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Ano de 2008 fecho com sado positivo nos

exportações poro outros continentes.
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Acaba o expediente·único na

Prefeitura de Jaraguá do Su
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Ordem é gastar
com economia
Prefeito Nilson Bylaardt quer conter

gostos até mesmo com pópel higiênico
no prefeitura.de 6uaramirim.
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Câmara em 2009
Jean Leuprechté o pr-imeiro vereador
comunista eleito para o Legislativo de
Jaraguá do Sul desde 1936.
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Cientistas do Universidade de Vander
bilt nos EUA, anunciaram ter descober
to evidências de que existem diferenças
físicos nos cérebros de pessoas muito
atroídas pelo risco. O· estlldo revelo
que o processamento do dopamina
no cérebro é diferenciado nestas pes
SIlOS. Esta substônéio está relacionado
00 modo'pelo qual os pessoas sentem

prozeí:em situações como alimentoçóo
e o sexo, por exemplo. As pesso9s atra

ídas por fortes emoções possuem uma

menor quantida,de de um determinado

tipo de receptor de dopomino, o que
pode levá-los o buscarem novos expe7
riênciosde forte im ado.

Petrobras acelera
busca de petróleo
Mesmo com a crise a Petrobras mantém o

ritmo de investimentos poro 2009.

Globo conta a

saga de Maysa
Emissora exibe o partir de segundo-feiro um

especial com nove capítulos do cantora.
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OPINIAO----------·

poucas, mas ainda assim estava decidida a no convés uma pequena biblioteca.
ir atrás dos seus sonhos. A praia da Lon- A idéia pegou. Logo a estante de madeira

ga - um dos 'muitos vilarejos que formam - pra agüentar a maresia - ficou pequena. Por
a ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro anos a fio, era lá que Ângela mergulhava fun
- não tinha sequer luz elétrica, que só viria do nos romances, aventuras e poesias.
a conhecer anos depois. Aquilo mudou para sempre a vida de

Os obstáculos paraascender ao mundo do muitos daqueles jovens caiçaras. Ângela de -

Desde pequena, Ângela sonhava ser conhecimento eram de toda ordem. Bibliote-
'

Oliveira, agora com 23 anos, por exemplo,
professora. Gostava de aprender coisas. ca, livraria ou banca de jornal, por exemplo, virou professora, como sonhara.
novas para, um dia, poder ensinar a ou- nem pensar. Pra piorar, consumia boa parte '\. Felizmente, essahistória não termina aí.
tras pessoas. Não queria para si uma vida do seu dia nas viagens de barco até Araçatiba, Ano passado, Ana Carla, que também gasta
igual a das moças da ilha, que mal saíam

"

a única com escola para adolescentes. seis horas por dia para ir à mesma Ara
da puberdade logo se tomavam esposas e Do cais de Santa Luzia, na Baía de Angra çatiba, leu mais de 20 livros. E o que ela
mães, reproduzindo ciclo idêntico ao de dos Reis, até Proveta, a última delas, em ple- quer, ser na vida? Ainda não sabe. 'Uma
suas mães e avós. no mar aberto, o barco Três Irmãos Unidos II coisa é certa: nunca vai deixar de ler.

Desejava, claro, constituir família.Mas gastava seis horas entre ida e volta. Um dia, Nem sempre é fácil, como se sabe. Mas,
só quando fosse a hora. Não. gostava era da incomodados com tamanho desperdício de pelo balançar da velha traineira, a meni
idéia de ter que fazeralgo por não ter outro' tempo; alguns professores tiveram a idéia: na de 15 MOS está no meio do caminho

jeito. Ângela sabia que ali as chances eram pegaram uns livros na escola e improvisaram para chegar lá.

EDITORIAL

Em vigor
Sem professores capacitado§, com livros

didáticos . esedlares já impres�ós, portanto já
obsoletos, e ainda sêm nenhum conteúdo na

internet, está em vigor a nova reforma ortográ
fica,.a terceira adotada por países onâe a língua
pbrtugtiesa é a oficial. Com as novas normas c

ortográficas.�.. os tlsúários de
côrretores ortogr�cos, como

o do Word, da Micr:ospftJ ou o

>�dg.>.GWail, do Googlf!;*Rodem'
'Z:;ter ué.deiXar de' lado aJerr
'(IDE;nlá. As duas empresas pro
A �etem se adaptar àSiregras de
"

escrita 1).os ,prazos'!!?estipúla
dos pelo governo, ou sej?:, até Ó fim de ,ZCl.;t?
;quan

. 'e p-ansiç � 'a

ças em cerea de 0,5% das palavras. Nos defuais
países como Portugal, Cabo Verde, São Tomé e

, Príncipe, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e

Timor-Leste a mudança deve atingir aproxima
dãmente 1,6% das palavras. Aeredíta-se que a

r,fibdança fflcilitará o proc�$so.de intercânlb�o,

'cultural e científico entre:'ós
países. É pela sala dtl"aula'"
a mud$1ça deve mesrtlo

a nova orto

las, toda

CHARGE

JOGA UMA
,

BOIAHI
ACENTO?

I

' ..

PONTO I)E VISTA

No profundo mar azul

GALENO AMORIM,
lORN.AUlnA !i: ESC.iiH'fOR

DO LEITOR

Dever do consumidor
Em nosso dia-a-dia presenciamos a corrupção de for

ma direta e indireta. As pessoas, militas vezes, pensam
em corrupção quando se fala nos políticos. Para elas os

corruptos são apenas eles que estão lá no poder. Só que
nós mesmos nos corrompemos quando vendemos nosso

voto em épocas de eleições ou quando vamos-fazer com

pras de qualquer tipo, desde urrr DVD pirata até um car

ro novo e não exigimos notas fiscais. Pois o dinheiro dos

impostos cobrado em cima das notas fiscais que, nesses

casos, deixamos para os comerciantes, poderia ser inves
tido na manutenção de estradas, saúde, educação e ou

tros projetos assistenciais para sociedade.
Em épocas de eleição, nós temos o direito e o dever

de votar em pessoas comprometidas com o seu povo,
portanto, quando reclamamos de alguns políticos que
se corrompem, somos nós os verdadeiros. culpados,
pois não analisamos o suficiente este ou aquele can

didato e acabamos votando nele por algum parentes
co, por amizade ou por falta de opção mesmo, e isso é
bastante perigoso. Muitas vezes, quando as pessoas se

candidatam a algum cargo público, elas vão tornando
gosto pela coisa, pelo dinheiro e, quando eleitos, não
ficam satisfeitas com o salário e acabam se corrompen
do, roubando o dinheiro que o povo paga para ser in
vestido em melhorias pará a sociedade.

Aqui no Brasil, por exemplo, temos leis suficien
tes para combater a corrupção, o problema é o modo
com que as autoridades aplicam essas leis. Não basta
tê-las apenas no papel, devem, acima de tudo, saber
lidar com elas. Precisamos votar em pessoas éticas e

que defendam sempre os valores humanos. Até por
que as pessoas de baixa renda dependem plenamen
te de projetos assistenciais desenvolvidos por nossos

políticos, pois elas necessitam de recursos oferecidos

pelo governo.
Por vivemos em sociedade não podemos ser indivi

dualistas, devemos pensar nas coisas acima dos nossos

próprios interesses. Nosso papel na sociedade é pensar
em projetos de melhorias para o desenvolvimento huma
no e também acabar com a ação de atos corruptos na so
ciedade, seja no meio político ou em nosso próprio meio.
Como consumidores todos temos esse poder.

RAFAELA SIMIONE DE BORTOLl, ESTllPANTE DO ENSINO MÉmo
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------------POLÍlICA

fALA Aí!

" A presidente
sou eu, carajo.

CRISTINA KIRCHNER,
PRESIDENTA DA ARGENTINA,

cansada das intromissões do marido e ex

presidente Nestor Kirchner em seu governo.

"Só deixo a política
quando eu for

para o céu. "
PAULO MALUF (PP),
DEPUTADO FEDERAL,

desmentindo que a candidatura a

prefeito de São Paulo tenha sido sua

aposentadoria em eleições.

, A moda é um circo
cheio de palhaços."

JOHN CASABlANCAS, CRIADOR
DA AGÊNCIA DE MODElOS ElITE,

uma das maiores do mundo.

1° ESCALÃO
lurian da Silva, jornalista e filha do pre
sidente lula, assume o quarto emprego
no Estado pelas mãos do PT e aliados.
Desta vez, a Secretaria de Desenvolvi
mento Social de São José, nomeado pelo
prefeito Djalma Berger (PSB). Antes foi
assessoro do PT de Blumenau no governo
de Décio Lima. Depois, por alguns me

ses, coordenadora do Programo Bolso
Família em Santa Catarina e, mais tar

de, assessora da deputada estadual Ana
Paula lima (Pl). Elo detesta jornalistas
não atrelados ao gQverno do pai.

Amém!
Uma comissão integrada por juristas renomados paro preparar o anteprojeto de
novo Código de Processo Penal vai discutir as primeiras propostos de mudanças
nos dias 2 e 3 de fevereiro. Uma delas, pelo menos, é animadora. E defende a

extinção da prisão especlal paro pessoas que possuam diploma de nível seperíor
Com se um crime de estupro, por exemplo, não fosse o mesmo cometido por um

analfabeto. No entanto, a comissão pretende preservar a prisão especial para
casos de autoridades, uma vez que se trata de preservação do cargo, ·e não de
uma pessoa e de integrantes de órgão de segurança pública. Os juristas discu
tem a limitação do prazo máximo para as prisões preventivas e as circunstâncias
em que ela pode ser utilizada. Além disso, alternativas à decisão do juiz, como

recolhimento domiciliar, suspensão de função pública ou atividade econômica,
entre outros. Atualmente, o magistrado só dispõe, como medidas cautelares,
da prisão preventiva, da fiança ou da liberdade provisória sem fiança mediante.
comparecimento a todos os atos do processo.

VALENDO
Não fosse o horário de verão, o pre
feito Moacir Bertoldi (PMDB) teria
assinado já de noite o decreto que
reajustou pela terceiro vez em qua
tro anos o preço das passagens do
transporte coletivo urbano de Jara
guá, no penúltimo dia de governo.
Fez o mesmo o prefeito Mário Peixer

(DEM) em Guaramirim. Menos mal
que em Jaraguá os estudantes terão
meia passagem, moeda de troca da.
empresa poro obter o aumento. Só
não se sabe a partir de quando.

SALÁRIOS 1
Entre os discursos proferidos pelos
prefeitos que assumiram no Vale do
Itapocu na quinta-feira, o de Nilson
Bylaardt (PMDB),em Guàramirim,
destaca-se pelo inusitado conteú
do. Disse que se a receita direta do
município superar os RS 4 milhões/
mês, os servidores municipais terão
aumento real de salários da ordem
de 42%. E, enquanto a meta não for
alcançada, terão abono de RS 200.
Mas, exige recíproca.

SALÁRIOS 2
Ou seja, uma economia de guerra
interna, com a redução de gastos
com telefones, luz; água, material
de expediente e, até, de papel hi
giênico, dando a entender tratar-se
de um dos itens relacionados ceme
de uso abusivo. Tudo isso' ajudará,
segundo ele, a melhorar os salários
dos cerca de 500 servidores efetivos
da prefeitura. Aliás, o gabinete dele
muda para o piso térreo, mais perto
do povo, segundo disse
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CEcíLIA 1
No discurso de transmissão de cargo a prefeita Cecília Konell (DEM)
anunciou a venda do carro que serve o gabinete do prefeito, um Co
rolla com quatro anos de usg! para aplicar o dinheiro na compra de
ambulâncias, assim mesmo; no plural. E, ainda, fazer uma adminis
tração participativa, não só entre os partidos aliados, porque' estes
já foram contemplados com cargos no governo.

im, com interação total entre prefeitura e comunidade. Aliás; é
imo que se espera de um pr�feito, sej"a lá quem for. Disse mais

Ieltn Cecília: a era da gastaQça com celulares disponipiliz
ervidor�s· acabou. A preferturp vai adotar o sistelpâ!de
issor"nos moldes da Polr" llitnr Como discurs p

'Sinônimos, é e
'

:iN,qSJiji '.

. ,

rondes desafios
.

. caberá ao vice·
r Pasold (PSDB), que assume a Secretaria de Saúde. Tera

gerenciar interesses do município e da classe médica. E isso ndó: é
tarefa fácil. Incluindo o engenheiro Ingo RabI, à frente da Secretaria
de Reconstruçoo.

É
Moradores de Guaramirim, por adesão, pagaram obras de pavimen�
tação de ruas diretamente para a emp'resa que fez o serviço. Isso, lJar
orientação do próprio Executivo. Que, depois, li$lou os mesmos mo

s como. inadimplentes. Ou seja, teriam recebido o bem!
itar o débito. Atestada �e bu[ri O sacanagem?
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NOVA GESTÃO

pOLíTICA----------

Cecília anuncia fim· do turno único
Prefeita diz queservidores voltam a trabalhar em horário normal depois das férias
JARAGUÁ DO SUL

Das 7h30 às 11h30 e das 13

às 17 horas. Este será o horário
em que as portas da Prefeitura
de Jaraguá do Sul estarão abertas
assim que acabar as férias cole
tivas dos servidores públicos. O
anúncio foi feito pela prefeita Ce
cília Konell (DEM), pondo fim ao

turno único adotado no governo
de Moacir Bertoldi (PMDB). Ou-

.

tra medida adotada pela primeira
mulher eleita para o cargo é que
os funcionários comissionados
não terão mais celulares com

contas pagas pelo erário público.
Os secretários passarão a se

comunicar através de rádio trans

missor, mesmo sistema utilizado

pela Polícia Militar. Ontem Ce
cília passou o dia na Prefeitura.

Logo cedo, participou de uma

reunião com o novo secretariado.
Ela ainda não tem agenda, que fi
cará sob a responsabilidade da fi
lha, Fedra, chefe de Gabinete que
também responde interinamente
pela pasta de Comunicação.

A revisão dos contratos de

terceirização, entre eles o da me

renda escolar, já confirmado que

será revogado, e a redução dos
cargos de confiança, foram pro
messas de campariha reiteradas

pela nova prefeita no discurso
de posse, anteontem, na Scar.
"Eliminaremos o desperdício",
bradou a psicóloga, bastante sor

ridente para uma platéia de apro
ximadamente mil pessoas.

Cecília também falou em ges
tão compartilhada, envolvendo
todo o funcionalismo público, a

sociedade civil, a classe empre
sarial e política, e citou a criação
de uma secretaria extraordinária
para tratar da reconstrução de
obras públicas, empresas e assis
tência às famílias atingidas pelas
catástrofes. "Desta forma temos

convicção de que vamos superar
os momentos difíceis pelos quais
nossa cidade passou", disse,
acrescentando que não haverá

prejuízo ao plano de governo.
A prefeita também entregou

o projeto da reforma administra
tiva, e convocou os novos verea

dores para votarem as mudanças
em regime de urgência.

CAR,ÇlLlNA TOMASELLI Prefeito, vice e vereadores tomaram posse no último quinto-feira, em cerimônia que lotou oScar

Cecília foi homenageada por um grupo de crianças, que lhe deram flores

Transmissão do cargo com

passagem rápido de Bertoldi
Encerrada a solenidade

de posse, Cecília Konell e

o vice Irineu Pasold (PSDB)
foram até a Prefeitura, onde
ocorreu a transmissão do

cargo, em frente ao prédio
que abriga o Gabinete. Foi
um ato rápido e do qual o

antecessor, Moacir Bertoldi
(PMDB) e a vice Rosemeire
Vasel (PC do B), compare
ceram apenas para assinar
a ata. Antes dos discursos
da nova prefeita e do vice,
Bertoldi e Rose deixaram o

local. A entrega das chaves
do Gabinete e do- carro ofi
cial ficou para um assessor

de Comunicação.
"O carro oficial vai ser

trocado por ambulâncias

para os hospitais", discur
,§, sou Cecília, aplaudida pelo

..

� público que, em seguida,
iS eritrou na Prefeitura em

direção ao Gabinete. Lá, a

deinocrata realizou seu pri
meiro ato como prefeita ao

assinar as portarias de no

meação de parte do primei
ro escalão, cargos que serão
alterados com a reforma
administrativa (confira ao .

lado). Segundo a prefeita, o

segundo escalão só será no

meado depois que o projeto
for aprovado pela Câmara.

O marido, Ivo, entregou
a Cecília uma bola que ga
nhou 20 anos antes, quan
do assumiu o mesmô cargo.
Ela também recebeu flores
de um grupo de crianças,
homenagem animada por
uma apresentação de um

grupo de samba. Até o novo

secretário de Educação, Sil
vio Celeste, tocou violão. A

confraternização terminou
com um coquetel na sala de
reuniões, após coletiva de

imprensa.

Os titulares
nomeados
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CORUPÁ
Presidente - Mar ot Houffe PMDB

Vice-presidente - Wilson Jean Gessner (PMDB)
1 ° secretário - Nilton Richter (PP)

2° secretário - Marcelo Gonçalves (PSDB)

SCHROEDER
Valmor Pianezzer (DEM) - Presidente
Moacir lamboni (PT) - Vice-presidente
Leonor Jacobi (PP) -l°secrefário -

Vai mor Stricker (PMDB) - 2° secretário

Guaromirim
Presidente -Marcos Mannes (PSDB)

Vice-presidente - Jorge Feldmann (PP)
1° secretário -Andréia Verbinem (DEM)

2° secretário -Jalme de Ávila (PT)

*para biênio 2009/2010

CÂMARA

Jean na presidência
Votação da nova Mesa Diretora foi unânime

"

JARAGUÁ DO SUL

Com votos de todos os vere

adores, Jean Carlo Leutprecht
(PC do B) foi eleito presiden
te da 'Câmara de -laraguá do
Sul para 2009. A eleição, com

voto.aberto e nominal, aconte

ceu logo após a cerimônia de

posse, anteontem, naScar. Pri
meiro comunista' a represen-

. tar o partido - fundado por ele
- no Legislativo jaraguaense
desde 1936, Leutprecht repe
te o feito de Alcides Pavanello

(DEM), eleito para o cargo em

1999 por unanimidade.
A surpresa da. noite ficou

por conta dei apoio dos três ve

readores da base aliada do novo

governo: Adernar Winter (PSDB)
. e dos democratas José Osório de
Ávila e Adernar Possamai, que
deve ser confirmado líder de go
verno. Até então, o bloco estava

fechado entre os seis vereadores
da coligação (pMDB, PSB, PC do

B, PR e PV), mais os dois do PT.

Mantido o acordo, Natália Petry
(PSB) assume a presidência no

segundo ano, Jaime Negherbon
(pMDB) o terceiro, e Justino da
Luz (PT) o último.

O vereador Isair "Díco'' Mo

ser (PR) também recebeu os

votos dos 11 para" a vaga de

vice-presidente. A nova Mesa
Diretora da Câmara será com

posta ainda por Justino da Luz

(PT) e Lorival Demathe (PMDB)

Grupo que elegeu o comunista firmou acordo para os quatro anos

bém citou o projeto de refor
ma administrativa da Câmara;
mudanças na Lei Orgânica e

no Regimento Interno e a rea

lização de sessões itinerantes.

Quando questionado sobre. a

postura da nova Mesa peran
te o governo, Leutprecht res

pondeu: "Teremos posição na

Câmara. É importante que os

Poderes sejam independentes
e harmoniosos".

.

como primeiro e segundo se

cretários. Na votação, o petista
não recebeu o voto de Winter,
que escolheu Jaime Negherbon
(PMDB). Este, por sua vez, pre
teriu o correligionário em favor
do tucano, na votação para se

gundo secretário.
Aos 43 anos e assumindo

pela segunda vez comovere
ador (a primeira foi em 2001),
o novo presidente chorou ao

agradecer a família e amigos
pelo apoio. No discurso, tam- CAROLlN� TOMASELLI
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Múrió Sérgio Peixer (dir.) passa ao sucessor as chaves e documentos oficiais

Bylaardt diz que seu Gabinete
passará para o primeiro piso
GUARAMIRIM

Com a proposta de aproxi
mar o governo da população, o

gabinete do prefeito passará do

segundo para o primeiro piso,
anunciou.o novo administrador
do município, Nilson Bylaardt
(PMDB). "Quero me colocar

.

como funcionário publico nú
mero um, empregado do povo,
e fazer o melhor governo que
Guaramirim já teve", discursou
o prefeito empossado na última

.

quinta-feira.
.

Ontem, com as portas fecha
das da Prefeitura, ele reuniu o

secretariado, já definido. Uma
das primeiras ações: a recupe
ração de. pontes, pontilhões e

estradas atingidas pelos alaga
mentos. A saúde, classificada
por ele como uma "vergonha",
também aparece na lista de
prioridades. Até abril, promete
instalar um posto de Saúde na

Vila Amizade.
Além das propostas já co

nhecidas de construção de 500

casas populares e 60 km de mas

asfaltadas, outra meta anunciada
é a doação de um imóvel para a

Previdência Social, para que os

moradores não precisem se des
locar até Jaraguá para solicitar os

serviços. E, ainda, a concessão de
um abono de R$ 200 pára os ser

vidores municipais.
Bylaardt conclamou o fun

cionalismo a economizar recur

sos da ordem de R$ 4 milhões
mensais, "até em papel higiê
nico", para que sobre mais re

cursos para investimentos, que
também promete buscar junto
às esferas estadual e federal. Se
a meta for atingida, promete, os

cerca de 500 servidores efetivos
receberão um aumento real de
salários da ordem de 42%.

Um grande baile no Parque
de Eventos coroou a entrada .

de Bylaardt à Prefeitura de
Guaramirim, que volta para
o comando do PMDB depois
de oito anos. Comemorações
também com as posses dos

prefeitos de Corupá, Luiz Car
los Tamanini (PMDB), de Mas
saranduba, Mário Fernando
Reínke (PSDB), e de Schroe
der, Felipe Voigt (PP), o único
reeleito na região.

Tamanini r�cebeu as chaves da Prefeitura das mõos de Conrado Müller (e�q.)
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Balança comercial fecha ano em alta
Volume de exportações supera o de importações ao longo de.2OO8
JARAGUÁ DO SUL

o ano termina de forma

positiva para a economia
local. Apesar do receio glo
bal causado pela crise que
assola. os Estados Unidos e

demais países integrantes do
primeiro escalão mundial, a

balança comercial de Jaraguá
do Sul parece não ter sofrido
com intensidade os impactos
negativos decorrentes da ins
tabilidade.

Desde 1999, período no

qual o município começa a

aparecer no banco de dados
do Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio
Exterior, o melhor saldo entre

.

importações e exportações fi

gura na atualidade. Se há dez
anos o resultado da equação
era de quase US$ 60 milhões

positivos, de janeiro a no

vembro de 2008 a subtração
gerou praticamente dez ve

zes mais o valor anterior. Du
rante os 11 meses contabílí
zados até agora pelo governo

federal, a cidade lucrou 742
milhões e 59 mil dólares com

a venda de produtos ao mer

cado estrangeiro. Na mesma

escala de tempo, no entanto,
a compra de materiais exter
nos somou apenas 214 mi
lhões e 574 mil dólares.

As exportações chegaram
ao recorde em setembro, So
mente naqueles 30 dias, fo
ram 98 milhões de dólares

que ultrapassaram as frontei
ras brasileiras e vieram dire
tamente para Jaraguá dei Sul.
Na outra extremidade está

janeiro, com apenas 28 mi
lhões de dólares angariados.

Na lista das exportações,
em contrapartida, o maior.
saldo foi em agosto: R$ 3.2
milhões de dólares. Já o me

nor, de pouco mais de 12 mi
lhões de dólares, ocorreu em

fevereiro. O relatório equiva
lente a dezembro ainda não
está computado.

KELLY ERDMANN

<'

Saldo jaraguaense acompanha
resultados de outras cidades
JARAGUÁ DO SUL

O saldo positivo da ba

lança comercial de Jaraguá
do Sul deixou inúmeros ou

tros pólos industriais do Es
tado para trás em 2008. Um
deles é Blumenau. O mu

nicípio, com cerca de 300
mil habitantes, exportou.
pouco mais de 552 milhões
de dólares entre janeiro e

novembro. As importações
somaram quase 304 milhões
de dólares ao longo do pe
ríodo.

Já Joinville, maior cidade
catarinense, também termi
na o ano obtendo resultados
positivos na economia. As

compras ficaram inferiores
ao total de vendas ao exte
rior e, na subtração entre

ambas, cerca de 900 milhões
de dólares foram injetados
no mercado interno.

No sentido contrário; um

•

exemplo expressivo é o de

Itajaí. O município, dono
do principal porto de Santa

Catarina, encerra 2008 com

números negativos. .Isto por
que, ao longo dos últimos
11 meses, as exportações
alcançaram um patamar in
ferior à quantia representa
da pelo que foi enviado aos

produtores e consumidores

estrangeiros. O déficit mar

geia os US$ 285 milhões.
Durante todo o ano, ape

nas em fevereiro, março,
abril e agosto houve situa

ção inversa. Mesmo assim,
os quatro períodos positivos
não chegaram nem próximos
ao recorde de novembro, no

qual a balança pendeu para
o lado das importações. Elas
somaram de uma só vez US_$
289 milhões e renderam sal
do negativo de US$ 102 mi
lhões aos itajaienses.

PAíSES QUE MAIS IMPORTAM PRODUTOS DE JARAGUÁ

3,15% do Mui expcrltldn
lUIS 21 milhões e 80S mil)

{tJS$ 144 mllhóes e 61} mil}

14.46% dofotal lmpOtiUdo
(OSS J t mílhões e 36 mi!)

PRINCIPAIS' PRODUTOS
se JtI... _,""'Ift1P1M.&"i'-.

• Motor elétrico de corrente alternada trifásico 750 Kw
28,17% do total (US$ 209 milhões)

• laminados de ligas de aço ao silício
14,15% do total (US$ 30 milhões e 380 mil)

• Móquinas e aparelhos para fabricação moldes de areia
usados em fundição

6% do total (US$ 13 milhões)
• Motor elétrico de corrente alternada trifósico 75 kw

23,69% do total (US$ 175 milhões e 829 mil)

• Transformador de dielétrico líquido
7% do total (US$ 52 milhões)

• F.io de fibras artificiais simples
5,96% do total (US$ 12 milhões e 798 mil)

• Partes de outros motores/geradores
5,63% do total (US$ 41 milhões e 807 mil)

• Transistores
4,56% do total (US$ 9 milhões e 782 mil)

• Rolamentos de esferas
4,47% do total (US$ 9 milhões e 581 mil)-----,

• Pedaços e miudezas de frangos congelados
3,85% do total (US$ 28 milhões e 603 mil)

, SALDO DA BALANÇA COMERCIAL JARA6UAENSE

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

l_ .
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Ao contrário do que indicava o

acumulado do primeiro semestre
de Z008, o ano fechou com saldos

negativos na balança comercial
de três dos cincos municípios
do Vale do Itapocu. Além de

Jaraguá do Sul, a única cidade
na qual as exportações supe
raram as importações nos úl
timos 11 meses foi Corupá.
Tanto Cuaramirim, quanto
Massaranduba e Schroeder,
.não obtiveram resultados

positivos. Entre janeiro e ju
lho, as indústrias d-esta cida
de não haviam encerrado 6

. período no vermelho.

Agora, o mercado schro
adense terminou com US$
541 mil e 333 de déficit. No

comparativo, as vendas as

exterior somaram quase 860

mil dólares, enquanto que as

compras ultrapassaram a casa

de US$ 1 milhão e 400 mil..

Já Massaranduba contabi
lizou altas apenas nos meses

de setembro, outubro e no

vembro. No restante do ano

houve sucessivas baixas, fa
tor determinante para o sal
do negativo de US$ 90Z mil.

Na mesma situação tam

bém está Guaramirim. O mu

nicípio não conseguiu fechar
nenhum mês com resultado

positivo na balança comercial
e aglomera agora, no encerra

mento de Z008, baixa de US$
47 milhões e 84Z mil.

KELLY ERDMANN

o CORREIO DO POVO DSABADO. 3 DE JANEIRO DE 2009

Três municípios do Vale do Itapocu fecham o ano de 2008 apresentando saldo negativo na balança das exportações de produtos acabados

• Saldo da balança comercial (2008) - US$ 4 milhões e 325 mil
• Exportação - Estados Unidos (26.3%), Japão (16,8%), Israel (9,4%), Argentina

(8,9%) e Itália (5,3%)
• Importação - Espanha (55,3%), Argentina (16,5%), Chile (12,7%), Itália (7,2%)

e França (5,2%)
• Principais produtos exportados - madeira de ipê (60,2%), outras madeiras

(10,8%), outras madeiras serradas (9,1%), banana (4,6%) e outras sementes e

frutos (4,15)
• Principais produtos importados - máquinas e ferramentas (55,3%), cebola

(27,4%), facas e lâminas para corte de metal (7,2%), barras de cobre (5,2%) e

aparelhos de indução/perdas dielétricos (1,9%)

• Saldo da balança comerCiai (2008) - US$ 47 milhões e 842 mil (negativo)
• Exportação - Chile (20,5%), Paraguai (15%), Espanha (9,6%), Uruguai (8,2%) e

Lituânia (7,7%)
• Importação -India (24%), Estados Unidos (11,2%), Alemanha (9,9%), Taiwan

(7,9%) e Srilanka (7%)
• Principais produtos exportados - partes de aparelhos para cozinha (19,6%), assentos

de estofados (18,4%), edredons (12,1%), partes para móveis (7,8%) e varas e

bastões de plástico (5,5%)
• Principais produtos importados -fio de fibras artificiais (19,5%), fio de algodão

(10,2%), alcoóis não saturados (7,4%), ácido tereftálico (5%) e cresóis (4,8%)

• Saldo da balança comercial (2008) - US$ 902 mil e 417 (negativo)
• Exportação - Argentfna (50,4%), Üruguai (19,3%), Paraguai (17,6%), Maurício

(6,5%) e Chile (3,4%))
• Importação - Estados Unidos (46,2%), Malásia (22,6%), Uruguai (15,1 %t China

(8,1%) e Israel (3%)
• Principais produtos exportados:_ bananas (43,9%), concentrados de proteínas

(26,8%), inseticidas (10,1%), partes li acessórios para eletricidade (6,4%) e farinha
de soja (3,6%)

;;

• Principais produtos importados - trióxido de cromo (46,2%), ácidos inorgâni
cos (22,6%), herbicidas (15,1 %), laminados de liga de aço ao silício (6,3%)-e
tribromofenol (3%)

• Saldo da balança comercial (2008) - US$ 541 mil e 333 (negatiVO) ,

• Exportação - Argentina (57,3%), Venezuela (9,4%), Uruguai (7,6%), Turquia (7,3%)
e Peru (4%)

• Importação - Espanha (50,3%), China (3l,3%), Malásio (7,1%), Dinamarca (5,1%) e

Alemanha (1,7%)
• Principais produtos exportados - reguladores eletrônicos de voltagem (41,8%), obras

moldadas de ferro fundido (22,2%), bombas e centrífugas (1 (4%), fios de cobre

(7,8%) e madeira (4%)
• Principais produtos importados - máquinas para fabricação de moldes para fundição

(50,3%), bombas e centrífugas de vazão (18,6%), máquinas para corte de tecidos

(15,8%), dispositivos fotossensíveis (4,3%) e circuitos integrados (1,8%)·
•
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Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

Parabéns para Letícia A. Maestri,
.que dia 01, comemorou idade nova.

Felicidades!

KANSAS 1500c
ParceJasâe

.Fji�...r)·l±Jr
' ;J9D

. ....__", mensais

____J

St:M ENTRADA
Com:
• rodas de liga Jev�
• freio a disco
• partida elétrica e a pedal

'�NEW
ccosune aNcw Moles para ou�a�ccrnrrçOOs. $pISOO 15Oc� 0Sl08 com preço p(omocimml e pann dI! RS 5.050.00';' villta cu sem €!nlrada" saldo
hn<lr,çiado ern 48 paf�as moosa:& fÍlms de RS 225,00. com juros 0& 2.6.5"'� a.m e 36.f,rC<\. a.a , COI'I\.amplacamarto e , capacete InclUSO. xereae
tôocc 08!08 cam pr modQ1WI1 a slSrtir de RS 6 650,OOà veta cu senereeca e aeldo financiado em 48 parcelas m8flsais ases de A$'27!:1,OO•

.. O TOS r�����-4d�: nãllinclu���r:l����rn.������ag:����uR�'foo��=�ar::�a;:�
.oancâric somente pala mctos'�� eaccue. CcndiçAo válida até 22/1212008 00 eoqsarnc cearem C!':I

escoes Imagens A Ncw Mo.'os reserva-se o Clmr.od� cortfgu posslvela erres grétICos.

Toda famOia manda os parabéns para Glaudia
Weller, que dia 08 çomemorou idade nova.

A família e amigos parabenizam Eliane
de Freitas, Auxiliar Administrativa da

Secretaria de Educação de Corupá, que
completou idade nova dia 14/12.

Na foto alunos da Four friends Idiomas,. na

formatura do Centro:Weg, que aconteceu
na Arweg dia 11.

�:, Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio em alta resolução.

Parabéns para Rosane e para Nany que
apagaram velinhas no mês de dezembro .

A esposa Osmarina e toda família desejam
felicidades para Sérvio Fernandes, que dia

23 comemorou idade nova.

SPEED 150cc
Parcelas de

F1{["f)f) r [l
...

rr1J_ .... ;:.; �:Jü:;J� mensais,
___j___j "-

SEM ENTRADA
Com:
• rodas de liga leve
• freio a disco � ,

• partida elétrica e a pedal t:

• indicador digital de marcha
• marcador de combustível

JoinvUte J .. Centro
. (�7) �45§-5281

.-"

Na foto, Ana Paula Alves de Souza de
Corupá, que se formou .no Magistério no

dia 19/11. Os pais Paulo e Irma e as irmãs
Ana Carolina e Kelly a parabenizam,

desejandQ muito sucesso no profissão.

Parabéns para Tainá, que comemorou 13
anos dia 17/12. Paz, felicidades e muito

amor é o que lhe desejam seus pais Tânia
e Ronaldo, que comemoram 20 anos de

tosados na mesma data.

A família Borchardt e família .Machado,
parabenizam Priscila Machado pela

formatura da 8° serie, que foi realizada.
dia 17/12, na escola Anna Tõwe Nagel.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



..

CLASSIMAIS,

JARDIM
,

AMERICA WWW.LEIER.COM.BR

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

2107-0500

CÓD.68.1 - APARTAMENTO
NOVO PARA ENTREGA EM

JUNHO DE 2009 CONTENDO
2 QUARTOS, COZINHA, SALA

ESTAR E JANTAR, ÁREA
SERViÇO, SACADA,

E UMA VAGA DE GARAGEM.
CENTRO.

,

--
_-

1"
. -�
�- �
CÓD.90.1 - APARTAMENTO NO BAEPENDI
COM A METRAGEM PRIVATIVA DE 104M',
CONTENDO I SUíTE + 2 QUARTOS, SALA

ESTAR E JANTAR, ÁREA SERViÇO, SACADA COM

CHURRASQUEIRA, COM ACABAMENTO EM

PORCELANATO, MASSA CORRIJ)A
E PREPARAÇÃO PARA SPLlT

lO. SANJA CAJAJIlIIA - PRÉDIO NOVO,
BAIRRO VILA NOVA - I SUíTE + 2 QTOS.,

SALA DE ESTAR/JANTAR, SACADA COM
CHURRASCQUEIRA, SALÃO DE FESTAS, 100M1

PRIVATIVO, I VAGA DE GARAGEM.

lO.IAIltBDNA - VILA NOVA
I SUíTE + 2 QTOS., SALA DE

ESTAR/JANTAR, SACADA COM

CHURRASCQUEIRA, J VAGA DE

GARAGEM, PRÉDIO COM
SALÃO DE FESTAS.

CONSULTE-;NOS!

•
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IMÓVEIS

VE N DA-S

www.atlantaimoveis.com

rejane@atlantaimoveis.com

Rua Barão do Rio Branco, 373

Ref: 3236 - Terreno na Praia
BARRA VELHA com 330m' (15x22)

próx a lagoa. R$ 22.000,00

ReI: 1549 - Centro Casa c/ 4 dormitórios, sala de
estar e jantar, cozinha mobiliada, 2 banheiros,

área de serviço, dispensa, área de festas,
garagem p/ 3 carros em fila. R$ 330.000,00

FÉRIJlS COLETIVJIS

20/12/2008 á 04/0//2008

o mundo está em suas meios._
Tenha eoragem e determinaçeio para transformar
momentos difíeeis em grandes desafios, buseando na

solidariedade um passo para dias melhores.

Neste ·Natal, que o grande poteneial da humanidade

revele-se em eada um de nós para o iníeio de um novo ano.

Feliz Natal e Próspero Jlno Novo!

É o que deseja a equipe Jltlanta Imóveis.

Ref: 1534 - Casa Nova Amizade - Com: 1
suíte master, 2 quartos, bwc social, sala de

estar, jantar, cozinha, área de serviço, área
de festa, 2 vagas de garagem. Área Cons!.

155m2 R$ 267.000,00

Ref: 1531 - Casa Geminada Amizade
Com: 1 ° Pavimento com copa, cozinha, área
de serviço, lavabo, churrasqueira e 1 vaga de

garagem. 2° Pavimento com 1 suíte com

sacada, 2 dcrrnrtórlos, bwc socíal. 3°
Pavimento com 1 dormitório com sacada. R$

209.000,00 cada uma.

Ref 1507- Jaraguã Esquerdo- Casa NOVA em

construção, com 159m', 1 suíte, 2 quartos,
bwc social, sala de estar, jantar, cozinha,

lavanderia, área de festas, garagem para 2
carros. R$ 240.000,00.

ReI: 2329-

APARTAMENTOS 1 suíte + 2 dorm. Sala de estar/ jantar Bwc

social, Cozinha, área de servíço, sacada c/ churrasqueira 1

vaga de garagem e hidrômetro individual.

LOCALIZAÇÃO
Nova Brasilia - Rua Leopoldo Janssen R$ 160.000,00

Ref: 2323 - Residencial Premier - Vila Nova

Aptos c/ Elevador TIPO 1: 2 dorm., bwc social,
sala de estar e jantar c/ sacada e chur, cozinha,
área de serviço, 1 vaga de garagem. Aptos TIPO
2 : 1 suíte, 1 dorm., sala de estar e jantar com

sacada e chur, cozinha, área de serviço, 1 vaga

a:==:======:=====:!I.!:!==========� de garagem. R$108.000,OO á R$147.000,OO
.....===....._"""""'.....=="""""'........;....

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

R$ 129.000,00

Localização: CEN!RO - Rua Fritz Hasse
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A Chave dn Melhor

Negócio, agora também
em Jaraguá do Sul!

PLANTÃO 24hrs
9925-2801
9158-6890

PG

IJfleJtJ["Jc _-

0704 - CASA em Carupa no Bairro Ano Bom Cf 02

dorTn: estar intimo; estar social; COI: banheiro e lavand.
Valor: 68,000.00. CASA NOVA. Venda facilitada,

aceita-se financiamento próplio. TERRENO COM
APROX: 800 MTS'

0081 - Casa, bairro CENTENARIO COM 3 dorm.,
estar in!., estar soc.,sala de jantar, COZ., bwc,

desp .. lavand .. armario COZ., porta gar.automat,
laminado de mad, laje, varanda, garagem,

churrasq., piso: ceramico. Valor R$180.000,00

0207 - Casa, bairro Vila rau c/ 3 dorm. sendo um 1

suíte, closet, est, int., est. soc., sala de jantar, coz.,
bwc, lavand., varanda, laminado de mad, 2 vagas

na garagem, cnerrasq., piso: cerâmico. Valor à
R$190.000,00

0236 - ÓTIMA CASA no Czerniewicz, ao lado da
SCAR C/ 02 dorrn; sala; coz; bwc; despensa;

lavanc; üeposíto; Area de festas; Varanda;
C/garagem p/03 carros: churrasq; Bar; piso

ceramco. Valor: 110,000.00. Acefta apto até
80.000,00.A roveíte!

0258 - Casa no Centro de Guaramirim, 3
dorm.sendo 1 uma suíte, est. soc., sala jantar,

COZ., bwc, desp., lavand., laje, varanda, garagem,
piso: Cerâmica. Valor R$215,000.00

0544 - AVAj: CASA GERMINADA(murada) em

GUARAMIRIM cf 03 dorrn; sala; coz; bwc; lavand;
Laje; Grades; Cf garagem, cnurrasq; jardim e piso

ceramico cl modelo a críténo do clienté. Valor:
105.000,00.
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FIM-OE-SEMANA IMÓVEIS

Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro
CEP 89251-400 - Jaraguá do Sul/SC

www.imoveisplaneta.com.br/imoveis@imoveisplaneta.com.br

Entrad� + R$ 990,00 mês
PAVIMENTO SUPERIOR

.

Cód. 190

Entrega
31 de março de 2009.

Aceitamos FGTS e financiamento em até 360 meses!

BARRA DO RIO CERRO -

289m2, cf estacionamento, em

local muito movimentado,
próximo ao Sup. Breithaupt.

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO-

COMERCIAl.
Terreno 2.500m2 + parte

edificada de 280m2. Rua Erwino

MenegottL

- Cód. 225 - Casa na Vila Lenzi
,

cf 01 suite, 02 quartos, 03
banheiros, 02 vagas de

garagem, edícula, área de
festas, piscina.

RESIDENCIAL ALGARVE -

PRÓXIMO ARSEPUM, apto.
primeira locação, 2qts,
banheiro, cozinha, área,

sacada com churrasqueira,
condomínio barato.

- Cód. 63 - EXCELENTE PREÇO,
CASA 126m2 AMIZADE, 1 suite, 2

quartos, sala estar, cozinha/copa,
banheiro, escritório, área de

serviço, garagem. R$170.000,00

- Cód. ) 65 - Apto Nova Brasília, cf
! 03 quartos, 02 banheiros, cozinha

I mobiliad�, sala de estar e jantar
� lavanderia, sacada ampla, 01 vaga
, de garagem. 2° andar.

- Cód. 210 - Excelente apartamento,
ii central, grande, com 1 sulte + 2

I quartos, 3 banheiros, sacada, cozinh
e 2 vagas de garagem.

- Cód. 226 - Loteamento Ville
de Leon - 01 suíte, 02 quartos,
bwc social, copa, cozinha, área

de serviço, 'área de festa, 02
vagas de garagefT).

- Cód. 237 - Prédio com sala
comercial, mais 2

apartamentos de 2 quartos.
Excelente localização. Com

terreno ainda disponível para
ampliação.

�TÃOAOS SÁBADOS, DOMINGOS E
- 'FERIADOS NO 9116-0064

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



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

IIVIÓ"EIS

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

Sugestões de Presente para o Natal:

Para seu inimigo, perdão.
Para um oponsrrla, tolerância.
Para um amigo, seu coração-.

Para um cliente, serviço.
'

Para toda criança, um bom exemplo
Para todos, amor.

"Para você, respeito."

Um abraço de fada equipe
BARTEl IMÓVEIS

Barfel Imóveis des':ja a seus clientes, amigos e

colaboradores, um sincero Feliz Nafal... E que em

2009 nossas I'arcerias s�arn rel'lefas de

prosperidade e sucesso com as benções de Deus.

•

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



't�JI·
....t. :

IMÓVEIS

Fone/Fax: (47) 3370-0700 Plantão: (47) 8408-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - se

www.imoveisernjaragua.com.br

construtora. entregaju'nho/2009
ReI. 2291 Apto - Vila Nova - entrega em janeiro de 2010. A partir de R$ 85.900,00
Entrada + 639,20CUB atualizado pelo CUB
ReI. 1671 - Vila Lalau - apto em construção, Residencial Vermont, com 2 dormitórios,
sacada c/churrasqueira, garagem, a partirR$1 05.000,00
ReI. 2302 - Nova Brasília - 1 suite e/sacada, 2 dormitórios, bwc, 1 vaga de garagem,
Entrega em setembro 2009 R$11 0.000,00
ReI. 2931 - Terreno - Vila Lenzl com 442m2 -115.000,00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2

dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur c/119m'. R$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

delestas, elevador. R$ 250.000,00 - Aceitatroca c/imóvel emJaraguá.
ReI. 2001 - Vila Nova c/ 1 suite, 2 dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
ReI. 2621 - Balneário Camboriu - próximo igreja Santa Ines - 1 súãe, 2 dormtônos, 1

bwc, 1 vaga de garagem R$ 340.000,00
Rei. 2441 - Balneário Camboriú, COBERTURA, alto padrão, 4 suítes, 1 dorm., dep. de

emp., 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina privativa e demais dep.
R$I.500.000,00 (entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.

TERRENO
ReI. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 50.000,00
ReI. 2472 - Terreno - Rau - 416m2 - R$ 50.000,00
ReI. 2352 - Terreno - Jar�guá Esquerdo - 300m2 - R$ ss.eoaon
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
.Rel. 2561 - Terreno - Vila Lenzl c/ casa de madeira - 634,50m2 R$11 0.000,00
ReI. 2481 - Terreno - Vila Lenzl- 420m2 - R$125.000,00
ReI. 2731 - Terreno, Água Verde - 900m2 R$160.000,00
ReI. 2351 - Terreno - Jaraguá EsquerdO - 886m2 - R$175.000,00
ReI. 1 941 - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00
ReI. 2431 - Area - Braçinho - 22.000m2 R$ 2BO.000,00
SíTIO / CHÁCARA
ReI. 861 - Molha/Massaranduba - 260.000m' R$135.000,00
ReI .1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
Rel.1741- Garibaldi 75000m2 R$320.000,OQ
ReI. 663 - Massaranduba -7lagoas casas, area delesta238.000m'. R$ 600.000,00
SALA COMERCIAL

ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2 ReI. 2701 _ Sala comerclal- Rau , salão de cabeleireira completo R$ 65.000,00
dormitórios, bwc, cozinha, lavanderia, garagem, sacada c/ churr. Entrada + financ. c/ ReI. 517 _ Comercial R$ 74.000,00 _ Chico de Paula com 458m2

CASAS
ReI. 2711 - Garibaldi - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 55.000,00
ReI. 2921 - Tlla Martins - 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$ 79.000,00
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 - casa5 dormit.demais dependo R$95.000,00
ReI. 2721 - Vila Lenzl- 3 dormitórios, 1 bwc R$1 05.000,00
ReI. 2411 - Figueira - 3 dormitórios, bwc, garagem R$11 0.000,00
ReI. 2491 - Tlfa Martins - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dependências -

R$110.000,00
ReI. 2371- Chicodepaula-3dorm., 1 bwc, 1 vaga de garagem R$110.000,00
ReI. 2161 - Figueira - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$110.000,00
ReI. 1 901 - Rau -1 suite, 1 dormitório, bwc, garagem p/ dois carros. R$11 0.000,00
ReI. 2561 - Vlfa Lenzl - 3 dormltéríos. 1 bwc, garagem, demais dependências. R$
110.000,00
ReI. 2941 - Vieiras - 4 dormitórios, 1 bwc, casa de madeira R$112.000,00
ReI. 2681 - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, 79m2 - R$116.000,00
ReI. 1 091 - 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de lestas
c/chur. e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficina R$160.000,00
ReI, 2581 - Vila Lenzi - 2 suítes, 3 dormitórios, 2 bwc, demais dependências, garagem
R$160.000,00
Rel.831 - Vila Lenzl-5 quartos, sala, copa, bwc, sute, chur., cozinha R$ 200.000,00
ReI, 1512 - Barra Velha, Sobrado c/ suíte, 2 dorm., lavabo, churrasqueira R$
200.000,00
ReI. 2141 - Figueira - Sobrado c/ suite, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$ 21 0.000,00
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
ReI. 1831 - Casa - Chico de Paula - 4 dormitórios, 2 bwc, garagem, demais dep.
Próximo Igreja São Judas Tadeu. Terreno de 3506m2 R$ 245.000,00
ReI. 1511 - Barra Velha - sobrado "aito padrão" R$ 260.000,00
ReI. 1911 - Figueira - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000,00
ReI. 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
ReI. 281 - Penha- casa alto padrão "frente p/ o mar" R$ 550.000,00
ReI. 2631 - Jaraguá Esquerdo - 3 suites, 3 dormitórios, lavabo, dependência
empregada, piscina - Casa alto padrão - R$ 750.000,00
APARTAMENTOS

Rel.2151 - Apto - Água
Verde, com 2 dormitórios

e possibilidade de 3, 1

vaga de garagem. R$
109.000,00

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

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

Res. Renascença
- Rau - 430,54m2
- R$ 87mil- cond.

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.A Amaral Imóveis deseja a todos um FELIZ NATAL, e que

2009 seja um ano repleto de PAZ E PROSPERIDADE!
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IMÓVEIS o CORREIO DO POVO DFIM-DE-SEMANA, :

'RICARDO IIALERIO�
�
IJ

ricardocimoveis@gmail.com
8808-5378
8837-8299

Corretor de Imóveis R:João MarcaHo nO 265 • Sala 05 Ed.Mônaco • Centro

Cod089 - Apartamento

I
semi mobiliado com 1

,("
suite mais? quartos.

I Amizade. R$130.000,OO
�j

Cod152 - Casa de alv.
com :3 quartos, na Ilha

. da Figueira. R$
190.000,00

Cad131 - Casa de alv.

c/.2 quartos, em
Schroeder, pode ser

finan. orox à Prefeitura.
R$96.000,OO

Codi 23· Terreno cl 420,OOm2, na Vila Lenzi.
R$90.000,OO

Cad. 056· Ierreno cl i7.680m2 no centro de
Guaramirim. Próx ao trevo principal.

Consulte-nos.

Cod. 116 - Terreno c/337,OOm2 em Três Rios
do Sul, R$34.000,.OO.

Cod121 -Terreno c/5.000,OOm2 na BR280
sentido Corupá. R$500.000,OO

Cód092 - Casa de alv.
com t suíte + 4

quartos, no bairro Nova
Brasília. R$220.000,00.

Côd.156 - Casa mista
com 3 quartos no

bairro Ifha ela Figueira.
R$ 130 ..000,00

Cod.146 - Casa mista 0/
3 quartos + galpão de
170m2, e terreno com
774m2, no bairro Vila
Nova. R$ 250.000,.00

Cod.1.49 - Casa de alv.
com 2 quartos, no

bairro Amizade.
R$ 70,000,00

Cod.121 - Terreno com
5 ..000,OOm2 na BR-280
sentido Corupá. Oferta
de R$ 500.000,00 por

R$ 400.000,00.

Cod122 - Casa de alv.
com 2 quartos, próximO
ao Portal de Jaraguá ..

R$.120.000,00

Cód. 157 - Casa de
alvenaria com 3

quartos no bairro Vila
Lenzi. R$.140.000,OÓ

Ood.155 - Casa de alv.
com 2 quartos no

bairro Chico de Paulo.
R$ 110.000,00

Cod130 - Casa de alv.
c/3 quartos, em

Schroeder, '.

R$130.000,OO.

Cod118 - Casa de alv. c/
3 quartos, Tifa Martins.

R$118.000,00
Aceita.financiamento.

Cód.158 - Casa de alv.
com 3 quartos + sala

para comércio no bairm
Títa Martins. Aceita-se

carro ou terreno.
R$ 160.000,00

Cod140 - Casa de alv. cl 2

Cod .138 - Casa de quartos, no Bairro João

madeira com 4 quartos, Pessoa. portão eletrõnico e
. alarme, aceita

no bairro SantQ Antônio. financiamento.
R$ 69.000,00 R$85.000,OO.

Cod135 - Casa de alv.
c/4 quartos, baírro São
Luis. Pode serfínsnc,
Valor R$170.000,OO

Cod.145 - Casa com 2
suítes + 3 quartos, no

bairro Vila Lalau.
POde ser finanéiada.

R$ Z60.000,OO

God.151-Casade
alv. com 1 suíte + 2

quartos no bairro
Ilha da Figueira.
R$ 170.000,00.

Cod1 07 - Casa de alv.
com .3. quartos, na Ilha

da Figueira.
R$ 85.000,00

www.schellercorretordeimoveis.com.br;

AMIZADE
LOTEAMENTO CHAMPS
ELYSÉE - Lotes a partir
de R$ 92.650,00

NEBEU RAMOS -

LO! DEMATHE
Lotes a partir de.
R$ 42 . .000,00

Rua Prefeito José Bauer, 131, Vila Hau
APARTAMENTOS. PRONTOS PARA MORAR!

·Apto. nO 404 - dolsdormãõrlos, bwc, sala de estar e

jantar. cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e

U'ma:vaga de garagem. H$127.000,OO
Apto. nO 201 • suíte; mais dois dormitórios bwc, sala de

estar e jantar; cozinha, lavanderta, sacada com

churrasqueira ê urna vaga de garagem. H$� 150.000,00

AMlZADE
LOTEAMENTO
C.HAfv1P$ ELYSÉE -

Casa em

construção cl suíte
mais.dois corrn, cf
sacada, bwc social,
saía, varanda,
cozinha, lavanderia,
área de festas,
garagem para. dois
carros e despensa.
R$ 3$0.000,.00.

AMIZADE - JARDIM DAS
ACÁCIAS - Terreno por
R$ 6.5.000,1)0

AMIZADE
LOTEAMENJO
ITACOLOMI " -

Lotes a partir de
R$ 75.600,00
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IMÓVEIS------------

3003 - OFERTA DE FIM DE ANO!!!!
APTO CENTRAL, COM 2 QUARTOS - "SOL DAMANHÃ"

POR APENAS R$ 98 mil.
, SOMENTE ESTA SEMANA!!!!

APROVEITE!!!!

•
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PLANTÃO DE VENDA'S

flone: 9861-88

If1Qí);fpOradºra I c

'3EStRUTURA
ra I Rllaliz1du

Rt,

c o N o o M N o

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.

R E S D E N C E

ÁREAS INTEGRADAS

.• Salão de Festas
• Play-Ground

* Churrasqueiras
• Guarita e Portão Eletrônico"

KAZZA
CONSJRUTORA & INCORPORADORA

·Financiamento sujeito a aprovação cadastrai .. ·Unida 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)

CRECl/Se 9930

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ftj1 o CORREIO QO PO\:,O. _

1&:.1 FIM-OE-SEMANA, IMÓVEIS

RENATO Corretor de Imóveis

• BARRA - TERRENOS R$ 60 MIL ENT. MAIS
FINANCIAMENTO
• VILA NOVA - APTO, 3 QUARTOS GARAGEM
MOBILIA R$120 MIL NEG,
• VILA NOVA - TERRENO 400 M2 PROX. PMJS
R$ 1 00,000,00
• VILA NOVA - TERRENO 600M2 ALTO R$
55,000,00
• VILA LENZI - CASA 2 QUARTOS PROX. WEG,

I R$ 85 MIL CEF.
• AGUA VERDE - CASA MISTA 3 QUARTOS R$
110 MIL AlC TROCA
• VILA LENZI - CASA 1 SUITE 2 QUARTOS
PROX. POSTO R$ 200 MIL TROCA APTO,
• AGUA VERDE - TERRENOS 400 M2
ESCRITURA R$ 50,000,00
• AGUA VERDE - TERRENO 600M2 COMERCIAL
R$ 60,000,00
• AGUA VERDE - TERRENO 390 M2 R$
45,000,00 ESCRITURA
• BAEPENDI - CASA 1 SUITE 2 QUARTOS
PISCINA R$ 250 MIL NEG,

• BAEPENDI - CASA 3 QUARTOS ACEITA
TERRENO
• CENTRO - APTO, 1 SUITE 2 QUARTOS
NEGOCIAVEIS
• FIGUEIRA - TERRENO 1300M2 PROX, PONTE
R$75MIL

�. MOLHA - ÁREA COM 300 MIL 2,
I NEGOCIAVEIS

• GUARAMIRIM - TERRENOS 500 M2 R$
35,000,00 ENT. FINANCIA
• PORTAL - TERRENO 400 M2 ASFALTO R$ 55
MILNEG,
• SANTA LUZIA - CHACRINHA 60002, R$ 55
MIL TROCA PI CARRO
• ITAJUBA - CASA 2 QUARTOS E DEMAIS DEP.
R$ 45 MIL AC, CARRO
• PiÇARRAS - TERRENOS 320 M2, RUA

.

CALÇADA, ESCRITURAS R$ 40 MIL
• RAU - APTO 2 QUARTOS LINDO TROCA POR
CASAR$90MIL
• SANTA LUZIA - CHACRA, CASA, GALPÃO,
CACHOEIRA 110 MIL NEG, PARC,

CASA VILA
LENZI 200 MIL

COM TROCA
APTO.

FINANCIAN\ENTOS 1FACILITAM
SEU CRÉDIT

JUNTO A CA'-�...

DELL
PRADI
IMÓVEIS

PRÓX. ESTOFADOS RElL'ARTE - CASA COM 2 QUARTOS, SALA E
COZINHA INTEGRADA, RWC, AREA DE SERViÇO E GARAGEM

VALOR: RS 110.000,00
ESTE VAlOR INClUI: TERRENO + CASA + TODA Á

DOCUMENTAÇÃO PI FINANCIAMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

UTILIZE SEU FGTS NA COMPRA.

HELIANO ORIBI<A (47) 8428-2835
Corretor de imóveis CRECI14999F 8412-8933
__ .

www.imoveisjaragua.com.brheliano@imoveisjaragua.com.br
"UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO"

CORRETOR
DE IMÓVEIS

TEL. 3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

078 - Czerniewicz, cl 93,90m' de
área privativa,aceita permuta cl
casa ou carro como forma de

pgto, R$ 140.000,00

080 - Vila Lenzi, Sobrado cl
258,OOm' e terreno cl área

418,12m'. a,ceKaapto de (-)valor,
casa ou terreno. R$ 280.000,00

175 - Nereu Ramos, casa de
alv, cl 72,00m' e terreno cl

378,00m'. Aceita carro como

forma de pgto, R$ 55.000,00

044 - Nereu Ramos, cl área de
60,000,00m', cl casa, área de

festas, rancho, lagoas.
'

R$ 400.000,00

016 - Três Rios do Norte, casa de
madeira com 63,00m', terreno com

390,00m'. R$ 50.000,00

235 -Schroeder, terreno com

2.357.60m'. RS 53.000,00

com 140,00m' e terreno com

421,61m', RS160.000,00
alvenaria cl 200,OOm' e terreno cl

329,OOm'. R$ 200.000,00

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'

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

CHÁCARAS
Ref 3012 na Barra, 124,000,00m'
Ref 3013 Schroeder 12,500m'
Ref 4050 Rio da Luz II 185,000m'
ideal para Reflorestamento
ReI 4055 Rio Cerro II 870,000m'

ideal para Reflorestamento
ReI 4057 Fazenda em Corupá

-

6,335,000m' ideal para Reflores!.
Ref3030 Chácara com casano Am�ade
R.2038ApiDBalneãOOCambunú179.00m'
R.4030Schroeder1,200m'R$35,OOO,OO
R.4025 Vila Lalau 409 m' R$ 85,000,00

RS 500.000,00

RS 120.000,00

R$ 750.000,00

R$ 80.000,00

R$ 50.000,00

003 - Sanlo Antonio, terreno com área de 89,268,00m' ,

007 - Santo Antonio, com área de 62,352,OOm'.

008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno c/33,947,25m'.

009 - Santo Anlonio, terreno com área de 2,230,00m'

037 - Nereu Ramos terreno com 357,OOm'

073 - Amizade, terreno com 360,OOm'

074 - Amizade, terreno com 425,51 m'

083 - Schroeder, terreno com 500,OOm',
, 084:" Sêhroeder, terreno com uma área aproximada de 500,00,

097 - Estrada Nova, terreno com 406,OOm'

109 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm' (ótimo pi indústria)
115 - Nereu Ramos, com área de 1,100,00m',

126 - Nereu Ramos, terreno com 490,98m'.

-236 - Schroeder, terreno com 1,171 ,DOm'

R$ 45.000,00

R$ 40.000,00

R$ 38.000,00

R$ 280.000,00

R$ 97.000,00

R$ 48.000,00

R$ 38.000,00'

024- Vila Rau, sobrado cl 219,00m' eterreno cl 390,OOm', Mais uma edicula de 70,OOm', Negociável. R$ 165.000,00

031 -Ilha da Figueira, casa de alv, cl 132,00m' e uma de rnad. de 60,00m' cl terreno de 525,OOm' R$150.000,00

(aceita apto de menor valor em Jaraguá, Florianópolis, praias, ,,)
R$100,000,OO

RS 80.000,00

RS105.000,OO

R$ 70.000,00

R$130.000,00
R$ 150.000,00

063-Nereu Ramos, casa mista com 144,00m' e terreno com 760,00m', Aceila imóvel em Corupá
o85-Schroeder, casa mista com umaárea de 130,OOm' e terreno de 525,OOm',

091 - Tila dos Monos, casa de alvenaria com 156,1 Om' e terreno com 380',70m',
092- Tila Marlins, casa mista com 40,OOm' e terreno com 322,00m',

093 - AMIZADE, casa de alvenaria com 137,38m' e terreno com 321,32m',

100 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 156,60m' e terreno com 392,OOm',

Aceita casa de menorvalor em Nereu Ramos.

168- Eslrada Nova, casa de alv, c/70,00m' mais edlcula (aceita carro na negociação)
188 - Sanlo Anlonio, sobrado com área de 170,00m' e terreno com 2,500,00m',

R$ 70.000,00

RS 150.000,00

026 - Sanlo Antonio, com área de 475,650,OOm',

030 - Sanlo Antonio, com casa de alvenaria, rancho, lagoa, com área de 175.000,OOm',

12.3 - Santo Antonio - com área de 80.000,OOm'. aceila carro na negociação.

I!JtIl_i ii !Ii 0:8' I�; ii íti;:l!ItJr'lBI1
Nereu Ramos, apartamento

R$ 500.000,00

R$ 380.000,00

RS 75.000,00

mi :

RS 350,00

COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DO�UME�TAÇÃO IMOBILIÁRIA - R: Guilherme Weege, 166 - Edifício Bergamo - Centro
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Tina

Florentina Fiedler ICORRETORA OE IMÓVEIS
Creci nO 8838

(47) 3370-8097 I 9163-4439

Rua Walter Marquardt, 2155 - Jaraguá do Sul - se

VENDE-SE TERRENO
com 415m2, na. Rua José Teodoro Ribeiro,

fundos, R$ 25.000,00

REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA

IlIII=VI=D====-- - - ---
.. - - - -�-._

'�JV�
VENDE, ALUGA, ADMINISTRA IMOVEIS

PARA LOCAÇÃO E LOTEAMENTO PROPRIO.

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

(41) 3376-4262
PLANTA0: ELTON 9192-7300 / JOAO 9196-0445/ JONAS 8824-5411

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

"INVESTIMENTO CERTO É AQUI"
BR 280 km 69, esquina Edward Krisch. n'29 - Sala 01- Água Verde - Jaragua do Sul/Se

Seu imóvel está aqui.

[bJ
HABITAT

,. ., "

CRECt15S3.J �

@VENDE ©ALUGA
©ADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

• Compra • Vende • Administra •

Tel: 305'5 0070

I/v\OVEJS

PLANTÃO OE VENDAS
Andersen 9651-9028 I Deleon 8405-6125 [llson 9142-4641 I Keli 9905 0699

End: Rua Reinaldo Rau, 276 - Centro, Jaraguá do Sul
A Cidade Imóveis deseja a seus

clientes e colaboradores um

feliz. Natal e um 2009 com

muita paz e prosperidade.Período de Férias -19/12/08 a 12/01/09. Atendimento através dos telefones Plantão de Vendas.

Ref 2001 - Residencial Gran Rama -

Centro - Tipo 01 : 02 qtos, sala estar /
jantar, bwc, sacada C/ chur, cozinha,

área de serviço, garagem. Tipo 02, 03
e 04: sufie + 02 qtos, sala estar /

janta, cozinha, área de serviço, sacada
C/ chu, bwc, garagem. A partir: R$

104,500.00 - Entrada + Parc. em até
50 x. Entrega: Janeiro / 201 O.

2017 - Residencial Juliana -

Czerniewicz - R$ 155,000.00 - 01
surre, 02 qtos, bwc, sala de estar f
jantar, cozinha mobiliada, área de

serviço, sacada c/ churrasqueira,
garagem.

2065 -.Apartamento - Ed.
Miner - Centro - 126.24 m' -

RS 120,000.00 - 03 qtos,
sala, cozinha, bwc, área de

serviço.

2051 - Apartamento - Vila
Nova - 90 m' - R$

140,000.00 - 03 qtos, sala,
cozinha, bwc, garagem,
sacada, área de serviço .'

2058 - Ed Santa Catarina - Vila
Nova - RS 175,000.00 -

Apartamento no 2° andar - nO 204 -

Com 01 surte c/ sacada, 02 qtos,
bwc social, cozinha, área de

serviço, sala de estar e jantar, ampla
sacada cf churrasqueira, garagem.

2054 - Apartamento - Nova Brasilia
- 70 m' - R$ 120,000.00 - 03 cios,
sala, cozinha, bwc, garagem, área

de serviço.

2018 - Residencial Vicenzi - Vila
Nova - RS 85,900.00 - 02 qtos, sala

de estar / jantar, bwc, cozinha,
sacada cf churrasqueira, área de

serviço, garagem. Entrada + Parco
em 50x. Entrega: Janeiro í 2010.

2045 - Apartamento - Centro - 110
in' - R$198,000.00 - 01 suite, 02

qtos com sacada, bwc. sala tv. sala
jantar. cozinha, área de serviço,

garagem.

2053 - Apartamento - Barra do
Rio Cerro - 77 m' - RS

140,000.00 - 01 suíte, 02
qtos, sala, cozinha, bwc,

gar�gem, sacada cl
, churrasqueira.

1096 - Casa - Vieiras -

124.00 ni2 - R$
140,000.00 - 04 qtos, sala,

copa, cozinha, área de

serviço, chur., garagem.

1125 - Casa - Vila Nova - 120
roL- R$ 210,000.00 - 03 qtos,

sala, cozinha, bwc, área de

serviço, garagem.

1117 - Sobrado - Residencial
Aghata - Amizade -139.67 m' - RS
172,000.00 - Sutte com sacada, 02
qtos, área de festas com chur., área
de serviço, cozinha, sala de estar I

jantar. varanda, escritório.

1124 - Casa - Vila Rau - R$
85,000.00 - 02 casas, sendo aio
com 03 qtos, sala, cozinha, bwc,
desp., área de serviço, e a 2° com

01 qto, sala, cozinha, bwc, área
de serviço.

1101 - Casa- Vila Nova - 270.00
m' - R$ 290,000.00 - 04 qtos,

02 bwc, sala, cozinha mobiliada,
churrasqueira, varanda, área de

serviço, despensa, garagem pi
02 carros.

Ref 1079 - Casa - Ilha da

Figueira - 182 m' - R$
240,000.00 - 03 qtos, 02 bWG,

sala, cozinha, escritório.
garagem para 03 carros,

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

1120 - Casa - Jaraguá 99 - 70
m' - R$ 80,000.00 - 03 qtos,
sala, copa, cozinha, bwc, área

de serviço, garagem. Toda
murada. Pode ser financiada.

- Ref6028 -AguaVerde- 756m'- R$
90,000.00.
- Ref6030 -Ilha da Rgueira - RuaRinaldo

Bogo-l.161m'-R$4oo.ooo.00-Area
Comercial. Excelente oportunidade!
- Ref 6046 - Barra do Rio Cerro - 405
m' - R$ 250,000.00.

- Ref 6048 - Ilha da Rgueira -

22,774.38m' - R$ 2.300.000,00 -

Tenreno Comercial e/ouindustrial.
- 6052 - Barra do Rio Cerro- 339,29m'
- RS 52,000.00 - 303.38 m' - R$
46,000.00 ', 333.48 m' - R$
55.000.00
6054 - Terreno - Czerniewicz·-
1 ,037.40m' - RS 330,000.00
6057 - Terreno - Ilha da Figueira -

618.87m'- R$ 98,000.00
6058 - Terreno _. Jaraguá 99 -

402.75m'- R$50,000.00
6062 - Nereu Ramos - 331.50m' - R$
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' - R$
850,000.00 - Terreno ns área
central.
6063 -Ilha da Rgueira -4,820.70 m'

RS 290,000.00 - Terreno localizado

na principal - 50 metros do Salão
Vitória.
6059 - Guaramirim - Amizade -

460.00 m' - R$ 35,000.00.
6063 -Ilha da Rgueira - 4,820.70 m'

RS 290,000.00 - Terreno localizado
na principal - 50 metros do Salão
Vitória.

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 - 312.00

m'-R$ 69,000.00
6072 - Terreno - Nereu Ramos -

1,900.00 m' - 265,000.00
6080 - Terreno - Santo Antonio - 387
m'- R$ 32,000.00

6078 - Terreno - Chico de Paula -

581.32m' - R$ 90.000.00

6066 - Terreno - Chico de Paula -

1,141.34 m'- R$145,000.00

Terreno - Lot. Firenzi - 1 .125 rn'

1094 - Casa - Três Rios do
Sul - 136.30 mL R$

210,000.00 - 01 suite, 02
qtos, bwc, cozinha mob.,

copa, sala, área de serviço,
garagem para 02 carros.

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

mobiliada.

1098 - Casá - Vila Nova -

120.00 m' - R$ 120,000.00 -

03 qtos, sala, cozinha, área de
serviço, bwc, garagem.

1127 - Casa - Czerniewicz -

224.30 m' - R$ 170,000.00 -

01 suíte, 03 qtos, bwc. sala,
cozinha, garagem,

churrasqueira, Edicula, área de

serviço. Toda murada.

1078 - Casa - Ilha da Figueira -

167.00 m' - RS 158,000.00 -

Casa cl estrutura para 02

pavimentos, cf 04 qtos, sala
de estar, sala de jantar, 02

bwc, cozinha, copa, chur.

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 C/ 04 peças.

1128 - Casa - Tres Rios do Sul-
90m' - R$ 153,000.00 - Casa em

constr., contendo 01 sute, 02
qtos, bwc, sala, copa, cozinha,

área de seviço, garagem.

1118 - Casa - Jaragu)\:99,- _

125.00 m' - R$160,000.00 -- ;'106 - Casa - Amizade -170
01 suíte, 02 qtos, bwc, sala, m' - R$ 164,000.00 - 01 suite,

copa, cozinha, área de serviço, 02 qtos, sala, copa, cozinha,
garagem, despensa, varanda. área de serviço, garagem.

11 08 - Casa - Centro - R$
270,000.00 - 02 casas - 1°:
cozínha, sala, 02 qtos, bwc,

área de serviço, garagem. 2°:
03 qtos, cozínha. sala, bwc,

área de serviço.

11 09 - Casa - Barra do Rio
Molha -150 m' - R$

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

construção com 02 aluguéis.

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

garagem, jardim, lavabo.

1113 - Casa - Barra do Rio
Cerro - 200 m' - R$

250,000.00 - 01 sute, 02
qtos, 02 bwc, sala, copa,

cozinha, área de festas, 02
vagas de garagem.

1119 - Casa - Vila tenzi
Terreno área talai de 1,005.00 -

R$ 280,000.00 - 02 casas, 01
meia água, 01 galpão.

Área com

3.456.50m-2. Lateral
da Avenida
Marechal Deodoro
da Fonseca. Com

possibilidade de
desmembramento. SALA COMERCIAL

Ed Market Place - Centro -

R$ 55.000,00 - Sala térrea.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2009
inspirado

sofisticado
alegre

inovador
com estilo

surpreendente
iluminado
tranquilo
ousado

confiante

grandioso
Incomum

perfeito

Que seja um ano
. .

assm como �,

A

voce gosta:
do seu jeito.

Boas festas!

"

.,
.0 CORREIO DO POVO Dl

Aguarde as novidades para 2009
da Belíssima Im

.
.

novos ��t novos serviÇos,
. rOta atnda malar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Im F�_���IO DO POVO
_ IMÓVEIS

PROJETOS ARQUITETÔNICOS / INTERIORES

REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Plantão de Vendas
9988-1520
9934-0371
9934-0304

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

Edifício
06 pavimentos
08 apartamentos
02 apartamentos por andar
01 ou 02 vagas de garagem
Elevador
Área de lazer com espaço
gourmet e piscina cf deck
Projeto Paisagístico no

hall de entrada
Medidor individual de água
Localização Privilegiada
centro da cidade

Apartamento
Área Total. de 174.00m2
01 suite e 02 dormitórios
Sacada grill
Sala com porcelanatto
Acabamento em gesso
Infra-estrutura para
ar condicionado tipo split

Matrícula 56.812
O Apartamento

Área total: 115,65m2
Área privatica: lO ,50m2

01 vaga de garagem
Sala para dois ambientes
Sacada cf churrasqueira

Cozinha
Sala de serviço
02 dormitórios

Banheiro
Acabamentos
Massa corrida

Roda-tero em gesso
Piso cerâmico

TinIa acrílica
A partir de R$ 128.800,00

Matricula R.I 24.098

ACABAMENTO:
Medidores de Água Individuais

Infra-estrutura para climatizadores do tipo "SPUT"
Tubulação para água quente

Pontos para telefone e internet
Banheiros com pintura epóxí e cerãmica retificada

Vidro temperado
Granito para acabamentos

Caixilhos e rodapés em madeira de lei
Massa corrida

O APARTAMENTO:
Área privativa a partir
de 109,00 m2
Suite + 2 dorrnitôrios
Sala com 2 ambientes
Sacada gourmet
BWC
Cozinha
Área de serviços

O EDIFlclO:
7 pavimentos
24 apartamentos
1 ou 2 vagas de garagem
Elevador
Hall de entrada decorado-
Área gourmet na cobertura com terraço
Localização: Vila Nova - 25 de Julho, eSQ.
com R. Guilherme Wackerhagen

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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y�til,imoveis@hÇ)tmai.com

W\lYw.yati I i
..
moveis.com.br

• 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
(1 s + 2q), cozinha e

lavanderia. AU: 120 m2
AT: 170m2

Residencial
Ana Lucia
Cód. 00125.001 I
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 Monte Olimpo Cód. 00123.002-
Edífício com Hall social, Elevador, área de lazer e

festas, central de gás, portão e porteiro eletrônico,
previsão para splít. Apartamentos com 2 ou 3 quartos

(sendo 1 suíte), sala integrada com 2 ambientes,
sacada com churrasqueira, WC social, cozinha e

lavanderia com stendall

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
cod:00076.001 - Prédio 4

Aptos por andar, área de lazer
com churrasqueira, Central de 0:

gás, portão e porteiro

I'eletrônico, Apartamentos Sala
,

cf 2 ambientes, cozinha
integrada, sacada cf

churrasqueira, 2 quartos m

(com ou sem suíte), I
lavanderia, bwc social �

A partir R$125.000,OO

Residencial Alhenas
00017.018 Apto duplex
cobertura com 3 quartos
sendo 2 suites, uma com

cíoset e banheira, 3
salas Oantar. estar e

home theather), sacada
com churrasqueira, área
de festas privativa cf
churrasqueira, todo
trabalhado em gesso e

luzes embutidas.
Área para piscina.

Alessio Berri
GÓd.00063.001
- Suffe cl cíoset
+ 2Qtoscí *

�a��:��:� cf

I�Cozinha, área de

serviço, Área de
festas externa ci
churrasqueira +

duas vagas de

garagemAT: ,

280m', AU: �
226m', I
R$375.000,OO

Casa Vila Nova
Com 246,75m2 + casa

com 3 quartos, sala,
, cozinha, WC social,
lavanderia, garagem pi

1 carro. (Aceita troca

por apartamento
R$ 140.000,00).

Casa Vila Nova Cód. 00135.001 Casa com: Suíte
máster com closet, 2 quartos, WC, cozinha. área de

serviço, área de festa, sala de e:'1ar/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.

Com 16.532,52m2
contendo 2 casas de

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

lavanderia e sótão. 2a casa

de madeira. Localizado na

Rua Mal. Castelo Branco,
centro. R$360.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• • Residencial

! IblsCUS
V

.

CONCEITO

Área útil apartamento Tipo
Área Total 50°/41 rr

4' SUíTES opção "7 SUÍTES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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m Q CORREIO DO poyo
FIM-DE-SEMANA, IMÓVEIS

COMPRA .. VENDA .. ALUGUEL - ADMINIST�AÇÃO .. ASSESSORIA EM fiNANCIAMENTO

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$
520,000,00

0771 Estrada Nova, 340m', R$ 45,000,00
08'20 Centenário, 759m'. R$
315,000,00 (neg,)
REF. 0856 - Agua Verde - 15x30 total de

---------1 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 373,10m',
R$45.000,00 (negociavel).
0553 - Terreno com 132,500,00 m' em

Schroeder, Bairro Schroeder I. R$
900000,00,

0721 - Rau. Condominio Renacença area

364,70m2, R$ 82,000,00
.

0754 -Ilha da Figueira. Com 400m2. R$

==-=-----I-----------I-----------I-----------I135,000.00(neg)
0354 _ Bairro Amizade, R$ 65,000.00
REF.: 0888 - Vila Lenzi. 399m'. R$
65,000,00

Apto Vila Nova - 2 dorm. - R$ 620,00 +

cond.
Barra do Rio Cerro - 2 dorm. R$ 750,00
Barrado Rio Cerro - 3 dorm. R$ 850,00 .

Barra do Rio Cerro - Apto 2 dorm. R$
750,00
Barra do Rio Cerro - Kit net 1 dorm. R$

r----------r----------r----------r----------r----------+---- ---1350,00
Centenário -Apto 2 dorrn. R$ 500,00
Centro Guaramirim. Sala comercial
52m2, RS 330,00
Centro - Apto 1 dorrn - R$ 400,00 mais
condomínio

-

Centro, Apto 2 dorm. R$625,00
Centro. AptoJ dorm. R$ 750,00
Centro. Apto 3 dorm. R$ 800,00
Centro - Apto 1 dorm todo mobiliado, R$
1.500,00
Centro. Sala comercial.32m', R$ 400,00
Centro. Sala comerciai. R$ 2,200,00
Centro, Sala Comercial. R$ 500,00

t-----------t-----------r-----------t-----------r-----------t-- --1
Centro.SalaComeréial. R$600,00
Centro. Sala Comerciai. R$ 600,00
Galpão 2500m' - Guaramirim. R$
15,000,00
Galpão 450m' - Ilha da Figueira R$
2.000,00
Ilha da Figueira - Apto 3 dorrn. R$
600,00
Jaraguá Esquerdo. 3 dorm. RS 660,00
Nova Brásilia - 2 suites, 2 dorm. R$
2.000,00
Nova Brasília. Apto 3 oorm, R$I.000,00
Nova Brasília, Quitinete 1 dorrn .. R$
250,00
Nova Brasflia. Sala Comercial R$

i-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;t---;--:::==-::--;;;t;;;;;;;;;;; ;!i 1i1_;:-:-:::;;;;;;;w---t;;;:-;-------:11.000,00
Rau - Apto. 1 dorm. R$ 530,00 + cond.
Rau - Apto. 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 - Jaraguâ Esquerdo. R$
450,00
Sala Comercial Centro - R$ 550,00
São luis - 2 dorm. R$ 520,00
São luis - Apto 3 dorm. R$ 560,00

REF.: 0883 - Rau. Casa com 2
dormitórios. Terreno com 412m2.

R$ 180.000,00

REF.: 0843 - Barra do Rio
ceno, Apto com 3 dormitónos.

De R$128.000,00 Por R$
120_000,00 (aceita fin. bancário)

REF.: 0860 - Estrada Nova.
Casa com 3 dormitórios.

R$ 128.tlOO,00

REF.: 0789 - Barra do Rio
Molha: Casa com 1 suíte mais

2 dormitórios. Terreno com

350m2 R$ 350.000,00

REF.: 0831 - Jaraguá
Esquerdo. Casa com 3

- dormitórios. Terreno com
539m2. R$ 290.000,00

REF. 0869 - Rau. suite mais 2
dorm. R$ 165.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
.

E-mail: vendas@imobillariaws.com.br
�w,. _-�:�w," -o: _,'- :.w:'; , -

_

'o -.i:-i::_:r�::_��[IS"i� M;Plí.!,I1'J;�1it,
www.imobiliariaws.com.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
• loteamentos PrópriosRua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

ReI. 0028 Nova esperança/
Guaramirlm na Rua 28 de agosto.

Casa c/4 quartos, 3 banheiros, sala,
cozinha, lavanderia e vaga de garagem,

Casa c/150m' de area construida e

terreno cl 483m'. OTIMA AREA
COMERCIAL. R$ 220.000,00

Rei 0078'SR 280 vende-se imovel
comercia/residencial com 2

apartamentos com 200m' cada e moveis
sob medida, contendo 1 surre, 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
• Rej, 0053 Vende-se chácara em

Guaramirim/Bruiderthal, c/ 200.000m' de
area, com mata nativa, 2 lagoas, nascente
de agua, otimo para lazer, há 2,000 metros

da rodovia do arroz. R$168.000.00.
• Terrenos com 360m', ruas pavimentadas,
local com ampla infra-estrutura, pronto para
construirR$35.000,OO
• Ref 0114 ÁvaVGuaramirim vende-se terreno

com 450m', legalizado para Financiamento
pela caixa economica federal. residencial
Kapanema. R$50.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imobiliária CRECI: 2716J 3274-8844

SonboInve t .

PLANTÃO
(47) 9929-8265

(47) 9973-3581

ReI. 105 - Rau - Terreno na rua

1.249, cf 386m2. Próx. a ponte em

construção. Valor R$ 85.000,00.

Rei. 106 - Rau - Terreno na rua

1.249, cf 345m2. Aceita-se

negociação por imóvel ou

automóvel de menor valor. Valor
R$ 75.000,00.

j;;:;:;-;;=---;::---�;;::;:;;;;iiiiiiii;t::::=--::=======j;;=;;;;==;;::;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;1 ReI. 145 - Jaraguá Esquerdo -

Terreno em ótima localização, cf_
403m2, próx. ao móveis Pradi.
Valor R$ 60.000,00.

ReI. 147 - Três Rios do Sul -

Terreno cf 348m2, edificado cf
pequenacasa de madeira.
Valor R$ 65.000,00.

ReI. 163 - Guaramirim/Beira Rio
- Terreno cl 455.44m2, a 50
metros da Rodovia se 413. Valor
R$ 34.000,00.
ReI. 159 - Chico de Paula -

Terreno em ótima localização, cf
342,35m2, edificado cf escritório.
No local funciona uma revenda de
automóveis. Valor R$160.000,OO.

ReI. 125 - Guaramirim/Avaí -

Casa de alv., escriturada, cf 92m2:
terreno cf 360m2. Valor

R$ 135.000,00.

ReI. 149 - Três Rios do SuL- Casa Rei. 152 - CHICO DE PAULA - Casa ReI. 131 - TRÊS RIOS DO NORTE _ ReI. 164 - Corupá / Centro - Apto.
de aiv. c/84m2, terreno c/357m2. de mad, cf 98m2, terreno c/ Sobrado c/ piscina, 150m2 e terreno cf 62,33m2, Entrega prevista pi

Valor R$120.000,OO. 256,25m2. Valor R$120.000,00. c/506m2. Valor R$185.000,OO.. junho de' 2009. Valor R$ 85.000,00.

ReI. 157 - VILA NOVA
LANÇAMENTO - Residencial

Vicenzi • Aptos. Novos. A partir de
R$ 79.900,00. Entrega em janeiro

de 2010.

ReI. 141 - Amizade - Terreno cf
422,50m2, (13 x 32,5), loteamento
Grun Garten. Valor R$ 65.000,00.

:s."
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ITATWA - TIJUCAS - PARATY

"LANÇAMENTO"
ApaIIamenlos _1 saiIe + 2 danIIibiriDs,

saJa de estIr I iaDlar, sacada_ cIIurrasIpieila
. ceoolla, portão eIeIrânico.

gara;em.

REF054 - Champs
Elysses - Lotes a partir
de R$ 92.650,00 -

Loteamento nobre,
residencial, consulte

opções.

REFO03 - Vila Rau - Sobrado
cf suíte mob. + 2 quartos,

sala de estar, tv e jantar,
copa/cozinha mob., garagem

pi 4 carros, amplo jardim.
CONSULTE-NOS! REF 030 - Czerniewicz -

suíte + 3 quartos, 2 salas,
copa/cozinha, área de festas, serviço.
Local. privilegiada, cl 327m2 de área

constr. CONSULTE-NOS!"

- 542,4m2 cf casa de

madeira, plano,
excelente loe. para
prédio ou residência
de alto padrão.
CONSULTE-NOS!

REF901 - Guaramirim -

Centro - Aptos cf
50,OOm2, cf 2

quartos, sala! cozinha,
bwc, área de serviço,

sacada, garagem.
R$ 70.000,00 (próx.

. escola carro�sel)

REF911 • Vila Amizade • Area Térrea cl
sala cónil.de 80m' c/abwc 's, 2 qtos,
.Iav., gar. Area SupelÍor cj 3'qtos, bwc,
sala, cozinha, área de'serviço, sacada.

_. Área total de-eonsír - 260m2. R$
, J 80: 000,00.

REF9'45 - Rio Branco - üote com

570,75m2 com casa �e maeelra
som 2 qtos, bwc, sala, cozinha,

despensa, garagem. R$ 38.000,00

REF932 - Centro - Casa alv. cf 4

quartos, 3 bwcs, 2 salas, área de

serviço, chur,.Lote cf 743,2m2. R$
250.000,00

•
r

Ham
imóveis

--.......,

Rua. 28 de Agostos 1445
EM GUARAMIRlM

,.
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3370.1122 I 9117KU1122
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro
Esquina com a Rua Marina Frutuoso
CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul- SC

www.ivanaimoveis.com.br
ivana@ivanaimoveis.com.br

..

I

Ref 2001- Apto no Bairro Centro, Reso Vancouver, com 1

suíte, 2 dormitórios, sala de estar, jantar, sacada com

churrasqueira, bwc social, cozinha, área de serviço, 2 vagas
de garagem. Aceita Financiamento Bancário.

na
Corretora de

I
Ref 2004- Apartamento
no Bairro Czerniewicz,
Res. Layne Fernanda, com

1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc social,
área de serviço, sacada
com churrasqueira, 1

vaga de garagem. Preço
R$ 137.000,00

Ref 2000- Apartamentos em faze
de construção no Bairro Vila Lalau
com, 1 suíte, 2 quartos, bwc social,
sala de estar I jantar, cozinha,
lavanderia, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de garagem.
Preço R$ 128.000,00

.

Ref 2015- Apto no Bairro Vila Nova,
Bas, Porto Seguro, com 1 suíte, 2
dormitórios, sala de estar, jantar, sacada
com churrasqueira, bwc social,
cozinha, lavanderia, 1 vaga de garagem.
Preço R$ 165.000,00Re12017- Apartàmento 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

finànciamento bancário.

3376·1804
9904·2076

Rei 071 • Chico de Paula - Casa de
Alvenaria cf 70m2 - 3 qtos, bwc, sala,

cozinha o Terreno cf 385m' - R$
55.000,00 (Próx. Menegotti Malhas)

Ref072 - Rio Cerro

Terreno com 27.000m2

R$1250000,00

c.� • ....::::::::-
s�

COMPRA- VENDE - FINANCIA
Confiro Nossas Cartas Contempladas

Utilize seu FGTS e saia do aluguel!
CARTAS DE CRÉDITO

Créditos Parcelas
R$10mil R$ 89,00
R$20mil R$ 180,00
R$70mil R$ 625,00
R$100mil R$ 892,00
R$150mil R$1.071,OO
R$190mil R$1.650,OO
Fones: (47) 3222..2853/9980·1928
www.realeonsoreios.com.br
sac@re,alconsorcios.c.om.br

FaleonUne
'- gibacont@J1;otmail.com

R
Corretor de ImóveisCREC1121S2

ReI 075 - Barra do Rio Cerro - Casa de
Alvenaria (em construção) C/128m2 - 1

suíte + 2 qtos, bwc social, sala, cozinha,
copa, garagem c/ vaga para dois

automóveis, área de serviço, área de festa
c/ churrasqueira - Terreno c/336m2

Nem_glll&wt!'�4�
COMPRA I VENDE I ALUGA
nemezioímoveís@pop.com. br

9974-1915 I 9923-6418
���������'�������%������9

Schroeder: prox. Marisol3Q d + dependências faltando acabamento.RS45mil
Schroeder:Lot. Garcia 20. d+ dep. De madeira R$45mil

I'

Schroeder' Braço do Sul: 20 d + dep. Falta cobertura + acabamento R$4Bmil
Schroeder Centro N: 2 Q. 0+ dep. em Constr. entrega aprox. em 60dias
R$95mil t

Schroeder Centro: 180m2 otima para ponto comercial R$167mil
Schroeder: 3D. garagem para 2 Carros R$127Mil.

Ultimas unidades lot. Santo Antônio 30rni! ou 5 mil + Parcela.
Schoroeder Braço do Sul :450012 R$20mil
Schroeder Centro: 560m2 esquina R$57míl
Schroeder Centro N:430m2 esquina R$56mil
Schroeder Centro N:540m2 45.900.

e aA" 3372 ..1081cdSQl1mtl!!e:r
. Edson 9608-0000 I Afmerí 8826-1460

Corl'i:wr d� ImóvwlS Rua Emílio Steín, 357 Centro (próx. a Net)
�ECttSC !'til, IS$(} IMÓVEL Investimento Seguro

www.mullercorretor.com.br

Céd.2010 - OFERTA Apto
B.Camboriú " quadra do mar,2

ctos., slfestas/ jogos play
ground, cam.seq., sauna úmida,
Portão Eletr. Vaiar: RS 210 mil.

Aceita carro até 35 mil.

Cód. 3035 - Jguá 84 - Terreno
+1· 1.400 m2 escritcl Glalpão'pré

construído em fase de
acabamento, própria para oficina

ou Indústria. Valor R$ 48 mil

Cód.3036 - Praia de ftajuba
- 2 Terrenos +/- 300 m2

cada, valor R$ 20 mil cada

PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Temos projelós com equipe de arqunetos e engenheiros, com grande

experiência no mercado <le construções."Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta;
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.'

FINANCIAMOS PELO

.....",
DELLAGIUSTINA

'fErrgenhMa'

k�iEQ�:r:�E DO C��R�TàR l:MOBJ:L�Á,RIO;ED�q� M,ÜLLER:p;,�;;Êj�}�'
i �''i;%II«J�i&'A'"TODQS).!JM;FEL:[z.:JNATAL E,�M PROSPERQ 2Q09"'12.""';'jb'"
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ATENÇÃO: A VIVENDA '

Imóveis, estará a partir de
janeiro/2009 contratando
profissionais de ambos os

sexos, com ou sem

experiência, para atuarem
como Correlores de Imóveis.

Necessário: maior de 20
anos, ter veículo próprio,

escolaridade médio completo
,

(segundo grau), ter
dinamismo e boa

comunicação,
Candidatos enviar currículo

para e-mail
irio@vivendaimoveis,com ou a

partir de 06 de janeiro de 2009
direto na VIVENDA lmóveía

REF 189 - Ilha da Figueira - R

Sta Julía n0181 - apto 02
dorrn. sala de estar, bwc,
COZ., e lavanderia. Térreo. R$
600,00 sem valor de
condominio

REF 278 - João Pessoa - Rua

Francisco Panstein, 204 -

(Próx. Escola Machado de

Assis) casa alv. 01 suite com

closet, 02 dorm, bwc, safa

estar, sala jantar, coz, lavand,
área festa, garagem + 02

dorm, bwc. R$ 650,00 + R$
20,00IPTU.

REF 287 - Nova Brasília - Rua
1

José Menegotti, 180 (próx.
Angeloni novo) casa alv.

I-----------+-....:....----'----'--+---------......j.---------+------------'------ ..... 200m2, 03 dorm, sala, Cal,

bwc, lavand, garagem. R$
1.400,00

Franzener - casa alv., 01 suite,
02 dorm., sala, coz., lavand.,
bwc, garagem. R$ 900,00

REF 304 - Barra - R Benjamin
1----------+------ -1----,-------1----------+-----------'-----'------I Pradi 1678 - sobrado alv.,

parte superior: 04 dorm., 01
bwc. Parte inferior: 01 bwc,
sala COZ., lavand., garagem.
R$ 900,00

Planincheck - sala comercial
com 120 m2 , com lavanderia, 01

bwc, sala, garagem por R$
1.300,00

REF 173 - Centro - Rua próx.
t--_,_-�==---=-����=�=�=__+_--------�---------+_-----;..---.....-----....:...----I Praça Ângelo Piazera, próx.

Importway - sala cf 65,00m2•
,

R$ 1.500,00

REF 286 - Centro - Tuffie

Mafhud, 86, (Rua do Arthur

Muller) sala comercial sem

acabamento 120m2 com 02
bwc. R$ 1.500,00

Rio de Janeiro, sala comercial

t'=========::t--------__-f--__-------+- ----+-===__-- -+__====__-----I 120m2 com sObreloja, 02 bwc,
02 entradas com portão
eletrônico. R$1.200,00

próximo portal de Jaraguá do
Sul com 500m2• R$ 3.865,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3Z15 ...3934 Plantão: 9148... %144
veudils@SP' JuloteiHtfJtJJotadflra.t,nft. "1*

�, ,.

SPLELJ� ORE
INCORPORADORA

Residencial Grand Life
Viva o que a vida tem de melhor!

Edifício ct 7 pavimentos
Elevador

1 ou 2 vagas de garagem
Área gourmet na cobertura ct terraço

Aptos crnplos- Suíte + 2 dormitórios
Sacada gourmet

Medidores de água. luz e gás individuais

Tubulação para água quente
Previsão pi climatizodores do tipo "Splif'

Localização Nobre: Vila Nova

R. 25 de Julho. esquina cf a R. Guilherme Wackerhagen

Apart1ide
R$ 144.900.00
Olreto ÓOfi'Hl
I�ro

Residencial Juliana

Aptos cl suite + 2 quartos. sacada
ct churrasqueira. garágem e

demais dependências. 100m2 .

privativo.
Apto 306· R$ 155.000,00
Apto 406 -R$ .159:{l00,00

Juliana Majcher Santos
Corretora de Imóveis CIooI1_

julianamajcher@terra.com.br
3275-3934 9148-2144

ResldencIaI Gran Ramó
�os cf 2 quartos OU &llfe + 2 quartos

Centro. Vogas de garagem eldras.
A parIjr de R$ l04.500JlO

EntregaAbr. 2010
Casa em Consfn..lçãO - ezerntewlcz
Porcelanato, piso
laminado. previsão
para Split e água
quente. Ambientes
omplos. Surre -ê- 2

quartos. chonoqoeíro.
garagem pi 2 carros .

. R$ 325.000.00 ---�--

Residencial Betel
Apto ct 2quartos.
Enlrega: Maio 09.
R$ 85.000,00
RnancláveL

LocaliZação: Baependii

Apto Surre + 2Q
Churrasqueira.
garagem.
Czerniewlcz.
RS 150.000.00 Financlóvel

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• LOTEIA • ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇ

imobiliária

.c
CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM Nossa

QUATRO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!

LOTEAMENTO VOLKMANN - ReI. 30.560,--- ------
-

--
.-- ------

- terrenos totalmente planos \
- será entregue com asfalto \
- total infra-estrutura
- próximo a escola, igreja,
posto saúde, supermercado,
banco, posto combustivel

.

- entrada + parcelarnento
direto com a imobiliaria

\
\

.

o Empreendimento terá:
- Campo de futebol;

- Quadra de Vôlei;
- Quiosques com

churrasqueiras;
\ - Playground (espaço kids);
\ - Bosque ecológico;

- - - -

- Redário.

ReI. 30,504 - Loteamento Maestri
Jaraguá 99 - Excelentes terrenos

bem próximo a Malwee.
Lotes a partir de

R$ 37.000,00 cf entrada e

o saldo parcelado
direto c/_a imobiliária

"

Ref. 40.102 - Corupá - Ct,ácara c/
lagoa c/ 1 casa de alv. c/ 2 dormi!. -

sala - cozinha - bwc social -

.

garagem. R$ 70.000,00

Ref. 15.131 - Amizade - SOBRADO 100%
NOVO SENOO 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.LOCALlZACAO PRIVILEGIADA.
ESTUDA PROPOSTAS E FORMAS DE
PAGAMENTO PODE SER FINANCIADO E USAR
O FGTS - ASSESSORAMOS TODO� OS
TRAMITES. VENHA NEGOCIAR, ESTAREMOS
AGUARDANDO SUA PROPOSTA!

�

,

k�;�'· ��� �� ,t
"'r:l:""

"

-

�-"-""'''''''' '" c-:
, .' ..._"

"': ',� .

�

Ref. 15.134 - Tifa Martins -

Sobrado c/ ótima localização c/
suite + 2 dorrnt. - bwe - sala de
estar - COZo - área de serviço -

garagem p/ 2 carros.

R$175.000,OO

ReI. 60.018 - Sehroeder - Terreno
totalmente plano c/ 8.250.00 m' - cf
galpão pré moldado c/ 750,00m' -

mezanino e salão para depósito -

guarita e portão eletrônico- 7 salas
térreo - bwe - entrada indo pi carregar

e descarregar mercadoria. R$
1.300.000 00

Ref. 10.584 - Vila Lenzi - Gasa de
alv. c/ 152, 14m' - suíte - 2 dormi!. -

sala de estar - copa - cozinha -

bwe - área de serviço - garagem pi
2 carros. R$ 170.000,00

ReI. 30.584 - Santa Luzia - Terreno c/
922.228,50 m' - ribeírões - cachoeira -

17km do Centro - rua pavimentada -

iluminação pública/energia.
RS 695.000.00

Ref. 15.127 - Nova Brasilia - Sobrado c/
495,00m2 - 3 dorm - 2 bwc - sala

TV/estar/jantar - eoz - lav - gar - + 1
edícula cf 1 dorm - bwc. R$ 233.200,00.

ReI. 10.557 - Tifa Martins - Casa alv c/
96m2 - 3 dorm - sala estar - coz -Iav :

bwc - despensa. R$115.000,00 -

ReI. 10.689 - João Pessoa - Casa de alv.
c/ 2 dormit. - cozinha - sala - bwc. Terreno

residencial e industrial. R$ 97.000,00

Ref. 10.607 - Vila Rau - Casa de alv.
localizada a 500m da Unerj c/ suite + 2
dormit. - sala - coz. - bwe - garagem. R$

120.000,00

"',.,"'"
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VENO.E-SE LOTES NOS BAIRROS:
Amizade (M.I. 47..4461,

Barra (M.I. 56.951),
e Guaramirim (M.I. 22.0471.

EM. BREVE: ,

- Res. Mogtserrat fCond. Eechad,ol
Residénéial Villagio' {próx. ArJV Auroral

- Casas Geminadas, João Pessop.
.-'_}\<

IMÓVEIS-----------

I FraDe"seI Alves
FINANCIAMENTOS

C'a, .. t<f\"'A#Ia .,?&
-

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito Junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

3370-6480 I 9609-0736
www.franciscovende.comlimoveis@franciscovende.com

Cód. 0180 - Casa Alv,
Figueira c/3 quartos, 2

bwc, copa/cozinha,
sala,etc ... R$ 110.000,00

Cód,0159 - Casa de Alvenaria
Figueira c/3 quartos, lote de

417m2. R$120.000,00

Cód. 0172- Casa alv. Tifa
Martins c/03 quartos.

R$ 75.000,00

Cód. 0183 - CasaAlv. no

Bairro Águas Claras c/ surre
+ 2 quartos. R$165,000,00

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

3371-2117r

INTERIMOVEIS Acesse outras opções em noss.o site

www.interimoveis.netINTERMEDIÁRIA DE' IMÓVEIS LTDA.

ALUGA - ILHA DA FIGUEIRA - Apart. 03 dorm. (1
suíte), sala, coz., área serv., bwc social, sacada e

garagem. Resid. Hilamar. Aluguel: R$ 650,00
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. 01 dormit., sala, coz .. , área

serviço, bwc, sacada cf churrasq. garagem. Rua Preso

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
- E9. Menegotti. Aluguel: R$ 550,00
ALUGA - CENTRO - Sala comercial cf área aprox. 70
m2. Rua Reinaldo Rau, 86 - Ed. Mário Tavares (10
andar). Aluguel: R$ 350,00

.

ALUGA - TRÊS RIOS DO SUL - Sala comercial área
aprox. 60 m2. Rua Preto José Bauer. Aluguel R$ 450,00
ALUGA - VILA NOVA - Sala comercial área aprox. 120
m2. Rua Emmerich Ruysam esq. cf Guilherme
Wackerhagen (Próx. Fórum).
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Pet Shop e Consultório
Veterinário

Sob Nova Direção
9973-9399 I 3371-0026

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila Lalau

'.

Per Shop e Canil

babyd�lIy
* Adestramento de cães
* Aluguel de cães pi guarda
* Banho e Tosa com táIi dOI
* Creche para cães
* Compra e Venda de filhoteS
* Hosped'lem

(47) 3370-1645
Rua Fritz Bartel. s ln - CEP 89256-120 -

Baependi - Jaragua do Sul - SC

9123-0657
www.fotolog.terra.com.br/ajapra

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sobrado de alv., de
282m', 03 moradias, 03
sala comerciais(110m').

comercial no terreo, terreno Lote 729m', fazendo
de 414m', em frente ao fundos para o rio, ótima

portão da WEG I. Valor R$ vista, propicio para

185.000,00. Aceita troca por clinicas e ótimo ponto
02aptosde02a03quartos. comercial. Valor R$

.� � .. __ ._.__ ._ .. _ _._. ._. __ _.... 2_��:g�g�gO .

IMÓVEIS
Rua: Angelo Rubini, 972 . Barra do Rio Cerro

isacarlini@hotmail.com Plantão de Vendas

9965-9934 CRECI/SC 9.419

Corretor de Imóveis
_ (RECI " 13252 Compra, Venda, Locação e Administração

leasa deAlv. 114m2, uma!
: suíte mais um quarto.]
igaragem e demais:
[dependências. Bairro]
[Sernínárto. Valor R$i
1125.000,00. Liberada:
f para financiamento.

_ ] Terreno com 67.50'Om2• Com 15 mil pés
:" i de eucalipto com idade de 5 a 7 anos.

Corupá, pelovalorde R$210.000,OO

Casa com 112m2, terreno!
567m2, 02 quartos, 01 i
suite, aquecimento solar, i
cozinha, copa, sala.]
banheiro, garagem, toda:
murada; portão eletrônico, i
excelente acabarnento.l
vaJor R$ 110.000,00 mais i
financiamento de R$ i -

50.000,00.
'

,

!e h á c a r a c o m'
:125.000m2, casa mista.:
[pis cina, p as taqern.] I 2 . ,

[Iaqoas, 10.000 pés de: erreno com , Ca�a de alv, 82m .Baírro

[banana, a 7 Km doi casa de alv. 105m', mais Joao rOZlnl (cohab),
: e': um Bar com mais de Corupa. Valor de R$

icentro de orupa-Se,: 100m'. Bairro João Tozin], 45.000,00 quitada.
i�alor. R$195.000:�O oU:Corupa. Valor R$ Aceita carro ate R$
[área menor neoociável. '120.000,00. 15.000,00.

Terreno com 2.680m,.1
Galpão pré moldado i
com :319m', localizado i
no Bairro Ano Bom. i
ValorR$195.000,00.

.

I
:casa de alvenaria, com

i 136m'. 03 quartos e demais
[dependências, Localizada
'no Bairro João Tozini. Valor

iR$120.000,OO.

c h
á

c e r a co

:

136.000m2localizada na, :
Estrada Serra do Boi a.l
16Km do centro de.:
c o rup á. Valor R$ i

45.000,00.
.

Roberto Seidel. 1142. Corupá. Fone: 3375 -2031 e 9135-4977.

Ref. 1007 Casa mista na

Barra (em madeira de Lei),
prox. Malwee, 4 dorm,
murada R$ 100.000,00

Ref. 1061
Casa de alv,
1 suite, 2

dorm, sala e

coz/integrad
a, 2 bwc,
área de serv,
varanda,
Garagem,
Valor
150.000,00

Ref. 1053 Áre_a de

47.696,00m2 e/casa
e 2 lagoas, 3.000 Pés
de Palmito, ribeirão cf
nascente, Guaramirim

bairro Amizade
R$ 380.000,00

Ref. 1013 Casa em

construção. 1 suíte +

2dorm, garagem, em

Guaramirim, Bairro Avaí,
R$ 165.000,00

Ref. 1063 Casa de alv. no

Rio Molha, 1suite, 3dorm,
copa cozinha, sala estar,
lav., garagem 2veiculos

Ref. 1036 Casa de Alv.
3dorm, em Guaramirim,

bairro Avaí, R$ 110.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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*Apar
Dois d 'ltrios, Bwc

social, sala estar/ j&nta�>,
cozinhao Iavanderta,
sacada
churra �ira em aço j:n�
e uma vaga de garagem.
Área es ornada total dé.�i
1,20,95 área privattva
d� 75, "

'[CBARD
�(thur Gu quiná tom

Próx.: I.. Igreja Rainha a z

Vila nqva - Jaraguá do Sut
,

.

e�orativo na Fachada, cobertura do condominío
; ( f para Ltap �ouse), coztnhã/

Q..e .

". . .. �. ),�: infra-este
, �lPO Spht e - NOVIDAD '?'

panorâmica para àrea v Iação para água quente opcional, e

�:tubulação para TVa cabo, fio terra para computador, portão / porteiro
sem janelas,de um apto para o outro, todos os amb'" tes com ilumina

,,"') ;�;âq é incorporação!'
Construção pelo Sjst�)Úá' Q,e,; condornínio fechaClo a preço de cu
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m o CORREIO DO POVO
FIM,iE·SEMANA,
..

IMÓVEIS------------

- ReSelVe.SBrvl,ç.os pay-per-use (governançae lavanderia) e áreas o\'}l1'l.uns
no \Vef:)sttlôl do empreendimento. 'Disponha de tecnologias que ajudám a

economfzar ene{gfia, água e-pessoas, mantendo o valor {ia .çoOIlomínio
aeesslvsl,

íl.l}���� ti� pam ser ses haltm?t natural, Por isso, oferece

� \lI,1lIl.e ��� �� lOO'll' � 0100 c:ompMo com atrações para .seus

���$W;ll�.
,� Eco Clean: reutilização da água da chuva para limpeza gerak
- Eco Clean Car: vaga para lavar o carro cem água captada da chuva.
- Coleta seletiva do lixo.

Incorporação e Construção VENDAS

LEIER�EMPREENO,�ENTOS ,

IMOB1L'ARIOS t

2101-0500-(47) -

..... :;II!
i!it

I,
I'

Visitp O apartampnto dpcorado
pm novpmbro na rua FrPdprico
Curt Albprto Vaspl - Bairro Vila Nova

Informaçõps: (47) 9922-7480

GRUPO �ESTRUTURA wTERiACO
www.grupopstrutura.com.br

, I,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA • VENDE • ALUGA • ADMINISTRA 3055-0900
e�\\zando sonho8/•

Plantão 9987-1004

CZERNIEWICZ - CASA ALTO PADRÃO 1 suíte cl
closet, 2 quartos, 2 bwc, 2 salas, escritório,

lavabo, cozinha mobiliada, área de festas, quintal,
garagem pi 3 carros. R$ 380.000,00. Aceita outr

imóvel como parte do pagamento

Cad. 383 - Casa 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 construida 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



(47)3275-1594
-

Plantão de vendas- 9121-9933 www.parcimoveis.com.br
achave@netuno.com.br

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

Rei. 3816 - Centro - Edifício Klein - 1
suíte, 3 dormitórios, 2 salas, copa,
cozinha, 2 BWC, área de serviço,

sacada grande cf chur. e 02
garagens. «apart ao lado cf 1

dormitório, coz., BWC, área de ser.

R$ 350.000,00

Edifício Vila Nova 03
dormitórios, sala, cozinha, BWC,
área de�erviço e garagem. R$

115.000,00

Belvedere Residence:
3 suítes, sendo 01 suíte 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

Residencial JK :01 suíte, 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

Plçarras _ Apartamentos a partir de
163,00m' de área total, sendo 1

suíte, 2 dorrn, demais dependências e

2 vagas na gar., ou cobertura duplex
com área total de 312,00m'. Prontos

para morar.

Consulte-nos.

Rei. 3802 - Apartamento com

111 ,00m' total - Edifício Vitória Régia -

Vila Lalau, com 3 dormitórios, demais
dependências e 1 vaga de garagem.

R$144.000,00 (aceita financiamento)

REF. 3852 - Baependi -

Residenciallpanema!
Leblon - 01 suíte, 02

dormitórios, sala, copa,
cozinha, BWC, área de

serviço e garagem.

ReI. 2101 - Tifa Martins -

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

sem benfeitorias.

ReI. 350 - Tifa Martins _ Casa Mista
com 66,00m2 e terreno com

350,00m2, 3 dormitórios, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, bwc e

área de serviço. Fundos com área de
28,00m2, sendo sala e banheiro.

R$ 78.000,00.

ReI. 0650 - Chico de Paula _

Casa madeira com 80,00m2 e

terreno com 360;oOm2, 2
dormilórios, sala, cozinha, bwc

e área de serviço.
R$ 50.000,00

REF. 601 - Nova Brasflia - Sobrado
A1venaIia ,310,OOm2 com 1 suite, 3
dorrn., 2 salas, COZ., 02 BEC, área de

ser., área de festas com churrasqueira
gar. Terreno com 473,00m2. -Imóvel

ideal para fins comerciais

mista - 3 dorm. sala. COZo BWC

cf garagem. Terreno com

373,00m2.
Valor R$ 150.000,00

REF. 238 - Barra do Rio Cerro - Casa
alvenaria com 146,00m2 e terreno

com 302,00m2, sendo 3 dormitórios,
2 salas, 1 BWC, 2 vagas de gar. e

demais dependências. R$170.000,00.
Aceita apartamento e carro como parte

do pagamento.

COR.RETOR DE IMÓVEIS

3371-2357
Plantão: 9135-8601

R.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

www.parcimoveis.com.brlvilson@parcimoveis.com.br

CÓD 135 -' APARTAMENTO JARDIM DAS MERCEDES, Vila Nova, próx.
Beira Rio, com 50m2, com 2 quartos. R$ 83.000,00.

CÓD 219- TERRENO PADRÃO, com 9.045m2• ilhada Figueira. Ao
lado da Real Vidros. R$ 520.000,00

244- TERRENO PADRÃO, com 3.334m2• Ilha da Figueira. Em frente a

Indumak. R$ 300.000,00.

CÓD. 123 - CHICO DE PAULA, casa alvenaria com 132m', com 1 suíte + 2
quartos, terreno com 445m'. R$160.000,00

GUARAMIRIM - LOl DENKER, terreno com 360m2• R$ 35.000,00, R$ 45.000,00 e R$ 55.000,00. (NÃO PODEM SER FINANCIADOS VIA BANCO)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



47 3371.8814

II o CORREIODO.P9VO ��---------------FIM·DE·SEMANA,
. �

13 anos

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415

www.parcimoveis.com.br

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

REAL PARQUE
---residenciaJ--

IMOVEIS PA. LOCAÇAO
-----------------------------------------

Plantão:
9973-8335

APTO COM 02 QUARTOS - ED. ALGARVE - PROX.
CENTRO- R$ 500,00

Consulte-nos!
��@jj�
� ([illj[OO)

.

-,

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais

. Sala cml.(Centro·próx. Macol) 1° andar cf 32m2• R$ 400,00

. Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - prox. posto Mime)

cf aprox. 35m2. R$ 400,00
- Ed. Ertca(Centro - próx. Verdureira da Raquel) cf 35m2 R$ 400,00

- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00.

- Ed. Tulipa(Centro - próx Beira Rio) cf 74m2 cf mesanino R$ 700,00
- Sala Comi (Barra-prox. Ponte da Argi) cf aprox. 100m2, 02

vagas de est. R$ 1.000.00
- Sala comI. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) ri aprox. 100m2 ri mezanino. R$1.000,00
- Sala cml.(Guaramirim -lateral Sr 280) cf aprox. 90m2, cf 02 BWC. R$ 1.100,00

- 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. Bertim) cf aprox. 960m2• R$ 5.000,00

- 2 galpões em construção(Nereu Ramos) cf 900m2 cada. Valor é 7.800,00 cada.

- Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cf aprox. 550m2. R$ 15.000,00

- Galpão(Nereu Ramos) cf 900m2 R$ 7.800,00

- Galpão Barra(fundos Ciluma) Terrno com 5.000m2 R$ 5.000,00

Terrenos Para Locação '.

- Terreno (Chico de Paula, próx, Geração 3000) cf aprox. 350m2. R$ 380,00

- Terreno( Ilha da Figueira - próx ..Brasão) 3 mil metros R$ 1.0QO,OO
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) cf 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...

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:

- Ed. Nathalia Schiochet(centro - Próx. Angeloni antigo) R$ 400,00
- Ed. Manacá (Centro - fundos Museu WEG) R$ 410,00
- Apto Dona Antonia (Próx. Lojão da Vila) R$ 440,00 cf condomínío
- Ed. Lilium (Vila Lalau - próx, Marisol) R$ 450,00

.

- Ed. Phoenix (Centro - em frente Majoka uniformes) Alto padrão, todo

mobiliado. R$ 1.600,00

.

02 Quartos:

- Ed. Alberto Marangoni (Próx. posto MIME - Vila Nova) R$ 620,00
- Ed. Sunflower (Nova Brasília) cf suíte R$ 600,00
- Ed. Maria Alice (Ilha da Figueira- próx. Hotel Panorâmico) A partir 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 suite. R$ 650,00
- Ed. Imigrantes (Rau - próx. UNERJ) R$ 500,00
- Ed. Caliandra (Vila Nova - próx. Via Pão) R$ 580,00
03 Quartos:

- Ed. Emilie (Centro - em cima da Imob. Séculus) cf suíte. R$ 700,00
- Ed. Bartel (Baependi) Corn suíte. R$ 580,00
- Ed. Carlos Spézia (Centro) R$ 800,00
- Ed. D'ltalia (Czerniewicz - próx. Canarinho) Semi mobiliado. R$ 750,00
- Ed. Phoenix (Centro - em frente Majoka uniformes) cf suite R$ 920,00

Casas;

- Casas germinadas(Santo Antônio) cf 01 quarto R$ 270.00

- Casa alv Rio da Luz (próx. SEARA) cf 03 quartos. R$ 420,00
- Casa alv (Centro de Schroeder) Nova, cf cozinha mobiliada. R$ 750,00

- Casa alv Centro(Fundos Angeloni novo) cf suite. R$ 1.500,00

- Sobrado Baependi - com piscina, mobilia sob medida. R$ 2.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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13 anos

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

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

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref 1 003 - Cenlro •

Ed. Dianlhus -

Cobertura Duplex com

3 suites, 5 bwe,
amplas salas de estar,
jantar, ehusquareira
integrada, cozinha,
lavanderia, 2 vagas de
garagem, área total de
422m'.
R$ 590.000,00 mais
folos em

www.seculus.nel.

Rei. 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, s.de
festas.
R$ 315.000,00.

Rei. 1016 - Vila
Lenzi - Edif. Novo
Horizonte. Apto cf 1
suíte + 2 quartos, 2

banheiro,
acabamento
personalizado, teto
rebaixado em gesso,
possíbncaõe de

alterações internas.
R$179.691,57.

ReI. 1020 -Ilha da Figueira - Edif Maria
Alice - Apto novo, el 1 suíte + 1 quarto,

sala, cozinha, bwe, área de serviço, sacada
el churrasqueira, 2 vagas de garagem,

prédio el salão de festas. R$130.000,00.

-

Ref. 1000 - Ed. Argus -Apart el suite
mais 2 qts, semi-mobiliado, sacada,

sistema de água quente á gás, 1 vaga de
ar. Prédio com elevador. R$160.000,00.

Ref.018 - Czerniewiez - Sobrado el 3
quartos, 2 bwe, garagem com 140m',
semi-acabada e terreno com 540m'.

R$145.000,00.
Rel.1 01 O Cenlro - Ed. Juliana - Apto -1
suite + 2 quartos, demais dep, sacada,
churrasqueira, garagem. R$ 138.000,00

ReI. 007 - Champagnat- casa c/300 m2 de
área, sendo suite c/ closet + 2 quartos, dep.

empregada, sala de estar, jantar e de lV, salão
de festas e demais dep., Garagem para 2

carros. R$ 42�.000,00.

ReI. 002 - Cenlro - Casa el 3 quartos,
e demais dep., boa localização pi ponto

comercial. - R$ 345.000,00

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

ampla área de festas.R$f20.000,00.

Rei. 1008 . Czemiewicz • Ed. D'ltáIia,1
suíte mais 2 quartos,demais dep., 1

ara em. R 128.000 00.

• ReI. 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)

Ref. 0032 - Estrada Nova - casa C/ 2

qtos, escritório, bwc e demais dep, garagem - R$
98.000,00 Aceita finan. bancário

ReI. 1022 - Vila
Nova - Apto el
1 suite, 2

quartos, sacada
el ehurrasq,
gar., móveis sob
medida,
acabamento
diferenciado.
R$ 170.000,00.

ReI. 1002:. Vila Nova - Apto com 2

quartos 2 banheiros, demais dep.,
garagem, cozinha mobiliada. Aceita

financiamento bancário. R$122.000,OO.

Ref. 0016 - São Luis - C/ suite máster e closel, 2

qtos, 3 salas, escritório e demais dep., área de
festas, piscina, garagem para 2 carros -

R$ 340.000,00

ReI. 4005 - Rio Cerro II - Chácara com

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

aconchegante. Suite + 2 quartos, closet

coniugado, instalação p/ água quente. Sala,
cozinha e área de churrasco integradas. Fogão à

lenha e lareira. R$ 345.000,00

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

Ref. 2000 - Schroeder I - Terreno cl 336m2. R$ 32.000,00

Ref. 2020 -Guaramirim - Loteamento K'panema com 430,63 m2 - R$ 58.000,00 .• ReI. 3000: Corupá - Galpão
industrial no Parque Ano Bom, com

4.000 m', terreno com 22.000 m'

Consulte-nos
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
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MENEGOTTI
M o LB R A

CRECt550·j
IMOBILIÁ

MENEGOTTI
3371·0031

www.parcimoveis.com.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

5710- GARIBALDI- SíTIO - 33.000m2 -

CASA ALVEN- 60,00m2 - 3 DORM - SALA
- COZ - 8WC- GAR - R$ 55.000,00

5995 - RIO CERRO 11- CASA ALV.
60,00M2 - 2 DORM, COPA/COZ, BWC,

LAV, TERRENO 322,OOM2 R$ 60.000,00

5975-RAU-CASAALv' 70,00M2-2DORM.1
BWC, SALA, COPNCOZ, LAV, 1 VAGA GAR
TERRENO 300,00M2 - R$ 125.000,00 (ACEITA
TROCA CASA NABARRA DO RIO CERRO)

VENDE-SE ÁREA
DE 4JOO,OOM2 NO

CENTRO DE
GUARAMIRIM - SC

VALOR DE M2
R$ 236,00

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

VALOR R$ 85.000,00

5976 - ESTRADA NOVA - TERRENO
483,00M2 - R$ 50.000,00

5974-TIFAMARTINS-CASAALV.170,ooM2
- 3 DORM, 3 BWC, SALA, COPA/COI, LAV,
1VAGA DE GAR, CHUR, TIERRENO 3oo,00M2
-R$175.oo0,00

VENDE-SE
ÁREA EM SCHROEDER .. SC

105.000,00M2
(ÓTIMA PARA

LOTEAMENTO) .

R$ 1.300.000,00
5968 - NOVA BRASíLIA - CASA MISTA 9O:00M2,
300RM, SALA, COPNCOl, LAV, BWC, GAR. -

TERRENO 256,5OM2 R$117,OOO,OO
.

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

R$140.000,OO

TERRENOS

5788-ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 70.000,00

5844- ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 80.000,00
5926- CHICO DE P. 435,00M2 R$ 55.000,00

5973 SCHRDEDER 105 000,00 M2

R$ 1.300.000,00
5696-POMERODE 412,OOM2 RS50.000,00

5914-JGUÁ ESQUERDO 90000M2

RS140.000,00
S928-RODOVIA DO ARROZ 166.000,00M2
R$ 220.000,00
5924-TRÉS RIOS DO SUL- 20.000,00M2

R$ 250.000,00

5837-ÁGUA VERDE-14.700,00M2-
R$ 300.000,00
S920-GUARAMIRIM- 55.700,OOM2
RS 300 000,00
S929-RODOVlA DO ARROZ 372.000,00M2
R$ 495.000,00
5937- VILA LENZI-609,00M2-R$ 65.000,00
S938-VILA LENZI 609,OOM2 R$ 65.000,oq
5972-ÁGUA VERDE - 465,00M2 R$ 90.000,00

5966-ÁGUA VERDE-465,00M2-R$ 53.000,00
5978-ÁGUA VERDE 450,00M2-R$75.000,00

LOCAÇÃO
kASAS;
- CASA EM SÃO BENTO 00 SUL· RUA ANO

BOM, 1380 - 02 aTOS. SL. COZ., BWC, LAV E
GARAGEM. TERRENO BEM GRANDE COM MAIS

02 RANCHOS-PRÓXIMO A CORUPÁ. VALOR DO
ALUGUEL: RS 300,00
BAIRRO ÁGUA VERDE -

- RUA THEREZITA MENEGOTTl ROCHA, 393-
RESIDENCIA ÁGUA VERDE 01 SUíTE + 02

QTOS, SL, COZ, BWC, GARAGEM. VALOR DO
ALUGUEL: RS 1.000.00
- RUA CARLOS HRUSKA.240·PRÓXIMO A

UNERJ - 2 DTOS. SL, COZ, LAV., BWC BANHEIRA

E GAR. GÁS CENTRAL PARA COZINHA E BWC -

VALOR DO ALGUEL: R$ 700,00
BAIRRO ESTRADA NOVA
- RUA JORGE VERBINE- RUA 1183-CASA
ALVENARIA 01 SUíTE + 02 aTOS. 02 SLS,
COPA,COZ, BWC,LAII, CHURRASQUEIRA E

GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 800,00
- RUA JOÃO MIGUEL DA SllVA,514- CASA
MISTA 02 ores, SL. COZ, LAV, BWC.
GARAGEM - VALOR DO ALGUEL: RS 220,00
- BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE - RUA RI- AO
LADO CASA DA ANTENA 2 oros, SL, COZ, LAV.,
BWC, GAR.- VALOR DO ALGUEL: R$ 320,00
- BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - RUA ANTONIO
KOTCliELA, 105 - CASA DOS FUNDOS 02

QTOS, SL, COZo MOBILIADA, LAV., BWC, CHUR.
COM BANHEIRO, ÁREA EXTERNA E GARAGEM
- VALOR DO ALGUEL: R$ 615,00

APARIAMENIoS;
- BAIRRO CENTRO - RUA MAL DEODORO DA
FONSECA- APTO EM CIMA DA LOTÉRiCA 02

QTOS, SL, COPA, COZ., LAV,
BWC,GARAGEM.vALOR ALUGUEL:R$670,00
- RUA JORGE LACERDA, 310- AP. 203-EDE SI'
LUZIA 01 SUíTE + 01aTO, SL, CQZ, BWC, LAV.
GARAGEM,SACADA COM CHURRASQUEIRA.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 660,00 + 60.00 CaNO.
- BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - RUA
GUILHERME BEHLlNG, AP.302- 01 SUíTE +02

aTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM,SACADA.
VALOR 00 ALUGUEL: RS 700.00
- RUA JOSE TEHOOORO RIBEIRO, AR201· 01
SuíTE +02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAII,
GARAGEM,SACADA COM CHURRASQUEIRA.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 630,00 + CaNO.
- BAIRRO CZERNIEWICZ - RUA JORGE
CZERNIEWICZ, 960· RES. GUILHERME APTOS
DE 02 POR RS 550,00.
- BAIRRO AMIZADE - RUA ARTHUR GUINTER -

AR 402- Bl.. II 02 aTOS, SL, COZ, BWC. LAV, E

GARAGEM VALOR DO ALUGUEL: RS 500,00 +

COND.90,00
- BAIRRO JARAGUÁ ESQUERDO - RUA
CLEMENT SCHIOCHETII, SiN' - AR 402- st, II
- 02 oras, SL,COZ, BWC,LAV, E

GARAGEM,SACADA E PORTÃO ELETRÓNICO.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 600,00
- BAIRRO VILA RAU - RUA PREFlTO JOSE
BAUER, 131 - AP. 202· Dl_suíTE +02 ores.
SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM.SACADA COM
CHURRASQUEIRA. PRÉDIO OFERECE ÁREA DE

FESTAVALOR DO ALUGUEL: R$ 650,00 +

CaNO. 40,00 - APTO NOVO.

KIIIN.Uf
-RUA FRANCISCO HRUSCKA-LOTE.148-
JO.SÃO LUIZ - 01 DTO, SL, COZ., LAV, BWC.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 250,00
- RUA JOSE PICO�lI, 510- BAIRRO ESTRADA
NOVA. Dl QUARTO E COZINHA JUNTO,
BANHEIRO. VALOR DO ALUGUEL:RS 250,00
COM A TAXA DE ÁGUA.

SALA COMERCIAL;
- BAIRRO VIEIRAS - AV. PREf. WALDEMAR

GRUBBA, POSTO BaGO & BaGO, SLS (01 à 08) da

frenteR$600,OO- SLS (07. 08 E09) RS 500.00.
- BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERCIAL RUA
PROF. MARlNA FRUTUOSO - PROi<. SUP. ANGELONI

lru.AS COMERCIAIS - VARIOS TAMANHOS,

]J!!�!iQ
- BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - 1.200m2 - RUA
JOSÉ THEODORO RIBEIRO, LT 36 e 37 - R$
600,00 + IPTU
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BarraSul
A imobiliária da Barra

3376-0015 D�' •

.--arclmovetS

RUA ANGELO RUBINI, 1046 barrasul@netun'o.com.br

ReI. - 325 - BARRA DO RIO CERRO sobrado em alvenaria c�aje,
235m', terreno c/ 405m'(13,50x30), murado c/portão eletrõnico,
sendo a parte inferiorc/116,m', copa, coz,.lavanderia,2 garagens:bwc,
sala de estar, churrasqueira, parte superior c/ 119m' em fase de

produção c/ aproximadamente 45% concluido e constituido de sute e

hidro, 2qtos, bwc social, sala Intima, sala de lV e sacada e nos fundos
uma edicula c/27m' , Rua 522-Maria Alves de Sales, n' 71 -

R$ 205.000,00, aceHa'carro até R$ 20.000,00

Rei. 347 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/laje 221 ,75m', sendo
171,75m' averbada, terreno c/ 652,32m'(14x46,59) murado com

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

despensas, 2 gara�ens, churrasqueira com área de festas e banheiro ,

Rua José Papp, n069-R$-310.000,00

Ref. - 230 - CHICO DE PAULO - sobrado em alvenaria com 612m', terreno

c/1.005,50m'(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 é mais um galpão pré-moldado
com aproximadamente 180m' Rua Ourval Marcatto, n' 80 - R$ 360.000,00.

Rei. - 345 - RIO CERRO 1- sitio com 1 OO.OOO,OOm'(l 00x1.000),
sem benfeitorias, 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

Rei. - 354 -JARAGUÁ 99 - casa alv. c/laje 95,50m' estrutura para 2

pisos, gradeada,terreno c/485m'(20x24,25), todo murado, 3qtos,
sala, coz.bwc,lavand.despensa, garagem, Rua Leopoldo Augusto
Winkler, n° 207 - R$ 75.000,00

GIRASSOL
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

I

Cód. 1264 - Vila lenzi - Casa Averbada - aIv. c/3 dorm. sendo 1 suffe,
Cód. 3192 - Centro· Sobrado com 230,00m', terreno 666,27111'. OBS: bwc, COZo embutida, �v., c/ 2 vagas na gar e demais dep. c/ sala comi

Possuicasade madeiraeumsobradoemalvenaria.R$450.000,OO 70111'+ 1 bwc. R$200.000,OO.

Cód.1280 • Casa no bairro Jaraguá Esquerdo carl) 3 dorm. 1 suffe, 1

bwc, 2vagas naqar e demais dep. R$175.000,00'Oüma oportunidade:
R$50.000,00 de entr. e saldo pare. direto c/ proprietário.

Cód.3193 . Terreno comercial,com 6.21 Om',ótimo para prédios e

galpões.l1em localizado,confira!!!R$600,000,00.

IMÓVEIS (47) 3371-7931
PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Cód. 1270 - Condomlnio fechado Jardim das Flores· Casas de
alv. de 2 a3 dorm.,c/ entrada de R$12.000,000,saldOfinanc. pela
CEF e saquede FGTS.Casa por R$72.000,00e R$84.000,00.

Cód. 1275 - Centro - casa de alv. c/ 03 dorm., sala, cozinha, 1
bwc, 1 gar e demais dep. R$ 250.000,00.

Cód.2105 • 2 Aptos sendo 1 com 3 quartos e outro com 2
quartos.4 salas comerciais para aluguel e 4 Kiünetes.Todas já
locadas,num total de R$3.700,00.Mais terreno com área de
390m'.R$890.000,00Analisapropostas.

Cód.: 3126 ·3194 - Bom investimento.

R$300�,00 . Com 926,00 m'· Centro Ótimo
para prédio, R$ 300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II ?M�E��IO DO POVO
\

?"'SlVla� 3370-0022 www.
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.

i M O V i Rua Max yvilhelm, 729 - Baependí .

prisma@prismaimoveis.com
W W W . PRISMAIMOVEIS. COM

2269 -BARRA DO RIO CERRO - Loft 195m' terr. 400,OOm' 2 suites,
1 I.v.bo, Sela, Cozinha, Lavanderia, Gar. para 1 carro Tola'menle

'egalizada pronla para Financiamnénto.
Consulte-nos

2297. CENTRO· terreno 30 metros de frente 1.677,OOm'
Imóvel Comercial- Rua Barão do rio Branco

Consulte-nos

22101 • JARAGUÁ ESQUERDO - Casa 3BO,DOm'
terreno 560,0010'

R$ 375.000,00

2274· Chácara 20.580,OOm2
RS 80,000,00

2252-ESTRADA NOVA ,Casa 82 m' terr. 315,0001',
2 quartos, sala, banheiro, lavand, e garagem

Aceita Financiamento Bancário
R$98.000,00

Terreno Garibaldi.
100m X 250m
25.000,00 m'

Riacho, lagoa e mata
nativa,

R$ 60.000,00

2233 - CENTRO
RUTH BRAUN -146,56
m' - 1 suíte, 2 quartos,
copa, cozinha, sala
lavanderia, sacada cl
churr, 2 vagas na

garagem

, Consulte-nos outras

opções 22103· Apto. Pronto para morar 108,17 m'
BARRA ·loteamento GiroU.

Surte + 2 Dormtórlo e uma vaga da Garagem
Apartlr de R$110.000,OO

AMIZADE
0654· Terreno padrão 339,47m' RS 55.000,00
Terreno padrão 1 .OOO,OOm' Consulte-nos
JOÃO PESSOA
2285- Terreno. 620,00m' 26 m de frente R$110.000,oO
2286 -Casa em Contrução VILA NOVA306,0001' lerr. 8S0,DOm' 1
qto, 2 suites, bwc2 vagas de garagem ConsuH..nos

@.
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...................................................... , L ..

.._, CI
VEICULOS Av. Mal. Deodoro da Fonseca,

1 014 - Centro
(em frente Posto Marechal)

3370-8622
3372-0048

www.hpjs.com.br

(TITAN KS 150, 2005, PRETA,

L _M_!_BOO,ºº .......:. :
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www.giovaneveiculos.com.br

ASTRA 4P AOVANT. compt 07
MONTANA eonquest 1,8 05
VECTRA GL eompl. 00
VETRA gl 97
VECTRA GLS GNV 97
CELTA 4P c/ opcs personal. 08
CORSA SEOAN rn. novo .. ar 04
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEOAN 16V AR + OH 01
CORSA WIIND 2P 01
CORSA WINO 2P erocas 99
CORSA WINO 4P + (lNV 99
CORSA SEOAN 00

i , ,................... .. , ,........... 1 ·" " · .. · ·_ · ·" , GOL G 4 OPS 4 P 07
GOL G4 2P ar + opcs 06
GOL 1,6 POWER compl. 03.
GOL MI-9?
GOL GIII SPORT .. AR 02
SIENA HLX 1,8 flex 07
PALIO 4P FIRE FLEX C, AR 07
PALIO WEEK,HLX üex compl. 05
PALIO WEEK,1 ,5 8v completa 99
UNO MILLE fire 04
UNO MillE EX 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
EGOSPORT XLS 1.605

;......... --+- -+ KAzetec rocao 00
KA CLX vitro trava + opcs 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
AUDI 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

f, " " " " " " ,·-+ , , :, , , "......................................... ! CLlO 1,0 cornpl. .. OH 04
CLlO 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
PALIO WEEKEND
FOCUS 1,62005 COMPLETO
ADVENTUAE 1.8 2006

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

Novos e seminovos. Antes de comprar seu carro

novo ...Consulte-nos
Fone: (47) 3370-3015

Acesse nosso dite- e confira nossas ofertas
www.fachiniveiculos.com.br

Promoção válida ate dia 20/12/2008 - Sujeito a aprovação, parcela sem entrada e sem troca e não está incluso tac de R$ 650,00
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I
,

PARATll.8 TRAeK FIELD 2008 :

VISITE UMA DE NOSSAS FILIAIS

Filial Jaraguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 184 - Centro - Tel.: (47) 3275-6931. I (47) 3275-6932

Consórcio

Breitko

II
Finasa
www.finasa.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO '

F=IM�-DE�-SEM-AN-A,-----------------------------VEICULOS------------------------------------

MOTOS

IMÓVEIS

CARROS

3371·8153/9186·7223

Rodízio = R$ 15,00
.

Pizza G 35cm +refrigerante = R$ 20,00
Pizza M 30cm = R$ 13,00
Pizza P 25cm = R$ 8,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30
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TONER JET P INT
CARTUCHOS ORIGINAIS 'COMPATíVEIS

E REMANUFATURADOS

-

(47)3371-7605
Matriz: BR 280 km 69 (Em frente Posto

E-mail: jetprint®netuno.com.br

mdecunh

CONTRLE MONS

R$29,90

MINI VOLANTE,;
LEADERSf.llpips2/�C

R$79,90'
���

f

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO ,.

-FIM-.D-E.S-EMA-NA-,-----------------------------VEICULOS------------------------------------

BALCONISTA URGENTE Ensino médio completó. Desejável experiência com

vendas de materiais de construção. SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA Ensino técnico completo.
Experiência na função. Conhecimento com compressores.

,(47) 3371-8075
www.back.com�br

selecao·iaraguadDsul@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 qeral.

AUXILIAR FINANCEIRO- Ensino médio completo. Desejável ensino superior em
.

� ;.. �.�.

curso.

COORDENADOR DE EQUIPES- Ensino superior cursando. Desejável experiência em

coordenação de equipes. Ser motorista habilitado categoria AB.

COORDENADOR PEDAGÓGlCO- Ensino superior completo ou cursando Letras
Inglês/pórtuguês.

GERENTE DE MANUTENÇÃO Ensino técnico completo. Experiência com

coordenação de equipes em área de compressores. Ser motorista habilitado
categoria C.

GERENTE DE PRODUÇÃO- Ensino superior em andamento. Experiência em

coordenação de equipes. Ser motorista habilitado categoria AB.

LAMINADOR Conhecimento nafunção.

Rua Victor Gaulke, nO 70, bairro Czerniewicz, próximo à SCAR e Hospital Jaraguá.

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
.

Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E n° 186

28/12/1999 - Registro n° 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 Erqonômlca

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL'

Fone: (47) 3275-8400
Site: www.sc.senac.br

.

MATRICULAS ABERTAS!
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Automático, 2007, Cinza, Gasolina,
28.440 Km, Ar-condicionado, Direçâo
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Alarme, Desembsçador Traseiro,
Freios Abs, Air Bag II, Piloto Automático,
Rodas de Liga-leve, CO Player cf
Disqueteíra pi 6 ed's e Conlrole no

Volante, Faróis de Neblina.

04/05, Cor Prata, áasolína, Ar-condicionado Digital,
Direção Hidráulica. Vidros, Travas Retrovisores Elétricos. Alarme,
Rodas de Uga:Leve, Faróis de Neblina, Air Bag II, Freios ABS,
Desembaçador Traseiro, CD Player pj 06 Od's e Piloto Automâtico.

Mauro
���tMJ�

Venba buscar seu carro na Mauro Veículos, e

contemple o ano novo com autom6vel novo.

ConfIança, credibilidade e garantia a toda prova.

li ,e í c u los
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ASSINE E
ANUNCIE!

VEícULOS------------

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.
Venha conferir nossos seruiçosl

(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Financia • Compra • Vende • Trocá

(47) 3273-6600 - 9973-8966
Rua Exp, Antônio Carlos Ferreira, 920 - N, Brasília - Jaraguá do Sul

.

A ZT Hêsela::' a todos os clienies eamig

Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

,

TINO AUTOMOVEIS
,""!1. éf '1

l""'�
'..,

,

�- t,-,
{jJ fu ,,'

e: 3373·1'387 / 3373·1387
Rod. BR-280 km 60, s/n - Imigrantes - Guaramirim L� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••• H •••••• _ ••• _ ••••• H ••••H •••••••••••••••••••••••••••••••• H •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ H •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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=
.. �'?:�.:::::*�:wm-_._.. �..

____�"""
.. _._i=;•••••.""'._""'_••

""""'
•. _.""•• _ •.

'""'
..• _ .• ""'._.•• ""' --���--------'1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------_____:_-----------'----vEícUlOS

[).

.

-r . .. entrada
carros sel'l\ .
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.

a trOCa
. ,.roco I'
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Gol G4 4J! 2006 LDT/AQ
RS 23.990.00

Fiesta Sedao Personalite 2005
TE/AL RS 24.900,00

Vectra Elegance 2006
RS 41.500,00

Mais reeerses, Melihores h·umanos•.

TRABALHO' TEMPORÁRIO ." REfRUTAMENlO E SELEÇÃO. CONSULTORIA .. ESTÁGIOS

Rua Henrique Píazera, 103 - Centro Iel 3276-0700 www.grupometa.;com

.
Os interessados devem comparecer com sua Carteira de Trabalho na Meta Beeursos Humanos

<' _'
.' , • ,� \
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o retorno
Os leitores fiéis do colunista mais ado
rado da região, Moa Gonçalves, podem
ficar tranqüilos. Na próxima semana ele
retoma o posto com muitas novidades.
Depois de merecido descanso, ele volta
com mais força para fazer a coluna social
mais lida do Vale d,o Itapocu. O bastão
está entregue com aesejos de um ótimo
2009. Valeu, Moa!

- -

i2009 CHEGOU-
�.

10 ano começou com coro de
�ressoco no maioria dos cidades
�catarinenses. Chuva e friozinho
�quefizerom muito gente
Isubstituiracodeiro de solpor
tum bom carteado.

MAYSA
Nestasegunda-feira, a Rede Globo exibe.
a saga de um dos maiores nomes da
Música Popular Brasileira. Com nove

capnulos que, além de mostrar a traje
tória da cantora Maysa, virão recheados
de cenas históricas, misturando imagens
de época, retratando alguns aspectos de

-um tempo efervescente tanto na cultura
como na política brasileira. A minissérie
foi escrita por Manoel Co rios, dirigida
por Jayme Monjardi!!1, filho de Maysa.

-�
.

K1�NTAN
\ ,. SUSH! LOUNGE
"

\'./
/ ..

147} 3371-1584

Dono Brunhilde Schmõckel entrego 00 diretor Nelson Luiz Pereira livro sobre o vida do Família Jourdan
enviado especialmente 00 jornal O Correio do Povo. Dono Brunhilde esteve junto com suo filho Yvonne
Schmõckel (E) no lançamento do obro no Rio de Janeiro.

NA CAPITAL
Florianppolis só 'perdeu para oRio de Janeiro no quesito
pirotecnia na virada-do ano. Mais de 500 mil pessoas
prestigiaram a festa na Copito' catarinense, bonita por
natureza. Nem mesmo as tragédias causadas pelas chu-

-

vos conseguiram afugentar os turistas que se encantam
com tamanha beleza e hospitalidade. E já que. somos

tão abençoados assim, vamos cuidar mais das nossas

riquezas naturais. Pacto firmado para 2009.

POSSE
O prefeito de Guaramirim, Nilson Byllaardt, quer arre

gaçar as mangas. Depois da comemoração, ele se reu

niu com o secretariado ontem para definir as priorida
des do ene.lntre-esírutum e agricultura devem ser as

primeiras pastas a receber reforço. Já em Corupá, Luiz
Co rios Tamanini tem os olhos voltados para saúde, sua

primeira meta é terminar o pronto-atendimento.

PEGOU MAL
O último ato de Moacir Bertoldi será lembrado' pelos
elelteres, Sem pensnr no desgaste político, o ex-prefeito
deu uma canetada e aprovou o reajuste da passagem de
ônibus em Jaraguá do Sul. A mais barata, para RS 2,25.
Enquanto isso, a tarifa única e p novoterminal continu
am como promessas.

" Hoje, posso' �s'peror os coisas
acontecerem no seu tempo. Procuro

o prazer e fujo do dor ,
(DA ATRIZ VERA 6IMENEZ)

Fedra Konell
não escondeu o

entusiasmo 00

ver o ,mãe CeêUia'
tomar p()S!�:e eSQ;
tornar o prímeira

mulher o comandar
os.-destinos, de

Jaraguó do Sul.
Elo vai comandar o

gabinete da mãe

o CORREIO DO POVO l'i1I
SABADO. 3 DE JANEIRO DE 2009 ..

lRWB�blUbus._$J
Omitm-�c&$ltI1

. TE CONTEI!
• O diretor do OCp, Nelson Luiz

Pereira, completa mais um ano

de vida hoje. A esposa, filho,
familiares e amigos desejam
muitas felicidades. O pessoal aqui
do jornal também .

• Na próxima semana Q vjdp vai
aos poucos voltar ao n'ormal>lsso
quer dizer que os bares e restau
rantes se preparam para abrir
as portas e garantir diversão
para quem fica por aqui. Já
estava na hora:

• Para quem não gosto dé
água fria, a boa notícia é que o

temperatura da água do mar está,
segundo os meteorologistps,%até
20° C mais quente do que no tem- .

porada passad.a. Uma maravilha.

• O presidente Lula está aprovei
tando as férias para revisitar a

.

ilho de Fernando de Noronha. Na
quinta-feira, Lula tentava pescar
quando foi disputado por popula
res, que pediam fotos e nbreçes.
Uní grupo de turistas o aplaudiu e

gritou pelo terceiro mandato. Mas
o presidente queria era aproveitar
o sol e o mar ao �ado de dono
Marisa Letícia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

lhe Buenos Aires Affair
Estou em Buenos Aires há dez dias', acho que retorno

amanhã, ou depois. Eu que achava Jaraguá do Sul uma

cidade quente, isto aqui sim que é um caldeirão. Estou

longe da badalação, das praias ... Perto de museus e livra
rias. Volto com várias malas cheias de livros, o cartão de
crédito "quase" no limite, mas tudo bem. Vim aqui para

respirar um pouco, e me preparar para a árdua tarefa que
me aguarda: escrever meu nono livro. Se em '1\ rosa ver

de" brinquei com a história, e em "Ensaio do Vazio" com

o desejo, quero ir mais longe neste próximo desafio. O
fio condutor da história já está em minha cabeça, mas

falta alguma coisa, e acho que encontrei aqui. A cidade
é o terreno fértil da literatura hispânica e mundial, aqui
se desenrolam as diferentes velocidades e pontos de vis

ta dessa tentacular metrópole que fascina escritores de
tcdos os credos e nações, que enxergam nela suas pers

pectivas implícitas.
Vou falar de um escritor argentino que gosto muito,

o César Aira, de Buenos Aires. Há escritores que prefe
rem criar histórias em bairros charmosos como Recoleta,
Puerto Madera, La Boca e San Telmo, mas-há também
escritores como César Aira, que usa um bairro mais

funcional para construir uma obra de estranheza e talen
to magistral. Em 'i\g noites de Flores" conhecemos Aldo e

Rosita, um casal de meia idade que percorre as ruas de Flo
res como entregadores de pizza e não se surpreende com o

descarrilamento social, mas sim como as coisas ainda não

estavam piores: "Se eles tivessem um mínimo de dignidade
não pediam esmola. Roubavam", acidula Aldo.

Eles vêem o turbilhão de motos que toma o bairro
e as ruas enfeitiçadas por rancores e temores. Ruas que
servem para ensandecidos rachas entre moto-boys e en-

li'

galem pessoas, como Jonathan (entregador de pizzas, se-

qüestrado e brutalmente assassinado). O grande trunfo
de Aira nesse livro é, certamente, sua galeria de persona

gensum anão mefistotélico que vaga espalhando e co

lhendo informações; fremas devoradoras de pizzas, um,
.

procurador público obtuso, um pseudo-escritor bolivia

no, um crítico de arte picaresco, um falso mecenas, um

travesti cego e um legendário marginal do bairro. Todos

entrelaçados numa trama multifacetada, que esbofeteia
o leitor e demonstra o poder técnico de Aira, capaz de
em poucas páginas desmentir tudo que foi escrito, mu

dar o sexo dos personagens, transformar conventos em

lugares de baixo meretrício e um simpático casal em pe- .

rigosos bandidos. Aliás, nada mais real pois, corria quer
o crítico literário Ricardo Piglia, "o que podemos ima

ginar sempre existe, em outra escala, em outro tempo,
nítido e distante, como num sonho" e principalmente na

I

invisibilidade em que as cidades se emolduram.
O enredo quixotesco também engana o leitor na te

mática, pois a princípio tudo indica estarmos diante de
uma novela social, com as repercussões da recente crise

argentina e trabalhadores que se esfolam por uns troca

dos, muitos vindos da classe média recém apunhalada.
Mas aos poucos a farsa se dissolve e Aira mostra experi
mentações, com seus malandros espalhados por Flor'es
(meio Roberto Arlt ), com às, túneis da loucura (meio Sá

bato), mas um tanto borgeano, pois novamente recorro

a Piglia, para quem "ser borgeano é ter a capacidade de
ler tudo como ficção e de acreditar no puder da ficção".
Estou em Buenos Aires por acreditar no poder da ficção,
e tão logo chegue em Jaraguá, espero que a verve literária

da cidade me acompanhe.

. �,

VA�IEPADES-------,-------

.Cine Shopping 1
Sete Vidas (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h2()- todos os dias)

.Cine Shopping 2
Bol! - Superção (Dub)------......

(15h15, 17h15, 19h15,21h15.-todososdios)

Estudantes
usam mortos

George A. Romero traz em sua nova

produção um grupo de estudantes que
resolve fazer um filme de, terror numa

floresta e quando menos esperam, são

surpreendidos PO( vários zumbis. Penscn
do em criar algo real, os estudantes re

solvem usar os mortos vivos no projeto.

Sem perder
o bom humor

João Ubaldo Ribeiro se vale de muita

graça e da inteligência dos que já viram
de tudo para louvar o que é eterno e

, reduzir a pó aberrações como bicicletas
ergométricas, suco de espinafre e restau- .

rantes macrobióticos. Basta ler algumas
de suestrênlces para chegar,à conclusão
de que Ubaldo não perdeu o bom humor.
Seus melhores momentos estão aqui reu-

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
lívio revelo o Theo que Wu guardo um dos bo
necos cujos imagens aparecem no pen drive.
Edniar se consulto com Violonte e elo prevê
que Maralonis irá enganá-lo de novo. Abigail
se preparo poro voltar o São Paulo e Denise

consegue esconder em suo mola pistas poro
comprovar que Mouro tem mesmo uma amonte.

Diego chego 00 Rio e procuro Júlio poro folar
sobre o volto de Celeste. Heraldinho pergun
to o Edilza como elo conseguiu o dinheiro

qué emprestou o Iull e elo invento uma

desculpo. Semíramis aconselho lívio o se

manter firme em suas decisões em relação o
'

Theo. Carminda se envolve com Zé Boneco e o

beijo, mos logo se arrepende.

TRÊS IRMÃS
Doro reage 00 descobrir que 'Bento salvou Sueli
novamente. Xonde diz poro Suzana que mudou

poro melhor. Virgínia fico chocado 00 saber que
Sávio jogou o corpo de Augusto no mor. Waldete
diz que poderia ajudar Walquíria o conquistar
Alcides, mos não sobe se elo o merece. Gaivão
e Sueli comemoram o ação bem sucedido, mos

Bento e Dora percebem que foi tudo armado.
Neuza e Orlando almoçam juntos. Leonora se

sente mal e Natália diz que o mõe preciso fa
zer um exame pré-natal. Toninho apresento
Marina poro Lázaro. Virgínia diz o Doro que
Lázaro não é Augusto. Polidoro determino
que seus agentes' continuem investigando
Lázaro e ajudando Waldete.

A FAVORITA
Donotela tento se livrar de Silveirinha, mos

ele entro no apartamento. Os dois discutem
e Silveirinha ameaço contar tudo poro Floro.
Irene agradece Copola pelo intervençõo com

os operários do labrlca. Floro vai ii delegacia,
preocupado com o repercussão do ocorrido, um

dia após seu casamento. Zé Bob levo Donotela
ii coso do mãe de Silveirinha. Dodi se apa
voro quando Floro avisa que ele não poderá
sair do delegacia já que nõo é réu primário.
Angelina recebe Silveirinha com um bolo de
aniversário e revelo 00 filho que já sobe de
tudo. Silveirinha se surpreende 00 ver Dona
tela no coso de suo mãe.

CHAMAS DA VIDA
Vilma diz poro Carolino que lamento o morte de
Walter, mos juro que não foi elo que matou pois
seria muito óbvio tentar oiguma coisa contra
Arlete. Carolina diz que esta é uma ótimo defe
so. Carolina diz que não quer ouvir explicações
de Vilma e veio apenas avisar que é poro elo
nunca mais colocar os pés no GG. Vilmo diz que
elo está sendo injusto. Xavier diz poro Antônio

que nõo tem nenhum sinal de llpe nos vagões.
Upe descobre o quarto de Vivi. Andresso discute
com Margareth porque elo deixou Demorô ir
com Vivi no clínico. Margareth diz que Demoro
foi contra o vontade dela.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Melhores momentos do semana.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras) .
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Fantástico
em crise
o "Fantástico" fechou o ano com uma

audiência dez pontos menor do que
tinha há quatro anos. O dominical da
Globo registrou em 2008 média de 26
pontos no Ibope, dois a menos que
em 2007, quando marcou 28 pontos.
Em 2004, o programa registrou 36
pontos. Para tentar contornar a crise
do Fantástico, a Rede Globo vai inve
stir em reportagens com celebridades,
feitas por Patrícia Poeta.

Disputo entre
as rainhas'
Com a chegada de 2009, as escolas
de samba do Rio de Janeiro e São
Paulo começam a trabalhar a todo
vapor. Começa também a disputa en

tre as rainhas. Grandes nomes como

Viviane Araújo, Luma de Oliveira,
. Luísa Brunet, Paola Oliveira e Juliana
Almeida, estarão nos desfiles. Resta
esperar ptlra saber, qual das beldades
levará, junto com a agremiação, o

título do Carnaval de 2009.

Amy intimada
por processo
A cantora Amy Winehouse fOI
intimada a comparecer a um tribunal
da Noruega e deve se apresentar
para o processo este mês. A cantora,
seu marido Blake Fielder-Civil e seu

cabeleireiro foram detidos em outu
bro de 2007 em um hotel com sete

gramas de maconha. Amy foi liberada
após pagar multa de 300 euros, mas

contestou a legalidade da pena. Se
processo será aberto dia 12 de janeiro

SUDOKU =. DIVIRTA-SE

Mosquitos
Um homem cheg9u no hotel em

Manaus, e como estava muito quente
ele abriu a janela, só que começaram
a entrar vários pernilongos.
Ele ligou para a recepção. A nten

dente disse para ele apagar a luz

que eles iriam embora. Ele fez o que
ela disse. Depois de um tempinho
começaram a entrar vários vaga
lumes. O homem retornou a ligar para
a recepção reclamando. A atendente:
- Mas o que foi agora?
Ele responde:
- Nãll adiantou, eles voltaram com

lanterna ...

A gotinha Jeruzo foi

encontrado pelo família
Ferreira 'e hoje com quase três anos

traz felicillodes o todos. Clic de Ellen e Ketlin Ferreiro!SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
O tempo segue instável com chuva em boa parte do
estado e, há risco de alagamentos e deslizamentos.
Temperatura amen�.}_ F_a_Se_$_!la_lll_a� _

CRESWITE CHEIA MINGUANTE: CHEIA

11/1 "\) i8!1 2M

HOJE DOMINGO SEGUNDA TERÇA
MíN: 16° C MíN: 16 C MiN: 14° C MíN: 14° C
MÁX: 24° C

", MÁX: 24° G 1 MÁX: 28° C MÁX: 29° C
Chuva com trovoadas Nublado com pancadas Nublado com pancadas Nublado com pancadas

de chuva de' chuvas de chuvas

)(
GÊMEOS

.

(21/5ti 20/6)
A tendência é de

aprofundamento nas

relações. Sexuali-
dade em alta e fazendo com que
você perceba o valor da entrega.
Procure não levar a ferro e fogo
qualquer desentendimento Ilm
algum de seus relacionamentos,
especialmente o afetivo.

fi:
LIBRA
(23/9 a 22/10)
A vida familiar
continua sendo o

mote principal de
sua vida e de seus dias. Essa
energia ainda estará com você
por alguns dias. Aproveite para
deitar no colo dus pessoas que
ama e sinta o aconchego de

pessoas em que pode confiar.

SAGITÁRIO
.

(22/11 021/12)
91 Aproveite as

({ ótimas energias
para incrementar

seus lucros. Sua mente começa a

receber grande carga de energia
e sua necessidade de conheci
mento, passa por grande expan
são. Prepare-se, pois este ano

será voltado para os estudos.

Lf\.. LEÃO

�,.:> ·(22/7 a 22/8)
:. '} O melhor que tem

I"";) u-. ti fazer é maneirar
em sua forma de

exigir o cumprimento de algu
mas tarefas. No trabalho podeni
aparecer alguns problemas. Se
isso acontecer, não tome nen-.

humo atitude precipitada. Reflita
e aja de acordo com sua razão.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Descanse o

máximo que puder
para, seguir em

frente em seus projetos. Muita
coisa ainda não foi finalizada e

as energias continuam exigindo
de você assertividade, per
sistência e fé que no final, tudo

.

acontecerá como você previa.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Continue investindo
em sua vida profis
sional se dedicando
a alguma especial

ização que possa incrementar
seus conhecimentos. Algumas
mudanças já estão a caminho. O
resultado de toda essa mudança -

você já começará a enxergar.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1) .

,.,[. E difícil dar conta
de uma carga tão
elevada de ener-

gia - o que esta acontecendo
com você neste momento.
Procure manter seu equilíbrio
pratical'!do a meditação, ou 01-

. gum exercício de relaxamento.
Não tire seus pés do chão.

,.,,, CÂNCER
-

��_, (21/6 a 21/7)
;�-f� Aproveite o clima
: ; de festa e os últi-

.

mos dias de Júpiter
em Capricórnio pará encontrar
um novo amor. As portas estão
abertas para novos encontros e

abertura de seu coração. Se já
tem alguém, apenas usufrua dos
bons momentos da vida.

n;r
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
A vida cria novas

possibilidades
para os virginianos

que ainda estão sozinhos. Que
tal pensar em investir em um

.. relationamento diferente? Mas

precisa aprender a receber as

pessoas que'chegam até você
sem críticas. Aprenda a se abrir.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Existe um impulso
em resolver questões
que envolvem o

trabalho, mas você deve esperar.
Tenha um pouco mais de paciên
cia, pois este ano promete muitos
acontecimentos importantes
em sua vida-.Você deve agir em

direção à luta e ao sucesso.

,,,,.
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ANIVERSÁRIOS

3/1
Renita Baumgartel
Andréia Muller Silva
Edla Siebert
Wolnei Mar,quardt
Leonita S. Wintricke
Aldo Victor" Padilha"
Isolete Cristofolini
Renato Lewerenz
Fabrício Lux
Diego Mateus
Katla Regina Vollz
Rafael da Costa
Antonio Baesso
Siegrid Neitzel
Luis A. Antunes
Edevaldo Osório de Campos
Andressa Hermann
Estafani Gabrieli Zanchi
Mituhiro Kiv.ama
Gustavo Anilré Ferreiro
Vilma Bertoldi
Juan G. Manske
Bruna Maria Morsch
Carlos Eduardo Stinghen

, Cátia R. Andrade Costa
Josefa Schlickman
Luis A. Antunes
rodrigo sopelsa
Sonia Dematte

r Tayse da S. Freitas

4/1
Carolina Mattos
Charles Schmauch
Claudenizio Urbanski
Elder de Oliveira
Endi K. Mader
Jonathon Quintino
José Richart Sobrinho
Rosilene Guenze
Terezinha Roeters
Egon Richter
Susana Bruns
Claudio Torinelli
Anderson Luis Stuber
Afonso Klein Schmidt
Renilda Ribeiro
Mara Rosana Vieira
Adalto G. Ossows!<v
Anderson H. Bublitz
Renaldo Guths
Katia Buettgen
Adelon OIosl<amke
Claudenizio Urbanski
Arno Konell '

Gabriele Richter Silvo
Rosane Richter Silva
Valdecir Baumann
João Erat
Jair Romão
Lucimara A. do Silvo
Maicon Luis N. Pasqua
Sidnei Stinghen
Adair Cavamn
Valdecir Baumann
Tateane Corre0

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O romantismo, as

boas maneiras, a

atenção aos ami

gos, tudo isso está fazendo com

que você consiga manter o equilí
brio. Entregue-se e procure não
pensar muito. Aprenda a navegar
nesse mundo tão assustador que é
o inundo das emoções.

PEIXES
. til.. (19/2 019/3)
•• Apes�r de voc� ser
Y-'''' um signo mutavel,

essa briga entre o

que deve se manter e o que deve
morrer já cansou sua beleza.
Mas sabe por que isso ainda
está acontecendo? Porque você
teRi a péssima· mania de adiar
suas decisões. Decida-se!

....
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CONVÊNIO LOTERIA

CONéuRSO N° 1035

CONCURSO N° 04307

CONCURSO N° 893

FUNCIONAMENTO

Biblioteca
reabre dia 5 .

A Biblioteca Pública Municipal Rui
Barbosa reabre para atendimento na

próxima segunda-feira, dia 5. Em ja
neiro o local funcionará das 7 às 13
horas - sem expediente aos sábados-,
retornando ao horário normal a partir
de fevereiro: de segunda a sexta, das 7
às 19 horas; aos sábados, das 8 às 13
horas. A Biblioteca Pública está agora
instalada na Rua Getúlio Vargas, 245,
no Centro Histórico de Jaraguá do Sul.
Informações pelo telefone 3275-1033.

GUARAMIRIM

SERViÇO

Jelécenne Público
A Prefeitura de Barra Velha, através da

secretaria de Educaçóo, inaugurou no mês

passodo o Telecentro Público, na biblioteca
municipal' Professora Dolores Jimenez Her
nandes. O espaço serve para a realização
de pesquisas e trabalhos na internet. Essa é

. uma parceria com o governo do Estado. Ao
t�do foram doados 11 computadores e uma

impressora. O uso é gratuito e fiscalizado.

BIBLIOtECA

Atendimento
na U�erj

A Unerj (Centro Universitário de
Jaraguá do Sul) volta atender normal
mente a partir do dia 11 de janeiro de

'

2009. As atividades externas começam
no dia 13 de janeiro de 2009, no horá
rio das 8h às 12h e das 14h às 20h. O
atendimento da biblioteca da institui

ção retorno no dia 26 de janeiro.lnfor
mações pelo telefone 3275-8200.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N° 6.560/2008
REAJUSTA A TARIFA DO SERViÇO

DE TRANSPORTE COLETIVO.

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUiÇÕES, CON
SIDERANDO O CUSTO APRESENTADO E OBJETIVANDO A MELHORIA DOS SERViÇOS PRESTA
DOS PELA CONCESSIONÁRIA DE. TRANSPORTE COLETIVO NESTE MUNIClpIO,

•

ART. 1° FICA AUTORIZADA A TARIFA DE R$ 2,25 (DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) A

����JE��sA6:�:6Ag;�������������oNOS ÓNIBUS CIRCULARES QUE PERFAZEM

ART 2° PERMANECE A TARIFA DE R$ 2,60 (DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) A SER
COBRADA PELA VIAÇÃO CANARINHO LTDA., NOS MICROÓNIBUS CIRCULARES DENOMI
NADO "RAPIDINHO", QUE PERFAZEM TRAJETOS ESPECIAIS E EXCLUSIVOS DENTRO DO
PERIMETRO URBANO.

ART. 3° APROVA OS VALORES DAS TARIFAS DAS LINHAS INTERDISTRITAIS, FRACIONADAS
DE ACORDO COM OS TRAJETOS DETERMINADOS NA TABELA ANEXA, QUE to PARTE INTE
GRANTE DESTE DECRETO.

ART, 4° A TARIFAA SER PRATICADA PARA OS ESTUDANTES TERÁ UM PERCENTUAL DE 500/0
(CINQÜENTA POR CENTO) DE GRATUIDADE, FRACIONADAS DE AC()RDO COM OS TRAJETOS
DETERMINADOS NA TABELA ANEXA, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE DECRETO.

PARÁGRAFO ÚNICO. PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA CONDiÇÃO DE ESTUDANTE, SERÁ
OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO E USO DA CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA BENEFICIAR
SE DO PRIVILÉGIO REFERIDO NO CAPUT DESTE ARTIGO.

ART. 5° ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, COM EFEITOS A
PARTIR DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008.

JARAGUÁ DO SUL, 29 DE DEZEMBRO DE 2008.

MOACIR ANTÔNIO BERTOLDI
PREFEITO MUNICIPAL

LINHA GARIBALDI

Plantão na Fameg
A Fameg (Faculdade Metropolitana

de Guaramirim) realiza atendimento em

forma de plantão do dia 5 a 20 de janei
ro, das 8h às 12h e das 13h às 17h30. O
serviço será normalizado a partir do dia
21 de janeiro, das 13h às 22h

DECRETA:

KM - ITINERÁRIO
00 - JARAGUÁ DO SUL
12 - JARAGUÁ 84
23 - FRANKE
�1- - SÃO PEDRO

JARAGUÁ84
X
X

·X
x

FRANKE
R$ 2,90
R$ 2,25

x
X

SÃO PEDRO
R$ 3,60
R$ 2,90
R$ 2,25

x

KM - ITINERÁRIO
23 - JARAGUÁ DO SUL

SANTA LUZIA
R$ 2,70

LINHA SANTA LUZIA

LINHA ALTO DA SERRA

KM - ITINERÁRIO
23 - JARAGUÁ DO SUL

LINHA RIBEIRÃO GRANDE

KM - ITINERÁRIO
00 - JARAGUÁ.DO SUL

.
13 SANTO ANTÔNIO
23 - RIBEIRÃO GRANDE

DO NORTE

SANTO ANTÔNIO
R$ 2,25

x
X

ALTO DA SERRA
R$ 2,70

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE
R$ 3,60 .

R$ 2,25
x

RIO DA LUZ
R$ 2,70

LINHA RIO DA LUZ

KM - ITINERÁRIO
24 - JP,.RAGUÁ DO SUL
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Rússia corto o gás poro o Ucrânia
União Européia pede novas negociações, EUA apela para resolução rápida.
MOSCOU

A Rússia cortou o forneci
mento de gás à vizinha Ucrânia
após uma disputa contratual,
mas aumentou o envio a outros

países europeus para tentar asse

gurar seus clientes preocupados
com uma possível interrupção.
A UE (União Européia), que re

cebe um quinto do gás por meio
de gasodutos que atravessam a

Ucrânia, pediu novas negocia
ções para resolver a disputa e

disse que todos os contratos
de fornecimento devem ser

honrados. Os Estados Unidos
também apelaram para uma

resolução rápida.
Companhias de energia da

Alemanha, França, Romênia e

Áustria disseram não ter regis
trado redução no fornecimen
to russo. Eles

.

afirmaram que
a Europa tem estoque de gás
suficiente, em caso de corte do

gás russo, para alguns dias, mas

não semanas. A Europa não
deve ser tão afetada como em

2006 graças às importações de

gás natural liquefeito.
O presidente ucraniano, Vi

ktor Yushchenko, disse em um

comunicado que gostaria de re-

.
tomar as negociações com Mos
cou para resolver as disputas
sobre pagamentos atrasados e

preços do gás para. 2009 e fez um

apelo para que a estatal ucrania
na Naftogaz e a russa Gazprom
se reúnam ainda esta semana.

A Gazprom, estatal que con

trola o gás natural da Rússia,
quer vender gás para Ucrânia
ao preço de US$ 418 dólares

para cada mil metros cúbicos
em 2009, mais que o dobro do

preço que Kiev pagou no ano

passado, disse o CEO da em

presa Alexei Miller.
''A Gazprom irá fornecer gás

para a Ucrânia a preços de mer

cado de US$ 418 por mil me

tros cúbicos a partir de janeiro"
disse Miller, citando a rejeição
da Ucrânia em pagar o preço
de US$ 250 dólares por 1.000
metros cúbicos.

Sinalizando uma possível
saída para o impasse, a empre
sa estatal de energia ucraniana

Naftogaz aumentou o valor que
disse estar preparada para pa-

.

gar à Rússia para 235 dólares

por 1.000 metros cúbicos.

-Chávez restringe dólares
americanos a venezuelanos

O governo venezuelano
anunciou um corte na quan
tidade de dólares americanos

que os cidadãos podem com

prar para usar no'exterior. A

medida, que visa frear os efei
tos da crise financeira e da

queda do preço do petróleo no

'país, é a primeira de uma série
de anúncios econômicos pre
vistos para o início de 2009.

Desde 2003, o governo im

põe um rígido controle so

bre a quantidade de moeda

estrangeira que os cidadãos

podem gastar fora do país. A

nova medida çorta pela me

tade a cota anual de dólares

que os venezuelanos podem
comprar, que passa de US$ 5

mil para US$ 2,5 mil.
.

Isto significa que qualquer
venezuelano que viaje para
fora do país só - pode contar

com US$ 2,5 mil em seus

cartões de crédito e mais US$
500 em espécie.

A medida, que procura
evitar que os dólares obtidos
com a exportação de petróleo
saiam do país, pode ter como

conseqüência um aumento do
mercado negro, onde se pra
tica um preço muito superior
à taxa fixa de 2,15 bolívares
fortes por dólar. O presidente
Hugo Chávez já afirmou que os

programas sociais serão man

tidos mesmo com a queda no

preço do combustível.
A oposição, no entanto,

afirma que' o presidente terá

que tomar medidas drásticas
caso o preço não se recupere.
Entre elas, estaria um corte
nos gastos públicos, incluindo
grandes projetos de infra-es
trutura, e até mesmo a rlesva-
lorízação da moeda.

.

O governo venezuelano
também anunciou planos para
dobrar a produção em setores
como o de ouro, aço e cimento.

Presidente ucraniano afirma que gostaria de retomar negociações para resolver pagamentos e preços

ALTO VALE

POR POUCO
Ac ente com ônibus no km 108 do ��;k 470, entre Ibiromo e Apiúno,

no quinto feiro, feriu gravemente o motorista e cinco possogei(os tiveram
esçoriaçóes. Motorista perdeu o controle'e o ônibus bateu contra o mor
ro. O ônibus levava 20 passageiros e ia de Floríanópolis o Concórdia.

Trabalhador
pode escolher

Por meio da "portabilida
de do salário", os trabalhado
res da iniciativa privada po
dem escolher, desde ontem, o

banco no qual receberão seus

pagamentos, por meio das
chamadas contas-salário. Pelo
menos cerca de 30 milhões de
pessoas que possuem carteira
assinada podem ser benefi
ciadas com a medida.

Os funcionários públicos,
no entanto, terão oficialmen
te de esperar até o início de
2012. Mas podem ter acesso

à escolha da instituição an

tes do prazo previsto, caso

os órgãos ou governos onde
trabalham fechem novos

contratos com bancos que
recebem pagamentos.

A conta-salário foi criada
em 2006 e faz parte de um

amplo pacote elaborado pelo
BC (Banco Central) pata es

timular a concorrência entre
bancos.
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Novas platafor as em o eraçã'
Petrobras promete 20 novas unidades e nove delas operando já em 2WJ

Apesar da crise financeira
internacional e do conseqüen
te adiamento da divulgação do
Plano de Negócios da Petrobras
para o período 2009/2013, a estatal
manterá o ritmo de investimento,
em 2009, contratando, construin
do, e colocando em produção 20

plataformas nos próximos anos.

Nove deverão começar a operar
entre 2009 e 2013.

Juntas, as nove unidades,
quando operando em plana car

ga, acrescentarão produção na

cional mais de 790 mil barris
de petróleo por dia e mais de
35 milhões de metros cúbicos
diários de gás natural.

A primeira plataforma
semi-submersível inteiramente
construída no país será a P-51
e deverá entrar em operação já
no início de janeiro de 2009. Os
módulos de compressão de gás
e de geração de energia elétri
ca da plataforma foram cons

truídos em Niterói (RJ) e seu

casco também foi fabricado e

construído no Brasil o que fez
da P-51 a primeira plataforma
100% brasileira.

Quando operando a plena

carga, a P-51 produzirá até 180
mil barris de petróleo e seis mi
lhões de metros cúbicos de gás

. por dia pico de produção que
deverá ser obtido em meados
de 2010. A plataforma, cons

truída no estaleiro Brasfels,
em Angra dos Reis (RJ), teve
conteúdo nacional mínimo de
cerca de 70% e gerou mais de
quatro mil empregos diretos e

12 mil indiretos.
Prevista para entrar em fun

çionamento no final de 2010, a

P-56 (outra das unidades que
entrarão em operação até 2013)

.

desenvolverá o Módulo 3 do
campo de Marlim Sul, também
no norte fluminense, A platafor
ma será toda construída no Bra
sil e terá capacidade de processar
por dia 100 mil barris de petróleo
e produzir seis milhões de me

tros cúbicos de gás natural.
Ao lado da P-52 e da P-51,

a P-56 formará uma nova fa
mília de semi-submersíveis
de grande porte. O projeto tem

requisito de conteúdo nacio
nal mínimo de 60%.

AGÊNCIA.ESTADO As novas unidades operando juntas em plena carga produzirão mais de 790 mil barris de petróleo por dia

Vaticano insiste na 'dignidade'
para o embrião humano

Com um documento doutri
nário que afirma a "dignidade"
do embrião humano, o Vaticano

relançou a polêmica sobre as

questões éticas das novas técni
cas biomédicas, no momento
em que países como França e

Estados Unidos se preparam
para reexaminar suas práticas
nesse campo.

A instrução intitulada "díg
nitas personae" (a dignidade da
pessoa) atualiza, à luz dos avan

ços da Ciência, o documento
"donum vitae" (o dom da vida),
de 1987, que condenava, sem

ambigüidade, qualquer atenta
do à integridade do embrião,
considerado um ser humano
criado à imagem de Deus desde
a concepção.

O documento lista todas as

técnicas biomédicas considera
das "ilícitas" - da fecundação "in
vitro" à clonagem, passando pela
utilização de células-tronco em-

brionárias para fabricar vacinas
e pela pílula -do dia seguinte. O
texto também é bastante reticente
em relação às perspectivas aber
tas pela terapia gêníca, alegando
que se corre o risco de favorecer
"uma mentalidade eugênica".

Trata-se de mais um passo
na direção de reconhecimento
do embrião não apenas como

ser humano, mas como "pessoa"
integral, com todas as conseqü
ências filosóficas e jurídicas que
isso possa acarretar.

O texto que valerá para todos'
os católicos deverá ter conseqü
ências práticas, assim como no

caso do "donum vitae". Também.
devérá fornecer argumentos à

Igreja americana, preocupada
com o anúncio já feito pelo futu
ro 'presidente dos EUA, Barack
Obama, de questionar a decisão
de George W. Bush de limitar as

pesquisas com células-tronco
embrionárias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I

�
I

F

--ESPORTE

Devolução
A CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) confirmou a devolu
ção de RS 3.474.148,52 aos cofres públicos. Segundo a entidade,
o valor sobrou do total repassado pelo Ministério do Esporte (RS
25,250 milhões) para a realização da Copa do Mundo do Fifa. A
CBFS ainda, em seu si te oficial, falou 'que o valor gasto foi, além
da competição, para projetos de cunho social, como o concurso

que escolheu (j nome do mascote e nutro que levou crianças ca

rentes de Brasília e do Rio de Janeiro para acompanhar os jogos.

Dos times de grande expressa s s estréles, Hoje o São Paulo
pega Oi Ceará/o Palmeira o um a, o asco, o.Mogi-J�irim, o Corin
thian� o' Paraibano, o fluminense, o Sertãozinho (SP) e o Cruzeirc()_ o �
Rio BananÍlrlES). Amanhã o Santos pego o -Gene (MS), o Flamengo o

União Barbarense, o Grêmio a Portuguesa, o Atléticoc(PR) o Porto (PE),
o Inte'rnacionaro Noroeste, o- Bahia o Sorocaba, o Vitória o Fortaleza.
e o Goiás (J Mirassol.

.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

Jaragauenses voltam
com bons resultados
Eliton Zanoni venceu na categoria juvenil
JARAGUÁ DO SUL

De volta à Santa Catarina

depois de disputar a principal
corrida de rua do Brasil, os atle
tas jaraguaenses comemoram os

bons resultados conquistados na

Corrida de São Silvestre. Destes,
quem mais agradeceu foi Eliton
Zanoni, da equipe Malwee!}an
gada/FME. Ele foi o campeão na

categoria juvenil (18/19 anos),
com o tempo de 55minl0, termi
nando em 2260 lugar no geral. O
corredor passa férias com a faIIÚ
lia no Oeste do Estado e não foi
encontrado pela reportagem.

Do trio que treinou junto du
rante praticamente todo o ano,

quem se deu melhor foi o estrean-.
te. Cláudio Luís dos Santos (Elian
Têxtil) fez os 15 quilômetros com

o tempo de 56min06, terminando
em 2680 lugar. Jéferson Wolney
(Arroz Urbano/Celínho Espor
tes/Avia) chegou dois segundos
depois, mas acabou com a 21'4a

colocação. E Edson Selinger teve
o tempo de lh02min58 e ficou
em 8720 lugar, entre 20 niil com

petidores.
Wolney comemorou muito o

resultado, porque bateu o recorde

pessoal na competição, mesmo'
sofrendo com dores musculares .

na coxa direita. "Pela primeira
vez no ano, fiquei dois dias sem

treinar (dias 29 e 30), apenas re

laxei. No dia da prova fiz Uma
. corrida leve de manhã e me senti
bem na hora da prova. Felizmen
te deu tudo certo e a dor não me

incomodou tanto", afirmou. Tan
to ele como Cláudio já iniciaram
os treinos, que,eles chamam de
"base". "Dura uns três meses

para chegar no ritmo que preten
demos", disse Wolney.

SÃO SILVESTRE

Flamenguistas
em São Januário

Dois jogadores do Flamengo po-
. dem trocar a Gávea por São Januário.

O atacante Vandinhó teve seu contraio
encerrado e admite que já foi procu
rado pelo técnico do Vasco, Dorival
Júnior. Já o meia argentino Sambueza,
que é do River Plote, poderá ir por em-

.

préstimo-ao time do Colina.
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Edson, Jéferson e Cláudio exibem, a medalha de participação depois da prova

Hypólito segu�
sem patrocínio
o ginasta brasileiro Diego Hypólito

iniciou o ano de 2009 sem patrocina
dor. A assistência médica Golden Cross
atribuiu à crise financeira mundial a

responsabilidade por não renovar o

contrato com o campeão mundial no

solo e -deixa o atleta justamente no

ano _ Mundial na Inglaterra.

Juventus quer
o meia Diego

A edição de ontem do jornal italiano
la Gazzetta dello Sport publicou que o

Juventus estaria interessada na contrata

ção do meio brasileiro Diego, que atu
almente joga pelo Werder Bremen. De
acordo com a publicação, o Werder não
o liberaria por menos de 25 milhões de
euros (cerca de RS 81 milhões) .
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MAIS ATRAÇOES
Metcado.público é uma das metas

o primeiro dia de trabalho do secre

tário de Turismo de Barra Velha, Clóvis
Pereira Cardoso, foi ontem. Pela manhã,
ele se reuniu com a sua equipe e deram
inicio as atividades da gestão do prefeito
eleito Samir Matar (P�1DB). Na própria
secretaria, os novos funcionários organi
zaram o local e arregaçaram as mangas.
Uma agenda de atrações para os turistas
e moradores está sendo elaborada e deve
ser divulgada nos próximos dias.

De acordo com o secretário, o inves
timento nas atrações desta temporada

deve chegar ao valai' de R$ 200 mil
reais. E, para 2009, ele pretende cons

truir um mercado público, promover
oficinas de gastronomia. "Esse é o meu

desafio", afirma Cardoso.
Após o Carnaval, o secretário deve

se' reunir com associações e entidades
do município para debater sobre a pro
gramação cultural e esportiva. "Quero
movimentar o turismo e o comércio de
Barra Velha e tornar o calendário de ati
vidades anual e não somente de tempo
rada", pro�eteu ele.

O casal Adalberto Morti�. 53 anos, e

. Eugênio Doin, 50 anos, aproveitou o festa.
Se não bastasse o atração dos fogos nos

primeiros minutos deste ano, os dois
aprovaram o programação de atividades
no cidade. Eles chegaram Õ praia no

dia 31 e portem no dia 7, mos não poro
o coso, em São Francisco. O casal estó
fazendo um tour pelos praias. "Apesar
da idade, nós gostamos de ficar entre
os pessoas, de dançar, ouvir músico",
afirmou Eugênio.

Esta promoção é vólida paro toda linho FiaI

Jave!, modelos básicos, disponíveis em estoque.
Promoção válido até 10/01/2009 ou enquanto
durarem os estoques. 'licenciamento grátis pago
pela Jovel. O imposto (IPVA) decorre por conto

do cliente. Todo o linha fiaf com redução do IPI

para todos os vefculos zero Km em estoque. Esta

promoção pode ser revogada sem aviso prévio.
Todos os imagens são de caróter ilustrativo.

Secretório quer incrementar o turismo de Borro Velho, com maior divulgação dos atividades

E poro quem desejo pegar o estrado
e se divertir, uma opção pode ser o

show do bando Fandangueiro e Dj.
Bosto chegar hoje, no praça louro
loyolo, em Borro Velho. Amanhã, o

animação fico por conto de um espe
tóculo cultural e folclórico também
no mesmo local. Devido os chuvas o

programação pode ser alterado pela
Secretario de Turismo.
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