••
.·.w_·.···v�

.

IMB44-

Apartamento novo

na Barra. com área
de 72,90 m1,
sacada com

churrasqueira. 2
dormitarias. RS

120.000,00 entrada
de R$20.000,OO e

saldo em 48 vezes. ,;

. , .

sr .. 'li
�.
'I'.
.. a

IMB34 - Cãsa no

Amizade· RUA
EMILlA HORNBURG -

110· Gontendo 1
sulte+ 2 quartos,
Gloset,Sala Jantar,
Lavabo ,Biblioteca,
Piso em porcelanato

em todos os

ambientes. Area de
232 m� construída. RS

650.000,00

·1,MB63 - Apartamento. na
',;. "Planta - Barra do Rio
.� -

.� �

'Cerro -tem áreautíl de
-

.'

70,45 m2 , ENTREGA

DEZEMBRO/2012.
,R$115.000;OO

,

E aptos com 87,54- 1 suite

+ 2 quartos, e demais
dependencias Apartir de

R$ 125.000,00

IM880 - Terreno
Czerniewicz RUA

ROBERTO ZIEMANN
., 488. Contendo
1209,00 m� . com

24 m frete e 22,50
fundos. R$
630.000,00

Condomínio residencial localizado no bairro Ribeirão Cavalo
Aptos de 55,21 m2 de área total com 2 quartos, sala e cozinha integrada,

bwc e lavanderia. R$89.800,OO (Entrada negociável e saldo financiado
pela caixa * MINHA CASA MINHA VIDA)

www.imobiliariareal.net

LL 052 - Galpão no Rio Cerro II - Rua
Alberto Utpadel, com 400 m2• R$2.500,OO

IM873 -

Apartamento no

Amizade-RUA
ARTHUR GtJNTHER
-695, com.:

suíte+ 2 quartos,
. área de 89 ln'. R$

190.000.00

IMa7S - Casa na Barra Rua Marisa
Reginà langa - 114, com 3 quartos,
sala. cozinha, BWC e demais dependo.
Terreno com 450 m2 e área construída

de 140 mi. R$195.000,OO

IMB38 Casa no Bairro Jaraguá 99 -

Rua Arduino Perini . Contendo 1 suíte
+ 2 quartos, sala, cozinha, BWC.

lavanderia, garagem, churrasqueira.
Área de 95 m? RS 128.000,00
PRONTA PARA FINANCIAR

IMB13 - Casa no Nova Brasilia RUA
JOSE MENEGOTTI- 201- Com área

construída de 270 m2, serni-mobãana, 1
suite + 2 quartos .RS480.000,OO

REF 0143-
Terreno no

Bairro Agua
verde- Rua
Bertoldo

EnkeTerreno

15x28, área total
de 420 11)<.

R$110.000,00
REF IMB17 • Terreno no Bairro Nova Brasília- Rua José
Emmendoerfer n01571.Contendo 17.50 x 40 • área total de
700m;!, e* casa com 60 ml em média. RS380.000,OO

IMOBILIÁRIA

PRESENÇA
CORRI 'OHD NTI

(41)3375.0505
915:J..1112/9135-4977

Área na Rua Ano Bom, 1.200m2,
24m de frente. Corupá/SC.

RS 45.000,00.

centro de Corupá. Ideal para lnd.,
chácara ou lotes.

i
C
U

Casa EEm', 2 quartos, sala, 'COZI 1 la, bw,
festa e piscina. Corupá. RS '140.000,00. lavand. e garragem.Ter 800m" R$110.000,OO.
Aceita terreno e negocia a diferença. Corupá. Aceita financ. bancáno. Corupá/SC.

" Terreno 10.000m2, BR
O 280. Jguá do Sul - se.

i R$57.000,OO. mm:
a-=

._-_._ .. __ .__ _ .. _ _ .

� Terreno 35.209,55m2,

= Nereu Ramos. Jguá do

.sut- se. R$ 275.000,�...:
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.. , Bwc� 1 gatagem,
próximo ã lom- �

,

brada életroniea.
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\

R$125.000,OO

-

À,r

'\'

�ntlncie aqui!
',.

>

(47) 2�06e�9�9

www.ocorreiodopovo.com.br
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Edson Müller (47) '9112-1700'

Corretor de �móveís (4Z�Q2.5�9.Q07
CRECI/SC N

..
8530 Ja.tagoa do Su� - se Cep: 89.251-500

. www.munercorretor.com.br
.

km de Jgs - Com 172 mil m2, com
casa mis, rancho, palmitos, aipim,

milho,frutas, com 5.000 p. eucaliptos,
etc., Valor R$ 250.000,00

ód. 1094 Ilha da Figueira, com
2 quarto, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. Terreno

com 370m2•

R$ 200 mil.

Cód 4005 Rio Cerro II

22000m2, casa c\200m2 semi
mobiliada, rancho, lagoa,

árvores frut. etc.

R$ 230 mil

2 ctos, bwc, sala, cozinha, si ív,
estar, churrasqueira lavanderia,

piscina, garagem.
Financiável CEF

R$400 mil

Cód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina- com 4

quartos, sala, sala tv, copa. cozinha,
lavanderia e garagem. temeno 530

m2, Valor do imóvel R$ 850 mil

Coo. 2017 - Centro • Apartamento 3

quartos, sala! copa, cozinha,
lavanderia, bwc. churrasqueira

sacada garagem· Valor

R$150.000,00

Barra do Rio Cerro - Casa
alvenaria com 2 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem, (escr. terreno) •

Valor R$ 160 mil

Cód. 2019· Schoreder • EdiL

Gneipel • Apartamento 2 quartos,
salai copa, cozinha, lavanderia,

bwc,churrasqueira sacada garagem

R$ 130.000,00
BREVE EM ARAQUARI, LOTEAMENTO INDUSTRIAL,

COM LOTES A PARTIR DE 6 MIL M2 • VALOR· R$50,OO 1M2
Casas Bairro ÁreaITerreno' Construção· Valor
1002 Baependi 300m2 350m' 500mil
1046 SFSlltaguaçú SOOm' 600m� 3pav. 550mil
1048 Centro 532m2 150m' SOOmil

Vila Rau, com 1 quarto, sala, C�d.1�49: Nova Brasília - 2 1065 Vila Nova (2casas) 150Qm' 350mil

cozinha bwc lavanderia sUltes(hldr) 3 qtos, 2 bwc, copa, 1066 Praia Barra'doSul aprox.90m' 135mil
" ,

2
ala tv, s estar, churrasq,aq solar, 1075 ChicodePaulo' 430m' 120m' 155mil

garagem, Terreno com 374m.
garagem 4 carros.preço sob Apartamentos Local

R$ 88 mil consulta. 2002 SPSfUbatuba 1 quadradomar 70m2/Suíte+2q 95míli

, '!'!!'!' �����---_-"'I12020 Schroeder Centro 2qurtos 130mill

PROJETOS E CONSTRUÇOES 2017 Amizade Cond. 3quartos 125mil

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2018 Centro Próx. R. Proc.Gomes 213 quartos 160mil

experiência no mercado de construções, "Deixe todas as preocupações e os Terren Área'
3040 Centro(prox.Kohlbach) 3.000rn'+j·

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3051 GuaramirímBR2802.450m' 3aluguéis
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves." Chácara

FINANCIAMOS PELO SISTEMA 4041 SFSIRibeira 172.000mz

(SFH).minha CASA minha VIDA! 4003 Pedra Branca 90.000w
4005 Rio Cerro li 22.000m'

·Projetos Estruturais e Arquitetônicos 4006 Mass.lRibGuslavo201:000m'
4007 São Bonifácio' 242.oo0m2 • (Prox.Palhoça)
Aluguel. Centro· Casa 3quartos+camaemb.+armário

,_�.�".II!Nt I,

,"$;�,"fi,'O.,., 1 �

650mil
500mil

250mil
300mil
220.mil
180mil
150mil
R$750,OOI)EUAGIVSTtNA

PARA VENDER I COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
. VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS

INTERIMÓVEIS

y
MIi
www.imobiliariamg.com

3374-0096

......Apad. fttr.p) t dl.."(.l'llit, Y..i;-t. (""Pl., ãt�1I !mi'L l"'lít. MV�d

dilltt é' gi#ilgett. R�5ié\;.'fKiill dà� Ttdr:*�. A}4JJêL R$ 54e,on

25...... ••.. .. .. .

'
.

II

. ,
: ..•.. .anos de bons negocíost ..Apart. 2 drnmj.{!:iendo 01 �d!.e), �a, tt«klhll, b",e, hH't1iufe-la

e. i�M��rtl. .

R. cam rl!ilty narilkh • �ki. Sabi Tto{'Je,t, AbgUfll: R$ 350;00lNTERMEOlÃRI,A. DE IMÓveiS LiDA.

CREO 914J

FON'E: (47) 3371-2117
PLANTÃO VENDAS: 8404 ..8498/9183,.2333

'Vi
'''''
... :�f./·i'.

Rua João PicoHi\ 104 '" Centro '" Jaraguil do Su\lfSC

YfWE. AMIZADE Aph}. àtú PIld!ã!'l,Dl dÚtfiíiL,
��m:!(1 1 �uít�.! tiW� '�ésl.w8�!lhll<tl'ü:illhil.,&;Wl Ó!'

,�ef'i�{1., f;.;,aj\!ief('J, ::il.ltold:1 t:i trt-:ia�Ue;f1l 11-1
Ap. t.'Irt(:\'Il.Ü, 1iX'rh &�dt.

; \�nl!Xf. R$ 240;000;,00
;_ "?f,l\;,_:,�·e,1>1;)!'.í"7: 1

' ....

....Ap-arl. 2 dL'ffl1i\!., Míli:!,. c� tÚL, b-,Wl, í$';'lai\têrlà ê .gat�!!in.
RJa .b� !d!ius. 96 -e [d. Màii> Ta9a,�, A.lugUfll: R$- 600;00

.....Apatt.l d!ltrrd" ittiá,. eetính.,. h'l','=. 1i3,'!itlde6a e ';!f.ln!9"'..tl'l.
RCahó i1. MarlI!::,!!, A�. JG4 .. SdL Pedr.t Rtkli. AlugueL R$150,OO

--,j\p;!!t J átrrl1L l�i!julú 11$uiOO). �;f. !!utit'lil. k!�õYKL, bili't, Síli<·
Ctilfi di!iti'li�;;;ueira ti fi2 Víl{l1iS di! S�liQem.
fi:. Barkó 1!l Ria Brmht'O, oiEíQ , gí!�d F''1'\oetíl*. Aklfiai!! R$ H'Dll

iLHA DA FIGUEIRA
.....Ap'átt. 3 l'lü(fr\f; {tendo 1 '!fulle). �1â. t'e<linh(!. !iv.�, l,wa!i!1e!�,

díJ.it!., sati1dá 1! 9�fàl:lem. R J6&e ?.t',;:u',e!l). Er! Hlswé'

!<Jugufjf R$ '7(IO,Oil

.... Apart. 2 demit .. �\$Ía, CÚt., kf.�., !:t�-'t, í.líléft'Ji! e g'.f1<titglltn.
Ru� �iliv+t.�' da p.ú!S\1. Ed. Bela V� fiJ�uilL R$ �;!)D

VILA NOVA
_AtMrl,I7i1:4tl J�ti'r!L (�I.wf1o uma wilel. �a, D:iú'te,

aiea de ��'Í�t:l, bi.w;, �.;Jt'üdil tt{h tk.ttits>tJ�!,j � i!�f�,
RUI! Tt>ê>l'i::'H�. Reru P&qili! :Resídellm!. ,l\lu�ue\:RÍ'9�

VlLALALAU
VENDE: TRis ,mos DO SUL, Casas Geminaú'as mm âraa. da 7'ÕoOO m�, cooterdo 2

oormitOOos, saia é CI1!zi!1i1s moogralfàS. bwc rodel, área de !:ien,,� e gaf�elTl.
Apar�r da RS 111JlOO,(J(!.

'�" .'...... \"'.":'i%;�fl\'"

....� J !\\'ttrtiL S"ll1, ('illik�f'Jl< �J1iI de 'lt!i'Ji>;i, lrnIi.::, &a�h!!
.

;}al��tl!i\. Rui! �'c A��i't< fWJ;.n:�.
E,;:j. Vlíió,s Ré;ía. .4.lllgua lU· 650.IJD

ljiEliDE: CêN't�{). extf.\h.irlif! h'iefjlWi�tb:,\

t:aM til1l tíh-eriaAw@IT!:õntLOUmi,
Itff! l.!llY'tlflo o..'h 5õO,(\Úlii2.

l/EN[)E: CENi1'RC. C�� í.:k madeira C{lffi

fil,G6m2,.em liúrnrr., o::ard.$Il,{IU ml
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REF: 4551 - VILA
NOVA - suite' + 2
dormitórios com
sacada e chur
rasqueira. prontos
para morar!!
R$ 220.000,00

REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite cf sacada
+ 2 dormit.+ sacada cf chur.+demais

dependencias. R$164.000,00

3923 - ÚLTIMAS
UNIDADES!!

APARTAMENTOS DE 2 E
3 DORMITÓRIOS COM
SUITE! ACEITAMOS
VEícULO COMO

ENTRADA! USE SEU FGTS!

REF: 3921 - Centro - Apartamentos com 2 ou 3
dorm. com suite. Brinquedoteca, salao de festas

com terraço condomlnat
"OTlMO PADRAO ". A CONSULTAR.

REF: 3925 - AMIZADE - Vila de Leon - A
PARTIR DE R$95.000,OO

* PROPOSTA VÁLIDAS ATÉ 31/03/2011

, .

. ,

,.

IMOBILIARIA

MANN
�

COMPRA· • VENDE

Fone/Fax: (47) 3370-0'700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

REF: 3091 - AGUA VERDE - 3 dórmitórios,
2 bwc, garagem pf2 carros.

OFERTA DA SEMANA
DE R$ 262.000,00 POR R$ 239.000,00!

REF: 4441 - Nova
Brasilia - 1 su�e
+ 2 dorm, 1
bwc, 1 vaga de
garagem, sol da
manha.
R$190,OOO,OO
ACEITA
PERMUTA!
PRONTO PARA
MORAR!

ReI: 4411 - Chico
de Paula - 1 suite +
6 quartos, 4 bwc, 4
vagas de garagem,
sala jantar estar, sala
de tv, area de festa
com piscina, portoes
eletronicos! Terreno de
1.749,15m2

REF: 3991 - CENTENARIO - 2 dormit., bwc
social,sala de jantar/estar, cozinha, area
de serviço, sacada c/churrasq., 1 vaga.

apto.1 02,202,302 - ENTREGA JULHO DE 2011.
VALOR R$120.000,OO

MINHA CASA MINHA VIDA
R$ 760.000,00
Aceita permuta!

REF: 39213 - CZERNIEWICZ -1 suite (com bwc
mobiliado) + 2 dorm. coznha mobiliada sala, bwc

social mobiliado. A CONSULTAR

{f:

REF: 39215.- JOAO PESSOA - 02 dorm
ou suite + 01 dorm ou 03 dorm ou suite
+ 02 dorm. ENTRADA DE R$ 2.000,00 +

PARCELAS POR MES.

REF: 120 - RAU - 2 dormitorios, bwc social,
cozinha/a. serviço, sala jantar/estar. R$120.000,00.

Aceita financiamento
.

REF: 3874 - AMIZADE - 2 dorm, sacada
c/ churrasqueira, gas individual, e outras

dependencias. R$ Á CONSULTAR

OPORTUNIDADE:

REF: 4 31 - TRES RIOS DO SUL - 2 dorm, 1 b�c, 1 vaga de

garagem. r$125.000,OO. ENTREGA: JULHO DE 2011

· ..
.

b.I,movelsemlaragua.com. r
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www.schellercorretordeimoveis.com.br
�N�mW&�--m��w���W:�S:%i:?\@i;iill:���*-:r..n5:_

Wl-mw.::w.rf;;t�w.m?tm:@f:OO$1*�t?«�t.1�K(�:=;:m:"\:mr:.�-mlv�;'::;::.;W0i%:mm�:t� p �:::

WJ:'1�W��*,%*��W!�iOOf��"1

K.�&-w.w?;j'?:m:....m%������:t:���{;:g-$.m.�m§®:���

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$ 165.000,00.

NOVA BRASíLIA
- "RESIDENCIAL
MATER DEI"

- Apartamentos
com suíte + 02
dormitórios, 1

bwc, sala: .

i

cozinha,
lavanderia,
sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem.
R$180.000,OO.

3370·6624 I 9102·5299

070- Três Rios do Sul, aparta
mentos com área de 61 ,36m2
R$110.000,00

026 • Santo Antonio, com área de
475.650,00m2• R$550.000,00

136 • Rau, geminado em alvenar
ia com 199,00m2 R$250.000,00

150- João Pessoa - casa de alv. cf
aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr.
cf 1.574,-1Om2 (ace�a apto de menor

valor) R$430.000,00

COIIDOI
,

DE IMOVEIS

www.deocarimoveis.com.br

234 - Amizade terreno com

350,00m2.(ReSldencial Munique)
-

R$$8.000,00

061 - João Pessoa, casa de alv.
cf 327,23m2, edícula, cach

oeira, lagoa, e terr. cf 190.600,00m2
.' R$795.000,00

009 • Centro, casa de alvenaria cf
183 - Nereu Ramos, casa de alve- 317 00 2 t 900 00 2

nana com 129,OOm2 mais edícula. Ter- ,m e erreno com ,m

rena com 660,OOm2. R$200.000,00 R$583.000,00

AMIZADE -

LOTEAMENTO
MUNIQUE -

"RESIDENCIAL
FLOR DO CAMPO"

.

Apartamentos com :

02 dormítórios, 1
bwc, sala, cozinha, !

lavanderia, sacada
com churrasqueira,
1 vaga de garagem. :
RS 130.000,00.

Residencial
Juliana -

Apartamento nn
303 - 3° andar
MOBILIADO -

AS160.000,OO
Com 1 suite + 2
dorrn., sala,
cozinha !.

tavandería, bwc
'

social. sacada c! !

churrasqueira e 1

vaga de uarauem

VILA NOVA
Residencial Grand
Life
Prédio com elevador

- Apto nO 503 - Sala
estar/jantar, cozluna,
lavanderia. suíte + 2

quartos, banheiro
social. sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem.
Apto. com laminado
de madeira,
porcelato e rebaixado
em gesso.
RS255.000,OO.
Entrega em

fevereiro 2011

JARAGuA ESQUERDO· Casa
com suíte mais 03 dormitórios,
bwc sccíal saia de jantar e
estar, cozinha fechada,

lavancena Churrasqueira,
lavabo e garagem nos fundos.

Metragem da casa: 193,OOrn2
MetraGem do terreno:

409,50rn2 � R$450,OOO,OO,

TERRENOS
• Atrás da Igreja São Judas Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁGUA VERDE

• LOTEAMENTO VILLE DE LYON. R$95.000,00 - AMIZADE
• Loteamento Dona Marta � R$ 60.000 - NEREU RAMOS

TERRENOS
002 - Nereu Ramos, terreno com 408,00m2 : R$90.000,00
003 - Santo Antonio,'terreno com área de 89.268,00m2 R$800.000,00
01 O � Loteamento Duwe- terreno com 324,00. (R$5.000,00 de entrada + Financiamento CEF) R$56.000,00
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 :: , .' R$280.000,00
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 , : .. R$470.000,00
041- Nereu Ramos, terreno com 14.980,28m2 : R$800.000,OO
045 - Santo Antônio, terreno com 92.230,00m2, constituído com 02 geminados de mais ou menos 139,00m2 . R$650.000,00
058 - Nova Brasília, terreno com 16.843,45m2 : R$1.200.000,00
059· Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 H$56.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 360,00m2 R$128.600,00
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,00m2 R$1.550.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m R$300.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramàs, área de 11.470,00m2 (ótimo pf indústria) R$400.000,00
130- Amizade - terreno com 61.500,00m2 : R$500.000,00
165 - Vila Rau, terreno com 585,00m2 : R$200.000,00
237 - Amizade terreno com 364,00m2.(Residencial Munique) R$98.000,00
238 - Amizade terreno com.362,50m2. (Residencial Munique) R$98.000,00

CASAS
.

028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,00m2 e terreno cf 329,00m2 aceita sitio R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo- casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2 R$126.000,00
052 - Nereu Ramos,casa de alvenaria com 85,00m2 e outra com 45,00m2. Terreno com 425,00m2 R$120.000,00
062 - Ubatuba, casa mista com 140,00m2 eterr. 307,51m2. (aceita imóvel de menor valor em Jguá do Sul) R$115.000,00
071 - Barra do Sul, casa de alvenaria.com 94,5m2 e terreno com 300,00m2 R$75.000,00
078 - Ribeirão Cavalo, terreno com área de 2.935,60m2 com casa mista R$90.000,00.
120 - Estrada Nova - casa de madeira com 100,00m2. e terreno com 406,00m2 R$130.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cf 1 02,00m2 e terreno cf 475,OOm2(ace� apto de menor valor) R$220.000,00
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox 120,00m2 e terreno com 455,00m2 R$178.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.000,00
242 - Santo Antonio - casa de alvenaria com 66,00m2 e terreno com 387,50,m2 R$1 00.000,00

smos
038· Rio Cerro com área de 175.000,00m2 R$250.000,00
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,00m2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,00
030 - Santo Antonio, cf casa de alv., rancho, lagoa, cf área de 175.000,OOm2. aceita imóvel de menor valor R$450.000,00

APARTAMENTO
060 - Centr:o - apartamento com área total de 153,63m2 R$260.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 R$175.000,00
106 - Centro, apartamento com área total de 120,86m2 R$230.000,00

- LOCAÇÃO
Apartamento Amizade : R$700,00
Apartamento Vila Lalau R$600,00 't-
Apartamento Centro l R$7QO,OO
Apartamento Centro R$850,00
Casa Nereu Ramos R$550,00
Casa Estrada Nova R$700,00
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f� RESIDENCIAL'AoELAIDE

Berta

asa nà frente em alvenana e ,m
cori12 quartos e demais dependências,
churrasqueira, garagem, murada + Casa
atrás mista com 9O,OOm2• Terreno com

760,OOm2livre de enchentes.

Terreno no bairro João Pessoa com '

306,00m2, 100% plano, pronto pra
construir. Última unidade! R$69.000,00
à vista ou 50% de entrada e o saldo

parcelado em até 60 vezes.

Residencial Adelaide no bairro
Amizade. Apartamentos com área
total de 124,00m2 e área privativa

de 82"OOm2, com 1 suíte + 1

quarto, banheíro, saía para dois
ambientes, cozinha, lavanderia,

sacada com churrasqueira, 1 vaga
de garagem, 2 ápartamentos por
andar. Acabamento em massa

corrida, gesso, piso cerâmico,
,

vidros temperados. Ótima
'localização residencial em rua sem

saída asfaltada.

Preço à partir: R$145.000,00 ou

Entrada + Saldo Parcelado direto
com a imobiliária em até 60 vezes!

i m ó V e
.

I S

Correção pelo CUBo Após a chave, CUB + 1% ao mês.

,

_

......

Casas NOVAS com 79,00m2, 2 quartos e demais
dependências, 1 vaga de garagem, à partir de

R$129.000,00 ou 50% de Entrada e o Saldo em até 60
meses. Próximo ao Colégio Jonàs Alves.

Sobrado geminado no Residencial Boulevard com 1 suíte com
hidro e sacada, 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
lavabo, área de festas com cburrasqueira, garagem, ótimo

'

acabamento com porcelanato na sala, massa corrida, gesso, vidros
tem erados. Valor: R$270,OOO,OO ne ociáveis.

Sobrado com 170,00m2, suíte + 3 quartos e demais
dependências + edícula de madeira com 50,00m2• Terreno,
co!" 360,00m2 todo murado em-rua asfaHada. Livi'e de

enchentes. Próximo da nova Lecimar. Valor R$210.000,00.

Casa de 60,00m2 em madeira com 3 qu�rtos e de'mais

dependências. Terreno com 504,00m2, 1ivré de enchentes.
Próximo à Malwee Malhas. Valor R$169.000,00.

Casa de 11 0,00m2 em alvenaria com 3 quartos e demais
dependências. Térreno com 525,00m2, livre de enchentes.
Próximo ao mercado Alexandre. Valor R$250.000,00.

Jaraguá Esquerdo - Terreno no

CondonlÍnio Azaléias com 721,57m2
(27,00m x 27,00m) R$210.000,00

Cása em alvenaria, com 03 quartos,
terreno co� 686,00m2 (14x49m).

_--- Valor R$119.000,00-

Cod 11003 Apartamento 02
dormitórios Bairro Baependi Valor

R$570,00
.

;Cod. 10001 - Casa mista - 03 dorm.
demais dep. com gáragem - Valor

R$550,OO ,

Cod. 10003 Centro - Casa alvenaria
02 dorm. demais dep. com garagem

" R$500,00
Cod, 12010 Sala Comercial Centro

" .

com 62 m2 a ox. Valor R$900,00

Cod 11005 Apartamento 01 suíte
+ 03 dormitórios Semi mobiliado

Valor R$1.000,00
Cod 13002 Galpão com aprox. 667,00

,

m2 + 02 BWC Consulte-nos

,I .: ' :, .: .

.',.. ,
. ,'At'endemos de: Sego à Sexta 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO :- Aos Sábados: 09hOO às 12hOO

.

'
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6.226- Centro- casa em alvenaria.
com uma suíte, 2 dormitórios, sala,
cozinha mobiliada, área de festa

com churrasqueira, área de serviço.
terreno com 277,15 ( 11,5 x 24,10 ) .

R$372.000,00

6.155 - BARRA - Res. Cezzane. Apto ,

com uma s_uíte, 1 dormítório, coz
inha mobilada, sala de estar, dormitório,
banheiro, garagem. área útil de 66,11 m2•

.

.

. R$140.000,00

6.193 - VILA NOVA - Paradise Resi
dence. Com uma suíte, 1 dormitório,

sala de estar, c/ sacada e cnurrasqueira,
sala de jantar, cozinha, área de serviço,
banheiro social e garagem. com área

. total de 100,57m2• R$185.000,00

6.108 - CENTRO- Apartamento com área
de 148,00m2• com 1 suíte, 2quartos,
bwc, sala de tv, copa/cozinha, área de

serviço, sacada, garagem dupla. salão de
festas no condominio. R$185.000,OO

, Gtassimais 3

'�" } ,

Casas:

Bairro estradá nova - ruá João Miguel da silva, 514 - 02 qtos, st,
coz, lav.;bwc, gar. R$ 300,00

'.

Bairro: Chico de Paula -Rua RI -112 s/no -02 qtos, si, coz, bwc,
'lav e gar. R$ 475,00

Bairro: Rio Molha-Rua André Witkowski, n° 78 -03 qtos, si, coz,
bwc, lave gar. R$ 890,00.

Bairro: Barra do rio Cerro - Rua Hannover, LT 25 -03 etos, si, coz,
bwc, lav. R$ 400,00

Bairro: Jguá �sgü'erqp -RI:J8.A.cre:, n° 369 .;" 04 qto�, si c0z,,02
bwc, lave gar. 8$,65.0,00.,

" ,i!.,
,

I

Bairro: Ilha da figÍJeira - Rua Bertholdo Bruns, sino, �02 qtos, si,
coz, bwc, lav, área,de festa.e·gar. R$ 835,00,

, �

Bairro: Ilha da Rgu�íra-Rua Edmundo Georg, Servidão 143, n° 40
-02-qtos, si, caz, bwc, lave gar. R$ 700,00 '

•

.

6228 - Vila Nova - Residencial dona
wal . 01 suíte mais 01 quarto bwc sala
de estar, sala de jantar integrada com
a cozinha,sacadiJ com churrasqueira
integrada com as demais áreas, piso
nivelado e fechamento externo em

vidro, área de serviço e garagem
rivativa. R$265.000,00 .

6.086 - VILA NOVA - Residencial bertha .

klann. apto com uma suíte, 2 dorm., bwc
social, sala de estar com sacada e chur
rasqueira, sala de jantar,' cozinha, área de
serviço, 2 vagas de garagem + terraço.

com área totll de 214,03m2• R$266.988,OO

6.207 - CENTRO - ED. Schiochet - Apart. c/ 1
suíte com closet + 2 quartos + dependências
de empregada completa, sacada, ampla sala
conjugada, escritório, 2.bwc, cozinha, móveis
sob medida, piso porcelanato e laminado de

madeira e garagem. R$300�000,00

6.163 - SCHROEDER - Casa de 'alvenaria
com 01 suíte + 02 quartos, sala; coz,
bwc, lav, + edícula com garagem ter
reno com 450,00M2 (15,00 X.30,00).

R$190.000,QO

6.094 - VILA NOVA - Sobrado com área de

526,57m2• terreno com área de 384,25m2
sala de visitas, sala de jantar, 2 suites, 1

quarto, 5 bwc, churrasqueira, jardim de

inverno, 2 garagens, sala tv. R$490.000,00
6.043- CZERNIEWICZ - sobrado c/t
suíte master + 3 quartos, piscina, 3
salas, copa, cozinha, área de festas €/
churrasq., quadra de basquete, móveis
projetados, mata atlântica preservada
dentro da propriedade, brínquedotéca,
escritório, dependências de empre
gada, lavanderia, 5 vagas de garagem
para visitantes. R$620.000,OO

6.187- AMIZADE- Casa de alvenaria
com 01 suíte com banheira de hidro
+ 02 quartos, sala, copa, coz,
área de festas com churrasque
ira e garagem para 02 carros.

R$280.000,00

6.222- Centro
terreno central.

com 360m2 ( 15 x

24). R$135.000,00
.

.-�.142- CENTRO - apto c/ 1 suíte
.

c/ closet e hidro, 1 dormitório/
escritório, bwc, sala de jantar, sala

de t.v c/ sacada e churrasq., cozinha;
área serviço e sacada, 2 vagas

de garagem. apto todo mobiliado.
R$350.000,OO

6.224- Barra- loteamento
reichow. casa em alvenaria
com 2 dormitórios, sala,

cozinha com copa, 2 banheiros,
.

garagem. terreno com 324,00
(13,50 x 24,00). R$160.000,OO

6.223- Centro- res. pauletto.
.

com1 suite, 1 quarto, bwc.
sala de estar/jantar conjugada, .

sacada com churrasqueira, ,

cozinha e área de serviço.
R$135.000,OO

6.217- CENTRO - terreno comercial
com 1.275,00m2 (25,50 x 50,00) O
terreno possui 2 edificações de alve-

naria, a primeira com 300,00m2. Sendo
restaurante na parte inferior e 02 aptos
na parte superior. A 2° edfícação tem

200,00m2, sendo um escritório na parte
inferior e um apto -na parte superior.

-6.190- ESTRADA NOVA- Terreno
com área de 322,50m2 (15,00M

.X 21 ,5M).R$66.000,00

6.218- Ilha da Figueira- casa
com 2 dormitórios, sala,
cozinha, área. de serviço,
banheiro, churrasqueira e

garagem. R$200.000.00

Bairro:Czerniewicz -Rua Francisco Todt, n0960-2qtos, sI, coz,
bwc, lave gar.R$650,00 -edit G\)ilherme.
Bairro Vila LenzF-Rua Victor Rozemberg,n° 384 -01 suíte, 2qtos,
si, coz, bwc, lave,gar.R$700,00.,

'

Bairro Vila Lenzi, '�ua Maria Vmbelina da SHva, n° 500·-1410, 'si,
coz, bwc, lav, R$450,OO
Bairro TUa Martins -Bua 766, Adelaide toffol-lot.Corupa,-2qtos,

_ si, coz, bwc, lave gar.R$380,OO
Bairro:São Luis -Rua Carlos Iribbes, n0141 -02qtos, 'si, COZ,
bwc, lav, sac e gar.-R$580;00

Bairro:João. anoel I:ranciseo (Ia
-p2qtos, si, coz'" 6wc, lave gar.R$ 580,00.

.

Bairro:Jgua EsquerdO - Rua Clemente Schiochett.n° 223 ...

-02qtos, si, coz, bwc, lave gar:R$ 620,00

Bairro:Ãmizade -Rua Arthur Enke,n° 231 - Q2qtos, 51, coz. bwo,
lave gpr.R$ 420,00 -Edil. Parisi

....
,�

Bairro: Vila Nova -,Rua Oswaldo Glatz, n° 40 - -02qtos, si, cozo
.

bwc, lave gar.R$,:6ÓQ,OO.'"Edíf. Jardim das Meroe
'

"
... "

..

I

Bairro -sao Luis -Bua francisco hruschka, lote 148 -são luiz - 01
qto e coz junto, bwc. R$ 250,00
Bairro -Estrada Irava -Rua Jose Picoli, 510 '-01 qto e coz junto,
bwc. R$ 250,00
Bairro -Centro - RlIa Mal. Deodoro da Fonseca, n° 88 -01 .qto e

cozjuno, bwc. R$350,Ob
- "

• Terteno:

Rua José Theodoro 'ribeiro - ilha da figueira '- 30x6Q m2 R$
1.000,00

Sala Comercial 19 Centro - Rua Guilherme Dancker, n° 161 -

39m2 - R$380,OO
.

.

'

Sala Comercial ÃâuaVerde -Rua Wally Emília Mohr,n° 60 -36m2'
-R$ 650,00

Galpão: Massaranduba-Rua' luis Kreís', rr 116 -Centro -:

600m2- R$2.200,00
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o Residencial
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

.

Brinquedoteca
Playground

I
I
I

I
.1

I
!

I
I' .

i
I

4 apartamentos por andar Piscina'

Estadonamento privativo
portão e porteiro eletrônico

Central de gás

Espaço fitness

2 quartos
-Sala de esta� e jantar
Cozinha

A�essibilidade para idosos e cadeirantes

Coleta de água da chu�a ....

Salão de festas mobiliado e decorado Sensores de presença

f< E .S I D· E N' C I A L

E.ntrada + Parcelas + financiamento 8ancário

PRÉ"lAN'CAMENTO DE' VENDAS

Faça já sua reserva

01 QUARTO:
- Apto Firenzi, Chico de Paula R$400,OO
- Ed. Saint Tropez, Centro R$550,00
- Ed. Hibiscus, Barra, c/ mobilia R$550,OO
- Casa alv Santo Antonio R$300,OO'

<

- Apto Dona Antonia (Nova Brasüia - próx.
tolâo da Vila) R$470,00 cf condominio

. incluso.
- Ed. Lilium, Vila Lalau H$450�00
- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$ 520,00

- Ed. Denis, Nova Brasilia R$600,00
� Apto São Luis, próx. Arroz Urbano

R$450,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,OO

'

.

,

- Ed. Ruth Braun, Cenno cozinha' mobiliada cf
fogão + Split R$11 00,00

,

- Ed� Cézanne, Barra Rio Cerro R$ 680,00' .

.

.

- Ed. Astral, Ilhá da Figueirà, 680,00
-

- Ed. Novo Horizonte, c/ 02 ga�agens A partir
_

deR$1.100,OO
.

- Ed. Procópio, Centro R$1.1 00,00
"i.

_ Ed. Figuejra.-� Ilha da Figueira R$850,OO
- Ed. Dom Lorenzo, ·Centro R$800,OO

",
. DfQUARTOS�.

,,'

- Ed. Larcaster.Nova Brasilia, R$ 730,00
.

- Apto Czerniewicz, R$ $80,00
- Ed. Algarve,' Amiz.ade--R$ 450,00
- Ed. Astral, Ilhada Figueira-R$ 630,00
- Ed. Magnólia, Centro R$ 730,00 .

- Ed. Centenário, Centenário R$ 550,00..
'.,

- Ed. Saint Tropez, Centro R$ 850,00
- Ed. Saint Tropez, Centro R$ 900:00.
- Ed. Prímula, Vila Nova R$. 700,00
- Ed. Londres, Baependi, MOBILIADO
R$850,00 .

�.

.: Apto NovaBrastía R$,380,00
- Apto Tifa Martins·R$650,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,OO

. -.

" ·�·CASAS:
- Casa madBira, Barra Rio Molha, 2 qrtos
·50m2R$500,00

. - Casa madeira! Barra -Rio Molha, 3qrtôs
50m2 R$600,00

- Casa mista Rio Molha, 4 qrtos R$1.000,OO
- Casa Barra Rio Molha 95m2 R$1000,00 .

- Casa alv Nova Brasília, semi mobiliada
R$2'§OO,oo

- Casa alv Centro.alto padrão R$4.300,OO
- Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$2000,00

. Área de serviço

Área. Prtvativa

- Ed. Menegotti Sala cf 40m2 R$500,OO
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$300,OÓ
- Sala Cll11 Centro .cf 973m2 R$11.000,OO

.

- Loja térrea Centro cf 363m2 R$5.00Q,OO,
- LOja térrea Centro cf 372in2 R$6.000,00
- Sala Iower Center, Centro H$13QO,00
.:- Sala cml Schroeder, próx. Prefeitura, Centro
13$1.10,0,00

- Sala cml Centro, c/55m2 R$850,OO ..

:

- Sala Ed. Tulipa, ci 97m2, ,Centro R$1.20Q,OO

,,- Galpão Guaramirim, 110m2 2 bwc

R$1800,OO.
- Galpão-Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,OO
- Galpão Barra Rio Molha, cf 4 bwc +

escritório, 520m2 R$4.500,OO
- Galpão Três Rios do SUl c/698m2
R$4,200,OO

.

- Terreno (Ilha da Fig. - pró5<. Brasão) 3 mil

metros R$1.000,OO
.

- Terreno Amizade, cf BOOm2 R$600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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473275.9500
Plantão 9658�6786·

7
('I')
,...
CIO
,...

. P6;�rmóveis
www.parcimoveis.corn.br--

(J
w

Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5 www.seculus.-net
irnobiliariasecu lus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

APARTAMENTOS U/iUl/w/wnwnmll/lm//IIIIIII/I/i1/mmWII/IIIIUllI/l/lmmWIWmIUII/WIIWOllllwmWIIUI/WflI/J/I,J/I!II/IIJIWWI/IIJII/IHIUOHJllnUUl/IIJllllnIIIUWmnnlllnlf/J/IIfiWIHUWllnowUlwmounwllnlU/I/IinmWllmflJJ1/JllJllJ1YJ1_/IllJI/llJlJlnlWn/lllJIIUIIIII/IWUllIlfiI/Ul/lI/lllll/nllfilllll/mlll/lI/llml/l/lllml/llJlInmW/WIIII/WIU/WU/ilUlmWllilUlmJlD1WUnnU/JIWlllnWI/IIWlffJlIfiUlI/nlll/lllJllmnllllmJllImllmmUJliUIJJIIIJI/IIJ_H/JIllllll/JlmJlilllnOIl/lllJHI/O/IIII/OmJlOWl/llmIJllllllI/llmIOWWWII/UWIIBlJ/i.IIIJJI/IIJUllliIUlYI/IllJOnU_lliilJJlll/IIJffllliJ',IIIOfflmnlUmnUI/IIJII/UnIOnlmWnIl/J/Il/onJlUmmOIIUlnI/nllJ/lUlWml/llJnlWl/lIIHllllJOl/mOnlllWWUlIll/IIJnmmnDlJnllmmllWllllliIllUllnllllIlIl/OlllI1I/WIIWII/WlmlUlmll/nmmnmllll/OUWIIWnUIIJ/IHUmlWl/lllUlllll/IIJlllIlUiJIUIIIllmflllillUlwnuln

Rei. 007 - Amizade - Casa cl suite master + 2
.

quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozinha
mobiliada, depósito, despensa, escritório,

lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,00. .

Ref 024 - Amizade -

Sobrado cf suíte + 2

quartos, � banheiros,
2 vagas de garagem,
cozinha mobiliada.
R$297 ;000,00.

ACQita

Rei. 012 - Tifa Martins - casa cl 4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

R$120.000,00 .

ReI. 015 - Rau - Casa c/3 quartos, 2 banheros,
churrasqueira,.área de serviço, 2 garagens.

R$233.000,OO. Aceita financiamento bancário..
'quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. R$115.0ÔO,00.
ReI. 026: Barra po Rio Cerro - Casa com 2

quartos e demais dep. - R$ 139.000,00

- Ref. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em rua asfaltada. R$95.000,OO.

- ReI. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com465m2 em rua asfaltada.

R$9G.OOO,OO.
- ReI. 2006-Barra do RioG"erro- terreno 650, 15m2. R$93.000,OO.

t •

- ReI. 2001-Jaraguá Esquerdo- Terreno CDm 375,OOm2. R$1 08.000,00.

- ReI. 2OU3-Barra do RioMolha- Terreno com 348;24m2. R$110.000,00 .

•

Ref. 036 - Centenário - Casa cf surte +
2 quartos, 2 banheiros, garagem, moveis

na coz1nha. R$245.obo,oo. Aceita
financiamento bancário.

. TEMOS TERRENOS PRONTOS PJ CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Rei. 034 - Schroeder - Casa cf suite mas ter
+ 2 quartos, 3 banheiros, área de festas,

lareira, piscina, sauna, Terreno com 8.212m2.
RS530.000,OO .

Ref. 011 ::_ Baependi • Sobrado com suíte + 2 quartos, 3 banheiros, 2
-

vagas garagem. R$490.000,OO.

.

Vendas 'e 'Locação n,o. Shoppillg Breithàupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às.·22h e Sábado: 10h ·às 20h
..

Fone: 47 3371·.8818-
47 '9658.6785

. .

____ ._ •. _ •••_. __........M·MM· •. ":
. __ ._.'__ MM''_� M_:'_''_' �._,,__ ._."_ .. _�_, -"'---�'7'-"

......._."-,-.�- _M__'�_ -_ -"�-_�__ - .....-.-._ ... - •. _-_,__ " ,,_ ... "M. '__._ -'-'4 M'__-"'_._.'_ ••• __ -_.._._.....__._,,__•• ,__._. ��_._._.__."_._ �." ...•_._ ..:......_.__ .. __ :-.
•. _ .. __ .__••_,._ ._. • __ ....... _,_.�__._._._.• _."_._�"_ ........L..__ ."_, ." ._. " •._ .. .,,__• ._.-,"__ •. _ •.•c. ._._'
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Cód.: 3126 -

3194 - Bom
investimento.
R$450.000,OO

Com
926,OOm2 -

Cemro. Ótimo
para prédto.

Cód.: 2108-
Casa no bairro
Ilha da Figueira
com 3 d0rm.,
'demais

depen9ências.
R$150.000,OO
aceita casa em

Tubarão!

Cód. 3166 - Loteamento Boulevart, próx. ao
Champaqnat Lotes c/248,75m2. A partir

de R$125.000,OO-

GIRASSOL ·IMÓVEIS (47) 3371-7931

Rua CeI. A"ocópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 1,3h30min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS -

9955-4774

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx -ao Champagnat
- Lote cf 3.060m2. R$ 700.000,00 - 50% de entrada e

"
'

saldo parcelada

Apto, no jialrrn Am'izade nà
,R: ,G'�'anab,ara, próx.

,
.

Escola Alberto 8auer. "

.
'

2 quartos e demais
nependenctas,'t vaga na
.

garagém. R$500,OO +
.

R$3,O,OO de tara de 'água.

Cód, 3503 - Práia
da Enseada - Apto
com 150,00m2

,

privativos, sendo.
01'suíte, 02 dorm.,,

demaís
dependências e 02
vagas de garagem,

apto todo
mobiliado.

Distante 150.00
metros do mar.

R$380.000,00
aceita apto em

Jguá ou 'Curitiba.

ALUGUEL o

C6d. 1757 - Centro - Casa de alvenaria com

152.00m2 de área construída, sendo 04 quartos, sala
de jantar e Estar, sala de TV, cozinha mobiliada,

lavanderia, 02 bwc
'

5, despensa, garagem para 02

carros, Próximo da Casa Geraldo. R$310,OOO,OO
aceita financiamento bancário,

\

I
1
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r � •

CORRETOR DE IMÓVEIS

Cód: 500 -

APARTAMENTO,
Amizade, Res.
Amizade, .enm
52m2, com 2
dormitorios 'e
demais
dependencias; 1

vaga de garagem.
"

R$95'-OOO,OO.

Plantão: 9135�860 1

·3371·2357
R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,,1207

'

www.parcimoveis.com.br
, ,vilson@parcimoveis.com.br

I
I

.: ,
I
I

I
I

, I

I
l
I

'I
�

I

I

I
I
I
I •

I
1 I

Cód:176 -. CASA ALVENARI'A, Bairro Rau com 115m2,
Terreno' com 300m2, 2 dormitorios e garagem. Prox.

,Igreja Santa Clara. R$190.000,OO.

Ref. - 434 -BARRA DO RIO CERRO -terreno com 595,20m2, Rua ,

BerthaWe8l1u/nG. R$110.000,on

Ref,- 426 - BARRA DQ Rlt) CERRO - Casa em alvo o/laje c(156Ji\mil,
terreno c/,95,BOmt, 3 qtos, 2llwc, 2 sãlas, copa, copa, cozinllal

lavanderia, garagem, área de festa, murada, �ua Bertha Weege. 1102-
R$360.nOO,oo - aceita terreno afé R$150.00If,OO, Excelente ponto

.

GQmerclal.
'

603 Sala Comercial Nova com 400m
Rua Feliciano Bortolini Barra do Rio Cerro

Rel.-,428 - SÃO LUIS - terrena cl área de 358,40mz (13,50x28), Rua
Albano Picolli • R$ 85.006,60

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão'9658-6786

P�
www.parcimoveis.com.br -

-

o
IIIItIlI!#ll! UI!lJI#I �nilmlllV w,

Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5 www.seculus.net
lmobiliariaseculusépnetuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou'

Shopp1ng Breithaupt - sala 206

Ref. Q41 - Nova· Brasília - Casa com suite
+ 2 -quartos, 4 banheiros, moveis sob

medida na cozinha, churrasqueira, área de
festas, 2 vagas de garagem. R$450.QOO,OO.

.
Aceita financiamento bancário.

Ret. 039 - Jaraguá Esquerdo - Casa cf
suíte + 2 quartos, 2 banheiros, cozinha com

moveis sob medida e churrasqueira. 3 vagas
garagem. R$249.000,OO. Aceita

financiamento bancário..

Apto com suíte + i quarto, moveis
sob medida na cozinha e banheiros,
excelente localização.. R$230.000,OO.

Ref. 031 - João Pessoa - Casa c/2 quartos,
. 2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira, R$118.000,OO..

ReI. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa

c/ suite + 2 cuartos, demais dep., 2
garagens, terreno c/646m2.

R$219.000,OO. Aceita financiamento
bancário.

Ref. 022 - São Lu.Ís - Casa Nova com suíte
+ 2 quartos, 3. banheiros, 2 vagas garagem,

churrasqueira, excelente padrão de
acabamento. R$305.000;OO. Aceita

financiamento bancário.

+ 2 quartos, 4 banheiros, moveis sob
medida na cozinha, churrasqueira, área de

festas, 2 vagas de garagem. R$450.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

. Ref. 006 .; Jaraguá Esquerdo - Casa
cf suite + 2 quartos, banheiro, sala de

estar/jantar, área de serviço, 2 vagas
de garagem. R$240.000,OO.

Ref. 1019 - Amizade - Ed. Algarve - Apto I

quartos, banheiro, cozinha mobiliada, sacad1
churrasqueira, garagem. R$127.000,OO Ace

financiamelllo bancário.

Ve�das e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade .de um horário diferenciado

,
'

Segunda a Sexta: '10h às 22h e. S.ábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.881�
47 9658�6785

-

-�. -- - _ .-. - _. _" ._.- - - ._, - �- .- - - - ,_ _ ,_. " __ , - - ....:. t__ ._ ,_. • __ ••. _._ • . , . __ . _ ,_. .,'_ ,_ -r-- • _ ._ ,_ ':-
- - _. ,__ . - ..._. ,_ ,_ .• - - ,__ • ,_ - _ - �-------------�-----------�--------------- ----------" -
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Faça revisões em .seu vetcuío reqularmente.

Str�sbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900' Itajaí (47) 3�44-7000 Bl4menau (47) 3331-4500

R. Reinoldo Raul 414
. Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686
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Nisson a 4° empresa mais inowdora do mundo
. .'. "

.
'

..
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comercializado em grande .escala no

mundo, o Leaf. Carlos' Ghosn, CEO da '

Nissan, afirmou que a
_ companhia está

comprómetida com o contexto da emissão
zero!"Diferente dos outros carrosmovidos
à gasolina, o NiSsan LEAF revoluciona o

.'

conceltode mobilidade e é o primeiro a

.. não usar uma gota de combustível. É um
.

carro completo e divertido de dirigir, sem
o tradicional barulho e cheiro de motor à
combustão. Esse é o futuro", completa.

Para acessar o, ranking geral e a

entrevista completa com Carlos Ghosn,
basta acessar o site: www.fastcompany.
comjmost-innovative-companiesj2011j
profilejnissan.php r'

A Nissan conquistou a
-

quarta colocação
do disputado ranking "As 50 empresas mais .

inovadoras do mundo", divulgado pela revista

.

norte-americana "Fast Company". A revista
tem, foco editorial �rT1 inovação, tecnologia,
economia, design e liderança.

Única fabricante de automóveis da lista, a

Nissan ficou à frente de nomes consagrados
como Google, Intel e Microsoft. Apple, Twitter e
Facebook que ficaram respectivamente com os

'

3 primeiros lugares.
A Nissan acredita que conquistou esse

título principalmente pelo desenvolvimento e

lançamento do primeiro carro 100% elétrico

Palio Weekênd
Adventure locker

Du�logic 1.8

53.500,00
2010 - Ver.de - Flex - Ar':'condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador. Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina:Cd PlayérMp3, Computador ,

de Bordo, Locker, Cambio Automatizado, freios'Abs, AirBag II.

Palio Weekend'
Adventure Locker 1.8'

.49.900,00
2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas'e 'Espelhos EI�tJicos, Límpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player Mp3, Computador
de Bordo, t.ocker

'

Ka G11.0

17.200,00
2005 - Preta - :Gasolina - Ar Quente, Limpador e Desembaçador

.

Traseiro.
. '

..... � �_-,"'if'''''.'.''.'''''. '-""#�

Crv Ex 2.0
,

.

..73.500,00
2007 - Preta - Gasolina - Ar-condiçionado Digital, DireçãoHidráulica, Vidros, Iravas

, e Espelhos Elétricos, Limpador eDesembaçadorTraseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Cd Player, Computador deBordo, 4x4, CâmbioAutomático,

.

Bancos em Couro, Freios Abs, AirBag II.

«, ' •• � • -

#. ,. • .,.. ". l1li. � ... � • .. ... ..I.

, • I t I •

, ,

--- ...._' �_.� '-� ..

"
- - lo � _ __

I t 'I "

..

Presente no Brasil há 10. anos, 'a Nissan

mantém um' parque fabril em São José dos

Pinhais (PR), onde produz atualmente a picape
Frontier e os modelos da família do monovolume

L:ivina - LhAna,
_

Grand Livina � X-Gea�. Conta ainda
com uma rede de mais de 100. concessionárias
presentes nos 26 Estados brasileiros e no Distrito

Federal. A marca ainda oferece para Ú mercado
.

brasileiro o Tiida Hatch, Tiida Sedan e o Sentra.·
,

'Você pode ver de perto porque a Nissan é
uma marca inovadora ao fazer um test drive.
Basta ligar para a Nix e .agendar o seu: 47

·30324300.

.

Fielder Xei 1.8 Aut.
�

45.900,00 c 1
. 2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas.e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-levei Faróis de Neblina, Cd Player, Gâmbio
Automático, FreiosAbs,AirBag II.

.

Clio Hatch Ro 1.0

.·18·�OO,oo
2003 - Cinza - Gásolina � Ar-CondiGionado, Dir�ção Hidráulica,
Travas Elétricas, Limpador eDesembaçadorTraseiro..

. 'I

8.900,00.
Uno Eletronic 1.0

1994 - 2p '- Bordo - Gasolina - Ar-Condicionádo, limpador .e

Desembaçador Iraseiro.
�

.,
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FORD RANGER .2.3 XLT 16V 4X2 CD
GASOLINA 4P MANUAL 2008

R$47.800,OO.

510 Píck-up Std 2.8 4x4 Cd Tb
lnt. Diesel 2004 R$ 54.800,00

..
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Frontier 2011 XE 4x2 R$ 80.990,00 com pintura sólida, taxa 0,99% a:m., 60% de entrada e saldo em 24 meses. Nissan Sentra MT 2012, R$ 54.990,00 com pintura sólida, taxa 0,99% a.m, 60% de entrada e saldo em 24 meses.

t Livina 1.6 MT 2012,R'$ 43.990,00 com pintura sólida, taxa de 0,99% a.m, 60% de entrada e saldo em 24 meses. Nissan Tiída Sedan 1.8 2012, R$ 44.500,00 com pintura sólida, taxa 0,99% a.m, 60% de entrada e saldo em 24

I meses. Financiamento pelo CO.C(Crédito direto ao consumidor), pelá CIA de crédito, financiamento e investimento Rei do Brasil. Credito sujeito a análise e aprovação de cadasíro.A Nissan reserva-se ao direito de alterar as

! .especlâcações de seus veículos, serviços e taxas sem aviso prévio. Ofertas válidas até 30/04/11 ou enquanto durar o estoque.
'

I .'
.

1 .'
. Faça revisóe 'em seu veícu r

,
anne. te .. '

.
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MISSAM FRO TIER
�XE 4X2 2011

• AR 00fIJICI0IAb0 '"� tIORAlu:A COMAJUSTE OEALTURA'OEVOlNfTE

•

MISSA" TIIDA SEDAN 2012
1.8 FLEX • eMAS

..

R$54.990,00 ã vista .

, ".

• MCOJIIaIIUDO
.'�e.EIIIlrA
.. flOIO�
" ""QI1laJlUmlf
.�AaS_aln.·

. IM CDDlUlllDlIE...,

• ARCONOJaOHADO
• RAmo COMQ) Pt.AYER fMP3
1f DJREÇÃO El.ÊJRICA
• VIDROImAYA NAS 4 PORTAS
EESPB..HOSBáRICOs

LiOER DE VENDAS
DA CATEGORIA NOS
ESTADOS UNIDOS

., ..,.._!UW
li ....,. 4ft1D1S·
E I5PEllIíGS.B.áJIOOs

".�_.RR5rA
.,,,ftÉIIlD

.•�

.r......4A1R!l\i
EeHII.IIIlIISB.óIa$
FABRICADO NO 8RASB..

,
. .' ...

o MAiOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA, COM 449 LITRO!?!
l ....

• -t, II ti.

.»

IX
,

,
.

SH IFT_lhe way'you move.

Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinvtlle - se
Fone (47) 3032.4300 - wwwnissanntx.corn.br

•
.

.. �
PROGRAMA �\.direçãc especial � .

Consulte c�ndições eepectete.
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914 -, Com baú, "ano MONTANA Vende-se

95, aceita. carro menor ,1.8 MPFI -SPORT 8V

,

valor até R$20, 000.00. FLEX POWER 2007 -,

R$45.000,OO TR: 9163- PRETA,' KM '58.000, Ar'

8894.
' Condicionado, Direção'

Hidráulica, Alarme, "

fJra\(às, Vidros, elétricos,
Rodas de liga 1115", Unico
.oqNO � Manuais. Valor R$ ,

30.990,OO.TR: Diógenes -

8855-3800

z: CAMINHÕES
- -

CAMINHÃO WV 790- Ano'

,91, Baú, aceita-se carro

até 20' mil. R$40.000,OO.
TR:88695915 com João.

CAMINHÃO 'PUMA

<, CAMINHÃO SCANIA

Tl12H- Ano 83, pintura
�' pneus novos, mecânica
revisada. TR:3370�7144.

ano 2007, R$21.000,OO. PALIO EDX Vende-se ,4 ESCORT PERUA 'ZETEC-

TR: 8477-7353 com portas, ano 98, Completo. Vende-se GL 1.8 16 v, Ano

Wiliam. TR: 9918-9996 1998 Azul, com direção
hidráulica, / alarme,

PALIO FIRE Vende-se ano ar quente. e llmpador
,2004, cor' prata, com: traseiro. Valor $10.000.00.'
vidros, travas, alarme, 'Contato Moacir 3372

limpador e desembaçador, 3465.
4 pneus novos. R$
18.000,OO.TR:3-275-3538
ou 9931-9410 com Célia.>.

STRADA, ADVENTURE 1.8

Vende-se ano2Q05, cabine
estendida." R$26.000,OO.

VECTRA Vende-se ano 99, TR: 3273-0633 ou 9106- BELlNA Vende-se ,GL 1.8

completo, pneus novos.' 2263 com Wesley. ano 90, reformada, TR:

R$18.000,OO.TR:3273- 3370-5034.

0992.

VECTRA ELEGANCE

Vende-se Ano 2009/2010,
completo 29:000 km, RS
52.000,00 TR:3376-2776

VECTRA Vende-seCD

completo, 'ano 98, cor

prata, 98.000 km original.
,R$16.000,OO. IR: 9141-

6810.

, .

CAMINHÃO' HYUNDAI
, HR Vende-se ano 2008, ZAFIRA Vende-se, ano

2.5 Turbo Diesel, com' 2001, cor branca em

baú A por R$ 50.000,00 ótimo estado.' TR: 9912-

sem troca. Estuda-se ·3500.

_ propostas. TR: 47 9187-

7222 com César.
'

IWII�IIIUil�1! CHEVROLET

CHEVETTE Vende-
-

se Ano 87, prata, todo

'" reformado, 4 pneus semi

novos. Aceito propostas.
R$4�500,OO. TR: 8817-

0595.
'

S10 Vende-se ano 97, a

gás, direção hidráulica,
a ro �/2·1", protetor' de
caçamba, bancos em

couro, documentos pago.
_ IR: 8479-4383.

c

11I/llIlmllllEP'BJIIM ,FIAT

UNO MILLE ELETRONIC

VENDE-SE ANO '96, 2

PORTAS, COR PRATAi
R$7.000,OO. TR:3370-

1161.

CORSA HATCH- Vende

se ano 2001, completo,
,sem direção Hidráulica,

R$15.000,OO. TR:3376-

2776. UNO ELETRONlé- Vende-

se ano 96, cor prata, duas

CORSA SEDAN- 'Vende-se' portas, R$ 7.500,00. TR:
,

,3370-1161.

1.0 Vende-se ano. 2008,
4.- portas, completo, '

R$25.00'O,OO. TR: 9978-

9452.
CG 125 FAN - Vende-

se, ano 2008, cor preta"
pneus

-

novos, KM 12�800

R$ 3'.500,00'Tratar 9620-
8384 com Elslo,

PALIO CELEBRATIQN

-- FORD

7223.

FALCON Vende-se ano

2004 corpreta R$4.500,OO
+ 22 parcelas de R$298,OO.
TR: 3273-6708 com

Antônio.

.ESCORT EUROPEU vende

se cor azul metálico,
motor AP 1.8,: 8 válvulas
ano 96 R$9," 300,00.
TR:3276-14l0

HORNET Vende-se ano

2008, preta,' com 8.000

km, único dono. TR: 3273-
0633 ou 9106-2263 com

Wesley.

,TWISTER Vende-se ano

2003, cor vermelha, troco,
por, carro, R$ 5.300,00.
TR:3370-1161.

!iIMH!J!ôHflI,,'j! MOTOC IC LETAS
CG TITAN 125 Vende-se 2

.

motos ano 2002, pintura
nova, R$2.500, negociável.
TR:8817-0595.

BROS 150 ES' Vende-se

ano 2008, preta, 1.8ÓOO
km. Único' dono. Partida '

Elétrica. IPVA 2011_pago-.
TR: 91964595 com Ivan.

CG 125 TITAN - Vende:"
'

.s:

FOR6 KÃ - Vende-se GL,
"

se' 'Ano 2002, toda HONDA CBR 1000f Vendé
ano 2003, ,Prata, Motor revisada com' placa final se Ano 1995, Preta,' RS
1.0 trava elétrica, alarme, 9,

-

R$ 2.700�00,' aceito 18.000,OOaceita troca ':rR:
ar quente, desembaçador

,

propostas. TR: 8817-0595 .. (47) 3371-8153/9186-
e limpador trazeiro, IPVA 7223.

2011 pago, 4 pneus novos,
revisado, em excelente
estado de conservação:
R$15.000,OO TR: 9617-

2252.

CG 125 FAN Vende-se ano

2008, Preta, R$ 3.500,00.
PAMPA -Vende-se 1.8 GL TR: (47) 3371-8153/9186�
,- Motor AP, Cor azul, ano 7223.

94, Banco 3 _pass�geiros
'

. ,

96.000 Km Capota de fibra
.

TWISTER- Vende-se ano

Único, Dono.
'

TR:
- 8404-. 2Ô03, cor vermelha,

8886 com Jürgen aceita-se carro mil de
menor valor. R$ 5,:500,00.
TR: 3370-1161. '

FORD 'KA- vende -se

modelo 2009 com ar,

direção, trava e alarme,
branco R$:' 24.500. TR

9135-8.60l.

FIESTA HATCH - Vende-se

LO, ano �007, Completo,'
r' '

Cor preto, 'Valor: R$
,

'

25.000,00. TH: 3376-2974
ou 8478-7190.

DAFRA LASER 150cc-

Vende-se ano 2009,
R$5.0QO,OO. TR: 9172-

1527.
mmw. OUTROS

,

HONDA FAN 125 -Vende-

se ano 2006, cor preta,
R$3�OOO,OO. TR: 479938- COM'PRA-Sf Carro, Moto

,5431 Ueslei. e Utilitários financiados

,mesmo com parcelas e

documentos em atraso,
pago á vista. TR:, 9660-

2989.

HILLUZ � Troca -se Ano

2006, modelo SR 3.0. Por

Hiltuz SW 4, ano 2008 ou

HONDA CBX TWISTER

Vende-se ano ' 2002,
Vermelha, 'R$ 5.500,00.
'T'R:' (47) 3371-8153/9186-
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, .

93/94 1.6 gasolina, ótimo serri ar cond. Com capota
estado, único dono. IPVA marítima e protetor de
2011 pago. TR: 3370- 'caçamba, roda de' .Iiga
0935/8807-4490' com leve, aro 15, rebaixada

Renato. legalizada. R$25.000,OO.
TR: 8431-0316 ou 8852-

GOL 1.6 Vende-se ano. 92, 0400 com Rudi.
cor branco, motor novo

na garantia.
-

R$7.900,OO'. SAVEIRO Vendo Troco ano

TR:3275-3538 ou' 9931..: 95, cor prata, motor AP
.

9410 com Célia. 1.6, VE, TR, Al, Rll, lM,
excelente' estado. Valor a

SAVEIRO FlEX Vende- combinar. TR: 9172-9175
GOL Cl Vende-se' ano se ano 2004, 'completa

.

ou 9175-9174.

83, fusca com. 'mecânica
toda revisado, com jogo
de rodas esportivas "14".
Necessário apenas alguns
reparos na lataria.R$·
3.000,00. TR: 9935-9299

R$ 'S8.00éY,OOestuda rebaixado e legalizado,
trocà: . Tratar. (41) 3371- TR: 3376-2782.

8153/9186-7223
SAVEIRO 1.6 Vende-se

JIPE Vende-se valor á Ano/modelo' 2004, cor

combinar TR� 3371-8437. grafite, com Direção
Hidráulica, Roda de liga

BUG Vende-se valor á leve 15", ·Tra�a elétrica,
combinar TR: 3371:..8437. Vidro elétrico, alarme,

capota marítima, farol
FlORI NO FURGÃO -. de neblina,. Rebaixada
Vende-se motor 1.5, cor legalizada pelo Inmetro,
branca, . ano 89 valor á documentação 'em dia.
combinar T.R: 9997-4003 $R . 25.000.000. TR: 47
Dário.

.

8431 0316 com' .

TRATOR NEW ROLAND

Vende-se ano 95, 2.500

horas trabalhadas, todo
reformado, '. revisado, 4

.. ,

pneus novos. TR:8452-
. 0178 com Marco.

Rudi Gartner.

FUSCA Vende-
se ano 79, .

motor
.

1300,
d.o c u m e n tos

.em. dia,
ótima

CAMINHÃO HYUNDAI' HR
em

conservação,
Vende-se ano 2008, 2.5 A'

m e c a n I c a "

Turbo' Diesel, . com baú.
estofamento

Argi por R$ 50.000,00 f "1
.

e um arra
sem troca. Estuda-se'·

'ti'- . em
.

o mo
propostas. TR: 47 9187-

t d Valor'
c,

. es a o.
7222 com .esar, . á combinar

TR: 9997-4003
PAJERO FUll VentJe-se

Dário.
motor 3.5 V6, ano 2003,
cor preto, automático. TR:

. 3370-7144 .

FUSCA _ Vende
se ano .74,
motor 1300,
cor bege,
totalmente

, RENAUlT
-

original, para
colecionadores.

_

Mando fotos
FURGÃO MASTER lONGO' 'por email para
Vende-se' ano 2005. TR: lntere ssa do s.

9f?53-9936.
.

TR: 3370-2969

ou 9607-1876.·
S"ANDERO EXPRESSIQN 1.0
Vende-se ano 2011, prata,
direção, travas e vidros

. elétricos. R$31.900,OO.
TR: 9167-2437.

FUSCA Vende
se ano 67,
cor vermelha,
totalmente

original, com

bancos em

couro branco,
ótimo estado.
TR: 33JO-2969

. ou 9607-18076,

.', VOlKSWAGEN

GOlF GlX 2.0 Vende-
FUSCA Vende

se ano 97, cor verde,
se cor bege, ano

com Diogo.

GOL Vende-se ano 2002,
branco, plus, 04 portas
- Quitado. R$14.500,OO.
TR:3371-8009

3370-7500
,

'I.···C··U". ·"LO·
.

s·'·"':: .

.,
." __

. -

-.

.

,

- -

Rua .Walter Marquardt, 26�O

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência no negociação

Nós garantimos o preço

. ,
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Comemoração é uma boa oportunidade para quem procura em,prego

P sr NI E

Dia dasmães é
foco do comércio
antes daPáscoa
Data deve abrir 28mil empregos
temporários em todo o país

Exemplo de
shopping no Rio
No, Shopping Tijuca, por

exemplo, 'lojas de roupas fe

mininas, sapatos e acessórios
estão oferecendo cerca de 40

vagas empregos. Há. oportu
nidades para cargos de vende- .

dor, caixa, estoquista e subge
rente em lojas como Cantão,
Chifon, Contém 19l Ecletic,
Enjoy; Fenêtre, Folie, Kara

mello, Leeloo, Mademoiselle,
Mith, M.Officer, Pepper, Pon
tapé e Verty. Os pré-requisitos
variam conforme a vaga. Na
Leeloo e Ecletic, por exemplo,
basta a candidata sermaior de
18 anos. Já na Chifon, é neces
sário ter o ensino médio com

pleto e um ano de experiência.
Para a vaga de subgerente da

Mith, também é preciso ter

experiência de trabalho. O

comportamento também é
avaliado já que as lojas procu
ram pessoas comunicativas,
simpáticas e pró-ativas.

A Páscoa é amanhã,
mas o comércio já está
de olho em mais uma

comemoração'especial: o
Dia das Mães.

da apenas pelo Natal.
Em geral, a escolaridade exi

gida é o ensino médio e a idade
mínima é, de 18 anos. Para este

ano, a Asserttem (Associação
Brasileira de Serviços Tercei - .

rizáveis e de Trabalho Tempo
rário) prevê a abertura de 28
mil vagas temporárias exclu
sivamente para atender o au

mento da movimentação co

mercial no período. Segundo a

pesquisa, encomendada pela
entidade ao Instituto de Pes

'quisa Manager, cerca de 37 mil
contratos firmados para a Pás
coa podem ser prorrogados
devido à proximidade entre as

duas comemorações. No total,
a expectativa é de que 65 mil
trabalhadores sejam emprega
dos no período e que 10% per
maneçam como funcionários
efetivos.

ara quem procura tra

..." balho, inclusive os que
estão atrás do primeiro
emprego, essa é uma

boa oportunidade, já que a

maioria das lojas não exige ex

periência. No Rio, os shoppings
já começam a selecionar pes
soal para as vagas temporárias
que serão abertas para atender
à demanda da data, historica
mente considerada pelos lo

jistas como o segundo melhor

período em volume de vendas e

na quantidade de trabalhadores

temporários, sendo ultrapassa-

Informe Câmara, de Vereadores
de Guaramirim

Indica5õ�� aprovada� pelo legislativo de Guaramirim:
• Pedid� de ilumihação públllii;1 na Rua Ireqe 'Rpsa deli Silva Tomasélli, riô Bairro �ajxd OiÓguo,
pelo vereador Caubí Pinheiro,

• Pedido de construção de área dê Lazer no Bairro 'Avai, pelo vereador Lourival Longhi.
• Pedido de envio de ofício à Secretaria Municipal de Infra Estrutura solicitondo operação tapa

!bu!aco em todas (t� vias p�bli�as do MUliticí�iq;, de Guoramirim, 'Pel� -i,ereador Diogo Junckes,
• Pedido de envIo de ofício a 8rasil Telecom S/A., (Oi) solicitando extensão da linha telefônica

na Rodovia do Arroz, pelo vereador Osni Fortunato.
• Pedido de implantação de calçadas na Avenida Izidio Carlos Peixer, pelo vereador Jaime

de Ávila.
• Pedido de implantaç60 de lombad�s e redutores de velocidade na Roa Rodolfo Tepassê" pelo
vereador Jorge Luiz Feldmann.

• Pedido de ampliação da iluminação pública na Rua Mato Grosso, no Bairro Vila Amizade,

pelo vereador Gilberto Junkes.
• Pedido de macadame nas r'ubs laterais do Bairro Caixa O'agua, pelo vereador Mateus Safanelli.

• Pedido de iluminação no cemitério público municipal, e operação tapa buraco na Rua 28 de

Agosto, no Bairro Nova Esperança, pela vereadora Andréa Verbinem.

Entre no portal www.cmg.sc.gov.br.
acompanhe a atuação dos vereadores

e mande sua opinião. Sua participação
é muito importante para nós. Cidadania em primeiro lugar

Câmara de Vereadores

Guaramirim

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 2a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jara

guá do Sul - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Recisão de Contrato nO 036.09.006469-6

Autor: Rubens Friedemann e outro
Réu: Flávio Donizeti de Freitas e outro

Citado(a)(s): Flavio Donizeti de Freitas, brasileiro(a), Casado, Técnico Têxtil, RG

l08.343-06, CPF 010.950.778-99,-Rua Professor Antonio Estanislau Ayroso, 692,
Nova Brasília - CEP 89.252-270, Fone (047), Jaraguá do Sul-SC.

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em lo

cai incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito tramitam

os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação;
querendo, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊN
CIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, ele art. 319 do

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido
o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com
intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 09 de março de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 2a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do
Sul-SC - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO -

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - COM PRAZO DE 30 DIAS
Rescisão de Contrato nO 036.10.004722-5

Autor: Helen Ruth Janssen Berns

Réu: Hamilton Cardoso Júnior

Citando(a)(s) / Intimando(a)(s): Hamilton Cardoso Júnior, brasileiro(a), natural de Uberlân

dia-MG, Solteiro, Comerciante (autônomo), nascido em 27/05/1972, RG 6.158.579, CPF
585.515.651-68, pai Hamilton Cardoso, mãe Ana Maria Rosa Cardoso, Rua José Emmen

doerfer, 44, apto. 101 ou 102, Nova Brasília - CEP 89.253-000, Fone (047), Jaraguá do

Sul-SC.
Tutela Antecipatória: Ante o exposto, antecipando um dos efeitos da tutela, determina-se,
liminarmente, a restituição do veículo descrito na petição inicial à autora. Expeça-se man

dado de restituição, a ser cumprido no endereço de fl. 63, com as prerrogativas do art. 172,
§ 2°, do CPC. Efetivada a liminar, cite-se o réu, por edital, com prazo de 30 dias, cumprin
do o art. 232, li, V, e § 1°, do CPC, intimando a parte autora para cumprir o art. 232, III, do
CPC. ( ... ) Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em

local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os

autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, queren
do, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo

contestada a ação, no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos

articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). Ê, para que chegue
ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 09 de março de 2011.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 Economia

Indumak
Fundada em 25 de abril de 1963, esta ve

terana indústria de máquinas de empacota
mento completa 48 anos de existência. Ao

longo deste quase meio século, ela foi capaz
de não só-criar uma sólida posição no mer

cado como se tornar uma referência em ter-
f>

mos de tecnologia. Contando com um par-
que fabril com 4,8 mil metros quadrados no
qual trabalham cerca de 100 profissionais,
tem uma sólida presença nos mais diversos
mercados do país e do mundo, atendendo
mais de 2,5 mil clientes.

Juanna
Foi em abril de 1988 que um capaci

tado profissional da área têxtil decidiu
buscar uma complementação em sua

renda como executivo no setor e criou
uma pequena malharia, produzindo
pata terceiros em regime de facção.Vinte
e três anos depois, a sua facção de rnalha
passou por diversos estágios e tornou-se
uma confecção, mas sempre focada na

produção de artigos diferenciados que
utilizam uma técnica apurada.

Mulher ao. volante
A GM era uma das poucas empresas de

grande porte no Brasil comandada por uma
mulher até que a mesma deixou a presidên
cia em fevereiro deste ano. A montadora
acaba de anunciar que a californiana Grace
Lieblein - que comandava a unidade do Mé
xico, será a sua nova presidente no Brasil.

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 23 e 24 de abril de 2011

Mercado R ional

Lourival Karsten

Privatização na Grécia
o governo sinaliza sua disposição para

reduzir a participação em empresas do setor

energético, de telecomunicações e de trans

porte para obter um valor estimado em 50
bilhões de euros que poderá solucionar os

problemas da dívida.Assim que isto for oficia

lizado, a valorização do �uro atualmente em

curso deverá ganhar velocidade. São.novas pe
ças no quebra-cabeças da economiamundial.

Não é mais emergente
o Brasil deverá perder diversos benefí

cios com que contava em suas exportações
para a União Européia a partir de maio e

posteriormente também nos Estados Uni
dos e Japão. A quinta economia do mundo

.

deixará de ser consideradapobre e perderá
preferências comerciais. Isto faz parte do

esforço para pagar as contas dos países de
senvolvidos.

&lf�-"KI�OTEBOO.
DESDE1988

(47)3373-8008
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1380
safa 01 • Centro - Jaraguá do Sul-SC
jaraguadosul@casadonotebook.com.br

LOTERIA

01 - 02 - 03 - 04 - 05
07 - 08 - 09 - 11 - 13
17 - 19 - 21 - 23 - 24

1 ° 58.833 250.000,00
2° 18.259 22.000,00
3° 21.986 ·12.000,00
4° 38.003 11.000,00
5° 82.437 10.320,00 /

Sonhos de

. algodão
É este o nome da coleção d

pijamas da Marisol. A inovaçã
está no uso de microcápsula
com essência de erva-doce, cuj
aroma vai sendo liberado ao lon

go das até dez lavagens.

Mais lojas
A Marisol que já conta cor

uma rede de mais de 300 loja:
pretende encerrar o ano de 201

com a marca de 400 pontos d
venda de suas marcas. Esta qu
é uma das maiores indústrias na

,

cionais no segmento, chega ao
'h 447 anos com mais de cinco m

colaboradores distribuídos er

suas diversas unidades fabris.

Gigante na exportação
No primeiro trimestre de 2011 a Weg é a segunda

maior exportadora do Norte do Estado e a terceira de
Santa Catarina. Amaior é a Seara de Itajaí, seguida pela
Whirlpool de Joinville. Neste mesmo período as empre-I

sas do norte responderam por mais de um quarto das
I .

exportações catarinenses.
. .

INDICADORES

Nova gigante 'no setor
Depois de diversas dificuldades para fazer o negócio

deslanchar, a Brasil Ecodiesel parece ter encontrado o ca

minho, pois depois de incorporar o Grupo Maeda, acaba
de anunciar a incorporação da produtora de soja e algodão
Vanguarda. Trata-se de negócio de R$ 1,2 bilhão e vai cons
truindo uma gigante no setor de biocombustíveis.

20.ABRIL.2011
, ,

20.ABRIL.2011

. l!iIiJI/iiI/UII!JI!YIIi!l."/Jj"cm/ffllIIIIHlnfl/lmffJ/lll!1l!llill/il!ll/iilJllIlffl�/I;1I�Iili!I!llfJlI1llfl!!il!l!JlilllJld,'I/RJilUJili'll/IJII/l!JJdlljl!JJ/'dfilllml1/iflJ!1I1/iI!IPiwllllm{i!DJIJ/iIlJllllliJlflif!1lU!lLlfiliJl/!.'/fI/IiIlJ/Wf/fiIIIIIIllfllIliJlfllllidfli!JiI/lfil!lfilUl1fiIliWIIllHI1//IJ11mI/llmmlli/llIHIltUfl.HRIIl'rJlilJ/!lI/Jlfiil1llmlilllil/!Jil/iiJill1mdlmU/fII1i/li11#/fIl/flif!
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"

Na procissão, fiéis aproveitaram os momentos de reflexão para acender velas e orar em agradecimento pelas graças concedidas. À tarde, celebração lotou a Igreja Matriz (no alto'à direita) ,

,

ORAÇ-O
Vía-sacra reuniu

I '

,
,

,
.

quase 5mil pessoas

,ENERGIA

Gomerci�tes aproveitam
para oferecer café damanhã

As calorias gastas na subida e descida do morro puderam ser re-
'

postas facilmente. Na altura da 5a capela, uma barraquinha em frente

.à Mercearia Dida vendia quitutes. Já na chegada, em cima do morro,
um café damanhã era oferecido por um pequeno custo, A recomen

dação durante o dia, no entanto, é evitar as carnes _ e fazer algum tipo
dejejum que acompanha a reflexão, respeitando os próprios limites. o

. Fiéis começaram 'a Sexta-feira da Paixão acompanhando
a procissão, mas orações.continuam durante todo o dia
,JARAGUÁ' DO SUL

Rostos cansados; como,
um vislumbre dó sono

in�errompido, se, reuniam
aos poucos ao pé do

o morro do Rio Molha.

"

tizar sobre os perigos da degra- 'o A via sacra, para ela, é moti

dação da natureza, fazendo uni vada pela penitência e pela pró
paralelo com a Campanha da pria oportunidade de aproveitar
Fraternidade deste ano,

o cujo um dia de oração o

e reflexão _

lema é liA.Criação Geme em Do- assim como para Pedro Maríon
res de Parto". No caminho, com o da Rocha e a "esposa Antonina

tempo bom, apenas um vislum- da Rocha, com 67 e 63 anos res-

o bre de neblina, um carro e uma pectivamente, Pedro conta que
.

moto _ aparentemente,desavi- o casal acompanha as 'orações
ogo, o grupo ia aumentan- sados=- que tentavam descer o da Sexta-feira Santa desde que o

do. Quem conseguiu che- morro e tiveram que esperar a morro ainda não era nem mesmo

gar no horário viu a via- passagem dos cerca de 4,5mil fi- asfaltado. "Perdemos a conta de
..._sacra desde o início _ às

-

éis que passavam pelo caminho. quantas vezes viemos. Queremos
4h59, com um mísero minuto de Entre eles. Olínda Maria Rosa agradecer o que somos e o que
antecedência. Ainda no escuro," Buttchevits, de 68 anos, e o mari- ainda faremos; é um momento

velas eramacesas e pontilhavam do,Arno Reichow, de 77 anos, que ,

muito importante", ressalta Pedro,
a multidão de fiéis, reunidos na moram no morro e desceram até ,A tradição, se for pela vontade do
Sexta-feira Santa que antecede a o início para poder acompanhar casal, será passada para as pró
Páscoa para relembrar e celebrar a procissão completa pela quar- 'ximas gerações _ como a filha, o
a Paixão de Cristo.

'

ta vez� "Ano passado, nossos dois genro. e o casal de netos, com 11 e

As rezas que se seguiam em filhos vieram conosco. Esse ano 12 anos, qu� acompanharam-nos
cada uma das 15 estações pe- acabamos vindo sozinhos. mas namanhã de ontem.

diam, principalmente, proteção "neste fim de semana reuniremos
e esperança aos atingidos pelas toda a família para celebrar. a ' • Bruna Borgheti
chuvas e procuravam conscien- Páscoa", conta dona Olinda: ' bruna@ocorreiodopovo.com.br

·

Família de Pedro Marion costuma ir à procissão todos os anos

Orações continuam
durante todo o dia

O encerramento da via sacra foi conduzido pelo Diácono Diomar Ro
maniv; que assumiu a paróquia em janeiro e será ordenado padre em São

Bento do Sul, no dia 28 demaio. i'ASexta- feira daPaixão é urna caminhada

que relembra à morte eressurreição de Cristo, e urn dia de recolhímen-.
to. E continuaremos as orações nas comunidades, já que cada uma tem

·

seus próprios horários", relembra o Diácono. Namanhã de ontem, quem
·

participou da procissão teve a oportunidade de se confessar, assim como

aqueles que procuraram a IgrejaMatriz no Centro da cidade.

..

. i
.
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CRÔNICA
-FEIRA QUARTA�FEIRA, QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

ElyandriaApar�ida
Silva, escritora ,

KellyErdmann,;
jom�I;sta

CharlesZimmerman.n;
escritor .:

Santa preguiça

Desliguem
os celulares, esqueçam os e- 'pensar, pois o tal do ócio criativo é um traba

mails: é feriadão, é Páscoa. Hora de des- lho disfarçado de descanso, um engodo. Pre
cansar, de não fazer nada, de desacele- firo ir direto ao direito" ao-direito da preguiça.

.

rar e repensar nossas trajetórias. Nossa, .

"Uma estranha loucura se apossou das classes

já pararam para pensar como todos andam tão operárias das nações onde reina a civilização
atarefados? Numa correria semfim' Pois é, isto capitalista. Esta loucura arrasta consigo misé
tudo tem um preço: Eu começo esta crônica ci- rias individuais é sociais que há dois séculos
tando o'clássico personagem do escritor ameri- torturam a triste 'humanidade. Esta loucura é
cano Herman Melville (autor de Moby Dick), o o amor ao trabalho, a paixão moribundado
ousado escrivão Bartleby, que resolve simples-

.

trabalho, levado até ao esgotamento das for-
mente não fazer mais nada ças vitais do, indivíduo e da
da vida, e começa a passar os sua progenitora"
dias em estado de contempla- Este trecho integra o ir-

ção, sempre com a frase 'iA_cho reverente manifesto "0 di-
melhor não... copiar, escrever, reito à preguiça" de Paul La-
ir embora etc." Até que ele se fargue, publicado em 1880,
toma um estorvo tão grande e que faz a defesa do direi-
que nem mesmo seu patrão, to ao ócio, em oposição ao .

um altruísta, se compadece, tão proclamado "direito ao

Bartleby acaba na prisão por excesso de con-
.

trabalho", A luta pelo "direito à preguiça" é,
templação (vadiagem, diz a polícia) e, num cer- segunde ele, a luta verdadeiramente liber
to dia, não abremais os olhos o pobre Bartleby. tária, por meio da qual se construiria uma

Bartleby foi ao ócio absoluto, mas não vol- sociedade mais justa, regida pelo aproveita
tou. É impossível falar de ócio no século 20

.

mento do tempo livre e não pela lógica de
sem falar de "On the Road - Pé na Estrada". um esforço irracional e desumano. É claro
O livro de JackKerouac incendiou o sonho que não se pode levar o manifesto ao pé da
de milhares de mentes jovens, prontas para letra, mas é um grande ponto de partida
deixar uma vida confortável ecair no mun- contra o trabalho embrutecedor, O trabalho,
do, viajando de carona em caminhões, car- claro, dentro delimites, é uma atividade im-

f'

ros de estranhos, vagões de trens-Ou então prescindível à autoconstrução da humani-
'

em Iay Gatsby, do livro "0 grande Gatsby", de dade, mas a preguiça é santa. Bom, já disse o
. Scott Fitzgerald, que sabia, como poucos, dar Mario Quintana que a "preguiça é amãe do
uma festa. Na literatura não faltam exemplos. progresso. Se o homem não tivesse pregui
Mas' e na vida? D,o jeito que as coisas andam.. ç,a de caminhar, não teria inventado a roda".
terão que inserir mais umas oito horas nas Millor foi ainda mais categórico: "Trabalho
vinte e quatro diárias.

....

não mata. Mas vagabundagem nem cansa",
E não me venham .com aquela bobajada Depois dessa, vale a pena esticar as, canelas

. do Domenico de Masi, de ócio criativo, nem e abraçar o final de semana de vez.

LANÇAMENTOS
LIVRO

o Navio do Destino - ..
Rosine De Dijn narra a dramática história. do vapor de luxo Serpa Pinto e

'

.

nos coloca diante dos abismos -e absurdos da Segunda Guerra'Mundial. Orgu-,
lho da marinha mercante dePortugal, o Serpa Pinto condúziu de volta à Alema�
nha, na primavera de 1942, oS alemães que viviarr no·Brasil e qtJeria,m lutàr
pelo Führer e pela pátria;' atravessando o Atlântico no sentiâo oposto, o navio

representou a última rota de fuga para os judeus perseguidos que ainda pude-
ram abandonar o Velho Mundo pela cidade portuária -de Lisboa.'

.

.

O cinema já apresentou diversos ótimos filmes sobre pessoasconmacas
em prisões, e este "Montanha Cega" joga nova luz sobre o tema, mesmo sem
se passar em um presídio, mas sim numa pequena cidade chinesa. O roteiro

acompanha o drama de uma garota vendida como escrava para osmoradores
. de uma vila onde as mulheres são raras - e, justamente por isso, o bemmais
valioso do local. Abusada e agredida constantemente, ela busca um modo de

. escapar deste martírio, contando apenas com a ajuda de um professor.

(

I

- todos os dias)

CLIC DO LEITOR

'Esses dois gatinhos estão para adoção.
Eles foram achados na 'rua e precisam de um novo lar.
C�ntato pelo telefone 9927-9646, com Deise �u Frank.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Rio (Dub)

.

(15h, 17h,.19h, 21h - segunda, terça e quinta)
• Rio (Dub) (13h30, 1!?h30, 17h30, 19h30, 21h30

- sexta, sábado, oomíngo.quarta)

• Cine Breithaupt 2
• Sexo sem compromisso (Leg) (14h40, 19h -

todos os dias)
• O Ritual (Leg) (16h50, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Hop - Rebelde sem Páscoa (dub) q,5h20,
17h20, 19h20, 21h20 - segunda, terça e quinta)

• Hop - Rebelde Sem Páscoa (dub) (13h20,
15h20, 17h20,-19h20, 21h20 - quarta, sexta,

, sábado e domingo)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
•. Rio (Dub) (14h, 16h30, 19h15, 21h20

,

- todos os dias) .

• Cine Mueller 2
• A Minha Versão do Amor (Leg)'
(13h40, 16h15, 19h, 21h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Pânicod (dub) (14h20, 17h, 19h40, 22h

• Cine Garten '1
• Rio (Dub) (14h, 16h30, 19h,-21hl0

- todosos dias)

• Cine Garten 2
• Hop - Rebeldes sem Páscoa (dub)
(14h45, 17hl0; 19h30, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Eu sou o número quatro (Ieg) (14h15, 16h45,
19h20, 21h40 - todos os dias) ,

• Cine Garten 4
• A garota dà capa vermelha (Ieg) (14h30, 17h,
19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Pânico 4 (Leg) (15h, 17h20, 19h40, 21h50 -

todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
·�io (Dub) (13h30, 15h40, 17h50, 20h - todos
os dias)

• Rio (Leg) (22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt

_

• Fechádo para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Sem exibição

CORDEL ENCANTADO

Virtuosa se desespera com o sumiço da
filha. Miguezim leva Açucena para TufikjFarid a

.socorrer e ele a reconhece. Herculano suspeita
que Açucena seja a princesa. Nidinho sugere que
as crianças levem a comida de Cesária para ser

analisada no laboratório. Herculano é incentiva
do por Cândida a não contar quem é a filha de,

Augusto para Úrsula. Inácio rouba o dinheiro que
Patácio guardou em seu escritório. Carlota pede
que Fausto lhe dê um presente. Patácio desco-

.

bre que o dinheiro sumiu e Ternurinha acusa Ce
sárla de tê-lo roubado. Timóteo desconfia da pro
teção que Januário e Herculano dão a Jesuíno.
Bel entrega um bilhete para Úrsula avisando que
ela terá notícias da princesa. Herculano revela

para Augusto que descobriu onde está sua filha.

MORDE E ASSOPRA
Maria João avisa Abner sobre o incêndio em

sua fazenda e ele constata que perdeu toda a

colheita. Naomi insiste em saber o que é o amor

e ícaro tenta beijá-Ia. Dulce reconhece Madonna
e resolve devolver a cadelinha para a dona. Ali-
ce passa mal e Minerva pressiona Guilherme a

cuidar da noiva. Xavier encontra um galão de ga
solina no mato e Abner conclui que o incêndio foi
criminoso. Alice conta para Inês que vai se casar
com Guilherme. ícaro mostra as imagens que Za

riguim capturou para Júlia. Minerva recebe Josué
na prefeitura e Maria João fica intrigada. Aquiles
e Padre Francisco comandam urnamanifestação
contra o prefeito. Júlia oferece apoio a Abner, .

mas ele' rejeita. Celeste reivindica sua parte na

herança do pai para ajudar Abner.

INSENSATO CORAÇÃO
Araci inicia' uma rebelião no presídip para ten

tar fugir. Léo fala para Pedro pedir ajuda a Marina .

Norma tenta convencer Aracl a se render. Clarice
confessa a Gilda que entregou alguns documentos
de Cortez para a Polícia Federal. Vitória consegue

, um emprego para Pedro. Roni e Dáisy ficam nervo

sos ao ver o público sair no meio do show. Fabío
Ia fica arrasada com o fracasso do show e deixa
Milton sozinho. Lídia avisa a Cortez que a polícia
está esperando por ele, em casa. Wagner não
atendeo telefonema de Cortez. O banqueiro con- :
segue falar com Henrique. André fica fascinado
com Leila ao vê-Ia na Barão da Gamboa. Douglas'
fala com Bibi, mas ela o rejeita. Araci 'ameaça
Norma novamente. Cortez é preso na Barão da
Ganiboa na trente de Rafa e Natalie.

I " I

• .., ,� f , I
./ I.'" I ti •. ' f

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Hoje, sua vida social conta com

energias positivas, aproveite
para rever os amigos e ampliar

seus contatos. A dois, é tempo de com

panheirismo e_ cumplicidade. Converse'
mais com seus amigos.

Não deixe a desmotivação to

mar conta ôe seu astral. A dis-

tância, o ciúme ea desconfiança
podem' s�r os piores obstáculos da sua

vida afetíva neste momento. Pensar po
sitivo pode melhorar seu astral.

GÊMEOS
Há sinais de conflitos, discus
sões e intromissões" tanto de

sua parte na vida alheia quanto -o con

trário, No romance, é preciso esclarecer

uma situação rnalresolvida. Não brinque
com assuntos importantes.

CÂNCER
Há um .aspecto tenso entre

o que você deseja e o que os

outros esperam que faça. No re

lacionamento amoroso, convém evitar

extravagâncias. Fique esperto(a) com

um rival ou concorrente.

LEÂO
No trabalho, problemas com

comunlcação ou perda de da-

dos não estão descartadas. No

campo afetlvo, a distância entre você
e seu .par pode aumentar. Evite impor
suas ideias para as pessoas.

Não convém fazer gastos des
"';i!!Il;

,I necessários neste sábado.

Conflitos no campo afetivo não

estão descartados, pode romper rela
,

'

cionamento desgastado. Cuidado com

assinatura de documentos.

��LlBRA-
'

Aborrecimentos não estão des-
'_111""''''1

"""'� �

'.',

cartados neste dia. Não leve

tudo tão a sério ou pode acabar
se desgastando à toa. A dois, há chan

ces de um rompimento. Aproveite osá
bado e saia da rotina!

.

ESCORPIÃO ,_

� Você terá a impressão de que

� as c?isas estão com um ritmo
,

mais lento, mas não tente for-

çar os acontecimentos. Na vida afetiva,
não convém tentar uma reconciliação.
Pense mais antes de agir.

,

SAGITÁRIO
Ainda não é o momento de

contar com dlnlieiro que estão

lhe devendo. Desentendimentos'
não estão descartados neste dia, inclu
sive no campo afetivo. Não convém ficar

na dependência alheia.
,

, CAPRICÓRNIO
Muito trabalho pode ser preju
dicial para você neste momen-

to. Mantenha a calma ou pode
gerar atrito no ambiente familiar. A dois,
há sinais de decepção. 'Respeite suas

limitações no decorrer do dia.

-

--. ' AQUÁRIO
Há sinais de obstáculos no de

correr deste dia, mas não se

deixe desanimar. O relacionamen

to afetivo não estará do jeito que você

gostaria nesta sexta-feira. Cuidado, bri
gas não estão descartadas!

,PEIXES

Há sinais de discussões desne
cessárias, fuja delas e não vai

,

se arrepender. A qualidade deve

sobressair à quantidade em tudo o que
você fizer. Mantenha-se longe dos pro
blemas que surgirem.
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Robert. Pattinson
revela fobia

.
' Em entrevista ao programa de TV norte-americano

"The Ellen DeGeheres Show", Robert Pattínson revelou

que sofre de urna fobia: "Tenho pavor de palhaços",
contou ele. O astro de Crepúsculo disse ainda que de

senvolveu a coulrofobia depois' de um acidente que

presenciou em um circo. Além d,e Pattinson, outros fa
mosos assumiram sofrer da mesma fobia. Entre eles,

,

o ator Johnny Depp e o rapper P: Diddy.

Atores '(ia Globo
em campanha·

Grávida de sete meses, a atriz Danielle

Suzuki se junta a Milton Gonçalves e Juliana

Knust na campanha de vacinação contrà a gri
pe do Mlnistério da Saúde, que começa na pró
xlma.segunda-teíra, dia 25. Juliana posa para a

, campanha com o filho, o lindo Mateus, de sete
meses, no colo. A vacinação estará disponível
para idosos a partir de 60 anos, crianças de
seis meses-a m�nor de, ools anos, gestantes,
indígenas e os trabalhadores da Saúde.

Beyoncé e Jay-Z .

pagam 20 mil em hotel
o casal Beyoncé e Jay-Z não, pouparam dinheiro

em estadia em Paris. Os cantores que comemora

ram três-anos de casamento na capital francesa, se
hospedaram em um hotel que custa nada mais nada

menos do que US$ 20 mil dólares (cerca de R$ 32

mil) por noite. A suíte deles tem dois andares e fica no

Hotel Le Meurice. Porém, aparentemente, isso não é

problema para a dupla que segundo o site Celebuzz,
,éo casal mais rico do showbiz.

DIVIRTA-SE

O 'Zuper Herói,
o português estava andando à noite num lugar perigoso,

quando dois assaltantes encapuzados o abordaram e come

çaram a surrá-lo.

Enquanto apanhava, o português gritava:
- Socorro! - Alguém me ajude!
Nessa hora, surge do nada um homem vestido de preto com

uma máscara preta, Chapéu preto e uma espada.
O homem luta bravamente com sua espada até que num

dado momento, depois de mais de 15 minutos de combate,
faz uma marca Z no peito de um dos bandidos. O outro me-

. liante foge, mas também recebe urna marca Z na testa.

Eles fogem correndo.

Ó português, ainda no chão é ajudado pelo homem.
- Levanta, Manoel.

- "

Todo machucado, mas aliviado e salvo, ele agradece:
- Valeu, muito obrigado, Zuper-Homem!

Juiz autoriza fotos
da aíltópsiade MJ

o juiz que está' julgando o caso da-morte- de Mi

chael Jackson permitiu o uso de fotos da autópsia
feita no corpo do cantor como prova para incrimi

nar o Dr. Conrad Murray, Segundo o site TMZ, uma
das fotos mostra o rei do pop vestido em cima de

uma maca e a outra o mostra sem roupa. Ainda de

acordo com o síte, o juiz determinou que algumas
partes das fot-os sejam "bloqueadas".

U2 planeja gravar
DVD no Corcovado

,'Russell e
Katy podem
atuar juntos
Eles estiveram seis meses se

parados, por questões de trabalho,
mas esta semana Katy Perry e o

marido, Russell Brand, foram-vistos
"

no tapete vermelho na estreia do fil-
me Arthur, em Londres. Aproveitan
do um pequeno descanso na turnê,
Katy não' deixou de acompanhar o
marido, já ele em entrevista ao site

'

Perez Hilton, disse que quer fazer

um filme com a esposa: "Seria óti
mo. Estou aberto a isso".

Além do show gratuito em Copacabana na vés

pera ôa Copa do Mundo de 2014, o U2 planeja
.

gravar um DVD no Corcovado. Segundo a coluna de

Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, a
ideia é convidar parceiros para cantar com a banda.
A renda seria revertida para projetos humanitários.
Entre os brasileiros que Bono Voz quer convidar es
tariam Ivete Sangalo e o Roberto Carlos.

, SUDOKU

SOBRE O JOGO
, É um jogo de lógicamuito
simples eviciante. O objeti-

, vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

• r '

ANIVERSARIANTES
23/4
Adriano Kremke
AlexRosa

.

Ana Julia Lennert
Astrit K. de Carvalho
Bemadete Ap: T. Guths
Brenda R. da Silva
Carlos J. de'Andrade
Charles Schumann
Claudio Fuzzi
Deise P. Delagnolo
Deneir A. Marinoso
Fabio Umbalinski
Franciene S. Junkes
Gabriela Bertoldi

Hildegardt H. H. Hack
.íímarSiwerdt
Isolde Petre
Jean de S. Simm

, Jessica T. Lennert
Lauro Pelling
Usiane M. de Souza
Luana C. Gaspar

-

Luiz C. Prestes
Luiz-C. R. Chagas
Márcio R. Vitkoski Junior
Norma Bolduan

-

Romario V. de Miranda
Tania &:)rtoldi '

Valeria M. Soares
Waltraud Gonçalves

24/4
Akino Ioyarna
Aldo Kanzler
Aline C. Muller
Anitãleithold
Bárbara S. Engelhardt
Carla A. Herber
Clara daSilva
Cleverson M. Backes
Denise Ap. L. Henning
Dinalrnar Prutska
Eliane C. Bogo
Flavio F. Stinghen
Galdino Buzzi
Iraci Feustel
lraci R. Radunzki
Jacira Forbici
Jair A. da Cruz
Joao Lacerda
Kenedi de Souza

Laríssa Nioocelli
Lourdes Neitzel
Marcíele Erdmann
Marco A. de OliVeira
Maria C. Klein
Maria E. W. dosSantos '

Miguel Vieira
Nelson Gimenes
Odimar Joao Ber:t:oldi
Olinda Gessner
Patricia Jensen
Paulo Becker Rlho
Ricardo Senhorinha
Sandro Augusto

•

Sibele Schmidt
Solange Geise
Terezinha Piontkewicz
Vali P. Siefert
Valter A. Wedmaj1n
Veronica Lux Enke
William T. Krueger
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moagoncalves@netuno.com.br

·Moa Gonçalves
Pense nisso

...... siu!!! Você que está com disponibilidade e energiaexcessí- ,

..., va. Entende que o trabalho profissional e·em casa não "re-:"
cheiam" satisfatoriamente o seu tempoe que há em você um

desejo de fazer algo amais. Pois vou lhe dar um conselho pelo
qual você vai me agradecer: reserve uma hora por semana e faça um·
trabalho voluntário. Isso mesmo, dedique uma parte do seu tempo a

pessoas que precisam de cuidado e atenção. Ajuda opróximo e a você
.

.

E
.

""mesmo. xpenmente ....

NAS RODAS·'
fiA artista plástica Tânia.
Cotrim estará até o dia .

cinco de maio expondo seus
.

trabalhos de artes no Hotel
Vale das Pedras ..

•AnaMelo apaga velinhas,
corto o bolo e recebe o coro de

parabéns bem neste sábado, 23.

• O meu amigoWalter
.

Krüger é só felicidade. Ble
casou a sl!a bela filha Dayane,
no último sábado.

.

, Tainan 'de Souza estará na capa da revista Nossa, edição de maio

. On'de comer
bem em

J�aguá
Na Confraria do Churras

co. Todo dia uma novidade.
No fim de semana com niui
ta promoção. Vale dar uma

conferida.

Deise Soares troca" idade no
.

.

domingo, 24, e comemora
com os amigos no dia 30,.na.
f�$ta Ou,,"SQecial ,B;.DaYí no ."

. Parque Aquatico Ocaê
..

. '.

Up date
Embora São Pedro faz

de conta que não está nem
ai, o inverno está quase'
chegando e com a tempera
tura mais amena - se é que

.

a gente pode dizer -, Duas
das mais pontuadas empre
sárias do mundo fashion,
Juliana e Tatiane, já rechea
ram as araras da sua Donna
Anna Boutique com peças
da nova coleção outono
inverno de roupas fofas, ro- :

.

mânticas e superfemininas.
Dá só uma olhadinha.

., Estará, em Jaraguá dá Sul
.para shów nacional Ricky
Vallen.Voltô ao assunto..

�

';'

,qia.,�O de �btiltsábado'
próxímo, no Amizade,
a 3� Macarronada
Bene cente do a.

"
'

I

. ,

!'l47}
3371-25·52

speedpress@netuno.com.br
'

Rua B.arão do R. io B;.anco. 41.' Centro - Jaraguá d.O Sul
"!JJti!DIi/IiiNiiFI.!i!JII!IJIJ!fIjjfUlI!1!1I111!l!ljDJfl�;�mllliiJJllilq;I1IíJlj$��,

Regiane Aldrovandi,
" quarta-feira, nâ Zúm

Mulheres existem
para serem

amadas, não para
serem entendidas.

I!�t�í(ms mi. rl;tOf{AIS

Homem.com
Débora Laube 'escolheu dia

de abril para o coquetel de inau
ração' da Homem.com. Um n�

espaço e aconchegante, em Ia
guá do Sul, para homens de b

gosto. A concorrida noite será
cada pelo fotógrafo Mauricio H
mann e divulgada nas páginas
revista.Nossa, emmaio .

•

IOn8
,
No próximo dia quatro de

nho, a partir das 11·horas, será
alizado no salão'da Igreja Ma1
São Sebastião, a .;la Feijoada Bel
ficente e a 25a Campanha daVi.
Escolar do Lions Clube Jaraguá
Sul Cidade Industrial. O valor
convite é.Iôreais e podeser adqu
do naOptica Safira e com os voh
tários do Lions.

Niver do Nando
...

Não ousem esquecê-lo: o am
Fernando Raboch, o Nando, .ce]}
mente é o aniversariante mais fi

tejado de hoje. Parabéns! Que DE
te abençoe e faça você €"Sua fam
felizes para sempre. Cheers!

. infoQ.l1ações no fone 3370-2900.,

• Quem quiser contratar uma
galera legal para festa com ,

coquetéis dá u,m';I.'plá" pªra.{ ,

I

eles: blacldemohbartenders@
hotrnail.com. Show de bola.

f

• DiaSI de maio, acont���, '>' I ,

.
a 5aPesta do Champanhe,
naAdegaAiroso Menezes. O
evento é só parael,as. '
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,
'

.

.

3372·1�70 I
.

,'.

Rua Walter Marquardt, n
o 1850

,
-

Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do 'Sul. '

206 SW ESCAPADE " 207 XS 1.6 FLEX
1.6 FLEX 07 16V AUr.- 09

CUO RN 01 EXP.1.0
HI-POWER

CLlO SED.RN EXR
, 1.0 HI-POW. 03

. FOCUS 1.6 08
COMPLETO ,

'

.

POX CITY 1.0 MI
TOTAL'FLEX 4P 06

GOL CITY (TREND) 1.0 lOGAN EXPRES. HI-

MI.TOTAL FLEX 09 " FLEX 1.0 4P 08

.

PALIO·CELEBRATlôN
1.0 FIRE FLEX -07

CELTA SPIRIT 1.0 VHC
,

,

8V 05
PALIO ELX 1.0' MPI

FIRE FLEX 08
PALIO ElX 1.0 FIRE

FLEX 08 '
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pya volta ao campo
Equipe vai encarar Kindermann este domingo, no estádio do João Pessoa
Após a geleadado jogo
ríe estreia, as meninas
do Olympya vão entrar
'em campo peradefender
o título do Campeonato

, Catarinense de Futebol
Feminino, no estádio João'
lucio da Costa, às 15h.

'

ogandoem casa pela segun
da rodada do campeonato,
o vice-campeão Olympya.
busca agora a vitória no jogo

contra o Kiridermann, de Caçador,
invicto há três anos.

Para o técnico Luiz "Polenta"
Vieira, o favoritismo do adversá
rio não exclui as possibilidades de
vencer a partida de amanhã. 'Com
o empate de 3:x3 do Kíndermann no
Ultimo confronto contra o Avaí, que
aconteceu nesta quinta-feira, 21, o
técnico da equipe de Jaraguá do Sul

. acredita que o time de Caçador lião
esteja tão forte neste campeonato.
"Nossas expectativas são as melhores Time terá a mesma esc-alação usada no confronto de estreia, já esquema tático ainda será definido
possíveis. TIvemos um ótimo resul
tado em Biguaçu e acredito em mais Ioão Pessoa para prestigiar asrme
umavitória", comenta "Polenta'. ninas do Olympya. "Estamos con-

Neste segundo confronto, o tando com o apoio de toda a torcida
Olympya volta aos gramados .com para essapartída" comenta o técni
a mesma escalação usada no con- co.Maisummotivo paraprestigiar o
fronto de estreia, contra oScar-futebol feminino de Jaraguá é que o

pions. Já o esquema tático ainda jogo de domingo é gratuito.
será definido pelo técnico, mas há Independente do resultado

grandes chances da equipe enfren- do Jogo, o Olympya já sabe com

tar o Kindermann com três zaguei- quem joga na próxima rodada do
ras, cinco no meio-campo e,duas. Catarinense, Como o campeonato
jogadoras no ataque. é disputado em turno, returno e fi - ,

Apesar de o jogo acontecer em .nal, onde todas as equipes jogam
pleno domingo de Páscoa, 24, Luiz, entre si, a equipe jaraguaense irá

�, "Polenta' acredita que um bom pú- enfrentar o Müller no estádio Her-.
blico vá.comparecer ao estádio do mann Kock, em Pomerode, Iode

�

maio, às 15h.
O Campeonato Catarinense

de Futebol Feminino conta com a

participàção de cinco clubes não

profissionais: o Avaí, de Florianó

polis; o Kirtdermann, de Caçador;

o Muller, de Pomerode; o Scor

pions, de Biguaçu e o Olympya, de
Iaraguã do Sul.

• rlta Prelli
tiIa@ocorreiolÍoPDvo.com.br

JOGOS PELO BRASIL

• CAMPEOANTO CATARINENSE
• SEMIFINAL - RETURNO
AMANHÃ
16h - Chapecoense x Joinville
18h30 - Figueirense x Avaí

• CAIViPEOA.NTO CARIOCA
• SEMIFINAL - RETURNO
HOJE

18h30 -vasco x Olaria
AMANHÃ
16h-- Fluminense x Flamengo

• CAMPEONATO GAÚCHO
• SEMIFINAL - RETURNO
HOJE,

18h30 - Juventude x Internacional
AMANHÃ
16h : Cruzeiro x Grêmio

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 10a RODADA,

HOJE

15h30 - Corinthiahs-PR x Roma-PR
16h - Paraná Clube x Arapongas
AMANHÃ
15h30 -Iraty x Operário
15h30 - Paranavaí x Rio Brancc-Pk

, 15h30 - Cianorte x cascavel
16h - Atléticó-PR x Coritiba

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 27, Atlético
PR 22, Rio Branco-PR 15, Cianorte
14"Operário 14, Paraná Clube 14, ,

Arapongas �3, Paranavaí 10, Roma
PR 10, Corinthians-PR 9, Iraty 3 e

cascavel2.,

• CAMPEONATO PAUUSTA
• QUARTAS DE FINAL

AMANHÃ
/

16h - São Paulo xPortuguesa
16h - Palmeiras x Mirassol
16h - Corinthians x Oeste
16h - Santos xPonte Pretà

• CAMPEONATO MINEIRO
• SEMIFINAL..., RETURNO

, HOJE

18h30 - América (Tófllo Otonio) x
Cruzeiro

AMANHÃ
16h - América (MG) xAtlético Mineiro

-

Obs.: campeonato Sênior, Copa Norte
e Varzeano não serão disputado por

, causa do feriadão.

S IflNAIS,

Campeonato Catarinense
, O domingo dePáscoa será de decisão no futebol catarinen

se, coma realização das duas semifinais do returno do estadu
al. EmChapecó, às 16h, no Estádio Índio Condá, aChapecoen
se recebe o Joínville.Iãem Florianópolis, às 18h30, no Estádio
Orlando Scarpelli, terá clássico entre Avaí e Figueirense. Nos
'dois'Confrontos, a equipe dona da casa joga com a vantagem
do empate; por. ter feito melhor campanha na fasé de classifi
cação. Os vencedores farão a final do returno no dia 1 demaio
e decidirão quem enfrentao Criciúma, campeão do turno, na
final do Campeonato Catarinense.

'

Por enquanto, a sensaçãodo campeonàto é a Chapecoen
se, que terminou o returno em primeiro lugar e' conquistou a

liderança geral do Campeonato. Já da capital, oAvaívai emba
lado após eliminar o Botafogo e passar para apróxíma fase "da

Copa do Brasil. O .Figueírense deixou escapar a liderança do
,

returno e o Joinville 'se classificounaúltima rodada.
'

OLAR�A X V CO

Campeonato Carioca
As semifinais da Taça Rio, segundo turno do

Campeonato Carioca, 'começará a ser decidida hoje, '

Sábado de Aleluia, às 18h30. É de uma benção que o
Olaria vai precisar para eliminar oVasco e quebrar a
hegemonia dos quatro grandes do Rio. O jogo acon
tece no Engenhão e, caso termine empatado, terá
disputa de pênaltis. As duas equipes se enfrentaram
na última rodada da fase de classificação e empa
taram em 2 a 2, resultado que eliminou o Botafogo.

Na outra semifinal, terá otradicional Fla-Flu de
cidindo a segunda vaga para a final. O jogo também
será no Engenhão e começa às 16h. O Fluminense
vai ,embalado com a milagrosa classificação para a

segunda fase da Taça Libertadores. Já o Flamengo
,

joga desgastado depois do empate em casa com o

desconhecido Horizonte, pela Copa do Brasil. ., Clássico entre Avaí e Figueirense será no Orlando Scarpelli
, .. .. ;.. '"i •••••••• · ••••• ._ •••• ··:::-�;.;:--�-::· - - - ...... - � - - - - ... - - -

� ... __-_�· __ ..- .. r· .. ' •• _ ...
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·ROUBO

'Caixa eletrônico é arrombado em Guaramirim
.

.

Na calmaria da manhã de Sexta-feira Santa, três
homens aproveitaram para arrombar o cofre de um
caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil, na
Rua 28 de agosto, emGuaramirim.Armados, os assal
tantes renderam o vigia e;munidos de maçarico e ci

lindro de gás, derreteram ,o aço e levaram o dinheiro.

Aquantiaainda não divulgadapelo banco.Assim que
foi liberado pelos bandidos, às 6h, o vigia acionou à '

PolíciaMilitar, mas quando os policiais chegaram ao

local, o trio já havia fugido. O caso foi entregue à Polí
cia Civil deGuaramirim, Até o fechamento da edição,
'nenhum dos assaltantes foi capturado.

.

PREVISÃO DO TEMPO

RISCO DE
TEMPORAL
Uma frente fria chega
com mais nuvens e

pancadas de chuva. Há
risco de temporais com
descarga elétrica, vento

.
forte e queda de granizo.
Temperatura elevada,

Jaraguá do Sul
'e Região
HOJE

MíN: 19°C
MÁX: 30°C

DOMINGO

MíN: 17°C
MÁX: 20°C

SEGUNDA
, MíN: 17°C
MÁX:'26°C

TERÇA �_
'

Mí�: 17°C ���'"'. �,

MAX:,23°C
�

PRÓX�MOS DIAS

Frente fria
se afasta

'OUTONO

'Padrões da estação
Nos 'meses de abril e maio, as

,

chuvas' diminuem significativamen
te em relação ao observado no verão,
ficando em torno de 100 mm a 160

mm. Episódios de calor intenso são

comuns, ,mas intercalados com pe
ríodos frios, ocorrência de geada e

neve. Também é a época de atuação
dos ciclones .extratropícais, que ofe
recem perigo às embarcações,

No domingo e ria segunda
feira, a frente fria se afasta para

'

alto mar e.uma massa de ar com
menos umidade chega, favore
cendo aberturas de sol na maior

parte de se com mais nuvens e

chuva fraca no início da manhã.
. ,

Temperatura amena à noite e em

elevação durante'o dia na maio
.ria das regiões.

,�tAz "> Ç[) -,��
,

''''''',1,,''''''''''"�U "�'
Ensolarado Parcialmente Nublado. Instável Chuvoso

Nublado

."
,Tróvoada

BR�GA
'

Casal é'agredido 'após,
. sair de danceteria

�

Amadrugada do feriado de quinta-feira não terminou bem para um
casal que saia do Lider Club, por volta das 4h e ia de ônibus do próprio ,

clube para casa, Acionados por denúncia de agressão, os policiais
militares chegaram à Rua BerthaWegee" bairro Parque Malwee, en
contraram o homem inconsciente e a mulher com escoriações pelo
corpo. De acordo com a PolíciaMilitar, a vítima relatou que o casal se
desentendeu com algumas .pessoas dentro'do ônibus e, ao desembar - ,

'carem, foram agredidos porvárias pessoas. Os dois foram atingidos por
socos, pontapés, tapas e uma pedra. Os policiais conseguiram prender
cinco pessoas, sendo quatro delesmenores de idade. Todos foram enca

minhados à Delegacia de Polícia para prestar depoimentos.

BH-·280

Movimento fraco e sem acidentes
Ornovímento na BR-280 durante a Sexta-feira Santa permaneceu

tranquilo. Não foi registrado nenhum acidente e fluxo de veículos não

foi intenso. Diferente de quarta e de, quinta-feira, quando foram re

gistrados cinco acidentes e o fluxo chegou a aumentar em 60%.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Mulher apanha do marido

A Central Regional de Emergência recebeu' denúncia de violência
doméstica no bairro Rau, na madrugada -de ontem. A PM esteve no

local e a vítima relatou ter sido agredida pelo marido, que lhe desferiu
vários tapas, socos e empurrões, ocasionando escoriações pelo bra
ço e face. O' agressor foi preso em flagrante e conduzido a delegacia.
para lavratura do auto de prisão, sendo enquadrado na Lei Maria da

Penha. A vítima registrou ocorrência.

a
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DE 25 A 3'0 DE ABRIL

"Promoção "GPS em toda a linha zero quilômetro" válida enquanto durarem os estoques ou até 30/04/2011. Modelo GPS: Navegador GPS Portátil H-Suster
(HSN-4310P). Qualquer percentualde desconto anula a presente promoção. Exceto para Novo Gol e Voyage. Fotos meramente ilustrativas. www.vw.com.br.

wWw.autoelite.com.br Grupo Auto Elife.40 anos de credibilida�e. . BANCO VOLKSW�GEN •• 47 3274 6000 Caraguá. Auto Elite
A escolho perfeita
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