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Conquista
A Fiat não se cansa de
acumular prêmios.
Agora são mais quatro
para a coleção. Página 3

FIAI na

liderança
Fiat encerrou o trimestre
de 2011 com um total de
172.003 unidades vendidos.

Página 3

Confiança ao
Consumidor
Confiat, Confiança que
só a Fiat oferece ao
consumidor. Cobertura,
benefícios, mecânico, ,

reboque, acidentes e muito
mais. Página 3

Q.
Rua Expedicionário João Zapellot 214 - Centro

Jaraguó do.Sul - se
Fone.: (47) 3274-0100 - www.javel.com.br
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JAVEL GANtlA
CERTIFICAÇAO
DO IQA*

�
.

Compromisso com o Brasil, 'pioneirismo e inovação como carac

terísticas marcantes, produtos de alta qualidade e tecnologia,
design admirado, respeito ao consumidor e responsabilidade
social. Estes atributos compõem o perfil da Fiat Automóveis, uma
das empresas automobilísticas com maior crescimento no mer

cado brasileiro e líder de vendas no setor.

Nós da Javel entendemos que o nosso maior patrimônio é o relacionamento

que temos com você amigo cliente. Por isso estamos sempre investindo em

treinamento para poder garantir excelência no otendimento, na oferta de

produtos, equipamentos e serviços.
E o resultado deste investimento a cada dia fica mais evidente, como exemplo
o reconhecimento da Javel com a Certificação Padrão de Qualidade de
Vendas e Pós Vendas pelo IQA - Instituto de Qualidade Automotiva.
Mas, o nosso.maior reconhecimento é a sua satisfação, é ela quem nos

motive-o melhorar cada vez mais, para que você possa nos dar o privilégio da
sua confiança em nossa empresa.
Estamos dispostos a ouvir as suas considerações
sobre a nossa postura, atendimento, produtos e

serviços, e aproveitamos para dizer que é muito
bom ter você como nosso cliente.

* O IQA é um instituto independente, não
ligado a nenhuma bandeira automotiva.

lnstolcdo em Betim (MG), desde 1976, a Fiat Automóveis opera
atualmente em três turnos com capacidade produtiva para até
800.000 veículos por ano. Resultado de investimentos na ordem
de R$ 5 bilhões até 2010, o que a torna uma das maiores fábri
c-as de automóveis do mundo.

A -Fiat Automóveis investe também em pesquisa e desenvolvi
mento de produtos, novas tecnologias, qualidade e copocitoçõo
da engenharia para executar projetos cada vez mais ousados e

inovadores. Tudo em sintonia com os desejos e as aspirações dos
.

clientes.

Em 2009, o faturamento líquido da Fiat foi de R$ 20;6 bilhões,
1 1,5% maior que o obtido no ano anterior, refletindo o maior
volume de vendas no mercado brasileiro. A maior empresa do

Grupo Fiat no Brasil fechou o ano com 736.973 veículos em

placados. Já as exportações atingiram 45.218 unidades.
.
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www.ocorreiodopovo.com.br
. oCorreio do Povo

. apoia oOlympya .

Marca do jornalvaiestampar a camisa
do time jaraguaense no Catarínense de
Futebol Feminino,Título do turno

.

pode sair nesse domingo.
Página21

Flores, cestas �

presentes especiais.
Tudo o que você procura
para .a Mamãe está 'aqui.

3372-8888 �
.

www.mime.com.br

H1STÓRIASDAMATER�IDADE�·

\
\

.

Pasold assumePrefeitura
. "

. "

'pelos próximos 30 dias
Páginas 5 e 6

-

us •
A revísta da mulher iinteligente!

Duplicação �e trecho
urbano em discussão
Lideranças destacam
importância de realizar
melhorias nos 7,8

'

quilômetros entre a

Ponte do Portal e o trevo
de intercessão com a

Rodovia do Arroz.em
Guaramirim. Segundo
o Dnit (Departamento'

.

Nacional de Infraestrutura
. de Transportes), intenção
é torna r o trecho de
responsabilidade do
município após a duplicação'
da BR-280. Página 12

Casais homoafetivos:
igu�dade de direitos
Especialista explica o que
muda com a decisão do STF .

(Supremo Tribunal Federal),
que iguala os direitos entre

.
casais do mesmo sexo e

heterossexuais. Página 8

\

Tráfego liberado na

ponte do Cêntenário
Motoristas poderão utilizar

.

.a ponte que liga os bairros
Centenário e Ilha da

.

Figueira a partir das 9h de
hoje. Porém, conclusão dos'
acessos ainda depende de
desapropriações. Página 7
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redacao@ocorreiodopovo.cGm.br '

Silvia Kita·
. Gomo transportar a manteiga·�

!I...
• -

:�, nianteiga produzida no Distrito
não estava chegando ao con

sumidor. Os produtores locais,
em outubro de 1926, estavam

reclamando com as autoridades e prínci
palmente com os responsáveis locais pela
ferrovia, funcionários da Viação São,Pau -

.

lo Rio' Grande, da falta, de vagões para o
.

transporte do produto.Além da falta de va

gão específico para transporte da maritei-

1
Irês anos

.,;." .

Após três' anos de - atividades,
o Jornal Correio do Povo agrade
cia aos seus colaboradores: Cruz
�VidaJ, Oswaldo Nóbrega, Brasil

Gõrresen, R. Oliveira e outros (não
mencionados).Maio de 1927

. -

Novo médico'

-.

,

Dr. Pedro Gela-s Filho fixa re

sidência no Distrito, atendendo
a, população de Jaragliá_, Hansa e

.Bananàl, Formado em São Paulo
- etbega 'para suprir a necessidade'

_

de ummédico tesidente naregíão, ,

_ 'InfellZménte não ficoumuito tem
- -po.Maio de1927

ga, os produtores também solicitavam que .

houvesse 'mais viagens por semana para le-
.

var este produto para Curitiba. Na época, a
manteiga não chegava aos consumídores,
pois o trem estava levando estamercadoria
somente uma vez por semana, quando era

necessário pelo menos três. Faltavamerca
daria para uns e aqui o estoque naEstação,
acabava por estragar o produto.

As maiores empresas da época co-

rnunicaram seu descontentªmentó'
com o serviço prestado pela ferrovia.
A diretoria da rede ferroviária solici-.
tava calma e�prometia solucionar os

problemas. No ano seguinte ampliou
, a Estação, para poder armazenar com
mais qualidade os produtos a serem

transportados pelos trens.' Depois fo

ram criados vagões específicos para o

transporte de produtos perecíveis.

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

F.erroviária de Jaraguá e entorno - Década de 20

ANUNCIANDO...
\.

(' .

.

f

�.

No jornal de setembro de 1919 constam nomeações
.

de professores locais:
- -.

. _

.

• Carlos Hoffner para a EscolaMista de Rio Serro I;
• Domingos Demarchi para escola de 'Éstraga Nova de
'Retorcida (Nereu Ramos);

,

c, :t

,e EaustinoPiazera para EscolaMista da.Bstrada.laraguã;
•Àlfredo Blãse para a escola do braço Serro. '

Obs.: nesta época Rio'Cerro se escrevíaRío Serro.
" �

-,O senhor Milton Souza, solicita
com urgência o comparecimento
do senhor Adilson Juamir Tafiner à
, Rua Presidente Epitáclo Pessoa,
111 apartamento 73.- Para tratar de,

assunto de seu interesse.

A propaganda tenta de todas as formas vender
o seu produto, e às vezes de forma inusitada.
Na imagem de hoje temos uma propaganda
de remédió, calmante, para as noivas. E como,
estamos no mês de maio, mês das noivas ...

Correio do Povo 1926

o 7:de maíode
outras épocas

- Em 1921 ã Intendência de Iarâguá
avisava que havia mudado o local de sua'

sede, passando a atender na Rua da Esta

ção, posteriormente denominada Avenida
Independência, atuàl Av. Getúlio Vargas. O
Intendente era Leopoldo Ianssen, dono de
uma serraria. Jornal Correio do Povo -7 de
maio de 1921. '

:
- É inaugurada a UTI do Hospital e Ma

'ternidade São José em 7de maio de-1990. A
UT!'construída pela administração pública
contava com espaço de 231 metros qua-:
drados e haviam sido contratados 12 médi-

- cos e três equipes de' enfermeiros. Possuía
10 leitos e estava equipada com diversos

aparelhos necessários ao atendimento de

.emergêncía: monitores � cardíacos, respi
radares, desfibrilador, eletrocardiograma,
gasômetro. O custo do investimento foi de
seis milhões de cruzeiros. O Diretor'Clíni
co do hospital, 'Sebastião Resende, dizia
que "a união entre a comunidade, política
e empresarial, é a única saída viávelpara o
crescimento da assistência médica- em Ia
raguá do Sul".

Estas palavras continuam sendo vá
lidas até os dias atuais, tendo em vista a

,

falta de recursos públicos para investi
mentos em saúde.

Algumas burocracias
.

,

'-'1 ,que se tornam "

história
- Inúmeros documentos públicos, �e

tornam com o passar do tempo doeu
mentos históricos. Não somente pelo as

pecto final do documento, mas principal
mente pelas informações contidas e os

detalhes que junto com outros formam a

história de um local, um bairro, uma fa
mílía, uma cidade.

Quándo queremos construir, ampliar,
iniciar umaatividade ou fechá-la, temos
que.comunicar as autoridades, no caso, '

a prefeitura.E muitos destes documentos
hoje são fragmentos de nossa história.

-

Naimagem temos um requerimento
de 1935 do Sr.Alfredo KIug dizendo que
tinha um comércio de secos e molhados,
padaria e açougue no Rio Cerro e que 'es-

,

•
tava vendendo p�ra EugênioWensersky, _

Com estas informações, e anexando

dados sobre estas pessoas e a localidade,
teremos um quadro do comércio local,'
das atividades desenvolvidas. Conver-

_sarido ,com familiares poderemos com

'pletar
-

com nome de fornecedores, tipos
de mercad_orias, como era realizado o

'trabalho. Esta _é a principal finalidade da

guarda de documentos: ser fonte de in

formação, de prova, de cultura.
-I'

..
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EorrORIAL,

Casamento gay
está�inventando' nenhum' direito, está

apenas fazendo valer o que já está pre
visto na constituição, dando o primeiro
passo para o país vencer uma guerra his- '

tórica e desumana contra o preconcei
to. Afinal, ninguém pode ser privado de
seus direitos nem�sofrer quaisquer res
trições de ordem. jurídica por motivo de
sua opção sexual,

,

,

Façamos nossas as palavras da mi

nistra Ellen Grade: "O reconhecimento,
portanto, pelo tribunal, hoje (quinta-fei
ra) desses direitos, responde a um grupo:
de pessoas que- durante longo tempo

, foram humilhadas, cujos direitos foram'
ignorados, cuja pignidade foi ofendida,
cuja identidade -foi denegada e cuja li-:
berdade foi oprimida", ,

ecisão unânime do STF (Supre
mo Tribunal Federal) ocorrida
na última quirita-feira abriu ta-

...."minha para que para que o ca

samento civil entre pessoas do mesmo

sexo seja permitido e as uniões homoa-'
,

fetivas passem a ser tratadas como um

novo tipo de família. Ao mesmo tempo,
deu dois sinais claros: tirou a pauta da

discussão moral e religiosa e também'
mostrou que o Congresso precisamudar
sua postura em relação a diversos temas'
da sociedade. o

O julgamento do Suprem..o torna pra
ticamente automáticos os direitos que
hoje são obtidos com dificuldades na

Justiça e põe fim à discriminação legal
dos homossexuais. A decisão do STF não

PONTO DE VISTA

Crl$fianoMabfudWaÍZko, DurvalMarcatto,
estudantedeDireito, presidentedaAájs
•

Foto de Osama, pra quê?
assunto da semana, como ampla- divulgação de: uma foto do Osama mor
mente .divulgado pela mídia, foi to não.contribui com nada, é o fato de
a morte do terrorista Osama Bin que vê-lo morto, não acrescenta nada

...� Laden por forças militares norte- para nenhum de nós. Nossas vidas não

americanas, que após invasão do Paquis- irãomudar (paramelhor), vendo alguém
tão (nesta história assumindo um papel. com a cabeça perfurada, de balá. Não
de sinhozinho malta � sempre o último,a acredito que alguém, em sã consciência,
saber, traído pela viúva Porcina), acredi - possa, nutrir algum tipo de sentimento

.

ta ter virado uma página de um dos capí- Justo, razoável, com valores éticos e mo-
.

tulos mais negros da história ' rais, olhando uma foto do
recente da Civilização, uma , , terroristamorto. '

vez que ninguém esquece a Só com a prática Este tipo de imagem
, tragédia que decorreu do ato censtante da (Osama morto), além de
terrorista que resultou no co- observação e ação, em não contribuir.com nada, ao
nhecido 11 de setembro. bons sentidos e direções, contrário, apenas estimula

Noves fora, e sem descon- que poderemos alcançar que muitas pessoas, fracas
siderar a relevância que o as-' um estágio d� civilidade ou açometidas por algum
súnto possui para a socieda- útil e necessária à tipo de situação que lhes re-

convivência fraternade mundial, a pergunta que tira a lucidez, possam acre-

não quer calar é a seguinte: entre todos. ditar que o mundo em que
mostrar ou nãomostrar a foto '

, , ,. vivemos se tornou,um ce-

do 'Lampião" terrorista mor- nário de filme tipo assim...

. to? Os que defendem a apresentação da Duro de Matar � parte 18 ...

foto do terrorista morto, sustentam que
'

Acredito que devemos manter nosso,
assim. se comprova que realmente ele ' foco não só em ideias e pensamentos
já não habita mais o mundo dos vivos, livres de nódoas, negatividades e cruel
e que, com isto, a visualização dele com dades, mas, também, em imagens que
a cabeça supostamente esfacelada por nos elevem e que nos tornem pessoas
tiro, serviria de bálsamo a apaziguar os melhores, mais sadias e fraternas, seja
corações atingidos por seus insanos atos. 'na família, assim como na sociedade, É
Respeito a opinião destes, posto quema- só com a prática constante da observa-.
terialmente, não hácomo nós nos colo- ção e ação, em bons sentidos e direções,
carmos no lugar de quem, direta (mor- que poderemos alcançar um estágio de

tos) 'ou indiretamente (famílias e amigos cívilidadé útil e necessária à convivência
de vítimas), foi atingido pelos seus cruéis 'fraterna entre todos.
atos terrorístas.. Assim, deixo a, vontade de ver o

Com o devido respeito, acredito que
'

'Lampião terrorista' morto, para aqueles .

existem muitas razões para que não
'

que se excitam e quase chegam ao sádi

seja mostrada a foto do terrorista mor- co 'orgasmo em ver um corpo perfurado
to. Existem razões de ordem pacifista, de bala...afinal, cada um escolhe o que é

religiosa, humanitária, 'etc. Para mim, o melhor para si, e seexcita em ver aquilo,
motivo mais relevante para crer que a que quer ver.

COMUNICADO
AO ASSINANTEo CORREIO DO POVO'

Ajude-nos a buscar
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serviço de entrega, Por
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DOLErrOR

O papel de mãe no

futuro 'da humanidade

}.

'. '

-,
"

.'

Segundo
domingo de,maio, ,dia

, oficializado no Brasil pelo presi-
dente Getúlio Varg�s, d�sde I�32,
como consagrado as maes. Outro

dia, andando pelas ruas da cidade obser
vei um fato que chamou minhaatenção:
duas mulheres' caminhavam e conver-'
savam normalmente, sendo que uma

tinha sua filha no colo. Conversavam
normalmente quando a mãe da criança
começou a falar mais alto, manifestan
do palavras 'vulgares sobre o assunto que
tratavam. Naquele momento, reparei no

,

rosto da criança, aninhada nos braços da
mãe, que seus olhos estavam arregalados,
e isto me fez pensar no futuro da huma

nidade; recordei o valor dos exemplos
que recebi de meus pais e refleti sobre o

valor do exemplo de conduta- que tenho
me esforçado para deixar aosmeus filhos;
recordei o que vivi naminha vida de filha
e sobre como tenho desempenhado mi
nha vida de mãe. Coloquei-me a recordar
dos anos intensamente vividos e vieram à
mente muitas emoções, realizações e ale
grias compartilhadas, que me encheram
de energias para também recordar dos
muitos momentos de aflição, de dor e �e '

, sofrimentos experimentados. Pensei no
valor dos sentimentos despertados e, no
quanto eles podem enaltecer e fortalecer
o ser humano.

Observo quemuitos são os problemas

e preocupações no mundo corrente, ge- f,:
ralmente ocasionados pela ambição de

"

"ter mais" ao invés de procurar "sermais".' =
Tenho assimilado com o estudo logosõ-. ��I

. fico que' o maior bem e a melhor heran

,ça que posso deixar aos semelhantes e

aos meus descendentes não está repre-
.
sentada por bens materiais, pois tenho

aprendido que "nada é possível construir
no bem se não pusermos no empreendi
mento algo de 'nossa própria vida. Esse

algo deve estar representado pelo que
mais calor dá a essa vida, que é o afeto
a tudo quanto existe na Criação ...", Tam-
bém tenho constatado o quanto é grati
fícante sentir a ventura de fazer esse bem
com inteligência, desfrutando de grande
alegria e felicidade no exercício do "po-
der de dar", sem esperar recompensas ou

reconhecimentos, seja repassando valores,
cultivando afetos ou ensinando fundamen-
tosmorais e éticos. que .representem verda
deiros alicerces na civilização futura. Assim
agindo, tenho verificado que

'''

... o que se dá
não se afasta do coração generoso-de quem
o brinda por permanecer unido ã sua vida,
à sua memória, à sua recordação; a tudo". ,

E isso tem' dado significado aminha vida e,
me permitido ser, como mãe, uma pessoa,
mais grata e feliz a cada dia.

I
J '

RosanaMagalhães Pahl,
AssistenteSocial, estudante,e docente

na Fundação Logosó�ca de Jaraguá doSul
'

NOTA DE:AGRADECIMENTO
CONVITE PARA CULTO MEMORIAL

A família enlutada -de

CURT RAHN
, ,

falecido no último dia 22/04, sentem muita dor e saudades

pelo exemplomaravilhoso de esposo, pai, sogro e avô que
sempre foi e será em n0SS3S lembranças. Agradecem aos

parentes e amigos que enviaram flores e coroas, e que o

acompanharam'até sua última morada. Agradecimentos '

ao pessoal da Oncologia, recepção, enfermeiras (os) e médicos do hospital São '

José.Em especial o pastor Elpídio Cartos HelMng eAdemar Duwe pelas palavras
de consolo. Convidamos todos, para seu rulto memorial dia 14/5, às 19 horas, na

, ,

, Igreja Evangélica Cristo Salvador - Bana do Rio Cerro.

"O senhor é meu pastor, 'nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes...
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não te- .

merei mal nenhum, porque tu estás comigo; a tua vara e o

teu 'cajado me consolam" 5/23.1-4
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, ENTREVISTA

'Precisamos
.

,.
-

.

de renova ""'0'
JARAGUÁ DO SUL" '

Tiago, Coelho, 25 anos, coordenader do Núcleo de Jovens
Empreendedores da Acüs, Apevi. Essa semana, ass�mi� em BrasOia
o cargo, de cpordenador nacional do já famoso Feirão do Imposto,
dentro da Conqje (Confederação Nacional dos Jovens Empr'esários). Da ,

entidade ainda fazem parte outros doisjaraguael1ses, Guilherme Vogel,
,

e Marcelo Noronha, o Que comprova a f�rça do associativismo na

'cidade. Tiago começou o próprio negócio aos 23 anos Quando abriu ,

uma empresa de consultoria fiscal e tributária. Envolvido nas causas
comunitárias" opraguaense sonha em ver na grade curricular o tema
empreendedorismo e trabalha no projeto tendo Rio do Sul Como modelo.
Estudioso assumido, ou nerd corm se oonverDmJmamar,T® é
oonstformm especializaÇão em gestão tributária, mas na entrevista
a seg�ir ele fala também de polftÍca, economia e educação.

, PatriciaMoraes - Vo_cê assumiu Patricia - O que será feito em, nal é muito forte, diferenciado. Em Patricia - O núcleo tem se ar-

Jaraguána edição deste ano do Fei- Santa Catarina o movimento dos 'ticulado para trazer UQ1a lei aos
.rão do Imposto? , jovens 'empreéndedores engloba moldes do que já existe em Rio do

Tiago- O meu envolvimento mais de 700 pessoas, fazendo do Es- Sul e implantar aqui o,empreende-
'

com Feirão começou aqui' em 'Ja:, tado também um destaque no país. dorismo na grade curricular;Como
.raguã,: acabei me envolvendo por. Em Iaraguá esse 'segmento movi- ftmcionaria?

gostar do tema, dentro do Núcleo mentamais de R$ 2 bílhõespor ano, Tiago - Eu queria que esse pro
de IovensEmpreendedores, No ano significa R$ 600 milhões de tributos' jeto fosse ,0 nosso marco da gestão
passado, sorteamos um carro sem disponíveis só por essas empresas. do núcleo de 2'011, mas díficílmen-

, {'

imposto e trouxemos uma palestra Em Santa Catarina temos 51 núcle-: te vamos conseguir se desvencilhar
do pessoal do IBPT (Instituto Bra- os de-Jovens empreendedores, por da marca do Feirão do Imposto. Eu

Eu aceitei o desafio de comandar o sileiro de Planejamento Tributário). isso comandamos mais de 50% da' tive a oportunidadede conhecer no
Esse ano, nosso objetivo é não con- Conaje. No resto do país o comum fim do ano passado a escola mode
centrar as ações em unia data só" é que as capitais concentrem esse lo em Rio do Sul, uma escola públi
Queremos expandir o movimento, movimento e o interior acaba fi-

,
ca de ensino fundamental, onde as

estamos fazendo isso já nas viagens cando de fora, ao contrário do que crianças têm aula em turno integral,
pelos' niícleos do Estado. A riossa acontece aqui. sendo que no contraturno as dísci-
reunião em Iaraguávai ser emmaio, plinas são ligadas ao empreendedo-
na data vamos apresentar a1guma

-

Patricia, - Quando se fala em jo-
-

rismo, orçamento familiar. Quando
coisa. Dia 25 de maio também é o ,vem logo vem a ideia demudança, 'chegam naoitava série, os estudan
Dia Nacional do. Contribuinte, por renovação, ousadia.Em o que a sua tes já estão falando 0.0 seu próprio
íncnvel que pareça existe essa data, geração de empreendedor 'se dife- negócio virtualmente criado. Co-,
Temos hoje o preço do combustível rencia das anteriores? nheci uma criànça de 12 anos que
como um.grande problema e que- Tiago - Vou usar um pouco da falavanamissão, valores do negócio
remos movimentar o evento ven- rninha experiência para tentar es.." , dela, fiquei boquiaberto. É muito

Patricia-Vocês estão elaborando
'

..dendo sem imposto. Vamos tentar' tender aos demais.Aprimeira ques- legal porque a Prefeitura de Rio do
umprojeto deReforma'llibutária? viabilizar também o sorteio de veí- tão é entrar no associativismo. O Sul implantou esse projeto para ti-

Tiago - O projeto já existe, o que culos e Imóveis sem tributo. Quere- jovem entra no associativismo por rar as crianças da rua e, depois da

,

precisamos é entrar em consenso. mósmostrarcomopesaotríbutono " 'sentir uma necessidade de trocar' formatura, as. que quiserem ,con
'Enquanto cada um defender uma bolso de todos. Então no dia 25 de experiência e de levar a sua visãode seguem fazer estágio e se preparar
ideia, a reforma não sairá do pa- maio a gente vai apresentar naAcijs negócio, o que agrega conhecimen- para'o mercado,de trabalho. Além,
pel Temos consciência que temos o projeto de ReformaTributária, de- - to para todos. Falando em política, de levar' conhecimento para dentro

que primeiro buscar a contenção pois vamos ter algumas atividades, .ou no Feirão do Imposto, a gente 'de casa. Em Iaraguá, falamosmuito
dos gastos públicos e a extinção da" espalhadas, mas a data do evento .' sabe que se o jovem não promo- . na falta de mão de obra qualificada
compulsão. Não existe' reforma tri- ' 'nacional é 23 e24de setembro. ver as mudanças, elas díficílmente e essa é urna maneira de resolver a
butáría que não comece assim. O acontecerão. Muitas frentes j� estão situação no futuro. Em Rio do Sul,
Estado precisa arrecadar dessa ma- Patricia, - Três jaraguaenses 'contaminadas pelo que a gente ob- a lei foi iniciativa do prefeito, o que
neíra exagerada de hoje porque gas- fazem parte da nova diretoria da servou que não deu certo.ü jovem, .facilitamuito o processo. Na tenta
t� demais, sem ,conseguir oferecer Conaje. O resultado comprova principalmente' o empreendedor,' 'tiva de implantar o modelo em du

as serviços básicos para população. a força do associativismo na re-
'

ele tem dentro de si essa insatisfa- tras cidades de Santa Catarina, seis
, No controle disso existe o 'Movi- gíãot ção e a, vontade de mudar. A gente núcleos estão envolvidos no comitê
menta Brasil,Eficiente, que émuito Tiago- Com certeza. Iaraguá não se contaminou e nem se aco-

_ gestor e no dia 12 demaio vamos ter,
interessante.

"

,

dentro do cenário estadual e nacio- modou.: UÍIl evento emBalneário Camboríú,

esta semana a coordenação .nacio
nal do Feirão do Imposto. Qual é a
importância domovimento?

Tiago Coelho- Eu tinha já den-
,

tro do movimento éstadual a coor
denação domesmo projeto. E como
Santa Catarina foi ,o Estado que
iniciou o Feirão do Imposto; já em

2003, tem sucessivamente se desti
nado essa cadeira à Santa Catarina.

movimento nacional porque é uma

oportunidade de levar à nossa con
'cepção, saindo um pouco do foco

-

inicial 'de levar informaçãode quan
to se pagá somente. Muitos brasi

leiros ainda têm a falsa impressão
de quem paga imposto no Brasil é o

.

empresário, oque é não é verdade.
.

Queremos chamar a atençãopara o
projeto de ReformaTributária. Tam

..bém é preciso cobrar a aplicação
correta dos recursos.

f.

onde o projeto será apresentado.
,

Patricia - Qual é a posição do
núcleo quanto ao aumento do mi
mero de vereadores?

Tlago-.Nós somos contra o au

mento. Sou contra também esse

meio termodefendido ultimamen-

.te, É ,'preciso'melhorar primeiro' a
qualidade dos nossos legisladores.
Jaraguá não precisa aumentar o nú
mero de 11 vereadores.

Patricia - E, para tenninar, gos
taria de uma avaliação sua sobre o
momento político:

, _

Tiago - Vejo que estamos pas
sando 'por uma mudança de estru

tura. Partidos que se elegeram como

aliados, e que começam a se espa
lhar, no caso do PSDB e Democratas.

'

Ainda tem a criação do PSD, -que vai
refletir por aqui. Nessa semana que
estive e!TI Brasília percebi que esse

movimento estámais restrito aSanta
,

Catarina e São Paulo.Falando de Iara
guá do Sul, a gente vê uma defesa do

,

interessepróprio e não dapopulação.
Paraopróximo ano, exísteadúvidade
quem tomará a frente do processo, se
os partidos vão seunirporuma causa
final � deixar os interesses individuais
de lado. Essa administração passou a
metade do tempo se defendendo de

processos, sem conseguir atender as
demandas' do .munícípío,

'

Gostaria
que houvesse um movimento maior
dos jovens para trazer uma cara nova,
uma renovação: Jaraguá precisa de

renovação política e isso precisa ser

propagado namídia Osmesmos vão
fazer sempre damesmamaneira,não
adianta reclamar.
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EDUARDO MONTECINO

A polêmica da's vagas Atividades
A edição deste ano da
Marcha dos Município
prevê novidades como
olançamento oficial do

'

Observatório do Crack,
plenárias com propostas
para aperfeiçoaro pacto
federativo, debate sobre a '

Reforma Tributária e uma

cidade se enquadra nafaixa dos

municípiosde 120mil d i60mil
moradores, quando 'o mínimo de
cadeirasfica estipulado em LI e o

,

máximo em 19.
.

A votação da emenda àLei
,

Orgânica doMunicípio estáprevista
para irao plenário no dia 9 de
junho.Ainda há os quemanobram
para aprovar um número

alternativo, como 15 cadeiras, mas
nenhuma emenda nessesentidofoi
protocolada porenq1!Llnto. ,

A síndrome de surdez que afeta '

'

alguns dos nossos vereadores,
eleitos para representar a
sociedade, quejá deu um recado
bem claro de que é contra o
aumento de custos e de vagas,
é lastimável. Se a decisão cabe

,

aos parlamentares, o voto é de
responsabilidade do eleitor, que
poderá retaliarquem insistir em ir
contra ao apelo popular.

,

A assessoriajurídica da Câmara
de]araguá solicitou um parecer,
ao Ibam (Instituto Brasileiro de
AdministraçãoMunicipal) sobre
o número mínimo emáximo de'
vereadores que a cidade comporta.
O resultadodeveser utilizado

pelos defensores da implantação
das 19 cadeiras. Porém, convém
que os nobres se atentem a alguns-

'

detalhes para quementiras não

sejam divulgadas como fato.
No documento, o número de
habitantes apresentado é de cerca
de200mil, o que significaria dizer
que a cidade deveria ter entre 19
e 21 parlamentares. Só que quem
fez a consulta esqueceu-se de

. veros dados do último Censo do
'

IBGE, que apontou que ]araguá
.
do Sul conta hoje com 143mil
moradores. Sendo assim, pelo
que está previsto na Constituição

, Pederal, artigo 29, incisoN,a

"

conferência nacional de

primeiras damas.

Em 'Brasília
Prefeitos, de todo país se .

encontram na próxima
terça-feira com a

presidente Dilma Rousseff
em Brasília. Da região

'

'já estão confirmados no"
"

evento FelipeVoigt (PP) e
Nilson Bylaardt (PMDB).
A reunião faz parte das
atividades relacionadas à
Marchados Municípios
que acontece durante
toda semana.

,Sem convocação
o prefeito de Guaramirim, Nilson Bylaardt, ainda hão recebeu
nenhuma convocação para comparecer à CI daCâmara que investiga o
desaparecimento temporário 'de um ônibus domunicípio. Quando a CI
foi criada, o próprio Bylaardt pediu para ser ouvido, mas pelo contorno
político que á comissãovem tomando; não sabe se comparecerá. Deve
tomar urna decisão apenas quando retornar de Brasília. Até lá, o prazo
para conclusão dos trabalhos dos 'vereadores vai ficando mais apertado. '

"

FRASES DA SEMANA,
"

'H�)uve espanto etn
'FJ.oriruulpolis, segundo
tuna fonte-de lii, sobre
Q exagerado número
de aSsessort":S que .

acompanharam a comitiva
de vereadore!$ à ('.apitaI
naquinta-feirei. Causa ,-,-

estranhamente aindao fato
daprefeitaCeciliaKonell ,

não tersido convidada,
afinal, elaé do IDCSlno
partido do governadore
estava também no.Centro '

Administrativo.Falta
diálogo?

, QuandQ peguei esse país, só tinha miserável. E eu, operário sem
um dedo, fizmais que o_Bill G.ates, Steve Jobs e esses aí.

,

LULA, COM SUA MODÉSTIA INQUESTioNÁVEL� EM PALESTRA PARA
CONVIDADOS DO. BA,NKOF AMERICA/MERRYLL LYNCH.Deinissões

O sub-gerente deVigilânéia
-Sanitáría, Marco Antônio
da Costa, e o gerente de

-

patrimônio, Gilmar Osny
Ludwichack, estãofora do
quadro de comissionados.
Cecília Konell decídíu
'demiti-Ios porque os

, profissionais não deixaram
seus cargos à disposição da

administração, como ela

havia solicitado. Foram às
únicas demissões desde o

fim da aliança entre tucanos
e democratas.

,
.

-

"Criando esta norma, esta lei, estaremos institucionalizando
a destruição da famílta. É uma agressão frontal à família,

instituição que nós sempre defendemos".'
DO ARCEBISPO DE MARINGA, DOM ANUAR BATTISTI, SOBRE A .

UNIÃO ENTRE HOMOSSEXUAIS APROVADA PELO SUPREMO�

"0 sexo das pessoas, salvo disposição contrária,
,
não se presta para desigualação jurídica".
AYRES BRITTO, MINISTRO DO STF, JUSTIFICANDO SEU VOTO

,FAVORAv�L À UNIÃO DE PESSOAS DO MESMO SEXO.

"

_.

, .. Contabil'idade
Consultoria Empresarial

tRtJ1� 006%69/0 Oualidadef'rQfi$�art�mi'.l
Corl'ípat€?rtda

Credibilidade

-

Expeti&nda
ÉlIJ!ilJ\liI311i),fi&llt; ,

'

Confiança
www.gumz.oom.brgumz@gumz.com.br
(47)�31f4147 . UM. 'AlCfllf."llllE OA CErtO. Desde 1978
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TUCANOS NA DIREÇÃO

�. Abraço sela llêlnsmissão de cargo
Vice assume comando da administração por 30 dias, durante as férias de Cecília Konell

o CORREIO DO povo • Fim de semana, 7 e 8 de maio de 2011

JARAGUÁ DO SUL ,

Empossado prefeito de
Jaraguá do Sul ontem, Irineu
Pasold (PSDB) assume a

'

frente do governo municipal no
lugar de CeeRia Konell (DEM) a
partir de segunda-feira.

-,

"nada se' faz em 30 dias,de governo".
44Não posso construir pontes, creches
e escolas ... ". Mas, ele disse que assu

.
mirá o cargo com responsabilidade.
No período, Pasold, planeja dialogar '

com a comunidade e levar, adiante
as propostas da administração. Ouvir
a população é o qúe Irineu mais tem

feito, porém, fora da Prefeitura. Ele

chegou a montar um gabinete junto
ao diretório do PSDB por aiegar não

'cerimônia de posse não teve ter espaço no Executivo.
, grandes' pompas e a trans- O 'relacionamento entre Pasold e a
missão de cargo .aconteccu administração municipal complicou
ligeiramente. A cadeira de -depois de um desentendimento com

chefe do Executivo pertencerá ao o marido da prefeita' e secretário .de
tucano nos próximos 30 dias _ 'du- Administração, Ivo Konell. Irineupe
rante as férias de Cecília, Apesar do . diu para sair do cargo de secretário
relacionamento político difícil entre da Saúde em fevereiro de 2010. Mas
DEM. e PSDB com o rompimento en- agora, ele espera que as portas da Pre
tre os partidos, prefeita e vice que- feitura permarieçam abertas - mesmo
braram o protocolo e demonstram -

depois do período de férias de Cecília.
'um gesto de, carinho. .Urn abraço, Na cerimônia de posse, Brunhilde
simbolizou a passag�m do comando 'Pasold, 60 anos, sentou ao lado direito
da administração pública. do marido. Disse que estava feliz pelo,
,A posse ocorreu na sala de reu-, acontecimento, mas confessou que

, niões da Prefeitura. Sentado, com os não gosta do termo formal de primei
braços apoiados na mesa e a cabeça ra dama. Ela afirmou que' vai apoiar o
inclinada .para baixo, Irineu ouviu

, trabalho de Pasold mesmo fora da ad
Cecília discursar. Em três anos de ministração. Brunhilde foi secretária
governo, essa é a primeira vez que de Desenvolvimento Social entre 2001
o vice assume os trabalhos da ad- e 2004 .: no governo de Irineu. Agora, ,

e _

� ._�,:""",,,,".íiir�
ministração. 44Não foi por falta de empossado prefeito da cidade, Pasold 'Abraço entre lríneu Pasold e Cecília, Konell simbolizou a transmissão do cargo por 30 diasconvite", disse, a prefeita. E desejou couta o que planeja para os próximos • '

ao vice-prefeito boa sorte. "Desejo 30 dias. Confira a entrevista concedida , ,
'

'

também empenho de toda a equipe à reportagem do OCorreio do Povo. Nosso'plano 'de governo precisa ser
.

de trabalho composta por mais de 3
I

atualizado. Há coisas que nio foram feitase
mil colaboradores", concluiu. • Daiana -Constantino temos só mais um ano e meio ,l,ara_executar. , ,Sem, rodeios, Passold admitiu que daianac@ocorreiodopovo.com.br .

IRINEU PASOLD, PREFEITO EM EXERCICIO

ENTREVISTA,

"Não vou entrar como um vingàdor"· .

não foi atendido. O governador
Raimundo Colombo foi quem

OCP: Para o senhor, o que decidiu q�e a vaga seria doPSDB.
significa o rompimento entre o 'e que o senador, Paulo Bauer, in
PSDB eDEM e aspossíveísdemís- dicaria o titular. A vaga pertencia

,

sões dos tucanosdaPrefehurat "ao PSDB, conforme o planejado
IP: Eu sou dos que está envol-

'

pelo governador: Mas o Ivo Ko

vido nesse rompimento. Mostra nell queria a vaga para colocar os
mais,uma vez que o Ivo Konell seus parceiros.
passa por cima dos acordos fei
tos, Existem dois momentos

disso tudo que está acontecen

do. Por que os tucanos estão na

Prefeitura? Porque eles ajudaram
a eleger a prefeita. Por que agora
eles estão, tirando os cargos dos
tucanos? Porque o desejo do se

nhor Ivo Konell e do Carione Pa
vanelo de ter a SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional)

I _,...

o Correio do Povo: O que o

.senhor planeja para os próxi
mos 30 dias de governo?

Iríneu Pasold: Nosso. plano
de governo deve' ser atualizado.
Há coisas que não foram feitas
e ternos só mais um ano e meio

para executar. A comunidade Se

queixa da falta de atendimen
to pessoal. É o,que eu vou fazer.
Trinta dias' não me dá tempo há
bil e legal para fazer obras, por-

,

queprecisa ser feito processo' de
licitação' e demanda recursos.' O
que eu posso fazer é escutar a

comunidade, saber o que precisa
ser' feito e dar encaminhamentos
das solicitações para a prefeita
analisar. Meu' trabalho é conti
nuar o' serviço. Não vo� entrar

como um vingador.

OCP: Qual foi acordo feito
'entre DEM e PSDB nas eleições?

IP: 'Conhecendo o gênio fio
Ivo Konell, eu não queria ficar
sem atividade como více-pre
feito. Como o Samae é uma es- .

trutura independe, solicitei o

comando da autarquia. E ai eu
aceitei ir de vice da Cecília. E eles
aceitaram. Raimundo Colombo e

Paulo Bauer pedírám par� que eu' disponível.'Espero 'que depois
aceitasse a candidatura device.A das, férias ,eu possa continuar

negociação aconteceu a pedido usando a estrutura da Prefeitura.
,

deles. E o Lio Tironi foi o cara que Eu quero cumprir meu pape"l- o
mais fez articulação para que a que prometi para a comunidade.

coligação acontecesse. Por isso Espero ter espaço, no governo,
até agora eu não entendo' essa

.

porque foi' isso o que, ii . Cecília

briga com o Lio.
•

me falou na reunião que tivemos.

�

OCP: Por que o senhor ficou OCP: Quais seus planos para
um ano sem dar expediente na as próximas eleições?
Prefeitura?

. ,

IR: Estou à disposição do p,ar-
IP: .Durante um ano e dois tido. Nós temos um time que tem,

meses eu trabalhei como secre- condições de
.

participar. Meu
tário de Saúde. Saí em fevereiro nome está no meio de' outros,
de 2010. Estou aguardando, até como Niura Demarchi, Célio

agora uma sala na Prefeitura ' Bayer, Lio Tironi. .Só não concor
para trabalhar como vice, E até ro para vereador porque aminha

':lgorap nurica tive 'espaço. Pode, característica política é adrninis- /
até existir a sala, mas, não está - trativa e não legislativa.
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,Motociclistamorre cn>ós colidir
,

contra automóvel na 8R-280.·
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PONTE DO G'ENTENÃRIO

Passagem liberada
apartir de hoje
Apesar da abertura, acessos aindanão foram concluídos
Mesmo sem a conclusão
dos aoossos, a Poote do
Centenário deve ter o trânsito
H� às !11 de hQie.

A construção da Ponte do
Centenário foi .iníciada em ju
lho' de 2008, ainda .na gestão de
Moacir Bertoldi. e a previsão. era
concluir os trabalhos em dois
anos (julho do ano passado). O
excesso de chuvas e a demora
na desapropriação de terrenos -

que tem custo estimado emR$ 6

milhões - seriam os responsáveis
pelo atraso no cronograma.

O investimento na obra é de

que a inauguração ·da obra deve . aproximadamente R$' 4 milhões,
ser feita em um prazo de 60·dias. A ponte, que tem 190 metros de

extensão e 15 metros de largura,
está "localizada nas imediações
do loteamento Jardim Francisco,
.próximo à sede da Apae, no lado
do bairro Centenário, e próxima

�
à empresa Metalnox na outra ex-

tremidade. ,
'

ra trabalharam na demarcação
de faixas de sinalização e, na

.

colocação de placas e tachões
,
no acesso às duas cabeceiras da

. ponte e na rotatória pelo lado
-da Ilha da Figueira, concluída
no início da semana.

, "Acredito que os motoristas
não terão .problemas em trafegar
no local, pois tudo estâ muito
bem sinalizado", acredita Sch-
.mitt. O diretor informou ainda

informação é do'dírétor
de Trânsito e Transpor

---' tes da Prefeitura,' José
Antônio Schmitt. Se-

gundo ele, o trânsito na ponte
que faz a ligação entre os bairro'

. Centenário. e Ilha da Figueira
será normal, porém os acessos

ainda' não f-oram concluídos. A
administração municipal ainda

·

está desapropriando terrenos
·

para realizar a abertura de um

novo acesso à ponte. Deacordo
com declaração da prefeita Cecí-

· lia Konell, a abertura do tráfego.
no local atende a um pedido da
população.

'

, Ontem, equipes da Prefeitu-

Os motoristas não terão '

problemas em trafegar
,

no local. Tudo está muito
beni sinalizado.

JOSÉ ANTÔNIO SCHMITT, DIRETOR DE
, -TRÂNSITO E TRANSPORTES DA PREFEITUIlA

"
• Blsângela Pezzutti

, elis@ocorreiodopovo.com.br
MARCELE GOUCHE

Faixas de sinalização e colocação de placas e tachóes nas cabeceiras da ponte foram feitas durante o di� deontem

. Como será o tráfego na ponte
O motorista que vier da Ilha da

'Figueira comdestino à avenidaWal-
.

demar Grubba, por exemplo, de
,
verá seguir pela rua José Theodoro

Ribeiro (Figueira) até o ponto em

que terá que entrar à direita, sain
do na rua da Apae (ASsociação de'
Pais e Amigos, dos Excepcionais),

no bairro Centenário. Seguindo
por esta rua, o veículo terá que en
trar à esquerda, desembocando na
WaldeinarGrubba,

Informa abertura de processo/'

seletivo
FlU. beVv\

" A

l.\Yl.\ voce

Cidade

Por meio do site ,

,

- até dia 11/05 '

Areal Requisito

ATENDENTE DE LANCHONETE: Ensino médio
. 'completo; Habilidade no atendimento em bares ou

restaurantes; Conhecimento em informática.

Inscrições e

informa ões

JARAGUA
DO SUL

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

Talentos'
I, r'.r' f '.'

. '

Pouco depois das 22h30 de _ Bento do Sul, onde moram seus

quinta - feira, Sandro Matykevicz, familiares.
de 24 anos, morreu ao colidir a Ontem à tarde, por volta das

. motocicleta que conduzia con- 16 horas, um jovem de 18 'anos

tra um automóvel, no km 74,8 sofreu, traumatismo craniano
da BR-280, ein Nereu Ramos.

'

e cortes no rosto ao colidir sua
Sandro, que morava eni Iaraguã ' moto na traseira de um cami
do Sul há cerca de dois 'meses, nhão. O acidente aconteceu na

morreu na hora e o motorista do SC-416, próximo dá Chocoleite,
outro veículo, Ieferson Brizola, no Rio Cerro II. Ele foi encami
de 21 anos, sofreu ferimentos le- nhado ao Hospitál São José, onde
ves, O corpo foi levado para São permanece internado./

. ,

,

"

VIOLÊNCIA
. .

.

. Sogra é esfaqueada no rosto
pelo genro na Vila lenzi

Às 5h da manhã de ontem, os Bombeiros Voluntários prestaram
socorro a uma mulher de 50 anos que foi atingida por uma facada
desferida pelo seu genro, de 21. A agressão aconteceu na residência

da vítima, na rua Jaime Gadotti, no bairro Vila Lenzi. Ela foi encami
nhadaao Hospital São José, onde o ferimento foi suturado, e liberada
em seguida. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados e o caso

será investigado pelo delegado Adriano Spolaor. /iTemos que aguar
dar o resultado da perícia e ouvir testemunhas. Mas, provavelmente,
o agressor irá responder por lesão corporal", informou.
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Demorou,mas enfim conseguimos nosatualizar
neste ponto.Apartir de agora, tem que regularizar.
a que.falta é a religião déíxar de discriminar OS

,

casais homossexuais.

Eu acho certa essa decisão.Acredito também que a

mudança veio no tempo certo - nem cedo demais; ,

nem demoroumuito para acontecer.Acho que
todos têm o direito de casar com quem quiser.

JARAGUÁ DO SUL
,

a determinação já representa um
avanço por garantir a inclusão de

O primeiro passo para a um setor que estava excluído dos
queda'de um estereótipo direito�. "Primeiro, a cidadania

venceu. O amor venceu" o prin-de nemportemento . cípio da igualdade- e da liberdade
amoral, instável, venceram. É uma colaboração
promíscuo e que seria para uma nova interpretação dos .

'

"d" d d"' direitos humanos",' comemora oln Igno a a mração que presidente que, às 14h de 'ontem,
ganham alguns casais .em Curitiba, formalizou fi união

heterossexuais. ' civil com o companheiro David,

,/
,

Harrad, com quem vive há cerca

assim que pode ser con- de 25 anos. O casal é o primeiro
siderada a 'decisão do STF do Brasil a formalizar a união.

(Supremo Tribunal Fede- A advogada e professora Kari-

...... ral) que, na noite de quin- , na Valverde Martins" especialista
ta-feira, estabeleceu que casais' na área de família, defende que 'o

_

homoafetivos passam a ter exa- sexo das pessoas não-é um fator
tamente os mesmos direitos 'que 'que justifique a desigualação ju-,
os casais heterossexuais ,em uma rídica, mas ela alerta que os cer

união estável, A decisão, a princí-
-

ca de 60 mil casais homossexuais

pio, apenas abriu o caminho para que já vivem juntos, segundo últi
o casamento civil entre pessoas do mo Censo do IBGE - assim como
mesmo sexo e para uma família aqueles que. ainda pensam em to

teoricamente "diferente" deixar de mar a mesma decisão - precisam
ser tão diferente assim. Em um ce- tomar aíguns cuidados. "A decisão

,

nárío mais àmplo, o significado é não garante a possibilidade de se

maior:' a possibilidade de adoção, casarem em cartório, mas equipa-s
incluir o parceiro em planos de . ram as relações às uniões estáveis.

saúde e odireito à pensão em caso Para'quê,o casamento seja possí-:
demorte,por exemplo. vel, uma lei de autorização deve

Toni. Reis, presidente da entrar em vigor", expli�a Karina.
ABGLT (Associação Brasileira de

'

\

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-
.

vestis e Transexuais), afirma que,

, �

MÁRIO HENRIQUE,KOCIUBA, 23 ANOS, VENDEDOR DE �IVROS WONETE AUGUSTIN, 29 ANOS, VENDEDORA

A união civil entre pessoas domesmo sexo:
infelizmente foi aprovada.Mas eu acho que não
deveria ter sido, sou contra essamudança.Algo
assim não está de acordo commeus princípios.

Eu acho que issonão vai dar certo. Casamento é
uma coisa inuito séria, não é assim. E acho que, se

'

casou uma vez, então tem que ser para sempre. Eu
tive um só casamento, e não vou casar de novo., J

JOSÉ PEREIRA BARBOSA, 43 ANOS, ARTESÃO JOÃO CRISTOFOLlNI, 73 ANOS;'APOSENTADO

• Br_!ln8 Borgheti
brlina@ocorreiodopovo"com�br ,

"

0'0
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PREVISÃO DO.TEMPO
.

TEMPO FIRME
Tempo segue firme com

sol e poucas nuvens em

se devido a atuação de
uma massa de ar mais
seco. Temperaturas
baixas na madrugada," .:

manhã e noite.

JaÍ'aguá do Sul
e Região'
HOJE

MíN: 12°C .

MÁX: 200C

DOMINGO

MíN: 14°C
MÁX: 27°C

SEGUNDA
.

MíN:-15°C
MÁX: 21°C

T
,

Mar revolto 'e
condição de'R�
',no fim de semana-
O avanço de uma frente fria

pelo oceano e a chegada de uma
nova massa-de ar frio ao Sul do
Brasil causamum áumento signi
ficativo da agitação marítima. No
litoral de SC, as ondas atingem
picos de 3.0 a 3.5m e, há.condição
de ressaca por.todo o litoraL

T NDÊNCIA

Tempo, aberto e ..
com pouca chuva
Apesar da passagem de uma

frente fria pelo.oceano, o tempo
contínua estável em Santa Ca-

/ tarina,' com pouca variação de
nuvens durante todo o fim de

semana. Na, região de Joinville,
chances de chuva.no domingo.

-
.Tr6v[judaInstável

. CRÉDITO IMOBILIÁRIO BRADESCO,
PRESENÇA LÁDO A· LADO PARA VOCÊ REALIZAR
O SONHO DA CASA PRÓPRIA.'

.'

No Bradesco, .seu sonho da casa própria anda lado à 'Iado com a realização:
financiamento de até 80% do valor do imóvel. 30 anos para pagar. análise de crédito

.

rápida,e documentação simplificada, Fale· com, ?eu Gerente. Paramais ínformações
ligue 0800 273 3486.

, Crédito Bradesco. Presençà lado a lado para você realizar.

,
.
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Elasmerecemnossahomenagem
Neste-Dia dasMães, quatromulheres contam histórias de conquistas escritas pelamatemidade

MARCELE GOUCHE

Choro de criança, sono
interrompido, fraudá
"suja, dor no parto,
preocupação; dúvidas,
carinho, orgulho. Tudo isso

.

faz parte do universo das '

mães e se não-fosse assim
t- não teria a mesma graça.

v

.�. Como diria Cazuza: "Só as
.,. mães são felizes". _.,

orno neste domingo é co
.memorado o dia delas, ·a .

reportagem de O Correio .

.... do . Povo procurou três

mães, para contar suas histórias
_ de superação, alegrias e Vitórias .

• Alexandre Perler
.

alexbndre@ocorreiodopovo.com.br

, "
·souuma
mulher -

de sorte,
engravidei uma
vez e tenho três"

.

filhos, nenhum ;

deles gêmeos..
ARlETE PACHER

r
.' "

..

.

'

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 7 e 8 de maio de 2011

Wanda, com a filha Milena no colo e a mãe Ariete: família formada pelos laçosdo amor

Filha de coração
.

.

que já estava preparada. Sabendo

que Ariete estavaà procura de uma

criança, indicou a amiga.
A 'professora de educação física

Wanda Pacher dos Santos.. 27 anos, é
a quinta filha de uma mulher desco
nhecida e estava com dois dias de vida

Com 16 dias de vida, alguns' cen
tímetros de altura, cabelo vasto e es

curo, a. pequena Millena Pacher dos
Santos ainda não sabe, mas sua fa
mília: tem uma história linda para lhe '

contar daqui a alguns anos.
Sem esperança de que teriam fi

lhos biológicos depois de cinco anos

casados, o casal Ariete Mirter Ku
chenbecker Pacher e Nereu Pacher
decidiu adotar uma criança, ato sem,
precedentes em Massaranduba, Por
coincidência ou força do destino, ..

uma amiga de Ariete, que estava

·com o mesmo problema, conse

guiu engravidar e desistiu da adoção

respondeu: "Mesmo se for negra, essa que se parece com Wanda, que. se
criança é minha".

•.

parece com Pablo. Todos· sempre
Quando Wanda completou dois souberam das adoções e isso nunca

anos e dez meses, a professora de criou problemas.
artes Ariete adotou Pablo Pacher. Agora a pequena Millena volta
Mas a família ainda ganharia outro

.

para a história. Wanda conheceu o

membro. Para a surpresa de todos' encarregado de produção Rodrigo
quandoAriete entrou em sua vida. "Eu .. e quando ninguém mais esperava, dos Santos e depois de dois anos de
não conhecia a mãe dela e na época 'Ariete .engravidou e teve seu pri - tentativas, a menina nasceu e passou
era mais fácil, não tinha tanta buro- . meiro filho biológico. "Sou uma a 'integrar família. A nova mãe, assim
cracia para.adotar uma criança", Iern-

.
mulher de sorte, engravidei uma corno todas as outras; afirma que é

,
_

bra Ariete. Curiosa, ligou para saber vez e tenho três filhos, nenhum de-
.

um sentimento único e inexplicável,
.

como era Wanda,. se era branca e de les gêmeos", brinca·Aríete. A mãe mesmo que Millena tenha trocado 'a
..

olhos claros. Do outro lado da Iinha.. do trio afirma que o sentimento noite pelo dia. "Pretendemos contar ..
ouviu a pergunta: liA senhora conhe-, não muda e que todos são. filhos tudo pra ela, quando tive mais idade",

. ce a cor do amor?". Atordoada, Ariete
.

do .mesmo jeito. Ela ainda garante . garanteWanda.

'I .

.

,

�.
.

/

,
"

-

. BOAAÇAO
.

. ..

Necessita-se ·de uma cadeira de rodas emprestada por determinado período.
interessados em ajudar, entrem em contato pelo telefone 9123 5998 .. '.

• I • I �" •,' " : �

• ',. I • ".l '" . , � I
.. \. ,;'

, f I 1 " 'J 'I. • ti •
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" Em momento
� algum tive medo.

,Aéreditamos em
'

,

u�a força maior. , ,
ROSANE ALFLEt4

A expectativa dosmédicos era .

de que.Amanda Alflen, que está
com um ano e sete meses, passa
ria a vida em Cima de uma cadei-
-ra de, rodas, mas a menina deci
diu contrariar a medicina e hoje

.

engatinha e já ensaia os primei
.

ros passos. Com olhos claros e vi

brantes, típicos de uma vitoriosa,
.

com sua simpatia, Amanda _ não
" se importou nem um pouco com
os fleches. Com um ar de mãe co

ruja, RosaneVieiraAlflen, 39 anos,
acompanhava as peripécias da fi
lha enquanto contava ahistoriade
Como Amanda nasceu.

Casada hámais de cinco anos
com ometalúrgico IvoAlflen, Ro- ,

,

sane' sempre t�ve o desejo de ser

mãe, pois é professora da educa
ção infantil e queria saber como
era cuidar de uma criança, ter o
sentimento de mãe. Em 2008, as
duas tentativas foram frustradas

,

com dois abortos e�pontâneos.,
Preocupada, foi ao médico e des
cobriu que é vítima de unia séria

doença, a trombofilia, que asfixia
a criança por falta de sangue. A
descoberta da doença aconteceu
15 dias antes' de saber que esta

va grávida mais uma vez. O que

poderia ser motivo de preqcu-
.

pação ,se transformou em espe
rança. "Em momento algum tive
medo.'Acreditamos em uma for

çamaior", lembra Rosane.
A partir daí, foram oito meses

de ansiedade até Amanda nascer

"Antes de saber que estava grávida,
osmédicos diziampara não tentar

mais", recorda.a mãe. .Quàndo os

'médicos' souberam' da gravidez,
disseram que seria uma luta. Dito,
e feito, pois um deles disse que
,seria mais um aborto. "Depois
disso, trocamos de médico e esse

parou de me atender no quinto
mês de gestação, mas me indicou
outro", conta. Amanda poderia
nascer do sexto,mês em diante e

nasceu no 'oitavo. Depois de uma
. estadia de 12 dias na UTI, moti
vada por uma infecção, Amanda ,

foi para casa, saudável. Rosane

afirma que esse foi o seu maior
presente de dia das mães, ver a

'

,filha' em casa, bem, sem nenhu-
ma sequela. "Os,próprios médicos
consideraramumavitória", lembra
amãe dapequenaAmanda.

'

• Alexandre Perger
alexandre@o,correiodopovo.com.br Rosane foi mãe pela primeira vez aos 38 anos. A pequena Amanda é a maior alegria da vida da professora

, " Perco a conta de
quantas vezes
escúto a palélvra
mãe por dia. "
IVONE MUNCHEIN

, Contrariando a lógica das fa -

, dois ainda moravam atrás da casa

mílias modernas, que costumam da mãe de Ivone. "Pensamos dife
ter no máximo dois filhos, o ca- rente. Fomos aumentando os bens
sal IvoneVavassoriMunchein, 43 conforme aumentamos a família",
anos; e Nilo Muncheín, 45 anos, explica a mãe. Foi assim que vie

, foram além e formaram uma fa-' ram os outros filhos, junto com o

mília com quatro filhos. conforto e com uma melhor qua- ..

,

Falante e esperta, a mais nova,' lidade de vida. Nilo é gerente co-
,

Luana Maria, de cinco anos, deu mercíal e Ivone era proprietária
as boas vindas, ao contrário dos

'

de unia loja de roupa pará bebês,
irmãos, mais tímidos e reservados. mas vendeu o comércio para cui-

'

Na ordem, cronológica, a família é dar' dos filhos. "Temos uma vida
. composta por Daniel Gustavo, 20 'voltada para eles", diz o pai.
anos, Gabriel Bruno, 17 anos, Pau- Por ser uma história diferen
la Maria, i3 anos e Luana 'Maria, te, o caso de Ivone e' Nilo acaba

que já foi apresentada. servindo de -excrnplos para ou

Mesmo com a família maior tras famílias. "Quando falo que
que o comum, Ivone garante que tenho quatro filhos, todos se es

não dão muito trabalho .. "Perco pantam", conta a ex-empresária.
a conta de quantasvezes escuto Para ela, a vida é uma doação e

a palavra mãe por dia", brinca a cuidar dos quatro filhos é uma

dona de casa, que decidiu parar alegria inexplicável. "Eu tinha
'de trabalhar para cuidardos fi- tantoamor e dedicação para dar,'
lhos. "A princípio eram dois, mas que não seria feliz sõ com um",
veio quatro. Estamos felizes as-' resume a mãe. O casal ainda co

sim", garante Ivone. ,

ordena um' grupo de jovens na

�_�;�...._......-.., __
O primeiro veio já no primei- igreja e acabou "adotando" ou-

Nil.o ,e _I���e .��nc:��in, com �_s:�I,��� :����i�l. (no �I��, �.��.q�.�r���" ��ula!,������ t� .����� ��.� '����f�R�����I): ' �.�? .�� f�� ���\s����?: 9���� ��. I ••����. �'�?41����,���,s; I f t •• '

-

••• toe;.' _. ,
'

;

Ivone e seus

quatro filhos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12· 'Geral .. o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 7 e 8 de maio de 2011

8
,

,

Microrregião reívíndíca obras
Entídades, empresários e lideranças pedem duplicação também de trecho urbano

JARAGUÁ DO suL'

"

,A região do Vale do Itapocu
retoma as discussões acerca da
d,upUcação da BR- 280. A obra,
reivindicada há pelo 15 anos pela
comunidade, ainda não saiu' do

'

papel, e vem registrando uma

série de atrasos.

Mas
desta vez, o debate gira em

torno da necessidade dedupli
car o trecho de 7,8 quilômetros

, entre a Ponte do Portal e o tre
vo de intercessão com aRodovia doArroz,
.em Guaramirim (vejamapa).

'É que o trajeto, por possuir caFa�te
.

rísticas de via urbana, não está incluso
no .projeto de'duplicação da rodovia fe
deral, mas de acordo com as lidéranças

: regionais, precisa ser ampliado, pois re
cebe grande fluxo de veículos e é palco'
de muitos acidentes de trânsito.

Em recente visita à região, há cerca de
três semanas, o secretário' de Estado da
Infraestrutura, Valdir Cobalchini, recebeu
'esta reivindicação de entidades e empre
sários locais, reconheceu a importância
da obra e se comprometeu a contribuir

para a realização dos trabalhos.
Mas de acordo com a Assessoria de

."

Imprensa do DnltIlrepartamento Na-
cional de Infraestrutura de Transportes),
a intenção do órgão federal, que admi- "

.

nistra a ródovía, é de torná-la responsa - _,
'

.bilidade do município, após o término
da duplicação da BR. "Com 'O contorno

que será feito, todo o tráfego' pesado
será desviado. E este trecho ficará corri

características de via urbana. Enquanto
estivermos executando a obra de dupli
cação,�vamos continuar com as melho
rias e manter a conservação da estrada.

,

,

Depois da obra, a intenção é municípa-.
lizar", explica a assessora de comunica

, ção do Dnit, Maira Tavares Gonçalves.
''''0 'Correio do Povo 'ouviu empresá

rios e lideranças locais sobre o assunto ..

Acompanhe:

• Debora Volpi '

,

debora@ocorreiJIdopovo.com.br

..... ._"",, -- _. .... ".-
'

.. �.- .. _ ..
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Trecho possui pouco mais de sete quilômetros e é palco de diversos acidentes de trânsito

EDUARDO MONTECINO
"",,' 'i' É �m trecho muito IIlovimentado e mesmo com a duplica

ção, que vai desviar: à 'tráfego, éontinuará a ser um trajeto 'com
muito movimento. Isso é reflexo do crescimento das cidades de

Iaraguá do Sul eGuaramírim. Nossas cidadesse desenvolveram
ao longo desta via, e é uma estrada importante para escoamento
de produtos e também serviços. Precisa 'ser duplícada'e'há uma
sinalização' do governo do Estado de se envolver, O ideal, seria
unirmos esforços das três esferas: municipàl, estadual e federal

.

para que esta obra tenhamais probabilidade de acontecer. i",
DURVAL MARCATTO PRESIDENTE'DA ASSOCIAÇÃO

EMPRESARIAL DE JARAGUÁ DO SUl.

, 'Em 2�08, uma comitiva aqui .'
.

da região, que reuniaAssociação
Empresarial, CDL, e lideranças

,

da época, foi até Brasília e le
vou este' pedido ao Ministro
dos Transportes. Eu participei
desta comitiva. Na época, o go-'
vemo federal' se comprometeu
a, repassar os recursos para as

melhorias deste trecho. Mas de
lá para c�, nada foi feito. ",

AFO,NSO PIAZERAVEREAOOR

ARQUIVOOCP , ., Após'a visita do secretário de
'

.Estado da Infraestrutura, Valdir
Cobalchini, criou-se um fórum,
permanente na região para a

discussão .desta obra. Vamos'

nos reunir novamente, aínda �m ,

maio, objetivando ações. A mu

nicipalização, é provável e deve-
, ria ser feita até mesmo antes da

duplicação. Sou a favor. ".
" NILSON BYlAARDT

,

PREFEITO DE GUARAMIRIM

·1 '

i,

ARQUIVO OCP
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Bernt
Entschev
PALESTRANTE CONVIDA,DO

Fazer o bem sem olhar a quem
istórias corno.essa que contarei rotina de quimioterapias e radiote

.... hoje são raras. Conheci Danie- rapias, temendo constantemente a

la numa palestra que proferi perda de seus entes queridos. Julga
num�. graride Universidade do ya de extrema importância fortalecer

Sul, há alguns anos. A moça, filha de o lado emocional dessas pessoas que
pais ricos e casada com um. empresário precisavam estar à disposição da
bem sucedido da área de alimentos, es- queles pacientes que necessitavam
tudou nasmelhores instituições do país . de apoio contínuo.
e fora dele. Com acesso a conhecimento Fói nesse hospital que a moça co

e diferentes culturas, sem contar a exce-
.

nheceu a ala oncológica pediátríca e
.

lente criação que recebera de seus pais, se deparou com uma realidade .cruel:
Daniela nunca quis se acomodar com a grande quantidade de crianças com
as facilidades damagnífica condição fi- câncer. Percebeu que, por-se trata

nanceira de sua família. Pelo contrário, rem de crianças, os pais (as mães,
fazia questão de sempre trabalhar para principalmente) muitas vezes preci-.
se desenvolver profissionalmente e, de savam abdicar do trabalho para ficar

quebra, ocupar seu tempo como qual- integralmente na companhia dos fi

quer outro ser humano do planeta. lhos. Em alguns casos, ficavam dias,
Porém, com o passar dos anos semanas ou meses internados, sem

começou a sentir que, mesmo fazen- poder ir em casa. Até mesmo porque,
do. o que gostava, ela parecia sem- muitas fàmílias vinham outras cida

pre frustrada, como se o que fizesse des e o hospital se tornava, também,
não lhe trouxesse um real sentido de

.

um espécie de hotel. E o tratamento,
vida: A moça, que estudara psícolo-· que por si só já era bastante difícil,
gia, não se sentia realizada apenas tornava-se ainda pior quando esses

clinicando. Ganhar o dinheiro no fim permaneciam no hospital por
.

um

de cada 'consulta, então, era algo que longo período de tempo.
.

. realmente não fazia muita diferença Foi assim que Daniela resolveu

para alguém tão abastada, " se especializar no atendimento a fa-
Foi então que ela percebeu que mílias de crianças. com câncer. Di

talvez pudesse tirar um proveito vidiu seu tempo entre consultas' no
muito maior .se pudesse unir o útil . próprio hospital; e outras em seu

ao agradável. E, nesse caso, o útil consultório, para aqueles pacientes
para Daniela seria trabalhar com o e familiares que não estavam inter

que gostava e o agradável. seria aju- nados.
dar pessoas carentes. Para começar Ao perguntá-la sobre sua satisfa
seu projeto, abriu as portas de seu . ção. pessoal agora que sabe que aju
requintado consultório para pessoas damuitas famílias a resposta não po
que precisavam de auxílio psicológí- dería ter sido melhor: Daniela disse

co, mas que' não tinham condições que sentia como se ajudasse a curar
.

para custear tal tratamento. Porém, cada criança daquela, já que para o

mesmo com toda a boa vontade do sucesso de um tratamento como o

mundo, muitas dessas pessoas eram de câncer, é fundamental que todos
tão carentes financeiramente, que os envolvidos estejam bem emocio

não conseguiam sair de suas comu- nalmente para dar esperança àque
nídades para ir ao seu consultório, les que sofremcom uma doença tão

localizado num bairro distante e. no- agressiva.
bre da cidade onde morava. Por mais 1 Perguntei a ela o porquê então de

. que ela tivesse a boa vontade em.' ela assistir minha palestra, que visa

ajudar, percebia que da forma que bastante o desenvolvimento profís
planejara, possivelmente logo "daria sional e o crescimento na carreira.

com os burros n'água". Daniele contou que não é porque
'. Engajada em ajudar efetivamente ela faz um trabalho voluntário' que
a um número maior de pessoas, Da- deixada de sé profissionalizar. Pelo'
niela foi até um hospital ontológico. contrário, segundo ela, quanto mais
e ofereceu seus préstimos. Começou pudesse aprender e se especializar,
atendendo a pacientes com câncer e melhor para seus pacientes e para
aos familiares que acompanhavam a sua própria. realização profissional.

• Mande sua história para: colunaedebernt.com.br e siga twitter/bentschev
J

. .

• , .,.

"SUPERIOR _DE TECNOLOGIA EM GESTÃO
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

�'I�scrições: até 22/05/2011 (

Através do stte www..sc.senac.br

Prova: 28/05

Palestra OFICIAL UPDADE / FURl)KA��
Dia: 16/05 - 2ª feira I Horário: 18h30 às 22h30 .

Inclui: certificado Oficial da FCP

coquetel
sorteio de brindes

• •

Confira nossos cursos Livres, Técnicos e Pós-graduação!

senac
FACULDADEDE TECNOLOGIASENAC JARAGUÁ DO SUL

........ ' ".....' .•••�.uaE�:ali:;:::��rá:s�����I:eRnaa�t���t�i�t:�c�s:�:�.�;) ��&S-8400
Cursos de qualificacão irão� .

oferecer 9ito milhões de vagas
ApresidenteDilmalançou, . de Financiamento Estudantil

nesta quinta-feira, o Programa (Fies) para cursos técnicos.
Nacional de Acesso ao Ensino Os alunos do ensinomédio
Técnico êEmprego (Pronatec), que quiserem combinar a for

que tem como meta oferecer mação na escola com cursos

oitomilhões de vagas, até 2014, profissionalizantes receberão
na educação profissionàl para' uma bolsa formação, cujo va

estudantes do ensino médio lor ainda não foi divulgado. Os
e trabalhadores que necessí- beneficiários serão definidos
tam de qualificação. O pro-

.

pelos. sistemas estaduais de

grama prevê a ampliação das . ensino e estudarão também
.

redes federal e estaduais de em' instituições públicas ou

educação profissional, bolsa- do Sistema S. O pagamento da
.

formação para trabalhadores bolsa tambémestará condicio
e estudantes; aumento das nado à assiduidade do aluno.

. -.

vagas gratiútas em cursos .do De.acordo com o ministro da
Sistema S (Sesi, Senai, Sesc e Educação, Fernando Haddad,
Senac) e a extensão do Fundo . serão ofertadas 3,5 milhões de

bolsas-formação nos próxi
mos quatro anos.

O Pronatec também pre
tende atingir os beneficiários
do Bolsa Família, que vão ser

selecionados pelo Ministério
de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MOS) para
cursos de formação em dife
rentes níveis, a partir da oferta
disponível em cadamunicípio.
Os cursospoderão servoltados

.

à alfabetização de adultos ou

ao aperfeiçoamento profissio
nal.. O projeto de lei que cria o
Pronatec será encaminhado
ao Congresso Nacional em re-

.

gime de urgência

Abertura de Vaga para Contratação
_______:_.Y_é!_�é!_�e��������..?.?y_e_x_o..?__ c--------.-------- _

.
. Auxiliar de Serviços Gerais

:._�;---�--.-.-.-.--
..- -- .. -· .. ·-·_· .. _·-··.. -_ .. · ..

õl(���)-·-
-'-. ---.�--.__._------------- -

.- - -

-�g�-�d-�··�-;�xta (���hã-�·t�-;d�:·d��-6h·à�
..

i6h: ��·�-2h d� i�t�-;��I��--·
- --

,
.

.

.
e aos sábados (manhã, das 6h às 8h30)

.

'.
r-

_

--

••=�._�.�-:_�:-__�����r�g�I_d��S_�Ú��_�_���d��i!����I_�gi�_·���_��L����--_-�-�·_-����·_
. . . �$I��,_90 .'!:i':_l�������c_!� e_�e_n_e.!íc��s!.P?!.!:I!.�_ .. _

. *Conhecimentos: procedimentos de copa e Iirnpeza.
_. .. __ ... _ .. _���c:?J�r.!c_!a�_�: de��!á'y�.!. !:���� .!��c_!�'!.l�!1taJ_c_?�I?I��� _

L Análise da Ficha de Inscrição (critérios: escolaridade e experiências na área);
2. Ditado e Prova Prática;

.
3. EDtrevista individual.

, P�eencher ficha de inscriçã�a F�cuídad�-d�T�-z;;j�giis�-;,acd�Jaraguá·do-S�1 (End;reç��R��--
dos Imigrantes, 410, Vila Rau. Fone: 3275-8400), até o dia 12/05/2011.

,As demais informações sobre o processo sel�tivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site www.sc.senac.br.

A critério do SENAC/SC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de
,,' . . . até 24 meses res effiíndo a ardem classificatória. ",.,' 1 " •• , , •••

_____�tuação _

_ ------_��-��._y����- -_._.__ ._

Jornada de Trabalho

Para atuar em:

_______R�_���f�E�5�� _

Pré-requisitos

Etapas da Seleção

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OS CAMINH'OS P.RA SE TORNAR
.
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UM PROFISSIONAL GLOBAL

..-

Caso a carreira internacional seja um objetivo já definido, o profissional deve
buscar novos desafios em empresas que tenham essa perspectiva

p o s s i b i I i da d e habilidade para lidar com a pensada e fazer parte de
de uma carreira multiplicidade cultural. um planejamento de car

internacional é
.

Samuel Artus, coorde- reira cuidadosamente ela
vislumbrada por nador de consultoria da Ri- borado, já que serão mui-

executivos dos mais dífe- cardo Xavier Recursos Hu- tos os desafios pela frente,
rentes setores. Mas, para manos, por sua vez, ressalta como entender a cultura do
enfrentar os desafios do que o profissional deve ser' .novo país, os costumes e os

processo que' transfor- investir nãosó no desenvol- hábitos de fazer negócios.
mou o mundo dos nego- .

vimento técnico, mas tam- Artus não' acredita que
cios em um universo sem bém no cornportamental. seja excludente o fato de
fronteiras. e 'se tornar um - Os resultados conquis- o profissional não ter tido

profissional global, é reco- tadosna trajetória profissío- uma experiência fora do
. .

mendável se preparar de nal são fundamentais, mas país, mas certamente isso
.�

algumas formas.
-

não bastam. É essencial ter pesa bastante no c��rículo:
É claro que uma car-

.

a capacidade de adaptar-se - Quem já experimen-
reira internacional pode a outras culturas, de ajustar- . tou a vivência de outras

ser determinada à reve- se a novos valores emanter- culturas, tende a ter uma

lia do profissional. Neste se competitivo. .maíor capacidade de.

caso, diz Rubenvaldo Cos- Caso a carreira inter- adaptar-se mais rapída-
ta,

.

diretor da consulto- nacional seja um objetivo . mente.

ria DBM-Rio, o executivo já definido, o profissional Costa, por sua vez, aler-
deve avaliar os riscos que deve buscar novos desafios ta que há dois tipos de ex- .

vai enfrentar e se possui em empresas que tenhain periências que o indivíduo
as habilidades exigidas essa perspectiva e ofere- pode ter: a virtual; com a

para o cargo - se não for o çam essa possibilidade aos obtenção' de informações
caso, recusar o conVite tal- seus colaboradores: pela internet, livros etc, e

vez seja a alternativa mais - É, preciso entender a real. A diferença entre as

acertada. Já quando. 'é uma o que a empresa valoriza' .: duas é o contato direto com

escolha, a mesma pode ser para a expatriação e quais as pessoas, porém, nenhu
precedida de algumas deci- oportunidades

: existentes ':q:la deve ser eliminada:
sões, como, por exemplo, o para que o profissional possa - A experiência real

aprimoramento do idioma aproveitar - aconselhaArtus, possibilita. que o indíví
e uma viagem para conhe- 'Para consultores de RH, duo viva diferentes cUI
cer previamente o país e o a decisão de tentar uma turas e realidades e poss�
mercadó de trabalho, além -

expenencia profissional Julgar como as mesmas

verificar se há interesse e" .no.exteríor precisa ser.bem .. � .:
se .desenvolvem. Um dos'

FOTOS DIVULGAÇÃO

Até o dia 07/06 pelo.site.

Até o dia 1'3/05, naRuaWalter
Marquardt, 835 - Barra do Rio

Molha, ou elo site.
.Jaraquá do Sul

INSTRUTOR - SAUOE E QUALIDADE DE VIDA

Jaraguá do Sul
01 Até o dia 23/05 pelo site.

MEDICO CLINICO . 01

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VOCÊ QUER TER RAZÃO OU
erreira Gullar, célebre poeta maranhense de São por tão pouco!
Luís, nascido em 10 de setembro de 1930 é o autor· Discussões entre casais, entre amigos, entre chefes

'

da famosa frase que, por simesma, é uma lição de �
e subordinados poderiam ser evitadas com esse sim-

.

sabedoria: "Você-que ter razão ou ser feliz?" ples pensamento: "Não quero ter razão. Quero ser fe-
. Numa entrevista ao jornal "O Estado-de São Paulo!' liz". Que diferença faz se o vestido era verde ou rosa?

ele conta que certa vez, discutiu tanto com sua esposa Se foi na quinta enão na sexta-feira? Tirando as raríssí-.

que' num. dado momento da -díscussão, ela se levantou '. mas exceções com possíveis consequências jurídicas;
.

e foi embora..E ele continua dizendo que em sua pró- essas diferenças de percepção. se levadas a ferro e fogo
pria opinião, ele até ganhou a discussão. Ganhou mas só servirão para nos infelicitar.
não levou, pois ficou falando sozinho. Foi então que ele

.

Veja quantas discussões entre empresas e seus

cunhou a frase: "Não quero ter razão; Quero ser feliz". . clientes acontecem por motivos sem importância real
.

Veja quanta sabedoriade vida e vérdade �o trato do
.. alguma! Quantas empresas perdem clientes, fornece

cotidiano estão contidas nessa frase. Muitasvezes, nos dores e mesmo excelentes colaboradores p�r deseja
embrenhamos numa ferrenha discussão sem nenhum rem "ter razão" em vez de desejarem "ser felizes". Veja
resultado prático, nem mesmo teórico. Picamos cheios entre colegas de trabalho. Uns culpando os outros com
de raiva quando alguém diz ter sido .numa sexta-feira acusações graves. Tudo para mostrar quem têm razão

�quilo que acreditamos ter sido numa quinta. Ou so- numa discussão.
J •

mos tomados de cólera quando alguém nos contradiz Será que vale a pena sempre lutar para ter razão ou
dizendo que a cor do vestido da fulana é verde e não . vale mais a pena ser feliz?
rosa, Quanta bobagem! Quanta infelicidade plantada Pense nisso. Sucesso!

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS 9001 e outras atividades da área. .

'i �.� ����"�'I •• ., j,'�" ."�,����.• ".,""" �.* .�"·�II�"," •• ��� ��" �.�, � ••'."" ""� �.ij"'�

ANALISTA DE SISTEMAS PLENO·
AssisiiN"liT�cNiêo'"

." '" '" " '""

.
( Desejável vivência em montagem, manutençãomecâ-

;

nica ou elétrica. Disponibilidade para viàgens.
�",j ".,,·�II.,,"�" �.� "lo. �"ri'•• ". F.+ "".·•• ·1 �H" -I ".� ." ••• �·.� ...... H",�.+ •• ,,-��. �'"T

(ONTADOR

y���.��!�. ��,���}.�?;P'?�.��!�,Ç.��·o.", "."" '0""'" .

ELETRICISTA INDUSTRIAL
Vivencia na função. Paraatuar na Ilha da Figueira .

.g1'�"" �"� �"� �� ..... �� •• , '''�·.�d't"�. �.�.�,,·�"� .. "�,.�"4'�" �.� �ij'1'.�", .. q ... �.� n

·

ELETRICISTA DEMANUTENÇÃO .

Vivência com prospecção dedÍentes e área-de veadas .. Vivência na área. Desejável NR-lO. .

.

"'�"+""".""' •• ·'P""'."".�" j,"tt "". j, •• �.�."� • .,•• �", •• ,,," .. � j,"" �" •• " • .,.• � •• , ....... � 04 ."",.,,� " ......�,' ."tt ""�,,,,, •••�."." .... "" �"" .. "",,...... �. ".i �"" �".·•. "'I �.i "�.�.

CRONOANAlISTA
.

ELETRICISTA PREDIAL

. Xi.����!? �.a..�����.9; : " .. " "..... ,������!?�1!!.i?,�������?:?:. "0 ,"o. """ '" .".'" •••• M .

CORREtOR DE IMÓVEIS ENCARREGADO DE CORTE I REVISÃO
Desejável possuir o CREG. Y���!!9? ��.��.�ç�.?! J����?0.}�.��,,��.ip'�.� ... o ... " ...."" .....

. ESCRi:rü{iAiiioFisCAL·
.. ···"· .. ···•······· .. · .. , ..o.........

EXPEDIDOR
•

Desejável vivência. Cursando ou Completo Ciências liéNicOE�XiNF'ORMATicA'
" .. , , 0.' , •• "

Contábeis. T
..

O
..

R·"N
..

·E·I·R·�M
..

·E
..

'C·;A�·N
..

I·G··O
.. o.o

:
, .

�.I-,,�
.

., ... j .�"'.��,� ••• �. � .. � .� .. �, ..... _ ..... �.• ",'� • .,� •• � • ., �" .. ,' ......n�" lo • ., �� .. '�n.,. V '.

ADMINISTRATIVAS
ASSISTENTE DEMODELAGEM I DESENVOLVI
MENTO

ANALISTA DE FATURAMENTO
Vivência na área de vendas, análise de faturamento e
pedidos. Vivência com o sistema Systextil.
" .. .,.��q �.,' ... " ••• �." "�.+.�."� .. ,.�"" ,.". � ... �".,� • .,,, .0" •••• " ••• � .• J:! ••� • .,' .. � • .,.."

AUXILIARDEVENDAS

MODELISTA

X���.��!?��.������;,.", " '" '".'0''' , ".

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
Formação eIJ1 Administração, Ciências Contábeis, .

Recursos Humanos. Vivência em qerendamento e

planejamento. financeiro, fluxo de caixa, cobranças,
negociação, compras, investimentos entre outros,

.

'

Desejável liderança'de equirx'- Fluência em Alemão.
'I-,,� ... �.+.�� to." �." ....... .,'.� ... , .... '�" ...... , �".F ••• H ....�"'''.j· •••• �� ".i ...... ." �

'VENDEDOR INTERNO I EXTERNO

ESTAGIOS

FRENTISTA .

iNslilAooR'rtcNico
·" .

. Vivência em instalação de alarmes.câmeras, portões
elétrônícos telefones; internet. .

.... " •• �"'f ... , � • ., ".u " .. "·.lIq ....... ,,�,, , .• ., 'l" •• ".",."" .... , .� .. � ... ,.� ••. ""4 ."" ... , ••

IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
.... �. lo· ".+ �" .. �� . .,..� ".� � �.�'.�.· '�""i .�.� " �,��� �" � ....

LABORATORISTA

ATÜARNA'AREAi1mC'"
>0-' .

.

üDER"DEcORTEíT�XTiL
.. · .. · · ·· .. o o

RECURSOS HUMANOS.

PSICOLOGIA

TÉCNlCAS I COORDENAÇÃO
ANALISTA DE CUSTOS

p���j�x�l.�!.����i?;o ., ,., . 'I : .

ANAUSTADAQUALIDADE
.

yivênda em rotinas da Qualidade, processo da 150.

MEêÃNICODEMANüTENÇAo
··· .. o" .:_••• , .

Desejável vivência 'emmanutenção de máquinas!
têxtil.

MONTAOORi1'ECANico' ;
, ; .

i .�.Io.i ....... ".'�." 1�"4 .� •• "" ... ,,'.....��"� �.+."" ft"� •• ,,'� " '�.ij" ��* •• " ..

- OPERADOR E PROGRAMADOR DETORNO DECNe

º��OOºº�:p�:rMT�M��i�ú�ijMi�º::::::::�::::::
Cursando ou completo cursoTécnico em Mecânica,

. Materiais ou Metalúrgica. Vivência em ferramentaria,
injeção de plásticos ou alumínio. Conhecimento em
tratamento térmico.
" •. � •• , ••• � •• � •• � •• � .... '''1''." •• � ;"" "� .. +"� ,"» ... �" .". OU" """"'0" �" ...... ".,.�.,_

PROFESSOR DE INGLÊS '.
� " .. �"i ".11 �." � •••.• " "".+"1''' •• 01 .""'." "".'�.i·."U �" •• "" "�"+�

PRQGRAMADOR DE PCp·

PRoj·rnSTAMECÂNloCO·""
., " .

. Conhecimento em 561idWorks, vivência na função.
,��"+.".�,, ... �toI" ."" �,,� "�" �.�,��"i·""�'""� "." ,,�" .,,�"'�"i·""' "� •.�"" n�� � .. � �,,��.

SOLDADOR I MONTADOR
...... � �"" " ....,,". �.". I,"� �"� � •• "". �U"",,, •. , �.4 .... ft.� ..... ""'10 .� •. " •.•• ,,� ".,,'�" ..

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO, AUTOMAÇÃOOU

ELETROELElRÔNICO _

liêN'ICOELETROMECANico"'"
,. "'

,

T�CNICÕ'MECAN'ICO" : : " .:'

.

Disponibilidade de viagens.Vivência emmontagem
de máquinas.

". .'
.

rtCNICOeA"ENFERMAGEM··'
·· .. · .. ·"' .

Desejável vivênci? na função e COREN

. OPERAOONAIS·

�
APEVI

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

. I

(47) 3275-7028
administrativo@apevi.com.br

.�

.y
Prumo
�

. .

ASSOCIAÇÃODASMICROE�PEQUENAS EMPRESAS DO
'VALE DO ITAPOCU· .

.'

. PROGRAMÀ SEBRAE MAIS - GESTÃOF FINANCEIRA
DO CONTROLE À DECISÃO ..

Data de início do Programa: 10 .de maio de 2011

Duração: três meses
Horário: Bh às 12h e das 13h30min às 17h30min

Consultora: Marlise Haut

Programa lirflitado à no máximo 15 Empresas
Dois participantes por Empresa

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

FLUXO DE CAIXA - COMO FAZER E ADMINISTRAR
Data: 16a 19de maio de 2011

Horário: 19h às 22h

\
Instrutor: Claudeson Hornburq -

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do SI:II

AS EMPRESAS E OS IMPOSTOS
Data: 16 a 19de maio de 2011

Horário: 19h às 22h
Instrutor: Paulo Henrique Felicioni

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

CÁLCULO TRABALHISTA
Data: 23 a 26 de maio de 2011

Horário: 19h às 22ti
,

.; Instrutor: Rober José Alves Costa
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Atuará com montagem de tubulação para bombea-
mento de concreto. '

... rr ."-t"H" ".� ."� ."'. �.of "�.+ •• <." .. " ... "�",,, ..... ,��" ..... � �" .....�""" ...... �" •••• .

BOMBISTA
Vivência em montagem e desmontagem de BBA,

'

,

!Qj��çr�.tt�9H!��ff.L : " , ..

Ç.�!M ,." , ,; ;
-

ADVOGADO
CONFERENTE

. .. , , ..

Vivência na função.CHN AC Desejável liderança de P���)�.��!.�!����i� ;;��.�,j��i!�H!��!�r.i�.� .rr���s.���L .

ANALISTA CONTÁBIL
�l!!� , , " .. : , , .,

"

Vivência em obrigações acessoriais (DCTF, Dacon,���!:W!M .. , "" '.' Sped Fiscal etc), apuração de tributos; contribuições
�º�N!1�IM " '"' ,,,,,.... estaduais e federais.
COLETOR

-

.,..W� �.� ."�'•• � ,o�" •• , •• ,IQ � ••• "�-j,�n "."" �Q'I,.�q � .... " •. � .. ".�.� �� .... "�.,��+.". �

................. "' ,,, ..•.. , , " ,..... COORDENADOR OE VENDAS
. CORTADOR'
Vivência no ramo têxtil e máoulna serra fita

. ,9���j�x�1.�i��.r:�i� ,�?. !�,ry�?, ����I ;" " .. , .

.. " ".";,'1,; 0..................

PROGRAMADOR DE PCP
.

�º§tl).�!M , ; , : o ,.......
• , ,' , , .

DOBRADEIRA I REVISORA I PASSADEIRA NUTRICIONISTA
Para atuar naVila Rau.
EM'PREGADA 'OOM�STICA""'"''''''''''''''''''''''''''
"4 "�,,,�.� �� ••�""."� ,,�" •••• ,.�" ........ "u,_.�,•• "" � .... " .. �.i b.O'•• " ...�.�"" �" •.,,� ......

- --

ATENÇÃO
,_ � _- � ---

- � �
- - � - � --

. OPERADOR DEEMPILHADEIRA
Desejável curso e vivência ílá função. Irá atuar como
,q�r�99r.�.. !=m.9�m�?�!tY[gâçl.��.c!�r.%���.�mp.!���: ....
OPERADOR DEMÃQUINA'
�X�[!çiMm RP.e.@2Ç>!Ae. .g!-ltlh9�(l�,.��rr� ��.tr.�, gl;lm��.. "

.

OPERADORDE CORTE LECTRA

º��MººR��:��9�1�º�r&6P.�ºº::::::::::::::
.

PINTOR PISTOLA IMÁQUINAS
RETiFiêÃooRciilNORico'�"'"

" .

vivência commáquina CNE, leitura e interpretação de
9ç��nQ��jr.��l:!m�!W?�0 çt�m�Iç?!L "' .

����!J1�"�º , : " " ..

TINTUREIRO

.

CONTRATAÇÃO IMEDIAT� .

A Metá RH em parceria com mercado de
'. grande porte dispp�"das seguintes vagas

para contratação imediata:

-

.s

ATENDENTE DE"CARNES
ATENDENTEDÚARMÃCIA
AUX.SERVIÇOS GERAIS

AUX. PADEIRO
CAIXA

FISCALDE LOJA
REPOSITOR LOJA E DEPóSITO
VENDEDOR DE ELETRO IBAZAR

ALMOXARIFEICONFERENTE
.

jt��i����g��ÇAo····,···:··o., , , ,.o... ���l��::���i��g:::::::::::::::::::::::::::·:::::::
Desejável vivência em liderança de pessoas e área ?,�r??�!-!�!.Q.��.I?R.�p/.��n:qg?Rig.Ç�r!.9: " ..

metalúrgica. '.

���!Y.�'H>.�.�,��9.�I� '" , " ..

,MECANICCloEAuro"M6vEIS'
" , 0 ..

,

•

��X!�I�.�.º�"ç9.m , .. "'.� ..·

Vivenda com suspensão, freios, balanceamento e AUXILIAROE'TECELAGEM .

.

alinhamento.
..

'Irá atuar com entregas de malhas e pesagem de fios.
MECANICÕEi.ETRicis�A"" ",o." , .

· Vivencia em sistemas de injeção eletrônica diesel! ���:�i��""" " .. "" ..

gasolina.
"

Ótima remuneração e demais benefícios.
Disponibilidade para atuar aos finais de
semana.

. Enviar e-mail para:
drielli.lima@grupometa.com

W'w'w.grupometa.:çom
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E
éCNSULTCRIA EM GESTÃO DE PESSO S

.

Dis
-

e das segui tes vagas

'.

"

- Aux, Administrativo (ramo _imobiJiáfro)
- Gerente de produção têxtil

.

- Líder de expedição têxtil
- Líder de distribuição têxtil
- Assistente de vendas têxtil

- Assistente de marketing têxtil

- Faturista e Analista de c.fécfto têxtii
-� Escriturária fiscal.

- Aux Administrativo (cursando
. enfermage ) •

- Gerente de loja
,. Vendedora de lojaTrês projetos da incubadora foram

premiados comR$ 50mil

AJaraguaTec
,
.de

Iaraguá do' Sul
mostrou seu di
ferencial peran

te as demais incubadoras
catarinenses na última se

mana. Três projetos foram
selecionados na Sinapse
da Inovação ,2010. Na re

gião Norte de Santa Cata-.
rina, cinco participantes
receberão R$ 50 mil. Ao

todo, 2.760 pessoas parti-
\

ciparam do evento e 1.159

ideias foram apresentadas.
No Estado, 40 propostas
foram premiadas.

, Para Victor Danich, co-
,'ordenador da' Sinapse

'

da

Inovação região Norte de
Santa Catarina, a seleção
dos três trabalhos incuba -

.

dos no município mostra

que a JaraguaTec tem uma

característica peculiar.
"Além dos trabalhos 'de

tecnologia da informação,
os participantes, desen
volvem projetos das áreas

metal-mecânica, robótica; tar contas 'do dinheiro e
.

automação". Os projetos apresentar o projeto sendo
dessas áreas demandam desenvolvido na prática.
mais equipamentos e in-Ricardo Guilherme'
vestimentas maiores. Schmidt, 21 anos, é um dos

Agora, os autores dos premiados na Sinapse da

projetos podem desenvol- Inovação. Ele apresentou
ver seus projetos na práti- o Projeto Surge Teste, que
ca e colocá-los rio merca- desenvolve técnicas para'
do, podendo até criar sua medir a qualidade de mo

própria empresa ou vender tores. "Os dados são passa
a. ideia. "A vantagem da Si- dos para o computador e o
napse da Inovação consiste cliente cadastra o modelo

em reunir os empreende-
-

de um motor ideal na má
dores dispersos do Estado",' quina que serviráde exem-,
afirma Danich. Para o co- plo pararnedir a qualidade
ordenador, o, evento acaba dos'motores em uso. O ob

inspirando as próprias em- jetivo é descobrir se o equí
presas da região a investi- pamento dará problemas
rem em projetos similares futuros ao empreendedor",
que concorrem ao prêmio. explica. Além de Schmidt,

A Papesc (Fundação de João Marcia Buttendorff e

Apoio a Pesquisa Cientifica Leandro Ribeiro Correa da
e tecnológica do Estado'de Iaragua Tec também.foram
Santa Catariná) é a respon- premiados na Sinapse da
sável pelas premiações. Os Inovação.
recursos são do governo
federal,' e os participantes

, selecionados devem' pres-
• Daiana Constantino

daianac@ocorreiodopovo.com.br

, Mulheres não têm dificuldade em-conciliar maternidade comcarrelra

Não_é,novidade
que

a participação fe
mínina no mercado
de trabalho vem au

mentando a cada dia. Hoje,
muitas delas são chefes.no
trabalho e em �asa. Segundo
dados divulgados pelo Insti
tuto Brasileiro de Geografia
e 'Estatística QBGE), em 2010;
42,6% das pessoas profis
sionalmente ativas eram do'
)

sexo feminino. E de acordo
'

com o último levantamento

.

'Mães Contemporâneas; re
alizado pelo Ibope em 2006,
51% 'dessas brasileiras são

mães (17 milhões) e 43% de
las chefes de família.

Mas como será para essas
mulheres conciliar a carreira
com a maternidade? Pes

quisa on-line realizada pela
Trabalhando.com Brasil com
150 executivas de todo o-país
revela que 43% das profís-

sionais ouvidas afirmam enquanto a mulher sai para presas também mudaram

não ter' nenhuma dífícul- trabalhar. " seu olhar em relação ao

dade para conciliar as duas -Pelos números da nossa
.

sexo feminino e não deixam
atividades.' Das 'demais, pesquisa; observamos que' de contratar uma funcio-
34% dizem que_ amaior di - trabalhar e cuidar dos filhos náría por ela ser ou não
ficuldade é ter: POUc.o tem- não é dificuldade para as mãe. Para complementar
po para passar com seus novas executivas. Isso já está a pesquisa, a Trabalhan

filhos; 12% acreditam sofrer incorporado à sua rotina. do.com Brasil conversou

preconceito dos chefes e dos Com a conquista de um es-' com os responsáveis pelo
gestores por s.eremmães;7% paço maior no mercado de departamento de RH de
dizem que o afastamento 'trabalho e com o destaque 30 empresas de médio e

'por licença-maternidade ás que vêm tendo como líde-, grande porte para saber a
deixou' desconectadas dos res de equipes, as mulheres porcentagem de mães que
negócios da empresa; e 4% têm sido cada vez mais bem essas organizações têm em

afirmam 'que a dificuldade sucedidas - afuma Renato seus quadros. Os números
é não conseguir se focar no Grinberg, diretor-geral da não surpreendem: 50% das
trabalho tanto quanto gos- Trabalhando.comBrasil. empresas, entrevistadas

,

tariam por causa dos filhos. ,

têm 10% de mães traba-

Já faz tempo que a ima

gem da mulher que ficava
'em casa cuidando da prole'
enquanto o pai trabalhava
fora não existemais e, em al

guns casos, os papéis estão se
invertendo: muitos homens
acabam ficando em casa

OLHAR DAS'EM
,

PRESAS MUDOU
,EM RELAÇÃO AO

, SEXO FEMININO
'

lhando atualmente; '20%
,

têm mais' de 30% de' fun
cionárias com filhos; 10%

apresentam 20% de fun
cionárias-mães; e

_

as 20%
restantes contam com me

nos de 10% de funcionárias
Por outro lado, as �m-

' com filhos em seus quadros.

CE -

•

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

- OPERADOR DE PRODUÇÃO (ÁREAMETAL-MECÂNICA),
- AUXILIAR PRODUÇÃO (METALÚRGICA E PLÁSTICOS)
.. OPERADOR DEMÁQUINAS

'

-

.. PINTOR IN,DUSTRIAL (Metálica eAutomotiva)..
- SOLDADOR (experiência de 6 meses) .

- MONTADOR (conhecimento em desenhomecânico)
.. OPERADOR DE MÁQUINAS - (indústria metalúrgica)
- OPERADOR D� DO'BRADEIRA (com experiência- indo Metalmec.)
- ASSISTENTETÉCNICO (Téc.mecânico, téc. eletromecânico e afins)
.. ZELADOR (ambos os sexos) URGENTE
- ELETRICISTAJAUX. DE ELETRICISTA (instalador industrial e de

manutenção)
,

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

.

,

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CULTIVO DE EMPREGOS
, #

CresciInento do agronegócio abrevagas paraprofissionais de diferentes áreas

,
. -

-"ons salários, perspectiva pacitação de pessoalpara o setor.

..-c:profissional e qualidade - Nosso grande problema em

de vida. É isso que interes- relação à mão de obra está na for-
_.",sados em trabalhar com mação de bons técnicos de ensino

agronegócio podem esperar. Com médio. Há poucas escolas profissio-
·

o crescimento econômico do país. nalizantes, e o poderpúblico precisa
e a perspectiva de aumento dapro- . investir pesadamente neste sentido.
dução no setor nos próximos anos, Por outro lado, acho que háumbom
não faltam oportunidades em dife- número de profissionais que estão

. rentes estados. Engenheiros agrô- se formando em nível' superior e

nomos, operadores de'máquinas, dispostos a trabalhar nomercado -

.

biólogos... Há vagas namaioria dos analisaRoberto Rodrigues.
setores e a previsão de especialís- Para Paulo Molinari, analista
tas é de que as chances de contra- econômico da consultoria Safras

tação só cresçam. & Mercado, a escassez de mão de

Segundo relatório da Agência .

obra está na área de gerenciamen-:
para Agricultura e Alimentação to demáquinas e na de exportação.
das Nações Unidas (FAO) e da Or- - O investimento em capa
ganização para a Cooperação e

.

citação precisa aumentar. Hoje a

o Desenvolvimento Econômico tecnologia adotada no agronegó- .

(OCDE) publicado no ano pas- ciobrasileiro é de ponta e amão de

sado, o -Brasíl terá o mais rápido obra não acompanha. O setor de

crescimento . da produção agrícola infraestrutura do Brasil também
no mundo nos próximos dez anos. está muito fraco. Falo principal
Seráuma expansão superior a 40%, mente de portos e rodovias. Ainda
o dobro da média mundial, com- é preciso formar profissionais nes
parado ao período de 2007 a 2009. tes setores. Caso contrário, 0 pró
O resultado direto da expansão é o prio crescimento do agronegócio

- crescimento do mercado de traba- e de seu mercado de trabalho será.
lho nesta área econômica, com re- prejudicado, A economia pode.en
sultados diversos como o aumento trar em colapso _. alerta.
dos salários e o fortalecimento de

-

Agricultura de precisão, um

cidades agrícolas em todo o país. mercado aberto

_,
Para' Roberto Rodrigues, coor- A tecnologia de ponta citada

denador do Centro de Agronegó- por Paulo também chama a aten

cio da Fundação' Getúlio Vargas ção de Mareio Mitidieri, diretor dá
(FGV), presidente do: Conselho Agrogenius Consultoria e Treina-

· de Agronegócio da Federação das menta. Máquinas de adubação e

· Indústrias do Estado de São Paulo tratores com GPS exigem profis
(Fiesp) e ex-ministro da Agricultu- sionais que saibam lidar com estes

ra, a maior necessidade do setor, equipamentos.
atualmente, está na área de sus- Ou seja, .

trabalhadores espe-
'

tentabilidade. E, resumindo: pre- cializados nas áreas tecnológicas:
cisa-se de agrônomos, de gestores

/'

_ Épreciso alguémparaoperar
de recursos naturais, silvicultores e e manusear a chamada agricultura
de biólogos. ,

de precisão. Faculdades e cursos

Também haverá demanda por no Brasil ainda não' têm formado
técnicos agrícolas, que não preci- profissionais suficientes neste sen
sam ter formação superior. Onde tido. A médio e 'longo prazo isso
mais faltam profissíonaís é no precisa mudar, se o Brasil quiser,
processamento de matéria prima, manter o crescimento no setor. O
assim como agrônomos e técnicos agronegócío precisa dos melhores
da área industrial. O motivo? Muito trabalhadores. Gente qualificada"
investímento nos últimos anos e o que ganhará o mesmo que ganha-

.

-

nãoacompanhamento ideal na ca - ria na área urbana ou atémais.

o fiospiTAL SÃO JOSÉ OFERECE VAGAS PARA:

Auxiliar de Limpeza
Interessados: Encaminhar currículo ou preencher ficha de inscri

ção no setor de Recursos Humanos do Hospital São' José, das
07h30min às 17h.

Fone para contato: (47)3274-5000
.

VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!,
,. I' l ,.,

BONDMANN�
qUlmlca

Indústria genutnarnentebrastleíra, com a mais moderna e estruturada planta fabril de produtos
químicos para manutenção industrial, automotíva e higienização predial do sul do Brasil, dirigida sob

as modernas formas de gestão, com ênfase na qualidade total, fabricantede produtos com tecnologia .

avançada. Busca, para integrar sua equipe de colaboradores, profissionais para os seguintes cargos:

Os profissionais interessados" favor remeter o seu Currfculurn Vitae para o e-mail

comercial@bondmann,com.br, com o nomeda sua cidade no campo "ASSUNTO",
.

"
.

-. .

_

PARA AS CIDADES/REGiÕES DE: JARAGUÁ DO .SUL e REGIÃO

OFERECEMOS:
, Material para demonstração etreinamento constante junto amelhorequipe de vendasdo ramo.
· Proporcionando altos ganhos.
· Crescimento Profissional
· Prêmios por Produção ( Um sistema insuper-ável de pagamento de comissões)

PERFIL REQUERIDO: )

· É necessário ter gosto pela profissão!
· Ações com ênfase na conquista de mercados e comprometimento com a satisfação, do

cliente!
.. Deve ter 2º GrauJCompleto) ./

,

· Residir na regíãol
· Necessário ter empresa de representação comercial registrada e CORE
, Ter telefone e possuir veículo próprio!

. .Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Migração de profissionais para a zona rural não seriamais
problema para empresas ligadas ao agronegócio

.necessídade de se con -
,

seguir
.

mão de obra tem

aumentado os salários do

,
.

setor de agronegócios em

todo o país. Segundo Álvaro Dilli,
gerente de RH e Sustentabílidade
da empresa SLC Agrícola, um ge
rente de fazendas pode ganhar, por
exemplo, entre R$ 8 mil e R$ 11 mil.
A remuneração de supervisores
.ou agrônomos,'por sua vez, fica na

faixa de R$,5 mil a R$ 6 mil, assim
como a de engenheiros mecânicos.
Já os técnicos agrícolas recebem sa

lários que variam entre R$ 2,5 e R$
3,5 mil e os operadores de máquina,

.

'de R$ 1,2 mil a R$ 2 mil.

,

- Precisamos de- um batalhão

de-gente para o campo. Em todos os.'

setores da nossa empresa, os pro-:
fissionais são bem-vindos. O, Brasil
vem crescendo muito nos últimos
anos, e não é diferente no agronegó
cio -, ressalta Dilli. '

Se a necessidade de ,arregimen
tar trabalhadores para o campo é

grande, há; ainda, a dificuldade de
se encontrar profissionais treinados
pará trabalhar com máquinas mo

dernas que, segundo Dilli, podem
.

custar até R$ 1 milhão. São pulveri
zadores, colheitadeiras e tratores de

grande potência que exigem conhe
� cimento e preparo 'para 'operá-los.

+:.'

OUAL�FICAÇÃO AINDA É
··UM GARGALO DO SETOR

.

- Nossa opção é capacitar pro
fissionais aqui' na. empresa. São em

,

torno de 55 horas de treinamento por,
.

ano por pessoa. Mesmo assim, não é'
suficiente. O governo precisa investir

- em educação - observa o gerente de
-Rlie Sustentabilidade da SLC.

para MarcoMacia, diretor de RH
da Cargill, lembra que a.mobilida
de é unia das características mais

,

marcantes no setor de agronegócio, ,

Assim, o mercado exige disponibili
dade para viagens, curtas e longas, e
até mudanças permanentes.
.

'- Esse tipo de trabalhador cos-
-,

"

tuma ser valorizado nas grandes
.empr�sas de agronegócio. Outras

.
características importantes são a

habilidade de se relacionar com ou

tras pessoas e a paixão por aprender
tudo sobre ummercado que está em
crescimento e sempre à 'procura de

profissionais - explica Macia.
As maiores necessidades de con-

REMU'N�ERAGÃO MAIOR
�

, .

, '

PARA ATRAIR TALENTOS

DENTISTAS!
-

Precisa-se de,
Cirurgião Dentista
Clínico Garal (M/F).
Paraatuar em Joinville7SC

e Jaraguá do SuVSG.

,

Tr: (47) 3903-1835
atandimentol@odontofama.com.br

tratação da Cargill, atualmente,
são de engenheiros (agrônomos, .

mecânicos e de produção) e tra

balhadores para as áreas comer
cial e de recursos humanos. Na

'

parte técnica, também há 'vagas
para operadores de máquinas.

A velha máxima de quem
mora na cidade- não deseja se

formar paratrabalhar no campo
também é questionada pelo co

ordenador do Centro de Agrone-
. gócioda FGV; Roberto Rodrigues.
Para elej tudo depende do salá

.

rio. E, garante ele, hoje, no agro
negócio, não raro a remuneração
supera amédia do mercado:

Mercado em alta jã atrai tra
balhador estrangeiro
., -' Muitos,profissionais não

querem trabalhar na zona rural,
mas enxergam boas oportunida
des em cidades agrícolas. O cres-

.cimento destes municípios mais
interioranos ligados à produção
agrícola é uma tendência mun
dial- diz Rodrigues.

Diretor daAgrogenius,Mareio
Mitidieri afirma que é essencial
as empresas de agronegócio pa
garem tão bem quanto empresas

,

da zona urbana. É dessamaneira,
diz, que se consegue atrair traba

,
lhadores das grandes cidades.

- Muitos se sentem tenta

dos a ir trabalhar na zona rural.
Mas a mudança só ocorre, nor

malmente, se forem bem pagos.
Com a tecnologia mais moder
na, o agronegócio precisa de

profissionais mais qualificados,
que. buscam ascensão e preci
sam ser bem remunerados -

..

afirmaMitidieri. '

I
Paola Giglioti, gerente de RH

da Louis Dreyfus Commodities,
_

diz que a expectativa de cresci
mento do agronegócio brasilei-

, ro é tamanha que tem atraído, .

'inclusive, profissionais estran

geiros. A procura por trabalha-
� dores de outras nacionalidades,
no entanto, aumenta o desafio
dos brasileiros.

'

- É uma chance excelente
para desenvolver carreira em um ,

mercado promissor e cheio de
desafios. Além da importância dê
atrair bons profissionais, a Louis
Dreyfus se preocupa em reter e

desenvolver seus -colaboradores

para que cresçam junto com a

empresa --afirma Paola.

.1
;
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VAREJO: 'ALTA DEMANDA POR
,

.

PROFISSIONAIS, MAIS QUALIFICADOS
, '. Momento é positivo para o setor, mas é preciso formação e perfil adequado, .

-

um mercado cada
,

dman, uma consultoria es-

vez mais globali- pecializada em varejo:
zado em que cada Não que a ideia seja es

detalhe pode de- quecer aquele vendedor
terminar o sucesso ou' o que aprimorouseu conheci
fracasso de um produto, menta com anos de prática.
o varejo vem ganhando Porém, a nova ordem que se

maior atenção da indústria, impõe ao segmento envolve .

- dos centros comerciais, dos profissionais que explorem
consumidores e, por tabe- todas as. possibilidades de'

la, das escolas formadoras negócios nos mais diferen-
, de profissionais. tes canais de venda. Ainda que o segmento

- O momento é extre- - Devido à necessidade de comércio não tenha cur-

mamente
.

positivo. Mas de melhoria de eficiência so próprio de graduação
não é o otimismo do passa-· e por ser umtipo de negó- no Brasil" as universidades

do, de abrir aporta da loja e .cio com margens de lucro apostam 'em especializa
começar a vender. O acesso muito apertadas, o varejo ções ou cursos de extensão
do cliente à internet e' ao está com alta' demanda ou pós para atender a uma
mercado internacional, por profissionais melhor demanda que cresce a cada

"

por exemplo, desencadeou 'qualificados. As áreas de ano. Essas oportunidades
uma guerra de preços. Por logística, marketing e ne- são diversas: envolvem áre-

-

causa, da emergência que gociação são as mais críti- as, como gestão financeira

se criou rio mercado de va-' cas, por serem geradoras do comércio, logística. de

rejo, muitasvezes não dá de economias e melhoria
-

distribuição, varejo virtu

tempo de treinar o profis- demargens. Por outro lado, al, cadeia de suprimentos,'
sional, então' as empresas a atividade varejista é, nor-" gestão de marketing, rner-

I exigem 'mais qualificação. malmente, mais "nervosa" chandising e marcas pró- .

- afirma Fernando Lucena, e nem todo profissional prias, estratégias para oti-
. presidente. do Grupo Frie- suporta o ritmo, e nível de' mizar as vendas diretas.

pressão desse tipo de ne

gócio, decidindo-se por
trabalhar em indústrias ou

mesmo em outras áreas -

ressalta Ricardo Scaroni,
professor da ESPM - RI e es

pecialista em varejo.

Oportunidades,
. /.

em vanns cursos

Analista Contábil Sênior
Assistente'de Setor Pessoal'

_

Auxiliar Administrativo de Obras
Auxiliar de lnstataçãe
Auxiliar da Qualidade
,Cronoanalista
Encaixador

Engenheiro da Qualidade
lmpressor Offset ,

Leiturista
Mecânico de.Manutenção Têxtil (URGENTE)

. Mecânico Geral ' ..

Mecânico Montador
Modelista

,Montador

_ Planejamento Produção
Programador de PCP

Programador de Software
Prnmntor (a) de Vendas

Servente: de Limpeza
Técnico de Campo
Ielevendas
Vendedor (a)
Vigilante'

EDUARDO MONTECINO

V·
•
•
•

,t ..
'"

;

, -

�:I BREITHAUPT
Açougueiro
Ajudante de Motorista

'

Auxiliar de Manutenção
.

Confeiteiro '(a)
Conferente

Estoquista
. Jardineiro

Operador (a)'de Caixa

Padeiro

Repositor
Zelador (a)

.....! :
Contratação imediata" 40 vagas .

- para a empresa WEG._lnteressados
comparecer na Back RH,.

Vagas disponíveis para trabalhar nos final de semana.

BREIT PT BACK RH em parceria com o Grupo Breithaupt está 'selecionando Pessoas com Deficiência (PNE).
,
'

. "
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Beatriz Sasse

o fotógrafo Chan trabalhou durante. três meses no vídeo "Iaraguá .

Ia maior Cidadezinha do mundo' ", onde mostra a vida cotidiana
de Iaraguá do Sul através de fotografias em time lapse. Aminha
parte favorita é a da saída das pessoas do 'grande teatro da Scar.

Veja no link http://www.youtube.com/watch1v=LOUZQKUPi6E
e compartilhe com os amigos. Um belo trabalho!

DJ Conrado considerado um dos melhores
DJs do Sul do país, também agitou a casa

Variedades 13

4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br
"

lambem no lfé4=m1

. Luis Paulo Parizotto comemora 21 anos hoje e recebe o carinho da
namorada Tamara Melo, que deseja muitas felicidades sempre

Ligia Mannes e Guilherme Pavanello
'

Saulo Barbosa e Ketlin Barbosa

Ana Paula Poffo e Emilio Floriani

11 anos COÍl1 você!

Bia
Steinbach
é Rodrigo

Pereira

r,,"__

.
I

dia8
ARMAZÉM PUB

John &Luan agitam a noite que,
tem entrada free para elas até
23h. Ingressos antecipados a 'R$

15 eles e R$'lO elas.

LlCO BAR.
Som do DJ Daniel Müller (house)

.

a partir das 19 horas. 5 mulheres
entrando juntas ganham um

espumant�:
lONDON PUB

Sertanejo com Marcelo' Valêncio,
a partir das 22 horas.

. Ingressos somente na hora a

R$ 15 eles e R$ 10 elas.

CONTAT�S e OUTRAS OPÇÕES
LONDON • 3055-ü065I londonjaragua.combr
SACRAMENTUMPUB· 3370-1727 ou 8832-1524

ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.cornbr .

MADALENACHOPE E COZINHA. 3055-3058

'KANTAN LOUNGE· 33711584
'ZUM SCHLAUCH· 3376-4822

MOVlN� UPMUSICCLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982

MR. BEEF· 3275-2230 I @mrbeefjar
ESPAÇO DOOCA. 3370-9160

ADEGA AIROSOMENEZES· 3370-0220

LlCpRERIABAR· 3275-1327
. ARMAZÉM PUB· 9214-7449
f ,.

CHOPERIASCONDIDINHO· 3373-.1299
CACHAÇARIA AGUA DOCE· 3371-8942
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,,' O sonho de mamãe
a mã� sempre quis que um de seus não há um dia sequer que não penso em voltar a

filhos fosse esportista. Mas saiu, de colocar as luvas ou o quimono, eme engalfinhar...
tudo: um escritor, um historiador, uma Meu contato com as luvas começou através
executiva; menos alguém ligado ao es- da televisão, nos tempos 'áureos de Mike Tyson,

porte. E omeu irmãomais novo (o Dudu, de onze
'

'quando acompanhavameupaimadrugadaaden-'
anos), que pensamos ser a salvação da linhagem,' .tro para ver um endiabrado Tyson arrasar 'seus
só pratica esportes no videogame, Outra lástima! oponentes. Ele fazia 'seus sagrados cubas, uns
Confesso que na minha infância fui um pouco sanduíches de pão caseiro, queijo,' ovo e tomate,
avesso à prática de esportes, e preferia ficar en-_ e ficávamos hipnotizados em frente a televisão.

, fumado em casa, lendo pilhas e pilhas de livros. E Vibrando a' cada golpe: cruzado (aplicado na la-
.

olha queminhamãe tentoude' teral da cabeça do adversário),
todas asmaneiras fazer demim jab (golpes preparatórios de
um esportista, e praticamente baixo impacto e rápidos), dire-
me obrigava a frequentar au- to (soco frontal) e upper (tam-

'

las de futebol de salão ekaratê,
,

bém conhecido como gancho,
, 'ocorre de baixo para cima atin
gindo o queixo). O boxe vem

.fascinando escritores desde ':0
século XIX. Jack London nos legou alguns contos
clássicos, a maioria reunida e lançada no Brasil
na coletânea' "Por um bife e outras histórias de
boxeadores". ErnestHemingway, Albert'Carnus
e Thomas Mann também foram entusiastas do

esporte. Já Julio Cortázar mostrou'verdadeira
obsessão pelo tema" e não foi apenas um assí
duo frequentador de lutas, como escrevia sobre,
elas nos jornais' que colaborava. Em vários de
seus contos vemos personagens inspírados no
universo .dos grandes estádios, monólogos de
boxeadores, em fim de carreira, e metáforas que
se utilizam dos movimentos de urnaluta para or
questrar a narrativa literária.

Pois émãe?' Infelizmente não deu, não conse
gui serum atleta,mas se eu disser quete amo você
me perdoa? Claro que sim né, mãe émãe. Te amo!

'Atéme lembro de uma vez que

levei meu irmão.para assistir
uma partida de futebol domeu
time do Colégio, mas perdemos pormais de duas
dezenas de gols de diferença. Uma vergonha!

Na .adolescêncía eu me empolguei um pouco
, mais; arrisquei aulas deKnng-fu eKíckboxing, fui
um surfistamedíocretmoravaemBalneário Cam-

'

boriú) e um skatista desastrado (atépeguei tétano
uma vez, ao cair sobre uma lixeira).

Mas foi a cidade de Jaraguá do Sul que rea

cendeu minha paixão pelos esportes, .. Em 2008
comecei a fazer aulas de boxe duas vezes por se

,

mana e em 2009 eu fazia boxe nas terças e quintas
ejíu-jitsunas segundas, quartas e sextas.Bu estava
em forma, ãgil e forte...Minhamãe não acreditou!

,

Mas aempolgação duroupouco... Em 2010, como

lançamento do meu nono livro e com o trabalho
de, divulgação dele, e também o nascimento do

, 'meu primeiro filho, tive que largar as aulas... Mas
,

.--'

LANÇA�ENTOS

CLIC .'00 LEITOR

A Jaqueline tem tomado conta do Negão há algum tempo,
mas nãp tem como ficar cOIJI ele, precisa arranjar um lar para

que ele não fique mais nas ruas. Contato pelo telefone 8469-6951
ou pelo e-mail jaquezinhamaral@hotmàil.com.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Velozes e Fl!fiosos 5 - Operação Rio (Leg) (14hO.
16h30. 19h, 21h30 .:. todos os dias) ,

,

• Cine Breithaupt 2
• Thor (leg) (14h40, 17h, 19h10, 21h20 - todos
os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Rio (dub) (i5h, 17h - todos os dias)

,

,

• Pânico 4 (Ieg) (19h10, 21h20 - todos os dias)

"JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, 16h10, 19h, 21MO - todos os dias)

• CineMueller 2
• Rio (Dub) (13h40, 15h40, 17h40 -: todos os

dias)
• Água para elefantes (Leg) (19h40, 22h - todos
os dias)

"

..

• Cine Mueller 3 (3d)
• Thor (dub).
(14h15, 16h45. 19h2.0, 21h50 _ todos QS dias)

• Cine Garten 1
,

• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, 16h10. 18h50. 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h20, 15h30. 17MO, 19h40 - todos

osdias) ,

;

• A garota da capa vermelha (Ieg) (22h -todos os

dias)

• Cine Garten 3
• Thor ,(Leg) (14h, 16h40, 19h10.,21h30 -Todos

os dias)

CINEMA
• Cine·Garten 4
• Hop - Rebelee sem páscoa (Dub) (14h20, 16h30

- todos os dias)
• COfr)O você sabe (teg) (18h40, 21h15 - todos
os dias)

, • Cine Garten 5
,

,

• Sobrenatural (Leg) (13h50. 18h50 - todos os

.dias)
• Lope (Leg) (16h, 21h - todos QS dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Thor (Dub) (13h40 - todos os dias)
• Thor (Leg) (16h20, 19h-, 21h50- todos os dias)

,

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3d)
• Rio (Dub) (13h, 15h20. l7MO, 20h - todos os

dias)
• Rio (Leg) (22h10 - todos os dias) ,

• Cine Neumarkt 2
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, 16h10. 18MO. 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Velozes e Furioso? 5 - Operação Rio (Dub)
(13h40, 16h2b. 18h50, 21h - todos os dias)

• Cíne Neumarkt 4
• Rio (Dub) (14h, 16h20� 18h50. 21h - todos os

dias)
,

• Cine Neumarkt 5
• Thor (Leg) (14h20. 16MO, 19h20, 21h40 -

,\
'

,

todos os dias) .
'

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
• Água para elefantes (Leg) (14h10, 16h50.
19h30. 22h- todos os dias)

'NOVELAS
VIDAS EM JOGO
Sem exibição

CORDEL ENCANTADO '.

Amália chega à fazenda para ajudar Antônia
a fugir. Zóio-Furado conta para Úrsula e Nicolau
que Açucena foi resgatada. Antônia se despede
de Amália e pede para que ela entregue sua car

ta a Inácio. Felipe segue o conselho de Oora e vai
à fazenda procurar a princesa. Doutor Sérgio avi-

, sa que o estado de Açucena.é muito grave. Tíbun
go avisa a Batoré que Antônia está fugindo com

Cícero. Jesuíno encontra Felipe e Oora na casa '

de Euzébio e o príncipe vê o retrato de �çucena.
Zelo-Furado fica aflito com-a ameaça de Hercu-

.. lano a quem armou Contra Açucena. Benvinda
fica feliz ao sab�r que Antônia fugiu tom Cícero.
Timóteo manda Tibungo dar uma lição em Cíce
ro. Euzébio e padre Joaquim pedem que Vlrtuçsa

,

conte a verdade sobre Açucena.

MORDE E ASSOPRA
Minerva diz a Isaías que tem uni plano para

transformar Áureo em um pai de farnílla, Anecy é
sequestrada pelos capangas de Everton. Naomi
diz a'Akira que quer reconquistar ícaro. Márcia

, estranha a demora dà mãe para voltar da feira'
e decide investigar. Melissa comenta com Padre

, Francisco que não quer mais saircom Pimentel.

Minerva propõe um acordo a Salomé para casar

Áureo' e, Celeste. Anecy conta no hotel que foi
assaltada

.•
Júlia encontra. Zaríguim na fazenda

de Abner e tenta convencê-lo a voltar para casa.

Márcia, se desespera com as ameaças de Ever
ton e se aconselha com padre Francisco. Miner

va chega ao Instituto dos Dinossauros e encontra
Isaíàs e Virgínia juntos. Celeste cruza com Júlia
na rua, Márcia confronta Guilherme.

INSENSATO CQ�çÃO '

Cortez fala com' Wagner que tentará en

contrar o OVO antes de falar com Henrique.
Carol conta para André que fechará contrato

com uma grande empresa. Peter paquera'wan-
, da durante o almoço de família. Vitória elogia o

desempenho de Raul 'durante a apresentação
para os executivos estrangeiros. Gilda teme a

possibilidade dé Serginho ter que dividir seu

patrimônio com Vinícius. Wanda pede para He

lena perguntar a Peter sobreum emprego para
.

ela. Bibi decide não contar para Henrique que
Cortez. está no navio. Norma pede uma cópia
do retrato falado que ela fez de ArmandojLéo

• para o policial. Olívia conta pará Kléber sobre
,

.a entrevista de emprego de Oaisy. Henrique
guarda o OVO que fez de Cortez no cofre de

sua cabine. Cortez pede para Léo invadir a ca-
,

bine de Henrique.
.

.
1 ,
.
... .� .. ,

"I

. �', (O resumo d� caj:lítulos é de responseoâdaoe das emissoras): .' .

• • "- � f •

l _

.
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Neste sábado, seu ,Ia,do mais

introspectivo estará dando' as

cartas e seu trabalho se tornará o

foco de suas atenções. Em família, al

-guns problemas não' estão descartados.

Evite ter atitudes impulsivas.

�_",TOURO

Hoje, algumas situações po

dem, fugir do seu controle" é
melhor ficar mais' atento(a) com

imprevistos. A dois, não deixe a desmo

tivação tomar conta do astral. Atividades

ligadas ao ensino favor�cidas.

�GÊMEOS
O Os astros �nviam energias posi-

tivas para sua carreira neste dia.

Seja mais cuidadoso(a) com as finanças.
Na vida afetiva, rompimento não está
descartado. Reflita sobre as, coisas que
você dá valor.

'

;. CÂNCER
No trabalho, cuidado com con

flitos e intrigas. O seu astral

está em alta, vai enxergar as coisas com
mais alegria. Á dois, converse e faça os

ajustes necessários. Evite momentos de

tensão neste-dia ..

LEÃO
Hoje, você precisará de ativida

des menos desgastantes. Culda
do, não êonfie em todas as pessoas. No

relacionamento afetivo, o astral anda um

pouco desgastado. Convém descansar

mais neste dia. .

VIRGEM

�' Você saberá captar as necessi

dades das outras pessoas nes-

te sábado. No campo sentimental,
não despreze o carinho do par. Relacio

namentos desgastados correm riscos.

Selecione melhor suas amizades.

LIBRA '
,

Atividades lndlvíduais ou feitas
em casa estão favorecidas no

setor profissional. Cuidado com a

concorrência. A dois, sonho e realidade

não caminham juntos. Dê mais atenção
à vida amorosa.

ESCORPIÃO
'

O dia .conta com excelentes vi

brações para a divulgação de

trabalhos ligados à diversão. No

amor, cuidado para não aumentar a dis
tância entre você e o par. Faça uma coisa

de cada-vez para não se estressar.

eSAGITÁRIO
'

'Hoje, há uma tendência a que
brar regras. Dedicar-se a um

hobby pode ser muito proveitoso
neste dia. A dois, ser flexível será fun

damentai para evitar conflitos. Canalize
, '

suas energias em uma atividade criativa.

CAPRICÓRNIO
, Hoje, você, vai preferir ficar ao
lado de amigos' e parentes, só

tenha cautela para. que eles não

interfiram em sua vida. A dois, o clima é
de crítlca. Cuidado com conflitos entre

seus desejos e cobranças alheias.

•

seus esforços, podem render
frutos neste sábado. Cuidado"
não convém se irritar com faci

lidade neste dia. No, romance, o distan

ciarnento pode atrapalhar a relação. Dê
mais atenção a sua saúde.

PEIXES

No trabalho, dedique-se a ati

vidades que lhe tragam prazer
e vai conseguir bons resultados.

No relacionamento afetivo, o astral não é
dos melhores. Cuidado com gastos des-
necessários neste dia.; I,', ',I, , '."r. I -
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TElEVISAO :' " ", ,.

Globo notificada sobre
plágio em."Macho Man"
Segundo a coluna "Outro Cãnal", do jornal "Fo

lha de São Paulo", Ticiana Azevedo, uma das autó-:
ras do livro "Seu, Príncipe Pode Ser um Cinderela",
enviou uma notificação extrajudicial 'à Globo antes

da estreia da série "Macho Man", alegando ser um

plágio. Assim como em uma das histórias do livro, o

protagonísta da série leva uma pancada na cabeça
e vir? heterossexual,

M,urilo ,BenfciQ terá
aulas de pilotagem

SiMo Santos intercede
em demissão· de diretor

O diretor do quadro "Construindo um Sonho - Apar.
tamento" dó "Domingo Legal" do SBT, Flávio Tito, foi
readmitido pouco depois dê sua demissão. Segundo
a 'coluna "Zapping", do jornal "Folha de SãoPaulo",

,

Silvio Santos intercedeu no caso. Segundo a coluna, o
diretor é amigo do dono do baú e teria lheensinado in

formátíca, A equipe do programa de Celso Portiolli está
sendo reestruturada. 'O produtor do mesmo quadro,
Sidney Mariano também foi cortado.'

DIVIRTA-SE

lealdade... '

Um homem estava em coma há algum tempo.
,

'Sua esposa ficava à çabeceira dele dia e noite.
Até que um dia 9 homem acorda, faz um sinal para a

mulher para se aproximar e sussurra-lhe:
- Durante todos estes anos você esteve ao meu

lado. Quando me licenciei, você ficou comigo. Quando
a minha empresa faliu, só você ficou lá e me apoiou.
Quando perdemos à casa você ficou perto de mim. E
desde que fiquei com todos estes problemas de saú
de, você nunca me abandonou. Sabe de uma coisa?
Os olhos da mulher encheram-se de lágrimas:

- Diz amor...
- ACHO QUE VOCE ME DÁ É AZAR!!!

Lourdes Maria
pretende

virar cantora
Lourdes Maria, filha dacantora

Madonna,' está seguindo os pas
sos da mãe: a adolescente está se

preparando para se lançar como
cantora com amúsica "So Cool".
"Madonna espera que ela siga
seus passose se torne uma das
maiores artistas do mundo. Ela é
a grande mentora de sua filha e

pôde ajudá-Ia a dar os primeiros
passos na indústria", disse uma

fonte aotablólde "The Sun".

Faustão· doa cadeira
de 'rodas à atriz

O apresentador Fausto 'Silva presenteou a atriz
Norma Bengêll com uma cadeira de rodas elétrica.

segundo a coluna "Gente Boa"; do jornal "O Globo",
o cantor Elymar Santos também vai ajudar a atriz,
que está doente e em má situação financeira, fa-
'zendo um show em-seu benefício. Bengell teve 'suas
contas bloqueadas após a polêmica envolvendo 9
filme "O Guarani", em 1996.

Ivete Sangalo planeja
ter um segundo filho
Ivete Sangato quer um segundo filho.Durante a gra

vação do programa "Altas Horas" nesta quínta-telra, em
São Paulo,' a musa baiana contou que um irmãozinho

para Marcelo estáno roteiro. "Ainda não tem nenhum
neném dentro de mim, mas se eu for-fazer o tanto de
menino que está na minha, cabeça .... ", brincou. "Está
dentro dos meus planos sim. Ainda mais que já sei o

gostinho. Mas é mais para o ano que vem, tem que pla-
, nejar direitinho com a carreira", completou.

'

, ,

'SUDOKU

'SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples evícíante, O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 cotn números de 1

a 9 sem repetir números,
em cada linha e cada col
mia Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES '

7/S,
Gabriel M, Henn

'

Ana CláUdia Pascoalli
Lucas H.ele Souza,

'

CeciliaM: Garcia
,"
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Moa Gonçalves
Gontratacão imediata! '.

..:» . .

...- aro amigo se você tem�enos de 35 anos e livre suficiente para
.
sair por aí peladão: está contratado. Pode ser homem ou mu

lher. Contanto que topem encarnar um Adão ou Eva, no para
.... íso, para trabalhar em resorts e afins, nos Estados Unidos. Vai
encarar? Bntão acesse o site do Wall Street Journal e depois clique na

.' página Life & Culture. Boa sorte e mande notícias da Flórida.

I,

lá em casa
O Restaurante Lá Em Casa,

anexo ao Portal Jaraguá, tam
bém' vai comemorar o, Dia das'
Mães em grande estilo. As Ma-
mães que forem almoçar .no

aconchegante restaurante, além
de. descontos especiais, concor-:
rem a sorteio de brirides. Quer
saber mais? 3370-3032.

.

Dica de domingo
.

Levar sua'mãe para almoçar
.

na.Confraria dó Churrasco.

( r- _.
, .

\

Que bom
Sabe aquele casal de profis

sionais liberais da mesma. área,
que passou momento turbulento
no casamento e pulou em bloco
de carnaval diferente? Pois-é, me
contaram esta semana, que de

. novo fumaram o cachimbo da'

paz e o amor voltou a reinar. Es
tão até planejando comprar uma
nova morada para renovar as

energias. É isso ai!!!Viva o amor!!!

NAS RODAS
<Quer viajar? Dá passadinha.

naVou Intercâmbios. Tem
cada vantagem! Além, claro, da .

simpatia da nossa querida Karla
Sanson. '

• lune Casagrande, do Centro
Estético Jaraguá, já confirmou
sua presença na 5a Festa do
Champanhe .. Ela vai produzir no.
evento um espaço bem legal!
• Mais de mil pessoas
prestigiaram, ontem, o Espaço
do Oca, para. curtir a banda
Matanza. Demais!

,
.

Dpen
-

Com o Diasdas Mães'

quase chegando, Bonna
Anna Boutique despacha
o aviso paré;l a sua clien-

.

tela de luxo: a loja estará
. aberta amanhãpara quem
quiser comprar o �eu pre
sente, com precínhos bem
camaradas e aomaior esti-

.
lo do mundo, além de re
ceber o carinho e o bom

gosto' das' amigas Tatiane
e Juliana de ser..

Buxixo
. Pelo meu fio. ve'rmelho fi

quei sabendo essa semana

que um casal da cidade foi fa
zer reservaem um restaurante'

de Punta DelEste, no Uruguai,
para .bríndar a Páscoa. Para'
sua surpresa, já tinha na re

serva do badalado local nada
menos que 8jaraguaeses mar
cados para brindar a ressur-.

reição 'de Cristo no mesmo

local. Pode? Só pedindo mes-
�.

mo. um copo bem gelado da
. minha espumante Rondinée.

�[À idmas�� 71-26

III•• 2 Anos sonhando com você. r.

I

Troféus e Medalhas:
l ...• 3�7�-�....

:

Pijamas Moda Gestante, InfantU,
Masculino e Feminino

.

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41 (ANEXO A SPEED PRESS)
.

.

"
De'um certo ponto
adiante não há mais
retorno. Esse é o

ponto que deve ser
'.

alcançado.
.

FRANlKAfKA

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é. deNereu
Ramos. Trata-se do ge�te boa

Gilmar Bressani, o popular Gima.
Para quem não sabe, é assessor
dovereador Loli Demathê. A
ligação direta com o. povo. No
entanto, garante a turma do'
contra, que o vereadortoll
está desapontado com o seu

. pupilo, pois fol só ele criar uma
.

. "casquinha" e já deixou de
'consumir os sorvetes, moreninhas

e' picolés da Kaktus Sorvetes, '

.

empresa do Loli. Gima migrou
para a marca Nestlé. Pode? Urubu

demora, mas canta.

Dica de hoje
Curtir o Restaurante Bier

Haus. A choperia mais char
mosa de Jaraguá .

I ,
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LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

o CORREIO DO povo· Fim de semana, 7 e 8 de maio de 2011

41
Av. lVIarechal Deodoro da Fonseca, 1698

www.leier.imb.br

lQ20

,. R$ ,930:0QO,oQ
:
•• �,.,.· ••.•,.·.·.·.w.w"""""""" •• ,,", •. · , •••,.- •• ·.-.·.· ·.·.-.·.� ,� ' ·.·.w.w." w. • -.·.·•• ·.·.' .. w.·.·.· .. ' .. ,· ,..... . ;: ' ' - -.'-, ...•............_..�: .

Jaraguá 99,L35S···.·· ···l.·.93"11·>:"'.0' '

..

":": Vila Nova

:�

R�.250 •.000,0Q .
R�.�.fiO�.ADO,O.O

Três Rios do Sul

. ' ,

. .t.t ...... f••A.'

Amizade

Ilha da Figueir�

.. L334

Jaraguá Esquerdo

'R$:,,119.000,00:

Água Verde

Jaraguá Esquerdo

R.$400.000,O.O

l340 Amizade

.
Consulte�nos

....... t33Q..: João Pessoa

Amizade

Vila Nova

..... t.
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LEIER

Nova Brasília

Vila Nova,

Jaraguá Esquerdo

.,

41
Av. Mare'chal Deodoro da Fenseca, t698

. www.leier.imb�br/

Jaraguá 99

Francisco de Paula

Centro

Baependi

I
RS 125 ..00Q�OO

Baependi

Vila Rau

São Luiz

Baependi

Centro

:(

1 �� ,
.

l �
I �
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Barra do Rio Cerro

(
i'.
/�

Amizade

Centro

,
'

�
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Comercialização:

5

1
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(
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itaivan
IMOBILIÁRIA

......

.

." ..".
"' .....

A?

/�/
f

,./"

/y
....(:

...

www.itaivan.com.br (47) 3055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Imóveis à venda:

"

ref 7118 - Vila Rau - 04 sobrados

geminados - Área Imóvel: 170,61M2-
R$250.000,00.

Ref 7111 - Chico de Paula - Casa
alv - 03 dorm - Área Imóvel: 70m2 -

R$145.000,00

Ref 7100 - Amizade - Casa alv - Suite
rnáster + 02 suites - Área Imóvel:
189,40m2 - R$490.000,00.

",::'I.

ref 7072 - Nova Brasilia - Casa alv
- 01 suite com closet + 02 dorm - Ga

ragem 04 carros - Área Imóvel: 420m2
- R$1.500.000,00.

ref 2345 - Centro - Terreno + casa de
153m2 - 04 dorm - Área Terreno: 774m2
- R$485.000,00.

.

ref 2336 - Água Verde - Terreno de
529m2 - Todo Murado - R$160.000,00.

Ref 7098 - Ilha da Figueira - Casa alv.
- suíte máster - 02 dorm - Área Imóvel:
250m2 - R$400.000,00.

Ref 7079 - Amizade - Casa alv - 01
suite + 02 dorm - Área Imóvel: 135m2 -

R$220.000,00.

Ref 4932 - Vila Nova - Res. Monise
- 01 suite + 02 dorm - Área Imóvel:
134.52m2 - R$220.000,00

Ref 2329 - Barra do Rio Cerro -

Terreno com área de 2.500,00m2 -

R$550.000,00.

Ref 7096 - Czerniewicz - Casa alv
suíte máster + 04 dorm - Área Imóvel:
380m2 - R$890.000,00

Ref 7076 - Vila Lenzi - Casa alv - suíte
+ 02 dorm - Área Imóvel: 160m2-
R$285.000,00.

Ref 7112 - Ribeirão Cavalo - casa

alv - 03 dorm - Área Imóvel: 200m2 -

R$180.000,00

Ref 7104 - Estrada Nova - Casa
alv - 02 dorm - Área Imóvel: 80m2 -

R$140.000,00

Ref 7095 - Barra do Rio Molha -

Sobrado Alv. - suíte com cíoset +
02 dorrn - Área Imóvel: 193,14m2 -

R$575.000,ob.

Ref 4903 - Ed.Lancaster - 02
dorm - Área Imóvel: 115.65m2 -

R$169.000,00.

ref 4932 - Vila Nova - Res. Monise
- 01 suite + 02 dorm - Área Imóvel:
132,52m2 - R$220.000,00.

Ref 4922 - Czerniewicz - Res. Jaeser
II - 01 suite cf closet - 02 dorm - Área
Imóvel: 110,56m2 - R$225.000,00.

Ref 7090 - Jaraguá Esquerdo
- Sobrado madeira - suíte com

closet + 03 dorm - Área Imóvel: 310m2 -

R$590.000,00.

•..�

ref 2307 - Amizade - Terreno no Lot.

Champagnat - Área Terreno: 396,98m2
- R$195.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaival1
IMOBILIÁR.IA

Residencial
Arena
• Aptos com
02 dorm - Área
Privativa: 54,70

• A partir de
R$117.000,00

� .õ!,

• Entrega
Dezembro/2012

Residencial
Amizade

Apto com 02 dorm -

Área Imóvel: 58,35m2

7 R$110.000,00.

°L °t. Champs Elyss
'

, -

Ref 7059 - Casa Alv - Lot. Champs Elysse - suite c9m closet +
;0

02 demi Juites - garagem 02 carros - Área Imóvel: 213,75m2 •

I o

R$590.000,00.

Ed. Amar nthus
10° Andar - 02 vagas garagem

- 100% novo - totalmente

reformado - R$ A negociar

ref 7122 - Amizade - Sobrado alv. no
Lot. Champagnat - Suite com closet +
02 demi suítes - Garagem 03 carros -

Ficam moveis e eletrodomésticos - Área
Imóvel: 458,94m2 - R$1.900.000,00.

(47) 30055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, t048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Dolce Vitta
Apto diferenciado I

Área Imóvel: 310m2

• suíte + 02 dorm - A

partir de R$341.000,00.

Cobertura I Área Imóvel:

320m2• suíte máster

cf closet + 02 dorm - A

partir de R$640.000,00

Ultimas duas unidades

ref 7121 - Vila Rau - Casa alv - 01
dorm - salão com 02 peças cf bwc -e

Área Imóvel: 170m2 - R$550.000,00

Ed. Filad�lphia
o� 02 dorm

Área Imóvel: 58,94m2 •

R$130.000,OO

ref 7120 - João Pessoa - Casa alv
- 02 dorm - Área Imóvel: 60m2 -

R$125.000,00:

ref 6678 - Barra velha - Sobrado em

alv. - 03 suites + 03 dorm
o

- Gara

gem 03 carros - Área Imóvel: 300m2-

7

ref 7119 - Florlanópolls - Sobrado
.

em alv. frente ao mar - suíte máster
+ 04 suites - 02 com closet - Área ref 4934 - Centro - Res. Agatá - Suite
lrnóvet 550m2 - Prainha particular - máster cf sacada + 02 dorm - Área Imóv-

R$2.200.000,00 el: 159,75m2 - R$250.000,00.
��------------------------�,�-----------------------------------------------------------
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tERRENO COMERCIAL
Área de 1.953m2, com galpão
misto de 320m2, PÍ"Ôximo a
ADVAurora Consulta-nosl <e

· 8 ,Classimais o CORREIO DO povo • Fim de semana, 7 e 8 de maio de 2011

'Rua Guilherme, Qancker,; 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso).
.

- .

'"

":'-'. '.�.
Centro - Jaraguá do Sul - SC

�JJJ;' ;�� .,: :' �. 1:

'i�ft:iGUE: 3372.1616'
Plantão: 47,9107.1988,

TERRENO
INDUSTRIAL
CÓO.10e

Terreno com áraa
total da 55.000m2 ,

com frente p�'�
a Rod.Wolfgang
Weage. Próxlm�'

"

à Bell'Arte é'
'

Nanete Malhas.
CONSULTE-NOS!

.

TERRENO
BARRADO
RIO MOLHÂ

CÓD.122 - Áreacom
10:143,77m2, próximo

aBRIMADEC/

PREFEITURA.

RS 750.000,00.

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos_com

SOBRADOALTO
PADRÃO

CÓD. 134 - Suíte
com closet, 2

dormitórios, BWC,
cozinha mobiliada

, (churrasqueira
integrada), sala
de jantar, sala
de estar com

lareira e garagem
para 4 carros.

Aquecimento Solar,
, Ar-Condicionado

Split em todos os
ambientes. Terreno

com 2.500m2.
, CONSULTE-NOS!

,

TERRENO PRÓX. PREFEITURA
,

CÓO. 302 - BARRA 00 RIO MOLHA -
,

w,
,

- Terreno PLANO, pronto para contrulr, ;*
Área de l233m2 porR$160.000,00

'

e 550m2 porR$ 80.000,00.
,

SOBRADO NO CENTRO
c60. 152 - Suíte, 3 dormitórios,
4 salas, 3 BWC, cozinha, área de
servico, área de festas.depósito
e garagem para 3 carros. Terreno
com 450m2• CONSULTE-NQS!

CASA
VJLARAU
CÓD.160 -

4 dormitórios, 2 salas,
de TV, sala de estar,
cozinha rnoblliada,
2 BWC, área de

servicos e garagem,
para 2 carros. Próximo

a Faculdade.
RS 220.000,00.

CÓO. 155 - Suíte master cf sacada,
2 dormitórios cl sacada, escritório, BWC,
sala de estar, sala de jantar, sala de TV,
cozinha com móveis sob-medida, área

, de serviço, área de festas, depósito
, e garagE!m. Ampla área externa.

CONSULTE-NOS!

CÓO. 156 - 3 quartos,
BWC, cozinha, sala área de

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

R$ 1f?5.000,00.

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

carros. Casa MOBILIADA. rea construída
de 210m2. R$ 360.000,00.

CHÁCARA EM CONDOMíNIO
CÓD. 151' - Condomínio Nascente dasÁguas, chácara com
20.735,70m2, plana. Possui água corrente. R$ 75.000,00.
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

.
.

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107 . 1988
atendimento@megaempreendimentos.com

CÓD. 098 - Apartamento com 2 ou 3

dormltóríos (sendo 1 suíte), área privativa
de 84,05m2 e 102,91m2 (preparação para
ar-condicionado SPLlT e água quente).
Prédio oferece brinquedoteca, fitness,
espaco Gourmet. Consulte-nos!

CÓD. 150 -1 suíte, 2 dormitórios,
sala, copa, cozinha, BWC, área de
servico, sacada com churrasqueira

-e 2 vagas de garagem.
R$ 225.000,00 FINANCIÁVEL

Edifício conta com elevador, hall decorado,
brinquedoteca, litness, salão de festas mobiliado

e isolamento acústico. Apartamentos com 1

dormitório, ambientes integrados, acabamento
em massa corrida e gesso, pronto para morar.
Localizado em área privilegiada da Barra do Rio
Cerro. A partir de RS 98.000,00 - FINANCIÁVEU

CZERNIEWlCZ - Apartamento com
suíte, 2 dormitórios, BWC, Sala de

estar�antar, cozinha (mobiliada), área
de servico, sacada e garagem.Área
privativa de 98m2• R$160.000,00

MILANO
RESIDENZIALE
-CENTRO (PRÉ
LANÇAMENTO)
Em área nobre do Centro da

cidade, o empreendimento oferece
2 apartamentos por andar, hall

social, espaço gourmet, piscina,
gazebo, brinquedoteca e fitness.
O apartamento pensado nos

detalhes, conta em seus 156m2 de
área privativa com Sala de estar
I home theater, Sala de jantar,

Ampla varanda com churrasqueira,
Cozinha,'Home office (opcional), 1

suíte máster+ 2 suítes, Lavabo, Área
de serviço, 3 vagas de garagem,
Depósito individual e Preparacão
completa para climatizacão.

Consulte-nos!

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

Aproximadamente 11.000m2 de terreno, em excelente localização e posição solar, extensa área verde,
quiosques, trilha de caminhada, churrasqueiras, gazebos, praças, 2.Piscinas, 2 Torres, 2Apartamentos
por andar, 2 Elevadores, Salão de'Festas, Sauna, Frtness Genter, Brinquedoteca, Sala de jogos e Hall
Social.O apartamento po�i 1 S4íte Máster, 3 Suítes (opção de 1 Home office), Estar, jantar, cozinha,

espaço gourmet,Amplaáreade servico e dependência de empregada, Despensa e rouparia, 4Vagas de
Garagem e Área privativa de 271,41 m2. Consulta-nosl

estar/jantar, cozinha, BWC, área de
serviço, sacada com churrasqueira e

garagem. Consulte-nos!

9
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1�

Apartamentos COm)área total de 217,17 m2

VENDAS

na

473372.1616
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Preso Epitácio Pessoa, 1048 I Centro

89.251-100 I Jaraguá do Sul SC·

(47) 3055 3412 - 9972 001·9

ANDRESSA DALMARCO
o �",p F r,'>c" EA. R C

Residencia Grand Life - Vila Nova
Suíte + 2 Quartos; Área privo de até 114,70m2;

- Alto padrão de acabamento; - Elevador;
- Medidores individuais de água, luz e gás.

*

Ed. Allegro • Estrada Nova
Apto 2 quartos, sacada cf churrasqueira,
Ent: Outubro/2011. A partir R$ 110.000,00

Casa 3 Quartos· Nereu Ramos
3 quartos, cozinha, sala, lavabo. banheiro, lavanderia,

despensa e garagem. Terreno com 525m2
Não tem problema com enchente.

Próximo a BR.

LOCAÇÃOResidencial Betel • Baependi
- Casa 3 quartos, cozinha, sala, bwc,
lavanderia, churrasqueira e garagem.

Santa Luzia. Próx. nova Fábrica Sr. Pão.
, R$ 650,00

Apto 2 quartos, sala, cozinha, banheiro
lavanderia. churrasqueira e garagem.
Apto com incidência do sol' da manhã.

Próximo a Caraçuá'Velculos. casa 4 Quartos - Rio da Luz
Sufte -t' 3 quartos, banheiro mobiliado na suíte

Livre de alagamentos e longe de morros. - Apto NOVO suite + 2 quartos. garagem,
R� 260,000,0.0. Agende sua visita! sacada cl churrasqueira. Prédio cf elevador.

r-"';:=======:;;,;==;--T--;==========;:;=--. . alto padrão de acabamento.
Vila Nova - No final da Rua do Fórum.

R$ 1.100,00 + condomínio .

. - Apto suíte + 1 quarto, sala estar e jantar,
cozinha e bwc mobüiados, piso laminado,

sacada ct churrasqueira, Prédio cf elevador.
;

Área privativa 79m2 + garagem.
R$ 750,00 + condomínio

'

Acesse: www.corretorajuliana.com.br
e visualize as fotos do interior do imóvel.

,�
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VILA RAU, - REF 2939 - casa alv. 150m2,
c/ Suíte, 02 dorm., sala de estar; sala de

jantar, lavabo, COZ., bwc,: área de festas e

garagem p/ 02 carros. R$ 330.000,00

12 ,Classimais o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 7 e 8 de maio de 2011

VENDE 3372-1122COMPRA

ALUGA

ADMINISTRA

PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Rua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar
.. _'�,·;t·�("t

... "') ';. "�"�"';,�,'�
Segunda a sexta: 8h30 às i2h·1 i3h30 às 18h"30 I Sábados: 8h30 às i2h

Acesse nosso site:
.

,

www.vivendaimove1s·.com .,,}
1..' i�· .

!.".- .' -'

Suite +'2'"rf<f� 103.00 m2 área pri�fiva
'

Localizadono $àep?fldr - Prox. Club Baepêndl

J BA.RRA DO RIO M�OLHA - RE� 1327

� RES. ORION - apto 75,OOm ,

t c/ 02 dorm., sacada c/ churrasqueira,
.� COZ., e garagem. R$165.ooo,OO

BARRA DO RIO MOLHA - REF 1338
RES. VICENZI - 56,67m2, c/ 02 dorm.,
sacada c/ chur.rasqueira, coz.(mobiliada),
bwctmobiliado) garagem.R$140.ooo,OO

AMIZADE - REF 1318 - RES.· ALGARV -

55,OOm2, c/02 dorm, coz.(mob.), sacada
c/ churrasqueira, bwc.(mob.),· área de

serviço e garagem: R$127.ooo,OO

.:�..
"R SlDENCIAL

-JUblAtSl� CHRISTINA
."
.;: . .,

TIPO�Qt,

. VILA LALAU - REF i91S .,' c�sa alv. te
.

SÃO LU.IS - REF 2894 .,.. casa alv. 222m� l Íi4m2 e terreno de 273m2, c/ suíte, li JARAGUÁ ESQUERDO - REF 2854- casa t ILHA DA FIGUEIRA - REF 2921 - Casa I
terreno de 490m2 - cf- suítep02 dorm, t Ó2 dorm.. sala estar/jantar; coz., lavand, 1 alv. 150m2 e terreno de 350m2, c/ Suíte, � alv. 151m2 e terreno de 410m2, c/ t

<
sala estar/jantar; coz., lavand.;escritório, '�, bwc., área de festa c/ churrasqueira e !; 02 dorm., sala de estar / jantar; coz., bwc, t 01 suite, 02 dorm., área de festas c/ J

[: área de festas R$ 280.000,00 � garagem para 02 carros. ii lavanderia e garagem. I churrasqueira, garagem para I
! (estuda proposta) � - R$ 265.000,00 R$ 250.000,00 � 03 carros, R$ 235.000,00

.

�

t�

to BARRA DO RIO CERRO - REF 2917 \ ESTRADA'NOVA � REF 2854- casa àlv.
ESTRADA NOVA - REF 2929 - casa I: Casa gemo 71rt12,�área total de 175m2, & 150m2.e terreno de 350m2, c/ Suíte,02
mista, 70m2 e terrenode 446m2, cf 02 li 02 dorm.. sala -éstar/íantar, bwc (c/ � dorm., sala de estar / jantar, coz., bwc,dorm., sala, cR$0z.,

lavanderia e garagem. �.;;,. boxl.área de festas c/ churrasqueira e I lavanderia e garagem.
.. 1��UJOO,QO !�, i garagem. R$l40.000,OO i , R$140.ooo,OO

.._ . .,;��, ,.""""_c.""",."",,v.w wow.·, ,·.· ·-M-. • .." w"'.W."' ....,..NV.Wo'o·.·."'.. · w ...,..,"" w, , .v.�i w.w••."" " W."'.;..N "'.N..,,"' v. "'.w :: ·.w,· · •. ,..· ..•w.· w.·.w.. ·.W.WNN.

SCHROEDER - REF 2936- casa alv. 77m2
e área total de 350m2, c/ 02 dorm., sala
de estar; sàla de jantar; coz., bwc, área de

serviço e garagem.
R$ 130.000,00

� "-,.,, .......;. -r.. ',.,;..... ..

SANTO ANTONIO - REFí2908 - casa

alv. cJ 70m2 e terreno de 340m2, c/
02 dorm., sala, coz., bwc, área de fes-
tss c] churrasqueira e garagem.
':�� 'R$ 120.000,00

TRÊS RIOS DO NORTE - REF 2907 - casa

geminada alv. 71,75m2, c/ 02 dorm., sala
de estar/jantar; coz., lavanderia., bwc. e

garagem. R$ 120.ooo,�

,
,
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I'll.ANrIrAo f47�9tl7� ,
,

_'
, ;"',,,

_ ��l'
'

PLANTA0 AOS DOMINGOS,:SJ%ERtADOS
'P�."(;:',.:-t.

.... ' ..�.

Sobrado alvenaria com
edícula, sufte+2 dorm. área
181 m2,lavabo, piscina,
garagem - R$220 MIl.,,

COD700 _

- GALPÃO COMERCjAL, COM 153,77
M2, rY1EZANINO - OTlMA LOCALI
ZACAO NA RUA JOAO JANUARIO

AYROSO, AMPLO ESTACIONAMENTO
- R$ 300 MIL,- COO 711

Casa na rua cabo harry hadlich,
ponto comercial, 179,5 m2

construidos. suíte + 3 dorm,
"Semi-mobiliada, churrasqueira,

garagem - COO 707

Excelente sobrado geminado,
contendo 1 sufie mais 2 dormitórios,
com 2 vagas de garagem, área com
churrasqueira, lavabo e depósito,

espera para-split. - COO 499

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

MIL - COO 616

Otima topografia, 325 m2, loteamento
com toda a infraestrutura como asfalto,
rede de esgoto, água e luz, financiavel -

R$54 MIL - R$ 56 mil COO 353

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

sala para 2 ambientes com churras- ,

queira, copa/coa, área de serviço,
bwc social e 1 vaga de garagem

- R$107.800,00 - Pronto para morar
C00710

Casa no centro, pré fabricada,
com suíte + 2 dorm., sala,

cozinha, 2 vagas de garagem.
, R$159.000,00, pode ser financia

,

do - COO 731

Ed Dom Pedro - APto localizado
próximo ao centro, com suíte +
2 dormitórios, sacada com chur
rasqueira e uma vaga de garagem

"
- R$178 MIL - COO 734

Excelente terreno para ponto comer

ciai C)U prédio. Com área de 425m2.
Otima localização. COO 590

Ed Moràdas da,Serra Cobertura, 2
suítes + 1 dorm, cozrna mobiliada,

sacada + terraço supertor, porcelanato,
forro reoaxado- COO 720

_

ED GAIA - su�e + 02 dorm, 130m2 pn
vativo, ampla sacada com churrasqueira

- R$230 MIL - COO 719'

Sobrado com área construída de
220m2, sune + 2 dornüónos,
área (Ie festas, 2 vagas de gara
gem. Otimo acabamento - R$440

MIL - COO 187-

Casa alvenaria com edicula para
03 carros, garagem, playground,
portão eletronico, toda murada,
cozinha sob medida. Firenze II -

COO 644

Excelente sobrado, novo, com
sala, 3 quartos, banheiro social,
lavabo,jardim de invemo, cozinha,

área de serviço e garagem. COO 190

Casa c/ 21 ° m2, ótimo ponto comer

ciai, 3 quartos, 2 banheiros, 2 vagas
de garagem - R$350 MIL - COO 713

Apto com su�e + 02 dorm, 2
vagas de garagem, ótimo ponto

comercial - R$390 MIL - COO 714

EO SANTA CATARINA - Apto
com mobilia, suite + '02

dormitarias, Vila Nova. Duas
sacadas amplas, 01 c chur

rasqueira e outra na suite, Area
,,94,80 m2 privativa - COO 717

{
.

. ." ....• CASAS .

' '. " ' ,.' -.(decorado por arquiteto), ,dividida em: dividida e[11\5 .amblentes, 2 banheí-
.,

.

'

" : ,:-
.

,

.

-,
." ,BARRA ,- "apartamento 1 ,quarto, ' recepção. + .3 salas, oanheíro e copa '. ros.; cozinha e despensa, vaga" de

* VIEIRAS - Casa cercada com sala,
,I

sala, coznna, . área "de servços,
. mobiliados: PosSibilidade de nego- 'garagem. Alljguel R$3.500,00 + txs:

'2 cormnonos, banheiro, cozinha,; ·�garãgem. ,R$500,OO. "Ccndorrmlo ,ciar' mobílias .: R$1.500;00.
.

área de serviço, quintal �. R$450,OQ R$60,00 com gás.
.

,

'

* VILA LENzI'- Sala comercial 60m2
* CENTRO - (próximo a Doce Mel), com banheiro. Àluguel R$450,00+txs.

* VILA LENZI - casa 1 suite + 3 dor- * CENTRO - apartamento sala/quar- sala comercial com 35m2 frente fada
mitórios, banheiro, cozinha, área de to/cozinha, banheiro, área serviços, em vidro, banheiro, R$590,00.
serviço, garagem, Aluguel, R$950,00 garagem. Aluguel + condomínio +

txs R$500,00.

.

• TERRENOS
* BARRA do Rio Cerro - terreno
comercial com área de 1.044,5m2,
próximo ao Supermercado Brasão.
Aluguel R$1 ,200,00

*BARRA -
- sala comercial nova,

101 m2 com mezanino, 2 WC, insta
lação pronta para spJit. R$1.1 00,00

·APARTAMENTOS
, Res Vieiras - Apto Novo, surre +

02 dormITo 98,04 m2 privativo.
Sacada com Churrasqueira de.
8,00 m 2. Localiza. Central, prox.
a Justiça Federal. R$ 185 mil -

, ,
.. ",..cO[l]J6', � ...... � ..

• S�LAS COMERCIAIS
* CZERNIEWICZ - apàrtamento sala,
2quartos, sacada com churrasquei- *CENTRO - Salas dividida em 3 am-

ra, cozinha/área serviços, garagem. bientes repleta de armários, 2 banhei-
Aluguel R$550,00, ros, hall, recepção, copa. H$850,00

, * CENTRO - (em frente ao Colégio
-

..
, , Jaraçuã), Excelente- sala.' .coraerctat-;. *' .CENTRO, - Sala comercial 160m2

• GALPÓES

* CENTRO - Galpão com 341 m2
: (2 'pisos), terreno 693m2, aluguel
R$4.500,00. ,

I
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16 Classimais·

artesiano com nascente de água, aceita
se veículos no negocia e parcelamento
diretamente com o dQno.R$R$165.000,00
TR:9196�1000

MASSARAMDUBA- Casa com suíte, 2
quartos, 101 m2, nova e pode ser financiada
pela caixa. R$135.000,00

.

LOTEAMENTO MARAJOARA. - Uma casa de
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 lage e piso. R$75.000,00TR: 3371-6069
creci 11.831

'SCHROEDER -", Vende-se imóvel terreno
2.000 m2, com galpão de 220 m2 comforro
térmico e ar cond. Com casa mista de 3
quartos e demais dependências, com piscina
e quiosque. TR:3374-0927.

.

t-JEREU RAMOS Vende-se Casas geminadas 2
quartos, em demais dependênctas, 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 Praia até R$� 80.,000,00. .

para mercado ou cÔ[lcessionária, com
TRÊS RIOS DO NORTE - Residencial Paineiras estacionamento, região central de Canoinhas.
- Casa geminada, 70 m2, 2 quartos, banheiro, TR:.8868-5822.

CENTRO - Aluga- se 120 m2, quatro quartos, . sala, cozinha, área de serviço e garagem
uma suíte, três banheiros, sacada com coberta. - R$128.000,00 - Somente à. vista.
churrasqueira, suíte com hidro e sacada, duas (47) 8825-7730.

.

· vagas de garagem TR: 9602-3�04 GUARAMIÃIM Vende-se Casa centro de
· CENTRO - vende - se 130 m2, quatro quartos, Guaramirim, com 233 m2 área útil, 540 m2
uma suíte, três' banheiros, sacada com terreno, estada proposta. TR: 8448-8644.
churrasqueira, suíte com hidro e sacada, duas GUARAMIRIM Vende-se Casa Bairró Avaí, 150vagas de garagem TR: 9602�3904

. m2 área útil, 392 m2 terreno, estuda proposta.
ESTRADA NOVA - Apartamento,' corri dois TR: 8448-8644.
quartos, sala, cozinha e área de serviço, f).

.

.

vaga de garagem pode ser financiado e o GU�RAMIRIM V;n�e-se.. casa n� bairro

uso do FGTS, entrada de 15.000,00, mais Amizade, l50 m �rea útIl, 562 m terreno·

financiamento bancário. TR: 9159-9733 estuda proposta .. TR. 8448-8644.

JOÃO PESSOA Vende-se casa com 80 m2
com terreno de esquina medindo aprox. 600
m2, estrutura para dois pisos, ótimo para área
comercial. TR: 3370-3441 ou 9992-1260
com Claudio.

'-
.

.

.

�.'

; .

"

BARRA RIO MOLHA -.Vende-se
.

chácara
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: 3376A110 / 9163-7000 em 'horário
comercial. SCHROEDER Vende-se Terreno de 3000 m2
RIÓ CERRO 11- Vende-se chácara com 50.000 para residência, próxima de asfalto, creche,
m2, com 21agoas de peixe, com escritura, 600 escola, mercado etc; área urbana, lugar .

metros da BR 416 .. R$135.000,00. TR: 3376-
.

sossegado, livre de enchente e deslizamento,
0726. distancia até DG WEG, 6 km - R$130.000,00

- 9124-7715

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 .

.

GUARAMIRIM - Vende-se Terreno loteamento

ALUGA-SE Kitinet no bairro Água Verde próx.
São Francisco, R$58 ..o00,00 á vista. TR:

Igreja São Judas, R$350,00. TR: 9917-5856... 33�2-5413 ou 9118-1799.
.

JOAO PESSOA - Vende-se Lote de 325,00 .

ALUGA-SE 2 quartos, prédio azul Rua Max m2 _ Residencial Marajoara II - R$68.000,OeJARAGUA 99 Vende-se casa de madeira Vilhem n° 837 TR: 3371-6021 Sandra.
.

'- Somente à vista. (47) 8825-7730:
com uma de material nos fundos, loteamento ALUGA SE K't' t 1 t

.

h' b h'
Miranda, R$80.000,OO.TR:3273-6938. .

' - I me .

quar o, conn a, an ero, SCHROEDER Vende-se Terreno de aprox.3000R$370,OO. TR: 3371-6021. m2, para resdêncía, valor a combinar - 9124- .

LHA DA FIGUEIRA. _: Vende-se casa de ALUGA-SE Super loja no centro de Pomerode, 7715
alvenaria 100 m2, terreno 420 m2, 3 quartos, ou aprox. 80 m2, com· vídeo locadora.
sala, cozinha, WC, área de serviço, garagem completa, com telefone. 'VenlÍa conferir. T8:"

.

com churrasqueira, livre de enchente. Liberada (47) 3395:1256, 3387:-0042, 9985-6333.
para financiamento. Estuda se propostas
TR:8425-6491 ou 3374-2075. . ALUGA-SEApílrtamento novo com 2 quartos,

ILHA DA FIGUEIRA -Vende-se área. de 25.900 ���i��oãO�avalo, R$480,00. TR: 3276-3368

m2 na rua Domingos Rosa 946,com. poço ALUGA-SE. Sala comercial própria

. .

s: APARTAM �NTOS
,

Apto no Condomínio Amizade, 3 quartos,
banheiro, sala de' estar e jantar, cozinha,
área de .servlço e uma vaga na garagem.
FINANCIAVEL. R$135.000,00 (negociável) -

Tratar com Gabriel 9181-6689

VENDE-SE Apartamento novo no Champagnat
(rua do colégio) 110 mF com 1 suíte, 2

· quartos, acabamento em massa corrida e roda
teto emqesso, varanda com churrasqueira e

garagem. R$168, 000.00. TR: 8401'-6404.
BAEPENDI- Aluga - se apartamento na Rua
Max Wilhelm 837, prédio azul, TR: 3371-6021
CZERNIEWICZ- Vende-se Apart. com
3 QUARTOS' (1 suíte), sacada com

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

· VENDE-SE Apartamentó 3 quartos em

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

.

FLAT - Aluga - se para uma pessoa, quarto,
banheiro, sala de estar e jantar, cozinha e

lavanderia, 40 m2- semi mobiliado. R$550,00,
na Rua Erwino MenegQtti, 1.500 metros da

_ Unerj. TR: 8404-7840/ Aurea
. APARTÀMENTO - Vendo ou troco p.or imóvel
de Jaraguá do su, ãpartamento com 3 quartos,

, com garagem, na Av. central do kobrasot na
grande Florianóp.olis R$165.000,00 Tr: 9196-
4430

.

SCHROEDER --Apartamento 2 quartos - 67
'mF, na planta - R$79.900,00 .; TR: 8800-
8800

.
.

VILA NOVA Vende-se apartamento no Edifício
Marangoni, com 2 quartos, banheiro social,
lavaao, garagem e sacada. Ficam móveis
sob medida no banheiro e cozinha. Prédio
com salão de festas' e parquinho infantil.
R$160.000,00. TR: 3376-4110/9163-7000
·em horário comercial.

"

JOÃO PESSOA VILLAGE STARK Vende-se 2
.aptos cf, 2 quartos por R$114.900,00 cada.
Entrada R$14.900,00, restante financiado pela
caixa econômica federal. Entrega em maio
deste ano. TR: 9233-8008 com Fábio..

•

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 7 e 8 de maio de 2011

Condomínio residencial localizado no bairro'Ribeirão Cavalo

Aptos de ss.ai m2 de área total com 2_quartos, sala e cozinha integrada,
bwc e levsnderie, R$89.800,OO (Entrada negociável e saldo flnanciad�

pela caiXa - MINHA CASA MINHA VIDA)

,-�� SALAS'
.

COMERCIAIS
Suíte + 2 dorm e' demais dependência; 2 sacadas
1 com churrasqueira, 1 garagem, Hall de entrada,
elevador.portão eletrônico. Totalizando 110.06m2.

. R$185.000,00 Estudo propostas.

.,

RES. FELICITÁ 100% Novo!! Chaves entregues dia
28.03. Á �50mts posto Ma�cola.

'fUlmmiffi.. CHÁCARAS

VENDE-SE Galpão de eucalipto de 192 m2,
coberto com eternit, para retirar do local. 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. Ace_ita carro no negócio, há
pOSSibilidade de negociação. TR: 3371-9604 .

ou 9188-3815 com Elisa.

VENDE-SE Clínica de. Estéijca com Salão de
Beleza, clientela formada: R$5ôOOO,OO(aceito'
automóvel no negócio) TR: 9946-349 .

VENDE-SE Mini mercado em funcionamento.
R$35.000,00.TR:9112-3947.
VENDE-SE Restaurante com clientela formada,
Rio da Luz. TR: 3370�3599 ..

�� TERRENOS·

� LOCAÇÕES

Suíte + 1 dorm e demais dependência, 2 sacada2
1 com churrasqueira, 1 garagem, Hall de entrada,
elevador, portão eletrônico, Totalizando 99,62 m2.

R$165:000,00 Estudo

. Contato: fones: 9662 0985 ou 3370 6042.
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.Rua João Januário Ayroso� 2633 - s1.01. - Jarag.uá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

Residencial Jardim
.. das Bromélias
localizado no Bairro: BARRA DO RIO

ÇERRO. Terrenos com 459m2, ruo com

asfalto, ligaçõo de energia, telefonia e tv -

o cabO' CDm caixas iJldividuais
subterrâneas. Tratamento de esgoto e

toda infra-estrutura poro construir.
.

Imóvel Locnlizado

1"11 ;no Loteamento
I

.

Pradi I

Cosa com 2 quartos, sola e

cozinha integrada; um bwc,
área de serviço, g(lrog�m

coberto e murado.

Imóvel localizado no

loteamento Pradi +
.

Apartamento com 2 quartos, sola e
" .

cozinho int�grado, um bwc,.óreo de

serviç�, garagem coberta e muro�o..

C
\I)

IMÓVEIS

CO
�

CRECI3171-J

www.imoveisca
-,

.
• .ReI213VilaNova:
Residencial�arco.
Apartamento de
69,64 m2 com
01 suíte .'+ 01
dormitório, sacada
com churrasqueira
e

.

01 vaga de
. garagem. Entrega
em janeiro de 2�012

• Rei 250 -_ Vila Nova:'
Residencial Berta Klann,
Apto 304, 4° andar ·01 suíte,
02 dormitórios, sala de estar,
sala de jantar, sala, de tv;
bwc social, copa, cozinha,
áreà de serviço, sacada com
churrasqueira, U2 vagas de

� garagens; salão de festas.
mente novo.

.

anhã.

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

de 19.357,00m2,
localizado na BR 280

- fundos-Rua dos

Imigrantes
próximo a Unerj.

Terreno com área de 1.287,50m2-
localizado a Rua Domingos da

Nova 123-eentro.

..

RUq Adelina Klein Ehlert 538 Firenzi -

Tifá martin - área terreno: 350,OOm2
- área consnuda 50,OOm2

Terreno com área de 10.005,00m2
.

localizado na Rod. BR 280 - KM 50
em Guaramirim.

Terreno com área de
2.020,75m2, localizado
na 'Rua 28 de Agosto
1.523 em Guaramirim

Chácara com área de 117.475m2
localizada no Garibaldi a 20km

de Jaraguá do Sul.

Ref 085 - Barra do Rio
Cerro - Casa de Alvenaria
c/153m2 - 3 qtos, bwc
social, sala estar/ jantar,
cozinha, garagem +

Edícula com área de
serviço, dispensa, bwc
social, área de festa com
churrasqueira - Terreno

.' c,l334m2 - R$182.000,OO
I

• Ref 086 - Barra do
.
Rio Cerro - Terreno com
945m2 - f{$77.000,00
• REF 087 - Barra do Rio
Cerro - Terreno cf 334m2 -

R$ 67.000,00
• Ref 092 - Barra do

Rio Cerro - Terreno com .

. 334m2 R$ 73.000,00

Ref 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133;50m2 - Suíte + 2

qtos, bwc social, sala estar! jantar; cozinha, área de serviço, área de festa com
churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334m2 • R$265.aOO,DO

Ref 093 - Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/80m2 - 3 qtos, bwc social,
sala estar / jantar, cozinha, varanda -

Terreno C/350m2 - R$ 93.000',00

Pastor Albert Schneider, 1946 - CEP 89260-300 _- Barra do Rio Cerro � Jaraguâ"ão Sul � SC I marquardtlffioveis@gmail.eom
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CRECI 2468-J

'ENGETEC,
»CASAS

REF292 - Jaraguá Esquerdo - Casa pré moldada
Ano Padrão cl 1 suíte master + 3 qtos, sala de

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

piscina, R$590,OOO,OO

REF276 - UBATUBA (São Francisco)
- Casa aív com 3 qtos, sala, cozinha,

bwc e gáragem para 3 carros.
, R$106.000,00 ,

REF306 - Schroeder - Casa de
'

. alvenaria, com 2 qtos, bwc, sala e
,

cozinha conjugadas, lavanderia 'e

garagm. R$138.000,00
.

"

e : 1 - S E11, ia Hem Casã
c/303m2,. 10 piso: �/ suíte c/ 2 sacadas,
2 quartos c/ sacada; bwc. Térreo: c/2

quartos, 2 salas, escritório, copa/cozinha,
lavanderia, 2 bwc, despensa e garagem,
Terreno c/ 1.890m2, Rio'Hem, Schroeder.

, R$400.000,OO.

REF309 .: Jaraguá Esquerdo - Casa
alvenaria c/ 1 suíte + 2 quartos, sala
estar/ jantar; cozinha, 4 bwc, área de
serviço, área de festas, piso térreo c/
sala comercial, terreno com 860m�.

R$750.000,00

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

REF305 - Vila Rau - Casa de
,

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

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

deposito, bwc masculino e feminino. 10 piso: '

apto c/ 2 qtos, bwc, sala e cozinha, terreno
c/388,72m2. R$: 230.000,00,'.

Ref: 1167 - SCHROEDER -

Sobrado c/ suíte, 4 quartos, 3
salas, cozinha, 2 bwc, despensa,
lavanderia e 3 vagas de garagem..

R$: 1.300.000,00

REF289 - CAMPO ALEGRE -

Finalidade Hotelaria - terreno com
. 6.815 m2 ( 2 áreas contíguas),

. contendo 2 edificações - casa

principal 200m2 c/ 8 peças +
1.1 95in2 em alvenaria, tijolos
á vista em arcos, contendo

.

, 18 aparetamentose demais'
dependencias. R$1.435.000,00

»APTOS

REF286 - VILA LENZI - aptos c/ 2
qtos, sala! cozinha conjugadas, área de
serviço, bwc. A partir de R$115.000,00.

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

REF294 - CZERNIEWICZ - Apto c/
,1 suíte' + 2 qtos, cozinha, área de
serviço, sala de jantar e estar, bwc,
sacada c/ churrasqueira, 1 vaga de
garagem, 2° andar. R$180.000,00

REF285 � Vila'
Lalau .. Aptos

.

de 02 qtos
ou 1 suíte
+ 2 qtos e

demaisdep.
. A partir de
R$104.900,OO

REF299 - oâepen I - Apto e l04m2
cornt suíte + 2 qtos, bwc mobiliados,
sala de jantar, estar e tv, ampla sacada c/
churrasq., cozinha e lavanderia toda sob
, medida, com 2 vagas de garagem ..

·

R$21 O.OOO,OO� .:

.MIL}'NO RESIDENZIALE - saía
.

de estar / home theater; sala de

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

.
Cozinha (opção integração com

o jantar); Horne office (opcional);
Lavabo social; Lavanderia; Lavabo'
de serviço; Sacada técnica para

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

I
REF284 - CENTRO
- Schroeder - Aptos
c/2 qtos, sala de
estar/jantar, área
de servo j COZ.,
bwc, sacada c/
chur. A partir de
R$110.000,00
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imóveis
CftlClft....

, Fooe/Fax
(47) 3373-2135

REF30a - Três Rios do Sul - 'aptos
com 2 quartos, sala de estar f jantar,
cozinha, bwc, área de serviço, sacada
cf .churrasqueira e sacada na área de

. serviço. R$125.000,OO
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vefIDAS'
473055.3009 • 8424r5050

'

. .. Mt"I'l'Iol'" r�m -J:ieT.!4_1\9I".TRANSATLÂNTICO TORRE NORTE -

Excelente localização em Piçarras se
� Salão de festas,Piscina, hall social; 02
Elevadores; Possibilidade de cíimatização
dos ambientes; Medidores individuais de

água e gãs; Aptos com sala de estar, jantar
e cozinha com churrasqueira; 01 suíte e

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

voltados para o mar; Excelente ventilação e

üurnínaçáo natural;Finalização em outubro
de 2011. Consulte-nos.

l.� *"""'-" ilinifll«

�_/IMIiII!1IrSAINT TROPEZ'- Excelente

localização central; Ótima
ventilaçãO e iluminação natural;
Prédio moderno efuncional; Com
isolamento acústico; Possibilidade
de climatlzaçác dos ambientes;
Medidores individuais de água e
gás; Salão de festas com vista

panorâmica e mobiliadO; Fitness;
Brinquedóteca; Hall mobiliado; 02
elevadores; Excelente acabamento;
Pronto paramorar. Consulte-nos.

'

RESIDENCIAL DUMKER - 02 apartamentos
por andar, Sala de estar.Horne theater,Sala

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 r:nobiliada com closet e

sacada, 02 dormitórios mobiliados, BWC
, Social, 02 vagas de garagem individuais,

Área talai 286,00m2 ,Área privativa
172,77m2. Consulte-nos

Classimais 19

AP'JOI. co. O_2 QUAR'fOJ......toA. cOZUItf.Ao
SACADA COWICHUMAa®aM. awc,

u..VANOMtA" ""TU.&. DIEGAa.
PORTA0 IlU11t6ttICO •GAItA'"

3373 ...2135 vt:�lIA$extl.lilllVA$

8424-4848
. 9' 0.2-9051

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 22.774,82m2. Consulte-nos
• 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
alvenaria com 3 quartos, bwc, sala de estar,
cozinha, garagem pi 2 carros + edicula.
R$295.000,00

'

• REF246 - Vila Lenzi - Terreno com
1.280m2. R$600.000,00
• REF280 - Terreno - Amizade' - loteamento
Ville de Lyon com 336m2 todo plano com

muro nas laterais. R$97.000,00
• REF281 - Terreno - Rio Cerro II - com

4.160m2, aceita terreno até 100.000,00 e

carro até R$50.000,00. R$250.000,OO
• REF264 - Rio Molha - Terreno com

163.000m2, com uma casa de 140m2 e um
. galpão de 86m2. Fica no RioMolha divisa
com Massaranduba. R$650.01JO,oo
• REF260 - Três Rios do Norte - terreno

.

com 4.692m2'contendo uma casa de 220m2
não averbada. R$910.000,00
• REF282 - Czerniewicz - Terreno com -

701 ,98m2, ótima localização. R$250.000,OO
• REF311 - Amizade - Terreno ótima
localização com 364m2• R$145.000,OO
• REF307 - Tres Rios do Norte -

Terreno com 2.114m2 contendo uma

casa de alvenaria e uma meia-água.
R$325.000,OO
• REF313 - Santo Antonio - Terreno
com 30.551.55m2• R$300.000,OO
•. REF314 - Vila Lenzi - Terreno
com 583m2 com casa de madeira.
R$190.000,OO
• REF241 - Terreno com 400m2 na
Vila Lalau pode ser financiado, DE .

R$145.000,OO POR R$138.000,OO
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'REF: 455,1 - VILA
NOVA - suite + 2
dormitórios com
sacada e chur
rasqueira. prontos
paramorar!!
R$ 220.000,,00,

3923 - ÚLnMAS,
UNIDAOESU'

APARTAMENTOS DE 2 E '

1

'3 DORMITÓHIOS COM
SUITE! ACEITAMOS v

VEícULO COMO '

ENTRADA! USE SEU FGTS!

,REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite c/ sacada
+ 2 dormit. + sacada c/ chur. + demais

dependenclas ..R$164.000,00

REF: 3921 - Centro - Apartamentos com 2 ou 3
darmo com suite. Brinquedoteca.salao de festas

com terraço condorninlal.
"OTIMO PADRAO ". A CONSULTAR.

REF: 3925 - AMIZADE . Vila de Leon - Á
PARTIR DE R$95.QOO,OO

,

* PROPOSTA VÁLIDAS ATÉ 21/05/2011

"J
I

O)
L()
L()
N

(..)
UJ
c::
(..)

I 'M' O B I L 'I' Á R" I A

MANN
C'OMPRA • VENDE

.

Fon�/Fax: (47.) 3370�0700
Rua Maria Umbelina da Si1va, 120 Vila Lenzi

REF: 3091 - AGUA VERDE - 3 dormitórios,
,

2 bwc, garagem p/2 carros.
OFERTA DA SEMANA

DE R$ 262.000,00 POR R$ 239.000,00!

REF: 4441 - Nova
Brasilia - 1 suite
+ 2 dorm, 1 -

bwc, 1 vaga de
garagem, sol da
manha.

'

R$190,OOO,OO'
ACEITA
PERMUTA!
PRONTO PARA
'MORAR!

Ref: 4411' - Chico
de Paula", 1 suíte +

'

6 quartos, 4 bwc, 4
vagas de garagem, ,

sala jantar estar, sala
de tv, area de festa
com piscina, portoés
eletronicos! Terreno de

1.749,15m2

, REF: 3991 - CENTENARIO,- 2 dorrnit., 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

POSSIBILIDADE PLANO
MINHA CASA MINHA VIDA!'

R$ 760.000,00
Aceita permuta!

REF: 39213 - CZERNIEWICZ - 1 suite (com bwc
mobiliado) + 2 dorrn. cozinha mobiliada sala, bwc

social mobiliado, Á 'CONSULTAR
'

: IlilllHlIIJJIJ��"I:� ..

IIUIlfQIIII.lmm"'IfI!ill'Illl!fÍ:"""!lrliijl/!/l!fII'1."ljlr,IIl!l"llil!IlI!JAl!llll'llllil!.II1I./llJIII!I/I!UI�/11!,l. !

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 dormitarias, bwc social,' '

coznha/a.serviço, sala jantar/estar. R$120.000,OO.
Aceita financiamento'

REF,,: 3874 - ÀMIZADE - 2 dorm, sacada
c/ churrasqueira, gas individual, e outras

dependencias. R$ Á CONsuLTAR

OPORTUNIDADE:
• ENTRADA DE R$ 5.000,00 +

PARCELAS + SALDO FIANCIAMENTO.
MINHA CASA MINHA VIDA

'. TERRENOS -, MINHA CASA MINHA

REF: 4331 - TRES RIOS DO SUL - 2 dorm, 1 bwc, 1 vaga de

garagem, OFERTA! DE R$ 125,000,00 POR R$ 115,000,00
E,NTREGA: JULHO DE 2011

.imoveisemiaragua.com_.brl'-�
"

,
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.

3371-5544· .VENDAS
. Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30 ,

Sábados efertados plantão.. -

rejane@atlanJaimoveis.com
www.atlantaimoveis.com

ReI. 2339 Resid. Belle Vie, No Centro cl .

.

Apartamentos com 3 suítes (1 master com closet
e sacada, 2 demi-suítes), Ampla sala de jantar e

estar com sacada e'Churrasqueira, cozinha, área de
serviço com estendal, lavabo, garagem. (SOMENTE
02 APTOS POR ANDAR) A P�rtir de R$345.000,00

Ret. 2381 Na Vila Nova clApartamentos com 1 suíte, 2 dormitórios, bwc social,
sala de estar e jantar, sacada com churrasqueira, área,de serviço, garagem.
Acabamento: REBAIXAMENTO EM GESSO NAS SALAS" PISO LAMINADO EM
MADEIRA NOS DORMITÓRIOS, PORCELANATO NAS SALAS, 'PREPARAÇÂO

PARA AR SPLn; HIDROMETRO INDIVIDUAL. A Partir de R$170.000,OO .

Ref.2433 Resid. Aspen na Vilã Nova cl Apto nO'104,
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

Ref. 2437 Resid. 'Riviera no Centro c/01
suíte, 02. quartos, bwc social mobiliado, sala
de estar/jantar,. cozinha mobiliada, área de

serviço mobiliada, despensa cl churrasqueira
+ bwc social, Sacada e 02 vagas de garagem.

'.(com elevador) R$475.000,00

Ref.1633 Casa do Jarag,uá Esquerdo cl Casa cl
,02 quartos, sendo um deles rJ close mobiliado,
bwc social mobiliado, escritório.mobiliado, sala de
estarl jantar, cozinha mobiliada, lavanderia, área

de festas, garagem fechadapara 02 carros. ACEITA
FINANCIAMENTO BANCARIO. R$290.000,00 '

Ref. 1636 na Vila Rau, cl Sobrado TODO
MOBILIADO,Piso Superior: cl 03 quartos cl sacada,
bwc social. Piso Terreo: Salá 'de Jantarl Estar, + .

uma sala de tv, bwc social, cozinha, lavanderia,
'depósito, á�ea de festàs cl churrasqueira, fogão a

lenha, ara em R$350.000,00
"

ReI. 2425 Resid. Alécio Berri no Centro cl '

1 suíte master, 2 dormitórios com. acada,·,
bwc social, sala de estar/jantar, sala doe

"

,TV, sacada, cozinha, área de serviço cem
bwc, 2 vagas de garagel1l.(Ficam todos
os móveis sob medida). Area de .festas

. com piscina. R$430.000,OO ,
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\ .... -�,

Ref.:00330.001 Bairro:Nereu Ramos .

Área:54m2 R$120.000,OO
Ref.: 00340.001 Bairro: Barra
A.C. :21Om2 Valor: A consultar

LOCACÂO
•

.

Residencial Saint Tropez
1 suite, sala de estar, jantar e
cozinha integradas, lavanderia,
1 vaga de garagem.

Sala Comercial
2 Wc, mezanino,
estacionamento particular.
Tubulação para split,
portão eletrônico, água
no sistema de condomínio.

CENTRO R$600,OO

1

.. "., .. ;...,.... :.:.. . .:.�.,,�,,:.::<.\,"i. ...,,�,\ôI>;!!; ..:,,',ô

1 suite com closet + preparação para hidro, 2 quartos,
piso superior todo em laminado, piso inferior todo em porcelanato,
fino acabamento. Área: 250m2 . BAEPENDI

Apartamento com 1 suíte + 2. quartos,
cozinha, Wc social, 3 salas amplas e

integradas, área de serviço, 2 vagas
de garagem.Wc's, áreade serviço e.

cozinha mobiliados,evoluções em gê
ãrea de festas com piscina.

r-:

Área Interna: 176m
De acordo com a lei n° 4591/64, informamos q-ue as informações neste material têm caracter exclusivamente promocional, de acordo com o memorial d�sCriti�õ. *

- Valores sujeito à alterãções sem aviso prévio.
--

/
.
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r

Loteamento Champagnat

1207 � Ca$a - Sobrado Parte sUperior: com t
soít� master com closet, 3.sdítes todas com
sacadas,1 sala de tv. Parte'infe.rior: 3 salas
amplas, 1 lavabo, copa, c9zinha, área de

serviço, 1 bwc, dependencia de empregada,
churrasqueira, garagem. R$475.000,0�

6066 -Terreno p'lano sem benfeitorias.

$150�000,OO

,

Amizade

2142 :

apartamento
-Com2

quartos,
sala! copa,
cozinh{l, bwc"
'lavan�eriá,iHl;, _

sacada 'cOm :.\.;

churrasque'ira
'

__ ,

:�' ,,-' .�:: f

e garagein�'
,

R$132.000,ÓÓ-'

. ,6144 - Terreno plano; R$370.000,00

Nereu Ramos
'

�,
.

'

,.,1�40 - Casa - Com 4 quartos, 2 bwc, 1 sala
dtrTV, sala de estar, cozinha, área de serviço"

despensa, garagem para 3 carros, churrasqueira.
R$380.000,OO ..

;.:'",:10

LfdÔÓ:'Casa': Vifií Nova:CõmÕ5qua.rtõ's: sala,····
cozinha e copa conjugadas, área de serviço, 01
bwc, garagem pra até 03 carros, R$780,00
L1001 - Pousada - Czerniewisz - Com 23 suítes,
R$6.600,00
L1013 - Casa - Centro - com 05 quartos,
04 bwc's, 02 salas, cozinha, área de serviço,
dependência de empregada, com jardim. Tem
duas entradas sociais ..... na frente muro baixo.
R$3.500,00

� L1018 - Casa - Nova Brasília - Casa de alvenaria
com suíte, 03 quartos, sala, cozinha, 05 bwc s,
dep. de empregada, salão de festas, 07 vagas de

garagem, portão el!ltrônica, alarme. R$4.500,00
L1024 - Casa - Rio Molha- Com 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço. R$500,00
L1025 - Casa - Rio Molha - Com 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, área de serviço, garagem
R$600,00

. L1026 - Casa - Barra do Rio Cerro - Com 1
suíte, 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e

g�ragem.R$900,00
L2002 - Apartamento - Vila Rau - Com 01 quar
to, sala com sacada, bwc, cozinha, lavanderia e

garagem.Cond. Aprox. 100,00 R$450,00
L2014 - Apartamento - Baependi - Com 03
quartos, 02 bwc's, sala, cozinha, área de servi
ço, 01 vaga de garagem. Cond. Aprox. 100,00
R$700,00

.
L2017 - Apartamento -Ilha da Figueira - Com
03 quartos, sala, cozinha, BWC, área de serviço
e 01 viiga de garagem, sacada com churrasquei-
ra, Cond. Aprox. 85,00 R$750,00' •

,

L2023 - Apartamento - Barra do Rio Cerro -

,

Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, sacada
com churrasqueira.Cond. Aprox. 90,00 R$670,00
L2025 - Apartamento - Centro - Com 01 suíte
+ 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira, vaga garagem. Cond.
Aprox. 150,00 H$950,00
L2031 - Apartamento - Centro - Com 02
quartos, sala, cozinha, bwc,sacada com

churrasqueira, vaga de garagem. Cond. Aprox.
R$80,00 R$660,00
L2035 - Apartamento - Centro - Com 3.quartos,
sala, cozinha, bwc, área de serviço, sacada com

, churrasqueira, garagem. Cond. Aprox. R$80\do
R$690,00

'

'L2038 - Apartamento - Vila Rau_� Com z.quar
tos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e garagem.
R$550,00 '_

L2042 - Apartamento - Czerntewisz - Com '3
quartos: sala, cozinha, bwc, área de serviço,
garagem. R$650,00
L2045 - Apartamento � Vila Rau - Com 02 quar
to, sala com sacada, bwc, cozinha, lavanderia e

garagem.SEMI MOBILIADO Cond. Aprox. 100,00
R$57Q,00
L2046 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quar
-to, sala com sacada, bwc, cozinna, lavanderia eO
garagem.Cond. Aprox. 100,-OÓ R$520,00
L3001 - Sala Comercial-.Céntro - Sala
comercial com aproximadamente 40 m2 com
bwc. R$500,00

-

,

L3003 - Sala Comercial- Vila Nova - Com apro
ximadamerite 11 0,00m2, 02 bwc's, bicicletário e

estacionamento na frente. R$900,00 .

L3004 - Sala 'Comercial- Centro - Com aproxi
madamente 104 m2 com banheiro. R$1.300,00,
L3005 - Sala Comercial - Centro � Com 110m2, .

02 banheiros. R$650,00 .

L3007 - Sala Comercial- Centro - Área 813m2
tem 09 vagas de garagem,
L3011 - Sala Comercial- Centro - Com 41 m2
com bwc. R$500,QO
L3016 - Sala Cotnercial- Centro - Com 50m2
com Bwc. R$670,00
L3018 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2
com Bwc. R$670,00
L3019 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2
com Bwc. R$800,00
L3020 - Sala Comercial - João Pessoa - Com
210m2, estacionamento na frente. R$2.000,00
L3021 - Sala Comercial- Centro - Com 50m2.
R$400,00
L3022 - Sala Comercial- Centro - Com 100m2,
02 bwc. R$3.200,00 _

, L3023 - Sala Comercial- Centro � Com 150m2,
02 bw.c)Safa Nova.R$:toOO,OP _ ,.', � .'

",

, L3024.�Sala,Gômer�iaf:';VílatalalJ �.oCom_ . �.' :�.
12àM2.l�$2:000·00' ,:.� . :', '-., ��_ t .� - .

,

,
"" 1'.,•. ';-..,*:." •

. l3025,,... Sala Comercia!.:.. C�ritfO'L ebm 50m.2;
-

,

bwc . R$600,00.. ',,'," ,. '

L3027 - Salas Comerciais - Corupá - Apartir de
50 m2, aparfír de R$250,00
L4003 - Galpão - Rio Molha - Com 520m2 -

com recepção, escritório, 04 bwc, pátio bem
grande 2500m, murado. R$4.500,00
L4004 - Galpão - Nova Brasília - Com 300m2,
amplo estacionamento. R$2.200,00

.

L4006 -Galpão -Imigrantes - Galpão de 500m2 e

privativo 90m2. R$3.800,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu imóvel está aqui. :

HABITAT-!
CRECI1583·J -,

CASAS:
H6ill CasadlMd:iaaJll�.Emo&mlt\braffi4S0,oo
H666Casadl�aJlll q..atJ-,Ág.a\eú!·RWlJ,OO

APTOS:
H569 Apto com 02quartos.Bairro Czemiewicl. R$650,OO+
Aguae Luz.
H412 Quitinete com 1 quarto. Czemiev'iicz R$350,OO + água e

luz
H566 Apto com 2 quartos - Nereu Ramos. R$450,oo + agua e
luz.
H573-Apto 03Quartos RS50o,00 + Cond. BairroAguaVerde.
H656Aptocom03quartos-NovaBrasiliaRS550,00
H560Apto com02quartos. BairroCzemiewícz. R$600,OO
H563Apto 2Quartos. BarradoRioCerroR$55o,oo + eoOO.

H553apto com 1 suite, 2Quartos - Centro-R$700.oo + Cond
�D1�+lX2Q.atJ.QmR$700,OO+Cmi
H567 Apto com o2quartos + dependencia empregada. Centro .

R$700,oo + Cond.
H572- Apto 01 surte íc mobilia Dlquarto R$78o,oo+ Cond.
BairroCentro

• Ultimas Unidade
.• Aptos de 03 quartos sendo 01 suite
• Ar split'e piso porcelanato retificado

1
• EntregaDezembro 2011

.

• Vila Lalau.

AWGUEL COMERCIAL:
H725 Sala cornercialcom 35,68m2 - Centro. R$35o,oo + cond
H724 Sala comercial com 76m2.Santa Luzia. R$399,OO
H723Sala com. com 70m2.Centro.R$490,Ob+ Cond.+ IPTU.
H7l O Salacomercialcom60m�- NovaBrasilia. R$5oo,OO
H717 Sala comercial com 32m2 + bwc. - Centro. R$67o.00 +
IPTU
H731 C�sacom6Quartos -CentroRS1.200,OO.
H730Sala com 100m2•CentroR$1.500.00.
H726Galpão com 520m2 Vila NovaR$4.500.00
H740 Casa Comercial - .02 quartos 01 Suite Bairro Centro
R$S.oOO.oO

-

VENDA DE CASAS:
H122 Casa de 106m? no Czel11iewicz com 01 quarto mais
surte. Rua Nivaldo Pereira. Valor R$220.000,OO

H120D Apto com 02 quartos e demais
. dependencias. Próximo a Prefeitura .

ACABAMENTO DIFERENCIADO .

VENDA DE TERRENOS:
H329Terreno com 196.913,45m1.lIhadaFigueira.
H324a-ocaaccm47.5()()nY.TIfa<b5I'v1orosRm.OOQ,OO.

VENDA DE CHÁCARAS:
H318 Chacara com 28.0D0m2, com casa de 120m2, com mncho
hordenhadeira automática 3 km do .centro de massarandulJa

R$26D.OOO,OO.Acettaimóvelcomopartedepagàmen1ll

H204 Residencial VIVER BEM com

71,00012 área total - Bairro Amizade: '

Valor: 110.000,00 - Entrada mais
parcelas mensais de R$500,00 Até a

liberação da documentação.

H327 terreno com 1600 m2 na vila
Lenzi, totalmente legalizado!

. Estudamos Propostas. Valor:
420.000,00.

Centro
Suíte + 1 quarto, bwc social, sala em 2

ambientes com sacada e churrasqueira - terraço
Area privativa 86.00 m2

Predio com piscina e 2 elevadores.

H111 Casa com 02quartos, sala, cozinha,
BWC, 01 vaga de ga�agem, portão ,

eletrônico, murada. Bairro Vila Lenzi.
R$180.000,OO

H130 Casa com 192 m? de área construída,
terreno com 375m�. com 01 suíte mais 02

quartos. e demais dependências, escritório,
garagem, churrasqueira. Casa totalmente

legalizada. Bairro Centro. Valor 380.000,00.

H205 Duplêx frente com moveis e

eletrodomésticos, 148,45m2 área intema.
Prédio com elevador, Piscina, salão de testas
com duas churrasqueiras e forno para Pizza!

Valor 420.000,00 Pode ser financiado.
H332 Terreno no bairro Jaraguá Esquerdo, proximo

ao acaraí, 418M2. Valor R$265.000,00.

H328 Chácara com 195.680,00m'. Em
MASSARANDUBA. R$360.000,00

(aceita imóvel no negócio).
'

Hd209 Apartamento com 2 quartos e

demais dependencias. Entrega final
Março de 2011. Valor 138.000,00.

demais dependências, todo Legalizada,
pronta para FINANCIAMENTO - Res. Beira

Rio. Valor 165.000,00

i/J'. ���IS!;(,:,fJJSn'\il.AAtNi \\i!....MliiH(6AS
f.i.\BAo�il..HrR. DA \(0.'\ .

.

VIVER

Apartamento com 02 quartos, rebaixo
em gesso, moveis sob medida, com

70m2,area interna, pronto para
financiamento. Valor: R$130.000,OO .

.
Bairro: Ág\J� Ver�e. .

I, ';'''' ,.
.

� " /I \ " ,.) .,/I
......................--..........������..����--���������

-
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Ref.O 61 )Res. Santa Rita - Aptos rio
,bairro Barra do Rio Molha - A 1Km da
preleiturà; sendo suíte+ 1 dorm ou,_2 .�
dormí com sala 'de. e�tar e jantar, c��:'
área de serviço, bwc, 2 sacadas (1'com

, ,"Cfiurr)" 4 �ptos por andar, 1 vaga. _,:

"

,

Re. 26�1�es;oPimont�. Apto �o
'

Chico ere llilula- Novo, pronto pra,fll " ,

, 2 dorm, lála, "COZ, lavanderia, sacada ç"
churr, tvaga, R$115.tJOO,00, Entrada�
saldo cl finein. bancário "Minlla Casa�

Minha Vida"

,..'

'_

..

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 7 e 8 de maio de 2011

Rua Governador Jorge Lacerda, n'º233.
(Rua em frente a Casas da Agu�) I Jaraguá do Sul

,'.
, .' :

"

'.
'"

'

., ".,
T " ,�, ,,' '",.

'1$

:' :.
•

., "j ':

Estamos cadastrando
clientes para compra
de IMÓVEL NOVO até

R$130.000,OO.
"MINHA CASA. MINHA VIDA"

Assessoramos no
Financiamento Bancário

, ,Ref.0116)Res. Gama �'Ág�a 'Verde - Aptos
P na planta e/2 dorm. sacada el churrasq. e
demais ,dep. R$110.000;0.0 Entrada e saldo

,

" por finane. Minha Casa Minha'Vida.
;.. if.''>.

Ret.0241)Res. Delta - Apto Novo noÁgua
Verde�,c/2 dorm, sala, coz, bWc: sâéáda
c/ cl1urrasqu�ira, area �e serviço; 1 vága,

,

, área 52m2 R$117.000,00.· ",,'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHA
,

E
o·

vendas®Chaleimobiliada.com.br I Rua Reinoldô Rau, 58 - Centrh�-jàrãguã do SuIlSC'- o -

• Rua Arthur Gumz, es
com Rua José Mara ,"

Vila Nova, próximo éÍ'
Círculo Italiano.

• Edifício com sete an

• Condomínio com-Sa ,

Festas e espaço go"
com churrasqueira/

... ,

, '.

• Área. para plsoina co

deck (Solariurn).

• Infra-estrutu ra pa ra
,

instalação de ar
condicionado Split.

,�
• Vista panorâmica
magnífica para área
verde,

• Água quente a gás
opcional.

• Elevador.

• Total Privacidade,
sem janelas de um

apartamento para o

outro.

• Todos os arnblente
iluminação direta,

• Etapa da Obra: ,E
da 4a Laje.

Apartamentos TIPO ,01 com suíte.e quarto amplo reversível
(pode, ser transformado em dolsdorrnltónos), bwc social,

, sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, sacada
com churrasqueira e vaga dupla de garagem. Áreas:

, 153,63m2 total e 98,50ni'2_ privativo (áreas-estimadas).

R$138.�95,28 + �UB (CUSTb,EsTI�AOO
pelo Condotn,lIlIo sem Acabamentos) p,arceladO .até

janeiroj12 - p�rcela mínima deR$2·.10Q,08

, Ap�utament�s TI'PO 02 com dois dormítõrlos, bwc socíal
'

,

,

sala de estar/jântarcózlnna, área de serviço, sacada"
,

,

com churrasq�uelra e vaga 'd4PI�, de garagem� Áreas: '

, 120,95m,2 total e 75,OOm2,pri-v.a�ivo (áreas.estlmadas). ,

'.

R$10'9.371,96 +'C�B (CUSTO E�TIMADÓ:
,

" pelo Condomínio sem Acabamentos) parcelado até",

Jélneiro/12 � parcela míi'limadeR$ 000.657,15

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref: 2104 - Apto no Bairr9 Amizade, Res. Emílio Daren
com,2 Dormitórios,BWC,Area de Servi�o,Cozinha,Sala
Estar/Jantar, Socado com Churrasqueira, Garagem.

Pre�o RS129.0oo,OO

\ -

Ref: 1194 - Coso no loteamento Champs Elys88, Bairro
Amizade com: 04 Suítes sendo Dl com closet, lareira,
garagem poro 02 corras, piscina, tubulasão poro águo
quente, preparação poro split. Preço RS 650.000,00.

3370·1122
9117·1122

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 7 e 8 de maio de 2011

Ref: 2118 - Apto no Bairro Chico de faulo, Res.lda com,2
Dormitórios,BWC Social,Sala,Cozinha,Area de Serviço,Varando
com Churrasqueira,l Vogo de Garagem. Área opto: 46m2•

Preço RS99.000,OO

Ref: 2117 - Apto no Bairro Chico de Paulo, Res. Felicitá com,l
Suíte,l ou 2 Dormitório,Cozinha, Solo Estar/Jantar,Area de
Servi�o,Sacodo com Churrosqueira,BWC Social,l Vogo de

Garagem. Pre�o á partir de RS160.0oo,OO.

Ref: 2070 - Apto no Bairro Vila Nova, Res. Dom Michael cO,m,l
Suíte,2 Dormitórios,BWC Social,Cozinho,Solo Estar Jantar,Area

de Serviço,Sacada com Churrasqueira, 1 ou 2 Vogas de
garagens, Elevador. Preço á partir de RS160.000,OO

Ref: 2103 - Apto no Centro, Res. Dona Verginia
com, 1 Suíte, 2 Dormitórios, BWC, Cozinha, Sala

Estar Jantar, Churrasqueira, Area de serviço, 1 Vaga
Garagem. Valor R$190.000, 00

Rua Guilherme Dancker, 161- Sala OS - Centro
Esquina com a Rua Marina Frutuoso
CEP 89251-460 . Jaraguá do SuJ.SC

www.ivanaimoveis.comwbr
iva na@ivanaimoveis.com.br

Ref: 1108 - Geminado no Rau com,Suíte com Hidro,2por
mitórios, BWC Social, Sala Estar/Jantar,{ozinha,lavaba,Area de
Servi�o,Churrasqueira. Fica moveis dos BW('s e Lavabo. Preço

RS245.000,00

'Ref: 1115 - Casa po Bairro João Pessoa com, 3 Dormitórios,2
BW('s,Cozinha,Area de Serviço,Despensa,Garagem paro 2

carros. Pre�o R$400.000,OO.

,
r',

Ref: 3052 - Sitio no Bairro Barra do Rio Cerro com,l Suíte,2
Dormitórios,2 Salas;Cozinha,Despensa,BWC social,Área de

Serviço,Área de Festa,2 vogas de garagem.Fica todos os

móveis. Área 6.000m2 Preço R$1.350.000,OO

3 DORMITÓRIOS, sendo 01
súite, oi 8WC e um lavabo>,
. .

-�� ...� ... , .. ,

102,91m'? 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 para
instalação de
arcondlcíonado (sistema

�
"{ split), TV, telefone. internet

e portões eletrônicos;
, ", ��I

• Sala de estar., jantar e
• f),? .

cozinha integradas.
,

, '1l; .. --- ....--- .. ---- .. - .. - .. - ....------------------------ .. -

,:piA • Hall de entrada com ''1

",.,.\ UI�
1�.>!�;1��'1 elevador;

� I Vaga para 01 veículo com

opção de vaga extra;
.� .. Salão de festas com ..

o. espaço gourmet eterraço;
• Fitness:
�,,\J';; ...

��Brinquedoteca e
. parquinho;
I, 04 Apartamentos por
andar.

jjl!!!
Iii

.,) .'

f':Nfr' T '!'l
.

.ti "t\lr !'Tf.'?'tTI·""1· iH';.f1j., liL ):,", 1:'; '., .!�lkL .. '';.. .J ,,1" �

Eng". Wilson Schlickmann
\ Arq. Gerusa Lazarotto ç:QNIAi:9 .. f.VsNí1h

Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

t�Yl!'rrW�NP1Mf!�rº. §It1.<::"inpOE4c<A9
Solon Carlos Schrauth

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br- vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 _. Ce.ntro - Guaramirim

(47) 3313:3404
(47) 3·373·006

WS Imóveis agora com consultoria
, Habitacional! Facilitamos seu
processo de financiamento pela

Caixa Econêmica Federal.

Classimais E
Financiamentos·

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

Facilífamos seu crédito junto a CAIXA

-Ir Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

-- - �
��

---- - -- - - -
.

-
._,. -

- -
---

---
-

A�úncios COm validaqe de 5 dias após a veiculação.

Ref 001 41nçamento: AproveRe esta oportu.hidade em
Guaramirim no Bairro Amizade, Casas Geminadas em

"

construção a partir de R$94.000,00
.?..,�'.'. , .. ,":.' :7·;.':..· :�.r:.'�;:� "� , ,,.:',', 1lt',I"1\';', �,I�.

00217 Escolínha/ Guaramirim casa

em alvenaria, COm 4 quartos, sala,
copa, cozinha, 2 banheiros, área de

serviços, garagem para 2 carros e

área de festas. casa toda murada
com portao eletrônico.

R$220.000,00

No Centro em Guaramirim - Condomínio Fechado, àrea de
festas, área'fítness, playground. Aptos Com: 03 dormitórios

.

com suãe, 02 dormitórios com suíte,

.

ReI 264 Escolinha!Guaramirím - Casa nova em

alvenaria, com 1 surre + 2 quartos, sala,
copa/cozinha, banheiro social e área de serviços.

7S,00m' de área construída e terreno com 364,50m2•
R$150.000,00

Ref 93984 Caixa

d'àguajGuaramírim Casa em

alvenaria com 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem com chorrasqueira,
toda murada R$11 0.000,00

Ref 6670 Casa em alvenaria com 4 quartos,
sala, cozinha, área de serviços, 2 banheiros,

2 vagas de garagem com entradas

independentes R$140.000,00·

ReI 88077 Avaí/Guaramirim Casa Pré Moldada
com 01 suíte + 2 quartos, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviços, banheíro, 02 vagas
de garagem e piscina. Terreno com 876,70m�
e 150,OOm2 de área construída R$190.000,00

Ref: 20a - Cenlro/Guaràlnírim: casa· -r-•• ,.

em alvenaria com 2 quartÓ's + 1 suíte,
�ala de estar' e jantar, cozinha, ãrea de

serviços, bánheiro, churrasqueira e

garagem. casa toda murada COm portao
�Ietrõníco, R$270.000,00 ; ·;'"I • .t

Ref 243 Bananal do SuVGuaramirim
Casa com 02 quartos, sala, cozinha,

banheíro, lavanderia e garagem para 02
carros. R$160.000,OO

Ref: 223 - Amizade/Guaramirim - Sobrado geminado
com 2 quartos, 2 baaheírcs.saa, cozinha, lavanderia e

.qaraqem. Área cOl1struldá de 65m2, todamurada.
"
... -. �. "".r" . R$11 0,1J09100 .'

Re12�3 Avai!Guaramirim'Casa em alvenalia com 03 .;

quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem e edicula nos lundos
da casa con área de festas e esclitólÍo, R$150.000,OO

ReI 262 Amizade/Guaramirlm Casa com 03 .

quartos, sala; cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem R$135.000,00
"

ReI: 00234 Avaí! Guaramirim Casa com 03 .

quartos, sala de estar, cozinha, 02 banheiros,
lavanderia, 02 garagens, casa toda murada.

R$145.000,00

APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE'

Ref 259 Amizad(l/Guaramirim
Terreno contendo 02(duas} casas
de madeira em ótima localização.

R$150.000,00

Rei 227 Corticeira! Guaramirim: Sobrado
contendo 4 apartamentos: 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro e lavanderia. Valor total do

imóvel RS110.000,00

Rei 220 Guamiranga! Guaramirim Casa em

alvenaria com 03 quartos, sal� de estar e jantar,
cozinha. 02 banheiros. área de serviços,
garagem e área de festas. RS160.000,OO

Ref 261 Corticeira!Guaramirim Casa com 03

quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia.
garagem e sala de facçâo R$175.000,OO

Rei 266 Amliadé/Gllaramirim Sobrado Geminado,
com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro,

lavanderia, lavabo e garagem. RS100.000,OO

i
., .J

Ref 267 Ilha da Figueira!Jatagua do Sul - Casa
mista, com 2 quartos, sala. cozinha banheiro,

.

lavanderia e garagem. 65,00m� de área
consnuoa e terreno com 374,00rn2.

R$110,000,00

Ref 39819
Amizade/Guara

. mirim Sobrado
Geminado com
02 quartos,
sala, cozinha,

lavabo,
banheiro, área
de servíço e

garagem,
92,OOm2 de

área construída.
R$130.000,OO

ReI 263 Escolinha/Guaramirim - Casa nova em

alvenaria, com 1 suite eloset + 2 quartos, safa,
copa/cozoha, banheiro social e área de serviços.

75,00m< de área construída e terreno com

364,50m2• RS160.000,00

Rei: 00231 Amizade! Guaramirim Terreno
com área de 6075m2, contendo 01 casa em

alvenaria com aproximadamente 309m2, com
02 cozinhas, 02 salas, mesaníno, piscina,

área de festas, deck de frente para o

Rio(represa). 'Valor sob consulla.

Rel242 Escolinha/ Guaramirim
Casa NOVA com 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem R$145.000,00

Rei 241 Vila Freitas! Guaramirim Sobrado, térreo:
com uma sala comercial, piso superior: 03 quartos.

sala, cozinha, banheiro, lavanderia e varanda

RS250.000,00.

Rei 265 Escolinha!Guaramirim • Casa nova em

alvenaria, com 1 suíte + tquartos, sala,
copa/cozinha, banheiro social e área de

serviços. 75,00m2 de área construída e

terreno com 364,50mz• RS160.000,00

I terrenos-··
� "

"

:.. Ref 4375 AnlÍzade/Guaramirim
.

. • ,

- Terreno 360,OOm2 R$75.000,00

Ref 258 Ponta Comprida/
Guaramirim Terreno de arrozeira

20.000mz R$f60.00Q,OO

. Ref 230 'Amizade/ Guaramirim
."�: Terreno com área de 4886,00m2

• R�65.000,Oo .

, .

• Ref: 199 Guamiranga/Guaramirim
Terreno com 189.780,00mz ,

,� conten-do�r'roizeira,'terras�'
", �,. �produtivas. Terreno escriturado, .

• .

R$800.000,OO

ReI 229 Corticeira/Guaraniirim Casa de

alvenaria, aprox. 200m2, 03 quartos. 01 suíte,
sala de estar, 02 oazmhas, banheiro, lavanderia
e garagem R$150.000,OO

Ret:325 Amizade/
Guaramirim lote com área
de 445,04m2 R$70.000,OO

Ref 175 Amizade/Guaramirim
Terreno com área de 1054,00m2

R$160.000,OO

Ref 214 : Avaí I Guaramírím . Terreno
na Rua principal. local privilegiado e

ótimo para comercio ou residência
R$12&.000,OO

Ref: 196 Centro/Guaramirim •

terreno com 364m2 ótima
localização. R$67.000.00

Rei: 238 - AvaVGuaramírim - 2 casas mistas, cada
uma com 3 quartos, sala, cozíma 1 banheiro e

lavanderia, 70m2 de·área construfda (Cada) e terreno
com 366m� todo muradô: R$145:000,OO

;
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IIVIOVEIS

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$230.000,00.

Ref. 506.1' - Apartamento no Baependl
com I Suíte + 2 quartos, sala, cczinha, bwc,
área de serviço, sacada com churrasqueira

e garagem. R$190.000,OO.

. AMIZADE

Ref. 460.1 - Casa noAmizade'-com uite com

closet + 2 quartos, sala, cozinha, 2 bwc, área de
serviço e garagem para 2 carros. R$425.000;OO.

Ref. 5 14. I ... Excelente Terreno no

centro medindo I .149,06m2 com duas
casas em alvenaria.Valor sob consulta.

, BAEPENDI

Ref. 400.1 - Casa no Baependi com
I Suíte + 3 quartos, sala, cozinha, 2 bwc,

,

área de serviço e garagem. R$31 5.000,00.

" CENTRO, ,

Ret.,52. : I - Apartamento no"Centro com I' Suite
+ I Quarto, sala,copa. cozinha, bwc, área de

serviço, eerraço, cburrasqueíra e I vaga de garagem.
R$43S.000.00. Entrega prevista para Junho/20 12.

\

www.bartelimoveis.com�br • www.bartellmovels.com.br·www.bartelimoveis.com.br • www..bartellmo,el.com.br·www.bartelimoveis.c,om.br
,

•
I I
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I ·s
CRfel - 1959,·J

Bairro João Pessoa
• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro de Imóveis.
MI mãe 54.965.
A partir de R$ 85.000,00'

'-_'.. "RESID. VICEtNZO ,

Bairro Barra do Rio Cerro
• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro de Imóveis.
MI mãe 31.497
A partir de R$ 80.000,00

LOTES
I

Bairro Três Rios do Sul - lotes com aprox.
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,
pronto pra construir, financiável pela Caixa. -

Reg. Imóveis MI mãe 59.123
A partir de R$ 80.000,00

Bairro Rio da Luz - lotes com aprox. 350m2,
Reg. Imóveis MI 9.205.

A partir de R$ 55.000,00

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2,
rua com asfalto - Reg. Imóveis M150.966

A partir de R$ 120.000,00

RE_s� VENEZA
_ ,\

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase
de conçlusão - Reg. Imóveis MI 24.783.

->r-l

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS!
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CORRESPONDENTE

(47)3375-0505
9153-1112 I 9135-4977

El!aJ
Casa 60m2, 2 quartos, sala. copa. coz.. Ter. 309m'. Casa 120m'. mais área de

lavand .. bw e gar,ragem. Terr. de 360m2• festa e piscina. Corupá. R$ '140.000.00.
Ano Bom - COfupá, RS 60.000,00. Aceita terreno e negocia a diferença,

I

.asa 16m', 2 quartos. sala. cozinha. bw,
lavand. e garragem.Ter800l1l' R$ 110.000.00.

Corupá. Aceita financ. bancário. Corupá/SC.

fn Terreno 10.000m"\ BR
O 280. Jguá do Sul - se.

ffi R$ 57.000�OO. ,";;J
a:
a: Terreno 35.209,55m2,

� Nereu Ramos. Jguá do

Sul- se. R$ 275.000�"1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EPASSOS o
. .. ..

rmovers
_I .v

"

.....

l T : 7 97 8 2
47 3055 0073 .. www.epassol.com.br
Marina Frutuoso, 189 .. sele 40 .. Centro· * Jaragvó do Sul .. se

Em BARRA VELHA,
préxlmoao mar � a lagoa!

Apto 02 quartos Apto 03 quartos

• 91/20m2de área privativa;
• 3 quartos (1 suíte):
• 1 BWC;
• sala de estar e jantar integradas;
• cozinha'I . _

• lavanderia;
• ampla sacada;
• ar-split pré-instalado.

• 68/41m2 de área privativa;
"

• 2 quartos;
• 1 BWC'I
• sala de estar e jantar integradas;
• cozinha;

,

I

• lavanderia;
• ampla sacada;
• ar-split pré-instalado.

o Edifício
\

• tratamento de esgoto
• reaproveitamento de águas
pluviais para uso do condomínio;

,

• portão e porteiro eletrônico;
-luzes da circulação com sensor de
presença.

, • 9 pavimentos;
• 5 apartamentos por andar;
• 2 elevadores; ,

. • 2 salões de festas;
• sala fitness, sala. de jogos;
• box-praia individual;

VENDAS:Amorada:
,\---. bresll'MOU'LIA�,,..

www.moradabrasil.com
473372.0555

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1384 - Centro - Jaraguá do Sul/SCEndereço: Bua Esp.írito Santo,
Centro, Barra Velha - SC

CREA7�
A. NEGRI ENGENHARIA LTOA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.
Casas Bairro ÁrealTerreno' Construção' Valor

1002 Baependi 300m' 350m' 500mil

1046 SFS!ltaguaçú 6.00m2 600m'3pav. 550mil

Cód.1049 - Nova Brasília - 2
1048 Centro 532m' 150m' 800mil

Vila Rau, com 1 quarto, sala, 1065 Víla Nova (2casas) 1500m2 350mil

cozinha, bwc, lavanderia, suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, 1066 Praia Barra do Sul aprox.90m' 135mil

garagem. Terreno com 374m2.
ala tv, s estar, churrasq,aq solar. 1075 Chico de Paulo 430m2' 120m' 155mil

garagem 4 carros.preço sob Apartamentos Local

R$ S8mil consulta. 2002 SFS!Uoatuba 1 quadradomar 70m'!Suíte+2q 95mílí

12020 Schroeder Centro 2QUltos 130mill

PROJETOS E CONSTRUÇOES 2017 Amizade Cond. 3quartos 125mil ,'I]

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2018 Centro PrÓx. R, Proc.Gomes 2/3 quartos 160mil

experiência no mercado de construções."Deixe todas as preocupações e os
Terren Área
3040 Centro(prox,Kohlbach) 3.000m'+i- 650mil

desgastes estressantes e emocionais de lima construção por nossa conta, 3051 GuaramirímBR2802.450m' 3aluguéis 500mil
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves." Chácara

FINANCIAMOS PELO SISTEMA 4041 SFSíRibeira 172.000m' 250mil

(SFH).minha CASA minha VIDAI 4003 Pedra Branca 90.000m' 300mil

-Projetos Estruturais e Arquitetônicos
4005 Rio Cerro li 22.000m2 220,mil

4006 MassJRib Gustavo201.000m2 180mil
.

OEU..AGtIJSTINA
4007 São Bonifácio' 242,OOOm' • (Prox.Palhoça) 150mil

Aluguel. Centro- Casa 3 quartos -csma emb.+armário RS750,OO

(47) 9112-1700

km de Jgs - Com 172 mil 012. com
casa mis, rancho, palmitos, ªipim.

milho,frulas,. com 5.000 p. eucaliptos.
ete., Valor RS 2S0.000,OO

ód. 1094 Ilha da Figueira, com
2 quarto, sala. cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. Terreno

com 370m2.

R$ 200 mil

2 qtos. bwc, sala, cozinha. si tv,
estar. churrasqueira lavanderia,

piscina, garagem�
Financiável CEF

R$ 400 mil

22000m2, casa c\200m2 semi
mobiliada, rancho! lagoa,

árvores frut. etc.

R$ 230 mil

Cód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina - com 4

quartos, sala. sala tv. copa, cozinha.
lavanderia e garagem. terrreno 530

012, Valor do imóvel R$ ·850 mil

BREVE EM ARAQUARI, LOTEAMENTO INDUSTRIAL,
COM LOTES A PARTIR DE 6 MIL M2 • VALOR· R$50,OÔ 1M2

'Cód. 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. cozínha. lavanderia,

bwc.eburrasquera sacada garagem

R$ 130.000,00

PARA VENDER I COMPRAR i ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS

•• IMOBILIÁRIA

INTERIMÓVEIS

www.imobiliariamg.c�m

'-3374·0 96
I

C!-<.tC, �i ! ��-J

�Vi�.B,""if'J;,�rtJ:�"f;J!.�;'�,It?;;�-'II1���
I1IQ.Y:.E1SJ:aABA..LQaAçÃQ:

CENTRO
Ii�P3rt. tll{tX�)}�l � .di.lnt:�L: �(b�... ::úl ...�fé� �ef�<�.... �q�{:.: ��-�ü·áili-! ;)

d\Wf .;:. gfV-<iqetrl. P,J0.;.bt,ttjal dút Tdlpd�L ALr:;.d; RS 54tl-oo

25 anos de bons negócios!
-

AptirL 2 df.Z�i(l�L�;�j (i1 ·�..át�;� .. �t'Ü�( {"0.•ü�'iha: b�'��: ��fs�J�;�l�i:tt
e !ii$tà�Im1.
p. .. CiÓ!l Wifry Harlkh ... R&ÚJ. 8í'iúi. ilübi!,l hh�t;'!f.d R$ 850;00

INTERMEDI.ÁRIA DE IMÓVEIS LiDA.

CREC� �14J

FONE: (47) 3371-2117
PLANTÃO VENDAS: 8404,,8498 I 9183,,23q3

Rua João PkDUi, 104 " Centro ,;, Jaraguà dó Sul/Se

VOOE: f;:eS1DENCIAt.. REM. P'ARooe

f�ú�::;:':�:;i':�::::S��::l::�:'���:�:7�:�'�:'��
....
.: ,:.' ,'Rl; 2!4.00j).t:(l ...
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. 'i>'-:���·�4��·fMr�€n��-;'fr�:�.' 1i':"'"'*��:::"#'��-'"."J;�:,� .

. Ó. (': I .: •
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.
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VENDE;.: BARRA DÓ RIO. CttRf{O
�J:::t;:�f'..rt·�,('�.;�;�i�.�*2S.� r.']:�:"';:'!' .3�,.�:. 4·f.· ;�:,{ �;;'.

:'::'(H"���&'l&..J.l ��:"?'H:l:;:;�:,�" :$�i.�. t:.�·��:·�h;:f:
�*�'3::�1 -:,'$*' $.Ii:."::"'��;:;::?} iS �:�:�.3-{�r.::\-. �. ,X'tW;� �:::*

�'S.?i{1:�:f":$ ;;- ;�i:r.��� �.����;.'f�. t' �� e;{:r.� «���. :;:'f..';:::1:t:�::i(�

'h»f�("":Z: �'�";:;rr� �.�·b'Àm á.�: l:- ��'$.� .. ��('�,;: .

VENDE: BARRA 00 RIO :MOLHA:
. Ce�a de alto padftlo,. (..'t\"�tJ?J1dú 01 ;il,ill€
m�st�f, CJ W',,;.m)ilarIDS, tr.... ':; SQú'SL. �;aia

'iJ'i:NOE: �f.$ln. S,A.INl TROPEl. Ap, ü
t::!ôffnIL, t!l�no:.tc 'j iWile:� C'Ooff) Ba#tl @!.aL
jantar ,j!< cüz inlegfS;fjQ�";; área ('18 9iel\'iço
b,mhe,iro s.o(úaL, :2 V119aS. de 9t:1fW'�rt<i

art. 1 dtttflL �iJJli, {:élp,l:l, eee.. hwc, 0,m1(Íêfi'.l\ e \;'$i!(íem.
R� Jtl!é Nilu�, 95 .. Ed� MArte túva-1!s. Ah,?ueLRi 600,00

/í.pílrt. ;;: !'lr;ntrl. �;jb, tÔ;:.hIlli;i, !i'*it, il:t.l.H!(!�úà � (j,:.íNltJlliiL
R (,lhe ti, hadhi'\,Ap. X'-1 . Ed. P�±tl iiUli, ,i;Ju9�1: RS lSU,'OO

A+tarL J dCfrnk. ����lj!) Q� ·ru.ite�:.,. �-ai,tf{ �"6.ti�]JH1. 2fiarg!�� .. btt't�:lO

!luciaL $W;;iltlt t,atn ::hJnaiqudm,!!' 0m \'e9:.u; th gaifl�eJR
R. g;lfá" J() Ri·;') !:%:i!ü:tl, 4lifl .. R�!Jd. PhJ,I!!!i.�... '\lü�!.d; RS l1&3.{1{i

ILHA DA fIGUEIRA
.

���;�,I�!%�t��::::gfi:;;*�ll, cmti!ü\2. b\'.-=. hNb�;kd�,

R. ,jUb� Pat,lhe-üí" E6 rll!1!MH Nu9.ut{ R$11l1l',O$

• Apárt. 2l1tft'iii, t>iílli. ü!(;t" i&.'cif'd" h#i;,. �M'l�ád1f ê gllf&'9&f\l.
p,lJ:.í Dafnbm di! F..)�1%i Ed. [Má '/i$liL Aluguel. RS 6QjUllJ

VILA NOVA

VllALALAU
. :�:;;1;\:1��::�\;�!� .����:�::�:�i!::��,'#j9�' Ü�t, �at�dll t�

.Ed.Vf,olb R�iA, AlulfUcI R$ 65(i,�1{1

t,
t

l
�
..

;;;'
'&

'!tENDE: E<lt.frlOD& G€mimacb�, ítit(, I.if:H1l'ílo. mnlB:ooQ 63 &J"m;t:�riixi � .

fSSf!J::b 1)1 �"'!Bch.,ar;a;;�.i s�lad·� 6tar c..::C!it"rio "ü!líL eoz hvr' �
);., ·;;;S--"h·" �Wc.�. : s.;;: __ '..,., <e -._ �� ..�. "."... � ,),,;. A. 'w

EC<laL li:lVEL"l(J. àn:& da :�efviçD, varanda cJ Clll.lTra:KI!.ieira e giiif,:ig!?f(j,
C{JrôamifH:l nfBf€Cl? guetíla, sskio de testaa, piScina e pla;i-grntú)j.

�I

. j
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�RICARDO

Cod 323 Vila Nova - Casa de alvenana com i
suíte + 2 quartos,i vaga de !laragem e demais
oepenoéncas. Opção 1 R$280.000.00 com
troca OP9.�() � BS2:i(l.O()O,�(1 sem troca.

cod 338 Casa Alvenaria mobiliada,
Bairro AmizadH , 3 suítes + banneíro

social, e demais dependências, 2 vagas
garagHm. R$S40.000,OO

CÓD 360 CASA. Bairro Trás Rios do Sul,
1 quarto.t Banheiro Social. Churrasqueira. 1

vaga de GaranRm e uernais·depedências.
R$128.000,OO

.............. ' .....

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 7 e 8 de maio de 2011

Cód. 298 • Apartamento no bairro Sâo'lufz
com 2 quatos.t banheiro, 1 garagem

demais dependo Apto tipo 1 RS110.00,00
tipo 2 R$115.000.00 Upo 3 R$125.000,00.

Cod 354 RS350.000,OO Terreno
com imóvel Bairro Vila lalau

Cod 213 Vila lalau - Residencial Saint
German Apto. tipo 1: R$165.000,OO

Apto. tipo 2: R$155.000,OO

.,...,

LOCAÇAO
• Kitnet Bairro Vila Lalau

com peças conjugadas e 1

vaga de garagem '

descoberta. R$300,OO +

taxas água.
• Apto Francisco de

Paula,com 2 quartos, 1

banheiro,churrasqueira,1 va
ga garagem e demais

depedências R$575,OO
• Apto Vila Baependi, com 1

suite + 2 quartos,1
banheiro sccíal.t vaga de

garagem e demais

dependências,
R$650.00 +Condomínio.

.. """"" ..... ".""."....""""".""."."""""."""",

li
i i .Vende .,.' AI:uga" - Almlnistra
II Senhores proprietáriosl Nece�sifo?:o.s d�, in1óveis para

.

! ·locaçãef rltSpowos de fUluros inquilinos la cadastrados!

! len,imoveis@neluno.com.br!'
! o'

I Fone: 3372-32,7' ,

11 Rua ���é'A�bUS, 2.0' (1(I�eral da Reinaldo. Rau) I
!lI Centro' - :Jaragua do Sul - se I
U.:::,;;�.w�;'';'�;; .;,;�;�'���;;,�;.,;; . .";:.'��.;.,.;.«,,;;,:�;;::::.:.;,:""::.,:«:;:::.,.�;�-::;;'.;;,; '.�;'m.;;"�:" ,'�':: :.:.�.' w�;_.;;,.;."w ;:'w..._::" �'�w_'� ::";:�.":,,,. ;• .".:"":"::.;';._ �: .'; .:: .w;.�;. . :.�, .c;,,�;::;� .0, :.;''''"". � �-, : .... J,

1
'1

I
I

I

Ref 102 Terreno bairro São Luiz

R$65.000,OO
" Rsf 106 Chácarra no bairro vieira
com 20 mil metros quadrados
pequena casa frutas palmeiras mato
"água valor R$90.000,OO

Ref 115 Casa no bairro João Pessoa

com2 quartos demais dependência
toda murada livre de enchente valor

R$185.000,OO ac financiamento
Ref 120 terreno industrial

Guararnirirn corn 4050 metros

quadrados bairro Rio Branco frente

para Rod. se 413 R$250"OOO,oo
Ref 112 Terreno industrial BR 280

próximo gráfica Avenida tamanho a

escolher 120 reais metro quadrado

Ref 117 terreno comercial no bairro
São lulz com 404 metros quadrados
casa de madeira R$110.000,OO

Ref 116 chacará €111 Ribeirão grande
do norte com 40 mil metros

quadrados casa de madeira 2 lagoas
5 mil pés de eucailpto com 4 anos

água corrente R$7S.000,OO

Ref 113 Casa de madeira em

Guaramirim no bairro Corticeira com

3 quartos 2 bwc com lage valor
R$41.000,OO

Ref 118 terreno comercial rua

feliciano bortoline barra do rio cerro •.

com 1180 metros quadrados sendo

18 de frente R$290.000,OO

",f .

.�.

Plantão: Marcia 8826.5263 - Geovane 8827.23963376·50S� �:
" .

',� .. :;.-.-� .

R. Feliciano Bortolini,'1 081 • Barra do Rio Cerro.

tncação- contato@imobiliariareal.net

IMB63 - Apartamento na

Planta - Barra do Rio
Cerro - Com área util de

70,45 m2 , ENTREGA

DEZEMBRO/2012.
R$115.000,OO

E aptos cem 87,54- 1 suite
+ 2 quartos, e demais
dependencias Ap�rtir de

IMB70 - Galpão
Comercial no Rio
Cerro II· Rua

Alberto Utpadel.
contendo 200m2.
R$1.600.00

IMB44 -

Apartamento novo

na Barra, com área
de 72,90 m2,
sacada com

churrasqueira, 2
dormitorios. RS

120.000,00 entrada
de R$20.000,00 e

saldo em 48 vezes.

IMB34 - Casa no

Amizade· RUA
EMILlA HORNBURG -

110- Contendo 1
suite+ 2 quartos.
Closel,Sala Jantar.
lavabo,Biblioteca,
Piso em porcelanato

em todos os

ambientes. Área de
232 m� construida. R$

650.000,00

IMB80 - Terreno
Czerniewicz RUA

ROBERTO ZIEMANN
- 488, Contendo
1209,00 m2 • com

24 m frete e 22,50
fundos. R$
630.000,00

www.imobiliariareal.net

IMB73-
I Apartamento no

Amizade -RUA
ARTHUR GUNTHER

- 695, com 1
suite+ 2 quartos.
área de 89 m2. R$

190,000,00

REF IMB21 • Casa na Barra do
Rio Cerro- Contendo 1 suíte + 2
quartos, sala, cozinha, garagem

para 2 carros, lavanderia,
churrasqueira. RS245.000,OO

IMB78 - Casa na Barra Rua Marisa

Regina Lanba -111, com 3 quartos,
sala, cozinha, BWC e demais depend .

Terreno com 450 m;� e área construída
de )AO m�, R$19&.000,00,

. ,

REF IMBU .. Terreno no Bairro Nova Btasília- Rua José
, 'Ef]'lfT]en.�,oer!er nO) 571 ,C.ont��po ,17,50 � 49 - área tOlpl ?e. �

.

I! f • 700mjj�' eaSilllom 60 Ith�m-rnédia .•�$389.tlq1hIJO•..< ••

IMB38 Casa no Bairro Jaraguá 99 •

Rua Arduino Períní . Contendo 1 suite \ I
+ 2 quartos, sala, cozínha. BWC.

lavànderia. garagem, churrasqueira.
Área de 95 m2. RS 128.000,00
PRONTA PARA FINANCIAR

IMB13 - Casa no Nova Brasília RUA
JOSE MENEGOTTI- 2014 Com área

corstruída de 270 m?, semi-mobiliada, 1

" suite + 2 quartos .R$480.000,00

( .

RE� 0143-
.

'Ierrenc no =. I

. Bairro Agua
Verde- Rua

•

Berfoldo
. EnkeTejreno
15x28" ár�él total

de 420 m1.
R$110.000,00 I

� , to

r� i-u "'"

J_4. �w.��..����..����..�..��"�"��"�"""��"��"�"�""""__""""�"�""__"....��..__..�..��__w...���������___.
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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,
cozinha,
lavanderia,
sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem.
RS 180.000,00. .

COIIDOI
.

,

DE IMOVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

136 - Rau, geminado em alvenar
ia com 199,00m2 R$250.000,00

061 - João Pessoa, casa de alv.
cl 327,23m2, edícula, cach-

. oeira, lagoa, e terr. c/190.600,00m2
R$795.000,00

078 - Ribeirão Cavalo, terreno com

área de 2.935,60m2 com casa mista
R$90.000 00.

009 - Centro, casa de alvenaria cl
317,00m2 e terreno com 900,00m2

R$583.000,00

071 - Barra do Sul, casa de alvenaria
-corn 94,5m2 e terreno com 300,00m2.

R$75.000,OO

AMIZADE -

LOTEAMENTO
MUNIQUE -

"RESIDENCIAL
FLOR DO CAMPO"
Apartamentos com

02 dormitórios, 1
bwc, sala, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira,
1 vaga de garagem.
RS 130.000,00.

VILA NOVA
Residencial Grand
Ufe
Prédio com elevador

- Apto nO 503 - Sala

estar/lanta; cozinha.
lavanderia. suíte + 2

quartos. banheiro
social. sacada com

churrasqueira, 1
vaga de garagem.
Apto. com laminado
de madeira,
porcelato e rebaixado
em gesso.
R$255.000,00.
Entrega em

fevereiro 2011

Residencial
Juliana -

Aoartarnento !l'I
303 - :10 andar
MOBiLIADO -

RSi 60.000,00
Com 1 .suite + 2
dnrm. saia,
cozinha

lavanderia, bwc
social, sacada cf
churrasqueira e 1

vaga de qaraqern.

JARAGUÁ ESQUERDO· Casa
com suíte mais 03 dormitórios,
bwc social saia de jantar e

estar, cozinna tecnaca.
íavanoerta Churrasqueira,

lavabo e garagem nos fundos.

Metragem da casa: 1.93,OOrn2
Metraqern do terreno:

409,50r11-2. - R$450.000,OO.

' ...
�.,., ...

·'0 ••
"'

••
,

•••••••• ,.�

TERRENOS
• Atrás da Igreja São Judas Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁGUA VERDE

• LOTEAMENTO VILLE DE LYON. R$95,000,Oa - AMIZADE
• Loteamento Dona Marta - R$ 60,900 - NEREU RAMOS

TERA�os.. ./�...,'...,., ".

.

'<••••.•••.,. '"..,. '�. •• .

0.0.2 - Nereu Ramos, terreno com 4D8,DOm2 , , R$9D.o.OO,DD
00.3 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,DOm2 R$8DD.000,DD
0.10 - Loteamento Duwe- terreno com 324,0.0.. (R$5.DOD,DD de entrada + Financiamento CEF) R$56.000,DO
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 R$28D.00D,o.O
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 R$470.00D,00
0.41- Nereu Ramos, terreno com 14.98D,28m2 R$8DO.00o.,00·
045 - Santo Antônio, terreno com 92.230,OOm2, constituído com 02 geminados de mais ou menos ,139,OOm2 . R$650,OOO,OO
059- Três Rios do Norte, terreno com 325,DDm2 : R$56.00D,o.D
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 36D,00m2 R$128.60D,o.o.
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,DOm2 R$1.550.00D,DD
099 - Corupá, íerreno.corn 2.2DD,DDm ,. R$3o.o..00o.,DD
10.7 - BR 280, Nereu Rarnos- terreno com 78.0DD,ODm2 R$2.o.DD.00o.,DD
10.9 - Nereu Ramos, área de 11,47D,DOm2 (ótimo pi indústria) R$4DO.00D,OD
130.- Amizade - terreno com 61.5DD,DOm2 R$5DD.00D,DD
165 - Vila Rau, terreno com 585,DOm2 , R$2DO.00D,00
234 - Amizade terreno com 350,DOm2.(Residencial Munique) R$98.00D,DO
237 - Amizade terreno com 364,DDm2.(Residencial Munique), R$98.00D,OO
238 - Amizade terrenó com 362,5Dm2. (Residencial Munique) : R$98.000,DO

smos
038 - Rio Cerro com área de 175.DDO,00m2 R$25o..Oo.D,DD
0.44 - Neneu Ramos, cl área de 72.DDO,ODm2, cl casa, área de festas, rancho, lagoas R$5DO,00D,DD
0.30 - Santo Antonio, cl casa de alv., rancho, lagoa, cl área de 175.DOO,00m2. aceita imóvel de menor valor R$450,000,DD

APARrAMENTO ,

0.60 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 " , R$260.00D,DD
0.63 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 " ,

" " R$175.00D,OD
10.6 - Centro, apartamento com área total de 120,86m2 ", R$230.00D,OD

LOCAÇÃO "."

Apartamento Amizade , : , .. , , , R$700,DO
Apartamento Centro , , , , , , , , R$70o.,DO
Apartamento Centro " ,., , , R$850,DO
Gasa Nereu Ramos : : , .. , , , , , . R$550,DO
Casa Estrada Nova , , , R$70D,DO

CASAS ,x
.

028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/ 2DD,DOm2 e terreno c/ 329,DOm2 aceita sítio : R$22D.OOO,DD
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,ODm2. Terreno de 443,50m2 : " : R$126.000,DD
062 - Ubatuba, casa mista com 14D,00m2 e terr. 30.7,51 m2. (acetta imóvel de menor valor em Jguá do Sul) R$115.00D,DO
120. - Estrada Nova - casa de madeira com 1 DO,00m2. e terreno com 406,DDm2 R$13D.00D,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cl 1 D2,DOril2 e terreno cl 475,ODm2(acetta apto de menor valor) R$22D.00D,00
138 - Santo Antonio, casa de alvenaria cl 126,ODm2 e terreno cl 324,DOm2(aceita financ. banc.) R$1 0.0..000.,00
161 - São Luis - casa de alvenaria com 14D,Do.m2 e terreno com 421 ,61m2 : " R$22D.00D,DO
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 12D,ODm2 e terreno com 455,00m2 R$178.00D,DO
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,DOm2 mais edícula. Terreno com 66D,00m2 R$2DO.00D,OD -�

188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,o.Dm2 e terreno com 2.D33,45m2 R$150.00D,DO
242 - Santo Antonio - casa de alvenaria com 66,DDm2 e terreno com 387,5D,m2 " R$1 00.000.,0.0

- '/

.J _
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RESIDENCIAL ADELAIDE

Berta Residencial Adelaide no bairro
Amizade. Apartamentos com área
total de 124,00m2 e área privativa

de 82,00m2, com 1 suíte + 1

quarto, banheiro, sala para dois
ambientes, cozinha, lavanderia,

sacada com churrasqueira, 1 vaga
de garagem, 2 apartamentos 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!

.;

m O V e s

Casa na frente em alvenaria de 102,1JOm2
com 2 quartos e demais dependências,
clurasqueira, garagem, murada + Casa
atrás mista com 9O,0Qm2. Terrenomm

760,IJOm2!ivre de enchenIes. Correção pelo CUBo Após a chave, CUB + 1% ao mês.

Terreno no bairro João Pessoa com
306,()()m2, 100% plano, pronto pra

consbuir. ÚIIina unidade! R$69.000,OO
à vista ou 50% de entrada e o saldo

parcelado em até 60 vezes.

Sobrado geminatlo no Residencial Boulevard com 1 suíte com
hidro e sacada, 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
lav�, área de festas com churrasqueira, garagem, ótimo

acabamento com porcelanato na sala, massa corrida, gesso, vidros
tem rados. Valor: R$270.000,OO ne ociáveis.

Casas NOVAS com 79,OOm2, 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 Jonas Alves.

Sobrado com 170,00m2, suíte + 3 quartos e demais

dependências + edícula de madeira com 50,00m2• Terreno
com 360,00m2 todo murado em rua asfaHada. Livre de

enchentes. Próximo da nova Lecimar. Valor R$210.000,00.

Jaraguá Esquerdo - Terreno no

Condomínio Azaléias com 721 ,57m2
(27,OOm x 27,OOm) R$210.000,00

.

casa de 110,()(Jm2 em alvenaria com 3 quartos e demais
dependências. Terreno com 525,()(Jm2, livre de enchentes.
Próximo ao mercado Alexandre. YaIor R$25O.000,OO.

Casa de 5O,00rnZ em madeira com 3 quartos e demais
dependências. Terreno com 504,OOrnz, livre de enchentes.

Próximo à MalweeMalhas. valor R$169.000,OO.

Casa em alvenaria, com 03 quartos,
terreno com 686,00m2 (14x49m).

Valor R$119.000,00

LOCAÇÃO - PLANTÃO 9994-5662 .

Cod. 10003 Centro - Casa alvenaria
02 dorm. demais dep. com garagem

- R$500,00

Cod 11005 Apartamento 01 suíte
+ 03 dormitórios Semi mobiliado

Valor R$f.OOO 00
Cod 12010 Sala Comercial Centro
com 62 m2 a roXo Valor R$900,00

Cod 11000 Apartamento 02 dormitórios
Valor R$63O,OO

.
Cod 10005 Casa 04

dormitórios Valor R$500,00
Cod 11003 Apartamento 01
dormitório Valor R$380,00

Atendemos 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

6.198 - RAU - Casa de alvenaria
com 1 quarto, sala, bwc, lavan
deria. R$115.000,OO pode ser

financiada.

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,OO

6.163 - SCHROEDER - Casa
de alvenaria com 01 suíte +
02 quartos, sala, coz, bwc,
lav, + edícula com garagem
terreno com 450,OOM2 (15,00

X 30,00). R$190.000,OO

6.187- AMIZADE- Casa de alvenaria
com 01 suíte com banheíra de hidro
+ 02 quartos, sala, copa, coz,
área de festas com churrasque
ira e garagem para 02 carros.

R$280.000,00

6.043- CZERNIEWICZ - sobrado c/1
suíte master + 3 quartos, piscina, 3
salas, copa, cozinha, área de festas c/
churrasq., quadra de basquete, móvei
projetados, mata atlântica preservada
dentro da propriedade, brinquedoteca,
escritório, dependências de empre
gada, lavanderia, 5 vagas de garagem
para visitantes. R$620.000,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_000,00

3371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

Bairro estrada nova - rua joão miguel da silva, 514 -

02 qtos, sly coz, lav., bwc. gar. R$ 300,00
Bairro:Chico de Paula -Rua RI -112 s/n° -02 qtos, si,
COlo bwc; lave gar. R$ 475,00
Bairro:Rio Molha -Rua André Witkowski, n° 78 -03
qtos, .sl,_coz, bwc, lave gar. R$ 890.,00.
B�irro:llfia da Figueira - Rua Bertholdo Bruns, sl,n° -02
qtos. si, coz, bwc.lav, área de festa e gar. R$ 780,00.
Bairro: Vila Nova -Rua. Frederico C. Alberto Vasel,n°
12l- 04 qtos, si, coz, b�C, lave 02gar. 8$1.000,00.
Bairro:tfeteu Ramos -Bua Genaro Sarti,n° 118 ·02
qtos, �I� çOz, bwc, lav.e gar. R$ 530,00.

Apartamentos:
Bairro: Centro - Rua Expe. Cabo Harry Hadlie, 01 qto,
si, coz, tiwc, lave gar. RS 550,00 EdU. Saint Tropez: .

.r .

.

Bairro:Cemro -Rua Pa.uro SChiochet,n° 110 -01 suite,
02 qt8S, si, COZ, bwc, lav, sacada &1 churrasqueira gar.
R$ _950,00 Edil. Nova Yorll "

6.193 - VILA NOVA - Paradise
Residence. Com uma suíte,
1 dormitório, sala de estar cf

sacada e Churrasqueira, sala de
jantar, cozinha, área de serviço,
banheiro social e garagem.
com área total de 100,57m2.

R$185.000 00

6228 - Vila Nova - Residencial dona
wal . 01 suíte mais 01 quarto bwc sala
de estar, sala de jantar integrada com
a cozinha,sacada com churrasqueira
integrada com as demais áreas, piso
nivelado e fechamento externo em
vidro, área de serviço e garagem

privativa. R$265.000,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$135.000,00

6.142- CENTRO - apto c/ 1 suíte
cf 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

/JI!iI

6.086 - VILA NOVA - Residencial .

bertha klann. apto com uma suíte,
2 dorm., bwc social, sala de estar
com sacada e churrasqueira, sala
de jantar, cozinha, área de serviço,
2 vagas de garagem + terraco.
com área total de 214,03m2.

R$266.988,OO

6.207 - CENTRO - ED. Schiochet
- Apart. c/ 1 suíte com closet + 2
quartos + dependências de empre
gada completa, sacada, ampla sala

conjugada, escritório, 2 bwc, cozinha,
móveis sob medida, piso porcelanato
e laminado de madeira e garagem.

zane. Apto com uma suíte, 1

dormitório, cozinha mobiliada,
sala de estar, dormitório, banheiro,
garagem. área útil de 66,11 m2•

R$150.000,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° edificação 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,OOM X 21,5M).R$66.000,OO

. . � "... �. ... """ .,.
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Bairro Vila lenzi -Rua Victor Rozemberg,n° 384 -01
suíte. 2q10�, si, COI, bwc, lave gar.R$700,00.
Bairro Vila lenzi, Rua Maria Umbelina da Silva, n° 500
-lqto, sl, COlo !lwc, lav. R$450,00 ..

Balr{o rifa Martins -Rua 766, Adelaide tortol -Iot.
Corupa -2qtos, si, coz, hwc, lave gar.R$380,00
Bairro:Sáo Luis -Rua Carlos Tribbes, nQ141 -02qtos,
.sI, :çoz� bwc, rav, sae e gar. R$580,00· .

Bairro�iltia da figueira ""Rua Servidão' Rosa
machado._n° :110- 01qto, si, CQZ, bwc, lav.8$445,OcJ
Balrro-=tlha da Figueira c -'.Rua Servidão Rosa"
m!ICbad0'11t 110- 01qto, si, coz.bw�, lav.R$55.6,00
lfàirrJJ:Jgua Esquerdo - Rua élemente Schiochett,nQ
223 -02gtos, si, coz, bwc, lave gar.R$ 580,00··
Bairro:Amizade -Rua Arthur Enke,n° 231 - 02qtos, si,
COI, liwc, lav e gar.R$ 420,00 -Ed.it. Parisi
Bairro; Vila Nova -Rua Oswaldo Glall, n° 40 - -02qtos,
si, Col, bWE, lave gar.R$ 600,00. Edif. Jardim dasMer
c�des
Bairro:Barra do Rio Cerro - Rua Plácido Satler,n° 87
-03qtos, si, COZ, bwc, (ave gatR$ 680,00 Edif. Cezane

litinete
Bairro -São luis -Rua trantisto hruschka, lote 148 -

são luiz - 01 qto e coz junto, b'wc. R$ 250,00
Bairro -Estrada Nova -Rua Jose Picoli, 510 -01 qto e
coz junto, bwc..R$ 250,00 ,

.

Bairro -Centro - Rua Mal. Deodoro da Fonseca, n° 88
-01 qtO e COI junto, bwc. R$ 350,00 ;..

"

Terreno:
. Rua José Theodoro ribeiro - ilha da figueira - 30x60
m2 R$ 1.000�00

Sala Comercial13 Centro - Rua Guilherme Dancker,
ri°161-39m2-R$480,00,

.

Sala Comercial18 Centro-- Rua Guilherine Dancker,n°
161 - 34 m2 - R$ 440,00

.

'

Sala Comercial Água Verde -Rua Wally Emitia'Mohr,n°
60 -36m2 -R$ 650,00,

.

Galpão:Massaranduba -Rua Luis Kreis, n° 116 -Cen-
tro - 600m2- R$2.200,00 .
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LOCA AO RESIDENCIAL
01 'QUARTO:

- Ed. Emilie, Centro, R$520,00
- Ed Prímula, Vila Nova R$530,00
- Apto Firenzi, Chico de Paula R$400,00
- Ed. Hibiscus, Barra, cl mobilia R$550,00
- Casa alv Santo Antonio R$300,00
- Apto Dona Antonia (Nova Brasilia - próx.
Lojão da Vila) R$470,DO cf condominio
incluso.

- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,OO'
- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$ 520,00
- Ed. Manacá, Nova Brasília R$ 430,00

'02 QUARTOS:
- Ed. Vitóría Regia, Vila Lalau R$ 630,00
- Ed. Anturio, Jaraguá Esquerdo R$ 650,00
- Ed. Lancaster, Nova Brasilia, R$ 730,00
- Ed. Centenário, Centenário R$ 550,00
- Ed. Saint Tropez, Centro R$ 85Q,OO
- Ed. Saint Tropez, Centro R$ 900,00
- Ed. Prímula, Vila Nova R$ 700,00
- Ed. Londres, Baependi, MOBILIADO
R$850,00

- Apto Nova Brasília R$380,00-
- Apto Tifa Martins R$650,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,OO
- Ed. Denis, Nova Brasilia R$600,00

o Residencial
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

4 apartamentos por andar

Estacionamento privativo
Portão e porteiro eletrônico

Central de gás
Salão de festas mobiliado e decorado

1
I
'I
I
I
r •

I

I
1
I
I
I
I

.VENDAS EXCLUSIVAS I
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CONSTRUÇÃO E lNCORPORAÇÃO

Is

o Apartamento
2 QuartosBrinquedoteca

PlaV9round
Piscina

Espaço fitness

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Coleta de água da chuva

Sensores de presença

Sala de estar e jantar
Cozinha'

Sacada com churrasqueira
Bwc social

Área de serviço

Entrada + Parcelas + Financiamento Bancário

PRÉ-LANCAMENTO DE VENDAS
"" -

Faça já sua reserva

- Apto Sãô Luis, próx. Arroz Urbano'

R$450,OO
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,OO
- Ed. Ruth Braun, Centro cozinha mobiliada cl

fogão + Split R$11 00,00

03 QUARTOS:
- Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro R$ 680,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira, 680,00
- Ed. Novo Horizonte cl 02 garagens A partir
de R$1.1 00,00

, - Ed. Procópio, Centro R$1.1 00,00
- Ed. Figueira - Ilha da Figueira R$850,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$800,00

CASAS:
- Càsa aiv, Ilha da Figueira, 3 qrtos, 120m2

R$ 900,00
- Casa Rau, MOBILIADA, 3 qrtos, 135m2 R$
1300,00

- Casa alv. Ana Paula, 2 qrtos R$ 430,00
- Casa madeira, Barra Rio Molha, 2 qrtos
50m2R$500,00.

- Casa madeira, Barra Rio Molha,- 3qrtos
50m2 R$600,00

- Casa mista Rio Molha, 4 qrtos R$1.000,00
- Casa Barra Rio Molha 95m2 R$100q,00
- 'Casa alv Nova Brasília, semi mobiliada

R$2500,00

Vaga de estacionamento

Área Privativa

- Casa alv Centro) alto padrão R$4.300,00
- Casa cml Ilha da Figueira 220m2 R$2000,Ob

. LOCA AO COMERCIAL

',l'"
- Ed. Menegotti Sala cl 40m2 R$500,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$300,00
- Sala cml Centro c/9731Tl2 R$11.000,OO
- Loja térrea Centro cf 363m2 R$5.000,OO
- Loja térrea Centro cl 3-72m2 R$6.000,OO
- Sala Tower Center, Centro R$1300,00
- Sala cml Schroeder, próx. Prefeitura, Centro
R$1.100,00

- Sala cml Centro, cf 55m2 R$850,00
- Sala Ed. Tulipa, cf 97m2, Centro R$1.200,OO

- Galpão Guaramirim, 110m2 2 bwc

R$1800,OO
- Galpão Alv. Centro cl 300 m2 R$4.000,00
- Galpão Barra Rio Molha, cl 4 bwc +

escritório, 520m2 R$4.500,00
- Galpão Três Rios do Sul cl 698m2

R$4.200,OO

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil

metros R$1.000,00
- Terreno Amizade, cl 800m2 R$600,00 ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206
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Rei. 007 - Amizade - Casa cf suite master + 2

quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozinha
mobiliada, depósito, despensa, escritório,

lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,OO.

1004 - Nova Brasilia - Ed. Petunia • Apto
de 1 quarto, banheiro, sala, cozinha,

lavanderia e garagem. R$115.000,OO. Aceita
financiamento bancário.

Ref. 011 - Baependi - Sobrado com suíte + 2 quartos, 3 banheiros, 2
vagas garagem. R$490.000,00.

Ref 024 - Amizade -

Sobrado cf suíte + 2

quartos, 3 banheiros,
2 vagas de garagem,
cozinha mobiliada.

R$297.000,00:
Aceita

Rei 020 - Estrada Nova - Casa com 2

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e
.

garagem. R$115.000,OO.

Rei. 015 - Rau - Casa e/3 quartos, 2 banheiros,
churrasqueira, área de serviço, 2 garagens.

R$233.000,00. Aceita financiamento bancário.

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

R$120:000,OO.

Ref: 2007 - Centro - Terreno cf
1199,60m2, Ideal para construção deRef. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

quartos e demais dep. - R$139.000,OO

• Ref. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em rua asfaltada. R$95.000,00.

• ReI. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua asfaltada.

R$98.000,00.

- ReI. 2006-Barra do RioCerro-terreno 650,15m2. R$93.000,OO.

- ReI. 2001-Jaraguá Esquerdo- Terreno com 375,OOm2. R$108.000,OO.

• ReI. 2003-Barrado Rio Molha- Terreno com 348,24m2• R$110.000,OO.

Ref. 036 - Centenário - Casa cf suíte +

2 quartos, .2 banheiros, garagem, moveis
na cozmtia R$245.000,00. Aceita

financiamento bancário. TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Ref. 034 - Schroeder - Casa cf suíte master
+ 2 quartos, 3 banheiros, área de festas,

lareira, piscina, sauna. Terreno com 8.212m2.
R$530,OOO,OO .

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

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL ,

IMOVEIS
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

(47) 3371-7931

Cód.: 3126 -

3194 - Bom
investimento.
R$450.000,OO

Com
926,OOm2 -

Centro. Ótimo
para prédio.

Cód.: 2108-
Casa no bairro
Ilha da Figueira
com 3 dorm.,

demais
dependências.
R$150.000,OO
acerra casa em

Tubarão!

• Kitinete no centro, 1 quarto e demais dependencias,
1 vaga na garagem. R$450,00 mais condomínio.

• Apto no bairro Ilha da Figueira - Loteamento Malibú,
3 quartos, sala, cozinha, 2 BWC, lavanderia e garagem
para 1 carro. R$800,00

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx. ao Champagnát
- Lote c/3.060m2. R$ 700.000,00 - 50% de entrada e

saldo parcelado

• Terreno no bairro Chico de Paula - Rua Dr. Aguinaldo
José de Souza. Área d'e 450m2, R$155.000,00 (Aceita
se propostas)

.

Cód, 3503 - Praia
da Enseada - Apto
com 150,OOm2
privativos, sendo

01 suíte, 02 dorm.,
demais

dependências e 02
vagas de garagem,

apto l.odo
mobiliado.

Distante 150,00
metros do mar.

R$380.000,00
aceita apto em

Jguá ou Curitiba.

Cód. 1855 - Vila
Nova - Apartamento
com 03 quartos,sala
.em dois ambientes,
bwc, cozinha,
lavanderia, sacada
sem churrasqueira,
garagem. Móveis sob
medida na cozinha,
lavanderia e bwc.
estuda propostas
R$168.000,OO com

02 vagas

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

de R$140.000,OO

1001 - Casa de alvenaria - Água Verde - 02 quartos e

demais depend, R$ 600,00
10(l2 - Sobrado - Centro - suíte, 02 quartos, semi
mobiliado. R$SOO,OO
1005 - Casa de alvenaria - Czernlewicz - 03 quartos e

demais dependo R$700,OO
.

Cód. 1757 - Centro - Casa de alvenaria com 2000 _ Apartamentos Novos _ Barra do Rio Cerro - 01
152,00m2 de área construída, sendo 04 quartos, sala Quarto, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e garagem,de jantar e estar, safa de TV: cozinha mobiliada,
lavanderia, 02 bwcs, despensa, garagem para 02 R$500,00
carros. Próximo da Casa Geraldo. R$310 000,00 2004 - Apartamento No,vo - Vila Nová - Res Saint Moritz -

aceita financiamento bancário.' suíte, 02 quartos, sala com sacada com Churrasqueira, bwc
..-------------wm-1lm-fI/IIIIIIIll--�����-�---�I_-���!!'!!�������-�t_------iIImttttItI-a..iIIIrIaJj----t social, cozinha, lavanderia e garagem. R$1 ,200,00

2005 - ApartamentoNovo - Vila Nova - Res. Granada - suíte,
02 quartos, sala com sacada com churrasqueira, bwc
social, c'ozinha, lavanderia e garagem. R$1 ,300,00
2010 - Apartamento - Nova Brasflia - Res. Mathedi - 03
quartos, sala, bwc, cozinha, lavanderia e garagem - Semi
mobiliado, R$620,OO
2017 - Quitinetes - Centro - Ed, Marechal Center - 01
quarto, bwc, salas coz.inha conj, R$350,OO
2024 - Apartamento - VUa Rau - 02 quartos, sala, bwc,
cozinha, lavanderia e garâgem. R$430,OO
2025 - Apartamentos - Centro - Res. Saint Iropez - 01

quarto, sala e cozinha conjugada, lavanderia e garagem.
R$550,OO

,.1/J1II/IJ1IIIII11I/IfI1II1/III1I/IfI1II1/III11iJ111111N111I1/III1IIJIII1I/IfI1II1/III1I1/III1IIJIII1I/IJII1IIII-----� 2030 - Apartamento - Centro - Res. JK - suíte, 02 quartos,
bwc sacia!, sala ampla, 'cozinha mobiliada, lavanderia ,

sacada com churrasqueira e garagem. R$1.300,OO
2043 - Apartamento - Centro - Res. Sebastião Kamer suíte
+ 02 quartos, bwc social. sala, cozinha, área de serviço,
sacada com Churrasqueira, 02 vagas. de garagem.
R$1.300,OO
2045 - Apartamento - Centro - Ed. Vaira - 02 quartos, bwc ,

sala, cozinha, lavandeira e garagem, R$600,OO
TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE SALAS
COMERCIAS!! CONSULTE-NOS!!!

CÓd. 2307 - Vila Baependi - Apto de frente,
<juarto andar sol nascente, com 74,50m2

pnvativos sendo, 01 suíte, 02 dorm., sala de
Jantar e TV, cozinha. lavanderia, sacada, bwc
social, 01 vi'lga. Acabajnento de primeira li!_lha,
entrega em Junho, pr.ed.o com elevador, salão ce

festa e hall mobiliados e decorados.
R$185.000,OO - estuda propostas

"�. _1M II1I__mOIIlUmllDlJlIIDI_""

Cód. 1753 - Centro

Apto novo com

98,00�2 privativos,
sendo 01 suíte, 02
dormitórios, sala de

jantar e TV, sacada
com churrasqueira,
01 vaga de garagem.

Acabamento de

primeira linha,
móveis sob medida

na cozinha e

banheiros.
R$300.000,OO -

estuda propostas

Cód. 2306 - Vila Baependi - Apto com 51 ,00m2
privativos, sendo 02 quartos, sala em dois

ambientes, cozinha/Iavand., bwc, sacada e 01

vaga de garagem. apto frente, quinto andar.

Cód, 2455 - Vila lenzi - Terreno medindo

576,00m2 sendo 17m x 32,50m, possue
duas casas. Ótimo lugar para comércio e

moradia, próx. Superm.lenzi.
R$230.000,OO - estuda P{opostas.

Cód, 2851 - Centenário Terreno comercial e

para prédio, possui 2.047,00m2, sendo 22,00m
de frente para a rua Waldemar Grubba.

R$1.000.000,00 - estuda ro ostas

Cód.1756 - Centro
Ed.lsabela - Apto
com 83,OOm1
privativos, sendo 01

suíte, 02 dorrn .. bwc

�ocia' e de serviço,
demais dependências,
02 vagas de garagem.
Ficam móveis sob
medida nacoz., suite
e quarto.
R$210.000,00 -

estuda propostas,
.

aceita apto até
R$125.000,00

ALUGUEL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I ��:����"ENTO, �
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i '".. - I
I Amizade, Res.

Amizade, com

I 52m2, com 2

I, dormitorios e

demais

I Cód:162 - CASA GEMINADA, Bairro Três Rios do dependencias,1 .

'

, vaga de garagem. Cód: 107 - CASA, GUARAMIRIM, Bair�o Jardim Bromélia, I

I Sul, com 76m2, 2 dormitorio$, 1 vaga de
R$95.000,OO. com 95m2; 3 dormitórios e 1 vaga de garagem. Prox. I

�ar�ge:�����-----�--- --,-----_-
__-----_�_------ .

�������_e_!�_b_O_����:_6���_�,�0_.__�I I

I
I
I

I
I Cód: 175 - CASA ALVENARIA, Barra do Rio

Cerro, com 73m2, Terreno com 204m2, 3
dormitorios e demais dependencias, 1 vaga de

garagem. R$125.000,OO
L..::_. "._.__ . . "__. ,,.__ . . ._. ._.__"_._,_.'_,,,_, ,,_,,_. .__ ,_�_,, ._._.__,,__ . ,,_,, __,,_,,_,, . ._._. . , .,,_,,_.__.__"_"_ .. "_,".. _. .__ ,, .. __ .. _.' , __ ,,, ,, ,, ,, ,,

. _

�..�

��'O��"'�

BarraSul
A imobiliária da Barra

Cód: 177 - CASA ALVENARIA, Amizade, com 158m2,
Terreno com 385m2, 3 dormitorios sendo uma suíte e

garagem. Prox. Salão Amizade R$295.000,OO

ReI. -.413 - BARHA DO RtO 'CERRO - fertenó c/390,73mt (13�3(J,10).
Lot Alceu Pillzera. Rua Maria José da fonse�a - R$120,OOO,oo

Ref- 404 - BARRA DO RIO CERRO - terreno tom 595,2Um�, Rua
Bertha Weage: sIno. R$110.000,OO

Cód:512 • APARTAMENTO, Bairro Ilha da Figueira, com
71m2 de área Util, 2 dormitórios sendo 1 suíte e 1 vaga
de garagem. Prox. Posto Pérola. R$153.000,00. OBS:

40% de Entrada e o Saldo parceladO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 041 - Nova Brasília - Casa com suíte
+ 2 quartos, 4 banheiros, moveis sob

medída na cozinha, churrasqueira, área de

festas, 2 vagas de garagem. R$450.000,OO.
.

Aceita financiamento bancário.

ReI. 039 - Jaraguá Esquerdo - Casa cf
suíte + 2 quartos, 2 banheiros, cozinha com

moveis sob medida e churrasqueira, 3 vagas
garagem. R$249.000,00. Aceita

financiamento bancário.

Apto com suíte + 1 quarto, moveis
sob medida na cozinha e banheiros,
excelente localização. R$230.000,00.

quartos, sendo 3 suítês, churrasqueira,
2 vagas de garagem, excelente

.Iocalização. R$350.000,00.

Ret. 031 - João Pessoa - Casa c/2 quartos,
2 banlleiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira. R$118.000,OO.

Ref. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa
c/ suíte + 2 quartos, demais dep., 2

garagens, terreno c/646m2.
R$219.000,OO. Aceita financiamento

bancário.

Ret. 022 - São Luís - 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.

Ret. 006 - Jaraguá Esquerdo - Casa
cf suíte + 2 quartos, banheiro, sala de

estar/jantar, área de serviço, 2 vagas
de garagem. R$240.000,00.

ReI. 1019 - Amizade - Ed. Algarve - Apto c/2
quartos, banheiro, cozinha mobiliada, sacada cl
churrasqueira, garagem. R$121.000,OO Aceita

financiamento bancário.

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

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 2�h
� .

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785 _.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Str�sbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900 Itajaí(47) 3344-70do' Blurilenau(47)3331-4500

R. Reinoldo Rau, 414 Brusque (47) 3355-4500 Rio do 'Sul (47) 3522-0686
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Palio Weekend
. .

. Adventure Locker 1.8

e-
,

207 SW Escapade 1.6

39.000,00
.!

! 49·900,ÔO I
�
s
�

2010 - Preto - Flex - Ar-concíctonado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, FaróIs de Neblina, Cd PlayerMp3, Computador
de Bordo, Locker.

2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Acendimento Automático dos Faróis,
Sensor de Chuva, Fãr9is de Neblina, Cd Player.

'

Palio Fire Elx Flex New Civic Lxs AT 1.8

'26.500,00
.

52.900,00
20B7 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Freios ABS,AirBag II.

.

2008 - Preto - t!ex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Iravas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de'

Liga-leve, AirBag II, Freios ABS, Cd Player, Cambio Automático .

.

Crv Ex 2.0

73.500,00
Polo hatch 1.6 MI

35.900,00
2007 - Preta -Basolína - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de .

Liga-leve, Faróis de Neblina, cd Player, Computador de Bordo, 4x4, Câmbio
Automático, Bancos em Couro, Freios Abs, AirBag II.

KaG11.0

'17.200,00
2008 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Retrovisores Elétricos,' Limpador e

. Desernbaçacor
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Sensor de Estaclonarnento.
Computadqr de Bordo.

.

2005 - Preta - Gasolina - Ar Quente, Limpador e Desembaçador
Traseiro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

- E das13h30 às 18h30 .

.

' Sábadoatéas 12h.

3372.0048
3370.8622

.,

VEIC:ULOS
_

J.ARAGUÁ DO SUL I CENTRO
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014

.

-

www.hpjs.com.br
hpcarseyahoo.com.br

VOlKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FlEX 4P MANUAL G.lV

2008 R$22.800,00

Celta 1.0 life 2006
. R$19.800,00

·CHEVROlET PRISMA 1.4 MPFI
JOY 8V ECONO.FlEX 4P MANUAL

2008 R$27.800,00

207- XR 1.4 FlEX 8V 5P 09

R$30.800,00
. GOL 1.0 TREND 09

R$29.800,00

"

"

-

,

'
..
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Condição válida para o veIculo LlVINA 1.6 SLMTflex 2012. Financiamento pelo COC (Crédito Direto ao Consumidor) através da Cia. deCrédito, Financiamento e Investimento RCI BRASiL. Condições válidas até 31/q/2011. Preço à vista RS 51.690.00, nas seguirit�s condições: 60% de entrada (R$
31.014,00), mais saldo financiado em 12meses, com parcelas de R$I.838,86. Taxa de juros de 0% a.m. e taxa de juros de 0% a.a .. Tarifa de confecção de cadastro deR$ 750,00, mais despesas de serviços de terceiros (despesas COm gravame) deR$ 97,00, mais impostos (IOF) de R$ 645,69. Custo efetivo
lolal de 0,31% a.m e 3,74% a.a .. Valortotal (entrada + parcelas) de R$ 53.080,32. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Condição válida para o veículo TJlOlilj.8 S MT Flex 2012, Financiamento pelo COC (Crédito Direto ao Consumidor) através da Cia. �e Créditç, Financiamento e Investimento
RCI BRASIL. Condições válidas até 31/5/2011. Preço à vista R$ 50.990,00, nas segui'1tes condições: 60% de entrada (R$ 30.594,00), mais saldo financiado em 18meses, com parcelas de R$1.209,79. Taxa de juros de 0% arn e taxa de juros de 0% a.a .. Tarifa de confecção de cadastro de R$ 750,00, mais
despesas de serviçosde terceiros (despesas com gravame) de R$ 97,00, mais impostos (IOF) de R$ 637,29. Custo efelivo lolal de 0,7% a.m e 8,71% a.a .. Valorlolal (entrada + parcelas) de R$ 52.370,20. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Condição válida para o veiculoTIIOASEOAN 1.8 S

MTFlex 2012. Financiamento peloCOC (Crédilo Direlo ao Consumidor) alravés da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento RCI BRASIL. Condições válidasaté 31/5/2011. Preço à vista R$44.500,00, nas seguintes condições: 60% de entrada (R$ 26.700,00), mais saldo financiado em 18meses, com Consulte condições especiais.

.parcelas deR$I.061 ,95. Taxade juros deO% a.m. e taxa de jurosde 0% a.a .. Tarifa de confecção de cadastro de R$ 750,00, mais despesas de serviçosde terceiros (despesas com gravame) deR$ 97,00, mais imposlos (IOF) de R$659,41. Cuslo efetivo total de 0,76% a.m e 9,53% a.a .. Valortotal (entrada +
.

_

.

parcelas) de R$ 45.815,G4. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Condição Válida para o veiculo SENTRA 2.a MT Flex 2012. Financiamento pelo COC (Crédito Direto ao Consumidor) através da Cia. de Crédito, Rnanciamento e Investimento RCI BRASIL. Condições válidas até 3115/2011. Preço à vista R$ 54.990,00, nas seguinles
condições: 60% ôeentrada (R$ 32.994,00), mais saldo financiado em 18meses, com parcelas de R$ 1.300,91, Taxa de juros de 0% a.m e taxa de Juros de 0% a.a .. larifa de confecção de cadastro de R$ 750,00, mais despesas de serviços de terceiros (despesas com gravame) de R$ 97,00, mais impostos.(IOF) de R$ 685,29. Custo efelivo total de 0,67% a.m. e 8,31% a.a ..

Valor total (entrada + parcelas) de R$ 56.410,36. Crádito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Condição válida para o veiculo FRONTiER XE 4X2 MT TURBODIESEL 201172011". Financiamenlo pelo COC (Crédito Direto ao Consumidor) através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento RCI BRASIL. Condições válidas até 31/5/2011. Preço à vista RS
81,990,00, nas seguintes condíções: 60% de entrada (R$ 49.194,00), mais saldo financiado em 18 meses, com parcelas de R$1.9t5,91. Taxa de juros de 0% a.m. e taxa de juros de 0% á.a .. Tarifa de confecção de cadastro de R$ 750,00, maisdespesas de serviços de terceiros (despesas com gravame) de R$ 97,00,mais impostos (IOF) de R$1.009,29. Custoe[etivo total de
0,53% a.m e 6,51% a.a .. Valor lotai (entrada+ parcelas) deR$ 86.105,54. Crédito sujeito a a�álise eaprovação de cadastro.

.

Faça revisões em seu veículo regularmente. . .

' I
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I

I
• AR CONDICIONADO • DIREÇÃO HlORÁUUCA COM AJUSTE DEALruRA DE VOlANTE

'. FABRICADO NO, BRASiL

NISSAN SENTRA·MT2012
·2.0FLEX 8 MARCHAS
A partir de

..

NISSAN·TIIDAHATCH S MT2012
1.8 FLEX • MARCHAS
A partir de

R$54.990,00 à vista R$50.990,00 à vista

• AR CONDICIONADO. .

• DIREÇÃO ELÉTRICA
• PILOTO AUTOMÁTICO
• RÁDIO COM CO PLAYER E MP3
• FREIOS ABS COM EBD
• COMPUTADOR Df: BORDO
• ALARME

.

� AIRBAG QtlPL.G
.. VlDROITRAVA NAS 4 PORlAS
E ESPEUtQS,EL.ÉJlUCos.

• AR-CONOlClONADO
• AlRBAG DUPlO
• DIREÇAo ELÉTRICA
.• RADIO COM CD PlAYER E MP3
• AlARME E IMOBR.JZAOOR 00 MOTOR
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE UGA LEVE
• BANCO TRASBRO BIPARTIDO

... -,
.....

MISSAN LIVINA MT 2012
1..& Fl.EX CO 108 C t

NISSAN TIIDA SEDAN 2012
1.8 FLEX 8 MARCHAS

Aparlirde.

. '.

A

R$51.690,00 à vista R$44.500,00 à vista

..
,

ÚDER DE VENDAS
DACATEGORIA NOS.
ESTADOSUN'�

·�·AiOO�
., YlIiJm}BlR'AI ...Nm�
EESPmt.OS oBlUCO

• �BA&'_Mw)B1S1A
• mlBEçADMafCÀ

.. AR 00N0IQ0fW)0,
� RÁO(O COMm PlAYER E MP3_
.1IREçloB1nIcA
• VIDROIIRAVA NAS 4 PORTAS
EESPElHOS�

,. .

IX, "

'. ;,

SH I FT_lheway you move
RuaXv de-Novembro, 3706 _ Glória _" Joinville _ se
Fone (47) 3032. 4300 _ www.nissannix.com.br

\

,

...•
�

PROGRAMA�\direção especial�

...
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!

•��·gwmu.

DOA-SE
DOA-SE Filhotes de cães raça
não definida, 3 fêmeas e 2'

.

machos. TR: 3370.-.7656.'

DOA-SE Filhotes de gatos. TR:
9�63-5544.·

'

,

VENDE-SE Pneus' novos _para
- caminhonete, par de godyear
wrangler rts 235/75/15
R$39D,DD cada par de tovo top
de linha 235/70./16 R$45D,DD
TR: 9233-80.0.8 ou 960.0.-1138
com-Fabio.

VENDE-SE 4 aros de Clio 20.06
com calota. R$lDD,DD' cada.
TR9168-7441.

VENDE-SE Amplificador de
som, 'profissional P16.DD,
paumer revisado RR$8DD,DD.

, TR: 3374-0.927.
.

VENDE-SE Rack para, carro -da
marca Eqrnax, R$lDD,DD. TR:
3370.-0.0.0.3.

VENDE-SE '. Levantamento
de' vidros frontais (NÃO é
a .máquina) para qualquer
carro. Valor: R$5D,DD (sem
instalação] TR: 9973-950.3 ou

3370.:-10.16 com Cristiano

VENDE-SE Par de .6x9 Pioneer
350. Watts PMPO. R$lDD,DD.

,
TR: 9973-950.3 ou 137D-1D16
com Cristiano

VENDE-SE KIT GNV injeção e

carburado com cilindro de 15
m2.TR: 9233-800.8 com Fábio

I

.�II�IIH:"UI, COM PRA-SE

COMPRA-SE Roupas usadas
em ótimo estado, inverno
para menina tamanho 0.8 ou

lO. Malwee, Carinhoso ou

MarisoL TR:3376-3541.

COMPRA-SE Maquina' de

,_ .

bordar, TR: 8817-0.595. ou região Baependi com 1 ou

COMPRA-SE Cabelos qualquer 2 quartos.' TR:91?6-2864 ou

tamanho, Salão Evidence, TR: 9936-80.43.'

8814-1696 com Carina. Profissional ' liberal,
.estabilizado 42 anos, procura
mulher nível superior, acima
de- 3D anos estabilizada, que
tenha planos no presente e no
futuro, para um ávida farniliar
e social a dois. TR: 960.7-5297
após ás 20. h .

VENDE-SE Geladeira
comerciaI4.portas. R$6DD,DD.
TR:9112-3947.

VENDE-SE Prateleiras .e 2
caixas (FRICAL), 1 guarda
'volume

'

e móveis para
instalação completa para loja
ou mercado. TR: 8464-1961
com Gilmar.

,VENDÊ-S� . Freezer para
, cerveja. ,'R$45D,DDTR: 9112-
3947.

III::: PROCURA-SE

PRESTA-SE Serviço ÁGUA
FÁCIL Distribuidora de água..
atendemos nos finais de
semana á noite e feriados,
melhores marcas. Tele
entrega 3371-5239 ou 9914-
9651.

dlll�HiH�

VENDE-SE
VENDE-SE Caixa de mercado.
R$5DD,DO. TR: 9112-3947.
VENDE-SE Ar ,Condicionado.

.

Split Consul 12.DDObtus novo.
VENDE-SE' Par de ingressos TR:9918-9996

para o rock in rio (card) VENDE-SE 1 _" Ordenhadeira
'

PROCURA-SE Moça para R$45D,DD. TR: 960.1-1140.; , canalizada, 'i moedor de
trabalhar' ,em lan�honete' VENDE-SE Conjunto 'de' milho, 1 moedor de cana, ,1
(Blumenau). TR: 9650.-9515. cozinha americana com 3 ,triturador, -1 semeadeira, 1

PROCURA-SE Pessoa de meia peças e pia de' inox, madeira
"

carretinha da tobata. TR: 376-
idade entre 45 a' 55 anos boa, fogão com 6 bocas.. 0.40.5.

que possa' trabalhar cuidar R$8DD,DD. TR:3371-4377 'ou VENDE-SE 'para confecção,
e morar na casa com casal, 9128-1825.

aparelho, banquetas, estanteidoso, Urgente TR: 960.160.20. -

VENDE-SE Cama de casal com para .fios,
.

relógio ponto,
3274-30.15 (após as 20. horas) , colchão, R$5D,DD. TR: 9168- bebedouro e guarda volumes.
CQm Teresinha. '.

7441. TR:,3374-D927 com Edson.

VENDE-SE 5 passaportes para
Beta Carreirõ Word, valor
á combinar, TR: 8431-513�
Vivlane.

VENDE-SE Contra balxo:
importado, original, marca

Warwick Corvete. R$75D�Do..
TR: 3374-0.927.

VENDE-SE Bicicleta
ergométrica e 'ótimo estado.
R$250 0.0.0. TR: 8826-2565.

VENDE-SE' -.
- Aparelho de

ginástica "remador", com

alça e assento anatômicos,
regulador de esforço, pedal
emborrachado. R$25D,DD. TR:'
·910.2-1722.,' "

VENDE-:5E .. Duas máquinas
de costura industrial; Uma
overlok 6 mil' pontos R$5DD,DD
e Uma reta R$5DD,OD. TR:
"3276-1410..

'

"

TRABALHO com Arte e Pintura
interessada entrar em contato
caril Cesar TR: 9614-25�8.
PRESTA-SE Serviços para
podar árvores. TR: 9158-0.0.19.

,> '

PRESTA-SE Serviços de
diarista, para trabalhar
mensal de segunda e sexta.
TR: 3273.,0.779 com Marlene.

PRESTA-SE Serviços'de lavação
_

a jato de pressão;" lava-se
calçadas, muros, telhados etc.
TR� 3273-0.875 com Luiz.

PROCURA-SE Vendedor para
trabalho externo. Necessário
celular, Admissão imediata:
Expectativa de ganhos entre

R$1.2DD,DO e R$2.5DD;DD. TR:
9233-80.0.8/9653-270.0.

'

com

Fabio .._

VENDE-SE 2 camas de casal
�m verntz, R$3DD,o.D cada. 1
beliche R$3DD,DO e 1 cama de
solteiro R$15D,DD. TR:3371:-
4377 com Onório.

VENDE-SE
..
Mesa farmácia

com 4 cadeiras R$18D,Do.. TR:
3371-4377 ou 9128-1825 com,
Onório.

'

VENDE-SE Sapateira de
,madeira R$8D,DD. TR: 3371-
4377 ou 9128-1825 com,

Onório.

VENDE-SE Jogo de jantar
estilo colonial, mesa de oito
'cadeiras e oratória, R$89D,DD
TR: 3371-60.21.

VENDE-SE Balcão de cozinha
com pia, R$150,DD. TR: 3371-
6021.

PRECISA-SE Revendedores _ VENDE':SE Aquecedor Britaniade produtos de limpeza: TR:
AB 180.0. óleo R$165,DD. TR:

3374- 0.927 com Edson. .

47-99755383 com Silvia. ' VENDE-SE

PROCURA-SE Vendedor para
_

, computador
,VENDE-SE Ar condicionado 9168-7441.trabalho externo, necessário Cônsul 7.5DD.DDbtus.' Semi

celular e carro, admissão
novo R$4DD,QD. TR:9168-

imediata. Expectativa 7441.
de ganhos iniciais entre

.

R$1.2DD,DD e, R$2.5DD,DD. ' VENDE-SE Ar condicionado
Interessados

.
mandar' cônsul 1D.ODDbtus, ar quente

currículo para oxycomercial@ e frio, ótimo estado. TR: 337D�
'gmail.com ou' com Fábio, 8111/9914-3313
9233-80.0.8/960.0.-1138. VENDE-SE Geladeira 'Cônsul
PROCURA-SE, Apartamento 250. 1·.R$15D,DD. IR: '3376-

para. alugar somente no centro 40.50..
com 3 quartos grandes e

VENDE-SE Geladeira,dependências de empregada.' continental 270. L, cor brancaTR: 991-7-3771.
R$25D,DD TR: 96251488 -corn

PROCURA-SE Apartamento' Antônio após ás 14:30. h.
ou Kitinet para alugar, centro

, Mesa ,para
R$4D,DO. 'TR:

VENDE-SE' Computador AMD
Sernpron 230.0.+ (1.58GHZ)
memória 512 MB, HD' 60. GB,
monitor CRT 15 polegadas +

estabilizado. R$3DD,DD. TR:
99755383 com �.ilvia.

111111: CAMINHÕES

CAMINHÃO WV_ 790.- Ano
,91, Baú, aceita-se carro até
20. mil.' R$4D.DDD,DD. TR:

,
88695915 com João.

CAMINHÃO PUMA 914 - Com
baú, ano 95, aceita carro

menor valor até R$2D, 0.0.0..0.0..
R$45.DDO,DD TR: 9163-8894.

CAMINHÃO' SCANIÀ
.
Tl12H

Ano, 83, pintura e pneus
novos, mecânica revisada. TR:
3370.-7144.

CAMINHÃO HYUNDAI HR
Vende-se ano 20.0.8, 2.5
Turbo Diesel, com baú A

por R$5D.DDD,DD sem' troca.
Estuda-se propostas. TR: 47
9187-7222 com César.

CH EVETTE Vende-se
,
Ano

87, 'prata, todo reformado,
4 pneus semi-novos. Aceito

. propostas. R$4.5DD,DD, TR:.
8817-0.595.

CORSA 'SEDAN Vende-se
ano 20.10.; direção hidráulica,
ar quente, . desernbaçador,:
vidros elétricos. película. TR:
0.47410.1-990.2.

, CORSA HATCH- Vende-se ano'
, 2ÓD1, completo, sem' direção
Hidráulica R$15.DDD,DD. TR:
3376-2776.

CORSA SEDAN- Vende-se ano
,

20.07, H$21.DOO,DD. TR: 8477-
7353 corri Wiliam ...

VECTRA GLS 2.2 Vende-se-
,completo, ano 200.0., cor

verde, 'R$17.5DD,DD, TR:
99188665 com Everton,

VECTRA ELEGANCE-Vendé-
,

se Ano 20.0.9/20.10., completo
29.0.0.0. km, R$52.DDD,Do., TR:
�376-2776

VECTRA CD Vende-se
completo ano 98, cor

prata.. '98.0.0.0. km original.
R$16.DDD,DD: TR: 9141-6810..
VECTRA Vende-se

I

ano 99,
completo, pneus,' novos.

R$18.DDD,DD. TR:3273-D992.
MONTANA Vende-se 1.8
MPFI SPORT 8V FLEX POWER
20.0.7 - PRETA KM 58.0.0.0.,
Ar Condicionado, Direção'\ ,
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Hidráulica, Alarme, Travas,
Vidros elétricos, Rodas de liga,
15", Único DONO - Manuais.
Valor' R$30.990,OO. TR:

.

Diógenes .; 8855-3800

'ZAFIRA Vende-se ano 2001,
cor branca em-ótimo estado.
TR: 9912-3500.

S10 Vende-se ano 97, a gás,
direção hidráulica, aro "21",
protetor de caçamba, bancos
em couro, documentos..pago.
TR: 8479-4383.

S10 Vende-se Ano e .modelo
2000, Prata, 4x4 Cabine dupla,
IMPECÁVEL, Ar, Vidros, ABS,
Couro. Aceita carro de menor

valor. TR: 9912-8492 ou 9975-
5995 ..

z: FIAT

. UNO
.

MILLE ELETRONIC
VENDE-SE ANO 96, 2 PORTAS,
COR PRATA, R$7.000,OO.
TR:3370-1161.

UNO ELETRONIC- Vende-se
ano 96, cor prata, duas portas,
R$7.500,OO. TR: 337,0-1161.'

.

.

, !
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2003, Prata, Motor 1.0 trava

elétrica, alarme, ar quente,
desembaçador e limpador
trazeiro, IPVA 2011 pago"
4 pneus novos,' revisado,
em excelente estado' de

conservação. R$15.000,OO TR:
9617-2252.

FORD KA- vende -se modelo
2009 com ar, direção, trava e

alarme, branco R$: 24.500. TR
9135-8601.

PAMPA - Vende-se 1.8 GL '

Motor AP, Cor azul, ano 94,
Banco 3 passageiros 96.000

. Km . Capota de fibra Único
Dono.' TR: 8404-8886 com

Jürgen
FIESTÃ HATCH - Vende-se

LO, ano 2007, Completo, Cor
preto, Valor: R$25.000,OO. TR:
3376-2974 ou 8478-7790.

ESCORr PERUA ZETEC-Vende
se GL 1.8 16 v, Ano 1998

Azul, com .direção hidráulica, '

alarme, ar quente e limpador
traseiro. Valor $10.000.00.
Contato Moacir 33723465.

ESCORT EUROPEU vend��e
cor azul metálico, motor AP

1.8, 8 válvulas ano 96 R$9,'
300,00. TR: 3276-1410

.

BELlNA Vende-se GL 1.8 ano

90, reformada, T-R: 3370-
5034.PALIO EDX Vende-se 4 portas,

ano 98, Completo; impecável,
R$12.900,OO TR: 991R-9996 'FORD KA Vende-se Ano

2009, vermelho, aro .1114",
R$22.900,OO. TR:9647-2342.PALIO FIRE Vende-se ano

2004, cor prata, com vidros, ,

travas, alarme, ·Iimpador
e desembaçador, 4 pneus,
novos. R$l8".OOO,OO. TR:3275-
3538 ou 9931-9410 com Célia.

-STRADA ADVENTURE 1.8
Vende-se ano 2005, cabine
estendida. R$26.000,OO_ TR:
3273:..0633 ou 9106-2263 com
Wesley;
PALIO CELEBRATION 1.0
Vende-se ano 2008, 4 portas,
completo, R$25.000,OO. TR:
9978:-9452.

,"'1'1,,1, FORD

ECO SPORT XLS 1.6 Vende
se 'anO 2006, flex, cor

champanhe, .
' completa.

R$29.500,OQ. TR: 9952-7337.

FORD FIESTAI. O Vende-se
ou troca por carro de menor

valor. Ano 2008 4 portas, cor
preto, direção, vidro, trava e

alarme. TR:-3373-0190.

FORD KA - Vende-se GL, ano

� MOTOCICLETAS

CG 125 FAN - Vende-se ano

2008, cor preta, pneus novos,
KM 12.800 R$3.500,OO Tratar
9620-8384 com Elsio. '

CG 125 TITAN -Vende-se Ano

2002, toda revisada com placa
final 9 R$2.700,OO, aceito

propostas. TR: 8817-0595:

DAFRA LASER 150cc-Vende
seanozüüs, R$5.00Q,OO. TR:
9f72-1527.

HONDA FAN 125 - Vende
se ano 2006, cor preta,
R$3.000,OO. TR: 479938-5431
Ueslei.

CG 125 FAN Vende-se ano

2008, Preta, R$3.500,OO. TR:

.

(47) 3371-8153/9186-7223.
TWISrER- Vende-se ano

2003, cor, vermelha, aceita
se carro,mil de 'menor vaiar."
R$S.500,OO.TR: 3370-1161.

HONDA CBX TWISTER Vende
se ano 2002, Vermelha,
R$5.500,OO. TR: (47) 3371-

8153/9186-7223:
FALCON Vende-se ano 2004
cor "preta R$4.S00,OO + 22

parcelas de R$298,OO. TR:
3273-6708 com Antônio.

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,OO. TR: 3370-1161. '

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, 18.000 km. Único
dono. Partida. Elétrica. IPVA
2011 pago, R$6.200,OO. TR:
91964595 com Ivan.

HONDA CBR 1000F Vende
se Anà 1995, . Preta,
R$18.000,OOaceita troca TR:

, (47) 3371-8153/9186-7223.

,:= OUTROS

COMPRA-SE Carro, Moto 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 Hilluz
SW 4, ano 2008 ou 2009 TR:
3372-0665 ou 3372-0028.

TUCSON 2007 GL 2.0,
Prata, Completa / Couro

/ Automática, garantia pe
fábrica até" fim de 2012,
veículo sem detalhes,
,R$58.000,OOestuda troca:
Tratar. (47) 3371-8153/9186-
7223,

JIPE Vende-se valor á
combinar TR: 3371.:8437.

BUG Vende-se valor á
combinar TR: 3371-8437.

FIORINO FURGÃO - Vende-se
, motor 1.5, cor branca, ano ,89
valor á combinar TR: 9997-
4003 Dário.

tRATOR NEW' ROLAND·.
Vende-se ano 95,2.500 horas

- trabalhadas, todo reformado,
revisado, 4 pneus novos. TR:
8452-0178 com Marco.

CAM(NHÃO HYUNDAI HR

Vende-se ano 2008, 2.5
Turbo Diesel, com baú Argi

. por .. R$50.000,OO sem
. rO,ca.

Estuda-se propostas. TR: 47
, 9187-7i22 com César.

PAJERO-FULL Vende-se motor
3.5 V6, ano 2003, cor preto,
automático. TR: 3370-7144

.

FUSCA Vende-se ano 79,
PEUGEOr 307 1.6 Presence

- - motor 1300, documentos em

Pack Flex 2009, preto, ar- dia, em ótima conservação,
.

condicionando, direção, ABS, mecânica, estofamento e

AiJ bag duplo, Teto solar, CD funilaria em ótimo estado.

plaver c/ MP3 e controle de Valor .á combinar TR: 9997-

som no volante, computador 4003 Dário.
de bordo, retrovisor vidros
e· travas elétricos, chave
canivete, .alarrne original
de fabrica, farol de milha,
regulagern elétrica dos faróis,
limp. Desb traseiro, TR: 8823-
.8479 após 18:00h.

.

PEUGEOT 207 SW XR
. Vende-se ano 2009, cor

preto, completo, rodas de

liga ,leve, ÚNICO DONO"
26.000km, revisões feitas' na
concessionária. R$32.500. TR:
9975-0078.

FUSCA Vende-se cor bege, ano
83; fusca com mecânica toda

revisado, com jogo de rodas

esportivas "14". Necessário

apenas' alguns reparos na

lataria. R$3.000,OO. TR: 9935-
9299 com Diogo.

GOL Vende-se ano 2002, '

branco, plus, 04 portas
.

Quitado. R$14.500,OO.-
TR:3371-8009

.

,

z: RENAUlT

GOL CL Vende-se ano 93/94
1.6 gasolina, ótimo estado,
único dono. IPVA 2011 pago.
TR: 3370-0935/8807-4490
com Renato.

GOL 1.6 Vende-se ano 92,
cor .branco, motor novo

. na garantia. _
R$7.900,OO.

') TR:3275-3538 ou 9931-9410
com Célia.

FURGÃO. MASTER LONGO
Vende-se ano 2005. TR: 9653-
9936.

SAVEIRO FLEX Vende-se
ano 2004, completa sem ar

cond. Com capota marítima
e protetor de caçamba, roda
de liga leve, aro 15, rebaixada
legalizada. R$25.000,OO_ TR:
8431-0316 ou 8852-0400 com

Rudi.

SÃVEI�O Vendo Troco ano

95, cor prata, motor AP 1.6,
VE, TR, AL, RLL, LM, excelente,
estado. Valor a combinar. TR:
9172-9175 ou 9175-9174.

-

SANDERO EXPRESSION 1.0
Vende-se ano 2011, prata,
direção, travas e vidros
elétricos. R$31.900,OO. TR:
9167-2437.

�
,/',,1''''' VOLKSWAGEN

GOLF GLX 2.0 Vende-se ano-

97, 'cor verde, rebaixado e

legalizado. TR: 3376.:.2782.

SAVEIRO 1.6 Vende-se Ano/
modelo 2004, cor grafite, com
Direção Hidráulica, Roda de

liga leve 15", Trava elétrica,
Vidro elétrico, alarme, capota
marítima, farol de neblina,

.

Rebaixada legalizada pele>
.

Inmetro, documentação em

".dia. R$25.000.000: TR.: 47
84310316 com Rudi Gartner.
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RÁDIO "PIONEER FOR CITROEN" COM
�XCLUSIVA FUNÇÃO HIFI·LlKE DE

ESPACIALlZAÇÃO SONORA, COMANDOS
NO VOLANTE, CD/MP3, ENTRADAS
USB EPt'ÍRA IPOD, BLUETOOTH

I' MOTOR 1,6 - 16V, FLEX, 113CV • PILOTO AUTOMÁTICO' LIMITADOR DE VELOCIDADE, FREIOS ABS COM EBD • ACENDIMENTO AUTOM�TICO DOS FARÓiS
• SENSORES DE CHUVA E DE ESTACIONAMENTO' 4 AIR-BAGS (2 FRONTAIS E 2 LATERAIS) • TRAVAMENT-ODAS PORTAS À DISTÁNCIA • COMPUTADOR DE BORDO
• DIREÇÃO HIDRÁULICA' ESTEPE COM DISPOSITIVO ANTI FURTO E ABERTURA POR TELEC0I':'1ANDO DA CHAVE' RODAS DE1.IGA-LEVE DIAMANTADAS BUGGY 16" E PNEUS USO MISTO
• SUSPENSÃO ELEVADA, INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO INCLlNÓMETROS (LATERAL E LONGITUDINAL) E BÚSSOLA' PORTA·MALAS DE 403 L E 1,500 L COM BANCOS REBATIDOS

INSTRUMENTQS DE NAVEGAÇÃO:
INCLlNÔMETRO (LATERAL E

LONGITUDINAL) E BÚ?SOLA

PARA·BRISA PANORÂMICO RODAS DE LlGA·LEVE
DIAMANTADAS BI0GGY 16"
E PNEUS PIRELLI SCORPION

"\ ...

CITROEN C4 GLX 1.6 FLEX 2011
CITROENC3
GLX 1.4 FLEX 2011
SÉRIE ESPECIAL SONORA
A partir de R$

37.990
à vista à vista

• 1 ANO 'DE MÚSICA GRÁTIS PARA OUVIR E FAiER'DOWNLOADS NO SONORA
• RÁDIO "PIONEER FORCITROEN", CD/MP3 E ENTRADA PARA IPOD
• RODAS DE LIGA-LEVE 15" GRÁTIS· DIREÇÃO ElETRlCA

• FREIOS ABS • RODAS DE LIGA-LEVE 16" • AIR-BAG DUPLO
• VOLANTE COM toMANDOS CENTRAIS FIXOS

CONHEÇA TAMBEM A VERSÃO 2,0 '1'V 151CV

CRÉATIVE TECHNOLOGIE 'CITROEn

Promoção Cltroên C3 Sonora 'com '1 ano de Terra Sonora grátis (Consulte regulamento nas concessionárias). 1- p_reços à vista, sem troca, não incluem pintara metálica, frete, seguro e

opcionais. Citroên AirCross GLX 1.6 11/11 com valor à vista deR$ 56.990,00 e coe realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 36 meses com taxa 0% a.m (condição especial
'-. ,negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroén C4 GLX 1.6 10/11 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% "

e saldo em 36 meses com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroén C3 GLX 1.4 Flex 11/11.com valor à vista de R$
37.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 45% e saldo em.24 meses com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em unia de nossas lojas. Crédito
sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para' Pessoa Física. Ofertas válidas até 10/05/2011 ou enquanto (jurarem os estoques. Imagens ilustrativas.

,
, '
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O Citroen C3 Picasso chega no dia 23 de maio em São Paulo e promete
ser mais um bom lançamento da montadora francesa que deu vários passos a
frente dos concorrentes com o 'lançamento do C3 Aircross. Fato é que o Aircross '

..

é um sueesse nas vendas e tem �udado amanter o bom volume da marca. O C3
Picasso nada mais é que uma versão'''cidade'' do Aircorss, então a expectativa é
alta, uma vez que' os consumidores já aprovaram o design e a proposta do carro.

Ele vem para concorrer com a Chevrolet que tem a Meriva, a Fiat como
iDea ea Nissan com o livina oferecendo tudo que o seu irmão off road tem e GPS

,

,integrado no painel e um acabamento de deixar qualquer um de boca aberta. '

É aguardado ,ainda o Citroen C3 Picasso Automático a partir de Agosto em

qualquer momento dosegundo semestre. O carro mesmo irá chegar nas lojas em

I .s:

Julho. Você já poderá desde o lançamento reservar o seu e ser um dos primeiroS"
-

a comPrar.
O Seguro do C3 Picasso deve ficar muito parecido com o do Aircross pela

semelhança dos carros em vários quesitos e também porqu� o valor do carro
,

não influencia diretamente no valor do seguro. O preço do seguro leva mais em
conta o perfil do condutor e os riscos que ele apresenta em se expor a cenários

, que irão causar prejUíZOS ao ben.
O C3 Picasso será produzido na fábrica da Citroen em Porto Real no Rio

de Janeiro e a especulação é que o' preço ficá entre R$46.900 até uns R$56.900.
O Motor será 1.6 de 16 válvulas ,e terá duas versões GL e GLX. Nõ começo do mês
passado algumas-unidades foram despachadas para as concessionárias.
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Com ótimo e novo conjunto mecânico e

muitos equipamentos, Renaultmostra que
quer liderar o segmento e tirar o sono da
concorrência com o Fluence .

Quem olha para o Fluence, com suas

linhas modernas e elegantes, não consegue
imaginar a agressividade que existe por trás
dele. Leitores, não falo só avançadissimo.

motor 2.0 16vflex, de 143cvque o-equipa,
mas sim da estratégia comercial e do know
howque a Renault acumulou nos seus mais
de 1'2 anos fabricando carros no Brasil. "

,

i
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versão de entrada Dynamique e há á opção
de bege claro para a Privílege, topo de linha.

Os principais comandos estão bem
distribuídos, como os do som e do
computador de bordo na coluna de direção'
e com informações que podem ser vistas .

num display digital que fica entre os

mostradores analógicos. O ar-condicionado
é digital e tem duas temperaturas
individuais, uma para o motorista e outra

para o passageiro, item de série em ambas
as versões. Há saída para quem'está no
banco de trás, também. .

.

A posição de dirigir se destaca, com um

volante centralizado aos pedais, e espaço de
sobra pq_ra apoiar o pé esquerdo, na posição
correta. Os bancos dão o apoio e a firmeza
necessários, convidando o motorista a

acelerar o carro. O volante conta com os

ajustes de altura e profundidade e tem raio
menor,o que agradamuíto, pOIS tem uma

pegadamais esportiva. '

'E hora de ligar o sedan. Aperto o botão
Start para. dar a partida. O primeiro a ser

,

avaliado é o Privilege com câmbio CVT.
Esqueça os.automáticos convencionais da
concorrência: o CVT é uma transmissão
continuamente variável e trabalha
constantemente num regime ideal de
rotação. Na prática isso se transforma em:
índices de consumo e ruido muito inferiores
aos concorrentes.

Podemos perceber o desempenho do
sedan nas curvas, em que. impressionou sua

estabilidade, fruto de um acerto perfeito
entre conforto e esportividade da Renault,

Vamos aos números: aceleração de ° a
100 em 9,9s quando abastecido com álcool,
e 10,ls quando abastecido com gasolina. ,

Desempenho mais impactante para um
carro do segmento. Na hora de ir no posto
ele também impressiona e motiva: consumo
bem acima damédia do segmento de
7,Okm/l na cidade e 10,6 km/I na estrada
usando etanol. Com gasolina a eficiência é
ainda maíor.regístrando 10,2km/l na cidade
e 14,1 km/I na estrada, respectivamente.
Numeros que fizeram com que o Fluence
recebesse a notaA no ranking de eficiência
energética do Inmetro.

O Fluence conta com 'duas versões de
acabamento.Dynarníque e Prívilege. Todas
as versões já saem de fábrica, por exemplo;
com chave-cartão "hands free" mãos livres,
ar-condicionado digital "dual-zone", direção ,

,

elétrica com assistência variável, seis air
bags com 8 áreas de proteção, sistema de
freios ABS, com auxílio de frenagem de
urgência (APU) e distribuição eletrônica de
frenagem (EBD), volante com regulagem de
altura e profundidade, alarme e retrovisores
externos com.regulagem elétrica, '

computador de bordo, faróis de neblina,
rodas de liga-leve e conexões Bluetooth e

USB / iPod.
.

, Opcionalmente, o consumidor terá à

disposição na versão de entrada o teto solar "

elétrico com anti-esmagamento e bancos
. em couro. Toyota CorolIa, Honda Civic e

Cítrõen C4 não oferecem o teto de vidro

.
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Depois de abocanhar uma grande
'

fatia do mercado com a inovadora Scenic

� corri o popular Clio, e se consolidar ,

como uma marca de produtos populares e

extremamente confiáveis' com o Sandero e

Logan, chegou.a hora damelhor investida
da Renault, nameninà dos olhos do
mercado: os sedans médios.

,

A primeira coisa que salta à vista
quando se vê o Fluence é o seu design
exterior. Suas linhas são fluidas e limpas,
sem muitas arestas, transmitindo uma
sensação de movimento. A inspiração veio
do modelo conceito do Fluence e trazia
os novos elementos da identidade visual
da Renault. Comparando com os seus
concorrentes mais vendidos: o Fluence está
acima.do conservador Toyota Corolla e o já
envelhecido Honda Civic.Agrada, assim,
gregos e troiarios.' ,

Seu projeto é perfeito, totalmente
revisto e ampliado. Bem ampliado, aliás.
Com 4,62m de comprimento, L81m de O principal diferencial desta versão.
largura, 2,7m de entre-eixos e 530litros de do moderno câmbio que equipa o carro

capacidade no porta-malas ele se enquadra da Renault, porém, está na opção de
entre os maiores da categoria. Só para se 6 trocas manuais de marcha. Marchas
ter uma idéia: a largura é similar aos sedãs- eletronicamente escalonadas pela Renault.
de luxo de grande porte, o que se traduz em Se rodar com o CVT emmodo drive no
ótimo espaço para todos os passageiros, trânsito urbano é tudo que pode se pedir a
especialmente no banco traseiro. Deus na:hora do engarrafamento, na estrada

A capacidade de carga e volume do as trocas de marcha no modo manual
Fluence impressiona e salta aos olhos: são sequencial dão a pitada esportiva ao 'carro.

530 litros, numero espetacular diante dos /' O Fluence é muito rápido e os 143cv do
muito tímidos 340ldo Civic e dos médios novo motor em aluminio 2.0 16vflex, com
4701 do Toyota Corolla. cabeçote duplo variável, não riega fogo em

Chega a hora, então, de entrar no carro. nenhum momento. Ele gera pouca vibração
As portas se destravam automaticamente e ruído. Este tem 90% de seus 20,3kgfrn
com o inédito sistema "mãos livres" de torque disponíveis a 2.000 rpm, o que
apenas com a chave no bolso. Ali ela podê representa em força e torque de sobra não
permanecer todo o tempo, inclusive. O ,

só para o dia a dia mas bem como para
acabamento das portas e do painelsalta a uma tocadamais forte na estrada. 'páreo
vista, sendo emborrachado e agradável ao duro para o Corolla XEi 2.0, que derrapa
toque. As 'cores adotadas agradam ainda no antiquado e antigo câmbio de apenas

�. maís-iã que-o-carrc.anosta no cinza para a,.,. Quatro velocídades.:. . \'.' !! \. "

nem como opcional. _

'

A versão Privilege conta ainda com
urn sistema-de navegação desenvolvido
especialmente para a Renault pela empresa

, TomTom (urna das líderes mundiais em
sistemas de navegação por satélite), que
possuí uma tela de 5" integrada ao p$el
outra exclusividade que o Fluence traz para
o segmento. Além dísso.a versão Prívílege
conta com sensor de estacionamento,
bancos em couro, controle de estabilidade
(ESP) e controle de tração (ASR), rodas de
17 polegadas, sistema se som premium
'("3D sound byArkamys"). Opcionalmente,
o consumidor terá à disposição faróis de
xénon e teta solarelétrico com sistema anti
esmagamento.

A versão Dynamique parte de
R$59.990,00 com câmbio manual e
R$64.990,00 com câmbio automático. Já
a versão Privilege parte de R$75.990,00.
Ofertas impressionantes por se tratar de um
lançamento, que deve fazer fila de espera,
devido suas fortes vendas. .

Entre prós e contras fica claro que
o Fluence representa uma importante
evolução para um produto deste segmento,
especialmente pelo ótimo conjunto motriz
e, também, pelo interior aconchegante e

muito sofisticado., '

Mas, amaior tacada da Renault está na
. hora de assinar o cheque: pelos R$59.990iOO
pedidos inicialmente e com uma lista
de equipamentos de série que nenhum·
concorrente oferta, que contempla itens

. diferenciados e exclusivos na categoria, o
Fluence se consagra como amelhor opção
de compra do segmento, com certeza.
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BLUMENAU , ITAJAr- JOINVILLE JARAGUÁ DO SUL
.

(47) 3145-3145 (47) 3274-0ÓOO(47) 3144-3144. '(47) 334i-3341

FAÇA R.EVISÕES E.M SEU VeíCULO REGUL:ARMENTE.
I f, I "j I .• "I, t .

, \
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R�a Walter Marquardt, 2670

,.

.

.;

Nós garantimos o preçe
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Novo Hondo.CR-V
.

estreia ainda·neste ano

Sem mudar significativamente
desde 2006, o CR-V já está um tanto

"cansado". Mais ainda nos Estados

Unidos, segundo aponta a revista

Car and Driver.' Por lá as vendas

do crossover da . Honda vão mau:'

em março a queda foi de 40%. E o

principal concorrente do modelo,
o Toyota RAV4, continua vendendo.
como pão quente no território

yankee. A publicação aponta que -

o público não anda muito satisfeito
,

-

com o visual do carro, em especial
a parte frontal, e o aito consumo de
combustível. É preciso mudar.

A fonte diz que a Honda já se ligou e

corre para recuperar o espaço perdido

,
-

ainda neste ano. Uma nova geração
ainda não está nos planos, apesar

,
. .

de ?er o ideal, mas é certo que
o qR-V passará por alterações
mais pesadas.' Os motores não
devem mudar tanto. O que pode
acontecer é que' ganhem novos

recursos tecnológicos para gastar
menos gasolina.

Isso quer dizer' que um novo

CR-V está, prestes a chegar .ao
Brasil? Ainda 'não. O crossover da

Honda oferecido aos americanos
é fabricado no Japão, enquanto
o modelo destinado ao mercado

brasileiro vem do México.
Portanto, é bom esperar sentado

B'usiness'
Telecom

CONTRATA
Ampliando as Fronteiras do seu negócio CONSU LTOR DE VENDAS

,
"

- Vagas para Jaraguá do Sul e Região
Oferecemos:
Salário Fixo;

Pré-Requisitos:
Veículos Próprio;
Boa Comunicação;

.

Disponibilidade Imediata;
Conhecimento em Informática;
Próatividade.

,

' Excelente Comissão;
Treinamento em Serviços e Produtos;
Acompanhamento em Campo;
'Campanhas Internas;
Seguro de Vida em Grupo;'
Excelente Ambiente de Trabalho.

Interessados (as)
Fone; (47) 3055-0099 ou (47) 9994-5881

adm.jaragua@businesstim.com.br
. rh@businesstim.com.brAgente Autorizado

OPCIONAIS PORR$ LOJA

PUNTO ELX 1.4 AR+DH+VTE+AQ+CD+RQDA+lOT+W 2010 42.800 40.000 ITA

SPACEFpX ROUTE AR+DH+VTE+Al+AO+CD+RODA+LDT+W 2010 43.900 39.900 JON
206 COUPE CABRIO GOMPUJO+A�AB&+RODA+COURO+VV 2003 39.900 37.400 JON
STRADA TREKKING OH+VTE+AQ+W 2010 38.800 36.300 JON
307 SO FEUNE 2.0 ABS+;ABG+Al+COMflLEfO+AQ+CD+ROOA+Of+W 2007 36.900 34.900 JQN.
fOX 1.6PLUS OH+TE+AL+AQ+DT+W 2008 2.9.900 27.400 JON

�

SIENA FIRE>Flfi)( ;

AA+OH�m�AOir\l\:r >.' "" .�009 ,28.500 26.500:
'

JON.,

KA 1.0FLEX Vlt+Al+AQ+LDT+vV 20,10 27.500 25.500 RIS

PRISMAJOV 1.4 lEtAL+AQ+DlfW i007 27.300 24.800 INO
ASTRA SEDAN 2.0 AR+DH+VTE+AL+AO+RODA+W 2003 26.500 24.500 BRU
SANOERO AVI 1.0 16V Vlt+AQ+lDT 2009 - 26.500 24.500 lAR
PALIO ELX 1.0 DH+VTE+AQ+lOT+W 2008 25.900 23.500 JON
CUOCAMPUS

- AL+ftQ+W 2009 25.900 23:400 JON'
CORSASEDAN OH+VTE+AL+AQ+W+IJI" 2004 23.500 21.600 BRU
UNOMILLE FtRE

'.

AO+lQT 2008 22.500 20:000 M-R
FIESTA 1.0 TE+lDT

.

2004 22.100 "19.600
C�U'A. m:: .AO:+lDT+,;W

,/ 'I'
�OO:4 '18.5,00 16.500,

AR+OH+VTE+Al+AQ+ABG+RODA+lJ+W . 1998 17 ..990 15.990 BRU

(OMfil..ÊT04{OUOOt�AQ+ABG+RODA+W , 1997 15.5DO ,13.50Q--ijRl.t-
PARATll.0 16V W 1999 12.990 11.990 ITA
POINTER W 1995 10.900 9.900

• JtA
-

CORDOBAJ.8 SXE AR+NJ+W 1997 8.000 6.000 JON

307(("

AR+DH+VTE+AL+ABS
+ABG+AUrO+COURO+TETO
+AQ+RODA - 2005 -ITIÜA!

KIA SOUL EX 1.6L
AR+OH+VTE+A6S+ABG
COMP+CO+RODA+ÀUTO
bOT+VV - 2010 - BRUSQUE

PARTNER ESCAPADE 1;

AR+DH+VTE+ABS
+AQ+ABG+RODA

+lT+VV-2011-JONI

ClVJcsr
- � -

ARtDH+VTE+ABS
'tAQtÁBG.tCPtROUAfVV

2007 - JONI, _

ARtDH+VT�tAl+ABS+ABG
+COMP+AUTOtCOURO+CD
,

+RODA+4X4 - 2007 - JONI

AR+DH+VTE+ASGtCOMP
+CD+RODAtOT+VV

2010 -ITAJA!

AR+DH+VTEtAL
+AQ+A8G+CD+LOT+W

2010 - JONI

AR+DH+VTEtABS+A8G+AL
tAQtCOMP+RODAtLDT+VV

2007 -ITAJAí
OH+VV

2002 -ITAJ�!

ARtDH+VTE+AL

+AQtRODA+LT+VV
2000 -INDAIAl

ARtDH+V"FEtAUTO+COMP

'+AQtRODA+lDT+VV
•

2009 - ITAJA[
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-,-7 '.4714 I 9125·2008. �

R.ua·Walter Marquardt, n° 18·50.
,

. .' .

.

Baírro 'Barra do RioMolha, Jaraguá do Sul.

CELTA SPIRIT 1.0 VHC CORSA SEDAN SUPER
av 05 1.0 MPFI 4P 99 GNV

FOKCITY 1.0 MI
TOTAL FLEX 4P 06

..

PALIO CELEBRATION
1.0 FIRE F1EX 07 ..

CLlO SED.RN EXP.
1.0 HI-POW. 0'3

.FOCUS 1.6 oa
COMPLETO

.

1

FIORINO FURG. 1.5' IDEA -ADVENT. LOCKER
FIRE FLEX oe i.s MPI FLEX 5P 10

GOURIER 1.6 L
FLEX GNV 01

LOGAN EXPRES. HI- 206 PRESENCE t.4 SANDERO AUTHENTIOUE
FLEX 1.0 4P Da FLEX av SP os

.

HI-FLEX 1.0 16V 5P 09

MEGANE·1.607
. COMPLETO'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 7 e 8 de maio de 2011 Publicidade' 17

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



18 'Geral

IA·D S AE
·

Data anima os comerciantes

o CORREIO DO POVO ., Fim de semana, 7 e -8 de maio de 2011

, .

-

Expectativa da CDL é de crescimento de 5 a 7% nas vendas em relação' ,ao ano passado
.

.
. '

-

Por causa da alta constante .

dos preços da gasolina, que já ul-
.

.

trapassa os R$ 3 o litro em alguns
estados,' o DCE (Diretório. Cen
tral dos Estudantes) da Católica
de Santa Catarina está' promo
vendo um protesto na manhã
de hoje. De acordo com o pre
sidente do DCE, Luis Almeida,

;
a expectativa é de que cerca de.
'ZOO'pessoas participem da ma-

-

nifestação.
A saída acontece às 9h30, na

frente da Arena Iaraguá e seguirá
para postos de gasolina no cen

tro da cidade. Os manifestantes'
..

irão abastecei R$ 0,50 pagando
com uma nota de 50 ou com

cartão de crédito, e exigíndo
a nota fiscal. De acordo com o

presidente, .

assim' o posto te-
.

ria uma despesa maior do' que
o valor abastecido. O protesto
tem sido divulgado por e-mail.
e foi inspirado por uma mani-

Para chamar a atenção dos clientes, lojas do centro.enfeitaram as vitrines festação parecida em Goiânia.
-

i
.

,

primeiro Natal, os resultados são

parecidos com os de dezembro",
.

afirmou a gerente de 'uma loja de
roupas da cidade: Andréia Nico-
.lodí.

O .gerente de uma rede de'
eletrodomésticos, Mauricio Val
ler, espera um movimento 10%

.

maior do que' o do ano passa
e acordo com o presi- do.."Como todos os anos, temos
dente da CDL (Câmara mais procura por eletrodomésti
dos Dirigentes Lojistas), cos pequenos, corno liquidíficà-

.

Wanderlei Passold, a ex-
.

dores, batedeiras e micro-ondas,
· pectativa é de um: crescimentode mas tivemos agora até a saída
5 a 7% em relaçãoaêülü, "É uma de alguns notebooks", comenta.
boa expectativa. Com os danos Uma loja de perfumes também
das enchentes, o comércio temia. está otimista com a data. "Nossas,
que as. vendas fossem prejudí- vendasaumentaram em todos os'
cadas", comentou Passold. Ele produtos, mas principalmente
avalia que .os filhos devem gastar, conjuntos preparados para oDia
em média, R$ 1'zo com o presen- das Mães, que em alguns casos

te das mães. 'Entre os produtos estão esgotados", comenta o ge-
� mais procurados, Passold aposta rente, Sandro Alberto Moretti.
nas áreas' de vestuário, calçados, Quem, deixou para fazer as

perfumaria, cosméticos e eletro- compras neste fim de .semana

eletrônicos, mantendo o padrão não precisa se preocupar: hoje é
dos anos. anteriores, conforme "SábadoLegal" e-comércio ficará
foi constatado por uma pesqui- aberto até as 17h.
sa da CDL feita nas últimas duas

MARCELE GOUCHE

Às vésperas do Dia das
Mães, os comerciantes
estão se preparados
para atender quem
deixou o presente para

· a última hora.

r

I
,I ..

semanas.
. • Pedro Leal

"O mês de .maío é' quase um pedro@ocorreiodopovo.com�br
'.: ';

Protesto contra"
.

.

·preço
..

da gasolina

.• Av. Prefeito Waldemar Grubba, 2633 - Jaraguá do Sul - 'Se

RELATÓRIO DAADMINISTRAÇÃO
",

Atendendo disposições legais e estatutárias, apresentamos e submetemos à apreciação as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em.31 de dezembro de 2010.

Jaraguá do Sul (SC), abril de'2011
A ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM ai DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

'(Valores em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍClOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

(Valores em Milhares de Reais) .

ATIVO PASSIVO 2010
.

_ 2009
67.399 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA........ 40

--�

.

6'
•

. .

LUCRO BRUTO , .. , .. ;: .. ,....... 40

DES.pESAs OPERACIONAIS ,........... 301.896 238.119 �

DESPESAS GERAIS E
J • •

ADMINISTRATIVAS " .. , ;

PARTICIPAÇÃO COLABORADORES .

OUtRAS RECElTAS/(DESPESAS) .

RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA

2010
---

296.340

.42.176

'18)08
139.846

89.730

. 2009 2010

76.168

11

2.380

8.473

47.600
.

17.704 �

23.272
18.238
5.034

249.225 CIRCULANTE ; � :.. , .

465 FORNECEDORES : , .

.

44.763 OBRIqAÇOES SOCIAIS
.

109.151 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS .. , , ..

84,849 LUCROS A PAGAR ,.� , ,

9.997 �UTRAS OBRIGAÇÕES : , .

2.413.307 _

NAO CIR�ULANTE ,

,�
.

.

PROVISAO DE CONTINGENCIA , ..

606.478

.CIRCULANTE : , :.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA .

APLICAÇÕES FINANC_EIRAS .

ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS .. ,

LUCROS A RECEBER: , .

2,389

9.795
55.208

J

18.238.
18.238

IMPOSTOS A RECUPERAR ,
,

5.880

NÃO CIRCULANTE , .. ,.................... 2.325.168
. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .

·MÚTUOS ,.",., , " .

ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS. .'

DEPÓSITOS JUDICIAIS· .. , ,.�.:,
.

2L238

3.000
IMPOSTOS DIFERIDOS ..

PATRIMÔNIO LÍQUIDO : , ,.:, .. ".,.

CAPITAL SOCIAL : ..

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO .. , .. , .. : ..

RESERVAS DE LUCROS : .

LUCROS'ACUMULADOS .

1.500

586.740

18.238

I
I .

I
2.551.854 2.605.165

1.500,000 1.350.000

I 18.238

2009

484

484

(4.006) (3.111)

(85) . .(55)
7 (108)

305.980 241.393

301.936 . 238.603

2.152
459.496

2.152 PATRIMONIAL, , .

. 'I
192.208 RESULTADO ANTES DAS RECEITAS'INVESTIMENTOS � "........ 2.299.324 1.801.922

.
.

IMOBILIZADO., � . 4,907.4,606 164,921
INTANGÍVEL : :.:, ,......... 29.786 28.270, RESULTADOS ABRANGENTES 590.206' 895.884
TOTAL DO ATIVO :.............................. 2.651.294 2.690.802 TOTAL DO PASSIVO .. , :...... 2.651.294 2.690.802

DIRETORIA

E DESPESAS FINANCEIRAS , .

RECEITAS FINANCEIRAS ,... 141.686 126.079

DESPESAS FINANCEIRAS ,

-r
(105.187) (92.343)

LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS................ 338.435
.
272.339 �

CONTADOR .

Sidnei Ramthun CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, �...... (3.520)
CRC-SCn° i9.245/0�9. . RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

------�------�-------�-----------------'------

Demonstrações contábeis audi_tadas porMartinelli Auditores esc-se 001,.9;2!0-:9 .. "
"

r .�SVLTADO POR AÇÃO - ��''';':'::;'''':'''';'''';;.,., )�56.:.. 2,8�:.

Decio da Silva Edward Henrique de Sá
Diretor . .

IMPOSTO DE RENDA E
Diretor Superintendente

", ."

I'
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Weg entrega
automóvel da
comemoracão

. . .:».

de 50 anos
_... presidente executivo daWeg, Har

ry Schmelzer Ir., realizou ontem
a entrega oficiai da chave do pri

.....,meiro automóvel da campanha liA
.

gente cresce com a.Weg", em comemora-
ção aos 50 anos da e!npresa. O felizardo"

Joi o colaborador Lauro Tribess, 44, con
templado corn um .Gol branco �ero qui
lômetro. A cerimônia,' realizada no par-

.

que fabril II, foi palco de comemoração
tripla: Lauro completou nesta segunda
feira 17 anos deWe.g e foi premiado com
o carro justámente no dia em que festeja
nova idade. "Nunca 'tive um carro zero. É
ul!ia emoção muito grande ganhar esse
presente no meu aniversário", disse Tri
bess. A campanha de 50 anos ainda irá

premiar os colaboradores da empresá
com mais 11 carros, 100sorteios fie R$ 3

mil e 55 sõrteios de R$ 5mil.

Saint Sebastian
Muito difícil não perceber as duas torres que

abrigam o flat para quem chega à cidade pela
ponte Abdon Batista. Hoje o Saint Sebastian
FIat completa oito anos de existência.

Estacionamento
.

Corri início marcado para 20 de junho,
finalmente vamos ter disciplinado o esta

cionamcnto em lugar público, ou seja, nas
ruas. É umamedida necessáriamas não su

ficiente pois o número de veículos não para
de crescer e toma-se necessária a ampliação
.das vagas. Entendemos que já deveríamos
estar discutindo uma política de incentivo à

construção de edifícios garagem e a proibi
ção de estacionamento nas principais vias

do centro onde deveriam ser Implantadas
- canaletàs exclusivas para coletivos. Ãssunto

paradiscussão,melhor que o número de va

gas para a Câmara deVereadores.

Argi
Amanhã festeja seu 39° aniversário esta indús

tria de carrocerias cujo produto leva G nome da

empresa e do municípiopara os mais distantes
rincões do país e até fora dele. Sua linha de pro-

.

dutos é bastante ampla e por isto atende a uma

variedade de necessidades dos transportadores,
'não só de-mercadoriasmas até de eventos.

vamos incinerar dinheiro sob a forma de Exportações
materiais com valor econômico. Por in.

Contrariando as expectativas, .crível que possa parecer, hoje a reciclagem
os preços das.commoditíes não re-de garrafas PET não dá conta da demanda. cuaram e o Ministério do Desen-

A alternativa mais barata mas, pior para o
.volvimento, Indústria e Comér

meio ambiente, é queimar, O que 'nos falta' cio.Exterior reviu sua estimativa
é uma política de recolhimento e destina-

para as exportações brasileiras
ção de materiais recicláveis e reutilizáveis
que poderia ser complementado pela inci-. para US$ 245 bilhões .em 2011.

Esta previsão é considerada con
neração dos resíduos inaproveitáveis que
costumamos chamar de lixo.

servadora. O superávit que esta

va em queda todos os anos até

2010, voltou a subir e já alcança
US$ 5 bilhões .no quadrimestre.
O crescimento é de 132,3% em re

lação a igual período de 2010.

'0 CORREIO DO POVO • Fim de semana,? eB de-maio de 2011
'

Mercado Reg' ional -

Lourival Kârsten

Surge' novamente a sugestão. de inci
nerar o lixo, utílizando.omódelo adotado'

.

em países desenvolvidos, especialmente
da Europa. Em todos estes países existem,
programas eficientes de reciclagem dos
resíduos e o material remanescente que
não tem melhor aproveitamento é des
tinado à incineração para gerar energia
elétrica. Nós corremos o risco de tomar

uma atalho perigoso pois, sem uma políti
ca de reciclagem minimamente eficiente, ,

DIVULGAÇÃO

Céu fechado

- Economia 19-

LOTERIA

. 18 - 59 - -62 - 72 - 77-

01 - 04 - 06 - 08 - 10
11 - 1"3 - 14 - 16 '- 17
20 - 21.- 22 - 24·- 25

.

."

EXTRACAO w 04550
, 1° 02.669 250.000,00.

2° 73.108 22.000,00'
3° 80.846 12.000,00
4°

.

50.241 11.000,00
5° 74.49.4 10.320,00

'Vem aí o PDP'
,

Nã0 é nenhum partido novo

e sim o Programa de Desenvolvi

mento da Produção, a ser lançado
pelo governo federal, que prevê
medidas fiscais, de incentivo à .

inovação e para aumento da com

petitividade da indústrianacional.
O objetivo é o aumentodas expor
tações de produtos manufatura
dos brasileiros. O lançamento de
verá ocorrer ainda este mês.

INDICADORES
Embora tenham sido assinados acordos com

EUA e outros países para a ampliação dos vôos entre .

os mesmos, na prática nada aconteceu pelo simples
fato de que os aeroportos congestionados não com-

.

portammais frequências. A alternativa que está sendo
utilizada cada vez mais é colocar novos vôos em ho
rários osmais inusitados, longe dos horários de pico.

BOVESPA

POUPANÇA

Falências� em baixa
Segundo a Serasa Experian, os 133 pedidós de fa- DÓLAR COMERCIAL' (EM R$) lS150

lência registrados no país em abril são o menor nÚffie-' DÓLAR TURISMO (EM R$)
ro pé:ll'a abril desde 2005 quando a atual legislação en
trou em vigor. O que chama a atenção, no entanto. é o '

número de grandes empresas que somou 15 pedidos.

6.MAID.2D11

1,6170 .-0,48%
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,INSCRIÇAO
'E PROVA,
PELO SITE ATÉ

.' .

.

\.
www.GRUPOUNIASSELVI.com.br •

''''

"-, .'

'

. ,

�
'.

REAUZE O SONHO DE INGRESSAR NOMAIOR. GRUPO DE ,ENSINO SUPERIOR DE SANTA CATARINA.

Faça sua inscrição e prova totalmente pela internet.

Administração (Finanças .. Marketlng .. Recursos Humanos)
Arq'ultetura e Urbanismo (NOVO) » Ciências Contábeis .

Comunicação Social ..

,

Publicidade e Propaganda» Design: .. Moda
Direito» Engenharia Civil (NOVO) » Engenharia de Produção

.,
,

Engenharia Qulmica (NOVO) » Psicologia
Grad.uação Tecnológica, em Análls� e Desenvolvimento de Sistemas

,

r.
• _i

'f!
�

r" 1'.';
_

)

• '

,'.

'._"''', ',�,,"
" ,'::, ", GUARAMIFUM - FAMEG.' ,

'

.

�
",

IGRUPO

··URIAISILY
FAMEG

,
'

GUARAMIRIM BRUSQUE RIO DO ,SUL PÓS-ORADUAÇAoFAMEG ASSEVIM FAMESUL UNIASSELVI,

.

33739800
Rod .. SR 280, Km 80, 15�885
Imigrantes' Guaramiri,!, I se
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r
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Prestes 'a faturar uma vaga ria decisão, Olympya recebe o patrocínio do O Correio do Povo
'

.

, .. .'

JARAGUÁ DO SUL

O Olympya está muito ..

perto de conquistar o' ,

turno do Catarinense
e, para dar um novo

impulso, O Corre,io do.Povo
anunciou o patrocínio para
as campeãs catarinenses.

.....se é o primeiro patrocí
nio financeiro em dez anos

de história do Olympya e a

.....equipe, que já'era vitoriosa
sem o apoio, pretende conquistar

.

mais títulos. E o primeiro deles pode
começar a ser traçado nesse domin
go, às 15h, no estádio João Lúcio da

'

Costa, no João Pessoa. Se vencer o
Avaí no fimde semana fatura opri
meiro turno e, consequentemente,
uma vaga na final do Catarinense.

A vice-presidente do Olympya,
Rosália Birr, exaltou a imagem po
sitiva que () jornal trará para o time.
"Essa ajuda é fundamental, muitas
vezes tivemos que tirar dinheiro dos

nossos bolsos para jogar", admitiu.
Já a capitã da equipe, Marise, acre
dita que à iniciativa vai 'mesmo im,
piílsíonar as meninas a vencerem.

"Desde . 2007, quando fomos cam

peãs, não tivemos uma oportunida
de tão grande como essa.Vamos fa

zer jus dentro de campo", apontou.
, Parao diretor do Jornal O Cor

reio do, Povo, Nelson' Luiz Pereira,
.

o Olympya possui exatamente as'

características de, um time vence
dor. "Determinação, comprometi
mento, envolvimento das jogadoras
corri a causa, tudo isso nos- chamou

atenção", elencou. Além disso, o

crescimento da equipe em relação
aos resultados também é um dos
fatores que influenciaram na deci
são. "Bill síntese, as mulheres têm Rosália, Marise, e Jane, com o diretor do jornal, Nelson Luiz Pereira

por natureza garra, determinação;' .

foco, organização e. esse conjunto
de característica nos motivou a pa
trocinar a equipe". Amarca do OCP

.

Sobre a partida, Marise disse
'

o Olympya tropece diante das Leo

já estará nas camisas da equipe no que o time está empolgado para o '. as da ilha, terá de torcer para que o

jogo contra oAvaí. _' confronto e prega otimismo. "Elas time da capital seja derrotado p.elo .

, mantiveram a base do ano passado, Scorpions na última rodada. Já que
.• Genielli Rodrigues quando vencemos as duas partidas o time jaraguaense folgará na últi-

,

genielli@ocorreiodopovo.com.br contra elas", informou a capitã. Caso ma rodada do turno. '

MARCELE GOUCHE
,

n (.\)\\\W.m nOV\\\\l

Time 9timista para,ojogo ·

. ,

8reakers buscam a lideranca
do Campeonato 'Gatarinense

para cima dó Riesen, é importante
retomar' uma sequência posítíva"
afirmou. O adversário é o lanterna
da chave vermelha, com três jogos
e três derrotas. Vale lembrar que a

.

entrada para a partida é gratuítalã
o Corupá Buffalos, líder da chave

verde, vai enfrentar nesse domingo, .

8, o segundo colocado, o Joinville
Gladiators, às 14h, no campo da Tl
gre. Os times estão invictos no cam

peonato, com três jogos e três vitó

rias,mas amanada corupaense leva
vantagem nos pontos sofridos Ü8
pontos contra 22). "Sabemos que

.

será difícil enfrentar o bicampeão'
estadual, mas vamos jogar com

toda a força", diz JulianoMillnitz, di
rigente do Buffalos.

A ledmar comemora neste �� de maio� Olah$ um alTlliívetrsãrriio de ffilJlln�..

São 24 anosde cresdmento e sucesso �� neste mês. ÜlflláflJlgânll'ill tamlb1emnl iii $1lJla
oova loja com uma festa de d�ntos..,

A nova loja de fabrica�U1e padrão lf1nIodemo com amplias e conit�$
instalações., estacionamento próprio" e o lI'náis ijmportante���

preço de fábrica" toda a tQleçjo·
inverno 2011!

'

Venha conh«er a nova lojá
, da lecimar e desf1rute da. promoção

, de i� 2011, �ra adquirir
produtos atuarmos segundo aS

.

mais rrecen� tendências da
' , .

moda intetnadooal.

Parque Fabtjllredmar

Após derrota contra os 'Gladia
tors por 12x6, o Jaraguá Breakers
tem mais um desafio pela frente.
Neste domingo, 8, os "quebradores"
enfrentam o Blumenau Riesen, às
14h, no campo do Santo Antônio,
no bairro Nereu Ramos, pela quarta
rodada do Sç Bowl. Depois de duas
vitórias e uma derrota, a equipe ja
raguaense busca agora recuperar os

pontos perdidos. O time caiu do pri
meiró lugar da chave vermelhapara
o terceiro. Quem lidera a chave ago- .

ra é o São José Istepôs, de Floríanó- .

polis, seguido pelo Timbó Rhinos.

Segundo o dirigente dos Breakers,
Everton Gnewuch, a equipe quer
buscar a vitória no próximo emba
te a todo custo. "Vamos com tudo

,�'e�lL* 1Le6_
'

RIIJIa Malfl'({})(elllF�$OO dia C�J�
8aij�J*�
Tel�full'lle.�n1�

�_iilmíallr.lC.�.lbJr
lle<djlflf1lialf@lletci�.�

. ' ,
Breakers recebem Blumenau Riesen pensando erra reabilitaçâo no se Bowl
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JOGOS PELO BRASil

CATARINENSE

Ti .tentaquebrar tabu 'na final
Cricíúma ainda não venceu oVerdão e,fi 2010 e espera reverter situação-nesse domingo'
DA REDAÇÃO

Chapecoense e Criciúma
-

começam a decidir o
- título do Campeonato
Catarinense, neste �

, do'rningo, às 16 horas,
no Heriberto Hulse. '

"

no aposta no bom desempenho
dentro de casa para conquistar o
título, O técnico Edson Gaúcho

,

deve utilizar seu esquema prefe
rido: 4-4-2. Para o goleiroAndrey,

, _
que deve ser titular,na final, vencer

,
,., o jogo de ida é obrigação. 'Temos

que entrar e fazer o resultado tanto
.aqui, quanto em Chapecó. Temos
que jogar o futebol da melhorma
neira possível", falou.

_'-ampeão do segundo turno"
a Chapecoense ainda não

perdeu para o Criciúma
.....no Estadual 2011. Em três

jogos, o time de Mauro Ovelha
tem duas vitórias e. um empate.
No primeiro turno, a Chapecoense
venceu, por- 3x2! na Arena Condá. O Tigre ainda segue reforçan
Na semifinal, os clubes empataram,

. do seu elenco para a. disputa .do
por Ix1. Por fim, no returno, aCha- Campeonato Brasileiro da Série B

pecoense fez 3x2, emCriciúma. deste ano. Após acertar com o ata-

"É muito bom saber destes mi- cante Nicolas" do São Luís de Ijuf,
meros. Mas também sabemos que e do volante Jackson, que dispu
isso não ganha jogo. O Criciúma é .tou O Campeonato Paulista deste
um grande'clube e estará jogando ano pelo Oeste,' a equipe ainda
em casa. Com certezà será um due- sonha com outro jogador do time

,
lo niuito difícil. Mas temos treinado de Itápolis: o zagueiro Paulo Mi

,

firme e espero que POSSarhOS fazer randa, que deve viajar para Santa
um grande jogo", disseOvelha ' Catarina ainda nesta semana, pél!a

Já o campeão do primeiro tur- fechar coin a equipe_de'CriciÚffia., Chapecoense conta com retrospecto positivo para desbancar o Tigre

ADJ perde
para Ibirama
no Estadual
DA REDAÇÃO

A ADI/FME perdeu por 3xI

para Ibirama ontem à noite, no
ginásio João Moretti, pela quin
ta rodada da Divisão Especial
do Campeonato Estadual Com
o resultado a equipe permane
ce na sexta colocação com. 11,

pontos, atrás apenas de Cha

pecoense e Siderópolis, com

sete. Essa foi a segunda derrota
da ADJ 'na temporada. A equipe
,também perdeu na estreia para
Rio do Sul por 3x2. Os outros jo
gos da fase, contra Blumenau,
Siderópolis e Gapivari termina
ram empatados. Vale lembrar
que. a primeira fase do Estadual'
servecorno ranqueamento para
a etapa seguinte quando en-,
tram na competição as equipes
que estão na Liga Futsal '(Join
ville, Florianópolis�' Concórdia
e Tubarão). O próximo compro
misso da ADI. no-Estadual será
no dia 14 de maio, .contra Cha

pecoense, na Arena Jaraguá.

• CAMPEONATO CATARINENSE
.

-FINAL

JOGO DE IDA

AMANHÃ
-

16h . Çriciúma xChapecoense

• CAMPEONATO GAÚCHO
- FINAL

JOGO DE IDA

AMANHÃ '

(

, ,

1õh . lntemacíonal x Grêmio

III CAMPEONATO PAUUSTA

,

- FINAL
JOGO DE IDA

AMANHÃ
16h . Corinthians x Santos

• VARZEANO DE JARAGUÂ,
- HOJE

campo do João Pessoa

13h30· Roma Chico de Paula x

Brandenburg/Dutra Água
,15h15 - Noite a Fora x Nova Geração '

campo do Rio Molha

13h30 . Vila Lalau x Forprem
15h15· Corínthians.x AmobasajSto
Antonio

campo do Flamengo
13h30 . Sport Club Sto Antoniox
FlamengoB
15h15 . Amizade/ Móveis Boeing x
Global Pisos/Barra/Fontana
campo do Acaraí

,

13h30· Roma x Atlético Independente
15h15 - Kiferrox Tigre

Gre-NaI melancól·ico
na final- do 'Gauchão,'

PAULISTA

Santos e'Timão iniciam decisão

. Depois de Internacional e Grê
mio .serem eliminados na Taça
Libertadores, os' dois maiores ti
mes do Rio Grande do Sul vão se

enfrentar, nesse domingo, às I6h,
no estádio Beira, Rio, pela final
do Campeonato Gaúcho! O Inter
não terá Guifíazu suspenso e Tin-

ga as�ume_a vaga. Já Rafael Sóbis
pode voltar à titularidade no setor

, ofensivo. Falcão disse que não vai
mexer muito do time. "Não posso

'Informe Câmara de Vereadores
de Guaramirim

fazer isso por cinco minutos de'
apagão.A tendência émanter a es
trutura.do time", disse o treinador,
referindo-se a partida ,contra o

Penãrol no meio da semana,Pelo
lado doTricolor, o Grêmio deve se
guir desfalcado de Victor, Gabriel,
'Lúcio, Fábio Rochemback,WIllian

Magrão e André Lima. Porém, a

equipe'médica e vai reavaliar os
jogadores para ve� quemtem C0Il:- ,

díções de jogo para a partida..

Santos e Corinthíans come

çam a decidir nesse domingo, às

I6h, naYila Belmiro, o Campeo- ,

nato Paulista. Léo,Arouca e Drace
na, contundidos, são dúvidas para
'o duelo, mas a tendência é que

,

DIVULGAÇÃO

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

acompanhe a atuação dos vereadores '

e mande sua opinião, Sua participação
é muito importante para nós.

, Rafael Sóbis volta ao time titular na decisão do Campeonato Gaúcho

sejam avaliados e atuem no na,

decisão. No 'Iimão a dúvida é na

lateral-díreítae no ataque. Moacir
eMoradei brigam pela vaga na de-

, fesa, enquanto Dentinho eWillian

, disputam posição no ataque.

, Câmara de Vereadores '

'Guaramirim
-

Cidadania em primeiro lugar
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A

, Parab,éns'para mamãe Julia MariâDalarosa, esposa de" ..
Marcel,o Eichenberg'emãe de Nicolle Oalarosa Eichenberg!
seumari�g,j! sua filha expressam aqui o àmor que temos -.

;

por você e góst�ría�os de Ihe.desejar ,um belo Dia das Mães'

Feliz Dia das Mães para'Márcia (O); nossas melhores
lembranças são aquelas que você cria todos os dias, .

í· . ; .

, te amamos muito. Andressa e AHriana
,

'

Larissã Cordeiro de Paula Cardoso
aluna do 9° ano da E. M., E. F. José Pasqualini

, é bicampeã do tênis de mesa nos jog�s
escolares dO',munic!pio de Corul)á, que,

aconteceram entre 26 a 29/4
" ;"

Parabéns para as mamães Janía coma filhota
Maria Luiza e Nara com a filhota Eduarda

,o esposo Cristinei e a filha Agnes'
desejam um feliz Dia das Mães para

,

, Geruza Louize Jahn Dias

Fe'iz,aniversário para gatissima Natalia
"

Carvalho, que comemora idade nova dia 1015.
Seus familiares desejam muitas felicidades' c

�·Cassuli
www.cassun.advbr

,
'

Muitas felicidadespara V�ldemàr Victor
Mittelstadt, que no dia 4/5 completou mais
um ano de vida, quem' deseja é sua esposa

, '�olange Ap. Tandler'Mittelstadt
A linda Manuéla que nasceu dia 5/5 é a

felicidade dos padrinhos Eduardo e Tatiele

ir:
'o
u
cc
'Ol)
o
>

Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99
•

'O
Rua'Donaldo Gehring, 135 • Fone47 -3371 7511 - Fax 47 32751820 <.

. us direitos, a
, egócios jurjdíç

';

I.... ..
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. ERRATA: "PVA 2011 GRÁTIS e OPCIONAIS:Ar--condicionado.direção idfáulica, vidros e travas eJétrícas não estão í,ncIuí� no preço promocional dO
Novo SpaceFox 1.6 201011011 Total Flex conforme informado em alguns anúncíos de jornais e internet vígentes nos peliodos de 4 a 14 de maio, .

'Promoções válidas até 14/05/2011 para veículos em,.estoque na Caraguá. Frete incluso. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, c6d. 5U11C4, com preço
promocional à vista a partir de R$26.990,00. Novo Fox 1'.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10111, cód. 5Z31 R4, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.990,00,
Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5U21C4, com preço promocional à vista a partir de R$29.490,00. Novo SpaceFox 1.6 201011011 Total Flex com preço.
promocional à vista a partir de R$42.990,00. Qualquer percentualde desconto anula a presente promoção. Exceto para Novo Gol e Voyage. CET para esta operação:
16,60% a.a. IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos
cálculos das prestações e do CET. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800770 1926. Fotos meramente ílustrativas. WWw.vw.com.br

.
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www.autoeJite.ClOm.br Grupo Auto Elite 40 anos de c:redihirdada. BANCO VOLKsWAGEN " '
. "'�'" , '47 3�74 6000

..... "" ...

I,

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito

'
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Fiat conquista mais
I\. ."

quatro premies
A Fiat não se cansa de acumular prêmios. Agora são mais quatro para a

coleção: dois para produto e dois para publicidade. O Novo Uno ganha sua

nona premiação com o prêmio 10 Best 2011 na categoria "Melhor 1.0".
Realizado pela conceituada revista Cor ond Driver, presente em nove países, o
prêmio elegeu também o Fiat Bravo, que acaba de ser lançado, como "Melhor
Hatch Médio". Os outros dois 'prêmios foram para a publicidade da Fiat. Com

a campanha intitulada "Novo Uno. Novo Tudo" a marca ganhou Melhor Publi
cidade de Produto pelo prêmio Top Cor TV; no qual votam jornalistas do meio
televisivo especializados em automóveis. Eles também elegeram a campanha
"Saia do quase, vá de Fiat" como a Melhor Publicidade de Varejo.

Com o prêmio da Cor ond Driver, o Novo Uno torna-se efetivamente o grande
campeão do ano:

• "Carro do Ano 2011" e "Carro do Ano 2011 pelo voto popular", da revista
Auto Esporte.
• "Melhor Carro Imprensa Automotiva", "Melhor Carro Nacional" e "Melhor
Carro Popular", pela Abiauto (Associação Brasileira da Imprensa Automotiva).
• "Melhor Carro até 1.000cc" e "Melhor Carro de 1.000 a 1.599cc", pelo
prêmio Top Cor Tv.
• "Melhor Carro Nacional", pelo prêmio CAR Awards 2011 da revisto Cor

Magazine.
• "10 Best 2011 ", da revista Cor and Driver.

Fiat encerra o trimestre
na lideran�a de vendas
[Mercado] 07/04/2011
A Fiat encerrou o pnrnerro trimestre de 2011 com um total de i 72.003
automóveis e veículos comerciais leves emplacados. Os números, divulgados
pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea),
confirmam a liderança da Fiat no mercado brasileiro, com 22% de participa
ção. Com crescimento de 2,7% sobre o mesmo período do ano passado, o
desempenho da Fiat é novo recorde de vendas da marca nos três primeiros
meses do ano. Considerando as vendas apenas no mês de março, o volume
de emplacamentos da Fiat atingiu 64.539 unidades, também na liderança do

mercado, com 22,4% de participação.

A lista dos automóveis mais vendidos da marca é liderada pelo Uno, com um

total de 61.349 unidades emplacadas no período, seguido pelo Siena, com
24.815 unidades, e pelo Palio, com 23.281 unidades. Entre os comerciais

leves, a picape Strada mantém a liderança absoluta de vendes, com 2'8.030

emplacamentos. Outro destaque da marca entre os veículos comerciais. foi o

Ducato, que encerrou o' trimestre na liderança de seu segmento, com 3.280
unidades emplacadas.

CONFIAT - ConfianCja que só
'a Fiai oferece ao consumidor
Informações completas com as regras e condições no site www.fiat.com.br
Assistência" 24 horas
Cobertura: durante o período de vigência da garantia contratual, 24 horas

por dia e 7 dias por semana, inclusive sábados, domingos e feriados em todo
território nacional.
Benefícios: Acionando o Confiat você está certo de que seu veículo será repa
rado por uma oficina autorizada Fiat e isto lhe garantirá a "máxima tranquili
dade na preservação dos itens cobertos em garantia e ainda a qualidade dos

serviços.
Mecânico:
Envio de socorro mecânico para panes passíveis de reparo no local, desde que
não demande troca de peças, ferramentas e/ou equipamentos especiais.
Reboque:
Não sendo possível o reparo no local, é enviado o reboque para concessio
nária mais próxima, à escolha do Confiat e desde que localizada a uma

distância de 200 km do local da pane.
Acidentes:
Em caso de colisão, abalroamento ou capotagem envolvendo direto ou indire
tamente o veículo e que o impeça de se locomover por seus próprios meios.
Para os casos de acidente, o único serviço dispcnível será o de reboque a uma
distância máxima de 50 km do local do evento, retorno dos passage-iros ou

prosseguimento da viagem.
Disponibilidade de ônibus, táxi ou avião para transporte dos passageiros até

o domicílio do proprietário/usuário.
Hospedagem dos passageiros:
Se' não for possível providenciar em tempo hábil o "Retorno dos passageiros
ou prosseguimento da viagem", será fornecida hospedagem em hotel local.

(Transporte para retirada do veículo após reparação).
.

"

Fornecimento deurno passagem de ida em ônibus, táxi ou avião para que o

proprietário do veículo ou alguém apto devidamente indicado por ele, possa
retire-lo após sua reparação.
Veículo reserva:
Tendo o veículo ingressado na concessionária por um defeito que o impeça de
se locomover por meios próprios por mais de dois dias úteis, excluído o dia de
entrada na concessionária, será disponibilizado um veículo de aluguel da
marca Fiat.
Chaves / pneus furados ou danificados:

Reboque e/ou troca do pneu quando possível, visando sua entrega à

Concessionária ou Ponto Assistencial Fiat mais próximo.
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Mille Fir� 1.0 FLEX
'l3rake light
conômetro
eího no para-sol lado passageiro
pmetrQ digital
erriastrase.lras fum�..

choque dianteiro na�'c.or do vefculo
ada 12V
os dtrnatlzados verdes

�rtirde
RS 22.190,00
i"'_semU«a

ada+GOparcéIMde
R$260,0I

A partirde

RS 25.990,00
à vista sem troca

OU
Entrada + 60 parcelas de

R$343,OO

•
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