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Senador visita
ddades atingidas
Raimundo Colombo esteve ontem em

Jaraguá e anunciou movimento da
.

bancada catarinense em Brasília para
agilizar liberação de recursos.
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Pesquiso realizado no Grã-Bretanha indico

que o sensação de dor aumento ou diminui

dependendo do estímulo visual que vier
associado o ela. Ou seja, ver um ferimento
toma a sensaçõo mais desconfortável do

que ela seria se nõo se visse nada. No es

tudo realizado pela Universidade de Oxford,
os cientistas pediram a pessoas com dor
crônico e deficiências em um braço que ob
servassem o membro enquanto faziam uma

série de dez movimentos com a mõo, de for
mo o sentir dor na regiõo. Os participantes
do experimento fizeram o que foi pedido de

quatro formas diferentes: com nenhum tipo
de manipulação na forma como enxergavam o

braço; olhando omembro atravésde lentesque
não modificavam a dimensão do braço; usando
lentes que duplicovam o tamanho aparente do

braço e, por fim, usando lentes que diminuíam
o tamanho aparente do membro. A conclusão
foi de que o dor que as pessoas disseram sentir
durante os movimentos variou de acordo com

o que elas viam. Os participantes disseram

que a dor era maior quando viam o braço
maior e menor quando viam o membro visual
mente reduzido.

Fonte: BBe Brasil

I .

Grupo polonês é .

� atração na Scar
Bailarinos e cantores profissionais prometem
encantar o público na noite de hoje.
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Atriz revela que
sonha ser vilã

Santa Catarina
um Estado
de força, fé
e esperança.

Helena Ranaldi interpreta Dedina na novela
A Favorita, mas já pensa no próximo papel.

Página 15

CecIlia anunda
escolha técnica
Prefeita eleita descarta Maristela Menel

para presidir a Fujamo, mas diz que
vereadora deve integrar o governo.
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GuilhenneWeege
recebe premiação
Um dos herdeiros do grupo Malwee está
na lista dos cinco maiores destaques
empresariais de Santa Catarina.
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Região aia comitê
de reestruturação
Um dos objetivos é fazer um relatório

conjunto para batalhar por verba dos

governos estadual e federal.
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O MOTIVO BUROCRACIA
Alguémtem

notícia do FGTS?
Página 3
�
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Motivando u Segurança
no Trabalho
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Discurso e prática

OPINIÃO--------:-----�

EDITORIAL

A mobilização política que se vê desde o

início da semana envolvendo as esferas! de
governo estadual e f�deral em tóino de medi
das que, de alguma forma, permitam socorrer

flagelados vítimas da catástrofe
cliIÚática que se abateu sobre

(

Santa Catarina traz uma ponta
de esperança. Até porque há o

envfi?lvimento direto do presí
dente Luiz Inácio Lula da Silva
e do governador Luiz Henrique
da Silveira, tradicionais adver
sários polític6s. Não foi o caso

das grandes cheias de 1983 e

1984, quando governos parceiros não passa
ram da faláCia costumeira e ceracterístíca, de,

políticos que se aproveitam do caos pari�n
ganar. O grau de confiança de que os discur
sos proferidos até ago�a se tra;Q,§formem em

prática aumenta com declaraçâb'< pública do

ministro dos Transportes Alfredo Nascimento
e que ele pl;óprio a�ui a L��F "Fale�1çqm o

presidente e ele mê disse: Alfredo, aVise ao

governador e a população que o recurso não é
o prol:ílema, que-o recurso tem
que ser a solução. Não tem

que ter limite; o limite é trazer
Santa Catarina à normalida
de:" Mas não éesô a reconstru

ção de rodovié:s, portos, o que
permitirá a recuperação da
economia, do patrimônio pú
blico ou de hospitais e postos
de saúde, por exemplo. Além

disso, é preciso fazer com que reg,ursos
cheguem às mãos dos mais>ipobres, n�Tque
estes, que na base dà pirâmide social iêpre
sentam o sustentáculo da economia, de em

pregos, riquezas e impostos, não têmsçomo
se levantar por si só.

'

É preciso fazer
com que recursos

cheguem às mõos dos
mais pobres, porque
estes nõo têm como se

levantar por si só

CHARGE

HELENA CRISTINA LÜBKE, PROFESSORA DO CENTRO

UNIVERSITÁR!O DE JARAGIJÁ 00 SUl. (UNERJ)

O grande objetivo do novo acordo

ortçgráfíco (já foram f�ItQ§ três, acordos
oficiais,"aprovados pelos países falantes:
o de 1943, o de 1971 e o que vai vigorar
a partir de 2009) entre os países que fa
lam Língua Portuguesa - Brasil, Portugal,
Angola, Moçambíque, Cabo Verde, Gui
né-Bissau, São Tomé ePríncipe e Timor
Leste - é dar mais visibilidade ao idioma
no cenário internacional, uma vez que a

uniformização possibilitará maior inser

ção dos referidos países nos mercados
mais desenvolvidos e o estabelecimento
da língua portuguesa como um dos idio
mas oficiais da Organização das Nações
Unidas (ONU). Ainda, a ortografía-pa-

PONTO DE VISTA

Reforma ortográfica
drão facilitará o intercâmbio cultural en
tre os países que falam português.

É írnportante salientar que o acor

do prevê apenas a uniformização das

g:U,as,o,rtóg:rª,fias, atualmente em vigor
(a brasileira e a portuguesa), isto é,
do modo de escrever em português e

não prevê a uniformização do idio

ma, pois nenhuma ortografia de ne

nhuma língua do mundo dá conta do
fenômeno da variação, que é da pró
pria natureza das línguas humanas.

O referido acordo tem muita impor
tância porque o que interessa não é a

reforma ortográfica em si, mas o papel
político que o Brasil tem a desempe
nhar na comunidade lusófona. Portu

gal, infinitamente menos importante
que o Brasil no cenário político e eco-

DO LEITOR

Fez 64 anos a

enchente de 1944
"Quando se gosta da vida, gosta-se do passado, porque ele

é o presente tal como sobreviveu na memória humana". Certa
mente o pensamento da escritora americana naturalizada Mar

guerite de Crayencour, de origem francesa vem a calhar com as

circunstâncias que estão afligindo a população do Vale do Ita

pocu, face a ocorrência das chuvas as quais originaramenchen

tes e deslizamentos de terra, inclusive com perdas humanas.
Da memória do Sr Amadeus Mabfud veio as informações

que remontam a data de 24 de novembro de 1944, quando a

região do Vale do Itapocu foi duramente golpeada pelas cheias
do principal rio, o Itapocu. Na época, Jaraguá do Sul e o Dis

trito de Corupá, como os distritos doMunicípio de Joinville os

quais sofreram diversas perdas, nas áreas da agricultura; pecu
ária, indústrias (serrarias); estragos incalculáveis no sistema de

comunicação via de pontes e estradas, deixando rastro avassa

lador, cujamemória ainda está presente no imaginário coletivo
dos moradores mais antigos de nossa região,

No Distrito de Bananal, atual Município de Guaramirim, a

ponte coberta demadeira, que fazia a ligação comMassarandu

ba, nas proximidades da casa comercial secos & molhados, do
SrAmo Zindars foi arremessada sobre o barranco próximo, pe
las forças das águas doRio Itapocu, interrompendo a comunica

ção entre os municípios de Joinville e Blumenau. Além disso, o
leito do rio se transformou local de passagem de plantas de ba
naneiras, árvores derrubadas, animais e aves das propriedades
rurais de toda região, que viu sua economia arruinada a partir
do fenômeno da enchente. Passado 64 anos da fatalidade, a

região do Vale Itapocu volta a ser palco de seguidas enchentes.
O Rio Jaraguá é o principal agente do fenômeno, que originou
um quadro desolador, commuitas perdas humanas, por conta
dos deslizamentos de terras, em áreas que jamais se suspeitava
risco de vida, agravando a situação e exigindo ação conjunta
e providências, da sociedade e dos governantes, que respon
deram com solidariedade. O momento é de profunda aprendi
zagem, visto que o homem transgrediu e provocou a natureza,
a qual demorou, mas mostrou que algo está errado na organi
zação e sustentabilidade econômica e social de nossa região.
A sociedade virou-se de costas, com suas luxosas construções
e galpões industriais, mas a enchente veio sem pedir licença,
para denunciar as bases do progresso falho e frágil,

ADEMIR PFIFFER, HISTOR!ADOR E PROFESSOR (CElA/HISTÓRIA)

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta para a

Av, Prefeito Waldemar Grubba. 1400 • Baependi· CEP 89256·500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo. profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

nômico mundial, se recusa a ver que
quem lidera a lusofonia, hoje, somos

nós: só na metrópole de São Paulo há
mais falantes de português do que ern
toda a Europa! Defender o acordo de

uniformização ortográfica é' defender
essa liderança.

Por outro lado, o acordo envolve
muito mais questões de ordem econô
mica do que de efeito prático no uso

da língua. O gasto com a atualização
de livros e dicionários será grande e

as mudanças não facilitam o entendi- •

menta da língua porque, além de se

rem mínimas, nenhuma língua preci-
sa de acento gráfico" o falante nativo

recupera a pronúncia.
O acordo está pronto para vigorar.

Portanto, as polêmicas são inevitáveis.
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FALA Aí!

" É um risco real. "
ALBERTO MARCATTO,

SECRETÁRIO DE URBANISMO,
sobre a possibilidade de alagamento

no Rio Molha por causa de um

desmoronamento.

" Agente se

espreme
pata dormir. "

VANDERLENE RAMOS, 36,
MORADORA DO MORRO

DO SOTUCA, em Guaramirim,
abrigada na cosa dos pais

com o marido e quatro filhos.

" O prédio da CS
está seguro."
MAICON DA COSTA,

COORDENADOR DA DEFESA
CIVIL DE JARAGUÁ,

tranqüilizando moradores do prédio
localizado na Barra do Rio Cerro.

VAMOS LÁ?
"Todo mundo tem uma opinião. A Câ
mara quer ouvir todos." O texto é porte
de anúncio institucional do Câmara
de Vereadores de Jaraguá chamando
a população para a audiência pública
que debaterá o projeto da vereadora
Maristela Menell (PT do B), proibin
do a venda e consumo de bebidas
alcoólicas em locais públicos. Vai ser
no dia 2 de dezembro, às 19 horas. O
anúncio não cita o local da audiência,
mas supõe-se que seja no plenário do
legislativo.

Lá e aqui
A tragédia provocada pelas chuvas no Sul do país não tem merecido nenhuma

manifestações de senadores e deputados federais que não sejam catarinenses.

Os 'cabeças' do Congresso Nacional estão muito mais preocupados com emendas
ao orçamento da União para 2009, cada qual pressionando por mais brasas para
assar suas sardinhas do que com outra coisa. Mos, pelo menos os aposentados
continuam sendo lembrados. O senador Mário Couto (PSOB-PA), por exemplo,
cobrou promessas feitas durante as campanhas presidenciais. "que ia ser

afetivo, tratá-los com respeito; que jamais usaria o fator previdenciário. E,
agora, faz tudo ao contrário. Que lula é este? Queremos o lula antes de
ser presidente. Queremos o lula real; este é o disfarçado". disse o senador.
Antes que alguém mais afoito cite a liberação de verbas federais para socor

rer Santa Catarina, é bom dizer: o gesto reflete apenas um direito nosso e
,

uma obrigação do governo. E nada mais que mereça palmas, como o fazem

alguns hipócritas que no lugar dos olhos usam legendas partidárias.

FGTS
Como já foi dito pela coluna, a de

pender da burocracia as vítimas das
cheias vão penar por longos meses até
o saque de porte do FGTS para tentar
reconstruir suas vidas. Tanto é que
na semana que vem o presidente
lula assina decreto aumentando o

saque máximo vigente hoje, de RS
2.600 mesmo que o saldo seja bem

maior, e, ainda, eliminando parte
o

das exigências contidas nas regras
da Caixa. Hoje se exige até laudo téc
nico mesmo em municípios que decre
tam estado de calamidade pública.

TEMPO
A equipe de meteorologia da

Epogri/Ciram ternece informo,
ções atualizadas sobre a previsão
do tempo (http://cirom.epagri.
rct-sc.br!). No lado direito da pá
gina inicial é possível acessar as
informações de previsão de tempo
e o monitoramento do índice das
chuvas nas últimas três horas nos

regiões atingidas. Em virtude da

situação emergencial, a atualiza

ção vem sendo feita em intervalos
máximos de quatro horas.

I!I'---" ---

Saint Sebastian
F L A T

:H�otel e�Resta'ilranta
, '(47) 3275-7500
, www.saintsebastian.com.br
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E ELES?
Na guerra pela audiência, os telejornais da Globo, Bandeirant
e Record foram produzidos ao vivo, de Blumenau e Itajaí na noite
de quintqzfeira. Mas alguém precisa informar a essa gente que
entre estas duas grandes cidade�iexistem outras duas praticamen·
te destruídos: Ilhota e Gaspar, que também vão precisar de ajudo
por muito tempo ainda. E que sequer foram citadas em sobrevôos
Jeitos com os helicópteros dos emíssercs.

POIS É
,A área ruràl de Jaraguá do Sul, como de resto a região, também
foi duramente atingido. Mos, até agora, nenhuma manifestaçõo
público da Comissõo de Agricultura e Meio Ambiente do Câmara
.de VereadQ,��s. Alguém já foi ver o prejuízo, J� sygeriY....I1l.�:�idas ao.
menos palidtivos? Na hora de escolher os .ph�'siHentes afís comis�':YY'
sões permanentes do legislativo é uma briga de foice. E depois,
para que servem além do rotina burocrática?

POSITIVO
Projeto do vereador Ronaldo Raulino (POn prevendo incentivo às
bandas e artistas locais, aproveitando o público de grandes even

tos para lançar novos nomes, foi aprovado pela Câmara. Quando
os eventos tenham promoção ou patrocínio da Prefeitura, ou

�,;quando envolvam o!i'patrimônig público, a exemplo do Arena,
t. espetáculos musicais de carMer internac.ional serão abertos
com banda nacional. Quando a apresentação for de nível na-

.

nal, banda local abre o espetáculo.
, 'x,· ",;� ,,c

'RAUOXO
reali�q..!Lç é.patéticg,��Em algun�<çstados d9 ..nordes,�,�rasil

.

população reza pára' chover enquanto caminhões pipas percor-

!rem os se,!:lões levando água poro que ninguém morra/�e sede.

Jm Sa,nta' tarina� aÁ�qpulaç�.9 atingida e.,ela tragédiq,c!imáticq
:,teza por

..

• apareçq!:;'Olgum '0»5 caminhões pipa que distribuenji�;
água potáv'êl.

"

"

&!il�tOTEAIiENTOS
Editais para novos loteamentos continuam sendo liberados pela
Prefeitura. Alguns deles localizados em bainps onde há áreas de
'risco, o que nõo quer dizer que, mli:essariam�nte, sejamJparte de
las. Nõo seria mais prudente sustar a abertura de novas áreas com

y,tal finati e para se ter certeza de que não võo provocar proble-
no fuMP?

JÁ É LEI
leva o número 14.4�3/08. A partir de agpl9, um mínimo de dez

por cento de imóveisconstruídos através dos programas habita
cionais overno Estado serõo reservados às pessoas com

politica@ocorreiodopovo.com.br
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Garcia sugeriu as emendas

Funerárias
em análise
JARAGUÁ DO SUL

Outro projeto do Exe
cutivo que pode entrar na

pauta de segunda-feira é o

que dispõe sobre o serviço
funerário no município. A

proposta recebeu emendas,
que foram discutidas pelos
vereadores em uma reunião
na última quinta-feira. As

principais modificações di
zem respeito ao prazo do
contrato, dez anos prorrogá
vel por mais dez conforme o

texto assinado pelo prefeito
Moacir Bertoldi (PMDB).

Segundo o proposítor
das emendas, Pedro Garcia
(PMDB), a concessão deverá
ser outorgada por cinco anos,
prorrogável por mais cinco,
prazo defendido pelos vere

adores Terrys da Silva (PTB)
e Ronaldo Raulino (PDT).
Já o número de concessio
nárias deve ser mantido em

seis, na modalidade menor

preço, informa Garcia.
Ele também cita o exem

plo de Joinville onde, por
meio de licitação, quatro
funerárias exploram o ser

viço em sistema de rodízio.
"Isto não está dando certo.
O Ministério Público já está
interferindo, porque se é
concessão não pode ter rodí
zio. Então tudo isso nós es

tamos cuidando para que em

Jaraguá não venha ocorrer".

. Aqui, diz, o usuário poderá
fazer a opção pela funerária.

ARQUIVADO

POLíTlCA---------

Rejeitada criação de cargos
Proposta do Executivo e emenda de vereador não passam
JARAGUÁ DO SUL

Exatos 30 dias depois de
protocolado, a Câmara de Vere
adores rejeitou projeto de lei do
Executivo para ampliar em oito
o número de cargos efetivos na

Prefeitura. Pela proposta, se

riam criadas três vagas para
jornalista, três de auxiliar de
eventos culturais, e duas para
analista em assuntos culturais.
Se o texto fosse aprovado, o pre
feito Moacir Bertoldi (PMDB)
poderia efetivar candidatos re

jeitados no último concurso pú
blico realizado pelo município,
em janeiro deste ano, alguns
deles hoje ocupando cargos de
confiança no governo.

Na sessão da última quinta
feira, o projeto recebeu votos fa
voráveis apenas dos vereadores
do PMDB Jaime Negherbon e Pe
dro Garcia, e do governista Afon
so Piazera Neto (PR), que havia
pedido vista à proposta na sema
na passada. Outros sete foram
contrários à ampliação das vagas,
incluindo o tucano Eugênio Gar
cia, que apresentou uma emenda
para tornar a proposta com efei
tos legais a partir de l°de janeiro
de 2009, o que deixaria a decisão
das nomeações para a prefeita
eleita Cecília Konell (DEM).

"Estas vagas ora pretendidas
deveriam estar programadas no

projeto que aprovamos em no

vembro do ano passado prevendo
as vagas para o concurso públi
co", afirmou Garcia, que, acabou

Vereadores contrários defenderam que iniciativa deve ser da próxima administração

Oontrários db projeto
• Dieter Janssen (PP) ;;1-

,!:x_'-

• Eugênio Garçia (PSDBr
• José Osório de Ávila (DEM)
• Jurandir Michels (PV)

• Ronaldo Raulino (PDD
• Rudolfo Gesser (PP,�
• Terrys do Silvo (PTB)

Também foram contrários à
emenda os progressistas Dieter
Janssen e Rudolfo Gesser, Ter
rys da Silva (PTB), JurandirMi
chels (PV) e Ronaldo Raulino

(PDT), que justificou: "Tenho
acompanhado mais próximo
este novo organograma e será
diminuído de seis a sete secre

tarias, o que significa, num pri
meiromomento, menos 100 car

gos de confiança. Estamos aqui
na contramão do que pretende
a próxima administração", de
clarou Raulino, acrescentado
que, caso assim entenda a pre
feita eleita, caberá a ela propor
ampliação de vagas.

votando contra o projeto após ter
tido sua emenda rejeitada por
seis votos contra cinco, com voto
de Minerva da presidente Maris
tela Menel (PT do B). CAROLINA TOMASELLI

Veto à LOO ameaço trancar a pauto
Vereadores se reúnem antes da sessão de segunda para incluir veto na pauta do dia

Maristela teve emendas reprovadas

JARAGuÁ DO SUL

Vereadores se reúnem na

próxima segunda-feira, antes da
e

sessão, para analisar veto do Exe
cutivo à LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) para 2009. Oveto
estava para ser votado na última
quinta-feira, mas.foi retirado-da
pauta após consenso dos verea

dores. A sessão chegou a ser in

terrompida por alguns minutos.
Se não for colocado em votação
na próxima sessão, a pauta da
Câmara ficará trancada.

A LDO foi aprovada mês pas
sado com algumas alterações

na proposta original, a partir de
emendas elaboradas pela asses

soria jurídica da Câmara e assi
nadas pela presidente da Casa
Maristela Menel (PT do B). Ape
nas duas das emendas apresen
tadas por ela não passaram pelo

. crivo rios vereadores e, portanto,
ficaram de fora do texto remetido
ao Executivo.

Foram justamente estas
emendas que o prefeito Moacir
Bertoldi (pMDB) desconside
rou, vetando parcialmente a lei,
que estabelece os programas e

ações que deverão ser executa-
I

dos pelo poder público e constar
no orçamento do município do
próximo exercício financeiro. A
proposta orçamentária também
já tramita na Casa, estimando
a receita e fixando a despesa
do município para 2009 em R$
288.234.528,12.

'Esta semana, a presidente so

licitou aos vereadores que inte

gram as comissões permanentes
da Câmara que agilizem as análi
ses para que a LOA e outros pro
jetos possam ser votados. Restam
apenas cinco sessões para o fun
do período legislativo.
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IN LOCO

Senador percorre
bairros atingidos
E anuncia vinda do relator do Orçamento
JARAGUÁ DO SUL

O senador Raimundo Colom
bo (DEM) visitou ontem alguns
dos bairros atingidos pelas chu
vas em Jaraguá do Sul. Antes,
almoçou com a prefeita eleita
CeciliaKonell (DEM) e dirigentes
do partido para tomar pé da situ
ação e passar informações acerca
da liberação de recursos para os

municípios catarinenses. "Esta

mos fazendo umamovimentação
lá em Brasilia para dar todo res

paldo e ter a agilidade necessária
para que estes recursos sejam au

torizados, a maior parte já foi, e
que chegue até as pessoas".

Colombo anunciou a vinda

para o Estado do relator do Or

çamento da União para 2009,
senador Delcídio Amaral (PT),
prevista para a próxima sexta

feira. A intenção, diz, é garantir
a inclusão de verbas "significati
vas" para as cidades catarinenses.

'Agora tem a cobertura da mídia
nacional. Está todo mundo sen

sibilizado, mas daqui a dois, três
meses as coisas tendem a cair no

esquecimento, na burocracia e o

problema é muito grave. Precisa

de recurso pormuito tempo e nós

não podemos nos descuidar por
que a responsabilidade é grande
e exige uma ação muito forte",
declarou o senador, em entrevis

ta coletiva à imprensa.

CAROLINA TOMASELLI

Medidas do

governo,
Raimundo Colombo tam

bém adiantou queno início da

próxima semana o governo do
Estado deve anunciar algumas
medidas. "O Estado está plei
teando junto ao governo fede
ral recursos que estavam tran

cados como, por exemplo.jías
letras do Ipesc, que em breve
serão liberados. Existem ou

tras coisas em curso para ca

pitalizar o governo do Estado

para que ele possa fazer fren- ,

te a esta demanda que vai vir
em função desta catástrofe",
informou.

O CORREIO DO POVODSABADO, 29 DE NOVEMBRO DE 2008

Cecilia diz que prioridade em
2009 será reconstruir a cidade
JARAGUÁ DO SUL

A prefeita eleita Cecília Ko
nell (DEM) disse ontem que
as ações definidas para seu

primeiro ano de governo terão

de serem postergadas e que a

prioridade, assim que assumir

a Prefeitura, será reconstruir

a cidade e atender as famílias

atingidas. O plano de governo
da coligação "Unidos Por Jara
guá" não previa medidas dire
tas visando combate a desliza
mentos e enchentes, a não ser

apoio à instalação de polícia
ambiental na região.

"Tínhamos programado
todo um trabalho e que agora
terá de aguardar", resumiu a

prefeita eleita, destacando a

criação deumcomitê integrado
pelas Prefeituras da região que
vai atuar na busca de recursos

junto aos governos estadual e
federal (leiamatéria página 6).
Cecília vem acompanhando a

situação nos bairros e atuando

no auxílio às famílias. "Saber

que se perdeu tudo é algo difí
cil de entender. Nos sentimos

impotentes e sem saber o que
falar para ajudar no conforto

emocional", resumiu.
Em fase de definição da

equipe de governo, a prefei
ta eleita também disse que,
diante das circunstâncias, a

escolha do futuro presidente
da Fujama (Fundação Jaragua
ense do Meio Ambiente) terá

que ser analisada com muito

critério. "Será preciso ter co

nhecimento técnico", resumiu
Cecília, descartando a possibi
lidade de nomeação da verea

dora e atual presidente da Câ

mara, Maristela Menel (PT do

B), para o cargo. "Ela deverá
ser chamada, mas para outra

função", resumiu a prefeita,
lembrando que Maristela já é
funcionária pública. "É uma

pessoa importante, que tem

um trabalho louvável e já tra

balhou comigo", acrescentou.
Este ano, a vereadora, que já
foi filiada ao PFL, concorreu
à reeleição pela coligação en

cabeçada pelo prefeito Moacir

Bertoldi (PMDB).

Prefeita eleita descartou nomeação de Maristela Menel para a Fujama

Colombo diz que retorna a,Brasma pqra pressio.nar por mais recursos
, , .

VESTIBULAR
Modalidade de- Ensino a Distância

Duração de 2 a 3,5 anos

Cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC

:' Gestão Empreenâedora :de Negócios (Processos Gerenciais)
· Comércio Exterior

.

" Gestão da Produção Industrial Aulas Ministradas em: Jaraguá do Sul
· Marketing Av, Marechal Deodoro oafonseca, 320 - Sala 34
, Gestão Pública
· Logística
· Gestão Financeira' .:-

· Pedagogia - Licenciatura

,

Inscrições até o dia 05 de dezembro de 2008
Taxa de Inscrição: R$ 50;00

Data da Prova: 07 de dezembro de 2008

Informações:
Grupo Uninter
4732761268
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completa a equipe representando
o Projaraguá.

O deputado Mauro Maria
ni e o procurador municipal de
Schroeder, Paulo Mattos, parti
cipam como colaboradores do
comitê e farão a ponte das infor
mações obtidas no levantamento
regional de impacto das chuvas
com o governo nacional e muni
cipal. Ainda no período da tar
de o comitê iniciou as reuniões
para, na segunda-feira, Mariani
poder levar um relatório de per
das e necessidades a Brasília.

Os dados serão encaminha
dos ao governador de Santa Ca-

_

tarina e ao relator do orçamento
da União, Senador Delcídio do
Amaral que estará em Santa Ca
tarina na próxima quinta-feira
(4/12) para visitar as áreas atingi,
das e verificar a disponibilidade
de recursos necessários para o

Estado. Apesar de Jaraguá do Sul
ser reconhecida como a cidade
commaior necessidade, nenhum
representante do município foi
enviado para

- manífestar-se na

formação do comitê.

FREDERICO CARVALHO

Região cria comitê de reestruturação
Grupo montará conselho para trabalhar com governo estadual e federal

r.w _O CORREIO DO POVO
� SABADO, 29 DE NOVEMBRO DE 2008

UNIÃO

Representantes das cidades
participantes da Associação dos
Municípios do Vale do Itapocu
(Amvali), de órgãos governamen
tais e empresariais, reuniram-se
na manhã de ontem para orga
nizar um comitê que montará o

Conselho Intermunicipal de Re
construção. O grupo terá como

missão, agir junto ao governo
estadual para que os municípios
do Vale do Itapocu sejam benefí
ciados de forma justa em decor
rência dos prejuízos acumulados
nestes dias de chuva constante,
enchente e desbarrancamentos.

Para a presidência do comitê
foi eleito o secretário executivo
da Amvali, Alessandro Hansen
Vargas. Guido Bretzke participa
do comitê em nome das asso

ciações comerciais -e do Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul e
Adriano Antônio da Silveira re

presenta o CPL (Centro de Profis
sionais Liberais). A Secretaria de
Desenvolvimento Regional de [a
raguá do Sul participa do grupo
através do secretário Lia Tironi
e o empresário Márcio Silveira,
ex-secretário de Desenvolvimen
to Econômico de Iaraguá do Sul,

Usinas e represas da região
-

nao preocupam o governo

Autoridades da região se reuniram ontem para dar início ao trabalho de levantClmento de prejuízos

CORUPÁ/SCHROEDER dos operadores não é muito
Apesar da intensidade das diferente da tranqüilidade de

chuvas os municípios de Co- Corupá. Hilário Ender, funcío
rupá e Schroeder estão relati- nário da usina, afirma que os

vamente tranqüilos quanto à níveis estão em torno de 7,11
segurança das represas e usinas metros. "Dentro do ideal lia
dos municípios. balhado pelos técnicos". No

Em Corupá, o Secretário de entanto, na Defesa Civil de
Agricultura e Meio Ambiente, Schroeder não há tanta despre
Júlio César Dominoni, afirma ocupação. ''A gente sabe que
estar "tudo sob controle". Se- sempre pode acontecer algo",
gundo ele os níveis estão todos afirma Denílson Weiss, coor
normais e a principal preocu- denador da Defesa Civil local.
pação do município é com a Mesmo com as possíbílídades.
queda de barreiras. Díariamen- Weiss declara que está atento
te o secretário faz uma ronda' 'para o caso.da intensidade das
pelo interior do município para chuvas aumentar.

"

� monitorar a situação das vias: ' Nà cidade. foram registrad(Js '

� "É bastante trabalho. Fazemos até agora 45 desalojados, 'seis'
� manutenção para, pelo menos, desabrigados, 15. residênci�s,a.,
permitir a trafegabilídade nas danificadas, e duas destrUl-
vias", diz Dominoni. A quanti- , das por desbarrancamentp-..
dade de ocorrências do 'gênero '

Os serviços essenciais cQ_nlP
ainda não foi levantada.

'

energia e transports foram d��Na Usina do Bracinho, erri nifícadós e tiveram o atendI:
Schroeder, o posicionamento 'nient� prejudicado."

-

"
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Moradores tentam voltar à rotina
Quem viu de perto o desmoronamento garante: desastre jamais será esquecido

NÚMERUSDI
ENIURrlADJf;l;'i�':r:"'" ',', tw

JARAGUÁ DO SUL O desmoronamento e a fumaça,
A vista da sacada do pré- só consegui pegar o celular e

dia da CS, na Rua Walter Mar- sair correndo", relembra.

quardt, na Barra do Rio Cerro, Na Barra do Rio Cerro, a

mudou completamente .desde localidade com maior risco de

domingo. Aos poucos, a vida desmoronamento é o barranco

de alguns moradores próximos nos fundos do Posto Cidade e

ao local da tragédia volta ao a lateral, RI 105, onde as casas
,

normal. No entanto, o cenário foram desocupadas. Durante a

visto naquela madrugada ja- semana, deslizamentos de terra

mais será esquecido. "Foi mui- , derrubaram o muro nos fundos
to angustiante abrir 'a janela e do posto e atingiram o compar
ver tudo no chão. Quando lem- timento onde são guardados
brou de tudo, sinto uma tris- os botijões de gás. O posto de

teza muito grande", comentou combustível permanece inter

a executiva de contas Geciane ditado por medida de seguran
Maria Roden, uma das mora- ça. Conforme o gerente do es

doras do edifício da CS. tabelecimento, Giovani Becker,
Ela voltou para o prédio na todos os funcionários pegaram

quinta-feira, depois de ficar 15 dias de férias. "Moro na Bar

três dias na casa de uma amiga. ra há 25 anos e nunca imaginei
Geciane afirma que não sente que algo assim pudesse aeon

medo de continuar morando tecer", comentou.
no local, cuja garagem está in- No Rio Molha, cerca de 15

terditada em virtude das racha- casas permanecem interdita

duras causadas pelo aumento das. Hoje ou amanhã, geólogos
do nível do rio que passa atrás. da Defesa Civil de São Paulo

A sensação predominante, se- devem realizar uma avaliação
gundo ela, é a angústia por dos pontos mais críticos do

tudo o que aconteceu. 'Acordei município.
ouvindo gritos de que o mun-

do estava acabando. Quando vi DAIANE ZANGHELINI

CORRETORES
, ,

DE IMOVEIS
Se você tem pró-atividade e busca uma carreira

desafiadora e promissora, mande seu

currículo ou faça contato.

REQUISITOS:

• pró-atividade
• dinamismo

BENEFíCIOS:

• ótima remuneração
• excelente ambiente
de trabalho

• facilidade de negociação • treinamento e

acompanhamento
• condução própria • excelente estrutura

• disponibilidade para
início imediato

Currículos: rico2003@ig.com.br

Contatos: Fone: 47. 8403.8453

47. 9963.9830·

"Acordei ouvindo gritos de que o mundo estava acabando", relembra Geciane

Defesa Civil fica em alerta no

fim-de-semana em seis bairros
JARAGUÁ DO SUL

A Defesa Civil registrou
novos

.

deslizamentos de ter

ra ontem. Dessa vez, o bairro
.

atingido foi o Rio da Luz, perto
da Cohab. A queda de barrei
ra aconteceu na manhã de on

tem e 20 famílias tiveram que
deixar suas casas. Também há
uma área de risco na localida
de de Jaraguazinho, no Gari

baldi, onde oútras 20 famílias

desocuparam as residências

por medida de segurança na .

quarta-feira.
Neste fim-de-semana, o ór

gão ficará 48 horas em alerta
nos bairros Rio Molha, Bar
ra do Rio Cerro, Rio da Luz,
Tifa Martins, Ilha da Figueira
e Estrada Nova. As equipes
em regime de plantão estarão

à disposição da comunidade
em pontos estratégicos de três

bairros: no Rio Molha, perto da
barreira (Rua Adolfo Antônio

Emmendoerfer); na Barra do

Rio Cerro, próximo ao Posto

Cidade e ao prédio da CS (Rua
Walter Marquardt), e no Rioda
Luz, nas proximidades da Co
hab. Nos bairros Ilha da Figueí
ra, TifaMartins e Estrada Nova

haverá. equipes volantes, que
farão rondas nos bairros para
atender as ocorrências.

RUAS INTERDITADAS

Além da RI 105, na Barra

do Rio Cerro, duas ruas devem

permanecer interditadas neste

fim-de-semana: a João Januário
.

Ayroso, no trecho nos fundos
do Parque Malwee, e a Estrada

. Geral do Garibaldi, na: locali
dade de Jaraguazinho (divisa
com Rio dos Cedros). Ontem,
o tráfego também estava nor

malizado nas ruas Walter Mar

quardt, Joaquim Francisco de
Paula (perto da Menegotti Ma
lhas) e na localidade de Lado

Pequeno, no Garibaldi (fundos
do Campo do Flamenguinho).

"jMQis�e '7 mj( COSQS
âtingidas por alagamentos ou

deslizarn¢ntos

Maisde 300
deslhom'entos

de terra

15 POnteSde,!11adei�a
destruídos

4)\t'pontes de ·concf�uo
danificados

JARAGUÁ DO SUL

Pomo do Borro
fica fechado

.

A Secretario de Saúde informou

que o Pomo do Borro do Rio Cerro deve
permanecer fechado durante a próxi
ma semana. O local foi atingido pela
chuva no fim-de-semana e o equipe
perdeu móveis, vacinas e prontuá
rios. O secretário de Saúde, Sérgio
Ferrazzo, informou que o Prefeitura
está fazendo o possível para renbrtr
o posto o quanto antes .

JARAGUÁ DO SUL

Caminhões poro
transportar águo
o Samae precisa de caminhões

tanque poro auxiliar no transporte
de águo potável poro os municípios
atingidos pela enchente, como Itajaí,
Blumenau, Rio dos Cedros e outros.

Empresas que quiserem disponibilizar
os veículos podem entrar em contato
com o Somae pelos telefones de plan
tõo: 3371-0590 e 3371-4109.
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o drama de quem perdeu tudo
Moradores da Tifa Martins contam como foram os momentos de pânicoJARAGUÁ DO SUL

'Aínda não caiu a ficha". Foi
assim que Célia Regina Tavares,
38 anos, resumiu o sentimento
de não ter onde morar, cerca de
uma semana depois do desliza
mento de terra que deixou sua
família desabrigada. Ela e o ma
rido pagavam aluguel na casa

número 106 daRua Irineu Franz
ner,na TifaMartins. Na hora que
a terra deslizou, por volta das 11
horas, eles estavam em uma festa
de Primeira Comunhão na casa
ao lado. Foi nesse momento que

do. Se não fosse os carros o barro
teria caído todo na casa", relatou
Célia. A única coisa que eles con
seguiram retirar da residência foi
o' carro. Eles quebraram uma pa
rede do quarto e removeram o ve

ículo que, com o impacto, entrou
em um cômodo da casa. "Não
nos arrependemos, com a ajuda
dos amigos conseguimos tirar e

o prejuízo foi menor", comentou
a moradora. Agora a família está
abrigada na casa de uma amiga.

Silvana Martins, Maria e Bruna
perderam a vida.

O marido de Célia, Daniel de
. Souza, 38 anos, relata que havia
40 pessoas no local e que o de
sespero tomou conta de todos.
Além da casa deles mais duas
residências foram parcialmente
soterradas. Eles e as outras pes
soas pularam o muro dos fundos
da casa.Estavam estacionados na
frente da residência seis veícu
los, que serviram de contenção.
"Na hora não sabia o que tinha
acontecido, foi tudo muito rápi-

(#�;''''�i.��� :i

Daniel de Souza mostra como ficou a casa onde morava depois do deslizamento
GENIEW RODRIGUES

a I AIDS.
Detenha a chegada da AIDS: use camisinha. Sua ação á fundamentall

l' da dozombro
Dia Mundial da

Luta Contra a AIDS
SECRETUIA MUNICIPAl

!!.!!!!! 'REfUTURA DE
,IMAGUÁ DO SUL

Famílias ficam em situação difícil
Para garantir segurança dos filhos, moradora do Molha fIca alojada em escola
JARAGUÁ DO SUL

A vigilante Elaine dos Santos,
28 anos, agora está longe do pe
rigo que a assombrava desde o

sábado à noite. Mãe de cinco me
ninos ela saiu da casa onde mora
com eles e omarido no Bairro Rio
Molha. "Ficamos sem água, tinha
que deixar o balde na chuva para
poder dar água para os meus fi
lhos", descreveu. Agora ela está
abrigada na escola Holand Dor
nbusch.Quando questionada da
possibilidade de perder tudo o

que construiu, Elaine não hesi
ta e fala: "Temos que d3J graças

a Deus que estamos com nossos
filhos fora de perigo", declarou.

Situação parecida vive a dona
de casaVaneMessias, 42 anos. Há '" .

quatro meses ela perdeu tudo em
um incêndio, na casa de madeira
onde morava na Rua Alvino Flor
da Silva, no Jaraguá 84. Ela cons
truiu uma nova casa (que ainda
está pagando) e mobiliou o imó
vel. Com a enchente a moradora
perdeu o pouco que tinha. Ela
também tem dificuldade de arru
mar um emprego, já que possui
uma doença rara. O telefone para
ajudar Vane é 03276-2044.

-

'Graças a Deus tenho meus filhos'
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Coordenador da Defesa Civil trabalhou incansavelmente para salvar vidas

� Quando clareou o dia a

gente viu o tamanho da

complicação. Quando vimos
aquilo no amanhecer, parecia
um cenário de guerra.�

Por trás de lágrimas, es

combros e do cenário de

destruição que tomou conta
de Jaraguá do Sul nesta últi
ma semana, existiam anjos de
carne e osso. Bombeiros, poli
ciais e voluntários ajudaram
nos trabalhos da Defesa Civil

que lutava incansavelmente
contra a fúria que vinha do
céu e da terra.

Um desses anjos é o coor

denador da Defesa Civil, Mai
con Leandro daCosta, 32 anos.

I

Atuando por 15 anos no Cor-

O Correio do Povo: Como foi esta semana
de trabalho para você?

Maicon Leandro da Costa: Nos três pri
meiro dias, de sexta até segunda, quando
aconteceu aquele episódio (na Barra), nós dor
mimos umas cinco horas no total.A gente se ali
mentava com fruta, com algo que a comunidade
arrumava.

OCP: A Defesa Civil do município estava

preparadapara tuna calamidade dessas?
MLC: Não. Ninguém estava preparado. Em

Blumenau, que eles já têm um histórico de en

chentes, já fugiu do controle. Nem bombeiro,
nem Defesa Civil, têm estrutura suficiente para
atender tudo ao mesmo tempo. Por isso, os vo
luntários forammuito importantes. A equipe da
DefesaCivil conta com quatro pessoas fixas e ou
tros 70 voluntários.

OCP: Mesmo vocês que estão acosbnnados
a lidar com imprevistos e acidentes ficaram

,

abalados com tudo isso?
MLC: A tristeza bateu. Mas depois que eu

entro na minha casa, esqueço tudo aquilo que
eu fiz. A gente não pode se abalar porque lá na
frente sempre tem pessoas que precisam da gen
te. Se nós nos abalarmos como vamos ajudar?
Não é por frieza, mas euparticipei do resgate das
doze pessoas, e paramim, foi uma coisa normal.
Claro, não é uma ocorrência normal do dia - a -

dia. Só que eu tento mostrar para a comunidade

que é normal. Eu atendi aquelamulher e as duas
crianças, no Tifa Martins, e quando saí de lá
fui atender um caso de desmoronamento. Eu

não poderia baixar a cabeça e ir para casa es

quecer tudo, porque a cidade estava um caos.

No domingo demanhã, quando já eram quatro
mil casas afetadas, a situação fugiu mesmo do

, controle.

OCP: Qual omomento mais dificil?

po de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul, profissão
que herdou do pai, e desde
fevereiro no comando da De
fesa Civil, Maicon fala ao O
Correio do Povo sobre os trab
alhos de resgate, que segundo
ele, foram os mais marcantes

de sua vida. Quem encarou o

perigo de frente, revela que
mesmo nos momentos mais

difíceis, a esperança de salvar
vidas prevalecia.

DEBORA VOLPI

MLC: O que mais me doeu, foi a questão
das crianças. Porque eu tenho um filho de cin
co anos. E ele me perguntava, 'pai tu não vai

trabalhar de novo de noite, né?' E eu sabia que
ia chegar em casa e ia ter o carinho dele, mas
eu imagino a dor de um pai que perdeu a es

posa e dois filhos. E daquele rapaz que perdeu
toda a família. O que tambémme chamou aten

ção foi o que a polícia fez no atendimento naque
'Ie acidente ali da mãe e das duas crianças. Eles,
que eram para fazer a segurança, semeteram no

meio para ajudar. A polícia se empenhou. Nós
estávamos com muita vontade de encontrar

pessoas com vida. Porque a Defesa Civil chegou
em quatro pessoas, os bombeiros chegaram ern

mais ou menos 20 pessoas, mais uns dez poli
ciais, e mais a comunidade. E quando a gente
não conseguiu o êxito foi bastante triste. Não só

paramim, mas para todos. Ainda mais quando
encontramos as três juntas, (mãe e duas filhas)
foi omais dolorido.

OCP: E como furam os traba1hos no local da

maiortragédia, naBarra?
MLC: Eu fui um dos primeiros a chegar ao

local, às 2h da manhã, e o subcomandanté do
bombeiro foi o primeiro a encontrar a pessoa,
com vida. A experiência deles (dos bombeiros)
contoumuito. Porque todomundo chegouem si

lêncio no local. Aí aDefesaCivil já providenciou
máquinas e caminhões para deixar à disposição
dos bombeiros. Quando o bombeiro chegou, fa
zendo silêncio e começou a pedir se existia al

guém embaixo dos escombros e escutou aquela
pessoa pedindo socorro, aquilo para nós foi um
alívio. Aquilo foimuito rápido, uns 40 minutos.
É um trabalho recorde na área de resgate, porque
os escombros eram demais. FOramuns 40minu

tos para resgatar a única pessoa com vida.

OCP: O que atrapalhou os traba1hos?
MLC: Quando clareou o dia a gente" viu o

tamanho da complicação. Quando vimos aquilo
no amanhecer, parecia um cenário de guerra. Eu
nessesmeus 15 anos debombeiro, nuncapresen
ciei algo assim. Mas sempre trabalhamos com o

intuito de encontrar pessoas com vida. A gente
sabe que com o passar das horas, as chances vão
diminuindo. A nossavontade sempre, era que se
achasse uma bolha de ar, onde se concentra laje
com laje, e pode acontecer de uma pessoa ficar
ali com oxigênio. Mas era muito difícil. O que
mais dificultou foram os escombros, porque as

máquinas tinham ,que trabalhar muito devagar,
uma pessoa poderia estar ali em cima

(flJ:Fssas�poderiam!H'evitadas?
MLC: Ali (na Barra) não tinha como prever.

Ninguém imagina. Gam que onde há morros,

você sabe que o risco é eminente. Mas alinão era
uma área de risco, estava longe do barranco.

OCP: A cidade sofreu prejuízos incalculá
veis.Quanto tempo você acha que vamos levar
para recuperar?

MLC: Eu imagino que os prejuízos passam
deR$ 6milhões, fora os da economia que é mui
to mais que R$ 10 milhões. Não tenho noção de

quando vamos recuperar tudo isso. Itajaí alagou,
vai baixar a água e as casas vão estão ali. Mas em
Blumenau, Ilhota e Jaraguá não vão estar mais.

Então,muita casa vai ter que ser demolida, como

por exemplo, no TífaMartins. O problema é que
a cidade tem loteamentos clandestinos e Jaraguá
crescemuito, e cresce desordenadamente.

OCP: O que a população e o poder público
precisam fazer de agora em diante para dimi
nuir os riscos de catástrofes como essa?

MLC: Vai ter que ser feito um trabalho de

conscientização. A gente sabe que é complicado,
mas o ideal é chamar um engenheiro e fazer um

projeto antes de construir. Procurar aDefesaCivil
e aPrefeitura para saber se é permitido construir

ali. Porque muitas residências que foram des

truidas, era porque não tinha nenhum tipo de

alvará, de vistoria, como acontece no morro da
BoaVIsta.

OCP: Perto da tragédia na Barra, os mora
dores ainda COITenl algmn risco?

MLC: A gente pede para eles saírem da re

sidência. Há um risco. A vulnerabilidade coloca
em risco bens materiais e seres humanos, nós
estamos tentando zelar pelas vidas. E a preocu

pação também vai ser na hora de voltar. O mais

certo seria demolir e tirar aquelas pessoas dali.
Mas colocar onde?

OCP: Qual a situação no Rio Molha?
MLC: Da sexta capela até onde caiu o bar

ro, mais uns 50 metros, aquilo ali tudo é uma

área de risco. Aquilo ali pode deslizar e trazer as
casas. A nossamaior preocupação é com Q ribei
rão. Se esse barro fechar o ribeirão, o barro vai
conter a água, isso pode dissolver e promover
uma grande onda de água.

OCP: O que pode acontecer quando o sol

apareceremJaraguá?
-

MLC: A hora que o solo secar vai abrir. Ele

racha, chove e entra mais água. Isso vai desbar
rancando. As. chuvas continuando, os riscos são
eminentes. Mas com o sol, o problema é que
entra água nas rachaduras do solo e desmorona
aíndamaís,

OCP:Qual fui o papel da imprensa?
MLC: Uma das grandes parceiras da Defesa

Civil foi a imprensa. Se não fosse a imprensa,
o trabalho teria sido ainda mais difícil. Alguns
meios agiram demá fé, colocaram terror na cida

de. Mas a imprensa no gerallevou informação,
orientou. Se não fosse a imprensa divulgar o
que precisava de alimentos, por exemplo, não
teria chegado nem 10% das doações.
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

o motivo
Embora a premissa de não abrir espaço para

noticiar suicídios seja um traço praticamente
unânime na imprensa mundial, segundo cálcu
los da ONU, cerca de 20 a 60 milhões de pes
soas tentam se matar a cada ano. No Brasil, a

taxa hoje é de 4,5 para cada 100 mil habitantes.
O tema sempre foi relegado às trevas, já que
há alguns séculos, quem recorresse ao cami
nho de Hemingway teria seu corpo arrastado
por cavalos em praça pública. Schopenhauer
foi o filósofo que mais tempo dedicou ao tema:
"Suicidar-se é um ato inútil e insensato; des
trói arbitrariamente o fenômeno individual,
enquanto a coisa em si permanece intacta". Já
para Nietszche "a idéia do suicídio é uma gran
de consolação: ajuda a suportar muitas noites
más". Em 1910, no 1o simpósio sobre o suicídio,
Freud perguntou: "Como é possível que o ex

traordinariamente poderoso instinto de vida seja
vencido?"Para o fundador da sociologia moderna
Émile Durkheim (1858-1917), o móbil que deter
mina o agente suicida a tornar sua resolução pode
ser tanto o desejo 'real da morte, como pode ter
causas ainda mais intrínsecas; a intenção é algo
demasiado íntima para ser atingida do exterior.
Mas Durkhein categorizou o suicídio conforme a

relação entre aquele que se mata e a sociedade:
no suicídio egoísta, os elementos motivadores se

riam a falta de integração com seus pares e a ine
xistência aparente de razões para se tocar a vida

•

em frente. No altruísta, por oposto, as fortíssimas
conexões entre indivíduo emeio social acabariam
por determinar a opção pelo fim. Já o suicida anô
mico agiriamovido por uma desestabilização re

pentina, mas capaz de desequilibrar seu lugar
na coletividade. c'

Na literatura, os mais famosos suicidas tive
ram suas desavenças com o amor. Em '?\_s con
fissões do jovem Werther", livro de J. W. Goethe
publicado no século xvn, o jovem que nomeia o

livro abraça amorte: "Veja, Carlota, que não tremo
ao pegar a fria e terrível taça por onde quero beber
a embriaguez da morte! É você quem apresenta
e eu não hesito um só momento. É assim que se

consumam todos os votos, todas as esperanças da
minha vida, todas! Quero bater, gelado e rígido, à
porta de bronze da morte!"

Após a publicação do romance de Goethe, ocor- .

reram vários casos de suicídios de jovens e a obra
chegou a ser proibida em determinadas regiões.
Victor Hugo, em "Os Trabalhadores do Mar", mos
tra o suicídio de outro desiludido no amor, Gilliatt,
personagem principal da obra. O amor também leva
Pavli, personagem de "Zorba, o grego" de Nikos Ka
zantzakis, a afogar suas mágoas no mar.

Paramuitos, omistério do suicídio está itomo
tivo. Paul Lafargue (gemo de Marx) e sua mulher,
Laura Marx, resolveram se suicidar aos 70 anos

para evitar os problemas de saúde. Walter Benja
min acabou com a própria vida por medo de ser

entregue à Gestapo. Albert Camus acreditava que
a única discussão filosófica pertinente era se deví
amos ou não viver. O fato é que voluntária ou não,
a morte sempre será nossa sombra.

VARIEDADES------------,----------------
CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• 007 - Quantum Of Solace (Leg)
(14h30, l6h40, 19h, 21 hI O - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• Amigos, Amigos, Mulheres a parte (leg)
(15h - quo, qui, sex, sob, dom) (17h - todos os dias)
• As Duos Faces do Lei (leg)
(19hl0, 21 h20 -Iodos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Caçadores de Dragões (Dub)
(14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21 h - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• 007 - Quantum Of Solace (Dub)
(19h, 21hl0 - todos os dias)
• Os Mosconautas (Dub) (15h - sob, dom, tet quo)
• Corrido Mortal (leg) (15h - seg, qui, sex)
(17h -Iodos os dias)

• Cine Mueller 1
• Rede de Mentiras (leg)
(14hl0, 16h45, 19h15, 21h50-todosos.dias)

• Cine Mueller 2
• 007 - Quantum Of Solace (leg)
(14h20,19h-todososdill,S)

LIVRO

Um enigma
tão complexo

Um dos mais conhecidos e enigmáti
cos mistérios do planeta. Como explicar
Stonehenge, um enigma tõo complexo
quanto as pirâmides do Egito? Oual era a

finalidade desse círculo de pedras? Todos
os anos, milhares de turistas seguem até
a planície de Salisbury para tentar enten
der o grande mistério. Teria o monumen
to sido erguido pelos gregos?

• Eusaio Sobre a Cegueira (leg)
(16h30, 21Í120 - todos os dias)

• Cine Muller 3
• Jogos is V {leg) (16h, 22h - 1040s os digs)
• Os Eslr s (leg)(14h, 18h, 20h - todos os dias)

BLUMENAU
.tine Neumarkt1
• fotal (Leg)
(l4:h, 161r30, 19h15, 21 h40 - todos os dias)

• fine Noohlorkt 2
• 007 - Quantum Of Solace (Dub)
(14b20, 16n50 -todos osdias)
• 007 -l}uantum{)f Soloce (leg) ,

(19MO, 21h50 -todos os dias)

• eine Nellmarkt 3
• High Scbool Musical3 (Dub)
(14:h10,16�40 -lodososdiIlS) "

• Jogos Mortais V (leg)
(19bl0, 2HdO -fodos os dias)

• Cine Neumorkl4
• CIISO do Mõe Joona (Leg)-----,
(14MO, 17b20, 19h20, 21h20-todosos dias)

DVD

Introdução
à Filosofia

Às vésperas de completar 15 anos,
Sofia Amundsen recebe mensagens anô
nimas com perguntas intrigantes, como

"quem é você?" e "de onde vem o mun
do?". A partir dessas mensagens, ela se
torna aluna do misterioso Alberto Knox,
que a acompanha em uma fascinante jor
nada pela história da Filosofia.

NEGÓCIO DA CHINA
Heraldo tenta acalmar lívia. Celeste acordo evê
Diego arrumando as molas paro voltar 00 Rio.
Ninguém tem notícias de Heitor. Marolonis des.
cobre que pode ter um bilhõo de euros no pen
drive. Diego confessa que seu avô é muilo au
toritário. Júlio conta ao filho que Heilor sumiu.
_Flor de Lys chega à padaria e pede poro falar
com João. Flor diz ao padeiro que o desapareci.
mento do Heitor está relacionado 00 pen drive.
Heraldo procura lívia e moslra o chaveiro que
encontrou. lívia reconhece as chaves de Heitor.
Wu escuta a conversa sem ser percebido. Joõo
fala com Aurora sobre o pen drive.

TRÊS IRMÃS
Alma e Gregg trocam juras de amor. Poulinho
discute com Benlo. Violeta revelo poro Alcides
que é mãe de Suzana. Virgínia conversa com Suo
zona e diz que mãe é quem cria o filho. Virgínia
conta para Dora e Alma que Suzana descobriu
quem é a sua mãe biológica. Violeta conto poro
Waldete que revelou seu segredo a Alcides e

comemora que agora a governanta não pode
mais chontogeá·lo. Waldete tenta contar o

verdade sobre Aninha para Suzana, mos elo o

manda embora. Valéria, Chuchu e Vidigol pia·
nejam o roubo das esmeraldas de Caromirim.
Suzana encontra Eros, que pede paro conversor
sério com ela.

A FAVORITA
Flora mondo Céu dizer a verdade a Lora. Pedro
expõe a Donatela suas suspeitas quanto 00 en·

volvimento de Flora com a separação de Holley
e Lara. Halley pede a Cilene que conte histórias
sobre sua verdadeira môe. Silveirinho revelo o

Irene que Holley engravidou Céu durante o seu

relacionamento com lora. Dodi encontro Baia·
no e descobre que Zé Bob o procurou. A esposo
de Baiano escuta a converso e o incentivo o

criar coragem poro denunciar Dodi, Dodi relolo
poro Flora o encontro de Zé Bob com Baiano e

ela conclui que a única alternativa é eliminar o
testemunho. lara vai 00 encontro de Céu.

CHAMAS DA VIDA
Vilma pede poro os enfermeiros não machuco·
rem Beatriz. O médico diz que se elo resistir.
seró sedada. Miguel conto que teve um relo·
cionamento doentio com Vilma, que é uma mu·

Iher perigosa. Guga implora para Dionísio nõo
deixar Vilma internar Beatriz. Os enfermeiros
passam com Beatriz em uma maca. Gugo ten·

lo impedir mais nôo consegue. Vilma diz PO!O
Tomás que salvou o vida de Beatriz. Zeco noO

consegue falar com Beotriz.Leo diz para Zeco se

Beatriz nôo aparecer ele está fora. Zeco diz que
vai continuar o resgate. Washington diz poro
Manu que Antônio nôo foge.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Segundo a emissora serôo exibidos os melhores
momentos do semana.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa·
bilidade das emissoras).
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---------VARIEDADES

MUNDO ARTISTICO

Britney Spears
sofre de bulimia

Gol Costa barra
Marina Lima

Após 40 anos

o primeiro beijo
No quarto número do série Turma do
Mônico Jovem, Mônico e Cebolinha,
o duplo que foz sucesso há 40 anos

e quando pequeno só brigava,
agora cresceu e, enfim, dá o

tão esperado primeiro beijo. "O
público poderá ter em suo coleção
o evolução do trabalho artístico
do desenhista e acompanhar os
aventuras de seus personagens",
disse Márcio Borges, diretor de
Marketing e Comercial do editoro.

Um dos guardo-costas de Brit-

ney Spears resolveu descrever o
intimidade do cantora. Ele garante
que o retorno do princesa do pop é

fachada, já que elo não se recuperou
do crise que o deixou foro dos pal
cos. Segundo ele, Britney continuo
doente, vivendo em um mundo de
fantasio e com medo do realidade.

"Agora elo posso por um momento

de transtorno alimentar e sofre de
bulimia", disse.

Gol Costa não quer ver Morino
Limo no suo frente. A baiano bor
rou o entrado do ex-amigo em seu

apartamento, em Salvador. Morino
estava em evento no capital baia
no quando resolveu passar no

apartamento de Gol e o porteiro
não o deixou entrar. A idéio era

conversor sobre o entrevisto em

que elo contou que suo primeiro
relação sexual com uma mulher
tinha sido com o baiano.

DIVIRTA-SE cue DO LEITOR
Esse é G Fronk, do roço Pug! Cocb9fFlnhG

do Luis felipe. O dlc é do leitora

itzky,

SUDOKU
Futebol
Dois amigos apaixonados por
futebol combinaram que quando
um deles morresse voltaria o

Terra poro falar se lá no céu tinha
futebol.
Uma semana depois um deles
morreu e comprido o combinado
voltou e disse:
- Eu tenho uma notícia boa e uma

má noticia.Qual quer primeiro?
O outro animado disse:
- A boa.
O amigo então disse:
- Lá no céu tem futebol sim.
Ele então perguntou:
- E o ruim qual é ?
Ele responde:
- Você foi convocado poro jogar
nesse domingo.

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Nuvens com chuva.alternando com aberturas
de sol no decorrer do dia. Em algumas regiões,
tempo firme com predomínio de sol e talvez
pancadas isoladas de chuva entre a tarde e noite.

� Jaraguã dI} 'Sul e Região

SOLUÇÃO " Fases da lua

MINGUANTENOVA GHESCEIiTE

1/11 � 5111

HOJE

Mí�:16°C�
MAX: 26° C�_j
Nublado

SEGUNDA

Mí�:írcQ')MAX: 27" C ";�,
Nublado com pancadas
de chuva

DOMINGO

MíN: 17 C
MÁX: 28° C
Nublado

LEÃO
(22/7 o 22/8)
Fase em que o tra
balho pode sofrer
alguma mudança.

Procure não se desesperar e
entendo o que deve ser mudado.
Não hesite em fazer os mudan

ças, pois suo situação financeira
tende a se estruturar e você
entende os passos futuros.

lSI ÁRIES

�ff' (20/3 o 20/4)
Com alta energia,

� [ você pode solucio-
nar os problemas

pendentes dos últimos meses.

Mudanças gradativos aconte
cem, dando um novo contorno à
sua vida pessoal. Entendo que o
Universo está pedindo o você fé
e ausência total de controle.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Fase ótimo poro
assuntos que
envolvam relacio-

namentos. Procure controlar suo

agressividade e necessidade de

afirmação. Reflito antes de dar
passos. Colocações baseadas no
impulso podem ser mal interpre
tados, portanto, vá devagar.

#
LIBRA .

(23/9 o 22/10)
Você deve olhar
dentro de si e

investigar o que
quer da vida. A velha carac
terística libriana de ficar em
cimo do mura não vai funcionar.
Você deve fazer suas escolhos e

seguir um único cominho. Sem
foco, nada de bom acontecerá.

p"
CÂNCER

�_.� (21/6 a 21/7)
;�;-••_ ••;�� Os relacionamentos
: 'continuam sendo o

pauto do conce
riano: um novo amor nascendo,
casamento à vista, rompimentos
necessários seguidos de novas

associações. Deixe o Universo
mostrar o caminho que deve

seguir. Deixe o controle de lado.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Relações familiares,
as que envolvem
irmãos, podem ser

reavaliados e mui
tos problemas virão à tono para
que sejam resolvidos. Por isso,
você deve rever atitudes tomadas
e vohar atrás se for necessário.
Procure se permitir errar.

I1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Fase de mudanças
pasitiws. Não
hesite em colocor

as mãos na mossa para que mais

passos sejam dados em direção à
estrutumção de sua vida. Procure
ser compreensivo dentro de.caso,
problemas domésticos podem
desestabilizor o seu humor. .

TOURO
(21/4 a 20/5)
Fase de transfor

mações em todos
os setores da vida.

Procure deixar os coisas acon
tecerem sem muito interferên
cia suo, pois o Universo está
trabalhando a seu favor. Se já
fez o sua porte, agora espere,
pois a colheita está próximo.

13{11 20/11

TERÇA
MíN:17°C�
MÁX:26°C��
Nublado com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
• (22/11 o 21/12)

Neste novo ano

astral você deve
aliar capacidade

de reflexão, assertividade e
clareza de intenções. Aproveite
o fase para colocar algumas
coisas em seus devidos lugares.
Inicio de novo fase pede foco nas

questões que envolvem ambição.

CAPRIClÍlrNIO

� (22/12 a 20/1)
�... Uma nova fase des

ponta em seu cami
nho e você preciso

refletir e pontuar os caminhos.
Neste momento, o único certeza é
de que algumas mudanças devem
ser feitas, mos no verdade, você
não sobe par onde começar. Peço
um sinal do Universo.
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ANIVERSÁRIOS

29/11
Adam Gustavo Franzner
Aldair A. Fortes
Ana Julio Klistke
Ano Laura Lagedo
Andréia Raulino
Anesia Guchert
Carlos A. Marchi
I)arci Spézia
Deise R. Longo
Ernestina Dutra Fernandes
Hilário Mader
Iracema Reck
Janice Glatz
Josiane da Silva
Karine Germann
Klaus C. H. B. Vovio
Maria Pereira
Marise A. da Silveira
Nery Spézia
Regiaite Jungton
Ruth Sipriani
Saulo Abdryereski
Sergio Luiz Nagel
Urs.ula Marquardt
Valério Junkes

30/11
Adilson Nasato
Alan Andrey Rubio
Alexandre Schmidt dos Santos
Almir Liesenberg
Aurea Mostowski Kirschen
Cesar José Voelz
Dieter Bublitz
Diogo Finger Dasse
Dorileia Hornburg
Dr. Angelo Carlatto Zandavalli
Dr. Cesar Ayala G. A. Vieira
Edeltraud D. Friedemann
Enedina P. Lustosa

.

Fabiana J. Girola
Fridalina Becker
Giovane L. Dalpiaz
limar Saplinski
Irene Ittner Hartmann
Jaqueline Jardim
Jéssica C. Mauricio Maski
José Antonio Gascho
Kátia C. Wolff
Ladi Salete Basso dos Santos
Maria Bernadete G. Voelz
Mario Isberner
Natanael Felipe Piazetzni
Otavio Demarchi
Patrícia Spézia
Tiãozinho do Acordeon

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Pode ser que sinto

aperto no coração
e não entendo o

que está acontecendo. Procure

refletir, mas não fique muito'

tempo pensando. A ação é muito
importante neste momento. Se
as respostas estiverem muito
obscuras, pratique o meditação.

PEIXES

... (19/2 0'19/3)
•• Você pode descon
�.., .

sor um pauco antes
de começar a dor

primeiros passas em direção à
uma vida cheio de nows planos
e sonhos. A fase difícil terminou
e você deve se preparar para o

próxima. De nada adianto tentl!�'

tirar leite de pedro.
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....-11 ÉASSIM
QUE EUVOU.

JOinville -

sCI Jaraguá do Sui· SC I São Bento do Sui - SC
(47) 3455�5281 (47) 3370-1737 •• (47) 3633-5588

'.,.q N EWMOTOS

J #

E P!�!!2���22,'s!!
dovalorde cada parcela do financiamento'"

CELTA 1.0 LIFE 2P 2009�
entrada + parcelas de por"

,DO 22300

LINHAVECTRA 2003�
a partir de

53.990
àvista

PRISMA 1.4 JOY -10�
entrada + parcelas de flOr*

�27200.

• Celta 1D Ufe Flexpower, 2 portas. R6A, anQifabriGll'Ío 2008, ano/modelo 2009, com preço promocional a vista a partir de AS 24.990,00 ou com entrada
R$12.495.oo esaldo financiado ern6Opr_çõesmensais de R$ 444,30 com taxa de 1,98%am e 26,53%aa. Prisma l.4JoyEcono.flex,R6N,an<>'fabticação
ano/modeo 200!l, cam preço promodonal à vista a partir de AS 30.740,00 ou com entrada de RS 15.495,00 esaldo financiado em 60 prestaçôesrnensas d
542,86 com taxa de 1,98%am e 26,53%a... UnhaVedra ano/fabri"'I'Ío 2008. ano/modelo 2009com com preço promocional à vista a partir de AS 53.990,
Planodefinandamenrodisponível samentenaConcessionáriasEmmendorfef daRedeCheVl'PietOs preçoscorrespondemaosmodelos básicos,campi"tura
sólida, sem opcionais e camfreteinduso.úmdíções válidas para vekulosChevrolet Zero Km, disponíveis no estoquedaConcessionária,Conlmtação sujetta
á prévia aprovação de cn\dito. Cr.édito sujeito à apravação do banco ltaú. ?-ramoção válida somente para as 6 primeiràs parcelas no plano de 60 meses.

473274.4444
Av. Mal, Deodoro da Fonseca. 557
Centro - Jaragua do Sul - SC
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COMPRA· VENDE • ALUGA • ADMINISTRA

e�\\zando Sonho8/•

3055-0900
Plantão 9987-1004

AMIZADE apto com 3 qtos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem.R$ 89.000,00 CZERNIEWICZ " CASA ALTO PADRÃO 1 suíte cl

closet, 2 quartos, 2 bwc, 2 satas, escritório,
lavabo, cozinha mobiliada, área de festas, quintal,
garagem pi 3 carros. R$ 380.000,00. Aceita outr

imóvel como parte do pagamento

God. 383 - Gasa Nova Jaragua Esquerdo - 1 suite, 2
quartos, sala cf 2 ambientes, cozinha, lav. garagem e

churrasqueira. R$ 235.000,00 neg,

VIEIRAS " ULTIMAS UNIDADES" Sobrado

geminado cl 2 suítes, 1 qto, 3 salas, COZ., bwc,
lav., chur. e gar. Área total construída 170m2

Geminado no Joao Pessoa, com 2 quartos, sala, cozinha, bw, lavanderia, varanda e garagem.

R$1 05.000,00, avista ou 30% de entrada e o saldo ate 60 meses, entrega em março de 2009.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA �

www.parcimoveis.com.br
achave@netuno.com.br

(47)3275-1594
Plantão' de vendas- 9121-9933

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se - www.imobiliariaachave.com.br

Ref. 3816 - Centro - Edifício Klein - 01 suite,
03 dormitórios, 02 salas, copa, cozinha, 02
BWC, área de serviço, sacada grande
cf chur. e 02 garagens. +apartamento ao lado

cf 01 dormitório, cozinha, BWC, área de

serviço. R$ 350.000,00

Belvedere Residence:

3 suites. sendo 01 suite
com banheira de

hidromassagem. sacada
ampla com

- churrasqueira, tubulação
split. tubulação para
aquecimento a gás. 02
vagas de garagem.

localizado no centro da
cidade. Venha conhecer

o apartamento modelo

REF. 3852 - Baependi
- Residencial

Ipanema/ Leblon - 01

suíte, 02 dormitórios,
sala, copa, cozinha,
BWC, área de serviço

e garagem.

serviço e

garagem dupla.
R$ 130.000,00 Ref. 05 - Centro -Terrenocomercial de 1.446

m2contendo 02 casas em alvenaria, sendo 01 com

1 93,07m2eoutracom 101 ,04m2.
Rei. 104 - Vila Nova - Casa mista - 03 dorm. saIa. COZo BWC C/
garagem. Terreno com 373.00m2. VaIar R$150.000.00

Ref. 2101 - Tifa Martins -

Terreno com 50.169,00m2,
sendo frente com 120,00m,

sem benfeitorias.

3371-2357
Plantão: 9135-8601

R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

www.parcimoveis.com.brlvilson@parcimovei·s.com.br

Residencial JK :

01 suite, 02
dormitórios, Cozinha,
Sacada com

churrasqueira, Área de

serviço. Sala para 02
ambientes, Tubulação
para aquecimento à gás
Pontos de telefone, TV
e Internet, Medidor

.................� individual de água

REF. 601 - Nova BrasHia
- Sobrado A1venaJia

,31 0,00m2 com 01

suite, 03 dormitórtos, 02
salas, COl., 02 BEC, área
de serviço, área de

festas com

churrasqueira e
garagem. Terreno com
473,OOm2. -Imóvel
ideal para fins
comerciais

CORRETOR DE IMÓVE!S

CRECI4936

CÓO. 121 - BARRA DO RIO MOLHA, casa de madeira com 110m2, com 3 quartos,
terreno com 420m2; R$1 07.000,00.:

CÓO. 103 SÃO WIS, casa alvenaria com 60m2, 2 quartos; terreno com 420m2•

R$85.000,00. Não pode financiar via banco.

138-Vieiras, próx OG Weg, casa com 166m2 em alvenaria com 4 quartos, sendo 2

suítes. Terreno com 488m2• R$198.000,00. Pode ser financiada via banco.

CÓO. 123 - CHICO DE PAULA, casa alvenaria com 132m2, com 1 suíte +
2 quartos, terreno com 445m2• R$160.000,00

-

GUARAMIRIM - LOT. DENKER, terreno com 360m2. R$ 35.000,00, R$ 45.000,00 e R$ 55.000,00. (NÃo PODEM SER ANANCIADOS VIA BANCO)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II O CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMANA, 29/30 DE NOVEMBRO DE 2008 �---------------------

47 3371.881413 anos

�
www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415

47 3371.8818
imobiliariaseculus@netuno.com.br Shopping Breithaupt - sala 206

REALPARQUE
---"�-,-residencia]:--------

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
r'

Ed. Natalia
SCHIOCHET

APTO 01 QUARTO
CENTRO R$ 400,00
Internet inclusa no

condomínio

Consulte-nos!

:flptos com suíte + '1 quarto, sala, cozinha, bwc, área de serviço e sacada
,
com churrasqueira, Prédio com salão de festas, A partir de R$ 650,00,

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais

- Sala cml.(Centro-pr6x, Macol) 1° andar cl 32m2, R$ 400,00
- Ed, Alberto Marangoni(Vila Nova - próx posto Mime)

cl aprox 35m2, R$ 400,00
- Ed, Erica(Centro - próx, Verdureira da Raquel) cl 35m2 R$ 400,00

- Ed, Imperial(Centro - próx Terminal) cl 35m2 R$ 450,00

- Ed, Tower Center (próx, posto mime) R$ 600,00
- Ed, Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) cl 74m2 cl mesanino R$ 700,00

- Sala Comi (êarra-prox. Ponte da Argi) cl aprox, 100m2, 02

vagas de est R$ 1,000,00

- Sala comI. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) c/ aprox. 100m2 c/ mezanino, R$1.000,00

- Sala cml.(Guaramirim - lateral Br 280) cl aprox. 90m2, cl 02 BWC, R$1 ,100,00

- Ed, Bárbara(Centro - próx. Jangada) cl aprox 200m2, R$ 1,800,00

- Salas NOVAS (Centro - próx, Procon) Diversos tamanhos: de 32m2 a 123m2,

De R$ 420,00 a R$ 1,600,00

Galpões
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx, Berlim) cl aprox. 960m2, R$ 5,000,00

- 2 galpões em construção(Nereu Ramos) cl 900m2 cada, Valor é 7,800,00 cada,

- Galpão(Centro - prox Banco Brasil) cl aprox 550m2, R$ 15,000,00

- Galpão(Nereu Ramos) cl 900m2 R$ 7,800,00

Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cl aprox. 350m2, R$ 380,00

- Terreno( Ilha da Figueira - próx Brasão) 3 mil metros R$ 1,000,00

- Terrenos (VilaNova - próx Fórum) cl 1 ,807m2 e 2,200m2 R$ 1.200,00 e

R$ 1.400,00,

realsec

Aptos com suíte+ 2 quartos,
sala, cozinha, sacada com

churrasqueira,bwc,
área de serviço com sacada e garagem

- Localização privilegiada
.

- Playground
- Internet coletiva via WI-FI

- Central de gás
- Medidor de água individual

- Sistema de coleta e reaproveitamento
de água da chuva.

E muito mais...

Plantão:
9973-8335

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
- Ed, Nathalia Schiochet(centro - Próx. Angeloni antigo) R$ 400,00
- Apto Centro(Próx, Cilo nesp.) cl hidro, cozinha mobiliada, R$ 800,00
- Ed, Manacá(Centro - fundos Museu WEG) R$ 410,00
02 Quartos:
- Ed, Bruna Mariana(Rua da UNERJ) todo mobiliado, R$ 650,00
- Ed, Cezanne(Barra do Rio Cerro) cl sacada R$540,00
- Ed, Maria Alice(lIha da Figueira- próx Hotel Panorâmico) A parnr R$ 650,00
- Apto Centro de Schroeder (próx, prefeitura) R$ 600,00
- Ed, Algarve(Amizade - próx Arsepum) R$ 500,00
- Ed, Amaryllis(Vila Nova - próx Via Pão) com suíte, R$ 650,00
- Ed, Imigrantes(Rau - próx UNERJ) R$ 500,00
- Ed, Astral(lIha da Figueira) R$ 580,00
- Ed, Rebello II(Centro - em cima Rosa Choque) R$ 600,00
- Ed, Erica(Centro - verd. Raquel) R$ 550,00
- Apto Dona Antonia(Próx, Lojão da Vila) R$ 440,00 cl condomínio
- Ed, Maguilu(Centro - próx. Barbi Academia) R$ 400,00
03 Quartos:
- Ed, Bela Vista (Vila Nova - próx. Bar do Oca) R$ 600,00
- Ed, Vitória Régia (Vila Lalau - próx Atacadão da Cerâmica) R$ 620,00
- Ed, Amaryllis(Viia Nova - próx panificadora Via Pão) R$ 630,00
- Ed, Astral(lIha da figueira - próx posto Pérola) R$ 630,00
- Ed, Emilie(Centro - em cima da lmob, Séculus) cl suíte, R$ 700,00
- Ed, Bartel(Baependi) Com suíte, R$ 580,00
- Ed, Carlos Spézia(Centro) R$ 800,00
- Ed, D'ltalia(Czerniewicz - próx. Canarinho) Semi mobiliado, R$ 750,00
Casas;

,

- Casas germinadas(Santo Antônio) c/01 quarto R$ 300,00
- Casa alv Rio da Luz (próx. SEARA) cl 03 quartos, R$ 420,00
- Casa mista Vila Nova próx, Moinho Disco R$ 550,00
- Casa alv (Centro de Schroeder) Nova, cl cozinha mobiliada, R$ 750,00
- Casa madeira Guaramirim(Havaí) R$ 550,00
- Casa alv (Schroeder) R$ 600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ref 1003 • Centro· Ed.
Dianthus· Cobertura Duplex
com 3 suites, 5 bwc, amplas

salas de estar, jantar,
chusquareira integrada,

cozinha, lavanderia, 2 vagas
de garagem, área lotai de
422m'. R$ 590.000,00

mais fotos em
www.seculus.nel.

Ref.101o Cenlro - Ed.
Juliana - Apto - 1
suite + 2 quartos,
demais dep, sacada,

churrasqueira,
garagem. R$
138.000,00

Ref. 22· Czemiewicz - Casa cf 250m', 1
suite mais 3 quartos, 2 banheiros, 2
garagens, churrasqueira. Terreno c/

1.218m'. R$ 280.000,00.

Ref 0017 - Jaraguá Esquerdo - Casa em fase de
acabamento C/ 149,40m2, suãe C/ closet + 2

quartos, sala, cozinha, bwc, lavabo, área de festa,
garagem 2 carros. R$ 230.000,00 Aceita

financiamento bancário.

Ref. 4005 - Rio Cerro II - Chácara com

165.000m', casa com 170 m' estilo moderno e

aconchegante. Suite + 2 quartos, closet
conjugado, instalação pi água quente. Sala,

cozinha e área de churrasco integradas. Fogão à
lenha e lareira. R$ 345.000,00

Ret. 2010 - Vila Lenzi· Terreno C/4.585,00m',
cl casa aprox. 150,00m2 R$ 500.000,00

13 anos

47 ·3371.8814
Plantão 9658-6786www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Ref. 1028 - Centro - Ed.
Garden Flowers - 1 suíte

mais 2 quartos, 2
banheiros, churrasqueira, 2
vagas garagem. Prédio

dispõem de piscina, sauna,
sala de jogos, mini cinena,

salão de festas.
R$ 315.000,00.

Ref. 1008·

Ret. 007 - Champagnat • casa cl 300 m2 de

área, sendo suite cl closet + 2 quartos, dep.
empregada, sala de estar, jantar e de TV, salão

de festas e demais dep., Garagem para 2
carros. R$ 420.000,00.

Rel0013 - Vila Lenzi - Casa com 4 quartos, sala de
estar e jantar, coznha 2 vagas de garagem, área

cosntruida de 320m', AS 220.000,00

Ret. 2016 - Centro - Terreno c/ 774m', com
casa mista de 150m'. Ótima localização para

construção de edrricio. R$375.000,00.

Ref. 002 - Centro - Casa cf 3 quartos, e

demais dep., boa localização pf ponto
comercial. - R$ 345.000,00

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref. 1016 - Vila Lenzi
- Edit. Novo Horizonte.
Apto cf 1 suíte + 2

quartos, 2 banheiro,
acabamento

personalizado, teto
rebaixado em gesso,
possibilidade de

alterações internas.
R$ 179.691,57.

Ref. 1 DOD - Ed. Argus
-Apartamento cf suíte
mais 2 quartos, semi-
mobiliado, sacada,

sistema de água quente
á gás, 1 vaga de

garagem. Prédio com

elevador.
R$160.000,OO.

Ref. 1002: Vila Nova
-Apto com 2

quartos 2 banheiros,
demais dep.,

garagem, cozinha
mobiliada. Aceita
financiamento
bancário.

R$122.ooo,00.

Ref. 1020 -Ilha da

Figueira - Edif Maria
Alice - Apto novo, cf
1 suíte + 1 quarto,
sala, cozinha, bwc,
área de serviço,

sacada cf
churrasqueira, 2

vagas de garagem,
prédio cf salão de

festas.·
R$13o.ooo,00.

- Ref. 005 - Figueira - Sobrado com suite com
closet + 2 qtos, bwc social, sala de estar e

jantar, lavado, cozinha mobiliada, área de festas
e 2 garagens. Acabamento de primeira linha
R$ 365.000,00 (Acerta financiamento bancário)

Ret. 003711ha da Figueira - casa cl 152m', 1 sufte
+ 2 quartos, Churrasqueira, despensa, intertone,
lavanderia, portão eletrônico. Aceita financiamento

bancário. R$180.oo0,00.

Ret. 0016 - São Luis - c/ suãe master e closet. 2
qtos, 3 salas, escritório e demais dep .• área de

festas, piscina, garagem para 2 canros -

R$ 340.000,00

Ret. 0010 - Jaraguá Esquerdo - casa nova C/ 148
m2, sute + 2 qtos, sala, cozinha, bwc, lavabo, área
de festas, garagem para 2 canros. - AS 215.000,00
Aceita financiamento bancário.

Ref. 020 - Estrada Nova - Casa cl 2 quartos, 2
banheiros, demais dep., 2 vagas garagem,

ampla área de festas.R$120.000,OO.

Ret. 0031 - Guaramirim - suite + 2 qtos e

demais dep., semi-mobiliada (acena
financiamento bancário) - R$160.000,OO

Ref. 0032 - Estrada Nova - casa C/ 2
qtos, escritório, bwc e demais dep, garagem - R$

98.000,00 Acefia tinan. bancário

• Ref. 08 - Estrada Nova - Casas
novas cf 2 ou 3 qtos e demais dep. - a

partir de R$ 70.000,00 com entrada
de R$ 10:000 e saldo com

financiamento bancário.

• Ref. 3000: Corupá - Galpão industrial

no Parque Ano Bom, com 4.000 m',
terreno com 22.000 m' - Consulte-nos

TERRENOS

Ref 2023 - Amizade Terreno com 346,50m2
(14X24,75) R$ 70.000,00 .

.

Ref.2000 - Schroeder I - Terreno cf 336m2. R$28.000,00

Temos terrenos prontos pi construir, consulte-nos.

Visite nosso plantão de vendas na sala 206
do Shopping Center Breithaupt

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.parcimoveis.com.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

,

A

MENEGOTTI
M

5710 - GARIBALDI- SíTIO - 33.000m2-
CASA ALVEN- 60,OOm2 - 3 OORM - SALA

- COZ - BWC- GAR - R$ 55_000,00

�,
Parclmoveis

3371·0031

VENDE-SE ÁREA
DE 4.1 OO,OOM2 NO

CENTRO DE .

GUARAMIRIM - SC
VALOR DE M2
R$ 236,00

5975 - RAU - CASA ALV. 70,ooM2 - 2 DORM. 1
BWC, SALA, COPA/COl, LAV, 1 VAGA GAR.
TERRENO 300,ooM2 - R$ 125.000,00 ( ACEITA
mOCACASANABARRADO RIOCERRO)

VENDE-SE LOTES
COM 360,OOM2
-NO CENTRO DE
GUARAMrRIM

VALOR R$ 85.QOO,OO

VENDE-SE
ÁREA EM SCHROEDER - SC

105.000,00M2
(ÓTIMA PARA
LOTEAMENTO)
R$ 1.300.000,00

5974-TIFAMARTlNS-CASAALII170,ooM2
- 3DORM, 3 BWC, SALA, COPA/Cal, LAV,
1VAGADEGAR, CHUR, TERREN0300,00M2
-R$175_000,00

5968- NOVA BRASÍLIA-CASAMISTA90,OOM2,
3 DORM, SALA, COPA/COl, LAV, BWC, GAR.•
TERRENO 256,S0M2 8$117_000,005976 - ESTRADA NOVA - TERRENO

483,00M2 - R$ 50.000,00

5914 - JARAGuA ESQUERDO
Terreno com 900,OOm2 (18 x 50)

R$140_000,OO

TERRENOS

5788-ÀGUA VERDE A50,00m2 R$ 70.000,00

5844- ÁGUA VERDE 450,OOm2 R$ 80.000,00

5926- CHICO DE P 435,00M2 RS 55.000,00

5973 SCHROEDER 105.000,00 M2

R$ 1.300.000,00

5696- POMERODE 412,DOM2 RS 5O.ooo,DO

5914-JGUÁ ESQUERDO 900,00M2

R$140.000,00

5928-RODOVIA DO ARROl 166.000,00M2

R$ 220.000,00

5924-TRÉS RIOS DO SUL- 20.000,00M2

R$ 250.000,00

5837.ÀGUA VERDE-14.700,00M2-

R$ 300.000,00

5920-GUARAMIRIM- 55.700,00M2
RS 300.000,00

5929-RODOVIA 00 ARROl 372.000,00M2

R$ 495.000,00

5937- VILA LENll-609,00M2-RS 65.000,00

5938-VILA LENll 609,00M2 R$ 65.000,00

5972-ÀGUA VERDE - 465,00M2 R$ 90.DOO,00

5966-ÁGUA VERDE-465,DOM2-R$ 53.000.00

5978-ÀGUA VERDE 450,00M2-R$75.000,00

LOCAÇÃO

KITINEJI;
-RUA FRANCISCO HRUSCKA-LOTE148-
JD.sAoWil - Q1 aTO, SL. COl., LAV, BWC.
VALOR DO AWGUEL: R$ 250,00

CENTRO - RUA JULIO TAVARES CUNHA

MELO,37 - 03 OTOS, 02 SLS, CDPíCOl, BWC,
LAV, GARAGEM VALOR DO ALUGUEL: RS
1.000,00
CASA EM SÃO BENTO DO SUL - RUA ANO

BOM, 1380 - 02 OTOS, SL, COl.. BWC, LAV. E
GARAGEM. TERRENO BEM GRANDE COM
MAIS 02 RANCHOS-PRÓXIMO A eORUPÀ.
VALOR 00 ALUGUEL: R$ 300,00
-BAIRRO ÁGUA VERDE - RUA THEREZITA
MENEGOTII ROCHA, 393-RESIDENCIA AGUA
VERDE ,01 SUiTE + 02 OTOS, SL, Cal. BWC.
GARAGEMVALOR DO ALUGUEL: RSl 000.00
-RUA ERICH SPRUNG, 130- DlSPONIVEL
APARTIR DE 10/12/2008, 01 SUíTE + 02

OTOS.SL. Cal, BWC, LAV, GARAGEM,
PISCINA.vALOR DO ALUGUEL: RS 700.00
-RUA CARLOS HRUSKA,240-PRÚXIMO A

UNERJ, 02 OTOS. SL, Cal, LAV., awe
BANHEIRA E GARAGEM, GAs CENTRAL PARA
COZINHA E BWC - VALOR 00 ALGUEL: R$
700,00
-BAIRRO TRÊS AlaS DO SUL - RUA CONRAD
ERDMANN-LOTE 66-ENTRADA MERCADO

LARISSA. 04 aTOS. SL. COl, LAV.. BWC E

GARAGEM.VALOR DO ALUGUEL: R$ 460,00
-BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA JORGE
VERBINE- RUA 1183-CASA ALVENARIA, 01
SUiTE + 02 aTOS, 02 SLS, COPA,COl,
BWC,LAV, CHURRASOUEIRA E GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 900,00

APARTAMENTOS:

-BAIRRO CENTRO - RUA MAL DEODORO DA
FONSECA- APTO EM CIMA DA LOTÉRICA,02
OTOS, SL, COPA, COl., LAV,
BWC,GARAGEM.VALOR ALUGUEL:R$670,00
-RUA JORGE LACERDA, 310- AP. 203-EDE SI'
LUlIA,Ol SUíTE + 01 OTO, SL, COl, BWC,
LAV, GARAGEM,SACADA COM
CHURRASOUEIRA. VALOR DO ALUGUEL: RS

680.00 + 60,00 CONDo
-BAIRRO VILA NOVA- APTOS NOVOS � RUA
ANTÓNIO FRANCISCO DlEMONN - EDiF.
TORRE DE LUNA - 02 aTOS. SL, COPA, COl,
BWC, LAV, SACADA C/CHURRASOUEIRA,
GARAGEM - VALOR 00 ALUGUEL: RS 600,00
-BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - RUA SI' JULIA,
lS1-AP.OS.03 OTOS. SL, COl, BWC, LAV,
GARAGEM.VALOR DO ALUGUEL: R$ 550,00
+ COND
-RUA GUILHERME BEHLING. AP.302- 01
SUíTE +02 aTOS. SL. Cal. BWC, LAV.
GARAGEM,SACADA. VALOR 00 AWGUEL:
R$ 700,00
-BAIRRO CZERNIEWICZ - RUA JORGE
ClERNIEWlCZ, 960- RES. GUILHERME APTOS
DE 02 E Df QUARTO.

SALA COMERCIAL'
-BAIRRO VIEIRAS - AV. PREF. WALDEMAR

GRUB8A, POSTO BaGO & BaGO, SLS (01 à

08) da frente R$ 600,00 - SLS (07, 08 E 09)
RS 500,00.
-BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERCIAL -

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX. SUP.
ANGELONI

.

SAlAS COMERCIAIS VÁRIOS TAMAMNHOS

ll!lB£NO;
-BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - 1.2DOm2 -

RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, LT 36 e 37 -

RS 600,00 + I?TU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BarraSul
A imobiliária da Barra

Rei. 347 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c!laje 221 ,75m2, sendo
171,75m2 averbada, terreno c/ 652,32m'(14�46,59) murado com

portão eletrônico, 4qtos, sendo o quarto de casal com roupeiro
embutido, 2 banheiros, 2 salas, sendo os quartos � salas com, piso
laminado, coz.c/balcâo de qranito e prateleiras, copa, lavanderia; 2

despensas, 2 garagens, churrasqueira com área de festas e banheiro ,

RuaJoséPapp, n'69-R$310.000,00

3376-0015 �Parélmóveis

RUA ANGELO RUBINI, 1046 barrasul@netuno.com;br

Ref. - 354 - JARAGUÁ 99 - casa alv. c!laje 95,50m' estrutura para 2
pisos, gradeada,terreno c/485m2(20x24,25), todo murado, 3qtos,
sala, coz.bwc,lavand.despensa, garagem, Rua Leopoldo Augusto
Winkler, n' 207 - R$ 75.000,00

Ref. - 325 - BARRA DO RIO CERRO sobrado em alvenaria c/laje,
235m', terreno c/ 405m'(13,50x30), murado c/portão eletrônico,
sendoaparteinferiorc/116,m', copa, coz,.lavanderia,2garagens,bwc,
sala de estar, churrasqueira, parte superior c/ 119m' em fase de

produçáo c/ aproximadamente 45% concluido e constituldo de su�e e
hldro, 2qtos, bwc social, sala intima, sala de TV e sacada e nos fundos
uma edicula c/27m' , Rua 522-Maria Alves de Sales, n' 71 -

R$205.ooo,OO, acena carro até R$ 20.000,00

• VILA NOVA - terreno com 6.99j,13m2
(29 xI28), Rua José i-

R$ 330.eO
• BARRA DO RIOCE rena cf

477m�(13,58x35,13) loteamento Girolla,
Rua Camilo Andreana - R$ 60.000,00
• Ref. - 329 • BARRA DO RIO CERRO -

lotes com 333,26m2, 569,25m',
587,35m2 e 800,40m' , localizados na
Rua 731 - Rua Cartas Boeder, lateral da

Rua PastorAlbert Schneider pelos preços
de R$ 45.000,00; R$�7.0oq,OO; R$

60.000,00 e R$ 'tiD.OOO,OO,"

Ref. - 230 - CHICO DE PAULO - sobrado em alvenaria com 612m', terreno
c/l.005,50m'(47X22) sendo a parte superior com 234m', suite + 2 qtos,
sala, copa, coz.2BWC, lavanderia, sacada, e parte térrea uma sala com
198m', tendo escritório, bwc, 2 garagens e mais um galpáo pré-moldado
com aproximadamente 180m' Rua Ourval Marcatto, n' 80 - R$ 360.000,00.

Rei. - 345 - RIO CERRO 1- SITio com 1 00.000,00m2(1 00xl.000),
sem benteítorlas, mata secundária, nascente de Rio no próprio
terreno, distante 10km da BARRA,tem luz e telefone, localizado na

Estrada Ribeirão Aurora - R$ 85.000,00

GIRASSOL

COd.1280 - Casa no bairro Jaraguá Esquerdo com 3 dorm. 1 suãe, 1

bwc, 2 vagas na gar. e demais dep. R$175.000,00 Ótimaoportunidade:
R$50.000,00 de entr. e saldo pare. direto c/proprietário.

IMÓVEIS (47) 3371-7931

Rua Cel. 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

COd. 1270 - Condominio fechado Jardim das Flores - Casas de
alv. de 2 a 3 dorm.,c/ entrada de R$12.000,000,saldofinanc. pela Cód.3166 - Loteamento Boulevard, próx. ao Charnpagnat Lotes c/ Cód.3165-Loteamento Boulevard,próx. ao Champagnat-
CEF e saquede FGTS.Casa porR$72.000,00e R$84.000,00. 348,75m'AparlirdeR$120.000,00 Lote c/ 379,65 m' R$ 90.000,00

Casa no bairro Vila Nova - com 2 quartos 2 vaqas de

garagem,área de festa e demais depeno R$300.000,00

- TERRENO:
• Loteamento Boulevard,pr6x. ao

Ghampagnat � Lote c/360

R$ 700.000,00 - 50%

saldo parcelado

C6d.2105 - 2 Aptos sendo 1 com 3 quartos e outro com 2

quartos.4 salas comertiais 'para aluguel e 4 Kitinetes.Todas já
locadas,num total de R$3.700,00.Mais terreno com área de

390m'.R$890.000,00Anaiisapropostas.

Cód. 1264 - Vila Lenzi - Casa Aveibada - aIv. c/ 3 dorm. sendo 1 sure,
Cod. 3192 - Centro - Sobrado com 230,00m', terreno 666,27m'. OBS: bwc, cozo embulda, av., c/ 2vagas na gar e demais dep. rlsaia comi
Possuicasademadeiraeumsobradoemaivenaria.R$450.ooo,OO 70m'+ 1 bwc. R$200.000,OO.

Cód.: 3126 -3194 - Bom investimento.
R$300.000,00 . Com 926,00 m'- Centro Ótimo

para prédio. R$ 300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I M Ó vel Si Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi WWW.PRISMAIMOVEIS.COM
prisma@prismaimoveis.com

2269 -BARRA DO RIO CERRO - Loft 195m' terr. 400,0Om' 2 suites,
1lavabo, Saia, Cozinha, Lavanderia. Gar. pall! 1 Carro Totalmente

legalizada pronta para Financiamnenlo.
Consulte·nos

2233 - CENTRO
RUTH BRAUN -146,56
m> - 1 suite, 2 quartos,
copa, cozinha, sala
lavanderia, sacada cf
churr., 2 vagas na
garagem

Consulte-nos outras

opções 2278- AGUAVERDE· Casa 60.00m', Dormit6rio. Banheiro,
Sala. Cozinha, Churrasqueira e Garagem.

RSSOO,OO

AMIZADE
0654 • Terreno padrão 339,47m' R$ 55.000,00
2210· Terreno padrão 1.633,OOm' RS 170,000,00
JOÃOPESSDA
2285-Terreno. B20,OOm'28m delrenle R$110.000,00
nFAMARnNS
2229·Terreno32Sm' R$80.000,OO.

2284- JOÃO PESSOA.Casa 81 m' terr. 1.ISS,OOm'.
2 quartos, sala, banheiro. lavand, e garagem

Consulte.nos.

2274- Chácara 20.580,OOm2
R$ SO.OOO,OO

2286 -Casa em ContruçãoVILANOVA 308,GOm' lerr. 8oo,GOm'l
qto, 2 suites, bwc 2 vagas degaragemConsuhe-nO$22S2-ESTRADA NOVA ,Casa 82 m'terr. 315,OOm',

2 Quartos, sala. banheiro. lavand, e garagem
Aceita Financiamenlo Bancário

R$98.000,00
22101 • JARAGUA ESQUERDO - Casa 360,GOm'

terreno 5oo.00m'
R$ 375.000,00

CARTÕES DE VISITA
A PARTIR R$ 49,90* o milheiro

Fazendo sua doação você paga somente

R$ 44,90* o milheiro

*(mil cartões 4xO, verniz total na frente, papel importado 300 gramas)

PANFLETOS
A PARTIR R$ 44,50* o milheiro

Fazendo sua doação você paga somente

R$ 40,05*0 milheiro
* (mil panfletos em papel sulfite 75 gramas 4xO)

Super ofertas em CARIMBOS consulte-nos!

APROVEITE, AJUDE E ECONOMIZE'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARDIM AMÉRICA

cOO.
- APAIm fINTO

EO. "Ia
Na· -

I SUíTE + 1 QTOS.,
SALA DE ESTAR/

JANTAR, SACADA COM

CHURRASCQUEIRA, »>�

I VAGA DE GARAGEM,
PRÉDIO COM

SALÃO DE FESTAS.
CONSULTE-NOS!

WWW.LEIER.COM.BR J

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

2107-0500

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



0773 - CASA de mad. no bairro Tres nos
do norte CI 02 dorm; coz; bwc ; varanda;
forro pvc; cl garagem, piso: cerâmico.
Valor: 40,000.00.Acerta-se proposta.

Acerta-se 20 mil de entrada e parcela-se o

resto. Terreno cl aprex. 250 mts'

0742 -CZERNIEWICZ: SALA COMERCIAL
em Jaragua do Sul cl ótima localização.
Aceita-se carros de menores valores na

negociação. POR R$:·125.000,OO.ÓTIMO
INVESTIMENTO.

1008 - GALPÃO ABERTO C/690m' e
TERRENO cl área total :13.020m' no Ano

Bom em Corupá CI 02 bwc, coz; 02
.Escrit, Rampa pi lavação e Borrachana .

Valor: 380.000,00.

1009 - CASA c/tOO,70m' no Jaragua ESQ.
E TERRENO COM 458 m'.Yalor :

150.000,OO.ACElTA-SE PARCELAMENTO.

0704 - CASA em Corupa no Bairro Ano
Bom C/ 03 dorm; estar intimo; estar
social; coz; banheiro e lavand. Valor:

68,000.00. CASA NOVA.Venda tacllítada,
acerta-se financiamento próprio.TERRENO

COM APROX: 800 MTS'

IMÓVEIS

A Chave do Melhor
Negócio. agora também

em Jaraguá do Sul!

PLANTÃO 24hrs 9158-6890

�·lltIlIJ[';1

0007 - Casa cl sala Comercial no Bairro
Santa Luzia, c/02 dorm; estar social;

sacada; coz; banheiro; despensa; lavand;
gas central; Depósito; Salão Festas; Laje;
Forro PVC; c/ garagem p/02 carros; Piso:
Ceramico. Valor: 140,000.00. Aceita

proposta.Toda em tijolo a vista. Com uma

lanchonete em funcionamento

Ot84 -CZERNIEWICZ: APTO Cf 10gm'
Cf 03 dorm, sendo 01 suite; salas

estar/jantar; sacada; coz; bwc; lavand;
gas central; arm.coz; porta

gar.automat;CI garagem; piso:
Ceramico. Valor: 135.000,00.

0448 - APTOS NOVOS (últimas
unidades) na Barra prox. a
Malwee, cf 02 dorm; estar

Intimo; porta gar.automat; Sacada
churrasq. Apenas

95,OOO.00.(térreo) e 98.000,00
(cobertura) Sendo 50.000,00 de
entrada + parcelamento direto cf

A CONSTRUTORA

0628 - B.AVAí: CASA em Guaramirim Cf
03 dorm; estar social; banheiro; we auxilia

r; lavand: armado cozinha; porta
gar. automat; Varanda; Laje; C/garagem;

Churrasq: Piso Ceramico. Valor:
157,000.00.

0659 - B.Avai:CASA CI ótima localização em Guaraminm cl 02 dorm; Sala; coz: 02
wc; despensa; lavand; ar condie.; Varanda; Laje; CI garagem; Piso Ceramico e

TERRENO C/487.50m'. Valor: 127,000.00. Acerta-se casa ou terreno Próx. ao Centro
como parte do negócio.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.atlantaimoveis.com

IMÓVEIS

n

Aptos com 01 suite,
02 dormitórios, sala
de jantar e estar,
cozinha, área de

serviço, bwc,
sacada com

churrasqueira e

garagem.
Acabamento em

gesso, massa
corrida e

preparação para ar

condicionado tipo
Splitt. Localização:
Rua: Paulo Shiochet
- Centro( ao lado do

Antigo Angeloni).

Ref 2313 -Ilha da Figueira, Resid. Claude
Monet - apto cf 1 suite, 2 qtos, sala de
estar, copa, COZo mob., área de serviço,
sacada c/ chut, bwc social mob., 1 vaga
de gar. R$145.000,OO, pode ser usado

FGTS e Finane. bancário.

Ref: 2317 - Czerniewicz Resid.
Gopenhagem apto NOVO, c/2 qtos,
bwc social, sala de estar e. jantar,
cozinha, sacada cl churrasqueira,

área de serviço, 1 vaga de garagem.
R$ 125.000,00, pode ser usado
FGTS e Financiamento bancário.

Ref: 1542 - Gasa no Ana Paula

cl 3 qtos, 2 bwc, sala de estar e

jantar, cozinha, área de serviço,
depósito, 1 vaga de garagem.

R$ 165.000,00

Ref: 2318 - Resid. Betel Baependi Apto
NOVO n' 408 (sol da manhã)com: 2

dormitórios, sala, sacada com
churrasqueira, cozinha, área de serviço,
bwc social, 1 vaga de estacionamento

cobeno.as 90.000,00

APARTAMENTOS 1 suíte + 2 dorm.
Sala de estarl jantar Bwc social,

Cozinha, área de serviço, sacada cl
churrasqueira 1 vaga de garagem e

hidrômetro individual.

LOCALIZAÇÃO
Nova Brasília· Rua Leopoldo Janssen

R$ 160.000,00

VENDAS

rejane@atlantaimoveis.com

Rua Barão do Rio Branco, 373

Ref: 1533 • Ilha da Figueira casa nova no Lot.

Malibu, 94m2 com 1 suite, 2qtos, sala de estar,
cozinha, bwc social, área de serviço, 1 vaga de

garagem. RS 126.000,00

LANÇAMENTO

9le6úhncial {ljpen
Apartamentos: 1
sutte,2
dormitórios, sala
de estar/jantar,
bwcsocial,
cozinha, área de
serviço, sacada
cf chur., 2 vagas
de garagem,

Apartamento: 2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, bwc,
sacada cf churrasqueira, 1 vaga de garagem.

Localização: CENTRO· Rua Fritz Hasse R$ 139.01l0,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tel: 3055 0070

IMÓVEIS

Anderson 9651-9028 I Deleon 8405-6125 Ilison 9142-4641 I Keli 9905 0699
End: Rua Reinoldo Rau, 276 - Centro, Jaraguá do Sul

2058 - Ed Santa Catarina - Vila Nova - R$
175,000.00 - Apartamento no 2° andar - nO
204 - Com 01 sutte cl sacada, 02 qtos, bwc
social, cozinha, área de serviço. sala de

estar e iantar, ampla sacada cj
churrasqueira, garagem.

- Ref 6028 - Água Verde - 756
m' - R$ 90,000.00.
- Rel6030 -Ilha da Figueira - Rua
Rinaldo Bago - 1,161m' - RS
400,000.00 - Área Comercial.
Excelenteoportunidade!
- Ref 6046 - Banra do Rio Cerro
-405 m'- RS250,OOO.00.
- Ref 6048 - Ilha da Figueirn -

22,774.38m' - R$ 2.300.000,00
- Terreno Comercial e I ou

industrial.
- 6052 - Barra do Rio Cerro -

339,29 m' - R$ 52,000.00 -

303,38 m' - RS 46,000.00 -

333,48m' - R$ 55,000.00
6054 - Terreno - Czerniewicz
l,037.40m' - R$ 330,000.00
6057 - Terreno -Ilha da Figueira
- 618.87m' - R$98,000.00
6058 - Terreno - Jaraguá 99 -

402.75 m'- R$ 50,000.00
6062 - NereuRamos- 337.50m'
- RS 40,000.00 - Terreno -

Loteamento Residencial
Demathe.
6061 - Schroeder - 892.00 m'
- R$ 149,000.00 - Terreno
central, topografia plana,
frente para rua principal.
6060 - Centro - 2,355.63 m'
RS 850,000.00 - Terreno ns

áreacentral.
6063 - Ilha da Figueira -

4,820.70m'- RS 290,000.00-
Terreno localizado na principal
- 50metros do SalãoVttória.

2018 - Residencial Vicenzi - Vila Nova - R$ 6059 - Guaramirim - Amizade
79,900.00 - 02 qtos, sala de estar I jantar, 2045 - Apartamento - Centro - 110 m' - R$ - 460.00m' - R$ 35,000.00.
bwc, cozinha, sacada cf churrasqueira, 198,000.00 - 01 suite, 02 qtos com sacada, 6063 _ Ilha da Figueira _

área de serviço, garagem. Entrada + Parco bwc, sala tv, sala iantar, cozinha, área de
4,820.70m' _ RS 290,000.00-

em 50 X. Entrega: Janeiro /201 O.
-.-...se-rv-iç..o,...g-ar-a9"'em....--__ Terreno localizado na principal

- 50metros do Salão Vrtória.

-=:::=--:-���:::;:=;�__......._--_....._ .......":"'"__.'-:-"";:=�-:::::!:'::'-::::."'�, 6067 - Rio Cerro - 20,000.00m'
-R$1.200,000.00
6071 - Terreno - Jaraguá 99 -

325.00 m' - R$ 45,000.00
6070 - Terreno - Vila Lenzi -

312.00m' - R$ 69,000.00
. 6072 - Terreno - Nereu Ramos
-1,900.00 m2 - 265,000.00

2063 - Predio - Santa Luzia - Area total de
1,275.00 - R$ 410,000.00 - Predio com

sala comercial e apartamento - 01 sqtt�, 03
qtos, sala, copa, cozinha, bwc.

1094 - Casa - Três Rios do Sul -

136.30 m' - R$ 210,000.00 - 01
suíte, 02 qtOS, bwc, cozinha
mob., copa, sala, área de

serviço, garagem para 02 carros. 1098 - Casa - Vila Nova -

400m2 - R$120,OOO.00 - 03
qtos, sala, cozinha, área de

serviço, bwc, garagem.

1090 - Casa - Jaraguá Esquerdo
- 160 m' - R$ 240,000.00 -

casa em construção - 01 suite,
02 qtos, sala, copa, cozinha,
bwc, lavabo, área de festas, 02

vagas de garagem.

1108 - Casa - Centro - R$
270,000.00 - 02 casas - 1°:
cozinha, sala, 02 qtos, bwc,
área de serviço, garagem. 2°:
03 qtos, cozinha, sala, bwc,

área de serviço.

1109 - Casa - Barra do Rio
Molha -150 m' - R$

230,000.00 - 05 qtos, 02
salas, cozinha, bwc, garagem.
+ 01 construção com 02

aluguéis.

1105 - Casa - Jaraguá Esquerdo
- 170 m' - R$ 225,000.00 - 03

qtos, sala, cozinha, área de

serviço, bwc, despensa,
garagem pi 02 carros cl chur. +

edicula cl 04 peças.

1117 - Sobrado - Residencial
Aghata - Amizade -139.67 m2 - R$
172,000.00 - Surre com sacada, 02
qtos, área de festas com chur., área
de serviço, cozinha, sala de estarI

jantar, varanda, escritório.

6068 - Terreno - Jaraguá
Esquerdo - 45,305.00 m'

R$ 250,000.00

1082 - Casa - Amizade - 220
m' - RS 225,000.00 - sala - 02

ambientes, cozinha,
churrasqueira, 02 qtos, 01

suite, bwc, edicula, despensa,
garagem para 02 carros.

1080 - Casa - Ilha da Figueira
- 80 m' - R$ 169,000.00 - 01
suite, 02 qtos, sala, bwc, área
de serviço, garagem, cozinha

mobiliada.

Refl079 - Casa - Ilha da
Figueira - 182 m2 - R$

240,000.00 - 03 qtos, 02 bwc,
sala, cozinha, escritório,
garagem para 03 carros,

piscina, chur. Aceita apia de
menor valor no negócio.

1093 - Casa - Vila Lenzi -

159m' - R$125,000.00 - 01
suíte, 02 qtos, sala, cozinha,
área de serviço, garagem,

bwc, área de testas

1112 - Casa - Jaraguá 99 -180
m' - R$ 250,000.00 - 01 suite,
02 qtos, sala, cozinha, copa,
área de serviço, bwc, área de
festas, 02 vagas de garagem,

jardim, lavabo.

1114 - Casa - Água Verde - 80
m' - R$ 85,000.00 - 03 qtos,
sala, cozinha, área de serviço,
varanda, garagem, despensa.

1099 - Casa - Nova Brasilia -

260.00m' - R$ 170,000.00 -

Parte inferior: sala, cozinha, copa,
qto, bwc. Parte superior: 01 suite,
02 qtos, sala, bwc, garagem pi
02 carros. Edicula, lenraço.

1116 - Casa - Santo. Antonio -

70 m' - R$ 62,000.00 - 03
qtos, sala, cozinha, garagem.

Terreno murado.
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IMÓVEIS

Compra, Vende, Avalia, Aluga, Administra
Casa, Lote, Apartamento, Chácara.

IIVIÓ"EIS (47) 3275-1133 I� PLANTÃO 9658-5584

www.bartelimoveis.com.br Rua Exp. João Zapella, 88 - Centro - Jaraguá do Sul

Ref. 219.2 - casa
__....,c'

no Amizade com

01 suite + 02

quartos, sala,
cozinha, bwc,
lavanderia,
garagem para 02
carros e area de
festas. De R$
225.000,00 por
R$ 200.000,00,
com 50% de
entrada e o saldo
em 10x!

��������----�--�

Ref. 231.1 - sobrado no

Condominia Azaléia com 01 suite

com closte + 02 suites, sala,
cozinha, copa, bwc, lavanderia,

salao de festas, piscina e

garagem. R$850.000,00.

Ref. 205.1 - apto mobiliado no

Czerniewicz com 01 suite + 02

quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, sacada com
churrasqueira e garagem.

R$180.000,00

Ref. 131.1 - casa no loteamento

Bella Vista com 1 suite com

closet + 02 suites, sala,
cozinha, copa, bwc, lavanderia,

escritorio e garagem.
R$ 350.000,00

Ref. 219.1 - Cobertura na Nova
Brasilia com piso inferior:

cozinha, lavanderia, sala, 02
quartos, bwc e sacada com

churrasqueira.piso superior: 01
suite com closet, sala e sacada.

R$267.000,00

Ref. 213.1 - casa em Schroeder

com 01 suite + 04 quartos, sala,
02 cozinhas, copa, bwc,

lavanderia, área de festas com

Ref. 179.1 - casa nova em tres

rios do sul com 01 suite com

closet + 02 quartos, sala,
cozinha, bwc,lavanderia,

garagem para 02 carros e salão
de festas. R$190.000,00

Ref. 202.1 - apto no Czerniewicz

com 01 suite + 02 quartos,
sala, cozinha, bwc, lavanderia,
sacada com churrasqueira e

garagem. R$148.000,00

Ref. 221.1 - apto no Centro com

01 suite + 02 quartos, sala,
cozinha, copa, bwc, lavanderia,

garagem e sacada.

R$190.000,00

Ref. 226.1 - casa no Centro com 2°

piso: 01 suite + 02 quartos, 02
bwc, lavanderia, sacada, com

churrasqueira, cozinha, copa. Terreo:
03 quartos, 02 bwc, lavanderia,
cozinha mobiliada e garagem 04

vagas de garagem. R$750.000,.oO

Ref. 227.1 - casa na Vila Lalau
. com 01 suite + 03 quartos, 03

salas, 03 bwc, cozinha,
lavanderia, e garagem para 02
automoveis. R$350.000,00

Hef. 200.1 - casa no São Luis

com 01 suite + 02 quartos
mobiliados, sala, cozinha

mobiliada, bwc, lavanderia e

garagem. R$250.000,00

casa no

Amizade com

03 quartos,
sala, cozinha
e bwc. De

R$70.000,00
por
R$60.000,00,
entrada de

. R$30.000,00
e o saldo com

financiamento
bancário

Ref. 196.1 - casa semi mobiliada

no Jaragua Esquerdo com 01

suite' com closet + 02 suites,
sala de estar e jantar, cozinha
mobiliada, bwc, lavanderia,
dependencia de empregada,
salao de festas e garagem.

R$350.000,00

Ref. 228.1 - casa no Água Verde
com 01 suite com closet + 02

quartos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia e garagem.

R$265.000,00
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Rel.2151 - Apto - Água
Verde, com 2 dormitórios

e possibilidade de 3, 1

vaga de garagem. R$
109.000,00

IMÓVEIS

Ref. 2711 - Garibaldi - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 55.000,00
Ref. 2921 - Tifa Marlins - 2 dormitórios, 1 bwc, casa de madeira R$ 68.000,00
ReI. 2451 - Estrada Nova - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 70.000,00
ReI. 2101 - Schroeder - semi acabada, 3 dormitórios, bwc, garagem R$

79.000,OÓ
ReI. 2452 - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 82.000,00
ReI. 2111- Guaramirim - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000,00
ReI. 2421 - Figueira - 2 dormitórios, bwc, garagem, R$ 85.000,00
ReI. 1401 - Barra Velha - casas dormil.demais depend. R$95.000,00
ReI. 2721 - Vila Lenzi - 3 dormitórios, 1 bwc R$l 05.000,00
ReI. 2411 - Figueira - 3 dormitórios, bwc, garagemR$ll 0.000,00
ReI. 2491 - TifaMarlins - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dependências
- R$110.000,00
ReI.2371-Chicodepaula-3dorm.,1 bwc, 1 vagadegaragem R$ 110.000,00

ReI. 2161 - Figueira - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$

110.000,00
Ref. 1901 - Rau - 1 suite, 1 dormitório, bwc, garagem p/ dois carros. R$

110.000,00
ReI. 2561 - Vila Lenzi - 3 dormitórios. 1 bwc, garagem, demais dependências.

R$110.000,00
ReI. 2941 - Vieiras - 4,dormitórios, 1 bwc, casademadeira R$112.000,00
Ref. 2681 - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, 79m2 - R$116.000,00
Rel.1091 - 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscinaR$125.000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de

festas c/chur. e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficina R$160.000,00

ReI. 2581 - Vila Lenzi - 2 suites, 3 dormitórios, 2 bwc, demais dependências,

garagem R$160.000,00
.

ReI. 831 - Vila Lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinha R$200.000,00
Ref. 1512 - Barra Velha - Sobrado c/ suite, 2 dorm., lavabo, churrasqueira R$

200.000,00
ReI. 2141 - Figueira - Sobrado c/ suíte, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$

210.000,00
ReI. 1211 - Vila Lenzi - Suite, 2 dorm., chur. R$ 250.000,00 - ótimo para ponto
comercial.

ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000,00

Ref. 1511 - BarraVelha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
ReI. 1911 - Figueira - suíte, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$

270.000,00
Ref. 2601 - Centro - 206m2 -1 suite, 4 dormitórios, 2 bwc R$ 420.000,00

ReI. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr.

Marisol R$450.000,00

Ref. 281 - Penha-casaailo padrão "frente p/ omar" R$ 550.000,00
APARTAMENTOS

ReI. 1671 - Vila Lalau - apto em construção, ReSidencial Vermont, com 2

dormitórios, sacada c/cnurrasqueíra, garagem, a partirR$l 05.000,00
Ref. 2302 - Nova Brasília - 1 suite o/sacada, 2 dormitórios, bwc, 1 vaga de

garagem, Entrega em setembro 2009 R$ll 0.000,00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2

dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur. c/119m'.13$145.000,00
ReI. 2401 - Centro - Ed. Isabella - 1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de

garagem R$160.000,00
.

ReI. 2321 - Centro - suite, 2 dorm., bwc, 1 vaga de garagem. R$165.130,00
ReI. 2341 - Bombinhas - 1 suite, 1 dorm., sacada c/chur, prédio c/ piscina, play
ground, área defestas, elevador. R$ 250.000,00

- Aceita trocaC/ imóvel em Jaraguá.
ReI. 2001- Vila Nova c/l suíte, 2 dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
ReI. 2621 - Balneário Camboriu - próximo igreja Santa Ines - 1 súite, 2

dormitórios,l bwc, 1 vaga de garagem R$ 340.000,00
ReI. 2441 - Balneário Camboriú, COBERTURA, alto padrão, 4 suites, 1 dorm.,

dep. de emp., 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina privativa e

demais dep. R$1.500.000,00 (entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.

TERRENO

ReI. 1731 -Jaraguâ Esquerdo R$ 50.000,00
ReI. 2472 - Terreno - Rau -416m2 - R$50.000,00
ReI. 2352 - Terreno -Jaraguá Esquerdo - 300m2 - R$ 55.000,00

ReI. 2461 - Terreno - Barra do Rio Cerro - 510m2 - R$ 65.000,00

ReI. 2671 - Terreno - Figueira - 380,80m2 - R$ 65.000,00
ReI. 2691 - Terreno - Amizade - 429m2 R$ 69.000,00
ReI. 774/775 -Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 80.000,00
ReI. 2561 - Terreno - Vila Lenzi c/ casa de madeira - 634,50m2 R$110.000,00

Ret. 2481 - Terreno - Vila Lenzi - 420m2 - R$125.000,00
ReI. 2731 - Terreno,Água Verde - 900m2 R$160.000,00
ReI. 2351 - Terreno - Jaraguá Esquerdo - 886m2 - R$175.000,00

ReI. 1941 - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00
ReI. 2431 - Area - Braçinho - 22.000m2 R$ 280.000,00
SiTIO /CHÁCARA
ReI. 861 - MOlha/Massaranduba - 260.000m' R$135.000,00

Ref .1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00

ReI. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663 - Massaranduba - 7 lagoas casas, area de festa 238.000m'. R$

600.000,00
SALA COMERCIAL

ReI. 2701 - Sala comercial- Rau, salão de cabeleireira completo R$ 65.000,00

Fone/Fax: (47) 3370-0700 Plantão: (47) 8408-0700

Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - se

www.imoveisemjaragua.com.br

"A AMARAL APÓIA ESTE PROJETO, COLABORE VOCÊ TAMBÉM"

Vila Nova - Rua 25
de Julho-
859,56m2 - R$
145 mil - entrada
+ parcelamento.

Condo Aialéia -

698,30m2 - parte
superior - R$ 230
mil.

Res. Renascença .

- Rau - 430,54m2
- R$ 87mil- condo
especiais de

pagamento.
Czerniewicz -

próx. a Humana RH
- 458,20m2-
86mil.

Três Rios-
9.800m2 - 75 m

de frente - ideal

para indústria - R$
200 mil.
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IMÓVEIS

3276·3231 I 9133
Rua Angelo Schiochet, 280 sala

Jaraguá do Sul - se
falecom@trindadeimoveis.com

www.trindadeimove

COD 262 - Ilha da Figueira - apartamento
medindo 70,00M2,01 suíte, 1 quarto, sala cf
sacada e chur.; cozinha, área de serviço, bwc

social, garagem. Valor R$ 98.000,00.

COO 1000 - Vila Lalau - Apartamento em construção -

1 suite com closet, 2 quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem
-

entrega em OS/2011 - Valor R$ 160.000,00

COD 164 - Vila Nova - Apartamento novo

de luxo medindo 330,OOm2, 1 suíte máster

(closet mobiliado e banheira de

hidromassagem), 2 quartos (um mobiliado),
cozinha mobiliada, lavanderia mobiliada,
banheiro social, sala em 2 ambientes, área
de festas privativa, área de piscina privativa,
2 vagas de garagem. Valor R$ 420.000,00.

COD 310 - Vila Lenzi - Residência em

alvenaria medindo 150.00m2 - 03 quartos, 2
banheiros, sala, cozinha, lavanderia, 02 vaga

de garagem, valor R$ 230.000,00.

COD 277 - Centro - Sobrado residencia e

comercial - inferior - sala comercial com

repartições apropriadas para proficionais liberais -

superior - apartamento com 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, area externa - Valor

R$ 300.000,00

COD 312 - Centro - �partamento com 3

suites, 2 salas, cozinha, lavanderia, banheiro
social, lavabo, dispensa, area de serviço, 3
vagas de garagem, Valor R$ 700.000,00

COD 300 - Barra do Rio Cerro � Terreno

comercial/Industrial, - Rodovia S 416,
medindo 7.000,00 m2• Valor R$ 360.000,00.

COD 195 - Lenzi - 1 suite master, 2

quartos, 3 salas, lareira, piscina, area de

festas - Valor R$ 600.000,00
COD 313 - Amizade - Terreno nobre

medindo 2.401,23m2 - Valor R$ 120.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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2

amento Tipo 271,14 m

atai 5°0,41 m2
rES opçÃO "7 SUíTES

02 Torres
12 Pavimentos
02 Aptos por andar
04 vagas de Garagem
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IMÓVEIS

RENATO Corretor de Imóveis
STEFANI CREC114.407 (47) 3371-8851 - 9993- 3881
ih ,m: '�11R�L�pP21gp,�!�J\![3gua;gO:$PJ·irl�ç· stefangj,;;íIJJ12L ,.._,%;;q�

o AMIZADE - TERRENO COL. .MAX
I

o BAEPENDI- CASA 3 QUARTOS ACEITA
SCHUBERT R$ 20.000,00 SEM ESCR. ' TERRENO
o VILA NOVA - APTO. 3 QUARTOS o CENTRO - APTO. 1 SUITE 2 QUARTOS
GARAGEM R$120 MIL NEG. " NEGOCIAVEIS
o VILA NOVA - TERRENO 400 M2 PROX. ; o FIGUEIRA - TERRENO 1300M2 PROX.
PMJS R$1 00.000,00 PONTE R$ 75 MIL
o VILA NOVA - TERRENO 600M2 ALTO R$ o RAU - CASA NOVA 1 SUITE E 2
55.000,00 QUARTOS GAR. CHUR. R$150 MIL- CEF
o VILA LALAU - SOBRADO 2 SUITES 2 o SCHROEDER I - TERRENO 500 M2 R$
QUARTOS NEGOCIAVEIS 35.000,00
o VILA LENZI - CASA 2 QUARTOS PROX. o SANTA LUZIA - CHACRINHA COM AGUA
WEG.I R$1 00 MIL CEF ! BOA E LAGOA 60002 R$ 55 MIL

AGUA VERDE - TERRENOS 400 M2 I o ITAJUBA - CASA 2' QUARTOS E DEMAIS
ESCRITURA R$ 50.000,00 I DEP. R$ 45 MILAC. CARRO
o AGUA VERDE - TERR�NO 600M2 : o PiÇARRAS _ TERRENOS 320 M2, RUACOMERCIAL R$ 60.000,00

I CALÇADA, ESCRITURAS R$ 40 MIL
o AGUA VERDE - TERRENO 1 000,00M2 R$ o SANTA LUZIA _ CHACRA, CASA, GALPÃO,105.000,00 , CACHOEIRA 11 O MIL NEG. PARCo
o BAEPENDI - CASA 1 SUITE 2 QUARTOS

o BAEPENDI _ ALUGA SALA COMERCIALPISCINA R$ 250 MIL NEG.
I Foto 007 - Casa nova no Rau

I CEF R$150 mil

DEll
PRADI
IMÓVEIS

FINANCIAMENTOS

(47)3370-8211
�!L�47l�370-8éQ'� • AQUISIÇÂO DE TERRENO + CONSTRUÇÃO

• LOTEAMENTO PRÓPRIO ' CASAS PRONTAS

e:ííi�i[Tiráiff@néíunô:��!l�

"CASAS PRONTAS - COM A CHAVE NA MÃO."
FACILITAMOS SEU CRÉDITO JUNTA A CAIXA.

UTILIZE SEU FGTS NA COMPRA.

,
PRÓX. ESTOFADOS BELl'ARTE - CASA COM 2 OUARTOS, SALA E I
COZINHA INTEGRADA, BWC, AREA DE SERViÇO E

GARAGEM�JVALOR: R$ 110.000,00
ESTE VAlOR INaUI: TERRENO + CASA + TODA Á

DOCUMENTAÇÃO PI FINANCIAMENTO � CAIXA ECONOMICA FE�RAL

HELIANO ORIBI<A (47) 8428-2835
Corretor de imóveis CRECI14999F 8412-8933
¢Wt:.'lliRf"M$li1Í�v�i�:ltl\\�� wwwoimoveisjaragua.comobr heliano@imoveisjaragua.com.brm. ,ã011�",,®.m7"Zlr":" i";_\�W�%.� ..

, '��

"UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS PARA JARAGuÁ DO SUL E REGIÃO"

APARTAMENTOS
Ref 201 O apto 100m' Centro em constr.
Ref 2017 apto 100m' Czerniewicz
Ref 2015 aptos a partir de 94m' Centro

TERRENOS
Ref 401 O 300m' Centro, Corupá
4020 Ter. Vila Lalau 409m'
4021 Três Rios 380m'
4025 João Pessoa 350m'
4018 Amizade· Ville de Lyon 330m'

CHÁCARAS
Ref3012 na Barra, 124.000,00m'
Ref 3013 Schroeder 12.500m'
Ref 4051} Rio da Luz II 185.000m'
ideal para Reflorestamento
Ref 4055 Rio Cerro II 870.000m'
ideal para Reflorestamento
Ref 4057 Fazenda em Corupá
6.335.000m' ideal para Reflorest.
Ref3030 Chácaracom casa no Amizade
R.2038Apto8aJneárioCambunú179.00m'
RA030Schroeder1.200m'R$35.000,00
RA025 Vila Lalau 409 m' R$ 85.000,00

TEL. 3370-6624

TERRENOS

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 .

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m2.
008 - Nereu Ramos, Br 2BO, terreno c/33.947,25m2.
009 - Santo Antonio, terreno com área de 2.230,00m2
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,68m2. (terreno bem localizado)
037 - Nereu Ramos terreno com 357,00m2
097 - Estrada Nova, terreno com 406,00m2
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo p/ indústria)
115 - Nereu Ramos, com área de 1.100,00m2•
236 - Schroeder, terreno com 1.171 ,00m2

R$ 500.000,00

R$ 120.000,00

R$ 750.000,00

R$ 80.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 38.000,00

R$ 280.000,00

R$ 97.000,00

R$ 38.000,00

9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

046 - Apartamento - Centro, c/ área total de 165,00m2• R$ 190.000,00

016- Três Rios do Norte, casa de madeira com 63,00m2, terreno com 390,00m2. R$ 50.000,00
024-Vila Rau, sobrado c/219,00m2 eterreno c/390,00m2. Mais uma edícula de 70,00m2. Negociável. R$ 165.000,00
031 -Ilha da Figueira, casa de alv. c/132,00m2 e uma de mad. de 60,00m2 c/ terreno de 525,00m2 R$150.000,00

(aceita apto de menorvalorem Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
032-São Luis, casade alvenaria com 140,00m2 eterreno com 421 ,61 m2. R$160.000,00
093 - AMIZAOE, casa de alvenaria com 137,38m2 eterreno com 321 ,32m2.

168- Estrada Nova, casa de alv. c/70,00m2mais edícula (aceita carro na negociação)

R$130.000,00

R$ 70.000,00
175 - Nereu Ramos, casa de alv. c/72,00m2 e terreno c/378,00m2• Aceita carro como forma de pgto. R$ 55.000,00
188 - Santo Antonio, sobra�o com área de 170,00m2 e terreno com 2.500,00m2. R$ 150.000,00

R$ 500.000,00

R$ 380.000,00

R$ 75.000,00

privativa,aceita permuta cl casa ou carro

como forma de pgto. R$140.000,OO

alvenaria c/200,00m2 e terreno c/

329,00m2. R$ 200.000,00 Nereu Ramos, apartamento R$ 350,00

I

COMPRA _ VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA - R: Guilherme Weege, 166 - Edifício Bergamo - Centro
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IMÓVEIS
(47) 3376-4262

PLANTA0: ELTON 9192-7300/ JOAO 9196-0445/ JONAS 8824-5411

SITE: WWW.GERENTIMOVEIS.COM
E-MAil: ElTON@GERENTIMOVEIS.COM

REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA

IlIII=VI=R
::=.=:----- - -_-.

......_ IIiMI ........__.__ "INVESTIMENTO CERTO E AQUI"
BR 280 km 69, esquina Edward Krisch, n'29 - Sala 01- Água Verde - Jaragua do SuVSC

VEN
PARA

'EIS
PRIO.

Rua Pastora Albert Schneider, 238 I E-mail meyerimoveis@uol.com.brl(47) 3376-1118

3371-9432rhCENTRAL
�IMÕ�!�!

Pedro Schiessl Junior
8408- 7796 / GREGI 13595 Rua Venâncio da Silva Porto, 257

Nova Brasília

www.centralimoveisjs.com.br

TERRENO PLANO E B
PARA COMERCIO, LOCALIZADO NO
BAIRRO ESTRADA NOVA, CLt176M2,

VALOR R$ 90.000,O�. COp• .J11

Apt no Condomínio AmIzade,
com 2 quartos e demais
dependências, 1 vaga de
garagem, área de festas,
playground, interfone, pode ser

financiado. R$ 75.000,00

Casa c/ 150m', fachada toda cf
textura, gesso e massa corrida,

piso cerâmico, 3 quartos, gar. lav,
ampla cozJcopa, sala laje, rua
asfaltada. R$ 110.000,00 NEG.

Excelente ponto comercial com
600m' e aré construída de

110m', com possibilidade de

desmembrar, na Vila Lenzi,
fundos da WEG I. Consulte-nos

cóc. 6018, 8arra do Rio erro,
terreno com área de 11.000m'.

Ótima oportunidade. R$
120.000,00 Negociáveis

Seu imóvel está aqui.

[b]
HABITAT

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

MORADAS DA SERRA
- Localização
privilegiada, espaço
gourmet, com forno de

pizza, churrasqueiras
deck. e piscina e play
ground, coberturas
especiais. Rua Hilario
Floriani esquina com

Joao Planinscheck (ao
lado da jartec)
Aptos torre B - 01 suite
mais dois quartos
sacada com

churrasqueira, entrega a

partir de março de 2009

.. ,. ..

CRECI158,." �
oVENDE ®ALUGA
oADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009

www.imobiliariahabitat.com.br habitat@imobiliariahabitat.cQm.br Rua Felipe Schmidt, 157 (próx. Millium) Centro I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

FONE: 3275-0100 imóveisplaneta�
o::

www.imoveisplaneta.com.br/imoveis@imoveisplaneta.com.br o
Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro
CEP 89251-400 - Jaraguá do Sul / SC

PLANTÃO AOS SÃB, DOM E FERIADOS NO 9176-0064

£.��o
�
Cód. 232-

LANÇAMENTO -

Residencial Paradise,
aptos com suíte + 01
quarto. A partir de

...
103.550,00. Vila Nova

TERRENO
2.500M2 + PARTE
EDIFICADA DE
280M2. RUA
ERWINO

MENEGOTTL
SAlA COMERCIAl- 289m2, cf

estacionamento, em local muito movimentado,
próximo ao Sup. Breithaupt. (Barra Rio Cerro)

LOTEAMENTO FIRENZE
Rua Cabo João Alves, lote 108 - Casa -

sala, 02qtos, cozinha, garagem e quintal.

residencial. de
apartamentos cl suite
mais dois dormitérios,
sacada cl churrasqueira
e duas vagas de

garagens. O edificio
disporá de uma

estrutura com piscina.
sala de ginástica.
playgrond e o inovador
Espaço Gourmet Que dá
um toque de elegância
ao já conhecido salão
de festas. Previsão de
entrega em Abril de
2010. Entrada +

parcelamento.

- Cód. 1087 - CONDOMINIO JARDIM
CRISTINA - Infra estrutura completa,

asfalto, fiação subterrânea, circuito interno
de monitoramento, portaria, ótima
localização. ÚLTIMAS UNIDADES.

- Cod, 184 - Residencial
Bella Vista. Possui 04
qtos, 01 suíte, 03
banheiros, cozinha
mobiliada, banheira
hidromassagem, piscina,
sala de estar e jantar, área
de serviço, área de festas
com 'êhurrasqueira, 02
vagas de garagem.

- Cód. 213 - Excelente casa, semi nova,
faltando ainda pintura e alguns

acabamentos. Rua com asfalto já
agendado, próxima da ponte nova que liga

Figueira e Weg II.

- Cód. 204 - Casa Ana Paula, possui 03
qtos, sala, cozinha, banheiro social,

lavanderia, garagem.

• Cód. 209 • Excelente casa, possui 02
qtos, 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia,
garagem com churrasqueira, e poço

artesiano. Próximo ao centro de Schroeder.
Toda murada com gramado no jardim.

- Côd. 223 - Casa Czerniewicz. Possui 01
suíte, 02 quartos, banheiro, sala, cozinha,
área de serviço, 02 vagas de garagem.

• Cód. 214 - Oportunidade! Ótimo terreno
para área comercial. Rua Jorge

Czerniewicz.

• Cód. 187 - Casa Jaraguá
Esquerdo - Possui 01 suíte
com closet, 02 qtos, 03
banheiros socíaís,
cozinha, sala em dois
ambientes, área de

serviço, área de festas
com churrasqueira. Com
portão eletrônico e

.

interfone. Terreno plano e

murado. Todos os qtos
possuem sacada! Valor R$
350.000,00.

- Cód. 155 • Casa de esquina
com ótima localização na Vila
Nova, c! piscina e edícula
contendo área de festas c!

.. churrasqueira, garagem p!2
carros com opção para 4.

Cozinha/copa, sala de jantar,
sala de estar com 2 ambientes,
suíte master com banheira e

closed. Escritório! dormitório
mais 2 dormitórios, sala de
jogos! atelier, dependência
completa de empregada e

depósito. (favor colocar este
imóvel em destaque).
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COMPRA • VENDE • FINANCIA • LOTEIA • ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕES

imobiliária

.com
QUATRO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!

CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!

Ref. 20.451 - Barra do Rio Molha
- RESIDENCIAL VICENZI- Apto
100% novo cf 55 ,90m2, cf 2
dormit. - bwc social - sala de
estar - cozinha - área de serviço
- sacada cf churrasqueira - 1
vaga de garagem - área de testa
- portão eletrônico.

Rua Prof'. Marina Frutuoso, 856 - Centro - Jaraguá do Sul- sc

(47) 3055-2400/8408-2400

ENTREGA JANEIRO/2010.
PREÇOS A PARTIR DE R$ 81.900,00.
CONDIÇÕES DE COMPRA FACILITADA

Ref. 20.445 - Centro -

RESIDENCIAL GRAN RAMA
- Apto 100% novo c/
65,40m2 c/ 2 dormi!. - bwc
social- sala de estar -

, cozinha - área de serviço -

sacada c/ churrasqueira - 1

vaga de garagem - área de
festas - portão eletrônico.
ENTREGA JANEIRO/201O.
PREÇOS A PARTIR DE R$
104.500,00. CONDiÇÕES DE
COMPRA FACILITADA

Ref. 20.301 - Vila Nova - EDiF. RES.
ESPARTAKUS - Apto 100% novo cf

155,OOm2 - suite hidro - bwc - COl. - saia
de estar/jantar conjugada - sac. Grande -

mezanino C/ chur. - bwc -Iav. - sac.

Panorâmica - 2 vagas gar. RS 650.000,00

Ref. 20.438 - Vieiras - RESIDENCIAL
COSTA DO SOL - Apto c/2 dorrnit. -

sala de estar/jantar - sacada c/
churrasqueira - cozinha - área de

serviço - bwc - garagem privativa.
Prédjo c/ playground - salão de festas
- portão e porteiro eletrônico -

interfone. ENTREGA EM DEZ/08.
R$ 1 05.000,OÓ - ENTRADA +

PARCELAMENTO DIRETO
CONSTRUTORA.

Ref. 20.142 - Vila Rau - ED.
RESID. LE PETIT MONET -

Apto 100% novo pronto p/
morar, c/ 2 dorrnit. - sala

estar/jantar c/ sacada -

cozinha - área de serv. - bwc
- garagem - portão e

porteiro eletrônico,
videofone, área de festas c/
churrasqueira. O apto pode
ser mudado o lay-out interno
c/ opção p/ 03 dormitórios.
Valor: R$ 110.000,00.

Ref. 60.018 - Schroeder - Terreno
totalmente plano c/ 8.250,00 m2 - c/
galpão pré moldado C/ 750,00m2 -

mezanino e salão para depósito - guarita
e portão eletrônico - 7 salas térreo - bwc

- entrada ind. p/ carregar e descarregar
mercadoria. R$ 1.300.000,00

R�f. 30.560 - Rio Cerro II - Terreno
totalmente plano e entregue com

asfalto. R$ 28.000,00

Ref. 30.584 - Sta Luzia - Terreno c/
922.228,50m2 - ribeirões -

cachoeira - 17km do Centro - rua

pavimentada - iluminação
pública/energia. R$ 695.000,00

OPORTI,llilQ.8º-�lli
NA ÇOMPRAJ2E..s.T£ IMÓVElJ).E_S.c_Q!'ITO ESPECIAL

Ref. 15.1:U - Amizade - SOBRADO 100% NOVO SENDO
PISO SUPERIOR: SUITE COM SACADA + 2
DORMITORIOS, BWC SOCIAL. PISO TERREO: SALA
ESTAR, SALA JANTAR, COZINHA, AREA DE SERViÇO,
LAVABO, AREA DE FESTAS COM CHURRASQUEIRA,
GARAGEM PRIVATIVA E TERRENO.LOCALIZACAQ
PRIVILEGIADA. ESTUDA PROPOSTAS E FORMAS DE
PAGAMENTO PODE SER FINANCIADO E USAR O FGTS -

ASSESSORAMOS TODOS OS TRAMITES. VENHA
NEGOCIAR, ESTAREMOS AGUARDANDO SUA PROPOSTA!

Ref. 10.591 - Amizade - Sobrado c/ 3
suites (1 master) - Sala de

tv/jantar/leitura - coz. c/ móveis - 2 bwc
- piscina - área de festa cf chur. -

garagem p/ 2 carros. R$ 690.000,00

Ref. 10.574 - Jaraguá 99 - Casa de alv.
c/3 dormit.- bwc - sala - cozinha -

construção nos fdos c/ área de serviço
- bwc - área de festa c/ churrasq. e

fogão a lenha. R$ 99.000,00

Ref. 30.504 - Excelentes
terrenos bem próximos a

Malwee. Próximo a

supermercado, escolas,
creches, bancos, posto de
sauce, igrejas. Aceita-se
veiculo e/ou estuda-se

propostas e formas de
pagamento. Entrada +
Parcelamento direto com

proprietário. Mais informações
e fotos no site. Preços a partir
de R$ 35.000,00

Ref.10.629 - Agua Verde - Casa de
alv. c/ 3 dormi!. - 2bwc - sala de
estar/tv - cozinha - copa - área de

serviço/festa - piscina - 2 garagens.
R$225.000,OO

Ref. 10.606 - Tifa Martins· Casa de
alv. c/ 2 dormi!. - 2 bwc social- copa

- cozinha - área de serviço -

garagem. R$ 80.000,00

Ret. 30.562 - Bairro Amizade, Terreno
residencial c/ 300,00 m'.

R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RESPONDA RÁPIDOl

QUEM ENTREGOU MAIS UM EDIFíCIO COM 7 ANDARES
NO CENTRO DE JARAGUÁ DO SUL?

110 EDIFíCIO ENTREGUE

,

SO PODIASERA FUTURO!

ROYAL PALACE CONDOMINIUM

Nós agradecemos a todos os Condôminos, fornecedores e amigos, que
ajudaram na realização desta obra.

Nós não agradecemos a todos àqueles que fizeram de tudo para
atrapalhar a obra, e também não agradecemos àqueles que roubaram o

.... _
_ .. - -

- - - - _ _
- _

-
- - -

- - .. - .. --
-

-I fio do pá ra - ra ios e os sacos de cimen to .

- - .. -

-
-

, - .. - -

_

_ .. _._
_

_
.

Administração: Não é Incorporação! Locações:

11 Edifícios entregues em 13 anos

Construção pelo SISTEMA DE
CONDOMíNIO FECHADO A

PREÇO DE CUSTO CRECI643-J 9973.5304Compra • Vende • Aluga • Administra

Imobiliária

� .-.

f LíDER DE MERCADO EM EDIFíCIOS COM 7 ANDARES
r \

. .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

- Residencial
Champagnat Cód.
00017.020
Residencial com Hall
social decorado,
Elevador, Área de lazer,
play ground, salão de
festas, central de gás,
água quente, previsão
para split. Aparts com

salas integradas com 2
ambientes, 3 quartos (
1s + 2q), cozinha e

lavanderia. AU: 120 m2
AT: 170 m2

• Residencial Monte
Olimpo Cód
00123.002 . Edifício
com Hall social,
Elevador. area de
lazer e festas, central
de gás. portão e

porteiro eletrônico,
previsão para split
Apartamentos com 2
ou 3 quartos (sendo
1 suíte), sala
integrada com 2
ambientes. sacada
com churrasqueira,
we social, cozinha e

lavanderia com

stendal!

Residencial
Ana Lucia
eód. 00125.001
Apartamentos com
2 ou 3 quartos
(sendo 1 suíte).
captação águas
chuva, área de
festas, play ground,
portão e porteiro
eletrônicos, vaga de
garagem,
bicicletário, central
de gás, portaria.

Residencial MaranaHa Cód.00129.001
Apartamento no centro próximo ao Angeloni antigo,

Com 1 suíte + 2 qtos ou 2 qtos, sala, cozinha, sacada
com churrasqueira, 1 vaga de garagem

Res. Dona Alvina
� eod:00076.001 - Prédio 4
.... Aptos por andar, área de

"'-dIII..... ". ::::.:::� lazer eom churrasqueira,

:'::IJiiiI'''''- Central de gás, portão e
..

-

porteiro eletrônico,
Apartamentos Sala cf 2
ambientes, cozinha
integrada, sacada cf
churrasqueira, 2

quartos(com ou sem

suíte), lavanderia, bwc
ocial A partir
R$105.000,00

Residencial Athenas
00017.018 Apto
duplex cobertura
com 3 quartos sendo •

2 suítes, uma com
closet e banheira, 3

, salas Oantar, estar e
1 home theather),

. sacada com

churrasqueira, área
de festas privativa cf
churrasqueira, todo
trabalhado em gesso
e luzes embutidas.

-Residencial Veszprém
Cód. 00130.001-
Apartamento na Barra do
Rio Cerro, Com 2
quartos, sacada cf
churrasqueira, 1 vaga de
garagem cf opção de 2'

Res. Clarice Kock Cód. 00106,001
1 Suite c/ closet + 2 quartos, bwe social.

lavabo, area de serviço, sala de jantar e estar,
COZINHA MOBILIADA, sacada cf

churrasqueira, 3 vagas de garagem, saíao de
festas. Area i academia, Piscina

Casa Vila Nova Cód. 00135.001 Casa com:
Suite máster com closet, 2 quartos, WC.

cozinha, área de serviço, área de testa, sala de
estar/jantar conjugada com sacada. garagem

para 2 vagas, escritório no mezanino,
assoalho madeira marfim. jardim de inverno
na sala, textura pé direito inclinado com laje.

acabamento em gesso.

Residencial Jardim das
Mercedes - Vila Nova
Apto com 2 quartos,

sacada, sala, lavanderta,
cozinha sob medida,

banheiro cf Box
temperado + móveis sob

medida.
R$80.000,OO

Casa Ilha da Figueira cod:00110.001
Terreno com 380m' R$120.000,00

1 suíte, 1 qto, sala de estar, coa/copa,
bwc social cf banheira, lav., lavabo,

varanda cf chur. + - 130m2•

Terreno 00132.001 - Localizado na

Barra do Rio Molha, próximo ao
Curtume Schimidt com 183.627,OOm'
2 km do centro de Jarag�á do Sul.

Terreno - Vila nova cod:00092.001
R$ 300.000,00 • Localizado na Rua
25 de Julho cf 1.541 ,25m2 planos

Terreno - Schoereder
Com 1.653.250m2 contendo 2

casas de aluguel, 1 de
alvenaria cf 6 quartos, sala,
copa, cozinha,6 quartos, sala,

copa, cozinha, escritório,
lavanderia e sótão. 2a casa de
madeira. Localizado na Rua
Mal. Castelo Branco 5355,
centro. R$360.000,00

Galpão Comercial 00131.001 Galpão
em alv. + casa Área Útil: 465m2 Área

total: 2.150m2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Home Cub
E ENDOERFER

Além
de uma bela arquitetura de traços modernos, o

Emmendoerfer Home Club é inteligente: totalmente

planejado para satisfazer pessoas como você, que
reconhecem a importância de investir em qualidade de vida. A

tecnologia utilizada desde o início da obra, a distribuição dos

espaços,
- a preocupação com a sustentabilidade, o conceito de

Home Club e outros cuidados fazem desse Condomínio Inteligente a

escolha perfeita para você e sua família. Por tudo que oferece, o
Emmendoerfer Home Club é o espaço que você nasceu para
desfrutar, seu habitat natural.

Localização nobre: Bairro Vila Nova.

Planta A
- 2 dorm. e Loft
- 68,20m2
- Opção para sala ampliada
- Churrasqueira carvão
- Infra-estrutura para spãt
- Sacada integrada e fechada
- Piso porcelanato e laminado
- My way opcional

Planta B
- 2 e 3 dorm com sala ampliada
- 84,08m2 e 84,67m2
- Opção para sala ampliada
- Churrasqueira carvão
- Infra-estrutura para split
- Sacada integrada e fechada
- Piso porcelanato e laminado
-My way opcional

G R U P O

ESTRUTURA
'l;

Duplex
-136,40 m2
- Opção para sala ampliada
- Churrasqueira carvão
- Infra-estrutura para split
- Sacada integrada e fechada
- Piso porcelanato e laminado
- My way opcional

Penthouse
- 236,95 m2
- Opção para sala ampliada
- Churrasqueira carvão
- Infra-estrutura para split
- Sacada integrada e fechada
- Piso porcelanato e laminado
- My way opcional

Incorporadora I Construtora I Realização

TERRACO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RICARDO LlALERIO�
w
II:
U

ricardocimoveis@gmail.com I� 8808-5378
5 8837-8299
D..Corretor de Imóveis R:João Marcatto nO 265 • Sala 05 Ed.Mônaco • Centro

Cod123 - Terreno cf 420,00m', na Vila
Lenzi. R$90.000,00

Cod. 056 - Terreno cf 17.680m' no
centro de Guaramirim. Pr6x. ao trevo

principal. Consulte-nos.

Cod. 116 - Terreno cf 337,00m' em
Três Rios do Sul, R$34.000,00.

Cod119 - Casa de
alv. cf 2 quartos,
no Rau.

R$70.000,00.

Cod.144 - Apart.
tom 1 suíte + 2

quartos no

Czerniewicz.
Pode ser

Apartamento com 1
suíte + 1 quarto, no
bairro Vila Nova. R$
120.000,00. Pode
ser financiado

��"
"

. ,'At>··"< � 's

, .

,

Cod.145 - Gasa com 2 suites + 3

quartos, no bairro Vila Lalau.

Pode ser financiada. R$ 260.000,00

\ Cod122 - Casa de
alv. com 2 quartos,

....... próximo ao Portal
de Jaraguá ..

I R$120.000,00

God.121 - Terreno com 5.000,00m'
na BR-280 sentido Gorupá. Oferta

de R$ 500.000,00 por R$
400.000,00.

God135 - Gasa de alv. c/ 4 quartos,
bairro São Luis. Pode ser financ.

Valor R$170.000,00

www.schellercorretordeimoveis.com.br

Apartamentos NOVOS,
prontos para morar.

Rua Prefeito José Bauer, bairro RAU
Apartamentos de 02 e 03

dormitórios.
A partir de RS 125.000.00.

AMIZADE
LOTEAMENTO
CHAMPS ELYSÉE -

Casa em

construção cf suíte
mais dois dorm. cl
sacada, bwc social,
sala, varanda,
cozinha, lavanderia,
área de festas,
garagem para dois
carros e despensa.
R$ 380.000,00.

AMIZADE -

LOTEAMENTO
ITACOLOMIII -

Lotes a partir de
R$ 75.600,00

AMIZADE -

LOTEAMENTO CHAMPS
ELYSÉE - Lotes'a partir
de R$ 92.650,00

NEREU RAMOS -

LOT. DEMATHE
Lotes a partir de
R$ 42.000,00

AMIZADE - JARDIM DAS
ACÁCIAS - Terreno por
R$ 65_000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF 189 - Ilha da Figueira - R
StaJulia n0181 -apto 02 dorm.,
sala de estar, bwc, coz., e

lavanderia. Térreo. R$ 600,00
sem valor de condominio

Marangoni - Ed. Independência
- 02 dorm, sala, COZ, bwc,
lavand, sacada, garagem. R$
550,00. Condomínio de aprox.
R$70,00

- Vila tenzí - Rua
Silvio Uller, 20 - casa alv. 02
dorm, sala, Cal, bwc, lavand,
toda murada. R$ 560,00

REF 278 - João Pessoa - Rua
Francisco Panstein, 204 - (Próx.
Escola Machado de Assis) casa
alv. 01 suite com closet, 02
dorm, bwc, sala estar, sala jantar,

+------------f Cal, lavand, área festa, garagem
+ 02 dorm, bwc. R$ 650,00 +

R$ 20,00 IPTU.

REF 287 - Nova Brasília - Rua
José Menegotti, 180 (próx.
Angeloni novo) casa alv. 200m2,
03 dorm, sala, Cal, bwc,
lavand, garagem. R$1.400,00

REF 29S - Ilha da Figuira - R Rio
Grande do Norte· Casa alv. 3
dorm., sala, coz.lavanderia e

garagem. R$ SOO,OO

REF 299 - Jaragua Esquerdo - R
Jones Chiodini - 01 suite, 02
dorm, sala de estar/iantarcoz.,
lavanderia, churrasqueira e 02
vagas de garagem. R$ 900,00====�r-----------;-----------;�---------�--�======�-�-;

REF 173 - Centro - Rua próx.
Praça Ângelo Piazera, próx.
Importway - sala cf 65,00m2•
R$1.500,00

REF 259 - Nova Brasflia - João
Planincheck - sala comercial com�,.",...======="",,-t----------t----------t-----------1
120 m2, com lavanderia, 01 bwc,
sala, garagem porR$1.300,OO

REF 2S6 - Centro - Tuttie Mafhud,
86, (Rua do Arthur Muller) sala
comercial sem acabamento
120m2 com 02 bwc. R$1.50o,00

de Janeiro, sala comercial120m2-j-----------j------------t
com sobrelola, 02 bwc, 02
entradas com portão eletrônico.
R$1.2oo,00

161 - Guaramirim-
próximo portal de Jaraguá do
Sul com 500m2• R$ 3.S65,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'i --"-f] Imobiliária CRECI:2116J
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Sonh Inve t
Son h o I

PLANTA0
(47) 9929·8265
(47) 9913-3581

Rsf. 1$6- VlLA Il0\l11. - R&�lat flf�
- A¢oi. PlaDIlS • ti 03 [Mm. GtJ su,* + ct2
dMm. all sut: + 1 oomuatldlll esw �janlil'·
00!l).. roMIIa. área II!! SI!l'L 01 bli\l:,. sacliil.gNI1'�===�===::;:==::::=:;íe 01 vaqa dB gilt IIllplU - Cf salil. aa £!SI.lr e r.
imtar� cezmna, im1 (lIJ W"I. Bwi:, clnset
1'I!';1Yllt.a aac,,:l.l (InK 02 donm., suÍl!ITh.lE!oc

(a�o lit' lMIthal'il rulro, (lpl':lOOl!Q, SitaHome
theSEf, w-adB !!Ilflllrtor �<' .i&(\o I'ó'Mi!glililia.
ampUl l!i'T31l0 pf1W",'WlOOm�. demooertll

II" [asia; e !lualv. de iJl!ffiJlSITL

Ret 155 - MOVA BRASItIA - So!lrado
pro.'( 3D LU>: Atacada!) - ApIll 4- Sala
tOOll + gal� 111000S - Ttm'OO: sa�l

Ci)(l'L cf 141m2. Aooar SlijlelilW: ltplú. ti
143m2, ti sulte + 02 OOlooll, rolkllltl.
sala de e.lat, Sala da lamlllt. 01 ll\\'(;,!rea
de S€wtÇo, garagem W' Q3 tlIfI'llS e saC&lla

n3 ltetm e lLmOOS, chunas�mjrll na
saC1lda OCIS tuftdllS. valnr I!!$ !is/l;OOdUlfI.

1iIlI. 183 - u.wtA IM) FIlO l:EJilRO • O'fM)
SílllAAOO,wn area� lll!13; com �l:Iwa e

Ch"ra!qi�I'-!, g�m �" 00 Cói'I'OO.MIlllt
su�rtor comindo: !!In. ti Ul:)St! e !;Ici<®! + 01
oorrn.l1:c i3roda e Dl domn. r.,1 e�nlllrto,m

nmtl'ro gOOOl Tem,u DDfi'>!mb: hal de errtlll!ía,
O. S\lla.saia d�e!.tar,Sil!'a1Blmre'la1ad?l\',
0l1}311lli!ku �ii!l, OOJInhõ 1l'dl1li<®!, dS[íiIlSi e

&'l!l da i81V.>;O. AREA TOtAl 00 II\!ÓVÊL
�112. �tltsuta!l1'.:IE>lI·Hlabii:noo.

Ret 1!i6 - \lIlA I..ALAU - f:ASA
f'rcxlmi} ao port� i da WEG .

fdijluda em 1e<rrillnO lia 442,0 m2

fllmX2Iim), CI!liMMdo: sala ífuj

'I'lsilas, sala lite Iv, sala d* Jantar iii
co.lll'lM oollJwgadas, nm Ijllarto

1!fandil fiWlIfSivill para sufte, mais 2
quarlos, sahll1lHl fnestas conl

chlJltr3squeWl, segunda cll'1Jnha,
banheiro,. mais 1Jm

qtlartWi!cspeltsa,. áma 111l s:tlrVt��:S,
{taragem para S carros. POSSi!i!

allllla, Llnl pOt:jUCIló! galpi!io,ld@j}4stlll
C4H\slflJillD 111M !1l�dllS do Imello.
C.asa I'l Jardins am ótima Miado dt

COIlSllt'l'aç:all, possai aci:toomeltlo
am {lOSS'" fHllem e Bstru!UI'JS ern

lflad�lra lin leI. MôlMlIllda - s..aarn

il>j}OI'l3S us rTh(;\,l'lls lÍll UiS.ll< j1!!SSI'l.aL
CêIlSllllt·no.s pJ maiDtes

inltlrm,açiie:s.

iI.

!ret 157-
Be�\ílcallll· Ajp1JIs.Í\\:Wosfi/GZ

rlIlmt, sá, cozinha,. $r,..,. dlllRfV., sa/I:'llÍa ti
ehulIT!Sl\OOla, 01 �� iii! gerayam, aM dll
mitls e� ell!!:lfint ... Àpaflll. lIS
1'9.9DQ,OD. Entr�ila em jIC.eim dll 21]110..
<:oosulle-no5 jlmí rnlli.Uf.S 1nln11m(;1tes.

lief. lSl- é:ail'IIô - ED.� -

fut'.anla!ij!bl. ro 1"1iW!ar, Pi sui>! + ()t Ó!>11l.
ÚlõMas., sile bem �l11llln, rmlLW, Q2m, !l!!p.
de '!fll;:.�!..:l3. aM3 ·de !Qr<. 'Idem ern�ntli! de
004> I) $Jl1I!. o; 'o'aga dJl§>!rli)em. Onrrtêm &mda

U1I1I! area e:dema ti UIN. parl91e.:nada
Ilf'lfl<lfaóil Pi àMa de 1ItsIa� .. 1Ialor R$

fllUlOO,OQ. Meta nn_amffiOObii')(!ann.

Ref, 154·� $AJ) ltnl- Casa demadeira
todamama a em iil!ilimll GslaOO IÉ!

cofl.snr\'açoo, CIltl'I � dotmtL.. sala,
cú1Jl1tla. {lI .!Wit. e á!'il'a dn ser\llQ6. \falar
ItSII5.000.oo . .welta-se carnHlI'II:!lam

'.

GS1ado aM A$ 15.00Ó,OO.

Ilorliltilri. Cammille %cnJurada, uom OUmo
Il!rml1! mE<:Íindn :lZ$m2, nala cnrÍli'm1: 00
IInnn.02 si!las,�, ill tiNt e ll'M Ill!

!i!1'I\ço.� 11$ !i5.00D,0Il.

I

J f
I

Os apartamentos do Residencial Mont

Vermont são assim, ótimos em todos os

sentidos. Não perca as unidades com

terraço, são únicas. Mas venha logo, pois
as oportunidades de fazer este ótimo

negócio, estão acabando.

AptO.
Tipo 02

2 dormitórios
(1 suite)
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reslçiencial "-

MONT VERMONT

·Churrasqueira na sacada, ·ELEVADOR
hidráulico com Nobreak,
·Área de lazer com duas piscinas,
playground e salão de festas

·Localização privilegiada em local
nobre, na rua 13 de maio (Champagnat)

• Financiamento Direto
com a Construtora.

EXAGO ... Ia
engenharia&construções

Construindo qualidade de vida

Agende uma Visita
pelo fone 47 3275-1447

Visite nosso site:
www.hexagonalengenharia.com.br

2006��� � ___
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5001 . IMÓVEL COM
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO·
I'lIÓX. PREFEITURA:
TERRENO c/ á,ea de
tl!26,80m' + GALPÃO ALV
cLüJ� + casa de alv.

• 5005 • OPORTUNIDADE DE
ADQUIRIR TERRENO COM
4.157,01m' . VILA NOVA

�terrenoc/
4.157,01m' c/ galpão de
alvenaria de 600m' - frente
de 40mts para R. alivio

Domingos Brugnago. Estuda
propostas. Faça contato e

agende uma visita.

3417 • GRANAM RESIDENCE

RUII 25 DE JULHO (em írente

Recreativa Duas Rodas)

IIPIIRTIIMENTOS NOVOS

II os com su�e c/ sacada + 2 quartos.

s�a em 2 amhientes, sacada ampla c/

churrasqueira, hwc SOCIal, oozlOha,

lavanderia, 2 vagas de gru:agem.

Prédio com salão de festas.Os ���lit
terão espera para ar·condlClOna ad
em todos OS amhientes, medidor

e

água individual. Com
elevador.

Condição de pagamento: 50% do valor

de entrada e o saldo em 24 parcelas.

A parti' de R$ 165 mil ell vaga
de

garagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ivana I:apraro
Corretora de

Imóvei§

3370·1122 I 9117811122
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro
Esquina com a Rua Marina Frutuoso
CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul - SC

www.ivanaimoveis.com.br

Ref 2025- Apartamento no Bairro
Vila Nova, Res. Premier, com 2
dormitórios, bwc, sala de estar,

jantar, cozinha, sacada com

churrasqueira, área de serviço, 1

vaga de garagem, elevador. Preço
R$ 120.000,00 a R$ 125.000,00

Ref 1019- Casa no

Bairro Amizade com

1 suíte, 2 quartos,
bwc social, sala de

estar, jantar, cozinha,
área de serviço,
edícula. Preço
R$ 225.000,00

Ref 3011-
Terreno no

Bairro Ana
Paula com

350,00m2.
Preço R$
85.000,00

ivana@ivanaimoveis.com.br

Ref 2017- Apartamento no Bairro Jaraguá Esquerdo, Res. Fragata, com 1
suíte, 2 quartos, bwc social, sala de estar, jantar, sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, 1 vaga de estacionamento. Preço R$ 125.000,00 Aceita

financiamento bancário.

ALBERTO G. MARQUARDT 3376·1804

C t d I
,. 9904·2076orre or e moveiSCRECI12152

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 - Barra do Rio Cerro I e-mail: marquardtimoveis@gmail.com

Ref 075 - Barra do Rio Cerro - Casa de
Alvenaria (ein construção) cf 128m2 - 1
suíte + 2 qtos, bwc social, sala, cozinha,

copa, garagem cf vaga para dois
automóveis, área de serviço, área de festa

cf churrasqueira - Terreno cf 336m2

Terreno c/364m2

(120m da praia)

Nem'
.

I! �ilhoIl'B(.j[£� Or-eel 9414

COMPRA I VENDE I ALUGA
nemezioimoveis@pop.com.br

Schroeder: prox. Marisol3Q d+ dependências faltando acabamento.R$45mil
Schroeder:Lot. Garcia 2Q. d+ dep. De madeira R$45mil
Schroeder Braço do Sul: 2Q d+ dep. Falta cobertura + acabamento R$4Bmil
Schroeder Centro N: 2 Q. 0+ dep. em Constr. entrega aprox. em 60dias
R$95mil
Schroeder Centro: 1 BOm2 otima para ponto comercial R$167mil
Schroeder: 3Q. garagem para 2 Carros R$127Mil.

TERRENO
Ultimas unidades lot. Santo Antônio 30mil ou 5 mil + Parcela.
Schoroeder Braço do Sul :450m2 R$20mil
Schroeder Centro: 560m2 esquina R$57mil
Schroeder Centro N:430m2 esquina R$56mil
Schroeder Centro N:540m2 45.900.

Ref 071 - Chico de Paula - Casa de
Alvenaria cf 70m' - 3 qtos, bwc, sala,

cozinha - Terreno cf 385m' - R$
55.000,00 (Próx. Menegotti Malhas)

Ref 072 - Rio Cerro

, Ref 2004- Apartamento
no Bairro Czerniewicz,
Res. Layne Fernanda, com
1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinhá, bwc social,
área de.serviço, sacada
com churrasqueira, 1

vaga de garagem. Preço
R$ 137.000,00

* Compressor de ar
* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

3275-1101 / 9104·2393
R. Wigando Menslin - Baependi

Ref 2000- Apartamentos em faze
de construção no Bairro Vila Lalau
com, 1 suíte, 2 quartos, bwc social,
sala de estar / jantar, cozinha,
lavanderia, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de garagem.
Preço R$ 128.000,00

Ref 2024- Apartamento
no Bairro Baependi,
Con. Res. Bartel com 1
suíte, 2 quartos, sala de
estar, jantar, cozinha
mobiliada, bwc social,
área de serviço, 1 vaga
de estacionamento.
Preço R$ 115.000,00

Cód.2010·0FERTAApto
B.Camboriú - 1 quadra do mar,

SIJestas/jogos ,2 Elev., Play
Ground, Câm.Seg., Sauna

Úmida, Med.lnd.Água, Portão
Eletr., Vestiário, Valor: R$ 210 mil

Cód.2011 Baln.Camboriu.
6.andar, suite, 2 quartos,
sacada, S.festas, S.jogos,
2 elevadores, vista p/mar,
próx. Marambaia. Valor:

R$ 550 mil,

Bairro
Centro
Czemlewicz
Centro

SFSnlaguaçú
Aguaverde
Centro

Apartamentos
2002 SFSlUbatuba
2009 Centro
2012 Eptrega 2009
2013 SQtrega2009

:---::----:-"'t"::===--==---1 2014 Amizade

AreaTTerreno·
300m'
600m'
410m'
600m'
300m'
530m'
Local
1 quadradomar 70m'/Suite+2q
Próx. StudioFM 200m'/Sulte+3q
Vila Lenzi Sulte+lq
Centro

'

<' Suíte+2q
ProxArsepum 63m' 3q
Área

75mil
250mil
llDmil
210mil
83mil

Construção"
350m'
300m'
350m'

600m'3pav.
260m'
150m'

• Valor
450mil
400mil
420mil
550mil
255 mil
500mil

Cód, 3035 . Jguá 84 - Terreno
+/- 1 AOO m2 escrit, c/ Galpão pré

construido em fase de
acabamento, próprio para oficina
ou Indústria. Valor R$ 48 mil

Ilha da F'9ueira 544m' 60mil
Jaraguá Esquerdo 400m' 90mil
Centro(Prox Sludio)390m' 550mil

Chácara
4041 SFS/Ri)leira 172.00Om' 180mi{
4004 Ba,radoRioCerro 90.000m;! 180mil
4005 RiO Cerro II 25.000m'" 200.mil
4006 MassJRibGuslavo201.000m' 160mil
4007 São Bonifácio' 242.000m' • (GdeFpolis) 150mil
4008 MassJRib.Wilde 60.000m' 150mil

Cód.3036 - Praia de Itajuba
- 2 Terrenos +/- 300 m2
cada, valor R$ 20 mil cada

Sala comercial
7004 Nova Srasllia

Galpão
8001
8002
8003

LOCAÇAOPROJETOS E CONSTRUÇÕES
Temos projetos COm equipe de arquitetos e engenheiros, com grande

experiência no mercado de construções."Deixe todas as preocupações e os

desgastes esíressaníes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquaníctsso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves,"

FINANCIAMOS PELO •

....1 250m2
1501T12
+/-1000m'

Casa
5007 Amizade

'

Sulte+2q
5008 Sa.iraVelha casa p/temporada
Apartamento

600,00
9O.0ddiária

100m2 800.00

1.000,00
800.00
\.099,00

Centro (Sox)
Nova Srasilia
Centro (Sarao)

DELLAG.USTfNA

'Ertgenharia>

PARA VENDERICOMPRARIALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
VISITE - NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS.
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CA"A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédilo junto a CAIXA

IMÓVEIS

Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

VISITE NOSSO SITE

www.imobiliariaws.com.br

* CasasPrnntas
• lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

ws
.' . , .

Im.OllelS
COMPRA I VENDE
Fo�e/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br

-,

Ref 0084: Aproveite somente uma unidade.
Financie pela Caixa Economica Federal. Casa

pronta, 01 suíte cf móveis de banheiro,
totalizando 02 quartos, sala, cozinha, lavanderia,

banheiro, garagem e chur. R$ 120.000,00

Ref. 0103 AMIZADE!
GUARAMIRIM Vende-se casa mista

com 60m', contendo 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
toda murada. Terreno com aprox.
400m'. Valor R$ 92.000,00

Amizade/Guaramirim Residencial São

Luis, lotes cJ ampla infra- estrutura,
pronta para construir lotes com escritura.
um projeto a altura de seus sonhos ruas

pavimentadas e arborizadas, passeio
estilo americano, praça urbanizada el
plyground e 67% de area de floresta
nativa. totes apartir de RS 50.000,00

financiável pela Caixa Eeonomiea Federal.

Ref. 0028 Nova esperança/
Guaramirim na Rua 28 de agosto.

Casa el 4 quartos, 3 banheiros, sala,
cozinha, lavanderia e vaga de garagem.
Casac/150m? de area construida e

terreno c/ 483m'. OTIMA AREA
COMERCIAL. RS 220.000,00

Ref 0078 DR 280 vende-se imovel
comercia/residencial com 2

apartamentos com 200m' cada e moveis
sob medida, contendo 1 suãe, 2 quartos,
sala, copa, cozinha, área de serviços,
garagem e área de festas com piscina
otimo acabamento. sala comercial com
400m' e galpao com 150m'. área do

terreno 1.288,60m'

TERRENOS
• Ref. 0053 vence-se chácara em

Guaramirim/Bruiderthal, cl 200.000m' de
area, com mata nativa, 2 lagoas, nascente
de agua, otimo para lazer, há 2.000 metros

da rodovia do arroz. RS168.000.00.
• Ref 0072 AvaVGuaramirim vende-se
terreno com 366m'. RS 42.500,00
• Terrenos com 360m'. ruas pavimentadas,
loca com ampla infra-estrutura, pronto para

construirR$35.000,00
• Ref 0114 AvaVGuaramirim vende-se terreno
com 450m', legalizado para Rnanciamento

pela caixa economlca federal. residencial

Kapanema. RS 50.000,00
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"A G TEC ÓIA
" ,

TE P-ROJETO, COLA ORE VOCE TAMBEM" €i
ADRA

Apartamento com 3 quartos com sacada na

suíte, sacada com churrasqueira e demais
dependências. CO_NSULTE-NOS.

Localização: Rua Copacabana
(Próximo ao Colégio Alberto
Bauer) Bairro Czerniewicz -

Jaraguá do Sul f SC

Execução

REF056 - Itacolumi II - Lotes a partir
de R$ 75.600,00 - Loteamento

Nobre, excelente localização, 100%
residencial. Consulte opções.

REF054 - Champs Elysses - Lotes
a partir de R$ 92.650,00-

Loteamento nobre, residencial,
consulte opções.

REF072 • Nereu Ramos - Área para
Chácara com 30.000,OOm2 • REF027 • Jaragua Esqeerdn- terreno

-

R$ 110.000,000
-

cf 342m2 - CONSULTE-NOS!

REF005 • Vila Rau • terreno de

esquina cf 432m2• R$ 85.000,00

REF047 • Água Verde - Terreno plano
tudo murado cf 600m2. R$ REF024 • Vila Rau - Lote c/3500m2

110.000,00.
- Próx. a UNERJ - R$ 350.000,00

l _
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REF001 - Ed. Carvalho - Apto cf 3 qtos
(1 suite), sala 2 ambientes, sacada,
cozinha mobiliada, dep. completa,

garagem.

REF045 - Barra do Rio Cerro - Casa cf 3
qtos, 2 bwcs, 2 sala, eoz. rnob., despensa,

área de festa cf fogão à lenha, amplas
varandas, árvores frutíferas. R$

240.000,00 Aceita troca por Casa ou Apto.

REF046 - Vila Rau - Casa cf suite + 2

quartos, bwc, sala, cozinha, área de

serviço, garagem pf2 carros.

R$ 170.000,00 Aceita financiamento.

...........,
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REF071 - Aguarde .... Em breve mais
um Lançamento na Região Central III

REF062 - Czerniewicz - Ed. Jaeser -

Apto todo mobiliado, cf suite + 2

quartos, sala, cozinha, 2 vagas de

garagem. R$ 180.000,00

REF044 - Três Rios do Sul - Condo

Águas Claras - Apto c/95m2 sendo 2

quartos, sacada, cozinha, salas de estar

e jantar, área serviço, garagem, portão
eletrônico. R$ 90.000,00

REF06a - Amizade - Geminados cf suíte + 2 quartos, sala 2 ambientes,
área de festa cf churrasquelra. garagem. ÓTIMO PADRÃO DE

ACABAMENTO. CONSULTE-NOS

REF 036 - Rio Molha - Área ef167.000m2
cf casa alv. cf suite + 2 Quartos, sala 2

ambientes, copa/cozinha, área de

serviço. R$ 250.000,00

REF065 - Ilha da Figueira - Casa alv.cf 3
Quartos, bwc, sala, cozinha, área de

serviço, garagem, toda murada.

R$110.000,00 .

REF911 - Vila Amizade - Área Térrea cf
sala cornl de 80m2 cf 2 bwc

'

s, 2 qtos,
lav., gar. Area Superior cf 3 qtos, bwc,
sala, cozinha, área de serviço, sacada.
Area total de constr. - 260m2. R$

-

180.000,00.
Grün

REF932 - Centro - Casa alv. cf
4 quartos, 3 bwcs, 2 saías,

área de serviço, chur,.Lote cf
743,2m2. R$ 250.000,00. , .

ImOVelS
CREC.ili05 REF945 - Rio Branco - Lote

com 570,75m2 com casa de
madeira com 2 qtos, bwc, sala,
cozinha, despensa, garagem.
R$ 38.000,00

. Fone/Fax (47) 3373-2135
Rua 28 de Agosto, 1445
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IMÓVEIS------------

L,eonl

VENDE-SE LOTES NOS BAIRROS:
Amizade (M.I. 47.446),
Barra (M.I. 56.951),

e Guaramirim (M.I. 22.047l.

EM BREVE:
- Res. Montserrat (Cond. Fechado)

- Residencial Villagio (próx. ADV Aurora)
- Casas Geminadas, João Pessoa.

www.franciscovende.com

FINANCIAMENTOS

CA'�A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

imoveis@franciscovende.com

Cód. 0182 . Terreno Nereu
Ramos c/ área de 170.000m'
com frente de SOm' pf BR·
280 + casa de madeira,
rancho, 02 lagoas, etc ...

R$ 220.000,00.

Cód. 0175 - Apartamento
Centro cf 1 suíte + 2. quartos,
2 vagas na garagem, chur.,

etc ... R$170.000,00
(Negocia·se por casa)

Cód. 0178 . Terreno Figueira
cf 360m' + Casa de madeira

cf SOm' possuindo 3
dormitório, etc ...

R$ 70.000,00.

Cód.0176 - Casa Alv. Figueira
c/ 2 dormitórios, garagem cf
churrasqueira, 2 bwc, etc ...

R$ 170.000,00

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

COMPRA • VENDE • ALUGA • ADMINISTRA SEU IMOVEL OU CONDOMINIO
Rua Barão do Rio Branco, 77 - SI 2 - Centro - Jaraguá do Sul.

Plantão 8836·1971/8805·8708 (47' 3376-3659
'falecol11@aje·lil11oveis.col11

Temos outras opções de imóveis, ótimas oportunidades! Venha conferir!!!

Pessoa - Residência

Geminada(56m')' 2

Dorm, SI Estar, Copa,
Cozinha, Lavanderia,
Bwc, Garag. 1 vaga,
Janelas com blindex,
ótimo acabamento.

Entrega entre 60 e 90
dias. R$ 78.000,00 -

Ref R3.7

lIajuba(Barra Velha) - Sobrado (300m') 6
Dorm(2 sui), SI Estar e Jantar, Mezanino,
Cozi, 3 Bwc, Lavand, 2 Sac, Trapiche

Ancorador. A 100m do mar. R$ 21O.OOD,OO
(aceita residência em Corupá) • Ref. R33.1

Vila Nova - Terreno c,om residência

contendo 2 Dorm, SI Estar, Cozi,
BWC: R$ 89.000,00 - Ref. R82.1

Ribeirão Cavalo - 450m2. Lindo

Terreno, pronto para construção.
Por... R$26.000,00- Ref. T1 05.1

Lindo apartamento em Balneário
Camboriú Centro (114m2) 3 Dorm(1
Sui), SI Estar e Jantar, Cozi, Bwc,

Lavand, Churrs Sacada, Piscina, SI
Festas, Home Theater, Sauna, Quadra
poliesportiva, Quadra do Mar. De R$
580;000,00 Por... R$ 540.000,00-

Ref. A41.1

Guaramirim - 360m2. Por...

35.000,00 - Ref. T132.1 Czerniewicz· Resid(120m') 3 Dorm(1
Amizade - 400m2. Por... R$ sui), Bwc, Box, SI Estar, Cozi, Lavand, Gar.

49.000,00 - Ref. T98.1 2 vagas. R$'195.000,00 - Ref. R134.1

Consulte nosso site:

www.ajelimoveis.com

"Um lugar certo
para um bom negócio"

Barra do Rio Cerro
(58.51 m2) 2 Dorm, SI
Estar e Jantar, Sacada,
Cozi. e Lavand. cf
móveis planejados,
BWC cf blindex, Gar.
R$100.000,00
negociáveis· Ref.
A115.1 (VENDE-SE OU

ALUGA-SE)

João Pessoa
Resid. Geminada

Nova(75m2) 2
Dorm, SI Estar,
Cozi, Bwc, Lavand,
Gar. Entrega em

Junho de 2009
R$ 108.000,00
Ref. R3.8

Ótima OPORTUNIDADE! Residencial Paradise
no Vila Nova: Apartamentos com Excelente

Acabamento, c/2 ou 3 Dorm, Boa Localização,
Sacada com Churrasqueira, Gar. A partir de R$
109.000,00 (condições; 40% ent. + saldo em

até 50X direto com a.construtora).

Amizade - Nova
Resid.(135m2) 3
DDrm(1 sui.), Bwc soc,
SI Estar e Jantar, Cozi,
Lavand, Gar. cf 2
vagas, Churrs. R$
225.000,00(Aceita
apto de maior valor no

centro) - Ref. R3.1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II.

www.dejaimoveis.com.brldejaimoveis@netuno.com.br

Realizruul8. aeu aO-ldul.
Fone/Fax 47. 3275-2990

PLANTÃO
9187-1112 I 9187-1114
9173-5472 I 9183-2900

Promoção desta semana

REF.144 - Vila Lenzi
- Terreno com 722
m2 constituído com 6
kitinetes -todas
locadas- e projeto
para construção de
mais 5 kitinetes.
R$ 150.000,00

LANÇAMENTO
REF. 150 - ITAJAI - Residencial

De Macedo - Bem no centro

próximo Mercado Municipal
O Edifício com 22 andares
Hall social
Salas comerciais
3 elevadores
4 apartamentos por andar
Cobertura área de lazer com

piscina, sauna, cinema e

salão de festas
Tubulação pi ar split
Medidores individuais de água,
luz e gás
Tubulação de água quente entre
outros

REF.10 - Barra do Rio Cerro -

Terreno com 499,50 m2 de esquina
com asfalto. Valor R$ 60.000,00

negociável

REF.130 - Amizade - Terreno
14x25 =350m2 em rua asfaltada.

R$ 75.600,00 entrada + 24

parcelas carr.

REF. 15 - Vila Nova - Terreno com

394 m2 de esquina em rua sem

saída. R$ 65.000,00
REF. 139 - São luis - Terreno com

442 m2 rua asfaltada. R$ 60.000,00

INTERIMOVEIS
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

VENDE: ILHA DA FIGUEIRA - Apar1amento contendo 3
dormitórios (sendo 1 suite), sala, cozinha, lavanderia,

bwc social, sacada, churrasqueira e garagem.
Residencial Hilamar

VENDE: BAEPENDI- Casa em alvenaria, 3 dormitórios
(1 suíte), e demais dependências. cf área construída de
190 m2, em terreno de 370,50 m2. Ótima localização,

próximo ao centro.

VENDE: VILA LENZI - Excelente terreno de esquina cf
área total de 2.429,00 m2• Ótima localização - Rua

.

Venâncio da Silva Porto esq. cf Rua Lourenço Kanzler.

dormitórios,
sala, cozinha,
lavanderia,
banheiro e

garagem. Rua
Guilherme

Weege -Ed.
Honduras

REF. 36 - Vila Lenzi - Casa de
ótimo padrão de acabamento cf 1
suíte + 2 dormitórios, 2 salas,
cozinha mobiliada, 2 vagas de

garagem, piscina, área de festa. R$
380.000,00 aceita troca por imóvel

de menor valor.

REF. 34 - Três Rios do Sul -

Sobrado com 1 suíte + 3

quartos, sala, copa, cozinha,
garagem 2 carros, piscina. R$
180.000,00 aceita troca por 2

aptos. de menor valor

Terreno na BR-280 com

53.983,10m2 com 193 m de
frente. R$ 680.000,00 pode ser

parcelado.

Locação
Edif. Guilherme - aptos. 2 quartos

e demais dependências - R$
550,00+cond.

Sala comercial 80 m2 prox.
malwee R$ 780,00

REF. 111 - Schroeder - Terreno
comercial no centro com 723 m2
em rua asfaltada. R$ 100.000,00

m2 todo murado em rua astaltada,
R$ 65.000,00

3371-2117
Acesse outras opções em nosso site

www.interimoveis.net

ALUGA - VILA NOVA - Apart. 01 dormitório, sala/coz,
lavand., bwc e garagem. Próx. Fórum. Aluguel: R$ 450,00
ALUGA - RIO MOLHA - Casa de madeira, contendo 02
dormitórios e demais depend. Aluguel: R$ 350,00
ALUGA - CENTRO - Casa madeira, 02 dormitórios e demais

depend. Rua Rudolfo Hufenuessler (Próx. Duas Rodas).
Aluguel: R$ 550,00
ALUGA - CENTRO - Apart. 03 dorm. (1 suíte), sala, COZ.,
área serv., bwc social, sacada cf churrasq. garagem. Resid.
Marina. Aluguel: R$ 750,00
ALUGA - CENTRO - Apart. 02 dormit., sala, COZ., área serv.,
bwc. Ed. Miner (Calçadão). Aluguel: R$ 550,00

.

ALUGA - CENTRO - Apart. 02 dormit., sala, COZ., área
serviço, bwc, garagem.
Ed. Mário Tavares - Aluguel: R$ 600,00
ALUGA - CENTRO - Apart. 01 dormit., sala, COZ., área

serviço, bwc, sacada cf churrasq. garagem. Rua Pres.

Epitácio Pessoa - Resid. das Tulipas. Aluguel: R$ 475,00
ALUGA - CENTRO - Apart. 02 dormit., sala, COZ., área

serviço, 02 bwc, despensa e sacada. Av. Mal. Deodoro - Ed.

Menegotti. Aluguel: R$ 550,00
ALUGA - VILA LALAU - Apart. 03 dormit., sala, COZ., área

serviço, bwc, sacada e garagem. Ed. Vitória Régia. Aluguel:
R$ 600,00
ALUGA - CENTRO - Sala comercial cf área aprox. 70 m2.
Rua Reinoldo Rau, 86 - Ed. Mário Tavares (10 andar). Aluguel:
R$ 350,00

"I
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OS ESTOFADOS
MAIS COBiÇADOS,

NAMELHOR
OPORTUNIDADE

.

DOANO'

Loja com
toda linha

em

condições especiais •

ESTOFADOS
BElL'ARTE
A PREÇO

DE FÁBRICA

Até

60�
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SPE'DITO HORÁRIODEATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA: Sh30 às 12h e

13h30 às 19h • SÁBADOS: Sh30 às 12h

ATENDIMENto

ONLINE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETOR
Protocolo nO; 2008.01.03.02538 www.espeditoimoveis.com.br

Entrega0 em Set/2010 Empreendimento:

Apartamento:

· Sala com 02 ambientes
· �acada cf churrasq.
· Area de serviço
· Garagem Privativa

Entrada +
parcelamento direto

Apartamento a partir de 105.820,00

Aceitamos terrenos e óutros imóveis
como parte do pagamento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Últimas Unidades Ed. Ulium - Vila Lalau

91 Apartamento na Vila"Lenzi corp 03 quartos,
sala com sacada, cozinha, banheiro e garagem.
(TODO MOBILIADO). Valor: R$ 700,00

01 Quarto, cozinha semi-mobiliada, banheiro com
blindex, chuveiro e armário com espelho e

01 Apartamento no Ed. Jaraguá com 02 quartos,

garagem, Edifício com elevador. sala, cozinha, banheiro e garagem. Valor: R$
600,00

Preço especial para as úllimas unidades.
04 Apartamentos novos de alto padrão na Vila
Nova com 01 suíte + 02 quartos, 02 vagas de

garagem e sacada com churrasqueira.
Residencial com salão de festas, elevador,
playground e bicicletário. Preço especial para as

prim,�lças.unidades.
01 Apartamento na Vila Nova com 01 suite + 02

quartos, sacada ampla com cmrrasqueíra, 02

vagas de garagem. Edifício êom elevadcir, salão de
festas, piscina, playground, quadra de vôlei. Valor
da locação: R$1.200,OO
01 Apartamento novo no Ed. Plátanus, com 01

quarto, cozinha semi-mobiliada, 01 terraço amplo
e garagem. Edifício com elevador e salão de
festas.Valor da locação: R$ 580,00
01 Apartamento no Centro, Ed. Gardênia com 01

suíte + 02 quartos, sala com sacada, cozinha

dep. empregada, área de serviço e garagem. Valor

da locação: R$ 700,00
:��;�������������:�

01 Apartamento novo rio Czerniewicz, com 02

quartos, sala, cozinha, churrasqueira e garagem.
Valor: R$ 720,00 (sem condomínio)"

01 casa residencial no Czerniewicz, com 03

quartos e 02 vagas de gara,gem, Valor: R$ 600,00

01 casa residencial, bem localizada no Centro,
toda mobiliada com ar cêntral, porteiro eletrônico,
área de festas, churrasqueira e garagem para 02
carros.

01 casa residencíal ou comercial no Centro, boa
localização, com área de festas com piscina,
porteiro eletrônico e garagem para 02 carros.

ValorConsulte-nos.

01 casa comercial ampla na Vila Nova, com

piscina e área para estacionamento. Valor: R$
2.500,00

01 casa comercial ampla no Centro, com piscina, ,

01 área grande para estacionamento, porteiro
eletrônico. Valor: R$ 5.000,00 (Negociável)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tina

(47) 3370-8097 I 9163-4439

Rua Walter Marquardt, 2155 - Jaraguá do Sui - SC

VENDE-SE
* Monza SLE 91,
completo - ar.

R$ 9.000,00
* Gol 99, 20 dono,
ótimo estado.
Tr: 3376-3978
ou 9923-5479

(final de semana)

VENDE-SE TERRENO
com 30.000m2, próximo a malwee. Rua
Hodwig Hanemann. R$ 200.000,00

VENDE-SE TERRENO
com 415m2, na Rua José Teodoro Ribeiro,

fundos. R$ 25.000,00

ALUGA-SE SALA COMERCIAL
prÓx. Prefeitura de ��faguãJjo Sul:jji:%ijM.
ALUGA-SE apartamento no Rau.

ASTRA GL
1.B ano 2000-2001,

cor preta, com GNV +

gasolina, perfeito estado, ar
condicionado, ar quente, direção
hidráulica, travas e vidro elétrico,

ajuste do volante, ajuste de
altura banco do motorista,

encosto de cabeça, ótimo de
motor, ótimo lanternagem, e

acabamento em perfeito estado,
documentação em dia.

Valor: R$ 26.500,00. Contato:
Adilson. Fone: (47) 8828-2664

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.
Venha conferir nossos seroiços!

(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Devo.ta
Meninas 5 Estrelas
Com novas gatas na casa

RAFAELA 180no.*
INICIANTE

Paola '.ano.

Sharon 18 ano.

Nicoli I. ano.
PAULA

Vagas para a área de Transporte e Logística.

Atividade: Visita à clientes na região de Jaraguá do Sul, Corupá, Massaranduba, Guaramirim e Schroeder;
Remuneração: Salário fixo + Aiuda de custo + Comissões e premiações.
- Sexo masculino/feminino;
- Experiência na atividade de logística/transporte e/ou comercial externo;
- Disponibilidade de veículo;
- Preferencialmente, não fumante;
- Preferencialmente, com graduação em andamento ou com alguma formação na área;
- Boa comunicação verbal e escrita;
- Habilidade comercial e flexibilidade de negociação;
- Boa apresentação.

Atividade: Atendimento ao cliente, identificação de novos negócios, divulgação de serviços, organização comercial etc ..

- Sexo feminino.
- Preferencialmente, alguma experiência na atividade de logística ou transporte.
- Preferencialmente, cursando logística ou marketing.
- Boa comunicação verbal e escrita.
- Habilidade comercial e flexibilidade de negociação.
Interessados encaminhar currículo para o email: financeiro@cargobrasil.com ou
através do telefone: (47) 3371-0363 com Vilmar ou Jesiane.

I'SOLMelhores ,hu

SENSUAL E SEDUTORA

emas motorista que leva e traz*.
1471 9624-8410 'Â

Atendimento 9hOO a 1hOO I Temos local

Florentina Fiedler
CORRETORA DE IMÓVEIS

Creci na 9839

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Vende-se móveis e

equipamentos para lanchonete
e restaurante completo com

clientela já formada (refeições
para empresas) Valor de

R$ 30.000,00 ou vende-se
separado os móveis do

restaurante e lanchonete por
R$ 20.000,00 e equipamento
de cozinha completo mas

clientela R$15.000,00.
Tr: 3371-6499 ou 9652-3308,

com Aluizio.

Vaga 01 - Comercial Externo - Executivo de Contas

Vaga 02 - Telemarketing (Efetivo ou estágio)

*

*

Rua João Januário Ayroso 1723 - Bairro Jaraguá Esquerdo ,

Próximo a rua de entrada do Estádio João Marcatto

llA8AlHO TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO � ClJNSUlTORIA � ESTAGIOS

í ,j

.lAU.AIOS.
OPERACIONAL

AÇOUGUEIRO
Disponibilidade para atuar no segundo
turno. Irá atuar no corte e preparo de
carnes.

ALMOXARIFE
Ensino Superior cursando ou completo.
Disponibilidade para viagens.
Conhecimento na função. Desejável
vivência no segmento de construção
civil.
AUXILIAR DE ESTOQUE
2" Grau cursando ou Completo. Desejável
noções na função. Conhecimento em

informática. Disponibilidade para atuar
em horário comercial.
INSTALADOR(AI DE ACESSÓRIOS
Conhecimento em instalação de
acessórios automotivos.
FUNILEIRO(AI
Conhecimento na função segmento de
latoaria.
FUNllEIRO(A)
Noções com instalação de calhas.
Disponibilidade para atuar em

Schroeder.

GARÇON/GARÇONETE
Disponibilidade para atuar em escalas.
LAVADOR(A) DE;AUTOMÓVEIS
Desejável noções' na função.
Disponibilidade para atuar em horário

}

IPD, Windows, Wcrd, Excel,
PowerPcint, internet

Office Avançado AutoCAD
Word, Exce!,PowerPcint, 2D e 3D

Editoração Gráfica SolidWorks
Corel Dra'N, Photoshcp Skeens. Features,

Assembles, Drawings

Web Designer KIDS
Fírev.'Orks,Flash. O;eamwe(iveJ Computador, Cuidados,
Pubucaçâo FTP Softwares, lntamet

Web Master

•

ais ree

Rua Henrique Piazera, � 03 - Centro Tel. 3216-0700
comercial.
MECÂNICO(AI MONTADOR(AI
Conhecimento na função. Desejável
vivência com sistema de bombeamento
e resfriamento de água. Disponibilidade
para viagens.
REPOSITOR (AI DE MERCADORIAS
Disponibilidade para atuar no segundo
turno.

OPERADOR(AI DE CALDEIRA
Conhecimento na função e curso como
operador(a) de caldeira. Disponibilidade
para atuar em Schroeder.
SERRALHEIRO (AI SETOR
METALÚRGICO
Disponibilidade para atuar em horário
normal no bairro Ilha da Figueira.'
Conhecimento com metrologia e

lnterpretaçãode desenho.
TORNEIRO(A) CNC .

Conhecimento em tornei CNC: noções de
leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade para atuar
no bairro Barra do Rio Cerro II.
TECELÃO
Desejável conhecimento na função.
TORNEIRO(A) MECÂNICO(AI
Conhecimento em torno convencional:
noções de leitura e interpretação de
desenhos mecânicos. Disponibilidade
para amar no bairro Barra do Rio Cerro II.
TORNEIRO(A) MECÂNICO(A)
Conhecimento em torno

mecânico.Disponibilidade para atuar no
bai rro João Pessoa.
ZELADOR (A)
Disponibilidade para atuar no primeiro
turno ou horário normal.
ADMINISTRATIVAS
ASSISTENTE COMERCIAL
Desejável Cursando Superior em
Administração; Marketing ou áreas afins.
Conhecimento na área comercial.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(AI
2" Grau Completo; ou estar cursando
ensino superior em Marketing; Logística
ou Administração. Conhecimento em

vendas internas; preferencialmente em

assistência técnica. Noções de
informática. Disponibilidade para atuar
no bairro São Luis.
AUXILIAR DE COMPRAS
Desejável curso Técnico em Construção
Civil. Vivência no setor de compras;
noções de informática.
BALCONISTA
2 Grau Cursando ou Completo. Noções
de vendas e de estoque. Disponibilidade
para atuar em 2 turno.
CONTADOR (AI
Ensino Técnico ou Ensino Superior em
andamento ou completo. Conhecimento
na área contábil.
GESTOR (AI DE NEGÓCIOS
Ensino Técnico Mecânica ou Engenharia
Mecânica Completo. Oisponibilidade

Desejável conhecimento no

segmento metalúrgico.
PINTOR(A) INDUSTRIAL
Conhecimento na função.
ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINIST�TIVO
2° grau completo. Conhecimento na

função. Necessário fluência em alemão.
CONTROLADOR(AI DE MATERIAIS
Ensino Téc. Mecânico em andamento.
Conhecimento na função. Noções dos
idiomas alemão e inglês.
VENDEDOR (AI INTERNO(AI
Conhecimento em vendas internas;
noções de informática.
Disponibilidade para atuar rem horário
comercial.
ESPECIALISTAS
FARMACÊUTICO(AI
Ensino Superior completo ou

cursando o último semestre.
Desejável noções com atendimento,
assistência farmacêutica e laboratório
de manipulação.
TÉCNICAS
MECÂNICO (A) DE MANUTENÇÃO
2° Grau Completo necessário curso
técnico na área. Conhecimento em

manutenção eletromecânica e

instalação predial como eletricista
industrial. Disponibilidade para atuar
nos seguintes horários: 1 ° turno, 2°
turno e 3° turno.

www.grupometa.com
para viagens. Conhecimento na área
comercial, desejável noções dos
setores de borrachas; plásticos ou

similares.
GERENTE DE LOJA
Ensino Médio Completo.
Conhecimento na função e liderança
de equipes. Disponibilidade para
horário comercial.
RECEPCIONISTA BILINGUE
2° grau completo. Necessário
conhecimento a nivellnglês
intermediário.
VENDEDOR (A) EXTERNO(A)
Conhecimento em vendas. Desejável
vivência em teletônía móvel.
Disponibilidade para atuar em Jaraguá
do Sul e região.
VENDEDOR (AI EXTERNO(A)
2° Grau Completo. Desejável vivência
função.
VENDEDOR (A) INTERNO
2 ° Grau cursando ou completo.
Desejável noções em vendas de
acessórios automobilísticos.
TÉCNICAS
FRESADOR(A) CNC

.

Conhecimento em fresa CNC: noções
de leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade para atuar
no bairro Barra do Rio Cerro II.

FRESADOR(A) CONVENCIONAL
Conhecimento em fresa convencional:

noções de leitura e lnterpretação de
desenhos mecânicos. Disponibilidade
de atuar no bairro Barra Rio Cerro II.
LíDER DE SETOR
2° Grau Completo. Conhecimento em

pinmra eletrostática (a pó). Disponibilidade
para amar no 1 ° turno no bairro Barra do
Rio Cerro ou Ilha da Figueira.
ESPECIALISTAS
ANALISTA DE PCP
Desejável estar cursando ensino
superior. Conhecimento na função no

segmento têxtil.

COMPRADOR(A)
Ensino Superior Cursando em Logistica;
Marketing; Administração. Conhecimento
na função. Desejável noções do setor
moveleiro. Oisponibilidade para atuar no
bairro São Luis.
PROGRAMADOR DE DELPHI
Desejável estar cursando ensino
Superior. Conhecimento em

desenvolvimento de sistema em Delphi.
SUPERVISOR(A) DE PRODUÇÃO
2° grau completo. Vivência em

administrar e gerenciar processos
produtivos e gestão de pessoas.
Desejável conhecimento no setor lêxtn .

IWMAMIIlM
OPERACIONAL

AJUDANTE GERAL
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d sexta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17'3
. to' de segun a a . O.

Horário de atendlmen .

VA! URGENTESm VAliAt 'A,IA JAl I
'

I

Rua Victor Gaulke, nO 70, bairro- Czerniewicz, próximo à SCAR e Hospital Jaraguá.

(47) 3371-8075
www.back.com.br

selecao.jaraguadosul@back.com.br

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO - Ensino médio completo.
Desejável conhecimento na função.

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS- Ensino médio completo ou superior em
curso. Conhecimento com rotinas de departamento pessoal. Residir próximo do
bairro Vieiras.

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS- Conhecimentos básicos com jardinagem.
Desenvolverá tarefas de manutenção e limpeza de piscina, jardim e áreas externas
em geral.

AUXILIAR FINANCEIRO- Ensino médio completo. Desejável ensino superior em

curso.

BALCONISTA - URGENTE - Ensino médio completo. Desejável experiência com

vendas de materiais de construção.

MATRíCULASABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

Máis informações; 47 ·3275-4125
Rua João Marcatto, 156 centro -;�,ªraguá do Sul - se

E-mail: jaragua.ciem.sahb@��rca.com.br -

Site: www.massoterapia.estetica;ciêmsahb.com.pr

GERENTE DE PRODUÇÃO- Ensino superior em andamento. Experiência em

coordenação de equipes. Ser motorista habilitado categoria AB.

COORDENADOR DE EQUIPES- Ensino superior cursando. Desejável experiência em

coordenação de equipes. Sermotorista habilitado categoria AB.

COORDENADOR PEDAGÓGlCO- Ensino superior completo ou cursando Letras

Inglês/Português.

GERENTE DE MANUTENÇÃO - Ensino técnico completo. Experiência com

coordenação de equipes em área de compressores. Ser motorista habilitado

categoria C.

LAMINADOR - Conhecimento na função.

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA - Ensino técnico completo.
Experiência na função. Conhecimento com compressores.

ia Técnica em

acão de
,

es e Redes
m Montagem e Manuten�ão �
e Software

1/08 a 16/07/09
•

22h - 39 e 59 leira
'

..

: 160 horas

SENAC Jaraguá ti� Sul senae
!

15-8400 ••
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CLASSIMAIS-----------

Seja um Técnico
em Enfermagem!

Matrículas abertas

Início das aulas: 02/02/2009

Informações: 3376-4296

Escola Técnica de Enfermagem Jaraguâ
+ _. Rua Adélia Fischer,303 - Baependi
�! Jaraguá do Sul S.C

.fi III"ior e IIIelltor pizz"ri"
.

do p'a,,"'to "orte
agor" talllbélll
elll "'araguci do Sul

Buffet Livre R$ 8,00
Buffet Kilo R$ 16,00
ROdízio R$ 15,00
Pizzas, Massas e Carnes

'é,"-"_ .

,'."'. ···.fi
. ,!·o Réstaurante e Pizzaria Bella Massa ja

está servindo almoço com pratos variados,
dê Segu��� 03 SábadO, e a noite sElrYimos umdeIlC10$Ó rodízioo de Pizzas com'tmassas,

cames e Outros.

ol1.eYílimog IIlIttoed tA,.. 1:. itg filit.
DISQUE ENTREGA

" S276·fOOO
> uenhll eonhe.:er eggll del;.:ill em um ambiente amplo e moderno
,

Rua Senador Procópio Gomes, 1300· Centro {Antigo Bar do capuéi

Micros e notebooks tão rápid�s, qude,
,

. Natal vai chegar rna,s ceo o.
o seu

te cem as ofertas de novembro da ferm
seu presen \lO \lOU

Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30cm = R$ 12,00
Pizza P 25cm = R$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza----
3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30

"Rqa Barão do Rio Branco, 1000 o" Jaraguá do Sul - se
(na rua do Superm.rcado"I'ngeloni ao lado da Help Informática)

,,� "":/""')
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Neste natal até
o Papai·Noel já
aproveitou as

promoções da
Planet Game!

I.lO(�l')I()S .J()(.()S I)I�
1'I.JlYS'I'll'I'ION :1

....
. ..
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II O COrulElO DO PO\'O
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FIM·DE·SEMANA, 29/30 DE NOVEMBRO DE 2008
-- ._-- ----_.-._--
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__ . __ . __ __ ._--.-._---_

__ .. -.- ._-_._._ _ ..•. _-_._-_ .. _._.__ ._----_.. _--_ _ __ _ _ _-_._ _ __ .. __ _ .._---------.

Pet Shop e Canil

baby <l9.lly
• Adestramento de cães
* Aluguel de cães PI guarda
* Banho e Tosa com táxi dog
• Creche para cães
* Compra e Venda de filhotes
* Hospedagem

(47) 3370-1645

Vem chegando o verão e com ele as férias, e você não sabe oque fazer

com seu animalzinho de estimação?
Então nós temos a solução!!! O Pet Shop e Canil Baby Dolly oferece um

excelente serviço de hospedagem para animais, onde seu animal ficará

! muito bem cuidado, com pessoas que acima de tudo amam animais, num
:
espaço confortável e agradável, em canis individuais e com amplo espaço

! para recreação. Não deixamos seu animal somente em confinamento,
todos são soltos em horários especificos para brincar e se divertir.

E se você não quiser deixá-Lo no canil, cuidamos dele na sua residência.

Faça já sua visita e reservas para fim de ano.

•

····•····· __

············1

! Pet Shop e Canil I
I baby <I�JJy I
: !

! • Adestramento de cães I
; • Aluguel de cães pI guarda !

1* Banho e Tosa com láIi dog. '. i
! * Credle para cães -r !
.• Compra e Venda de filhol .'
.• Hospedagem

!(47) 3370-1645
_
9123-0657

,

www.fotolog.terra.com.br/ajapra

Pet Shop e Consultório
Veterinário

Sob Nova Direção
9973-9399 I 3371-0026

Rua fptz Banel s. n .. CEP 89256-120 -

Baependi .. Jaragua do Sul - se
------

---�---_ ..
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IMÓVEIS
Jaéser Santos
Crec114080

3275-3934 Corretores de Imóveis

ResldenciaTTuliãna·---···_·········_-_·
__ ···_--::---

__ .� _ .

Aptos cl Suite + 2 quartos, sacada

,,,nl-Cf churrasq., demais dependências. ... .

",ntrega: Julho 2oo9. . t
,

.

yarcelamento direto c/ a lU' .'!'

��rporadora.
'� ..

p. partir de R$ 155.000,00RE 9148-2144 esidenclal Gran Ramá

Aptos com 2 ou 3 quartos e demais

Hep. 1 ou 2 vagas de garagem.
!Entrega: Abril 2009.
partir de R$104.5oo,00
ocalização: Cenuo

,
..L nt Apto Czemiewicz, próx. ao Pama. Suite +

quartos, churrasqueira, demais
pendências. Garagem. 114m2 privativo .

$ 150.000,00 Financiével.

&síáencía/Ji;rancfT..íje
7Penfi'o viver 0rui.l

Apto Czemiewicz ' Suite + 2 quartos,
sacada cl churrasq., demais
dependências. Garagem, porcelanato e

gesso. 124m2 privativo. Todo mobiliado.
R$l8().ooO,OO. Pode serfinanciado.

Casa em construção, Fase final.
Czerniewicz ' R. Parana, 194,80m2
Suite + 2 quartos, garagem pi 2
carros, BWC social. area de chur.
Demas dep. Acab.em gesso,

�aminadO'
porcelanato, granito, vidro

rnp. Previsão pi climatiz.do tipo
it" e água quente. RS 320.000,00

os com 2 quartos, sacada cl
rrasqueira, sala, cozinha, BWC, área de

iços, garagem. R$ 79.900,00
Parcelamento direto cl a construtora

OEdlllclo:
7 pavimentos - 24 apartamentos
EIeI/OCIOr - Hall de Entrada decolado

1 OU 2 vagas de gaagem
Iwo gourmet na coberIu'a com tenoço
VIla Nova - R. 25 de Julho. esquilo coma R. GuIlhermeWackeIhagen

oAparIomenIo:
SUfIe + 2 quarIos
A partir de 109.69m2
Sala com 2 ornbIenfes
SacadaGourmet
FNIC
CozInha
Iwa de serviços

_��_''Oli'T.:::=::::1� Medidores de 6gua.1uz e gás IndMduaIs
VIdro femperado
AcabalIIeI dos em gesso e ganIIo
Massa contda
Pontos para Internet e telefone
Infra-es1rutura para ógua quen1e
Inf1a..esIruIuro para cIIrnai1zadores
do 1fpo 'SpIll"
BanheIro com pInIuIa ep6xte
cerOmIca reIIfIcoda

Aproveite as condições e
preços especiais de
lançamento. Parcelamento
direto com a construtora.

A partir de R$ 144.900,00,

erreno na Rua Olívio

Brugnago ' Vila Nova '

O.OOm X 50.00m =

1 .000.00m2 ' R$
350.000.00

Imóvel no 8olrro São luis,
R. João Franzner -ct 3

ptos e uma sala

omereial. Preço de....., endo negoclÓvel. Aceito
roposta/troca. Excelente

,

investimento.

c O N DOM N O

Jaraim�i
âasFlores

R E S DEN C E

SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA,
AGORA PODE VIRAR REALIDADE Confortáveis Residências com 2 e 3

Domitórios em Condomínio Fechado.
Sala, Garagem individual, Cozinha,

Área de Serviço, Banheiro e Interfone.

ÁREAS INTEGRADAS

* Salão de Festas
* Play-Ground

* Churrasqueiras
* Guarita e Portão Eletrônico

KAZZA
CONSTRUTORA & INCORPORAJ)ORA

'Financiamento sujeito a aprovação cadastral. 'Unidades limitadas.
'Imagens de cunho meramente ilustrativas.

Agende uma visita sem compromisso:
3370.5960 - Plantão 9909.7282

Rua 947 - B. Estrada Nova - Jaraguá do Sul - se

(Acesso'pela Rua Jéferson Machado)
CRECIISC 9930
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Ref. 1057 Terreno na Vila
Lenzi - metragem

384,00m2 R$83.000,00

IMÓVEIS
DD
DO isacarlini@hotmail.com Plantão de Vendas

ISQle�CQrlini 3310-&310 9965-9934 CRECI/SC9.419

Corretora de Imóveis 9117 -8051 CRECI/SC 11.155

Rua: Angelo Rubini, 972 . Barra do Rio Cerro

.

Casa pré moldada com

[d o is quartos, sala,
'cozinha, lavanderia, we,
i localizada no bairro Ano

: Bom. Valor R$ 59.000,00.

Sobrado de alv., de
282m', 03 moradias. 03
sala comerciais(110m').
Lote 729m', fazendo

de 414m2, em frente ao fundos para o rio. ótima

portão da WEG L Valor RS vista, propício para
185.000,00.Aceita troca por clinicas e ótimo ponto
02 aptos de02 a03 quartos. comercial. Valor R$

...... . 2�� ��g,g� . .

Corretor de Imóveis
CRECI • 13252 Compra, Venda, Locação e Administração

! Terreno com 72.000m', i
: próprio para chácara, [
: parque aguático ou Hotel:
[Fazenda, a 18Km do'
! centro de Jaraguá, pelo i
: valor de R$ 65.000,00. I
fSchroeder, Es tra d a]
: Macaquinho. i

: Terreno com 67.500m2. Com 15 mil pés
! de eucalipto com idade de 5 a 7 anos.

! Corupá, pelovalordeR$210.000,OO

Casa com 112m2, terreno'
567m2, 02 quartos, 01 I
suite, aquecimento solar.]
cozinha, copa, sala.]
banheiro, garagem, toda:
murada, portão eletrônico. :
excelente acabamento"
valor R$110.000,00 mais!
financiamento de R$ i
50.000,00.

'

,

IC h á c a r a c o m:
i 125.000m2, casa mista.'
[pis cina. pastaçern.] J' . J

ilagoas 10.000 pés del c d Iv 195 a 04 Ca�adealv.82m .Bairro
" L asa e a. m, Joao Tozini (cohab).banana, a 7 Km do, quartos. Terreno com 3400m',

C
•

V d R$', r
.

_ ,Bairro Ano Bom, Corupá. orupa. alor
.

e

,centro de Co upa SC" Liberado para financíamento. 45.000,00 quitada.
[valor: R$195.000,00 ou: Valor a negociar. Ou troca-se Aceita carro até R$
lárea rnenor necocláveí. i porcasaemJaraguádoSuL 15.000,00.

Terreno com 203.400m',
bairro Bomplandt a 7Km
do centro de Corupá,
valor R$110.000,OO.
Excelente água e área
de preservação. Ideal
para Chácara.

Chácara com'

136.000m'localizada na.]
Estrada Serra do Boi a,!
16Km do centro del
Corupá. Valor R$
45.000,00.

,

. ,

Roberto Seidel. 1142. Corupá. Fone: 3375 -2031 e 9135-4977.

Ref. 1015 -Ilha da
Figueira. 361 m2
R$ 55.000,00

Ref. 1058 Sobrado
no Champagnat
1 suíte máster,
closet, sacada,
2dorm, sala estar e
jantar, sala intima,
área de serviço,
lavabo, bwc, sala
de festa garagem
para 2carros. Valor
425.000,00

Ref. 1045
Sobrado na

Barra de
147,00m' ,

1suíte + 2
dorm, 2 vagas
de garagem.
R$ 220.000,00

Ref. 1065 Casa de alv. No
São Luis - 1 dorm c/closet,
2dorm, sala estar e jantar,
coz, área serv., mezanino,
escritório, lavabo, varanda,

bwc R$ 162.000,00

Ref. 1053 Área de

47.696,00m2 c/ casa e 2

lagoas, 3,000 Pés de

Palmito, ríbelráe c/ nascente,
Guaramirim bairro Amizade

R$ 380.000,00

Ref. 1062 Em
Guaramirim Prox. O

Diana, área 391 ,74m2,

Ref. 1013 Casa em

construção. 1 suíte +
� Zoorm, garagem, em
Guaramirim, Bairro Avaí,

R$ 165.000,00

Ref. 1024 - 1 suíte, 2dorm,
garagem. R$148.000,00
Lib.P/ financiamento CEF.

Ref. 1036 Casa de Alv.
3dorm, em Guaramirim,

bairro Avaí, R$ 110.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS O CORREIO DO POVO Im
FIM·DE·SEMANA, 29/30 DE NOVEMBRO DE 2008 E&I

COMPRA· VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRA ÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

R. João Januário Ayroso, 531 - sl2 Início do Jaraguá Esquerdo

PLANTÃO VENDAS 9977-4652 - 9977-4654
PLANTÃO ALUGUEL 9977-9337

Atendim

TERRENOS

0238 Rau. 680,63m' R$ 70.000,00
0294 Rio Molha. 7.898m!. R$

240 000,00 (neg.)
0485 Barra do Rio Cerro. 79.220m'. R$

520000,00
0618 Barra do Rio Cerro. 51.260m'. R$

265.000,00
0771 Estrada Nova. 340m'. R$ 45.000,00
0820 Centenário. 750m'. R$

---------1 315.000,00 (neg.)
REF. 0856 - Agua Verde - 15x30 total de

450m2. R$130,000.00 (Negociável).
0047 - Jaraguá Esquerdo. Com

900,00m' sendo 20,00 x 45.00. R$

108 000,00
0116 - Rau. Terreno próximo a

Associação da CELESC, com 373.1 Om'.
R$ 45.000,00 (negociavel).
0553 - Terreno com 132.500,00 m' em
Schroeder, Bairro Schroeder I. R$

--:--:-----:---ir---------+-...t:::::==�==�__I
900.000,00.

0721 - Rau. Condominio Renacença area
364,70m2. R$82,000.00

0754 ·llha da Figueira. Com 400m2. R$
135,000.00 (neg)
0354 - Bairro Amizade. R$ 65,000.00

LOCAÇÃO •

REF.: 0249 - Apto: Czerniewicz, 2
dorm. R$102.300,00 (legalizado pi

financiamento). (foto anexo)

�

REF. 0869 - Rau. suíte mais 2 dorm. REF. 0844 _ Barra do Rio Cerro. suíte
RS 165.000,00 mais 2 dorm. R$ 230.000,00

REF. 0860 - Estrada Nova. 3 dorm.
R$ 128.000,00

REF. 0864 - Jaraguá Esquerdo. Terreno
444m2, 2 dorm. R$ 128.000,00

Amizade. 3 dorm. R$ 750,00
Apto Vila Nova - 2 dorm. - R$ 620,00 +
cond.

1- ........ --" ..... ...... .1..-_---------1
BarradoRioCerro-2dorm.R$750,OO
Barra do Rio Cerro - 3 dorm. R$ 850,00

Invista seu 130 salário.
Barra do Rio Cerro - Apto 2 dorm. R$
750,00
Barra do Rio Cerro - Kit net 1 dorm. R$

anciamento direto, com entrada parcelada em 3x 350,00
e saldo em até 72 meses (P parcela para janeiro/2009). Centenário-Apto2dorm R$500,00

OU financiamento com -a Caixa Econômica Federal. Centro - Apto 1 dorm - R$ 400,00 mais
condomínio
Centro - Apto 1 dorm todo mobiliado. R$
1.500,00
Centro - Apto 2 dorm. R$ 650,00
Centro Guaramirim. Sala comercial
52m2. R$ 330,00
Centro. Apto 3 dorm. R$ 750,00
Centro. Sala comercial32m2. R$ 400,00
Centro. Salacomercial. R$ 2.200,00
Centro. Sala Comercial. R$ 500,00
Centro. Sala Comercial. R$ 600,00
Centro. Sala Comercial. R$ 600,00
Galpão 2500m' - Guaramirim. R$
15.000,00
Galpão 450m2 - Ilha da Figueira R$
2.000,00
Ilha da Figueira - Apto 2 dorm. R$
480,00
Ilha da Figueira - Apto 3 dorm. R$
650,00
Jaraguá Esquerdo - 3 dorm. R$ 550,00
Jaraguá Esquerdo - 3 dorm. R$ 650,00
Nova Brasília - 2 suites, 2 dorm. R$
2.000,00
Nova Brasília - 3 dorm. 1.400,00
Nova Brasília. Apto 3 dorm. R$1.000.00
Nova Brasilia. Quitinete 1 dorm. R$
250,00
Nova Brasflía. Sala Comercial R$
1.000,00
Rau - Apto. 1 dorm. R$ 530,00 + cond.
Rau - Aplo. 2 dorm. R$ 550,00
Rau. Apto 2 dorm. R$ 600,00
Rau. Sala Comercial. R$ 600,00
Sala Comercial- Centro. R$ 450,00
Sala Comercial-Centro. R$ 500,00
Sala Comercial-Centro. R$ 600,00
Sala Comercial- Centro. R$ 800,00
Sala Comercial - Jaraguá Esquerdo. R$
450W
Sala Comercial Centro - R$ 550.00
SãoLuis-2dorm. R$S20,00
São Luis - Apto 3 dorm. R$ 560,00

REF. 0258 - Vila Nova. suite mais 2
dorm. RS 280.000,00

* A vista com desconto de 5%.

EMPREENDIMENTO PLANEJAMENTO VENDAS
ARTE

� KLEVERSON BONATTI

� ARQUITETO & UR8ANISTA

./ (47) 9158-4088l'----�--��P:r����-�l
__ __ � � � .-1
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IMÓVEIS------------

CÓDJ99.1 - TERRENO
AlUDE, MEDINDO'U4.10M2,

BLUMENGARTHEN II.

CÓD 116.1 • CASA NO CENTIiNÁRIO,
J QUARTOS. COPA. COZINHA, BWC SOCIAL,
LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, 1 VAGAS
DE GARAGEM. TERRENO MEDINDO 4.127M2•

CÓD. 11U CASA VItA LALAU • 1° PISO:
SALA GRANDE, 3 SALAS PEQUENAS, BWC,
COZINHA, LAVANDERIA, DISPENSA. 1° PISO:
4 QUARTOS, SALA, SACADA GRANDE. BWC.

11"
�·i

,'-

l 'i.""
- '�

ÓD.90.1 - APARTAMENTO NO BAEPENDI
'COM A METRAGEM PRIVAnVA DE 104M2,
CONTENDO I SUíTE + 1 QUARTOS, SALA

ESTAR E JANTAR, ÁREA SERViÇO, SACADA COM

CHURRASQUEIRA, COM ACABAMENTO EM

PORCELANATO, MASSA CORRIDA
E PREPARAÇÃO PARA SPLIT

"

WWW.LEIER.COM.BR

CÓD.176.1
-CASARIODA
LU7· 1 CASAS,
1 QUARTOS,

BWC, GARGEM
P/l CARROS,

COZINHA, SALA,
ÁREA SERVIÇO

CÓD.I66•• - TERRENO NO

JARAGUÁ ESQUERDO MEDINDO 474Ml,
RUA HORÁCIO PRADI. TERRENO PLANO.

EMPREE D E iTOS
,

IMOB LIARIOS
(47) 2107-0500

cÓo.leu - CASA NO VILA NOVA,
I SUíTE, 1 QUARTOS, BWC, 1 SALAS,

COZINHA, LAVANDERIA. GARGAEM PARA
I CARRO, ESPAÇO PARA PISCINA.

ED. SINTA CATARINA· PRÉDIO NOVO.
BAIRRO VILA NOVA· I SUíTE + 1 QTOS••
SALA DE ESTARIJANTAR. SACADA COM

CHURRASCQUEIRA, SALÃO DE FESTAS, 100Mz
PRIVATIVO, I VAGA DE GARAGEM.

,

, UERoo. I suÍTE.l QUARlos.
IIWt.

O-
•.211.1 - CASA JlIIIAGUA ESQ

AREA SlIlVlÇo, GARAGEM
P/I CARlI

SALA ESTAIl E JANlAIl. (011111111, COO.126.1. TERRENO NA BARRA
DO RIO CERRQ, MEDINDO nOM!.CÓD.f67.1 - TERRENO ILHA DA

FIGUEIRA" MED. 1.38IM1.
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LASS FI -DE-SEM ,29/30 DE OYE BRO DE 2008

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Strasbourg Jaraguá do Sul - (47) 3274-1900 Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro
tmagenssomentl'para finsilustrativos. Ülmp.lnlla peugtOt.Ouem Pegar,� -tem primeira parcela paradl"pOOdoCamayal.linha�ugeot107 H8,207SW; 307 e 407 - TaxaO,49%na modalidadeleas!ngpeolo PSA finanrrArrt!ndamenlo Me«antiiSAmm ennauaõe 50% noplanode24parcela� Paratoda lín1laPeug«lt207 Passion também na modalidade
CDC «(rediIO Direto ao (onwmidor) pelo !!anco PSA Finance Brasil SA. com entrada de 50% no piaM Iff 11 paru!1as (onforme Mlulaçõe5 abaixa. Slmula¢o, mod.llidade teasing pelo PSA Finance ArrendamenlO Mercantil SA, considerando o vekulo Peugeot 207 XR 1.4l fia. 3 portaS, pintura sólida, ano/modelo 2008/1009, equipado dt série rom
itf-<ondidonaOO. diIeçâo hklraulica,�ldros elétriros diarrteírtB e tJa'(dS eJétricas nas pertas e po'ta-malas. Preço publica �ugerldo para venda d vista a partir ée RS 31.790,00, para 1000 o Brasil, rom frete incluso. Plano� 24 meses sendo: Entrada de RS 18.895,00 (50,00%) ê vista, mais" 24 parcelas mensais ltilais tws de R$ 863,68 (om vendmenrc da l'
(prtmeir.ll parcela para 120dias. Taxa tntema de Retomo {nRl de 6,04%a.a. eO,<t9%a.m, a crt (Custo Efetivo TotaQ da opefaçáa deerencamento tnefc.llltil é de 7,52% iI.aeO.61% a.m, com illÔdênda de ISS, e l( indusa na Cff((uSltl HelM:! Total). Valor total do vekulo a pfaltl de R$19.62U2. Sujeitoàaprovaçjodeaêdito. As rondisfiaadma poderão
seralteradassehouveralteraçõesSignfficatlYasno fMcaoo flllan<eiro. Sffnaviso prévio. Simulaçao,modalldade (DC - CréditoOiretoaoConsumidor� pelo Banco PSA Anall(e BrasilSA, ro!lSkH!l<Inooo 'RKulo Peugl!ot 207 PassionXR 1,4l flex. apertas, pintura sóllda,ano/modelo 2008/2009, equipado de SkJtoroffi ar-condlci!mado. direçáohldrâuUca, vklros
�rricos dianteiros e trasas elétrica� tW portas e porta-malas. Pleço promodooal de lançamentO para todo o Brasil com SO% de entrada e saldo em até 12 com taxa ffi{'J1� 4e 0,4996 ao mês, cem frete induso. As condições adma podetão ser altt'fad.n se houveralferaç� slgnffiativa\ 00metacc IinaOCl'iro, sem avGo prêYio.Pt>ogeot 307 S{'(jan Presence
1.6116V Rex. 4 pGrtas. freios abs, aifbag duplo, ar cofldidonado, dire¢ohidráuli<a, computador de bordo. vidrose trav� elétricas, anofmGdtlo 08/09. pintura SÓlida. frete irtduw. Preço�ugffldo para venda à vista a pa/tlr de RS 5].900,00, rom frete induso, Plano Ik 24 mesessendo: Entrada de 50,00% li vista. mais 14 parcelas mensasteras fbasom
vendmento da l"'(primeila) parcela pala 120 dias. Peugeol107 SW XR 1Al Flex, 4 pertas, ai condidonado. dire¢o hilJ/áulka. vidro�e tlava.�elétli{ils, pintura sôlkk Preço suge-/ida pala \'®da li V�tl a panh de RS 44.990.00 rom frete incluso. Plano de 24 meses sende Entrddd de 5O,OO%� vi�ta. ma�14 pan:fldsmellSilistotlfsfixas tomvendmenm da l'
ípfimeira) parcela para 120dias. Sujeito à aprovação deaédita Ascondiçõ5adma poderão!.ef alteradai se houver a.Jteraçõe� signlfiratfvasl10 mefCiloo financeiro. sem aviso previa. Peugeot 106 Sensation 1Al Flex, 3 portas, ano/modelo 100812008, pintura metálica preto Jrerla nea, atravá do Pt!ugeotOn Une. F/ete incluso. Preço público promocíonal
SlIgelldó para senda à: vista através do Peugeat On Une: R$ 28.600.00. Estoque nacional das rontasionárias Peugeot partidpantl!S: Peugeot 207 XR 1.4l Flex.l panas., arw/modelo2008/2009, pintura sófJda· 200 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex," portas, ano/�1o 2008!l009, pintura sólida - 200 unidades; Peugeo1207 SW XR 14l flex, 4
Pllfta\,ano/mClth!lo 2008/2009, pintura séllda- 100 unkladí'.s; Peugeot 307 $etlan PreSMCe 1,6L 16VA6, 4 portas, ano/modelo 2008/2009, pintura.sólida � l00unldades: Peuçect 2{)6 SNll<1f)on 1.4l Flí'x, 3 portas, ano/modelo 200an008· pintura metãlka prelD perla nera - JOO unidades. Praro de vlgelKja da promoção de: 14/1111008 a 29/1112008, ou
enquanto dureen es estoques. FolílS wmente para fiM ilustlilttvas. Não cumulalivapara outras ptOlTlOÇtií'�. Pata mais informaç6es sobre- pr�1)5 e '.Ondi¢es eo;pedal\, rot\Sultt> a Rede de (on<eswnaria.1 Pí'uql'Ot partIcipaflte-s.llgue pata0800-7032424 Ou il(esse www.peugoot.wm.bl.OuvlooriadaBancoPeugeolligúe para 0B00-771�.
De Segunda à Sexta das 8h às 19h e Sábado das 9h às 13h - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

- ,.

SAO 100 VEICULOS A SUA ESCOLHA

3370-8622
3372-0048

VEíCULOS

www.hpjs.com.br

.�.
_. -_._--_._-_._---_ ... _.__ .

TITAN KS 150, 2005, PRETA,

R$ 3.800,00
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www.marcollamultimarcas.com.br

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSU E-NOS

3370-3015

www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 • 3275-0045

" Enttá<ia CIJ5e llttétíQ'lj!Baependl

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
Rua Bernardo Dornbusch, 1880· 3275-1055

ASTRA 4P AoVANT campI. 07
MONTANA conquest 1.805
VECTRA Gl campI. 00
VETRA gl97
VECTRA GlS GNV 97
CELTA 4P cf opes personal. 08
CORSA SEDAN m. nevo- ar 04
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA WIIND 2P 01
CORSA WIND 2P C.rodas 99
CORSA WIND 4P + GNV 99
CORSA SEDAN 00
GOlG4 OPS 4P07
GOL G4 2P ar + opes 06
GOL 1.6 POWER comet 03
GOL MI97
GOL Gill SPORT . AR 02
SIENA HLX 1.8 flex 07
PAllO 4P FIRE FLEX C. AR 07
PAllO WEEK.HLX flex campI. 05
PALIO WEEK.l.S 8v completa 99
UNO MILLE fire 04
UNO MilLE EX 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XLS 1.6 05

f------------!--------:---j---------j
KAzetec rocan 00
KA CLX vilro trava + opes 97
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 01
ESCORT SW COMPL. 98
ESCORT GlX compl. 97
ESCORT 1.6 GNV 95
VERONA Gl GNV + RODAS 94
C31.6 XTR 07
AUO! A3 2P 98
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 1.6 16V 03
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99

; .........•......................•..•...........•......................•.............. ; ..................................................•..•...........................•.....; ..........•..•.........•...........................................................; CLIO 1.0 campi. • OH 04
CLIO RL 4P C/AR VIDRO 1.0 00
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FAZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
CG 125 01
SUZUKI YES 125 06
PAllO WEEKEND
FOCUS 1.62005 COMPLETO
ADVENTURE 1.8 2006

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

pAllO ax . 4PTS 08 OK AD

KIT SPORT PRE SOM FN

METALICO

PAllO FLEX· 4PTS OK 08 AC·

DH VE TE LT DT KIT CELEB.II

CORSA H MI 4PTS 1.002 AU
AL TE CD DT LT

FIESTA PERS 1.0 05 DT LT VE TE FOX 2PTS 1.004/1£ At. \IE lE DTIJ FNR!lGNV

CLIO S EXP 1.0 16V
AB2 VE TE DT PE

BLAIZER EXC - 4PTS 98 4.0
AL AC OH VE TE RE DT LI

RLL FN BE COURO GNV

DOBlO ADVENT 07 COMPLETA

C/GNV

AC OH VE TE DT LT

MOTO SUZUKI GSX 7EiO!J1
99VERMElHA
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"Ioxo promocional a partir de 0%, com enlrodo de 55% do valor 10101 do veículo Okm no ato do compro + 12 vezes fixos no plano do financiamento CDC + TC de R$ 750,00 + Lãmina boleto de R$ 4,50 cada +IOF, com custo de registro do cartório incluso. Esta promoção é válido poro todo linho Fiat Javel, modelo básico, disponível em estoque, com exceção de veículos utilitários. Sujeito a aprovação de crédito pelasinstituições financeiras. Os prazos e taxas poderõo ser alterados se houver alterações no mercado, sem oviso prévio. Promoção válida até 30/11/2008 ou enquanto durarem os estoques. Esta promoçõo podeser revogada sem aviso prévio.

•

Javel
AUTOFELICIDADE!

JAVEL Concessionório FIAT. Rua Expedicionário João Zopello, 214 - Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul- SC - www.javel.com.br
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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Corsa Hatch
1.01999

R$ 15.990,00

/MÓVE/S

CARROS

MOTOS

M"I,.�_
_HUES-

W1Mfl:8II'__*:f&f
Wldf!i"l!I_-JI¥S
.tcM,I,I.k!i!M1M£EM4iI

wm
&l4i4W

EeiW,Hei,MWdfJ:-
"9'1,':1"1--:'1#1-

mmD I "",., , II
R$ 40.00000 33333 40333

R$ 50.000,00 416,67 504,17
R$ 60.000,00 500,00 605,00

R$ 83.000,00 691,67 836,92
R$ 97.000,00 808,33 979,08
R$ 113.000,00 941,67 1.139,42
R$ '127.000,00 1.058,33 1.280,58
R$ 144.000,00 1.200,00 1.452,00
R$ 153.000,00 1.275,00 1.542,75
R$ 167.000,00 1.391,67 1.683,92
R$ 186.000,00 1.550,00 1.875,50
R$ 200.000,00 1.666,67 2.016,67 II

IIVIÓ'V'EIS

38.32000

42.17000

�. Consórcio
�Aq��!�2 3371·8153/9186·7223
Rua João Januário Ayroso, 80 • sala 03 • Jaraguá Esquerdo· E·mail: uniaosilver@netuno.com.br

PROMOÇÃO IMPERDíVELI

Gol City 2008 LDT/AD
unico dono R$ 25.990,00

Cross Fox 1.6 2005 ACIDHNEITR
unieo dono R$ 40.900,00

EeoSport XLS 1.6 AC/DHNEITR/CD
unieo dono R$ 35.900,00

Cliente é especial, venha conferir!

Scenic 2004 Privilege 1.6 AC/DHNE
/TR/AIB/ABSunico dono RS 36.990.00

Veetra GLS 2000 ACD/DHITRIO/
AlB 2RS 26.990,00

Honda Civic EX 2005 único dono.
AC/DHNErrR/AIR 2/CD R$ 43.400.00

'CIZESKI AUTOMOVEIS
COMPRA VENDE TROCAE FINANCIA
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Aceitamos cartões:

&
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FIM·DE·SEMANA, 29/30 DE NOVEMBRO DE 2008 VEíCULOS�----------

VISITE UMA DE NOSSAS FILIAIS

Filial Jaraguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 184 - Centro - Tel.: (47) 3275-6931 I (47) 3275-6932

Co�sórcio _

Breitko

II
Flnasa
www.finasa.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-----------vEícULOS

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

I STRAS80URG

FIELD'£ft2005 • COMPLETA
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"

TINO AUTOMOVEIS

({J 3373·1387 / 3373·1387
Rod. BR-280 km 60, sIn -Imigrantes - Guaramirim

CONSULTE-NOS
SOBRE CARRO Okm
DE TODAS AS MARCAS

Consulte outros carros
www.tinoaotomoveis.com.br

Financia
Vende

• Compra
• Troca

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 920 - N. Brasília - Jaraguá do Sul

Sra<\Jso 19911

Injeção Eletrônica
lli""=-�=",.""",��.",,."'== =-"'iIJ;;".tj;O."".;",,=�,

- Carros acima dê 2001
-100% Financiado!!'\
- 10 parcela. 2009
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2006, Ci
63.
Gonctícionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Alarme,
Desembaçador Traseiro.

2005, Cinza - TotalFlex,
Limpador e Desembaçador
Traseiro. Travas Elétricas,
Alarme.

Ano/modelo 04/05, Cor Prata,
Gasolina, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e

Retrovisores Elétricos, Alarme,
Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, CO
Player, Bancos em Couro.

veículos

2007, Preta, Gasolina, 28.576 Km, Ar-condicionado,
Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Air
Bag II, Freios Abs, Rodas de Liga-leve, Faróis de
Neblina, CO Player e Alarme.

Mauro
>e- �� ·�tMJ ctwij�

Venha buscar seu carro na Mauro Veículos, e
contemple o ano novo com automóvel novo.

Confiança, credibilidade e garantia a toda prova.
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PORTA
MALAS

491l

PR�MIOTOPCAR 2008
MELHORCARROATÉ
1.oooCC

MELHORCARRO
POPULAR TRAVASElÉl'RlCAS

E ALARME DES�RIE

AR, DIReçÃO.
VIDROS!:
TRAVAS ELÉTRICAS

i'lliaihleJmjqueJl'iilZm\ 119.91-� - Jariag,mil do; Sl.JJl
fQr.dI:Iwe11i@Q;1QJ:ettillUt'!Ml:lmú\ir

Promoção "Taxa Escalonada Ford" (válida até 19/11/2008 au enquanto durarem es estoques): Novo Ford Ka 1.0l Flex 2009 (cat KBÀ9) a partir de R$ 26.190,00 à vista. Ford Fiesta Hatch 1.0l Flex 2009 (cat FAA9) a partir de R$ 28.900,00 àvists. Ford Fiesta Hatch 1.0l Flex 2009 (cat FBG9)
a partir R$ 33.900,00 à vista. Ford Fiesta Sedan I.OL Flex 2009 (cat SAA9) a partir de R$ 31.400,00 àvista. Ford Fiesta Sedan 1.0l Flex 2009 (cat SPG9) a partir R$ 36.400,00 à vista. Valores para pintura sólida e frete incluso. (1) Taxa de 0,99% válida para Toda Linha de Novos e Sanninavos
(exceto Novo Ford Focus) com 50% de Entrada, Saldo em 24 meses e Carência de 30 dias, na modalidade Leasing. Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,37% a.m - 17,70% a.a através do Programa da Ford Credit. Para esle cálculo, foi considerado o valor financiado do Novo Ford Ka (valor
à vista - R$ 26.190,00), com 50% de entrada, financiamento na modalidade leasirIQ ann 24 meses com carência de 30 dias para pagamento da I" parcela, inclusão de tarifas, laxas e impostos 'ISS). {21 Condições especiais para o Novo Ford KA (cal KBA9) com 10% de entrada, Saldo em 60
Meses e Carência de 30 Días, na modalidade leasing. (3) Condições especiais para outros e prazos e entradas: 50% de entrada, saldo ann 36 meses com taxa de 1,32% a.m - 17,04% a.a e Custo Efetivo Total (CET) a partir de
1,59% am- 20,84% a.a. 50%de entrada, saldo em 48 meses com taxa de 1,47% a.m-19.14% 8.a e Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,68% a.m -22.13% a.a.40%de entrada, saldo ann 24 meses com taxa de 1,17% am-
14.98% a.a e Custo Efetivo Total (CET) a partirde 1,49% a.m - 19.46% a.a. 30% de entrada, saldo em 24 meses com taxa de 1.31% a.m - 16.90% a.a e Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,59% am - 20.B7% a.a. Carência de 30
dias para o pagamento da 1· parcela, na modalidade Leasing. inclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS). Para este cálculo, foi considerado o valor financiado do Novo Ford Ka (valor à vista - R$ 26.190,00) Condição de
Financiamento não comulativa. Não abrangem seguro, acessórios, docomentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distnbuidor. Sujeito à aprovação de crédito. Estas condições de
financiamento podem oscilar de acordo com a região e o perfil de crédito do consumidor. Estas ofertas não abrangem os veiculos destinados a locadoras, auto-escola, autarquias e órgãos públicos, táxi, test-drive, transporte de
passageiros ou qualquer outra modalidade de venda direta. Novo Ford Ka vencedor do prêmio Top Car 1V 2008, categoria melhor veículo até 1000 cilindradas, divulgado no mês de Outubro de 200S e vencedor do Prêmio Abiauto

(Associação Brasileira da Imprensa Automotiva) 2008, categoria Melhor Carro Popular, divulgado no mês de Outubro de 2008. Ford EcoSport vencedor da categoria Utilitários Esportivos da edição "Qual Comprar - 200S' da Revista
Auto Esporte, publicação de nO 516 veiculada em Maio de 200B. Fotos meramente ilustrativas. As informagões e ofertas nesse anúncio substituann e invalidam o anúncio publicado ann 13!11/2008.Auto Esporte, publicagão de nO
516 veicolada em Maio de 2008. Fotos meramente ilustrativas. As informações e ofertas nesse anúncio substituem e invalidam o anúncio publicado em 11111/2008.

a
47 3274-28 o

VIVA O NOVO
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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Cedro Móveis
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, MAZOWSZE

VARIEDAD�ESr-�������-

Um ícone do folclore
Tema de Natal no Centro
da Scar hoje e amanhã

da Polônia bem aqui
Companhia se apresenta hoje em Jaraguá

A companhia polonesa Ma
zowsze é um ícone do folclore
internacional. Com 4,5 tonela
das de bagagem e 96 compo
nentes - entre corpo de baile,
coro e orquestra -, o grupo faz
uma turnê por seis cidades ca

tarinenses. Hoje, eles desem
barcam em Jaraguá para um

espetáculo que promete ser

inesquecível, com belas can

ções polacas, danças regionais
e mais de 800 trajes coloridos
que representam o folclore de
vários recantos da Polônia Os
vestidos das mulheres são costu
rados e bordados manualmente,
e os cintos de prata do vestido de
Cieszyn - ricamente ornamenta
dos - são considerados verdadei
ras obras de arte. Os espetáculos
do Mazowsze já foram vistos em

50 países e por 16 milhões de
espectadores que, emocionados
não cansam de aplaudir e pedir
bis da apresentação .

. O balé nacional da Polônia,
Mazowsze, foi fundado em 1948

pela iniciativa do professor Ta
deusz Sygientyn'ska, compositor
e entusiasta do folclore, e da atriz
Mira Zimin'ska- Sygietyn'ska. A
companhia tinha como objetivo
salvaguardar o folclore polonês
e difundi-lo entre novas gera
ções. Com um ,trabalho de fôle
go e obstinação, que exige uma

equipe multidisciplinar, o grupo
rompeu as fronteiras do regio
nalismo, constituindo, segundo
a crítica, uma síntese de suas

próprias qualidades e valores de
uma cultura nacional acumulada
durante décadas.

Os integrantes do Mazowsze
são bailarinos e cantores pro
fissionais e têm uma formação

,

musical profunda. Num reper
tório eclético a companhia apre
senta canções populares, bai
les e vestidos de 41 regiões da
Polônia, além de composições
de Chopin, Moniuszko, Michal
Kleofas Ogi[]ski, JózefElsner. No
repertório do coro também estão
contempladas canções de Natal,
Quaresma e Páscoa, canções da
Varsóvia, e de outras 50 nações
como a Argentina, Austrália,
Bélgica, China, França, Indoné
sia, Israel, Japão, Lituânia, Méxi
eo, Alemanha, Rússia e Itália.

Os grupos de Teatro Colher ' contraída através de persona
de Pau e de Experimentação gens interligados pela simbo
Cênica, da Sociedade Cultura logia do natal, como: o Papai
Artística - Scar retomam neste Noel compulsivo, o Papai Noel
final de semana a apresenta- pistoleiro de aluguel, o Papai
ção do espetáculo "Pinheiros Noel preguiçoso, dentre ou

coloridos de papel alumínio". tras personagens do cotidiano
O trabalho procura fugir do final de ano.

do modelo tradicional dos O diretor Gilmar A. Moretti
concertos e autos de natal diz que o núcleo de dramatur
que acontecem no fim de ano, gia tem o projeto como uma

propondo um Natal diferente, proposta antiga. "Sempre ti
com o jeito do adulto e a irre- vemos vontade de trazer para
verência dos jovens abordan- a cena algo diferente que pra
do temas como a compulsão, pusesse a reflexão no tempo
a solidão, o consumismo, a natalino, de uma forma leve
violência e o preconceito na e descontraída. O espetáculo
época natalina. consiste de pequenas esquetes

"Pinheiros coloridos de pa- teatrais, entremeadas de músi
pel alumínio" mostra peque- cas e trechos de vídeo natali
nas cenas de natal, alternando nos, contextualizando as per
entre o drama e a comédia, cepções que temos do Natal",
contadas de uma maneira des- descreve.

LOTERIA

CONCURSO N° 379
03 - 04 - 05 - 01-10
11-12-13-14-16
11-18 - - 22-

Grupo faz um show de dança, música e conta a história da Polônia QUINA
,�

CONCURSO N° 1984
05 - 3f - 33 - 53 -

di§Õ's
mo•. núdeos. Em 1926

importante1ii'j( lemeses segui pom o Meio·
Isso porque ,11 instalando-Se Ca§odor e Rio' dos
o com forte Antos, consti otms comuni

p�nço polonestJ. meira leva o Oeste e oeste até ti fi
imigrantes poloneses chegou a regióo de 1940. Elestom 'm ojudomm (I co o-

por volto de 186( em. Brusque, no Vale nizor o Sul do Estado, com forte presenço
do Itajaí, onde, 20 anos depois, ajudou o em Criciúma. Esta é a quarto-vez que o

implantar o pólo têxtil. Mozowsze vem 9� Brasil. A mais�e
'!p:maior grupo chegou a São Bento' foi em julho d,�loq5,onde abriu a 23Q

do Sul em 1973, de onde se espolhou ediçóo do Festivol de Danço de Joinville.
Cassuli Advogados Associados OAB/se 391199

Rua Donalda Gehring, 135 • Fone 47 3371 7511 - Fax 47 3275 1820

.cassuli
•

Além da detesa de seus direitos, a
evolução s negócios jurídic
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OUTRO CANAL
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I
SONHA SER UMA VILA

Helena Ranaldi
contracenava com

o espelho aos dez
anos de idade.
Determinada, correu
atrás do seu sonho
e tornou-se um dos

grandes' nomes
da dramaturgia
brasileira

Primeiro papel'na MaRchet�
De�ando um pouco aJicWo de lado, São Paulo. Segundo os relatos familiares, Uma curiosidade no carreiro de

o. que ninguém imagina'é que Helena o gQ�o �Ia carreira de atriz começou Helena Ranaldi é que o atriz nunca i��'
Ranaldi é formâda em Educação Física, aos dezanas de idade. terpretou uma vilã, embora/cóntabilize
profissão que nunca exerceu; pois nasceu Aos vliíte três uma boa listo �,�. pe�riâgens.·Recente-
para ser �triz. o quejá foi provado as,malas e:in�.<" !!lente, elg teria;ditoque gostaria de ser
tantospapeis que já>inter ou. ira. ' Seu primeir m novelos pma mulher bem malvada no fitÇõ

H�lena Imqgldi Nog foi ná éxtiota Red� Manchete, na novelq Só na ffcçâ!l, pois na vida rea
dia 2W de nioiô' de 19M "Ano Raio ê ZéT� totalmente do bem.� -'}«

- -

_ T

Acostumada a vivermulheres
fortes, mas boazinhas, a atriz
quer viver o outro lado na tela

.�. Helena Ranaldi tem feito
v I

muita gente ficar com raiva por
causa das atitudes de sua perso
nagem Dedina, em ''A Favorita".
Dedina é umamulher ambicio
sa; no começo, se deslumbrou
com a possibilidade de seu

marido Elias (Leonardo Medei

ros) ser o prefeito de Triunfo
e, conseqüentemente, ela ser a

primeira-dama da cidade. Con
seguiu o que queria, mas vivia
pressionando o marido para
que ele se beneficiasse com as

benesses do cargo e ficou in
conformada porque ele era ho
nesto demais para seu gosto.
Não demorou muito e Dedina
sentiu-se sozinha, pois o ma

rido vivia muito ocupado com

os assuntos do município e foi
daí que ela deu vazão aos seus

secretos desejos por Damião

(Malvino Salvador), amigo de
Elias e que viviametido na casa

dela. Virou amante dele e toda a

cidade ficou sabendo.
Determinada como sempre,

falou para o marido não ligar
para os comentários e tentou
refazer a vida de casada, mas
não consegue esquecer Da
mião. Nos próximos capítu
los da novela, Greice (Roberta
Gualda) encontra um brinco
de mulher na cama de Damião

e imediatamente conclui que
é de Dedina. Sem pensar duas
vezes, bate na casa do prefei
to a fim de devolver a jóia.
Leonardo expulsa Dedina de
casa. Apaixonada, ela propõe
a Damião fugirem juntos de
Triunfo e viverem um grande
amor bem longe dali. Para sa

ber qual será o fim desta saga,
somente assistindo a novela
de João Emanuel Carneiro.

Helena Ranaldi mais uma

vez está mostrando todo o seu

talento e capacidade de inter

pretação. Os personagens de
HelenaRanaldimudam da água
para o vinho. Na minissérie

"Presença de Anita", ela viveu
a doce e ingênua Lúcia Helena,
que de tanto amar omarido aca

bou sufocando-o; em "Laços de
Família" interpretou a decidida
veterinária Cíntia; em "Coração
de Estudante" atuou como a

destemida advogada Dra. Clara;
depois, em "Mulheres Apaixo
nadas", deu vida à reprimida e

sofredora Raquel que apanhava
diariamente do marido (Dan
Stulbach) sem esboçar reação.
Antes de encarnai: a advogada
Iara, em "Senhora do Destino",
a atriz participou da minissérie
"Um Só Coração", na pele da
personagem Lídia.

•
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Helena Ranaldi e MaMno Salvador interpretam Dedina e Damião, o casal de
amantes que prometem daro que falar'na história de João Emanuel Carneiro I

1
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.. OPÇÕES
Poro quem reclamava. Novas cosas de evento e restaurantes sacodem o Vale do
Itapocu. A região vive o novidade de contar com maior variedade de opções poro
o bolado e o gastro�omia. Por exemplo: churrascarias, temos duas de bom nível.
Comido oriental, também duas cosas bem conceituados. Bares o escolher, os do
momento são london Pub e Estação do Tempo, em Jaraguá. Já em Guaromirim,
está despontando o Choperia Avenida. Tudo poro aproveitar e deleitar.

LINDO
Hoje eu acordei diferente. Um sorriso
irradiante. Não tem como explicar. Es
quecl de minhas brigas. Percebi que o

vida é curta. Não quero viver o passado.
Vamos viver o presente. Queria falar de
omor. E é assim que vou viver. Mesmo
sem ninguém entender.

OSCAR LUll MABA (JS)

" Aquele que hão pode
perdoar destrói o

ponte sobre o qual ele
mesmo deve passar"GEORGE HERBERT

NAS RODAS
• Hoje o empresârto Valério Junkes,
da Vê Mais, bate as taças e faz tim
tim. P.ois é neste sábado que o figura,
boa gente, recebe o merecido coro de
parabéns. Mil vivos.

• Ela chama atenção quando passa.
Produzido, bem feita e cheia de atitu
de, desse jeito a estonteante Priscila
Nazário, circula sempre apaixonada
e trocando carinhos com maridão, o

"bonitón" Rafael Nazário Filho. Con
tinuem assim amigos.

• Confiro hoje no site www.moagoncal
ves.com.br , a coberturo do aniversário
do amigo Faby Ewald Saad e do OJ Pauli
co, quinta-feira, na Estação do Tempo.

• Natália Ouwe da Rocha e Richard da
Luz. Um par romântico que circula nas

boladas da urbe sorriso.

MOUSE
Foi não foi, meu computador sur
to: come vogais, consoantes, troca
as bolas e quando emperro vou à
loucura. Como por exemplo, Clico,
virou Werninghaus. Antecipei em

um mês o aniversário de Henrique
Porto, chamei João de José! Poro
completar ainda mais a cena: sou

"dedógrafo", péssimo internauta e

minha paciência com tantas infor
mações e pedidos é zero!

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo Felipe
Grando, do bar O Meu Boteco.
Certamente ele será, hoje, o

aniversariante mais festejado do
dia. Parabéns e que sejas plena
mente feliz.

EU, HEIN!
Cá entre nós. Estão todos muito preocupados com a crise, mas, olho só,
pesquisa recente mostra que no mercado de luxo não há perigo de desaque
cimento. Os bem-nascidos seguem com a mão aberto, dizem por aí. Será?

Arelí Mariza Kopsch e José Augusto Demarchi, casam
neste sábado, às 18h30 na Capela São João, em Jaraguá

NA TELINHA
Quem achava que não, se enganou.
As novelos estão em alta sim. Apesar
dos comentários sobre a crise de au
diência por causa das novas mídias.
Se prestar atenção tudo o que rola
na tela vai bater imediatamente nas

ruas. Significo que o pessoal está
ligadíssimo.

UNIDOS
As entidades respunscsers, sem

alarde, ajudam desde o primeiro
hora aos atingidos pela tragédia em

Santa Catarina. A solidariedade mo

bilizo milhares de brasileifos em

diversos estados do país. É bonito
de ver como o povo brasileiro é
solidário.

As modernas: Alaise Papp Romão, Carolina Tolentino, Rossele Gianesni e Márcia
• Por essas e outros, que Jaraguá é View. Noronha, na Festa de 10 anos da Revista Nossa, no London Pub.

TE CONTEI!
•• A Guto Pescodos.prolTlove hoje
à noite, no Recreativo Breithaupt,
uma mega festa. Terá o preseiíço
do excelente grupo de pagode
Nosso Conceito, sertanejo com

Orlando e Odarir e os DJs Fefeu e

Jonas l. Imperdível!

• Hernoni Gonçalves preparo
..ps quitutes para comemo(qr, n
próximo dia 2 de novembf
idade novo.

Na próximo terço-feira tem
"espaguete à bolonheso", no
Futebol Society 7° Divisão. Miro
Mobo piloto o fogão.

• Neste sábado, no Sociedade
Diana em Guaramirim, tem Balô
do Universitário, com o presença
dos sertanejos Mazzo e Gabriel é
o DJ Carlos Fuse.

• Rosane Mario Freitag. Adorei o
mimo. Valeu mesmo.

• Morcela Wacherhager em
Joinville, já está decorando a. suo
belíssimo árvore de Natal.

.. Por falar em Joinville: quem
for dor uma "esticadinha" no
cidade, nõo deixe de conhecer o
Botequim do Frau. Muito bom.

• Nõo deixes o que ganhaste
pelo que hás de ganhar.

• Com essa, fui!
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A redeH CotépO;&Maristas está comemorando mais ,

ô.a·vltérfa� e desempenho de seu �lul1QPedro Menrlqtta

Car_ll80rgl$lJtI EliEl Santa Catarina. Atem do .11

f. fIG lume,� tirou nota tO na prova de rl.dlÇio.

"d$fa�pr.,ar8fão para toda'lS provarda vida.

-
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MUNDO DE NEGÓCIOS

Na próxima quarta-feira, 3
de novembro, três empresários
jaraguaenses se

rão homenagea
.dos no Fórum de
Líderes. O evento
acontece em São
Paulo. Ao todo,
cinco catarinen
ses estão na lista
de destaque na

cional. Entre eles,
está o jovem,
mas experiente,
Guilherme Wee

ge, 28 anos. Gui
lherme admite
que encara como

uma honra rece

ber o prêmio ao

lado .de Vicente

a fornecedores, viagens a fei-
ras e pesquisas.

"Eu acom

panhava meu

pai em inúme
ras reuniões
desde criança,
e ele sempre
pedia opinião
quanto às de
cisões que es

tavam sendo
tomadas, de
pois explicava
se encaixavam
ou não naque
la situação e o

motivo. Depois
de algum tem

po, já com 13-
14 anos ele por
diversas vezes

dizia no meio de uma reunião
qualquer "esta decisão é você

quem vai tomar", esta sim foi
uma preparação e tanto. Esta,
entre outras atitudes, fez com

que não tivesse receio de to
mar decisões,
mas trouxe a

responsabili
dade de con-

C3C3 Depois de
algum tempo, já

com 13-14 anos ele
(WandérWeege) por
diversas vezes dizia no

meio de uma reunião
qualquer "esta

decisão é você quem
vai tomar", esta
sim foi uma

preparação
etanto�

Donini e Leonar-
do Zipf. E diz que para chegar
neste patamar a preparação foi
um processo natural. "O traba
lho e o empreendedorismo está
"no sangue" do grupo empresa
rial já há quase 103 anos. Mas
a grande prepa
ração que tive foi
obviamente pelos
anos todos traba
lhando ao lado de
meupai".

Com o in
dustrial Wandér
Weege, ele teve
o privilégio de
aprender 'sobre
um grande leque
de assuntos, de comportamen
to humano à produção indus
trial, de técnicas de negociação
à responsabilidade social e am
biental, da importância do capi
tal humano e do conhecimento
continuado à integridade e dis
ciplina. 'Aprendí

Guilherme é destaque empresarial
'A única coisa que separa as pessoas de sucesso é a disposição para trabalhar'

_,_w_

PERFIL

C3C3 A crise de
crédito é maior do

viver com elas
que imaginávamos, depois".
ela está exigindo Guilherme

b t t t I é formado em
as an e cau e a

<Adminístração
nas decisões C\r\ na Fund31ção

"" Armando Alva-
res Penteado -

FAAP - em São Paulo, fez diver
sos cursos de especialização no
exterior, entre eles em Harvard
(Boston),Wharton (Filadélfia) e

Insead (França).
Segundo ele, além da crise fi-

nanceira mundial, a alta informa
lidade e a carga
tributária brasi
leira atravancam
novos investi
mentos no setor

, têxtil. "Caso não
tenhamos

C3C3 Coso não
tenhamos governantes
que levantem esta

bandeira, o Brasil
continuará tendo o

título de "País do

que a única coisa

que separa as pes
soas de sucesso é
a disposição para
trabalhar muito",
defende o empre
sário.

E Guilherme
entrou no mun

do dos negócios
bastante cedo,
ele conta que
estagiou em to
dos os setores
da Malwee Malhas, da produ
ção até o setor administrativo.
Além disso, desde menino
acompanhava o pai em visitas

go
vernantes que
levantem esta

bandeira, oBrasil
continuará tendo
o título de ''País
do futuro", IDas
nunca chegará
lá". Abaixo co

nheça um pouco mais deste líder

Futuro", mas nunca
chegará lá �

jaraguaense.

PATRíCIA MORAES

ECONOMIA---------

NOME COMeilETO: Guilherme Weege
IDÁDE: 28 cESTADO CIVIl: Solteiro
CARGO QUE OCUPA: Administrado{
FORMAÇÃO: Administração

''ACREDITO QUE SUCESSO É CONSEqÜÊNCIA DO TRABALHO"
oCôrreio do Povo -Nestem.omentó;ae crise 'fi'

manter suas ações, sua p�eocup�ção corri o
internacional também surgem oportunidades. próximo, com o meio ambiente e com o social,
CQmo a Malwee pretende enfrentar 2009? suas ações sempre foram muito representatí-
'Guilherme Weege - A ct�se de "prêdito é vas no :Estado, c):que traz uma resp(jnsabm�

maior do que imaginávamos, ela está exigin- dade muito grande, mas convivemos desde
do bastante cautela nas decisões, mas por ou- cedo com estas atitudes e temos noção da im
tro lado, pelas crises que já passamos'1;!p pas7:y;:, portância delas.)�este pêríodo de enchentes
sado tenho certeza que sairemos fortalecidos':'" no norte catarínense, por exemplo, já fizemosÉ lógico que estão surgindo oportunidades, chegar mais de 50 mil peças de roupa aos mi
e estamos atentos a elas. No mais, creio que 'lhare� sl;e desabsígados, pessoas que pe�.

-

não há outra maneira de iniciar 2009 senão ram tudá, além disso, neste sábaâé na L'
com bastante trabalho e dedicação. (filial da Malwee, antiga Carinhoso), as por-

tas da fábrica estarão abertas para a confecção
CP - O que é n��essário para �et ..;um.lí- de cobertores qtl� serão-doados, mais de liP�e sucesso e em,quem você se inspira? funcionários já confirmaram presença.

,',

GW - Inspiração? Não há uma, mas sim di-
versas pesso�� q�e ���iro,.��ja pelqJ;paráter, OC��- CO�R os ültim acontecimentos
ou pelo quê cóngúiSl1tram prêfissíonâlmente .. "'fica iJiipossívet'àãó fal chuva que tan-
Acredito que sucesso é conseqüência do tra- ta tragédia tem causado. Como acha que o

o, depende da vontade e habílidede em poder p'4blico ��ve agir para diminuir o im:ar as iJiiri6iativ�, tia necessídadel'é reaii1' pacto dã� cheiaslevevitar deslizamentos? }!�;

ão, nal�Hependência e na eficiência com GW Para que a iaoidência destes desas-
gue se realiza o trabalho. tres diminua no futuro, deve existir um con-

.. :., '$', .ci.fole :gl�or sobne o desmat�.ment m cOn1o
- Seu pai,Wandér Weege, é visto como :;:'investimentos preventívosf com ntenção

um homem de visão e que pensa no coletivo. O de encostas e canalização de córregos, além
que aprendeu com ele que pretende preservar? disso, a ocupação de enco�tas e áreas de risco

GW - Me sentirei realizado se coriseguír devem ser fiscalizadas c0lÍ1 mais rigor.
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Motivando para a

Segurança no TrabalhoLUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

AAmérica Latina e o Brasil têm um dos maiores índices de

acidentes do trabalho do mundo. Só no Brasil são mais de 12

mortes por dia ou uma a cada 2 horas - 300.000 vidas por ano
-mais de dois Maracanãs por ano!!

Assim, todos "sabemos" que "devemos" usar os EPI - Equi-
pamentos de Proteção Individual:

capacete
óculos

protetor de ouvidos
protetor facial
máscaras
luvas
cintos de segurança
avental

sapatos ou botas
etc.

Todos nós sabemos que temos proteger nossa cabeça, nos
sos olhos, nossas mãos, nossos,pés, nossos ouvidos, nossa co
luna, etc.... Todos nós sabemos que temos que ler instruções
antes de ligar um aparelho 'novo. Verificar a voltagem da to

mada. Todos nós sabemos que não devemos fumar em locais
fechados com material inflamável, etc, etc.

Então a pergunta é: Por que não fazemos tudo isso? Por que
ainda insistimos em não usar os EPI? Por que ainda insistimos
em correr riscos desnecessariamente?

E a respostame parece clara - não é porque não "sabemos"
- é porque não "queremos";

Na vida toda, "saber" não basta. Todos nós "sabemos" o

que temos que fazer para manter nosso casamento por mui
tos e muitos anos - à, duro é "fazer" a coisa certa! Todos nós
sabemos o que temos que fazer para emagrecer - o duro é "fa
zer" - isto é comer menos, fazer exercícios, etc. O problema,

portanto não é "saber". O problema está na "falta de força da

vontade";
Uma das principais causas de acidente do trabalho é o

"descuido". Ora, estou descuidado quando não estou "prestan
do atenção" no que estou fazendo. É preciso "querer" prestar
atenção - uma vez que eu "sei" que deveria prestar atenção!

Outra coisa que me impressiona é a "ignorância" das

pessoas que. entram em acidentes - fatais ou não - porque
dão ouvidos a outras - ainda mais ignorantes. São aquelas
que não usam EPI porque são "machos" - "homem que é ho
mem não usa luvas ... põe a mão diretamente no trabalho ... "

- "homem que é homem não usa cinto de segurança...
"

e

assim por diante.
E temos ainda os que ficam "gozando" de quem usa os EPI

- caçoando de quem está de capace1e, óculos, protetor auricu
lar, etc. Esses são os mais ignorantes de todos e é igualmente
ignorante quem dá ouvidos a esses "amigos" e "colegas" que é

claro, não estão pensando em você, nem na sua familia, nem
nos seus filhos;

E aqui vai outra coisa. A gente precisa lembrar que um

acidente do trabalho não atinge só a gente. Pode atingir em
primeiro lugar alguém que esteja no mesmo ambiente - por

exemplo uma explosão por fumarmos em lugar proibido, mas
com certeza atinge ainda mais nossa familia - nossos filhos,
nossa mulher, nosso marido - que precisa de nós. E-mui
tas vezes, eu já notei isso - entramos em situações de risco

para "punir" nossa esposa e nossos filhos - para que eles

fiquem com "dó" de nós por termos sido acidentados -:- isso
é outra ignorância do tamanho de um bonde! Muitas vezes

brigamos com a nossa mulher ou marido e fazemos coisas

que provocam acidentes para "puní-los" fazendo-nos de ví-
timas. Pare com isso!

'

Outra coisa. Um acidente ocorre num segundo! A curio
sidade e autoconfiança podem ser fatais em um segundo!
Um acidente não avisa com uma hora antes nem demora
duas horas para ocorrer - pode ocorrer num segundo. Num
descuido. Num gesto de excesso de autoconfiança ou de
curiosidade desnecessária. Preste atenção! Não mexa no que
você não conhece. Não queira ser o "bom" dizendo saber o

qi 3 realmente não tem plena certeza! E isso nos traz a outro

problema - a pressa! Grande parte dos acidentes ocorrem

por causa da pressa. Na ânsia de queremos ir logo para casa

ou tomarmos o lanche, ou sei lá o quê, fazemos uma coisa

com pressa demais e - lá vem o acidente!
E quando as condições de segurança na sua empresa

não são as que deveriam ser, trabalhe com seus superiores
para que os problemas sejam corridos o mais rapidamente
possível. Não se omita!

Agora pergunto: Há alguma novidade em tudo o que estou
falando? É claro que não! Tudo isso você está cansado de saber.

Agora é preciso "Querer".
Arranque de dentro de você aquela pessoa cínica, irôni

ca, sem vontade, que não acredita mais nas coisas e dê umas

palmadas nelas - acorde essa pessoa - e faça ela voltar a que
rer. Lembre de seus pais, de seus filhos, de seu marido, de sua
esposa. Lembre que por mais difícil que seja a vida ela ainda

pode valer a pena ser vivida. Lembre que é possível recome
çar uma vida saudável, com alegria junto às pessoas que você
ama. Mas para isso você precisa estar vivo e com saúde!

Lembre-se que você merece o melhor - merece estar

vivo e saudável - merece ser feliz. Não corra riscos desne
cessários. Não dê ouvidos a colegas ignorantes. Cuide-se.
Você é a pessoa mais importante domundo! Acredite nisso.
Sucesso! Seja Feliz!

INDICADORES
------�------�----�----------------

REFLEXOS DA CRISE

CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

COMPRA
2,318
2,925

VENDA
2,32(}
2,928

VARIAÇÃO
1,80%
-1,20%

�ível de confiança da indústria cai
Indice sinaliza desaceleração da atividade econômica em novembro de 2008
RIO

o ICI (Índice de Confiança
da Indústria), indicador-sínte
se da Sondagem Conjuntural
da Indústria de Transforma
ção, caiu 19,4% em novem

bro ante outubro, após regis
trar queda de 11,7% no mês
passado, ante mês anterior,
segundo informou. a FGV'

, (Fl:lÍJ.dação .

Getúlio Vargas).'
,

"De 'outiíbro para novembro, o '

indicador caiu de 1Q4,4 pon
.: tos para 8:4,'1 pontos, nos da-

,

' dos com ajuste sazonal: Esse
.

foi o nívelmais baixo do índi-
,ce dt:lsde julho de 2003.

'

Em comúnícàdo, � FGV' ín-'
farniog que 'a "a piorá do am

bi�hte de negócios, verificada'
e�,t6dos' os quesitos' que com-

,

põem o ICI, sinaliza desacelera-

ção de atividade econômica em
novembro e maior díssemína
ção de expectativas pessimistas
em relação aos próximos me

ses, no meio industrial".
De acordo com a FGV, ocor

reu uma "mudança significati
va na percepção das empresas
em relação à demanda por
produtos industriais". O por
centual de empresas pesquisa
daspara cálculo do indicador
que consideram o nível atual '

de demanda corno forte caíu..
de 17,9% em: outubro para
4,6% em .novembro .. No mes-

11).0 período de-comparação, Q'

porcentual de empresas entre

vístadas que, avaliam como fra
cà li,demanda atual aumentou
de 12,5% para 2�,4%.

; Na comparação com novem-

bro do ano passado, o ICI regis
trou queda de 30,2% nos dados
sem ajuste sazonal - recuo bem
mais intenso do que o registra
do em outubro, no mesmo tipo
de comparação (-12,7%).

O ICI é composto por dois
indicadores. O primeiro é o

ISA (Índice da Situação Atu-.

all, que caiu Z2,2% em no

vembro após registrar queda
de 7,7% em outubro na, série
com ajuste sazonal, O segun
do componente do ICI· é o

Índice de Expectatívas, que,
apresentou queda de 16,5% .

. em novembro em comparação .

com o recuo de 1.0,9% emou

tubro, também na' série com

ajustêsazonal.

AGÊNCIA:ESTADO Percentual de 'empresas com o, nivel de demanda alto caiu para 4,6%
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Japão sai do Imque ainda neste ano
Mais de 210 membros da Força Aérea Japonesa deixarão o país em dezembro
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RETIRADA

TÓQUIO
O Japão ordenou ontem a

retirada militar definitiva do
Iraque antes do final deste
ano, o que conclui uma po
·lêmica missão iniciada em

2004, apesar da Constituição
pacifista em vigor desde sua

derrota na 2a Guerra Mundial.
A retirada dos últimos mem

bros da Força Aérea japonesa
vai acontecer em dezembro, o
que coincide com do mandato
da ONU que permite às tropas
internacionais operar no país
em guerra.

Atualmente, o Japão tem no

Iraque 210 membros da Força
Aérea e três aviões C310, que
operam principalmente da
base militar Ali al Salem, do
Kuwait. '� situação no Iraque
está melhorando e os iraquia
nos, administrados por um

Governo democrático, são

capazes de reconstruir o país
por eles mesmos", disse hoje
o ministro da Defesa japonês,
Yasukazu Hamada.

.
O primeiro-ministro do

Japão, Tara Asa, afirmou que
mesmo com o fim da missão,

o Japão seguirá ajudando ao

Iraque através de crédito em

ienes e de assistência técnica.
Após acertar a decisão no

comitê de Segurança Nacional
do Governo, Hamada ordenou
hoje a retirada das forças japo
nesas de Defesa destinadas à
missão aérea de apoio logísti
co no Iraque.

O Governo autorizou ainda
o envio ao Iraque de 70 pes
soas que formarão um grupo
com base no Kuwait para orga
nizar a retirada dos militares.
Este movimento militar inicia
do em março de 2004 esteve
marcado pela polêmica no Ja
pão, um país no qual a Cons

tituição proíbe. explicitamente
em seu artigo 9 a participação
em conflitos armados.

Apesar disso, há mais de
cinco anos o então primeiro-mi
nistro, Junichiro Koizumi, orde
nou a participação das Forças
Terrestres de Autodefesa, como
se denomina o oficial Exército
japonês. Após a ordem, 5.500
militares japoneses viajaram ao

Iraque para uma missão huma
nitária em Samawa.

Mudança climática
ameaça as florestas

As florestás são vulneráveis
às mudanças climáticas, que
devem provocar' mais incên
dios florestais e inundações, e

é preciso agir rapidamente para
ajudar milhões de pessoas que
dependem dos ecossistemas,'
segundo estudo divulgado pelo.
Cifor (Centro para a Pesquisa
Florestal Internacional}, _

-

A entidade pede aos particí
pantes da conferência da ONU, -

que acontecerá de 1 a 12 de de
zembro em Poznan (Polônia}.
para buscarem novas formas de
proteger as florestas dos países
em desenvolvimento.

A conferência é uma etapa
preparatória para a reunião de
2009 que. definirá um tratado
climático que suceda ao Proto
colo de Kyoto e deve discutir
mecanismos de compensação
para a preservação florestal
em países pobres, 'já que 'as
árvores contribuem para com-

pensar as emissões de gases
do efeito estufa.

O estudo diz que a mudan-
. ça pode, por exemplo, secar as
florestas imersas em nuvens

nas regiões montanhosas da
América Central, o que facili
taria incêndios, ou então ala
garia manguezais asiáticos; por
causa do aumento do nível-dos
mares. "A não ser que se torne
uma ação imediata, amudança
climática poderia ter um efeíto �.

devastador sobre as florestas
do mundo e sobre as quase 1
bilhão de pessoas que delas de
pendem para sua subsistência",

. disse nota da entidade.
Os ambientalistas sugeriram

reforços na prevenção a incên
dios, plantação de árvores ade

quadas à mudança climática,
controle de pragas' agrícolas e

. preservação de- corredores flo
restais, para facilitar amigração
de animais e plantas.

INTERNACIONAL---------

O Governo japonês autorizou o envio de 70 pessoas para organizar a retirada dos militares do Iraque

AL QAEDA

EUA emite alerta
ao trânsito de NY

Os Estados Unidos emitiram um

alerto à polícia sobre umo possível
àmeaça do AI Oaeda aos sistemas de
trânsito de Novo York e dos arredores
do cidade. A informaçõo plausível,
mos nõo confirmado, seria de que o AI
Oaeda teria discutido sobre um possí
vel atentado aos sistemas de trânsito.

ZONA DO fURO

,i:PARCElRA: RÚSSU' E"llENEZUELA'"'�,,' �;
,,': <�� '", :1%> :',," +MwnW ow", "!'

'Os pr�sidentes dll Rússia,' Dmitri Medvedev, e do Venezuelo,
Hugo Chóvez, posam poro fotos no destróier Almirante Chaba
nenko, no.,porto de �a Guardia. ºs�9is inIci.IIJam uma visito à frot�\:
russo q.ue;}estó em águas venezuelanos pint realizar manobras 'c

conjuntos com o Marinho local.
.

J

_ .Taxa de

desemprego
A taxo de desemprego no zona do

euro em outubro ficou em 7,7%, com
ajuste'sazonal. O índice avançou com

relaçõo o setembro (7,6%) e também
quando comparado o outubro de 2007
.(7,3%). Os dados foram divulgados
pelo agência de estatísticos Euros
tot e revelam que 17,183 milhões de

- . pessoas estavam desempregados' em
outubro no bloco europeu, dos quais
12,003 milhões no zona do euro.
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Anésio divulgo calendário

Nova decisão

para as aulas
o secretário de Educa

ção, Anésio Luiz Alexandre,
anunciou que as atividades
na rede municipal devem
reiniciar somente na quar
ta-feira, dia 3 de dezembro,
nas seguintes escolas e cen

tros de Educação infantil:
Ribeirão Molha, Gertrudes
S. Milbratz, Adelino France
ner, Luiz Gonzaga Ayroso,
Riciere Marcatto, Antônio
Estanislau Ayroso, Helmuth
G. Duwe, Henrique Heise,
Arnaldo Schultz, Santo Es
tevão, Guilherme Hauemann,
Centro Wolfgang Weege e

Centro Rodolfo Hufenuess
ler. As demais unidades de
ensino e creches voltam na

segunda-feira, dia primeiro
de dezembro, com atendi
mento normal. A decisão foi
aprovada ontem, no período
da tarde, após uma reunião
com os diretores.

Já na rede estadual, a ge
rente regional de Educação,
Deni Rateck, confirmou que
as aulas vão reiniciar no dia
primeiro de dezembro, se- -

gunda-feira. Com a exceção
do Colégio Roland Harold
Dornbusch, no Bairro Bar
ra do Rio Molha, próximo
à Prefeitura. Na unidade de
ensino, famílias desabriga
das, por causa da enchente e

do risco de desmoronamen
to de terra, estão alojadas
temporariamente.

I

A CASA DO ESPORTE
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Arena com novas 'estrelas
Falcão apóia ação e organiza evento para auxiliar vítimas
JARAGUÁ DO SUL

As cortinas do palco Arena
Jaraguá abrem para um novo

espetáculo. Poderia ser mais
uma conquista do esporte e

a alegria das torcidas. Mas,
não é. O show desta vez ficou
por conta dos voluntários que
trabalham em prol de todas
as pessoas prejudicadas pela
chuva no Estado de Santa Ca
tarina. Falcão, jogador da equi
pe Malwee Futsal, define o ce

nário catarinense como "uma

situação muito triste".

Impressionado com a tra

gédia, o esportista ressalta a

importância de ser solidário.

Disposto a arregaçar as mangas,
ele coloca a imagem do jogador
melhor do mundo no futsal à

disposição -de campanhas. "Eu
como atleta reconhecido, que
ro fazer eventos que possam
ajudar essas pessoas, porque o

mínimo já é gigante para quem
precisa", afirmou ele.

Falcão recordou e disse que
já sentiu na própria pele, o que
hoje muitos passam por causa
das enchentes e desmorona
mentos de terra. "Já passei por
situações parecidas quando
morava em São Paulo. No meu
bairro isso acontecia com fre

qüência e eu tinha apenas 15

anos;', contou o jogador.
De acordo com Falcão, um

jogo deve ser realizado para
arrecadação de donativos, no
dia 14 de dezembro. Campe
ões brasileiros farão parte do

espetáculo. O evento acon

tecerá somente se a Arena

Falcõo organizo eventos poro ajudar a populaçõo atingido pela enxurrada e defende reforço do solidariedade

estiver liberada até a data.
"Conversei com o Guga e de
cidimos que depois da chuva
vamos colocar em prática al

guns projetos. Vou tentar re
tribuir o carinho aos torcedo-

res porque a nossa torcida é
solidária", enfatizou o atleta.
A ocasião deve reunir Falcão,
o tenista Guga, o nadador
Fernando Scherer e o modelo
Paulo Zulu entre outros.

CONVOCAÇÃO
Para o Desafio Interna

cional Brasil X Venezuela, a

Seleção Brasileira de futsal
convocou cinco jogadores
da Malwee Futsal. Os jogos
acontecem domingo e segun
da, nas cidades de Araraqua
ra e Campinas, em São Paulo,
respectivamente. Os atletas
convocados foram: Lenísío,
Ari, Tiago e Franklin, Leco.
O jogo de domingo será
transmitido pela Rede Glo
bo, às 10h, e o de segunda, às
19h15h, pela Sportv.

DAIANA CONSTANTINO

Parceria para ajudar os atingidos
Campanha das marmitas vai até amanhã. Ao todo, serão entregues 50 refeições por dia

.

A idéia é ajudar com o que
esta faltando. Foi assim, que

. Arlindo Leithold, 43 anos,
deu largada na campanha de

doação de marmitas. Ele bus
cou parceria e contou com o

apoio dos colegas de trabalho.
A proprietária de um restau

_ rante, na cidade, Soraia Cris

� tina Nunes Kellner, 42 anos, e

� os funcionários dos Correios

� de Jarag�á do Sul estão juntos
Parceiros no componho de doações nesta ação. Por dia, cerca de

50 refeições, são levadas até a

Arena Jaraguá, para os volun
tários. O trabalho iniciou on

tem e deve terminar amarihâ
.
O valor de cada marmita

custa R$ 5. A entrega é feita
com o veículo dos Correios.

Mas, a intenção do ideali
zador da campanha, não é fi
nalizar as doações no domin
go. O funcionário do Correio

quer levar a idéia adiante.
"Vamos analisar a necessidade

do momento e procurar uma a

melhor forma de ajudar", afír-
.

mau Leithold.
Segundo Leithold, uma

mobilização será organizada
pelos Correios, no Estado de
Santa Catarina, em prol dos
funcionários que sofreram al

guma perda por causa da en

xurrada. E Soraia destacou:
"como não tenho tempo de ir
até a Arena, essa é a minha
forma de ajudar".
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De volta
Depois dequerentc dias em fisioterapia (foto) e repouso, o craque
Falcão voltou ontem aos treinos com bola. Ele participou da ativi
dade da equipe no Ginásio da Duas Rodas, mostrando a cepccide
de de recuperação que tem - a previsão inicial era de dois a três
meses em tratamento. O camisa 12 se mostra feliz e com chances
até de voltar para a final do Campeonato Catarinense, nos dias 8
e 12 de dezembro, em Jaraguá do Sul e Joinville, respectivamen
te. Falcão não esqueceu de agradecer André Pedrinelli, médico
da Seleção Brasileira, e Renato Miguel, fisioterapeuta da Malwee
que, segundo ele, tiveram papel importante na recuperação.

E'CONTRATA NAI&':tii
O Joiuyille �nfirm,�u ont,m o controtoção d�,,�lo 6�!,no,'1i:'.deu d�(Petrópolis no Ligo Futsol deste ono e'parth:ipo enies
�onYo�cações da S�leção/�rosil'J,ra de ,Futsol. Com openas2�o jogador 1eQ1 paSsogemlflelo fio Som/América, Minas e a!é p
Pozo�i�o Esp�nho� Ele será opresentado ��!11en1é� �epqj.� dos ,9rnisto�osrlli1ij1;'entréYiBrasiré Venezuela, �9 domingo e!Segunifa�feirci]7

"

SEdlFINAL 'SÔUOlRih
;i;{,:;Hoje o portir �os 17h45 acóntece a;semifj�pl dO$itAunieipol de Futsol, em

Mossoronduba. Porém, às 13h30, 1° Broço/Sonto Antônio/Rodetti e Hoco
(:iAos definem a último voga, já que o jogo deles, no último sábado, foi�

interrompido por quedo de energio. O vencedor enfrentorá o Butuco, às
17h45,.�, no;�eqüêncio, jogom Morongos�x 1° Broço/JepeteI1Civol. A or

gonização aviSo que receberá, duronte os jogos, dooções paro os famílios
:\;1iiidesaQrigodos por coy,sa da chuvo �:!ll Sonto Cotaripo.

JOGOS DECISIVOS

i!iRPUlRO «;ANpIDAIO ", ii; , "Wi ,,!/ ti O Grêmio' oposto todas os fichas no Fluzão:Até foi ventiládo o possibilida-
de de ômo"molo br�,nco" R�ra ojudor o time carioca o v,ucer o São Paul.o.Acredito que inotivo�õo todo jogodor deve ter em qualquer circunstância,

• ,RIOS �"prá
.,

é S9!llum no futebql. Os�oúc��� vão até o Vale do Açq,,��para lnfre ° desbsperado Ipotingo. A vltório pode ser dado como cer:
mos o time mineiro cost,�ina in�!rniza�a vido dos visi!onte�v,Pode n�orecet mos a porada é durfssimo 'pora o' Grêmio. .,'!'!

"

J;

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE----------

Luisinho (com o bolo) é um dos jogadores do Joõo Pessoa que tiveram o coso invadido pelo águo em Itojoí

ADIADO DE NOVO

Liga confirma e

desconfirma jogos
Atletas amadores também sofreram com chuvas
JARAGUÁ DO SUL

Até o início da tarde de on

tem, estavam confirmados os

jogos de ida das semifinais
da Primeirona e da Segundo
na (Taça SDR). Mas a Liga [a
raguaense de Futebol voltou
atrás e, em consenso com os

clubes envolvidos, resolveu
adiar as partidas e vai decidir
sobre o futuro das competi
ções em reunião a ser marca

da com os clubes na próxima
semana. Além do estádio dos
gramados não ser dos melho
res, os times também alegaram
que jogadores sofreram com o

excesso de chuvas.
O João Pessoa, semifinalista

da Primeirona e que tem oito
atletas de Itajaí, teve cinco de
les que perderam praticamen
te tudo: Claudinei, Ezequiel,
Pinheiro, Souza e Luisinho.
O diretor de futebol do clube,
Célio Lange, o Celinho, expli
cou que ninguém tem cabeça
agora para jogar. ''A gente gos
ta muito de futebol, mas neste
momento ele tem de ficar em
segundo plano", comentou. O
dirigente disse também que o

clube já se colocou a disposi-

ção dos atletas para ajudar no
que for preciso.

O adversário do auriverde
é o Cruz de Malta, que não so

freu com as cheias, mas enten
de a situação dos outros clu
bes. E, assim como o Flamengo
do Garibaldi, o time sofre com
o excesso de chuvas para cor

tar o gramado, que já está alto.
Além disso, o acesso ao campo
do rubro-negro está prejudica
do. ''Ainda dá para chegar ao

campo pela ponte do Jaraguá
84, mas se a chuva persistir,
não sei o que irá acontecer.
Uma das cabeceiras está sol
tando muito barro", disse o

presidente do clube, Claude
mir Ruediger, o Foguinho. O
acesso que era pelo lado de
cima do Garibaldi está impe- tubro, de Indaial, não teve
dido, porque a ponte foi le- maiores problemas. Apesar da
vada com a enxurrada. "Para região do Médio Vale do Itajaí
piorar, logo um pouco acima ter sido uma das mais atingi
do nosso campo caiu uma das pela chuva, a cidade não
barreira, dificultando ainda sofreu grandes problemas.
mais o deslocamento dos vi- "Nosso campo até reuniria
zinhos", emendou o dirigen- condições de jogo", disse o su

te, comentando que nenhum pervisor de futebol da equipe,
dos atletas teve maiores preju- Rubenval da Silva.
ízos com as chuvas.

Já o time do XV de Ou- JULIMAR PIVAlTO
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BRASILEIRÃO
-----

São Paulo quer comemorar em casa
Tricolor paulista será campeão caso vença o Fluminense amanhã no Morumbi
sÃO PAULO
A penúltima rodada do

Brasileirão 2008 reserva. for
tes emoções. O campeonato
deste ano foi o mais equili
brado da história dos pontos
corridos e teve alternância de
líderes durante toda a com

petição. Mas até agora o mais

eficiente é o São Paulo, que
começou mal e cresceu du
rante a competição, estando
a uma vitória do terceiro tí
tulo consecutivo e o sexto da
história do clube. Todos os

jogos serão neste domingo, às
17 horas e terão um minuto
de silêncio em homenagem
às vítimas das enchentes em

Santa Catarina.
O tricolor paulista quer

aproveitar a chance de jogar
em casa para se sagrar cam

peão. E, se o Grêmio perder
para o Ipatinga no Vale do
Aço, o São Paulo nem preci-

sará ganhar do Fluminense,
no Morumbi, já que tem cinco

pontos de vantagem. Por isso,
os gaúchos vão com tudo para
cima do lanterna do campeo
nato, tentando esquecer o jogo
no Morumbi.

A briga pelo rebaixamen
to também é grande. Além do

Ipatinga (34 pontos), que tem
99% de chances de voltar
para a Série B, pelo menos

outros sete times ainda têm
chances matemáticas de cair.
Destes, Fluminense e Santos,
com 43 pontos estão mais

tranqüilos. Atlético-PR (42)
e Náutico (40) se enfrentam
no Recife onde quem vencer

praticamente dá adeus ao

pesadelo. O Figueirense (38)
tem de vencer o Botafogo no

Rio de Janeiro, a Portuguesa
(37) recebe o Sport e o Vasco

(37) joga fora de casa contra
o Coritiba. São Paulo, do atacante Borges, quer o título diante da torcida paulista

Jogos do
fim-de-semona

SÉRIE A BRASILEIRÃO
Domingo (30/11)
; Todos os jogos às 17 horas
Botalogo x Figueirense
Internacional x Cruzeiro
Vitória x Palmeiras
Portuguesa x Sport
Coritiba x Vasco
Náutico x Atlético-PR
Flamengo x Goiás
Ipatinga x Grêmio
Atlético-MG x Santos
São Paulo x Fluminense

SÉRIE B BRASILEIRÃO
Hoje (29/11)
16h20 - Ponte Preta x Criciúma
16h20 - Marília x Ceará
16h20 - CRB x ABC
16h20 - Fortaleza x Brosiliense
16h20 - América-RN x Corinthians
16h20 - Avaí x São Coetano
18h30 - Juventude x Bal'ueri
18h30 - Vila Nova x Bragantino

•

OPORTUNIDA·DE DE E'MPREG.e

o
call center

VAGAS PARA OPERADOR DE TÊtE

VISITE NOSSO SITE.: www.cO .. ntato.cc
iI!@
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NOVOS ITENS DE SÉRIE
• Pa",·Choques na cor do veiculo
• Ajuste manual de allu", do banco
do motorista
• Vidros verdes
• Imobilizador eletrônico

Fox 1.0 4 portas 2009
Preço a partir de

R$32.290,
NOVOS ITENS DE SÉRIE
• Direção hidráulica
• Roda de aço IS"
• Limpador, lavador
e desembaçodor
do vid", traseiro
• Novo motor VHT

Fax 1.0VHT (5z1Ú4), 4 portas. Total Flex, MY OBl09, edição 2, com preço promocional à vista a partir de R$ 32.290,00 ou financiado com entrada de R$ 16.145,00 (50%) +24 prestações mensais de R$ 822.47. Taxa dejuros de 0,99% a.m. e 12,55% a.a ..Total da operação R$ 35.884,33 CET máximo para esta operação de 22,06% a.a. Estoque Fax 1.0. IOF e Te inclusos na operação e no CET para todas as modalidades de financiamento, que estão sujeitas à aprovação de cadastro peloBanco Volkswagen. GOL G4 (2 portas) no valor de RS 24.990,00. com 50% de entrada e saldo em 12X. Ofertas válidas para veiculas básicos. de cor sólida, sem opcionais. Garantía de fábrica 3 anos, sam limite de quilometragem para defeltos da fabricação e montagerrw-componentes interno.r.:te 'it0r e �nsmissEII.to KornHmiladaa80milkm), Validade29I1'!2008,
,

",aragua ""UTO ITe
Grupo Auto Elite 40 anos, de credibilidade. ��� 47 3274 6000 Uma relação de confiança.
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