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Inflação de 2008 é
de 5,9%, diz IBGE
Refeições em restaurantes foi o item que mais
contribuiu individualmente no ano de 2008.

Página 13

União ecomomiza
as verbas públicas

<, Governo gastou só 22,5% dos recursos para
investimento previstos no Orçamento.

Página 14

Figueira e Avaí na
Copa São Paulo
Dos 88 times da Copa Sáo Paulo, só 32

seguem na competição hoje e amanhá.

Página 15
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Três meses para liberar
pista da rodovia SC-416 .

I""'""' lueg i Perigo, imprudência e desrespeito ii sinalização é o que se vê no principal acesso a Pomerode
�-��=�-�

Página 5

Os assassinos foram presos ontem pela
manhá pela Polícia Civil e levados para
Q presídio regional de Jaraguó.

Página IS

'Presídio continua
com 5U loção

.

Diretor Ivo Ronchi defende a construçáo
de uma penitenciária industrial, mas o

projeto já encontra resistências..
Página t

"o faturamento nominal do setor de
comércio online atingiu RS 8,2 bilhões
em 2008, o que representa um avanço
de 30% em relaçáo ao ano anterior.
O número faz parte de balanço preli
minar divulgado pela E-bit, empresa
especializada no segmento. Segundo o

levantamento, o tíquete médio foi de
R$ 328 e o período mais luerotivo foi
o Nátal, responsável por vendás que
totalizaram RS 1,25 bilhão.

. Fonte: Agêncio Es:�do

Há dois anos nõo
assisto televisão
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QUE INJUSTIÇA!
QUEREM ME CASSAR

Só POR CAUSA DE UMAS
SIMPLES PROPAGANDAS

PRÉ-ELEITORAIS!

I

PROF", MS, /
MARA CORAZZA,
DmETO!l:A
ACADÊMiCA
FACULDADE JANGADA

A reforma ortográfica da ,língua
portuguesa não é uma questão atual.
A tentativa de unificar a ortografia
dos países que falam a língua portu
guesa vem desde o início do' século
20. O Brasil já passou por duas refor
mas ortográficas, em 1_943 e 1971, em

Portugal a última reforma aconteceu
em 1945 e as diferenças, ainda são
muitas. Para que essa reforma atual
acontecesse, desde 1990 representan
tes dos oito países que fala português
têm se dedicado a simplificar a grafia

CHARGE

MAS. EXCELÊNCIA .. ,

COLAR CARTAZES ESCRITO;
"EU CRIEI O MUNDO

EM SEI!? DIAS" NÃO FOI
UM POUCO DE EXAGERO?

PONTO DE VISTA

Reforma ortográfi.ca
e unificar as regras. O processo de im

plementação é lento. É necessário que
os países ratifiquem as mudanças,
assim como' fez o Congresso Nacio
nal Brasileiro em 2007. Os principais
motivos que justificam o empenho do

governo para que essa reforma acon

tecesse está ligado ao aumento da for

ça'no mundo do bloco lingüístico que
fala português; a uniformização orto

gráfica de documentos internacionais,
e o aumento da política de cooperação
com países lusófonos. Profissionais de
várias áreas têm opiniões divergentes
com relação a essa reforma. Afirmam

que o acordo ortográfico está longe de
ser perfeito. Muitas diferenças ainda
serão mantidas, o que impedirá, por
exemplo, a exportação de livros didáti-

DO LEITOR

Anjos da Vida
Escrevendo sobre a Consciência de Sua Missão,

Roberto Shinyashiki, diz: "Frequentemente, eu me'

pergunto: O quê cada um de nós está fazendo neste

planeta? Para mim, nossa vinda ao planeta terra, tem
basicamente dois motivos: Evoluir Espiritualmente e

aprender a amar melhor".
Concordo com o quê ele diz. Quantas vezes ouvimos

o seguinte questionamento: O quê o governo faz com nos

so dinheiro? E até dàmos apoio dizendo que devem es

tar "roubando muito", pois o volume de impostos pagos
é imenso.

Mas no ano passado e no início deste 2009, pude consta
tar de perto o quê é feito com parte de nossa arrecadação. É
na saúde, namanutenção da vida que vai grande parte deste
bolo todo, e senhores pasmem, um leigo no assunto não sabe
de nada, não vê nada, mas acha-se no direito de criticar.

Passando alguns, dias acompanhando parentes no

Hospital e Maternidade São José de nossa cidade, ala do
atendimento ao SUS, presenciei no dia-a-dia de uma pes
soa internada o que é utilizado de medicamentos, descar
táveis, roupas de cama e àinda o número de profissionais
envolvidos no atendimento. Sem estatística ou dados
concretos pude observar e valorizar todo este gasto.

Porém o quemaisme chamou a atenção foram os Recur
sosHumanos envolvidos neste processo, isto é, o atendimen
to doCorpo deEnfermagem doHospital e osAtendentes dos
demais serviços. Pude presenciar e acompanhar algumas horas
de seu dia-a-dia. cuidando, confortando, atendendo paciente
mente e com todo carinho nossos doentes.

Podemos chamá-los de Anjos da Vida, pois o doente
muitas vezes melhora só com seu olhar de carinho e sim

patia. Sem preconceito, sem vaidades, esta é uma profis
são que realmente deve-se ter vocação, pois sem vocação
é impossível salvar vidas. Não quero de forma alguma
menosprezar aqui o trabalho dos médicos, que igualmen
te tem seu grande valor e importância o qual também
pude acompanhar,

Agradeço à.admínístração do Hospital São José, ao seu
corpo de médicos e enfermeiros, e faço um apelo à co

munidade, respeitem, ajudem e amem o profissional de
saúde, nossa vida está em suas mãos. E eles certamente

aplicam no seu dia a dia o "amarmelhor".

NEIDE MARIA LENzl, ANAUSTA DE VENDAS

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

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

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

• telefone (. não serão publicados),

coso Segundo o prof. Sérgio Nogueira,
é necessário deixar o político de lado
e conviver com o' lado prático: a refor
ma não unifica, a simplificação é pobre.
Não basta mexer em parte das regras. ,

Isso acaba causandoumaconfusão en

tre as pessoas. O Brasil tem problemas
maiores: deveriam ser feitas reformas
no Judiciário, na educação e na políti- -

ca. O fato é que a mudança está aí e,
até o ano de 2012, conviveremos com

duas formas corretas de grafar as pa
lavras. Hoje, uma pessoa com 65 anos

de idade, já passou por três reformas

ortográficas. Fico imaginando se daqui
a alguns anos, esta mesma pessoa não
vivenciará uma quarta reforma, desta
vez pela linguagem virtual, tão pre
sente em nossos dias.
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"o ferro velho de

�rupó está aqui. "
ANTONIO VICENTE-TURECK
S.ECRETÁRIO DE OBRAS,

avaliando o porque de máquinas
herdado do governo passado.

"o que-importa é
O trabalho bem feito."
SILVIO CELESTE, SECRETÁRIO DA

EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ,
descartando a descontinuidade de bons

projetos do governo anterior.

"Espero que o .

cidadão me aprove."
EDSON PIRIQUlTO (PNDB), PREFEITO

DE BALNEÁRIO CAMBORIU
e o primeiro do partido no comando

do Executivo em 20 anos.

Trem bão, sô!
A previsão é do governo do presidente lula que assino embaixo do Medido
Provisório aprovado no noite de quarto-feiro pelo Câmoro dos Deputados e

que deverá ser rotificodo pelo Senado: o impacto no orçamento do União
em 2009, com o aumento conced_ido poro os 380 mil servidores federais de
RS 5,7 bilhões. Cresce poro RS 7,4 bilhões em 2010 e RS 8,9 bilhões em

2011. E tudo no conto dos brasileiros que pagam impostos de todo ordem
num momento em que o crise financeiro mundial, além de afetar direta

mente, o produção, os empregos e salários na iniciativa privado, já ameaço
beter o porto de cada um. Enquanto isso, o inflação poro os que ganham até
um salário mínimo e meio bateu no coso dos 7,3%, o que represento menos

comido no mesa. Outros 30% de aumento médio poro pagamento do Impos
to sobre o Propriedade de Veículos AutomQ.tores, o)PVA e o inflação medido
pelo governo fechando 2008 em 5,90_%, embora o Indice Nacional de Preços
00 Consumidor e no que, de foto, se deve acreditar indique 6,48%.

LEIA ISSO
O Código de Defeso do Consumidor
goroote, em seu artigo 52, o quito-

- ção antecipado do débito, total ou
parcialmente com o redução propor
cionai dos juros e outros encargos,
prático negado pelo maioria dos
estabelecimentos comerciantes que
se aproveitam de consumidores de
sinformados. Por isso, o Ministério
Público de Santo Catarina criou um

portal poro cálculos de pagamentos
antecipados, exceto financiamentOs
habitacionais. Faço valer os seus

direitos no ebdereço colculodoro@
mp.sc.gov.br.

o
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MERENDA2
O contrato assinado com o SP Alimen
tos pelo então vice-prefeito Rosemeire
Vosel (PC do B) virou alvo de CPI do Câ
mara de Vereadores. As investigações,
que começaram em 2007 por couso de
denúncias de superfoturomento em

outros prefeituras do país, resultaram
em relatório poro lá de contundente.
À época o denúncia foi encaminhado
00 Ministério Público e, de lá poro cá,
nodo mais se sobe.

MERENDA 1
A terceirizoção do merendo escolar nos
escolas municipais de Joroguá, alvo <,

de CPI do Câmara, já é letra-morto no

governo de Cecília Kone" (DEM). Mos
há aspectos jurídicos e contratuais que
precisam ser revistos. Além disso, im
plico reestruturação do equipe de me

rendeiros e equipamentos. E planilha
de custos que, no prático, represente
real economia com qualidade. Entre
escolas e creches são mais de vinte mil

crjonços.

o CORREIO DO POVO lOSABADO, 10' i)E JANEIRO DE 2008
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REFORMULADO

Vereadores estiveram reunidos com representantes do Executivo por cerco de duas horas, ontem pelo manhã

. Projeto da reforma
volta para Executivo
Prefeita vai enviar novo texto à Câmara
JARAGUÁ DO SUL

o Executivo vai pedir a res
tituição do projeto da reforma
administrativa e encaminhar
um 'novo texto ao Legislativo
na próxima segunda-feira. O
volume de mudanças sugeri
das pelos vereadores foi o que
levou o governo a reformular a

proposta, ém reunião ocorrida
ontem,' na Câmara. Da Prefei
tura, participaram o procura
dor-geral do município, Val
mir Elói" e Ivo Konell, que
representou a esposa, Ce
cília. No mesmo horário, a

prefeita participava de uma
. -

I
reuruao com a empresa ven-

cedora de licitação vinda de
São Paulo. A discussão foi
aberta à imprensa.

.

O novo texto vai manter
a estrutura proposta pela ad

ministração, incorporando as

sugestões dos vereadores e da
assessoria-jurídica da Casa,
a maior parte para atender a

exigências legais, incluir in

formações omitidas e também
-

corrigir erros de redação. A
data da votação, em turno úni

co, fica mantida para a próxima
quinta-feira, às 17 horas. Até lá,
as duas comissões criadas pro
visoriamente deverão exarar os

Leutprecht tento agilizar trabalhos

pareceres.
A reunião durou quase duas

horas. Ivo Konell destacou que o

foco da reforma é enxugar a má

quina pública. "O projeto nada
mais é do que a redução das des

pesas, e vai possibilitar a econo
mia necessária para retomarmos
a capacidade de investimentos
da Prefeitura", disse.

Individualmente, os verea

dores pontuaram suas sugestões.
Lorival Demathe (PMDB) eIsair

Maser (PR) não participaram, mas
foram representados pelos assesso
res. ComoOCorreio antecipou on
tem, um dos questionamentos foi
com relação ao impacto financeiro

. da nova estrutura, que não acom

panhou o projeto. Os representan
tes do Executivo informaram que
o estudo está sendo feito, mas não
disseram se vai estar pronto antes

da votação.

CAROLINA TOMASELLI

ALGUMAS MUDANÇAS QUE D,EVEM
SER INCORPORADAS AO NOVO PROJETO

COMITÊS'
O parágrafo 4° do artigo 3° dá autonomia 00 chefe do Executivo paro
criar comitês. cemlssêes'eu grupos de trabalhos, com ou sem ônus

poro o município. À Cômpra ,d�fende q�!�se �?uv��;despesás, o

prefeito de�erd qpresent " um projeto de'lei específiçp.
.

,-<- 'i't/''!'

MAIS CARGOS'
o número de cargos comissionados também deve aumentar. Serão
criados três-corqos de sub-gerente, cada um. com sa,lário mensal de
RS 2.200.00, vinculados à Secretaria d� Obras e Urbanismo e que,
segundo o Executi.vo. foraf!1 esqu�cidos.�Os comlsstencdos "serão
resPRnsáv.eis pel.a fábrica de tubos. pelo e pelo 9,�osteci-
menta dos veículos.

•
" , . 0.0 '

,FpNDAÇÕES [

Outra solicitação é .paJa que os .fundaçõe�, municipais,�inicialmente
ligadas às secretarias, ten�af11 vínculo direto com o 6gbinete da pre
feita, poro que ténham"maior autonomia administrativa é financeira.

tRANSFERÊNCIA
�

Deve ser incluído um artigo constante na lei atual. deter�inado que
os Ue'ns móveis e,imóv,�is. documentos e re�ponsabUidades pelo exe

cução de pr,ogranías governamentais� rela"tivos o seCreta.rias muni-
'

cipai�ex!i�tas,"sejam JransferidQs osórgão� e' entidades,que
%K@ .�

.

-:\. :< ·';;-:4 <t

oS,sucedereín.
'"

y

'-- "ti_�<�:; 0�:: >,s:'

Jurídico da Câmara diz que texto
dá visão parcial do organograma
Para o assessor jurídico da

Câmara, Leonel Pradi Floria
ni, o projeto não permite que
se tenha uma visão global
do novó organograma. Des
tacou que a estrutura da ad
ministração indireta - Issem,
Codejas e Samae - e das três

fundações municipais serão
estabelecidas em outra lei, a
ser enviada à Câmara den
tro de 90 dias da vigência
da reforma, como consta no
atual projeto.

Assim, o número total de

cargos comissionados - que
na administração direta
serão 174 - e o impacto fi
nanceiro de toda a máquina
pública só serão conhecidos
como o segundo projeto for

apreciado pelos vereadores.
Segundo Ivo Konell, a in

tenção é de que' a proposta
complementar seja remetida
à Câmara até o dia 2 de fe
vereiro, quando acontece a

primeira sessão ordinária.
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SC-416
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Motoristas desrespeitam bloqueio
Empresa contratada tenta limpar a pista, mas trânsito constante prejudica
JARAGUÁ DO SUL

Uma rodovia imersa em pe
rigo, imprudência e desrespeito.
É este o cenário da SC-416, en
tre os municípios de [araguá do
Sul e Pomerode, após mais de
ummês de interdição devido aos

estragos causados pelas fortes
chuvas de novembro de 2008 na

região. Apesar das tentativas de
manter a estrada fechada, nada
impede o trânsito de carros e

caminhões na serra.

Em alta velocidade, eles trafe
gam em meio a pontos na qual a
via cedeu ou foi prejudicada por .

barreiras. As placas de alerta che
gam a ser derrubadas e os mate

riais usados para evitar a passa
gem são, simplesmente, retirados
na pista. Já a permissão de acesso

apenas de motoristas locais caiu
no esquecimento. Quem pres
ta atenção aos que insistem em

ignorar o embargo percebe um

número elevado, quase caótico,
de automóveis, grande parte de
les com placas de outras cidades.
Além disso, também há os veícu
los pesados. Eles desobedecem
todas as indicações e teimam
em passar. Os condutores nem

sequer prestam atenção ao ve

locímetro e pisam fundo no

acelerador.
Ao longo do trajeto são cer

ca de dez lugares significativa
mente danificados. Conforme o

engenheiro Ricardo Borges, da

empresa contratada para exe

cutar os serviços de conserto, a

equipe deve precisar de até três
meses para finalizar a obra. Junto
à imensa quantidade de barro a

ser retirado há um agravante ex

tra: existem nascentes de água por
toda a margem da rodovia. "O tra
balho é muito difícil", explica.

Por isso, o'especialista pede
ajuda de quem trafega pela área.
Com as infiltrações decorren
tes da chuva e devido àquelas
vertentes, a ameaça de -novos

deslizamentos é eminente. Se

gundo Borges, a rua pode ceder
a qualquer momento caso os ca

minhoneiros teimem em utilizar
a SC-416 antes da conclusão das
melhorias. Outra solicitação dele
diz respeito à fiscalização. 'Apo
lícia tem que vir de vez em quan
do é aplicar multas", sugere.

KELLY ERDMANN Motoristas ignoram interrupção e deixam rodovia ainda· mais perigosa

Reunião para definir agenda do Carnaval aconteceu na manhã de ontem

Programação de Carnaval
com desfiles de blocos e bailes
JARAGUÁ DO SUL

Faltando pouco mais de um

mês para o Carriaval, em Jaraguá
do Sul, os trabalhos de organiza
ção estão acelerados. Ontem, 0-

presidente da Fundação Cultural,
Jorge Souza, se reuniu com os di
retores dos quatro blocos existen
tes na cidade. Tudo para definir
detalhes acerca do evento, que
acontece em 21 de fevereiro.

Já a largada fica para um pou
co

- antes, no dia 14. Nessa data
será feita a escolha da Rainha e

, do Rei Momo, no estádio do [u
ventus, a partir das 21. A entrada
é gratuita e a animação está sob -

responsabilidade da bateria da
Consulado do Samba, de Flo

rianópolis. Cada escola jaragua
ense indicará representantes
próprios à disputa.

No sábado, 21, o público deve
ir à Avenida Reinaldo Rau, no
Centro. O desfile inicia às 20h
e conta ,?om a participação da

Unidos da Nova Brasília, Sem

Preconceito, Estrela D'Alva e

Em -Cima da Hora. O término
está marcado para as 23h30. Em
seguida, os foliões continuam
a comemoração, novamente,
no ginásio do Juventus. O baile
também tem acesso livre, assim
como os das crianças e idosos,
ainda sem dia acertado.

Conforme Souza, a' expec
tativa é juntar 600 sambistas na

avenida' e cerca de quatro mil

pessoas nas arquibancadas. Vale
lembrar que haverá espaço reser
vado no local à Terceira Idade e a

portadores de deficiência física.
O resultado do Carnaval vai

ser- divulgado no dia 24, às 17h,
no CentroHistórico. obloco ven
cedor recebe R$ 5 mil, o segundo
colocado ganha R$ 2,3 mil, o

terceiro R$1,3 mil e o último R$
700 .. "Queremos aguçar a compe-

_ titividade entre eles", antecipa o

presidente da Fundação.

Fundação quer
dicas de shows

Se você sempre sonhou
em assistir ao seu artista pre
dileto sem sair de Jaraguá do
Sul, agora chegou o momen

to de sugerir. A Fundação
. Cultural abre, hoje, espaço
virtual para que a população
dê dicas de possíveis shows
a serem apresentados nos

palcos do município.
De acordo com o pre

sidente da entidade, Jorge
Souza, basta acessar o site
cultura. jaraguadosul.com.br
e indicar as preferências. A
primeira etapa da pesquisa
encerra no dia 5 de feverei
ro. Depois, os mais reco
mendados vão à votação da
comunidade. Os que estive
rem no topo da lista após a
disputa serão sondados pela -

_

administração pública para
ajudar na comemoração de
datas oomo o aniversário dá
cidade e o Dia das Mães, por
exemplo.

•
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MORTE NO GUAMIRANGA

GUARAMIRIM

A Polícia Civil de Guarami
rim deteve, na manhã de on

tem, os assassinos confessos
do morador de rua e recicla
dor, conhecido como "Bugre",

.

na ponte do Guamiranga, em
-" Guaramirim. O homicídio
aconteceu no dia 14 de de
zembro e o corpo foi encon
trado três dias depois no Rio

Itapocu, perto do limite com

Araquari. Os irmãos Ademir
Pereira Lunger, 19 anos, e

Paulo Sérgio Lunger,· 29, que
trabalhavam como chapa na

BR-280, estão no Presídio Re

gional de Jaraguá do Sul.
O delegado responsável

pelo caso, Daniel Ferreira

Dias, disse que o crime teria
sido motivado porque a víti
ma constantemente furtava
e danificava objetos pessoais
dos suspeitos, como panelas.
Os três moravam embaixo da

ponte onde o crime ocorreu.

A polícia chegou aos acusados
através de uma testemunha,
que passou perto da ponte e

viu uma briga entre eles.
Conforme Dias, a briga co-

Primeira vítima
fatal de 2009

meçou no momento em que
os envolvidos estavam be
bendo. Segundo o delegado,.
primeiro os acusados tenta
ram afogar a vítima no rio,
mas como não conseguiram,
deram uma pedrada na cabe
ça dele. Os suspeitos já têm

passagem pelá polícia: Paulo
já foi preso por furto e Ade
mir, por porte de drogas. Eles
responderão por homicídio

. qualificado e, se condena-

dos, éumprirão pena de 12 a .

30 anos de prisão.
O delegado também disse

que as informações sobre a

vítima são desencontradas.

Segundo uma testemunha,
o primeiro nome dele seria
"Silvio" e teria 28 anos. Po
rém, não há nenhuma con

firmação sobre os dados

pessoais da vítima' porque
os documentos de identifica

ção não foram encontrados.
"Acreditamos que ele não te
nha familiares por aqui, pois
ninguém apareceu para re

clamar o corpo", comentou.

<'
DAIANE ZANGHELlNI

GERAVPOLícIA------�--

JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar registrou, .

na noite de quinta-feira, o

primeiro acidente com vítima
fatal em [araguá do Sul em

.

2009. O motociclista Ivonei

Galkwoski, 18 anos, morreu

na noite de quinta-feira de

pois de colidir de frente com

uma caminhonete LandRover
Defender, na Rua Maria Um
belina da Silva, no Bairro
Vila Lenzi. O jovem sofreu

. hemorragia interna e várias

fraturas pelo corpo ..Ele foi
levado pelos Bombeiros
Voluntários para o Hospital
São José, mas não resistiu
aos ferimentos. A vítima era

natural de' São Bento do Sul
e, segundo a PM, não tinha

habilitação para dirigir.
A condutora da caminho

nete prestou depoimento na

delegacia e responderá por
homicídio culposo (sem in-

tenção de matar). Travessia de Notação é um dos exercícios previstos no programação

Detidos suspeitos de assassinato
Crime teria sido motivado porque vítima danificava objetos dos acusados

•
Paulo Sérgio (E) e Ademir confessaram o morte do reciclador e morador �e ruo conhecido como "Bugre"

de abertura do programa ini
cia às 18 horas, em frente à
tenda da Petrobras, na praia
da Enseada. Logo após terá
a banda pop rockStreet 123,
de São Paulo.

Os eventos esportivos em

Piçarras iniciam amanhã, com
programação até dia 15 de fe
vereiro, sempre de quinta a do
mingo. Fazem parte do projeto
as modalidades de voleibol,
futebol de areia, mini-trave, fu
tvôlei, basquetebol, frescobol,
bets, xadrez e espirobol, além
de dominó, general, cartas,
damas, cama elástica e brinca
deiras infantis. As atividades
acontecem na praia central,
descida da Avenida Getúlio
Vargas, das 15h30 às 20h30. No
dia 08 acontece a Competição
de Caiaques e no dia 15 acon

tece a oitava edição da Traves
sia de Natação, com saída da
Barra do Rio Piçarras.

Programação nas praias de
São Francisco do Sul e Piçal11lS

São Francisco do Sul e Pi

çarras não comemoraram a

festa de Réveillon, o show de
fogos foi cancelado por conta
da troca de gestão, mas agora
as duas cidades prometem es

quentar a programação de ve

rão e carnaval para manter e

atrair os veranistas. Hoje, São
Francisco do Sul dá largada a

sua "Estação Verão 2009" e Pi

çarras prepara o "Esporte Ve
rão" e o "Carnaval Total".

Até dia 8 de fevereiro, as

praias de 'São Francisco do Sul
mantêm uma programação
permanente' com atividades

esportivas, recreação infan
til, caminhada e ginástica na

praia. A expectativa é atin

gir 100 mil participantes.
"O objetivo é desenvolver a

atividade física em forma de
lazer", afirma o coordenador

geral do "Estação Verão", Lo
reno da Costa. A solenidade
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Ronchi defende penitenciária no Vale
Presídio tem capacidade para 76 detentos,mas hoje abriga cerca de 250.
JARAGUÁ DO SUL

Nos próximos dias, o diretor
do Presídio Regional de Iaraguá
do Sul, Ivo Ronchi, vai encami
nhar uma comunicação ao dire
tor do Deap (Departamento de
Administração Prisional), Hud
son Queiroz, destacando a ne

cessidade de uma penitenciária
industrial no município. Ele de
cidiu enviar o ofício por causa da
superlotação do local, que pode
originar uma rebelião. Hoje, cer
ca de 250 presos dividem o es

paço que tem capacidade para
abrigar 76.

"O presídio não suporta re

ceber mais presos. A solução é
construir uma penitenciária, com
condições para que os detentos

.

cumpram sua pena de forma
adequada", comentou. Segundo
Ronchi, a idéia é que o local fos
se projetado para oferecer de 350
a 400 vagas e espaço de trabalho
para os presidiários. "É assim na

Penitenciária Industrial de Join
ville, que é considerada modelo.
Precisamos trabalhar na recupe
ração dos detentos", afirmou.
O diretor também destacou

que os presos condenados pela

Justiça não deveriam cumprir
pena no presídio, mas que
essa situação ocorre porque as

penitenciárias do Estado tam
bém estão superlotadas.

A atual situação do presídio
já foi exposta ao Governo do Es
tado, com o encaminhamento
de alguns projetos de ampliação,
mas nenhum recurso chegou a

ser liberado. Para amenizar a su
perlotação, uma nova cela para.
dez presos está sendo constru

ída, com recursos do Conselho
Comunitário Penitenciário de
[araguá do Sul. Segundo Ron
chi, a obra deve ser finalizada
em 50 dias.

Também está em andamen
to o projeto de ampliação da ala
feminina, que tem capacidade
para 24 presidiárias, mas hoje
abriga 30. A expectativa do dire
tor é de que a melhoria comece

em meados de fevereiro. A ala
feminina foi construída no ano

passado e os recursos vieram dos
Conselhos Comunitários Peni
tenciários de Jaraguá do Sul e de
Guaramirim.

DAIANE ZANGHELlNI Diretor do presídio teme que superlotação possa originar uma rebelião

, ,.:. ,,::<;

Cadastramento na PM é grátis e vigilância inibe a ação de mar�inais

Viagem· Segura vai monitorar
residências até mês de março
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar: prorrogou
até o dia 3 de março a realização
da Operação Viagem Segura. O
objetivo é oferecer mais segu
rança às residências cujos pro
prietários saíram de férias, para
reduzir o número de furtos e ar

rombamentos. Em cada endere
ço, a PM averigua os portões de
acesso, além de portas e janelas.
Durante as verificações, pesso
as em atitudes suspeitas que se

encontrarem nas proximidades
são abordadas.

De acordo com o major Ro
gério Vonk, a operação foi pror
rogada por mais duas semanas

porque a PM constatou que um

grande número demoradores deve
víajar para o litoral até o início de
março. Até agora, 350 imóveis fo
ram cadastrados no projeto e, até
agora, aPM constatou apenas duas
ocorrências: uma tentativa de ar

rombamento e um furto.

Quem tiver interesse em ca

dastrar o imóvel deve ir pesso
almente na sede do 140 da Po
lícia Militar de Jaraguá do Sul,
na Rua Gustavo Hagedorn, 880,
Bairro Nova Brasília. O horário
para preencher o formulário é
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 18h. O serviço é gratuito.

Mais agentes
.. . ,�

prt n.al�
o pro o da superlotaç
não é o único ..do
JfuaguádoSul,
de se rvillDTes é

,
reto r do presídi
.tamb ard
"�ez (l

'" .... pri ar

municí iiI" neste mês. A medi a
foi an a há de três.

i;tmese sec de Rstt*
todo de Justiça e Cidadania,
Justiniano Pedroso. Embora a·

vindo doSg servidores seja ne·/'''"
cessária, o diretor afirmo que
o número. ainda será insufici- '

ente poro otender"oo númerb·
crescente: de bresidiários:'
Segundo Ronchi, o/medido do
-Governo",do Estado servirá ape
nas paró'fepor os profissional�&
que estão poro se aposentar
ou que pediram transferência
poro outros municípios. "Hoje
o presídio tem 16 agentes, mos
o ideal é que tivesse o dobro,
32", comentou.

Delegado ouve

depoimentos
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Civil continua
investigando o caso da meni
na recém-nascida encontrada
morta no dia 8 de dezembro,
embaixo da Ponte do Traba
lhador, que liga os bairros Ilha
da Figueira e Vila Lalau. O de
legado Uriel Ribeiro disse que
está tomando o depoimento de
algumas testemunhas, o que
poderá. levar à identificação
da mãe da criança. De acordo
com Uriel Ribeiro, assim que
a mulher for identificada, ela
deverá ser submetida a um

exame de DNA, que atestará se

ela é realmente mãe do bebê.
Se confirmado, ela responderá
por infanticídio (matar o fi
lho durante ou após o parto),
com pena de dois a seis anos

.

de prisão. O delegado não re

velou mais detalhes sobre o

andamento do inquérito para
não prejudicar o andamento
das investigações.
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Cl) Logan Authennoue 4P LO 16V OBí09, com pintura sólida. nas seguintes condições; 60%; de entrada + saldo financiado em 2tl meses, com taxa de juros de O oI\'! a.m. {Ü%I a.a.i, Confecção de cadastro de RS 935,00 -<- despesas de serviços de terceiros + tributos. VeriH

VR!orf'.,$ das parCi·;!f;.S rneusaís ne cada versãn c o v81.or �nta! 1inaneiac!{L Estoque lota!; 1 (I unidades. (2) S8fujero Aotflantiqo8 4P 1.0 16V 08109, com pintura sólida, nas "6U!jillt�S cündições: 60% da f)ntradl1 + sHlfln financiado eH! 24 meses com taxa de iuros de (W<l

de BS 935,00 'I' despesas de serviços de terceiros ,j. !:;b_utos. Verifique na. sua concess.onána os valeres uas parcelas mensais de cada versão e o valor totai financiado. Estoque total: 10 umdaues. inna Me' ane Sedao e Graná Tour com 1in30ciarr

salco financiado em 24 meses, com taxa de juros de G'}e a.rn. (0% a.a.). conreccão de cadastro de RS 935,00 + des0e�as da serviços de terceiros + tributos. Verifique na sua concessionária os valores
. vi.1ior;toiàHiilaii;êiad são válidas

para rv1éaane CouwH:atldnlet. f:slaQUB tota!: 10 unidades. renas as condições (15 tínanciamento acima são pelo CGC (_Çrédiío Dlreto BD Consumidor través da Cia. de Crêáito, Hnancíamento e tnvestlrnentn a ananse e aprovação dfl canas TO. i�1) Pre;;_o à vir,tél válido

cara Gli5 Cti!TiPUS 4p 1.D 16V 08109 h+!�x) vend.eo pela mt8met. com pintura sólida e t!€te incluso. Estoque totat: 1u uili{j�d6$.
.

. r >, '" lan 40 "1.0 16V 08/09 Hí+lex, venduio peta lrdetrl frete Incluso. Estoque total: la umoades. (ti) Preço à vista

váiído para Megane secan Expre3sion 1.6 16V OS/09 Hi-Flex. vendido pela internet, com ptntura sólida e frete incluso. Estoque t e Sandero toram os vencedores da pesquisa de
.

S !lI os vQS" em suas cateçorias, pela Revista Quatro Rodas. Esta

de segurança pouem B3iv,H vidas. Oté'rias válidas até 12:/01/2009. Estoques lrmítados.

. /Liberte
JOINVILLE

(47) 3145-3145.
JARAGUÁ DO SUL

(47) 3274-0000
fABRIC!I.o".......

NOBIW)ILITAJAí
(47) 3341-3341

BLUMENAU
(47) 3144-3144
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CLASSIMAI FIM-OE-SEMANA, 10/11 DE JANEIRO DE 2009

� IMOBILIÁRIA
..,

WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. CRECI55ú·J
IM B!lIÁR!A

MENEGOTTf

Berta Corretor de Imóveis
CRECI4936.. ,. .

tmovets

.Empreendimentos Imobiliários GIRASSOL
IMÓVEIS

Barra
A imobiliária da Barra

RENATO &.IR.

PIAZERA

CRECI2567J
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FIM-OE-SEMANA, 10/11 DE JANEIRO DE 2009

COMPRA- VENDE - ALUGA - ADMINISTRA '3055-0900
Plantão 9987-1004

- Sala comercial centro

Gll;laraminm cf 180rrj2,. VaJor
da tõcàÇão R$ 1.20f},OO

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

lavabo, cozinha mobiliada, área de festas, quintal,
p/3 carros. R$ 380.000,00 Aceita outro

imóvel como parte do pagamento

Cod. 383 - Casa Nova Jaragua Esquerdo - 1 suite, 2
quartos, sala c/ 2 ambientes, cozinha, lav. garagem e

churrasqueira. R$ 235.000,00 neg,

VIEIRAS - ULTIMAS UNIDADES - Sobrado

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

Geminado no Joao Pessoa, com 2 quartos, sala, cozinha, bw, lavanderia, varanda e garagem.
R$1 05.000,00, avista ou 30% de entrada e o saldo ate 60 meses, entrega em março de 2009.
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·IMOBILIÁRIA
�
www.parcimoveis.com.br
achave@netuno;com.br

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se - www.lmcblllarlaaehave.cnrn.br

(47)3275-1594· .

Plantão de vendas- 9121-9933

H. WOLF CONSTRUTORA E INCO_RPORADORA LTDA

ReI. 3816 - Centro - Edifício Klein -1
suíte, 3 dormfórles, 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

Ref. 1755 - Edifício Isabela - Centro -

Apartamento com 02 suítes, 01
dormitório, demais dependências e 01

vaga na garagem. Aceita financimaneto
bancário e FGTS. R$ 159.000,00

Ref. 3802 - Apartamento com 111 ,00m2
total- EdifíCio Vitória Régia - Vila Lalau,

.

com 3 dormitórios, demais dependências
e 1 vaga de garagem. R$ 144.000,00

(aceita financiamento)

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

Edifício Brisa do Mar

Piçarras c Apartamentos a partir de
163,00m2 de área total, sendo 1 suíte,
2 dorm, demais dependências e 2 vagas
na gar., ou cobertura duplex com área
total de 312,00m2. Prontos para morar.

Consulte-nos.

Belvedere Residençe:
3 suítes, sendo 01 suíte com banheira de

hidromassageril, sacada ampla com

churrasqueira, tubulação spjt, tubulação para
aquecimento a gás, 02 vagas de garagem,

localizado nocentro da cidade. Venha conhecer o

apartamento modelo

REE 601 - Nova Brasília - Sobrado
Alvenaria ,31 0,00m2 com 1 suíte, 3
dorm., 2 salas, COZ., 02 BEC, área de

ser., área de festas com

churrasqueira e gar. Terreno com

473,00m2. -Imóvel ideal para fins
comerciais

Ref. 2101 - Tifa Martins - Terreno com

50.169,OOm2, sendo frente com 120,00m, sem

benfeitorias.

ReI. 104 - Vila Nova - Casa mista - 3 dorm. sala. cozo

BWC cf garagem. Terreno com 373,00m2.
Valor R$150.000,00

Ref. 0650 - Chico de Paula - Casa madeira com
80,00m2 e terreno com 360,00m2, 2 dormitórios, sala,

cozinha, bwc e área de serviço. '\
R$ 50.000,00
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LOCAÇÃO COMERCIAL NO CENTRO - Cf 500m2

onsulte-nos!

7 13 anos
(I")
,..
00

47 3371.8814
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415

www.parcimoveis.com.br

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

r;a
REAL PARQUE

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais

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

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

cl aprox. 35m2. R$ 400,00

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

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

- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio)c/74m2 cl mesanino R$ 700,00

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

vagas de est R$ 1.000,00

- Sala canil. (Nereu Ramos - próx..semáfaro) cl aprox. 100m2 clmezanino. R$ 1.000,00
- Sala cml.(Guaramirim - lateral Br 280) cl aprox 90m2, c/02 BWC. R$ 1.100,00

- Salas NOVAS (Centro - próx. Procon) Diversos tamanhos: de 321112 a 123m2.

• De R$ 420,00 a R$ 1.600,00

Galpões
- Galpão Aivenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cl aprox 960m2. R$ 5.000,00

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

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

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

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

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

- Terreno( Ilha da Figueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$1.000,00

- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) cl 1.807m2 e 2.200m2 R$ 1.200,00 e

R$ 1.400,00.

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 chuv.a.

E muito mais...

Plantão:
9973-8335

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
- Ed. Nathalia Schiochet(centro - Próx. Angeloni antigo) RS 400,00
- Ed. Bruna Mariana(Rua da UNERJ) RS 420,00
- Apto Dona Antonia (Próx. Lojão da Vila) R$ 440,00 cl condomínio
- Ed. Lilium (Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 450,00
- Ed. Hortência(Nova Brasilia - próx, Centro Vida) cl sacada. RS 470,00
- Ed. Petúnia(Nova Brasilia - próx. Centro Vida) cf sacada. R$ 470.00
- Ed. Phoenix (Centro - em frente Majoka uniformes) Alto padrão, todo rnob. R$1.600,OO
02 Quartos:

=._Apto Nova Brasilia(Rua Antonio Carlos Ferreira) R$ 420,00
- Apto São Luis(Próx. ArrozUrbano) R$ 450,00
- Ed. João Batista(lIha da Figueira - próx. Casa do Criador) R$ 560,00
- Ed. Platanus(Centro - próx. CAU)
- Ed. Alberto Marangoni (Próx. posto MIME - Vila Nova) R$ 620,00
- Ed. Sunflower (Nova Brasilia) cl suite 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. Amaryllis (Vila Nova - próx. Via Pão) com suite. R$ 650,00
- Ed. Caliandra (Vila Nova - próx. Via Pão) R$ 580,00
- Ed. Iower Center(Centro - próx, MIME) Mobiliado. R$ 850,00
- Ed. Dom Lorenzo(Centro - próx Rest. Califórnia) Mobiliado. R$ 870,oD
03 Quartos:
� Ed. Bela Vista(Vila Nov,a - próx. Bar do Oca) R$ 600,00

- Ed. Suellen(Czerniewicz - próx. Canarinho) R$ 700,00
- Ed. Emilie (Centro - em cima da Imob. Séculus) cl suite. R$ 700,00

• : Ed. Carlos Spézia (Centro) R$ 800,00
- Ed. Isabella(Centro . próx. Via Móveis) cl mobilia. R$ 880,00
- Ed. Phoenix (Centro - em frente Majoka uniformes) cl suíte R$ 920,00
Casas;
- Casas germinadas(Santo Antônio) cl01 quarto R$ 270.00
Casa alv(Chico de Paula - l.ot. Firenzi) 02 quartos. R$ 380,00
- Casa alv Rio da Luz (próx. SEARA) cl 03 quartos. R$ 420,00
- Casa alv (Centro de Schroeder) Nova, cl cozinha mobiliada. R$ 750,00
- Casa alv(Centro - próx. Centro Vida) 03 quartos. R$1.100,00
- Casa alv Centro(Fundos Angeloni novo) cl suíte. R$1.500,00
- Sobrado Baependi - com piscina, mobilia sob medida. R$ 2.000,00
- Casa alv(Vila Lenzi) cl piscina. R$ 2.500,00
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Empreendimentos Imobiliários Ltda. �
VeNDA ALU'GA ADMINIS����

ReI. 1000 - Ed. Argys -Apart cl suíte
mais 2 qts, semi-mobiliado, sacada,

Isistema de água quente ágás, 1 vaga de

@_ar. �rédioGolll�le���or: �����:���,��:

ReI. 1017 - Baependi - Apto cf 1 surre + 2

quartos, derrasdep, garagem. Aceita
financiamento bancário. R$125,000,OO.

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

i .218m'. R$ 280.000,00.

I
Pa. 04-Ve;"-€asacil44rii,3 quartos, 2bv.ç,

garngem, derrais dep, terreroci 450m'. R$
160.000,00.

ReI.2010 • Vila Lenzi· Terreno c!4.585,00m',

ReI 1003 - Centro -

Ed. Dianthus -

Co bertura Duplex com
3 suites, 5' bwc,
amplas salas de estar,
jantar, chusquareira
integrada, cozinha,
lavanderia, 2 vagas de
garagem, área total de
422m2.
RS 590.000,00 mais
lotos em

www.seculuSõI!et

R�f.018 - Czerniewcz- Sobrado c/3
quartos, 2 bwc, garagem com i 40m',
semi-acabada e terreno com 54Qm2•

R$145.000,OO.

Rei 0038 Bana do Rio Cerro - Terreno c/ 1,309111'
com 1 casa acabada de 63,8111' de 2 quãrtos e

demais deperdêrcas, e mais 1 casa em construção
já coberta com telhas cerãrncas. ótimo terreno para

corstnção de,edrríckJ. R$ 498.000,00.

Ref 0017 - Jaraguâ Esquerdo - Casa em fase de
acabamento ci 149,40m2, surre c/ closet + 2

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

financiamento bancário.

ReI. 006 - São Luís - Casa com suite + 3

qtos, 2 garagens· RS 160.000,00

ReI. 2016 - Centro - Terreno cj774m', com
casa mista de 150m', Ótima localização para

construção de edif�". R$375.000,OO.

o CORREIO DO POVO �
FIM·DE,SEMANA, 10/11 DE JANEIRO DE 2009 E.8

47 3371.881
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ReI. 1028 - Centro -

Ed. Garden Flowers -

1 suíte mais 2

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

dispõem de piscina,
sauna, sala de jogos,
mini cinena, s.de
festas.
R$ 315.000,00.

Ref.1023 -

Ilha da Figueira
- Apto c! i suite,
2 quartos,
sacada c!
churrasq.,
2 vagas de

garagem, ótimo

padrão de
acabamento.
R$ 200.000,00.

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

personalizado, teto
rebaixado em gesso,
possibilidade de

alterações internas.

R$179,691,57.

Rel.1010 Centro - Ed. Juliana -Apto-1
surte + 2 quartos, demais dep, sacada,
churrasqueira, garagem. R$138.000,OO

ReI. 007 - Champagnat - casa. c/ 300 m2 de .

área, sardo surre c/ closet + 2 quartos, dep.
empregada, sala de estar, jantar e de 1V, salão

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

ReI 0013 - Vila Lenzi· Casa com 4 quartos, saà de
estar e jariar, cozma, 2 vagas de garngem, área

cosntruida de 320m', R$ 220.000,00

- Rei. 046 - João Pessoa - sobrado com 3

quartos e demais dep. - R$140.000,00

- ReI. 3000: Corupá - Galpào
industrial no Parque Ano Bom, com
4.000 m', terreno com 22.000 m'

Consulte-nos

ReI. 1020 -Ilha da Figueira - Êdif Maria
Alice - Apto novo, cf i surre + i quarío,

sala, cozinha, bwc, área de serviço, sacada
cl churrasqueira, 2 vagas de garagem,
prédio cl salão de festas. R$130.000,OO.

ReI. 002 - Centro - Casa cl 3 quartos,
e demais dep., boa localização pI ponto

comercial. - R$ 345.000,00

Rei. 0010 - Jaraguá Esquerdo - casa nova c/ 148
rn2, stJte + 2 qíos.saa, cozrra, bwc, ��abo, área
de feslas,'garagem para 2 carros. - R$ 215.000,00

Aceita linanciamento bancário.

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

ampla área de festas.RSi20.000 ,00.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

ReI. 1008 - Czerniewicz - Ed. D'ltália,1
sufte mas 2 quartosríernais dep., 1

................._9ªrngf1Dl.I'!$J?ª,I)QQ,(){),

• ReI. 005 - Figueira - Sobrado com suíte com
closet + 2 qtos, bwc social, sala de estar e

jantar, lavado, cozinha mobit'iada, área de festas
e 2 garagens. ACabamento de primeira linha -

RS 365.000,00 (Aceita financiamento bancário)

Rei. 0037 Ilha da Rgueira -casa cl 152m', 1 suITe
+ 2 quartos, Churrasqueira, despensa, intertone,
lavardera, portão eletrànico. Aceila financ�mento

bancãro. R$180.000,00.

ReI. 0032 - Estrada Nova - casa c/2
qtos, escrtóro, bwc e demais dep, garagem - R$

98.000,00 Aceita tinan. bancário

Ref. 1022 - Viia
Nova - Apto cl
1 suíte, 2
quartos, sacada
cl ohurrasq,
gar., móveis sob

medida,
acabamento
diferenciado.
RS 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.'

ReI. 0016-São LlJís -c/ suITe mástere coset 2
qtos, 3 saas, escritór'il e demais dep., área de

festas, piscina, g�ragem para 2 carros-
R$ 340.000,00

Rei. 0031 - Guaramirim - surre + 2 qtos e

demais dep., semi-mobiliada (aceita
financiamento bancária) - RS 160.000,00

ReI. 4005 - Rio Cerro II - Chácara tom
165.000ma, casa com 170 m2 estilo moderno e

aconchegante. Suite + 2 quartos, closel
conjugado, instalação.p/ água quente. Sala,

cozinha e área de crurrasco integradas. Fogão à
lenha e arelra R$ 345.000;00

TERRENOS
Ref 2023 - Amizade Terreno com 346,501'11 (14X24,75) R$ 70.000,00.

Ref. 2000 - Schroeder 1- Terreno c/336m2• R$ 32.0'00,00

Ref. 2020 -Guaramirim - Loteamento K'panema com 430,63m2 - R$ 58.000,00,
TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

"{
tO
I'
(fJ
....

�
Empreendimentos Imobiliários Ltda. �

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGOTTI
B R A �Parelmóveis

3371·0031www.parcimoveis.com.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

5932 - ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADO
NOVO (ENTREGUE PRONTO), 03 QUARTOS,
02 BWC, SALA, COZ, CHURR, LAV, E GAR

PARA 02 CARROS, R$ 250.000,00

5969 -BARRA DO RIO CERRO - CASA·ALV.
176,00M2, 4 DORM, SALA, COPA/COZ,2
BWC, LAV, 2 VAGAS GAR. - TERRENO

417,48M2 - R$110,OOO,OO

5710 - GARIBALDI.:. smo - 33.000m2-
GASA ALVEN- 60,OOm2 - 3 DORM - SALA

- COZ - BWC- GAR - R$ 55.000,00

5995 - RIO CERRO 11- CASA ALV,
60,OOM2 - 2 DORM, COPNCOZ, BWC,
LAV, TERRENO 322,OOM2 R$ 60.000,00

VENDE-SE ÁREA
DE 4.10Q,OOM2 NO

CENTRO DE
GUARAMIRIM - se
VALOR DE M2
R$ 236,00

VENDE-SE LOTES
COM 360,OOM2
NO GENTRODE
GUARAMIRIM

VALOR R$ 85.0.00,00
5975-RAU-CASAALV. 70,OOM2�2DORM.l
8WC, SALA, ÇOPA/COZ, LAV, 1 VAGA GAR.
TERREN030° ,OOM2-R$ 125.000,00 (ACEITA
TROCACASA NA BARRADO RIO CERRO)

5976 - ESTRADA NOVA - TERRENO
483,00M2 - RS 50.000,OÓ

5974-TIFAMARTINS-CASAALV.170,OOM2
- 3 DORM, 3 BWC, SALA, COPA/COl, LAV,
1VAGA DE GAR, CHUR, TERRENO 300,QOM2
-R$175,OOO,OO

VENDE-SE
ÁREA EM SCHROEDER - se

105.000,00M2
(ÓTIMA PARA

LOTEAMENTO)
R$ 1.300.000,00

5968· NOVA BRASíLIA -CASA MISTA 9O,OOM2,
3 DORM, SALA, GOPA/GOl, LAV, BWG, GAR. -

TERRENO 256,50M2 R$l17,OOO.OO

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

RS 140.000,00
-- - -- ---- ------

TERRENOS

5788-ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 70.000,00
5844- AGUA VERDE 450,DOm2 R$ 80.000,00
5926- CHICO DE P. 435.00M2 R$ 55.000,00
5973 SCHROEDER 105,000,00 M2

R$1.300.000,OO
5696·POMERODE 412,00M2 R$50.ooo,OO
5914-JGUÁ ESQUERDO 900,OOM2

R$140.000,OO

·5928-ROOOVIA 00 ARROZ 166.000,00M2

R$ 220.000,00
5924-TRÉS RIOS DO SUL- 20.000,OOM2

R$ 250.000,00
- 5837·ÁGUA VERDE-14,700,OOM2·

R$ 300.000,00
5920·GUARAMIRIM· 55.700,00M2
RS 300.000,00
5929-RODOVlA DO ARROZ 372.000,00M2
R$ 495.000,00
5937· VILA LENZI-609,00M2-R$ 65.000,00
5938·VILA LENZI 609,00M2 R$ 65.000,00
5972-ÁGUA VERDE - 465,00M2 R$ 90.DOO,00
5966-ÁGUA VERDE-465,OOM2-R$ 53.000,00
5978·AGUA VERDE 450,OOM2-R$75.000,OO

LOCAÇÃO
CASAS;
• CASA EM SÁO BENTO DO SUL - RUA ANO
BOM. 1380 - 02 aTOS, SL, COZ .• BWC, LAV. E
GARAGEM. TERRENO BEM GRANDE COM MAIS
02 RANCHOS-PRÓXIMO A CORUPÁ, VALOR 80
ALUGUEL: R$ 300.00
BAIRRO ÁGUA VERDE -

- RUA THEREZITA MENEGOnr ROCHA, 393·
RESIDENCIA ÁGUA VERDE 01 SuíTE + 02

OTOS, SL. COZo BIVC, GARAGEM. VALOR DO
ALUGUEL: RS 1.000,00
- RUA CARLOS HRUSKA,240·PRÓXIMO A

UNERJ - 2 QTOS, 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 l1il3·CASA
ALVENARIA 01 SUiTE + 02 aTOS, 02 SlS,
C;OPA.COZ, BWC,LAV, CHURRASQUEIRA E
GARAGEM, VALOR DO ALUGUEL: RS 800,00
- RUA JOÁO MIGUEL DA SILVA,514- CASA
MISTA 02 aTOS, SL, COZ, LAV., BVle.
GARAGEM - VALDR 00 ALGUEL: RS 220,00
- BAIRRO TRÉS RIOS DO NORTE - RUA RI - AO
LADO CASA DA ANTENA 2 oras, SL, COZ, LAV.,
BWC, GAR.- VALDR DO ALGUEL: RS 320,00
- BAIRRO ILHA-DA FIGUEIRA· RUA ANTONIO

KOTCHELA, 105 - CASA DOS FUNDOS 02
O1OS, SL, COZo MOBILIADA, LAV., BWC, CHUR.
COM BANHEIRO, ÁREA EXTERNA E GARAGEM

.

- VALOR DO ALGUEL: RS 615,00

lU'A.RIlIWJllIQ.S;
- BAIRRO CENTRO - RUA MAL DEODORO DA
FONSECA· APTO EM CIMA DA LOTÉRICA 02
OTOS, SL, COPA, COZ., LAV,
BVlC,GARAGEM.vALOR ALUGUEL:R$670,00
• RUA JORGE LACEROA, 310- A? 203·EDF. SP
LUZIA 01 SUíTE -i · 010TO, SL, COZ, BWC, LAV,
GARAGEM,SACADA COM CHURRASQUEIRA.
VALDR DO ALUGUEL RS 660,00 + 60,00 COND.
• BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - RUA

/' GUILHERME BEHUNG. AP302- aí SUiTE +02

010S, SL, COZ, swc, LAV, GARAGEM,SACADA.
VALDR DO ALUGUEL: RS 700,00
- RUA JOSÉ TEHODORO RI�EIRO, AP201· 01
SUíTE +02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,
GARAGEM,SACADA COM CHURRASQUEIRA.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 630.00 -i- COND.
- 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, aIVC, LAV, E

GARAGEM VALOR DO ALUGUEL: RS 500.00 +

GONO.90,00
- BAIRRO JARAGuA ESQUERDO - RUA
CLEMENT SCHIOCHEm, SiN' - A? 402· BL. II
·02 aTOS, SL,COZ, BVlC,LAV, E
GARAGEM,SACADA E PORTA0 ELETRÔNICO.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 600,00
- BAIRRO VILA RAU - RUA PREFlTO JOSE
BAUER, 131-AP 202- 01 SUITE +02 aTOS,
SL. COZ, BWC, LAV, GARAGEM,SACADA COM.
CHURRASQUEIRA, PRÉDIO OFERECE' ÁREA DE
FESTA.vALOR DO ALUGUEL: R$ 650,00 +
COND. 40,00 ·.APTO NOVO,

KlIlNill
-RUA FRANCISCO HRUSCKA-LOTE,14B
JD.SÁO LUIZ - 01 aro, SL, COZ., LAV: BWC.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 250,00
- RUA JOSE PICOLLI, 510- BAIRRO ESTRADA.

. NOVA. 01 QUARTO E COZINHA JUNTO,
BANHEIRO. VALDR DO ALUGUEL:R$ 250,00
COM A TAXA DE ÁGUA.

SALA COMERCIA�;
- BAIRRO VIEIRAS· AV. PREF. WALDEMAR

GRUBBA, POSTO BOGO & BOGO, SLS (01 à 08) da
·trenle RS 600,DO - SLS (07, 08 E 09) R$ 500,00.
- BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERCIAL RUA
PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX. SUR ANGELDNI

SALAS COMERCIAIS - VÁRIOS TAMANHOS.

]J;!l..1ill.!.!l
- BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA -1.200m2 - RUA
JOSE THEODORO RIBEIRO, LT 36 e 37 - RS
600,00 + IPTU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ReI. - 325 - BARRA DO RIO CERRO sobrado em averana c/�je,
235m', 1erreno c/ 405m'(13,50x30), murado c/portão eletrônico,
sendo a parte inferiorcjl16,m', copa, co�.lavandena,2 garagens,bwc,
sala de estar, chunrasqueira, parte superior cj 119m' em fase de

produção c/ aproximadamen1e 45% concluído e constttuído de suite e

hidro, 2qtos, bws soca! sala intima, sala de lVe sacada e nos fundos

uma edicula c!27m' , Rua 522-Mana Alves ae Saas, n" 71 -

R$ 205.000,00, aceüa carro até RS20.000,00

BarraSul
A imobiliária da Barra

3376-0015 �móveis
RUA ANGELO RUBINI, 1046 barrasul@netuno.com.br

• VILA NOVA-terreno com 6.991, 13m2

(29 x128), Rua José Marangoni-
s R$ 330.000,00
• BARRA DO RIOCERRO - Terreno cf

477m2(13,58x35, 13) loteamento Girolla,
Rua Camilo Andreatta .; R$ 60.tlOO,00
"ReI. - 3�9 - DO RIO. CERRO -

lotes m2, 569;25m',
587,35m2 e 800,40m2 , localizados na

Rua 731 - Rua Canos Boeder. lateral da .

Rua Pastor chneíder pelos preços
,d� RS 45. ,00; R$ 57.000,00; R$

60.0 e R$ 60.000,00,

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, n0207 -R$ 75.000,00

ReI. 347 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/laje 221 ,75m2, sendo
171,75m2 averbada, terreno c/ 652,32m'(14x46,59) murado com

portão eletrônico, 4qtos, sendo o quarto de casal com roupeiro
embutido, 2 banheiros, 2 salas, sendo os quartos e salas com piso
laminado, coz.c/bslcão de granito. e prateleiras, copa, lavanderia, 2
despensas, 2 garagens, churrasqueira com área de festas e banheiro ,

Ruajosé Papp, n069-R$ 310.000,00

ReI. - 230 - CHICO DE PAULO -sobrado em alvenaria com 612m', terreno
cfl.005,50m'(47X22) sendo a parte superior com 234m', suite + 2 qtos,
saia, copa, coz.2BWC, lavanderia, sacada, e parte térrea uma sala com
198m', tendo escritório, bwc, 2 garagens e mais um galpão pré-moldado

co�aproximadamente 180m' Rua Durval Mareatto, n° 80 - R$ 360.000,00,.

ReI, - 345 - RIO CERRO 1- sítio com j 00.000,00m'(100x1.000),
sem benteltorías, 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

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931

� - Casa no bairro Jaraguá Esquerdo com 3 donm. 1 suite, 1

bwc, 2vagas nag" e derras dep. PS175.000,OO ótima oportunidade:
R$50.000,OO deent, esaldoparc. direto c/ proprstarío,

I Cód. 1270 - Condominio fechado Jardim das Flores - Casas de
'

i
i alv. de 2 a 3 dorm.,c/entrada de R$12.000,OOO,saldo financ. pela i Gód.3166 - Loteamerlo BoUMrd, próx ao Champagnat Lotes c/ ! Cód.3165-Loteamento Boulevard,prox. ao Champagnat-
i CEFe saquedeFGTS.Casa por RS72.000,00e R$84,000,00. i 348,75m'ApartirdePS120.000,OO i Lote cl 379,65 m' R$ 90.000,00

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

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

garagem,área de festa e demais depeno R$300.000.00

._ TERRENO!

• Loteamento Boinevard.préx ao

Champagnat - Lote cf 3600,90 m2

R$ 700,000,00 - 50% de entrada e

saldo parcelado

I
I Cód.1264-Vila l.emi -CasaAverbada - alv. e/3 donn. sendo 1 stile,

Cód. 3192 - Centro - Sobrado com 230,00m', terreno 666,27m'. OBS: I bl\C, cozo embutida, Iav., cj 2 vagas rapar edemas dep. cj saa comi

Possuicasademadeiraeumsobradoemalvenaria.R$450.000,OO ! 70m'+ 1 bl\C. PS200.000,00.

Cod.2105 - 2 Aptos sendo 1 com 3 quartos e outro com 2 I
quartosA salas corrercas para aluguel e 4 l'tinetes.Todas,já I
locadas,num total de RS3.700,OO.Mais terreno com área de '

390m'.R$890.000.00Analisa propostas.

Cód.: 3126 -3194 - Bom investimento.

R$300.QOO,00 . Com 926,00 m2. Centro ótimo
para prédio. R$ 300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I M Ó V • 5'- Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi WWW.PRISMAIMOVEIS.COM
prisma@prísmaímoveis.com

2233 - CENTRO
RUTH BRAUN -146,56
m2 -1 suíte, 2 quartos,
copa, cozinha, sala
lavanderia, sacada c/
churr., 2 vagas na

garagem

Consulte·nos outras
opções

22101 - JARAGUÁ ESQUERDO - Casa 360,DOm'
terreno 560,DDm'
R$ 375.000,00

2269 -BARRA DO RIO CERRO· Loft 195m' terr. 400,OOm' 2 suites,
I lavabo, S81a, Co�nha, Lavanderia, Gar. para 1 Carro Tót.lmenle

l"9alizada pronta para Finandamnento.
CQnsulte�nos

2297- CENTRO - terrena 30 meros de frente 1.677,OOm'
Imóvel Comercial- Rua Barão do rio Branco

consuse-nos

22103- Apto. Pronto paramorar 108,77 m'
BARRA - Loteamento Girolla

SuHe + 2 Oormtórlo e uma vaga de Garagem
Apartlr de R$110.000,OO

AMIZADE
0654 - Terreno padrão 339,47m' RS 55.000,00
Terreno padrão 1.000,OOm' censuae-ncs
JOÃO PESSOA
2285-Terreno. 620,00m'26mdefrent. R$110.000,00
2286 -Casa em ContruçãoVILANOVA 3oo.00m' terr. 850,OOm' 1 .

qto, 2 suites, bwc 2 vagasde garagem Consulte-nos

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

Riacho, lagoa e mata
nativa.

R$ 60.000,00

2274- Chácara 20.580,OOm2
R$ 80.000,00

2 quartos, sala. banheiro, íavand, e garagem
Aceita Financiamento Bancário

R$98.pOO,OO

3371-2357
Plantão: 9135-8601

R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

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

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

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

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

Indumak. R$ 300.000,00.

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

CORRETOR. DE IMÓVEIS

Pc:2tmõvels

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AMERICAJARDIM WWW.LEIER.COM.BR

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

2107-0500

CÓD.68.1 - APARTAMENTO
NOVO PARA ENTREGA EM

JUNHO DE 1009 CONTENDO
1 QUARTOS, COZINHA, SAlA

ESTAR E JANTAR. ÁREA
SERViÇO, SACADA,

E UMA VAGA DE GARAGEM.
CENTRO.

�
CÓD.90.I- APAIlTAMfNTO NO BAEPENDI
COM A METRAGEM PRIVATIVA DE 104M1.
CONTENDO I sUÍTE + 1 QUARTOS, SALA

ESTAR E JANTAR, ÁREA SERViço. SACADA COM
CHURRASQUEIRA, COM A�MENTO EM

PORCELANATO, MASSA CORRIDA
E PREPARAÇÃO PARA SPLIT

ED. SANTA CATARINA - PRÉDIO NOVO,
BAIRRO VILA NOVA - I SUíTE + 1 QTOS.,
SAlA DE ESTAR/JANTAR. SACADA COM

CHURRASCQUEIRA, SALÃO DE FESTAS, 100M1
PRIVATIVO, I VAGA DE GARAGEM.

ED. BARCELONA - VIlA NO -

I SUíTE + 2 QTOS., SALA DE

ESTAR/JANTAR, SACADA COM
CHURRASCQUEIRA, I VAGA DE

GARAGEM, PRÉDIO COM
sALÃo DE FESTAS.
CONSULTE-NOSI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VEND.AS

rejane@atlantaimoveiS.com
Rua Barão do Rio Branco, 373

www.atlantaimoveis.com

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

serviço, bwc, sacada com

churrasqueira e garagem.
Acabamento em gesso,
massa corrida e preparação
para ar-co�dicionado tipo
Splitt. Localização: Rua:
Paulo Shiochet - Centro (ao
lado do Antigo Angeloni).
R$146.000,OO

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 Const. 155m2
R$ 267.000,00

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

próx a lagoa. R$ 22.000,00

localização: CENTRO -Rua Fritz Hasse

��������������
ReI: 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 dormitórios, bwc social. 3°
Pavimento com 1 dormitório com sacada. R$

209.000,00 cada uma.

APARTAMENTOS 1 suite + 2 dorm. Sala de estar/ jantar Bwc
social, Cozinha, área de serviço, sacada cl churrasqueira 1

vaga de garagem e hidrômetro individual.

ReI: 2323 • Residencial Premier - Vila Nova

Aptos cl Elevador TIPO 1: 2 dorm., bwc social,
sala de estar e jantar cl 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

N

de garagem. R$108.000,00 á R$147.000,00

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

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

R$ 129.000,00
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Rua: Angelo Rubini, 972 . Barra do Rio Cerro

Sobrado de alv., de
282m', 03 moradias, 03
sala comerciais(110m').
Lote 729m', fazendo

de 414m2, em frente ao fundos para o rio, ótima

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

l8S.DDD,DO.Aceita troca por clinicas
.

e ótimo ponto

02aptosde02a03quartos. comercial. Valor RS

. " __ �80.000,�()__ 00 _'"

Roberto Seidel. 1142. Corupá. Fone: 3375 -203-1 e 9135-4977.

: Casa de alvenaria, com

'136m', 03 quartos e demais

'dependências, Localizada
;

no Bairro João Tozini. Valor

,R$120.000,00,

Chácara co \
136,000m'localizada na, i

Estrada Serra do Boi a, \
16Km do centro de, \
Co r up

á

• Valor R$,\
45,000,00. "

Corretora de Imóveis

Plantão de Vendas

9965-9934 CRECI/SC 9.419

9111-8051 CRECI/SC 11.155

Corretor de Imóveis
CRECI • 13252 Compra, Venda, Locação e Administração

Casa de Alv. 114m', uma
suíte mais um quarto,
garagem e demais

dependências. Bairro
Seminário, Valor R$
125.000,00. Liberada

para financiamento.

Casa com 112m', terreno!
567m2, 02 quartos, 01!
suíte, aquecimento solar,'
cozinha, copa, sala,'
banheiro, garagem, toda:
murada, portão eletrônico, ,
excelente acabarnento.]
valor R$ 110,000,00 mais:
financiamento de R$!
50.000,00.

.

Terreno com 2,680m2,
•

Galpão pré moldado:
com 319m2, localizado i

no Bairro Ano Bom, j
Valor R$ 195,000,00.

.

Em Construção,
"Lto,

Campossampiero
I", 4dorm., sendo
2suites, 5bwc, 2de
garagem, demais

dep., área constr.

360,00m2, Terreno
560,00m2,
consulte-nos.

Sobrado na

Barra de

147,00m2,
tsuíte + 2

dorm, 2 vagas
de garagem.
R$ 220.000,00

""

_i_
;',

" ;
__ ; 'i_.'I*lF� < '

ReI. 1065 Casa de alv. No
São Luis - 1 dorm c/ctoset,
2dorm, sala estar e jantar,
coz, área serv., mezanino,
escritório, lavabo, varanda,

bwc R$162.000,OO

Ret. 1053 Área de

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

bairro Amizade
R$ 380.000,00

Ref:·1007 Casa mista na

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

ReI. 1061
Casa de alv,
1 suite, 2
dorm, sala e

coz/lnteqrad
a, 2 bwc,
área de serv,
varanda,
Garagem,
Valor

.150.000,00

ReI. 1013 .Casa em

construção. 1 suíte +
2dorm, garagem, em

Guaramirim, Bairro Avaí,
R$ 165.000,00

.

Ret. 1063 Casa de alv. no
Rio Molha, 1 suíte, 3dorm,
copa cozinha, sala estar,
lav., garagem 2veiculos

3dorm, em Guaramirim:
bairro Avaí, R$ 110.000,00
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oversp aneta:
Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro
CEP ,89251-400 - Jaraguã do Sul/SC

:2 ULTIMAS UNIDADES

Entrada + R 990,00 mês
Aceitamos FGTS e financiamento em até 360 meses!
Entrega 31 de março de 2009. Cód,190

BARRA DO RIO CERRO - 289m2, cf
estacionamento, em local muito

movimentado, próximo ao Sup.
Breithaupt.

�XCELENTE LOCALIZAÇÃO.
COMERCIAl.

.

Terreno 2.500m2 + parte edificada de
280m2. Rua Erwino·Menegotti.

Casa -Ilha da Figueira, 1 suite com hidro + 2qts, 3 salas,
escritório, cozinha mobiliada, área de serviço, dep, Empregada,

área de festas e 3 vagas de garagem.

TE OS TERRENOS
E CHÁCARAS
PARA ALUGAR.

CONFIRA
CONOSCO!

Ed. San Gabriel
- Excelente

localização e

preço, Apto.
conjugado,
com cozinha e

sacada, 1 vaga
de garagem,

• Cód, 155· Casa'de esquina com ótima iocalização na Vila Nova,
c/ piscina e edícula contendo área de festas c/ churrasqueira,
garagem P/4 carros com opção para 4, Cozinha/copa, sala de

jantar, sala de estar com 2 ambientes, suíte master com banheira
e closed. Escritóno/ dormitório mais 2 dormitórios, sala de jogos/

atelier, dependência completa de empregada e depósito.

- Cód. 226 - Loteamento Ville de Leon - O 1 suíte, 02
quartos, bwc social, copa, cozinha, área de serviço, área

de festa, 02 vagas de garagem.

/
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PLANTA0 DE VENDAS
Anderson 9651·9028
Deleon 8405-6125
IIson 9142-4641
Keli 9905 0699

.. Compra .. Vende • Administra •

Tel: 3055 0070
End: Rua Reinoldo Rau, 276 - cemro, Jaraguá do Sul

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

Ref 2001 - Res�enc�1 Gran Ramá
Centro - Tipo 01 : 02 qtos, saa estar I
janta� b\\O:, sacada cl chu� cozinha,
área de serviço, garagem. Tipo 02, 03
e 04: surre + 02 qtos, saa estar I

janta� cozinha, área de serviço, sacada
cl chu� bwc, garagem. A partir. R$
104,500.00 - Entrada + Pare. em até

50 x Entrega: Janeiro I 201 O.

2017 - Residencial Juliana -

Czerniewicz - R$ 155,000.00 - 01

surre, 02 qtos, bwc, sala de estar I
jantar, cozinha mobiliada, área de

serviço, sacada cl churrasqueira,
garagem.

2058 - Ed Santa Catarina - Vila

Nova - R$ 175,000.00 -

Apartamento no 2' andar - n' 204 -

Com 01 surre cl sacada, 02 qtos,
bwc social, cozinha, área de

sçrvíço, sala de estar e jantar; ampla
sacada cl churrasqueira, garagem.

2053 - Apartamento - Barra do

Rio Cerro - 17 m2 - R$
140,000.00 - 01 suíte,02
qtos, sala, cozinha, bwc,

gar.agem, sacada cl
churr.asqueir.a.

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

de estar I jantar. bwc, cozinha,
sacada cl churrasqueira, área de

serviço, garagem. Entrada + Pare.
• em 50l< Entrega: Janeiro I 2010.

2051 - Apartamento - Vila
Nova - 90 m2 - R$

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

2065 - Apartamento - Ed.

Miner - Centro - 126.24 m2-

R$120,000.00 - 03 qtos,
sala, cozinha, bwc, área de

serviço.

2045 - Apartamento - Centro - 110
rn' - R$ 198,000.00 - 01 surre, 02

qtos com sacada, bwc, sala Iv, sala

jantar, cozinha, área de serviço,
garagem.

Ref 6028 -ÁguaVerde-756 rn'- R$
90,000.00.

.

Ref603O-lIhada Figueira - RuaRirnldo

Bogo-l,161rn'-R$4oo,000.00-Área
Comere�1. Exce�nteoponndadel
Ref 6046 - Barra do Rio Cenu - 405

rn' - R$ 250,000,00.
Ref 6048 - Ilha da Figueira -

22,774.38rn' - R$ 2.300.000;00 -

enenoComere�le/ouindustrial.

6052 - BarradoR" Cerro- 339,29 rn'
RS 52,000.00 - 303,38 m' - R$
6,000.00 - 333,48 m' - R$
5,000.00

-

I------------+-__:_:__...::.-:._----J----=--=-:--:-:-::::-+----':.._---:----I--_c_--_:__:__.:..._--+.==--==-==--==-

__-1-----------1116054
- Terreno - Czerniewicz -

,037.40m'- R$ 330,000.00
6057 .- Terreno - Ilha da Rgueira .

18.87rn'- R$ 98,000.00

1-128 - Casa - Tres Rios do Sul-
90m2 - R$ 153,000.00 - Casa em

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

área de seviço, gar.agem.

ReI 1079 - Casa -Ilha da

Figueir.a - 182 m2 - R$
240,000.00 - 03 qtos, 02 bwc,

sala, cozinha, escritório,
gar.agem par.a 03 carros,

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

1101 - Casa - Vila Nova - 270.00

m2 - R$ 290,000.00 - 04 qtos,
02 bwc, sala, cozinha mobiliada,
churr.asqueir.a, var.anda, área de

serviço, despensa, gar.agem pi
02 carros.

1096 - Casa - Vieiras -

124.00 m2 - R$
140,000.00 - 04 qtos, sala,
copa, cozinha, área de

I serviço, chur., garagem.

ra principal - 50 metros do Salão

VITória.

6059 - Guaramirim - Amizade -

0.00m'- R$ 35,000.00.
6063 -Ilha da Figueira - 4,820.70m'
R$ 290,000.00 - Terreno localizado
ra principal - 50 metros do Salão

;ória,
6067 - Rio Cenu - 20,000.oom' - R$
1.200,000,00
6071 - Terreno - Jaraguá 99 -

325.00m'- 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

Área com
3.456,50m2. Lateral
da Avenida
Marechal Deodoro
da Fonseca. Com

possilJilidade de
desmembramenta

Ref 6029 - Terreno -

Jaraguá Esquerdo -

31 ,000m2 - área nobre

para condominio fechado,
centro esportivo.
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0030 - Chácara, bairro Barra o o erro

c/3 dorm sendo um 1 suite, est. soe,
, coz. bwc, lav. varanda, forro PVC,
garagem p/3 carros,area de festas c/
churrasq. piso: cerâmico, Vaklr à

R$370,000,00

0661 - CHÁCARA na Estrada Canivete
em Guaramirim C/6,000 pés de pupunha;
2,500'pés de banana; árvores frutrreras;
nascente de água; 01 casa de rrad. e

TERRENO C /69.431 m' Valor:
240,000,00, Aceita-se proposta: Casa ou

terreno prox ao centro em Guaramirim,

0102 -LINDA CHÁCARA C/60,000m' a
800m do pesque-pague Sardanha em

Guaramirim C/ CASA de 130m'C/ 03
dorm; sala; coz; bwc; lavand; area de
festas; fogão a lenha; churrasq, e piso:

CERAMICO, Valor: 230,000,00,

0711 - GALPÃO C/1.300m' na Barra do
Rio Cerro C/ TERRENO de 17 ,500m',

Valor: 900,000,00, Aceita-se
parcelamento,

0742 -CZERNIEWlCZ: SALA
COMERCIAL em Jaragua do Sul c/ ótima

locallzação. Aceita-se carros de
menores valores na negociação, POR

R$: 125,000,00,OTIMO INVESTIMENTO,

SOBRADO NOVO cj 03 dorm; estar social;
coz; bwc; despensa; lavabo; lavand; Area

de festas; sacada; Laje; garagem; churrasq,
e piso de porcelanato. Valor: 190,000,00,

Em ,90 CORREIO DO POVO
FIM-OE-SEMANA. 10/11 DE JANEIRO DE 2009 IMÓVEIS

A Chave do Melhor

Negócio, agora também
em Jaraguá do Sul!

PLANTÃO 24hrs 9158-6890
Realizando os melhores negócios

Quer vender ou alugar seu imóvel cl rapidez e segurança?
Estamos cadastrando imóveis pi venda e locação.

0458 - Apto 70,94m' na panta, no Bairro Via Nova,
c/ 03 do" estar social, sacada, coz bv.:; lavand;
Laje, C/ garagens, Chur,; Piso: Cerâmico, Valor.

99,800,00, Sendo 40% + 50x direto c/ proprietário,

0448 - APTOS NOVOS (úttimas unidades) na Barra
prox a Malwee, c/ 02 dorm; estar Intimo; porta
gar, automat; Sacada chur. Apenas 95,000,00,

(térreo) e 98,000,00 (cobertura) Sendo 50,000,00
de entrada + pare, direto cj A CONSTRUTORA

0007 - Casa c/ saa Comercial no Bairro Santa
Luzia, c/02 dorm; estar social; 'sacada; coz;
banheiro; despensa; lavand; gas central;

Depósito; Salão Festas; Laje; Forro PVC; c/
garagem p/02 carros; Piso: Ceramico. Valor:
140,000.00. Aceita proposta.loda em tijolo a

vista. Com uma lanchonete em funcionamento

0060 - CASA no bairro São Luis c/ 03 dorm; 01
suite; estar intimo; estar social; coz; banheiro;
lavabo; Laje; Deposito Salão festas; c/ garagem;
churrasq; piso: ceramico e Terreno c/1 005m'.

Valor: 170,000,00,A 500 MTS' do CAIC

�O(\ �

0080 - Sobrado, bairro Vila Lenzi c/ 5 dorm serdo
um 1 suite, est. soc..saa de jantar, coz, bwc, area
serviço, desp., lav armare coz, porta gar, automat,
vararda, aje e pvc, area de festas c/ chut garagem
p/2 carros piso: cerãrnco. Vaklr R$200,000,OO

0193- CASA no CENTRO de SCHROEDER C/03
dorm; estar social; coz bwc; despensa; lavam;
armaria coz piscina; porta gar.automat; C/

garagem; Piso cerâmico e TERRENO C/527 m',
Valor. 121,000,00, MUITO BEM LOCALIZADA,

,

.

ACEITA-SE PROPOSTA.

0704 - CASA em Corupa no Bairro Ano Bom C/ 02
dorm; estarirlimo; estar social; CO� banheiro e avard,
Vabr. 68,000.00. CASA NOVA. Vertia facililada, aceila
se financiamento própro, TERRENO COM APROX:

800 MTS'

0081 - Casa, bairro CENTENARIO COM 3 dorm.,
estar int., estar soc.,sala de jantar, coz., bwc,
desp, lavand., armaria coz., porta gar.automat,
laminado de mad, laje, varanda, garagem,

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

0207 - Casa, bairro Vila rau cj 3 dorm. sendo um 1
suite, closet, est. int., est. soe, sala de jantar, coz.,
bwc, lavând., vararda, laminado de mad, 2 vagas
na garagem, churrasq., piso: cerâmico. Valor à

R$190.000,00

0141 - Casa, bairro Táa Monos, 2 dcrrmóms, estar
social, cozinha, banheiro social, avardena, 1 garagem,
piso: cerâmico:Valor à Vsta: 70,000,00, Terreno cj

'1253mts'

0258 - Casa no Centro de Guaramlrím, 3
dorm.sendo 1 uma suite, est. scc., sala jantar,

coz., bwc, desp, lavand., laje, varanda, garagem,
piso: Cerâmica, Valor R$215,000,00

0544 - AVAi: CASA GERMINADA(murada) em
GUARAMIRIM C/03 dorm; sala; coz; bwc; lavand;
Laje; Grades; C/ garagem, churrasq; jardim e piso
ceramico c/ modelo a critério do cliente. Valor.

105.000,00,
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ARTEL
Compra, Vende, Avalia, Aluga, Administra

Casa, Lote, Apartamento, Chácara.

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

www.bartelimoveis.com.br

� __

Ref.219.2-casa
;;;;z_ - � no Amizade com

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

Ref. 221.1 - apto no Centro com

01 suite + 02 quartos, sala, ._

cozinha, copa, bwc, lavanderia,
garagem e sacada.

R$190.000,00

Ref. 202.1 - apto no Czerniewicz
com 01 suite + 02 quartos,
sala, cozinha, bwc, lavanderia,
sacada com churrasqueira e

qaraqern. R$148.000,00

Ref. 226.1 - casa no Centro com 2°
piso: 01 suite + 02 quartos, 02
bwc, lavanderia, sacada, com

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

vagas de garagem. R$750.000,00

Ref. 196.1 - casa semi mobiliada
no Jaragua Esquerdo com 01
suite com closet + 02 suites,
sala de estar e jantar, cozinha
mobiliada, bwc, lavanderia,
dependencia de errpreçada,
salao de festas e ga�agem.

R$350.000,00

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

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

R$265.000,00

Rua Exp. João Zapella, 88 - Centro - Jaraguá do Sul

Ref. 231.1 � sobrado no
Condominio Azaléia com 01 suite
com closte + 02 suites, sala,
cozinha, copa, bwc, lavanderia,

salao de festas, piscina e

garagem. R$850.000,00.

Ref. 205.1 - apto mobiliado no

Czerniewicz com 01 suite + 02

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

churrasqueira e garagem.
R$180.000,00

ReI. 131.1 - casa no loteamento
Bella Vista com 1 suite com

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

escritorio e garagem..
R$ 350.000,00

Brasilia com piso inferior:
cozinha, lavanderia, sala, 02
quartos, bwc e sacada com

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

R$267.000,00

Ref. 213.1 - casa em Schroeder
com 01 suite + 04 quartos, sala,

02 cozinhas, copa, bwc,
lavanderia, área de festas com

Ref. 179.1 - casa nova em tres

rios do sul com 01 suite com

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

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

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

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

Ref. 230.1 - casa no Centro com

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

R$220.000,00

casa no

Amizade com
03 quartos,
sala, cozinha
e bwc. De
R$70.000,00
por
R$60.000,00,
entrada de

R$30.000,00
.

e o saldo com

financiamento
bancário

Ref. 200.1 - casa no São Luis
com 01 suite + 02 quartos
mobiliados, sala, cozinha

, mobiliada, bwc, lavanderia e

garagem. R$250.000,00
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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

CASAS
ReI. 2711 • Garibaldi· 4 dormitórios. 1 bwc. garagem R$ 55.000.00
ReI. 2921 • TilaMartins· 2 dormitórios. 1 owc, casa de madeira R$ 68.000,00
ReI. 2451· Estrada Nova· 2 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 70.000,00
ReI. 21 01 • senreeder- 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 ri$ 85.000,00
ReI. 2421 • Figueira· 2 dormitórios, bwc, garagem, R$ 85.000.00
ReI. 1401 • Barra Velha -casa 5 dormil.demais dependo R$95.000,00
ReI. 2721 • Vila tsnzl- 3 dormitórios, 1 bwc R$1 05.000,00
ReI. 2411· Figueira· 3 dormitórios, bwc, garagemR$11 0.000,00
ReI. 2491 • Tila Martins· 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dependências·
R$110.000,00
ReI. 2371· Chicode pauta- 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. 1901 • Rau·l suite, 1 dormitório, bwc, garagem p/ dois carros. R$11 0.000,00
ReI. 2561 • Vila Lenzl • 3 dormitórios. 1 bwc, garagem, demais dependências. R$
110.000,00
ReI. 2941 • Vieiras· 4 dormitórios, 1 bwc, casa de madeira R$112.000,00
Rel.2681· Estrada Nova·3 dormitórios, 1 bwc, 79m2· R$116.000,00
Rel.l091· 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr.• piscinaR$125.000,00
ReI. 1811 • Chico de Paula- Casa mista com 3 dormitórios,- 2 salas, área de lestas

c/cbur e piscina + 1 kitinet + area de 60m2· oficina R$160.000,00
Ref..2581 • Vila Lenzl- 2 suites, 3 dormitórios, 2 bwc, demais dependências, garagem
R$160.000,00
ReI. 831· Vila Ianzl- 5 quartos, sala, copa, bwc, surre, chur., cozinha R$ 200.000,00
Ref. 1512 • Barra Velha • Sobrado ci suite, 2 dorm., lavabo, churrasqueira R$
200.000,00

.

Ref. 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
comerciai.
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
Ref. 1511 • Barra Velha· sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
Ref. 1911· Figueira· suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000,00
Ref.2601 • centre- 206m2· I suite, 4 dormitórios, 2 bwc R$ 420.000,00
ReI. 1521 • Baependi • sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol R$
450.000.00

construtora. entregajunho/2009
Ref. 2291 Apto· Vila Nova· entrega em janeiro de 2010. A partir de R$ 85.900,00
Entrada + 639,20CUB atualizado pelo CUB
Ref. 1671 • Vila tatau- apto em construção, Residencial Vermont, com 2 dormitórios,
sacada c/churrasqueira, garagem, a partir R$1 05.000,00
ReI. 2302 • Nova Brasllia • 1 suite c/sacada, 2 dormitórios, bwc,'1 vaga de garagem,

Entrega em setembro 2009 R$11 0.000,00
ReI. 2931 • terrena- Vila Lenzi 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$145.000,00
ReI. 2401 • cennn- Ed. lsabella- 1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de garagem Á$
160.000,00
ReI. 2321 • Centro· suite, 2 dorm., bwc, 1 vaga de garagem. R$165.130,00
ReI. 2341 • Bombinhas· I surre, 1 dorm., sacada c/chur., prédio c/ piscina, play ground, área
de festas, elevador. R$ 250.000,00· Acerra troca c/ imóvel em Jaraguá.
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 súlte, 2 dormitórios, 1

bwc,1 vaga de garagem R$340.000,00
ReI. 2441 • Balneário Camboriú, COBERTURA, alto padrão, 4 suites, 1 dorm., dep. de
emp., 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina privativa e demais dep.
R$I.500.000,00 (entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.
TERRENO
Ref. 1731 • Jaraguá Esquerdo R$ 50.000,00
Ref. 2472· Ierrene- Rau· 416m2· R$50.000,00
Ref. 2352· Ierrenn- Jaraguá Esquerdo· 300m2· R.$ 55.000,00
ReI. 2461 • Terreno· Barra do Rio Cerro· 510m2· R$ 65.000,00
ReI. 2671 . terreno- Figueira· 380,80m2 • R$ 65.000,00
ReI. 2691 • terrenc- Amizade· 429m2 R$ 69.000,00
ReI. 774n75· Jaragua Esquerdo -prox. arena- R$ 80.000,00
ReI. 2561 • terreno- Vila Lenzi c/ casa de rnadera- 634,50m2 R$11 0.000.00
ReI. 2481 • terrena- Vila Lenzl- 420m2· R$ 125.000,00
ReI. 2731· Terreno,Agua Verde ·900m2 R$160.000,00
Ref. 2351· Terreno -Jaraquá Es_guerdo· 886m2· R$175.000,00
Ref.1941 • Vila Lenzi 250 000m2 R$ 250.000,00
Ref. 2431 ·Area· Brâçinho, 22.000m2 R$ 280.000,00
sino / CHAcARA
ReI. 861 . Molha/Massaranduba - 260.000m' R$135.000,00
Ref .1141· Garibalde· areade 5777m2 com casaR$ 220.000,00
ReI. 1741 • Garibaldi 7-5000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663·Massaranduba· 7lagoascasas, area de festa 238.000m'. R$ 600.000,00
SALA COMERCIAL

Ref. 1661 • Centro· apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2 ReI. 2701 • Sala comercial. Rau , salão de cabeleireira completo R$ 65.000,00
dormitórios, bwc, cozinha, lav�deria, garagem, sacada c/ churr. Entrada + financ. c/

Ref. 517. Comercial R$ 74.000,00. Chico de Paula com 458m2

Rel.2151 • Apto· Água
Verde, com 2 dormrtórios
e possibilidade de 3, 1

vaga de garagem. R$
109.000,00

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

.

Rua Padre

Cep8��§
'fone:'; (47) ajJ

ranken, 253 I eenn'"
araquá do S�I I S
830 I 8408·9114

'AMARAL
IMÓVEIS

OPORTUNIDADES PÀRA LOCAR:

APARTAMENTOS:

-Apto reI. 033 - Com 02
quartos e demais dep.
Rua Âl1\lelo Schiochet.
Centro

Apto fel. A·24d.025 -

NOVO, com 02 ou 03
quartos e demais cep, c/

garagem. Rua Joaquim Fco.
de Paula. Chico de Paula.

"

Apto reI. 034 - A PARTIR
DE JANEIRO! APTOS
NOVOSI Com 02 quartos
e demais dep. cj vaga de
garagem. Próx. Marisol e
Weg II. Vila Lalau.

ÓTIMA OpçÃO •

VENDE OU ALUGA
Sala ComI. ret 8·003 -

Sala ampla (90m2),
podendo ser dividida,
com 02" bwc. Cehlro

Médico.

Sala ref. S-013 -

com aprox. 45m2,
recepção, bwc, sala,
estacionamento na

frente. Rua Martin
Stahl, 551 -SI 04.

Vila Nova..

CASAS:
Casa reI. 019 - Mista,
com 03 quartos e demais
dep. Rua Sergipe, 177.
Ilha da Rgueira.

Casa reI. 021 - Com 03
e demais dep. +
os fundos. Rua

"

Kupas, 51. Vila

Casa reI. 022 - Com 03
quartos' e demais dep. Rua
25 de Julho, Vila Nova.

Centro.

Casa Central - Próx. ao Restaurante Califórnia

206,43 m2 construída - terreno: 393,55m2, 1 suíte + 4 quartos, demais
dependência. Ideal para consultórios! R$ 430 mil

Apto Ed. Sonia Magali - Próx. Supermercado Lenzi • 1 suíte + 2 quartos,
demais dependências. Documentado para financiamento, R$ 135 mil

Terrenos

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. "
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RICARDO IIALERIO�
�
u
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3055-0191
Corretor de Imóveis

l� 8808-5378
� 8837-8299

R:João MarcaHo nO 265 . Sala 05 Ed.Mônaco - Centro I _,0..__•1_.iii'IiJii!III,�iiIii�'fiiffi

ricardocimoveis@gmail.com

Coda89 - Apàrtamento
semi mobiliado com 1
suíte mais 2 quartos.

Amizade. R$13a.aaa,ao

c/2 quartos.em
Schroeder, pode ser

finan. próx à Prefeitura.
R$96.0aO,00

quartos, no bairro Nova
Brasília. R$220.aaa,aa.

Cod123 - Terreno c/420,OOm2, na Vila Lenzi.

R$90.000,OO
Cod, 056 - Terreno c/i7.680m2 no centro de

Guaramirim. Próx. ao trevo principal.
Consulte-nos.

Cod. 116 - Terreno c/ 337,OOm2 em Três Rios
do Sul, R$3"4.000,OO.

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

alvenaria com 3

quartos no bairro Vila
Lenzi. R$ 14a.0_Qa,oo

Cód.156 - Casa mista
com 3 quartos no

bairro Ilha da Figueira.
R$13b.000,aa

Cod130 - Casa de alv.
cf 3 quartos, em

Schroeder.
nsiso.cco.oa

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

bairro Chico de Paulo.

ns nacco.co

Cod.146 - Casa mista cf
3 quartos + galpão de

17am2, e terreno com

774m2, no bairro Vila
Nova. R$ 250..0.0.0.,00.

Cod.149 - Casa de alv.
com 2 quartos, no
bairro Amizade.

R$ 70..000.,0.0.

Cod.121 - Terreno com

5.00a,aam2 na BR-28a
sentido Corupá. Oferta
de R$ 50.0..00.0.,0.0. por

B$ 40.0..0.0.0.,0.0..

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

R$120.aUa,oa

madeira com 4 quartos,
no bairro Santo Antônio.

R$ 69.0.0.0.,0.0.

Cod140 - Casa de alv. cf 2
quartos, no Bairro João

Pessoa. Portão eletrônico e

alarme, aceita
financiamento.

R$85.000,OO.

Cod107 - Casa de alv
com 3 quartos, na Ilha

da Figueira.
.

R$ 85.0.0.0,0.6

Cod.151 - Casa de
alv. com 1 suíte + 2

quartos no bairro
Ilha da Figueira.
R$ 170..0.0.0.,0.0.

Cod135 - Casa de alv
cf 4 quartos, bairro São
Luis. Pode ser financ.

. Valor R$170.0aa,aa

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

bairro Vila Lalau.
Pode ser financiada.

R$ 260..0.00.,0.0.

Cod118 - Casa de alv. cf
3 quartos, Tifa Martins.

R$118.aaO,aa
Aceita financiamento.

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

para comércio no bairro
Tifa Martins. Aceita-se

carro ou terreno.

R$ 160..0.0.0.,0.0.

www.schellercorretordeimoveis.comllbr

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

Apto. nO 404 - dois dormitórios, bwc, sala de estar e

jantar, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e

uma vaga de garagem. R$127.000,00
Apto. nO 201 - suíte mais dois dormitórios bwc, Sala de

estar e jantar, cozinha, lavanderia, sacada com

churrasqueira e uma vaga de garagem. R$150.000,00

AMIZADE·
LOTEAMENTO
CHAMPS ELYSÉE -

Casa em

construção cf s.uíte
mais dois dorm. cf
sacada, bwc social,
sala, varanda,
cozinha, 'Iavanderia,
área de festas,
garagem para dois
carros li despensa.
R$ 380.000,00.

AMIZADE -

LOTEAMENTO .

ITACOLOMIII -

Lotes a partir de
R$ 75.6DO,00

,,'Ii[#

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

NEREU RAMOS -

LOT. DEMATHE
Lotes a partir de
R$ 42.000,00

AMIZADE - JARDiM DAS
ACÁCIAS - Terreno por
R$ 65.ÕOO,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF059 - Apartamento
Central cf 2 qtos, bwc, lavabo,
sala 2 ambientes, cozinha,
área de serviço, sacada,
garagem. R$ 130.000,00 REF 004 - Fio Cerro 11- Cháca ra c/

125.000m2, o/casa rnsta, c/3 qtartos e
derras dep., ga ragem, 2lagoas, 2 nascentes,

árvomsfrutife ra s. R$110.000,OO

REF062 -

Czernieevicz - Ed.
Jaeser - Apto todo
mobiliado, cf suíte
+ 2 quartos, sala,
cozinha, 2 vagas
de garagem.
R$ 180.000,00

REFOO1 - Ed. Carvalho
- Apto cf 3 qtos (1
suíte), sala 2 ambientes,
sacada, cozinha
mobiliada, dep.
completa, garagem.

REF054 - Champs
Elysses - Lotes' a partir
de R$ 92.650,00-
Loteamento nobre,
residencial, consulte
opções.

REF071 - Aguarde ..

Em breve mais um

Lançamento na

Região Central I!!

. , .

ImOVelS
CRECt1.10S.J

Rua 28 de gosto, 1445
EM GUARAMIRI

REF046 • Vila Ra u - casa cl sufie + 2
quartos, bwc, sala, cozinha, área de

serviço, ga ragem pj 2 carros.

R$170.000,00 Acena financiamemo.

REF003 - Vila Rau - Sob rado
cl surre mob. + 2 qtartos,
sala de estar, fv e janlar,

copa/cozinha mob., ga ragem
pj 4 carros, amplo jardim.

CONSULTE-NOS! REF 030 - Czerniewicz - Casa com 1
sufie + 3 quartos, 2 salas,

copa/cozinha, área de festas, serviço.
Local. privilegiada, cl 327m2 de área

constr. CONSULTE-NOS!

- 542,4m' c/ casa de

madeira, plano,
excelente loc. para
prédio ou residência
de alto padrão.

�����"-MCONSULTE-NOS!

Hãus �J�u��/�ax (41)..�;1�,;1�2�1, ��; :-::.._ _". ." • �
•

;jl;; � ",,� ,.!.. '>

REF901 - Guaramirim -

Centro - Aptos cf
50,OOm2, cf 2

quartos, sala f cozinha,
bwc, área de serviço,
sacada, garagem.

R$ 70_000,00 (próx.
escola carrossel)

REF911 - Vila Amizade - Area Térrea cl
sala cornjíe 80m2 cl 2 bwcs, 2 qíos,
lav., gar. Area Superior cl 3 qtos, bwc,
sala, cozinha, área de serviço, sacada.

Area lotai de corstr - 260m'. RS
.

180.000,00.

REF945 - Rio Branco - Lote com
570,75m' com casa de madeira
com 2 qtos, bwc, sala, cozinha,

despensa, garagem. R$ 38.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3003 - OFERTA DE FIM DE ANO!!!!
APTO CENTRAL, COM 2 QUARTOS - "SOL DA MANHÃ"

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

APROVEITE!!!!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

CREC114.407
RENATO Corretor de Imóveis
STEFANI

%'R7Leopoldo Veloso, N° 88: Jaragua do Sul- se - stel?QÍtb@iD,�!Wcôrn.PJ
• 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,
NEGOGIAVEIS
• 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 P/CARRO
• ITAJUBA - CASA 2 QUARTOS E DEMAIS DEP.
R$ 45 MILAC. CARRO
• PiÇARRAS - TERRENOS 320 M2, RUA

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

,

CACHOEIRA110MIL NEG.PARC.

• 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$100.000,00
• VILA NOVA - TERRENO 600M2 ALTO R$
.55.000,00
• VILA LENZI - CASA 2 QUARTOS PROX. WEG.
I R$ 85 MIL CEF.
• AGUA VERDE - CASA MISTA 3 QUARTOS R$
110 MILNC 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.

OFERTA DA SEMANA
APTO. CENTRO 1

QUARTO, DEMAIS DEP.
. GARAGEM. R$ 50 MIL,
MAIS PARCELAS TQTAL

R$ 85 MIL.

CASA VILA
LENZI 200 MIL
COM TROCA

APTO.

·fINANC'AM.ENTOsl
fACILlt:AÍVI I

SEU CREDI I
JUNTO ACA' i

• AQUISiÇÃO DE TERRENO ;'CONSTRUÇÁO �
• LOTEAMENTO PROPRIO • CASAS PRONTAS Ii;Wê':m;aííraílípraIli@]�!tino,ooli;![ I

i
I
I
i
t
�
a

""""'---I
I

"CASAS PRONTAS _ COM A CHAVE NA MÃO."
COZINHA INTEGRA�A����S�����:o�RVIÇO E GARAGEM i

FACILITAMOS SEU CRÉDITO JUNTA A CAIXA. ESTE VALOR INCLUI: TERRENO + CASA + TODA Á r
"'_"'-=m�_U_T_llI_ZE=S"_EU_F_�_S_NA_C_O_M_PM_._�__��_DO�CU�EN���!!INANa���������FEDERA:l

HELIANO ORIBI<A (47)'8428-2835
Corretor ae imóveis CRECI14999F 8412-8933
(onfiraqc:..rpfimõv�isnO�ite 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

(47) 3371-8851 - 9993- 3881

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'. R$ 53.000,00

com 140,00m' e terreno com

421,61 m'. R$160.000,00
alvenaria cl 200,00m' e terreno cl

329,00m'. RS 200.000,00

APARTAMENTOS
Ref2010 apto 1 DOm' Centro em constr.
Ref 2017 apto 1 DOm' Czerniewicz
Ref 2015 aptos a partir de 94m' Centro

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

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
Ref 4057 Fazenda em Corupá
6.335.000m' ideal para Reflores!.
Ref3030 Chácara com casa noAmizade
R.2038AptoBalneãrioCambunú179.00rn'
R.4030Schroeder1.200 rn'R$35.000,00
R.4025 Vila Lalau 409m' R$ 85.000,00

"DESEJAMOS A VOCÊ,'
CLIENTE AMIGO, QUE
DEUS VOS ABENÇÕE,
PROPORCIONANDO UM
ÓTIMO ANO NOVO,

REPLETO DE

REALIZAÇÕES, QUE
SEUS SONHOS

TORNEN-SE REALIDADE"

. RS 500.000,00
R$ 120.000,00

R$ 750.000,00
R$ 80.00'0,00
R$ 50.000,00

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

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno c/33.947,25m'.

'

..

009 - Santo Antonio, terreno com área de 2.230,00m'
037 - Nereu Ramos terreno com 357,00m'
073 - Amizade, terreno com 360,00m'
074 - Amizade, terreno com 425,51m'

083 - Sehrueder, terreno com 500,00m'.
084 - Schroeder, terreno com uma área aproximada de 500,00.
097 - Estrada Nova, terreno com 406,00m'
109 - Nereu Ramos, área de 11.!170,OOm' (ótimo pi indústria)
115 - Nereu Ramos, com área de 1.100,00m'.
126 - Nereu Ramos, terreno com 490,9am'.
236 - schreeder, terreno com 1.171 ,00m'

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

078 - Czerniewicz, cl 93,90m' de área privativa,aceita permuta cf casa ou carro como forma de pgto. R$140.000,00

024-Vila Rau, sobrado cf21 9,OOm' e terreno cf 390,OOm'. Mais uma edicula de 70,00m'. Negociável. R$ 165.000,00
031 -Ilha da Figueira, casa de alv. cf 132,OOm' e uma de mad. de 60,00m' cf terreno de 525,00m' R$150.000,00

(aceita apto de menor valor em Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
063-Nereu Ramos, casamista com 144,00m' e terreno com 760,00m'. Aceita imóvel em Corupá R$100.000,00
080 - Vila Lenzi, Sobrado cf 25a,OOm' e terreno cf área 41a,12m'. aceita aptode (-)valor, casa ou terreno. R$ 280.000,00
091': Tifa dosMonos, casa de alvenaria com 156,1 Om' e terreno com 380,70m'. R$105.000,00
092- Tifa Martins, casamista com 40,OOm'e terreno com 322,00m'.

093 - AMIZADE, casa de alvenaria com 137,38m' e terreno com 321 ,32m'.
100 - Nereu Rámos, casa de alvenaria com 156,60m' eterrenccorn 392,OOm'.
Aceita casa de menor valor em Nereu Ramos.

168-Estrada Nova, casa de alv. c!70,00m' mais edicula (aceita cárro na negociação)
188':' Santo Antonio, sobrado com área de.170,00m' e terreno com 2.500,OOm'.

R$ 70.000,go
R$130.000,00
R$ 150.000,00

R$ 70.000.00

R$ 150.000,00

026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m'.
030 - Santo Antonio, com casa de alvenaria, rancho, lagoa, com área de 175.000,OOm'.
123 - Santo Antonio - com área de 80.000,00m'. aceita carro na negociação.

R$ 500.000,00
R$ 380.000,00
R$ 75.000,00

Nereu Ramos, apartamentó R$ 350,00
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VENDE-SE TERRENO

.

com 30.000m2, próximo a malweej Rua
Hodwig Hanemann. R$ 200,000,00

VENDE-SE TERRENO

com 415m2, na Rua José Teodoro Ribeiro,
fundos. R$ 25.000,00

Tina

Florentina Fiedler
CORRETORA DE IMOVEIS

Creci nO 9839

(47) 3370-.8097 I 9163-4439 {

Rua Walter Marquardt, 2155 - Jaraguá do Sul - se

REAUZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA
!'.!!EYER=====__ :MI' ....... o

'_�

(�4/�
VENDE, ALUGA, ADMINISTRA IMOVEIS

PARA LOCAÇÃO E LOTEAMENTO PROPRIO.

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

e :; �,,«,;(" , ",'::,) ,,�" � ii'; ,"'" � �
•

(47) 3376-4262
PLANTA0: ELTON 9192-7300/ JOAO 9196-0445/ JONAs'_8824-5411

SITE: WWW.GERENTIMOVEIS.COM
E-MAIL: ELTON@GERENTIMOVEIS.COM ,

IIINVESTIMENrTQ CERTO É AQUI"
SR 280 km 69, esquina Edward Krisch. n'29 - Sala 01- Água Verde - Jaragua do sul/se

" ... "

CRECI1583-J �
@VENDE. ©ALUGA
©ADMINISTRA

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

Seu imóvel .está aqui.

[b)
HABITAT-

www.imobiliariahabitat_com.br

3371.8009

MORADAS DA SERRA
- Localização
privilegiada, espaço
gou rmet, 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
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Venha conhecer o Residencial Mon! Vermon!,
onde conforto, bom gosto, ótima localização
e segurança são valores agregados, Comece
° ano'com o pé direito, dê un:_ passo para um

ótimo negócio, adquira uma das últimas

unidades, Não perca as unidades com �

terraço, são únicas,

.

'Churrasqueira na sacada, 'ELEVADOR
hidráulico com Nobreak.

'

'Área de lazer com duas piscinas, .!!

playqround e salão de festas �
• Localização privilegiada em local «

nobre, na rua 13 de maio (Champagnat) $
'. Financiamento Direto .g

com a Construtora, i
É

] ,

IMÓVEIS

Construindo qualidade de vida

Agende uma Visita
pelq fone 47 3275-1447

Visite nosso site:

www.hexagonalengenharia.com.br
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IMÓVEIS

COMPRA • VENDE • FINANCIA • LOTEIA • ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕES

imobiliária

.com
QUATRO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!

CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!
I"-

[ry
N

o
UJ
a::
o

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

(47) 3055-2400

Ref. 20.438 - Vieiras - RESIDENCIAL COSTA DO SOL -

Apto c/2 dormit. - sala de estar/jantar - sacada c/
churrasqueira - COZo - área de serviço - bwc - garagem

privativa. Prédio c/ playground - salão de festas - portão e

porteiro eletrônico - interfone. R$105.000,OO

o Empreendimento terá:
.. Campo de futebol;

.. Quadra de Vôlei;
.. Q uiosq ues com
churrasqueiras;

.. Playground (espaço kids);
.. Bosque ecológico;

.. Redário.

Giâi1Ramá Ref. 20.445 - Centro

RESIDENCIAL GRAN RAMA

---l'":--------- Apto 100% novo cl 65,40m2 el
2 dormit. - bwe soeial- sala de

estar - cozinha - área de

.serviço - sácada el
churrasqueira -1 vaga de

garagem - área de lestas

portão eletrônico. ENTREGA
JANEIRO/2010. PREÇOS A
PARllR DE R$104.500,00.
CONDiÇÕES DE COMPRA

FACILITADA.

alv. el 2 do rmi!. .. 2 bwe social -

copa - cozinha - área de serviço -

garagem. R$ 80.000,00

Excelente terreno bem localizado el
324,00m2. Terreno plano pronto pI

construir. R$ 28.000,00

ReI. 10.621 - Vila Lenzi - Casa el
surte - 2 dormit - sala - cozinha -

bwe - garagem pI 2 carros. R$
150.000,00

alv.e/1 suite ceI sacada - 2 dormi!. -

3 bwe - sala de estarljantar - sala/tv
- eoznha - depósito - lavanderia -

garagem p/2 carros - área de lestas.

R$ 270.000,00

.... ;.,?,"'"k .,��:�
�""'''''_-.� ,

"� -4���

ReI. 1 cio618 - Vila Rau - Casa de alv.

e/3 dorrnit. - 2 bws social- sala de

TV - sala de estar - cozinha ..

despensa - área de serviço -

garagem. R$182.000,00.

ReI. 10.635 - Rio Cerro I - Cesa el 3

quartos .. sala - eoz. - bwe - garagem

p/2 carros - churrasqueira. Próximo
a metalurgiea Lombardi. R$

79.500,00.

ReI. 30.614 - Rio da luz - Exelente

terreno pI loteamento, totalmente
plano. Próximo a empresa Choco

Leite. Estuda Proposta

ReI. 10.623 - Rau - Casa de alv. el
2 dormit, - bwc - sala de TV - sala

de estar - cozinha - lavanderia e

garagem. R$ 144.000,00

ReI. 10.584 - Vila Lenzi - Casa de

alv. cl 152,14m2 - suíte - 2 dormrt.

sala de estar - copa - cozinha

bwc - área de serviço - garagem ri!
2 carros. R$170.000,00'

ReI. 10.626 - llFA MARllNS - Casa

de alv. c/3 dormi!. - 2 bwc - "ala

de estar - cozinha - área de servo -

garagem. R$115.000,00

ReI. 60.018-Schroeder- Terreno.
totalmente plano el 8.250,00 m2 - cf
galpão pré moldado cl 750,00m2 -

mezanino e salão para depósip -

.

guarita e portão eletrônico - 7 salas

térreo -bwc - entrada indo pI carregar
e descarregar mercadoria. R$

1.300.000,00

�.-;;---,---"-,:::::-.._-----.- -

'"11i
'lo ....

<
;,k.:"·éfi;')k'iJif...��:'·/· -;$,

�'$i��;g?:S::::

ReI. 30.584 - Santa Luzia- Terreno

.: el 922.228,50 m2 - ribeirões -

cachoeira - 17km do Centro - rua

_'..
'

pavimentada - iluminação
"·"fi\íÍlli9il!energia. R$ 695.0QO,00

ReI. 30.562 . Bairro Amizade,
Terreno residencial el 300,00 m2.

R$ 40.000,00

ReI. 15.127 - Nova Brasilia _.

Sobrado el 495,00m2 - 3 dorrn - 2
. 'el ótima localização el suite + 2

bwe - sala TVlestarljantar - eoz - lav do�mt. - bwc - sala de estar - eoz...

- gar - + 1 edícula el 1 dorm - bwe. area de serviço - garagem p/2

R$ 233.200,00.
' carros. R$175.000,00
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e-mail: itaivan@itaivan.com.br
ARQUITETA E URBANISTA

IMÓVEIS

3055-3412
",,"". " ,,!ít

.

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

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

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 individiJal de água
Localização Privilegiada
centro da cidade

Apartamento
Área Total de 174.00m2
01 suíte e 02 dormitórios
Sacada grill
Sala com porcelanatto
Acabamento em gesso
Infra-estrutura para

.

ar condicionado tipo split

Matrícula 56.872

O Apartamento
Área total! 115,65m2

Área prívatica: 70,50m2
01 vaga de garagem

Sala para dois ambientes
Sacada cf churrasqueira

Cozinha
Sala de servico
02 dormitóri6s

Banheiro
Acabamentos

IMassa corrida
Roda-tero em gesso

Piso cerâmico
Tinta acrílica

A partir de R$128.800,OO ,

Matricula R.124.098

ACABAMENTO:
Medidores de Água Individuais

Infra-estrutura para climatizadores do tipo 'SPLlT"
Tubulação para água quente

Pqnfos para telefone e internet
Banheiros com pintura epóxi e cerâmica retflcada

Vldrn temperado
Granlto para acabamentos

Caixilhos e rodapés em madeira de lei !
Massa corrida i

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

O EDIFíCIO:
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

ReI 4655 • Cantrn- Apto c/150.75m'· Ed
carvalho- suite • 2 dórm . vaga qar-
aquecimento á gás· RS175.000,OO i

------

------------------'1

A partir de R$ 144.900,00

Ref 6407 • Tres Rios do Sul - Casa c/
100.00m' - suite - 2 dorm - churr - roda teto

. gesso· massa corrida- R$159.000,OO
1--···-------_···__ ···· __ ····_·_·_·_·_·_·__ ·_-_···_--

!

.

�

i ReI 6344 • Amizade - Casa Alv c/200.00m'-
i suíta- 2 dorm - bwc • sala- copa - coz c/

I móveis· lav • garagem· RS295.000,OO

��-��-

Rei 6361 - Amizade - Casa pronta para morar - Lot Itacolomi cf 170.00m2
- Terreno cf 382.5bm2 - suite cf closet - 2 dorm - instalação para split e

agua quente, porcelanato, detalhes em gesso, luminárias, laje inclinada,

jardim planejado - aceita imóvel de menor valor R$289.000,OO
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IMÓVEIS O CORREIO DO POVO mi
FIM-OE-SEMANA. 10/11 DE JANEIRO DE 2009 IE.I

�C)�
yatilimoveis@hotmai.com
www.yatilimoveis.com.brAt"il

�móveis
_@O�

Rua Angelo Schiochet • 100
Sala 1 Centro

Corretores de plantão
Ivo -.9948-0221 Tyago 9101-8302
LUIZ 9101-600-7 Yachiyo 9102-2039

• Residencial
Champagnat GÓd.
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

Apartamentos com
2 ou 3 quartos
(sendo 1 suíte),
captação águas
chuva, área de
festas, play ground,
portão e porteiro
eletrônicos, vaga de

4 - Residencial Monte

Olimpo GÓd. 00123.002
- Edifício com Hall
social, Elevador, área de
lazer e festas, central de
gás, portão e porteiro
eletrônico, previsão para
split. Apartamentos com

2 ou 3 quartos (sendo 1

suite), sala integrada
com 2 ambientes,
sacada com

churrasqueira, WG

social, cozinha e

lavanderia com stendail

Residencial Maranatfa
Cód.00129.o.01
Apartam ento no centro

próximo ao Angeloni
antigo. Çom 1 suíte + 2

qtos ou 2 qtos, sala,
cozinha, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de

garagem

Residencial Jardim das

Aplo com 2 quartos, sacada, sala,
cozinha sob medida. banheiro Rov terrtnaradn

+ móveis sob medida. MMU.UUU.uu

Terreno - Vila nova cod:00092.001
R$ 300.000,00 - Locaizaco na Rua 25 de Julho cl

1.541,25m' planos

- .

.A'XII�.·
v

�

"

>k&r
.,- �� }, " ,,�t;

*Residencial Veszprém
cód. 00130.001- Apartamento na Barra do Rio
Cerro, Com 2 quartos, sacada cf churrasqueira,
1 vaga de garagem cf opção de 2a
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m· o CORREIO'DO POVO
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Plantão - (47) 9
(47) 8
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1m!Ô() CORREIO DO POVO
•

FIM-DE-SEMANA, 10/11 DE JANEIRO DE 2009 IMÓVEIS

PLANTÃO VENDAS 9977-4652 I 9977-4654
R. João Januário Ayroso, 531 - sl2 Início do Jaraguá Esquerdo PLANTÃO ALUGUEL 9977-93'37

COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRAÇÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

0238 Rau. 680,63m'. R$ 70.000,00 .

0294 Rio Molha . .l.898m'. R$
240.000,00 (neg.)
0485 Barra do Rio Cerro. 79.220m'. R$

520.000,00
0618 Barra do Rio Cerro. 51.260m'. R$

265.000,00
0771 Estrada Nova. 340m'. R$ 45.000,00
0820 Centenário. 750m'. R$

315.000,00 (neg.)
REF. 0856 . Agua Verde ·15x30 total de

-------....;...-t 450m'· 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$
900:000,00.
0721- Rau. Condominio Renacença area
364,70m'. R$ 82,000.00
0754 -llha da Figueira. Com 40om'. R$

==_= :-t-_= =:::-t:=======__-t- -t135,000.00(neg)
0354· BairroAmizade. R$ 65,000.00
REF.: 0888 - Vila lenzi 399m'. R$
65.000,00

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

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

dormitórios. Terreno com 412m'. 750,00
R$ 180.000,00 Barra do Rio Cerro - Kit net 1 dorm. R$

t----------t----------+----------+-- =---__+-----------!---- ----1
350,00
Centenário - Apto 2 dorm. 'R$ 500,00
Centro Guaramirim. Sala -cornercial
52m'. R$ 330,00
Centro - Apto 1 dorrn - R$ 400,00 mais
condomínio
Centro. Apto 2 donn. R$ 625,00
Centro. Apto 3dorm. R$ 750,00
Centro. Apto 3 dorm. R$ 80Q,00
Centro -Apto 1 dorm todo mobiliado. R$
1.500,00
Centro. Sala comercial 32m'. R$ 400,00
Centro. Sala comercial. R$ 2.200,00
Centro. Sala Comercial. R$ 500,00
Centro. Sala Comercial. R$ 600,00

t-----------t-----------t-----------t-----------+-----------t-------..."..------1
Centro. Sala Comercial. R$600,00
Galpão 2500m' - Guararnirim. R$
15.000,00
Galpão 450m' c Ilha da Figueira. R$
2.000,00
Ilha da Figueira - Apto 3 dorm. R$
600,00
Jaraguá Esquerdo" 3dorm. R$660,00
Nova Brasília -' 2 suítes, 2 dorm. R$
2.000,00
Nova Brasília. Apto 3 dorrn ..R$1.000,00
Nova Brasília. Quitinete 1 dorm. R$
250,00
Nova Brasília. Sala Comercial R$

J-----------t-------------+-----------t-=========='t-------__----t------------11.000,00
Rau - Ápto.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 - Jaraguá Esquerdo. R$
450,00

•

Sala Comercial Centro - R$ 550,00
São Luis - 2 dorm. R$ 520,00
São Luis - Apto 3 dorrn. R$ 560,00

REF.: 0843 - Barra do Rio
Cerro. Apto com 3 dormitórios.

De R$128.000,OO Por R$
120.000,00 (aceita fino bancário)

Casa com 3 dormitórlos.
R$ 128.000,00

Molha. Casa com 1 suíte mais
2 dormitórios. Terreno com

35.0m' R$ 350.000,00

REF.: 0831 - Jaraquá
Esquerdo. Casa com 3'

dormitórios. Terreno com

539m2. R$ 290.000,00 -

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

"Temos terrenos cf financiamento ró rio: entrada + saldo em até 72 vezes".
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-------------IMÓVEIS

Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

COMPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br
��'ifií<�u�êJi'�J&:J
www.imobiliariaws.com.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXAiWS * Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Avai/Guaramirim vende
se Sobrado em alvenaria
novo, com 1 suite, 2
quartos, sala, copa,
cozinha, 2 banheiros,
lavanderia e garagem.
Casa com 120m' e

TERRENOS
• ReI. 0053 Vende-se chácara em

GuaramirirnlBruiderthal, cf 200.000m' de

area, com mata nativa, 2 lagoas� nascente de

agua, otimo para lazer, há 2.000 metros da
rodovia doarroz. R$168.000.00.
• Terrems com 360111', ruas pavimentadas,
local com ampla infra-estrutura, pronto para
construirR$ 35.000,00
• Ref 0114 ÁvaVGuaramirim vende-se terreno

com 450m2, legalizado para Financiamento pela
caixa ecorornica federal. residencial Kapanema.
R$50.000,00

ReI. 0028 Nova esperança! Guaramirim na

Rua 28 de agosto. Casa c/ 4 quartos, 3
banheiros, saia, cozinha, lavanderia e vaga de

garagem. Casa c/150m' de area construida e

terreno c/483m'. OTIMA AREA COMERCIAL.
R$ 220.000,00 -
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Em o .CORREIO DO POVO
FIM·DE·SEMANA, 10/11 DE JANEIRO DE 2009

;. "

S.;

Imobiliária CRECI: 2716J 3274-8844
·

SonhoInvest PLANTÃO
(47) 9929-8265
(47) 9973-3581

Ret. 103 - Barra do Rio Cerro - Excelente
sobrado cl 300m2 em local bem tranqüilo,
contêm área de festas cl churrasqueira e

piscina. Valor R$ 360.000,00.

TERRENOS

Ret. 116 - Jaraguá Esquerdo - Casa mista;
escriturada, cl 84m2 eterreno de 722m2.
ótima localização. Valor R$ 95.000,00.

Ret. 105 - Rau - Terreno de

esquina, cl 386m2, Próx. a
ponte em construção. Valor

R$ 85.000,00.

Ret. 125 - Guaramirim/Avai - Casa nova de
alv. c/.92m2 e terreno de 360m2, toda
murada. Aceita financiamento bancário.

/
Valor R$135.00o,00.

Ret. 109 - Rau - Terreno

plano, cl 345m2. Em frente a

creche. Valor R$ 75.000,00.

Ret. Três Rios do Norte - Ótimo sobrado
com área de festas e piscina, cl 150m2 e

terreno de 506m2. Aceita-se troca por
imóvel de menor valor. Valor R$

185.000,00.

Ret: 111 - Amizade - Terreno

plano, c! 357,50m2.
Localizado à Lateral da Rua
Ewaldo Schwartz. Valor R$

58.000,00.

Ret. 137 - Água Verde -

Terreno em local calmo e bem
looalizado, cl 304m2. Próx. a
UNERJ. Valor R$ 55.000,00.

Ref. Três Rios do Sul - Casa mista cl 60m2,
cl ótimo terreno de 448m2. Valor R$

60.000,00.

Ret. 149 - Três Rios do Sul- Casa de alv.
c/84m2 e terreno cl 357m2. Próximo a

Lulimar Embalagens. Valor R$ 120.000,00.

Ref. 141 - Amizade - Terreno

plano c/422,50m2, localizado
no loteamento Grun Garten.

Valor R$ 65.000,00.

Ref. 160 - Chico de Paula - Excelente
imóvel para investimerlto. Prédio c/08
apartamentos, todos locados. Próx. a

Menegotti Malhas. Valor R$ 420.000,00.

Ref. 167 - Chico de Paula -

Excelente terreno c/5.500m2,
escriturado, podendo ser

financiado via banco. Valor
R$ 230.000,00.

. ..., .....:..
-
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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

Corretora de

Imóvei§

3370·1122 I 9117·1122 Ivana I:apraro

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 / jantar, cozinha,
lavanderia, sacada com

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

Ref 2001- Apto no Bairro Centro, Res. Vancouver, com 1
. suíte, 2 dormitórios, sala de estar, jantar, sacada com

·chu(rasqueira, bwc social, cozinha, área de serviço, 2 vagas
de garagem. Aceita Financiamento Bancário,

Ref 2015- Apto no pairro Vila Nova,
Res. Porto Seguro, com 1 suíte, 2
dormitórios, sala de estar, jantar, sacada
com churrasqueira, bwc social,
cozinha, lavanderia, 1 vaga de garagem .

Preço R$ 165.000,00

3Z
l'endas@splendDreinl:oJ1I6tadora.eoJUtí 'IJ�

\

(Busu}te· II
-3934

ós tDr'erórd�

Rlão: 9148�Zl
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ATENÇÃO: A VIVENDA
Imóveis, estará a partir de
janeiro/2009 contratando

profission_ais de ambos os

sexos, com ou sem

experiência, para atuarem
como Corretores de Imóveis.

Necessário: maior de 20
anos, ter veículo próprio,

escolaridade médio completo
(segundo grau), ter
dinamismo e boa

comunicação.
Candidatos enviar curriculo

para e-mail
irio@vivendaimoveis.com ou a

partir de 06 de janeiro de 2009
direto na VIVENDA Imóveis.

REF 189 -Ilha da Figueira - R
Sta Julia n0181 - apto 02

dorm., sala de estar, bwc,
COl., e lavanderia. Térreo. R$
600,00 sem valor de .

condomínio

IMÓVEIS·------------

REF 278 - João Pessoa - Rua
Francisco Panstein, 2Q4 -

(Próx. Escola Machado de

Assis) casa alv. 01 suíte com

closet, 02 dorm, bwc, sala
estar, sala jantar, Cal, lavand,
área festa, garagem + 02

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

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

r__:�:;::::::=:;�--fiii.iiii�;r����nr�-�1i�i:=:_-�iillliiiiiiiiil:i:____:iiiiii1200m2, 03 dorm, sala, coz,
bwc, lavand, garagem. R$
1.400,00

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

REF 304 - Barra - R Benjamin
t-----------+---------+-----------I----------;----------+----------f 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 .

......---..,.-----,....-......-----------+__---------+----------+----------_+_----------1 Praça Ângelo Plazera, 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
bwe. R$ 1.500,00

Rio de Janeiro, sala comercial
t==========t-----------t-----------I----------t--------..,.--t-=====-----1 120m2 com sobreloja, 02 bwc,

02 entradas com portão
eletrônico. R$1.200,00

Guaramirim -'

próximo portal de Jaraguá do

Sul com 500m2. R$ 3.865,00
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VENOE=SE LOTES NOS BAIRROS:
Amizade (MI. 47.446),
Barra (M.I. 56.951),

e Guaramirim (M.I. 22.0471.

EM BREVE:
- Res. Montserrat (Cond. Fechado)

- Residencial Villagio ípróx. ADV Auroral
- Casas Geminadas, João Pessoa.

EDSON MÜLLER 3372-1081
CORRETOR DE IMÓVEIS
CRECI n.8530 plantao 9609-000019112-1700
R. Emílio Stein, 357 Centro (próx.Net)

A

www.mullercorretor.com.brlimoveis@mullercorretor.combr

Cód.2010 .OFERTAApto
B.Camboriú . quadra do mar,2
qíos., sl.íestas/ jogos play

ground, cam.seg., sauna úmida,
Portão Eetr Valor: R$ 210 mil

Aceita carro até 35 mil

600,00
90,00diária

800,00

1.000,00
800,00

Cód, 1050 VENDE casa Centro •

Área +/·260,00rn' terreno:
1.140,OOm', 3 quart., 1 suite, 2
bwc, cozinha, 3 Salas, si jantar,
2 9arag. Ótimo ponto comerei aL

R$ 750 mi L Aceita pare.

Bairro ÁreaITerrenot Construção*' Valor

Centro 300m' 350m' 450m;1

Czerniewicz 600111' 300m' 400mil

Centro 410m' 350m' 420mil

Cód. 1054 Firenze 11- Casa SFSlltaguaçú 600m' 600rn;3pav. 500mil

madeira +/- 80m2· 1 bwc, 4
Aguaverdo 300m' ,60m' '255 mil

Centro 530m' 150m' SOOm;1

quartos, sala, copa, cozinha, Apartamentos Local

lavand e 9arag. terrreno 14 x 2002 SFSIUbatuba 1 qua�ra domar 70m'ISu!te+2q 75m!1

26, + quitinete de alvenaria +/- 2009 Centro Próx, Stud!oFM 200m'ISu;le+3q 250m!1

50m2. Valor R$ 88 mil 2012 Entrega 2009 Vila Lerei Su!te+lq 110m!1

2013 Entrega 2009 Centro Su!te+2q 210m;1

LOCAÇAO - Cód.8003
., 2014 Am.izade PróxArsepum 63m' 3q S3m!1

Galpao aprox.t 000 m'
Área

Ilha da Rgue!ra 544m' 60m!1

Prox.Angeloni da Barao Jaraquâ Esquerdo 400m' 90m!1

próprio pi depósito, Centro(Próx Stud!0�390m' 550mil

indústria ou comércio.
Chácara
4041 SFSIRibc!ra 172.000m' 180m!l

Possui escritório, 4004 BarradoR!oCerro 90.000m' 180mil

refeitório, bwc, 4005 R;oCe"o II 25.000m' 200.mil

estacionamento.
4006 Mass./R;b Gustav0201.00Om' 150m!1

Valor: R$ 6 mil
4007 SãoBoritácio" 242.000m' *(Gde Fpolis) 150mil

4008 Mass./ Rib. \Mlde 50.000m' 150m;1

PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande

experiência no mercado de con&ruções."Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantese emocionais de uma construção por nossa conta.

enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entreoa das chaves:

FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).

LOCAÇAO
Casa
5007 Amizade

5jlOB Barra Velha

Apartamento

Su!te+2q
casa pAemporada

Sala comercia!
7004 Nova Brasília

Galpão
8001 Centro (Box)
8002 Nova Brasília

100m2

250m2
150m2

DELLAGIUSTINA

PARA VENDER I COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS

3371-2117
11�lliI tI I�t.u ii ti
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

Acesse outras opções em nosso site

www.interimoveis.net

ALUGA - ILHA DA FIGUEIRA - Apart. 03 darmo (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
- Ed. 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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ALB,ERTO' G. MARQUARDT 3376-1$04

C t d I
". 9904-2076orre or e movelSCRECI12152

Rua Pastor Alberto Schneidet 1945 - Barra do RIo Cerro I e-mail marquardtrnoveisreuman com

ReI 071 - Chico de Paula - Casa de
Alvenaria c/70m2 - 3 qtos, bwc, sala,

cozinha - Terreno c/385m2 - R$
55.000,00 (Próx, Menegotti Malhas)ReI 075 - Barra do Rio Cerro - Casa de

Alvenaria (em construção) cl 128m2 - 1
suíte + 2 qtos, bwc social, sala, cozinha,

copa, garagem cl vaga para dois
automóveis, área de serviço, área de festa

cl churrasqueira - Terreno c/336m2

Ref 072 • Rio Cerro

Terreno com 27.000m2

R$ 125.000,00

IFraDe·seo Alves
FINANCIAMENTOS

CAIXA
CAIXA çCONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

trnóvel 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. 0183 - Casa Alv. no
Bairro Águas Claras c/ suíte
+ 2 quartos. R$ 165.000,00

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

417m2• R$120.000,00

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

R$ 75.000,00

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

Pizzahaus contrata

PIZZAI0Ir-0 com
.", .,...

i .' experlencla.
I �

'I \ 1

:'iTratar no'8805-6628.
I

,

Devolta! Meninas 5 Estrelas ALUGA-SE
kitinete e quarto
mobiliado com

proprietária, próx. a
Weg II. Reserve
também na praia.
Tr: 3370-3561
9958-3197

C!Jm novas gatas na casa *
RÀFAELA 1Sanos *
INICIANTE

Paola 18 anos *
Sharon 18 anos

Nicoli 18 anos

PAULA
*

Temos motorista que leva e traz

147) 9624.8410*SENSUAL E SEDUTORA

TONER JET PRINT
CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS

E REMANUFATURADOS

f..!!7���:!�!�."._\...I .

(47)3371-7605
Alendimento especial até 22h \

• .'
• Matriz: BR 280 km 69 {Em Irente Posto Marcolla)

Domingos e Feriados sob consuRa .' I.'
. E.mail: jetprint@netuno.com.br

Todos os dias a partir das 18h30

'!:
.

. 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
3275-28-76
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Refinanciamento
Auto Finasa.

Saia com seu carro

e dinheiro na mão.

Pagamento
EM ATÉ

48X
Até 700/01
do valor do veículo

em dinheiro.

_ .... ...., A

VISITE UMA DE NOSSAS FILIAIS
Filial Jaraguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 184 - Centro - Tel.: (47) 3275-6931 I (47) 3275-6932

D'

.t

O CORREIO DO POVO En
FIM.DE.SEMAIIA.IO/11DEJAIIEIRO.DE2009 I,J:.I

�td 6etb 6rm1w

é�111

IMÓVEIS - CARROS -MOTOS

Biz 125 KS R$ 120,52 VBR 125 K R$ 125,63
CG 150 KS R$ 129,17 XTZ 125 K R$ 162,41
NXR 150 Bros KS R$ 160,63 CBX 250 Twister R$ 213,71
Fazer 250 R$ 235,73 XR 250 Tornado R$ 233,77
XTZ 250 Lander R$ 249,49 NXR 400 Falcon R$ 296,68

3371·8153/9186·7223
Rua João Januário Ayroso, 80 • sala 03 • Jaraguá Esquerdo· E·mail: uniaosilver@netuno.com.br

II
Finasa
www.finasa.com.br
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da o CORREIO DO POVO
•

FIM-OE-SEMANA, 10/11 DE JANEIRO DE 2009 IMÓVEIS------------

" Business Ielecnm
�,

J,fJão Marcatlo 119 - Centro - Jaraguá ôlf�ql.
; 47 3055-0099 Celular 47 96090281

.

CONSULTOR DE VENDAS - PossibifidadederendimentomedioR$3.000,OO

Vagas para Jaraguá do Sul, Guaramirim e São Bento do Sul.

Oferecemos: Pré-requisitos:
• Carro próprio
• Fluência verbal
• Disponibilidade imediata
• Informática básica
• Conhecimentos em vendas,

• Carteira de clientes formada
• Treinamento
• Acompanhamento de campo verbal
• Campanhas internas
• Salário fixo + seguro de vida + boa comissão + telefone celular

Interessados(as) entrar em contato através dos fones: (47) 30550099/ 96090281
ou pelo e-mail: rh@businesstim.com.br

Siqueira Ziener
CONSULTORIA
HABITACIONAL

. Processo para 'liberação de FGTS e/ou
financiamento de:
• Aquisição de Imóvel Pronto, CORRESPONDENTE

• Aquisição de Terreno e Construção,
• Construção e Reforma.
• Despachante Imobiliário

EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA:
Aposentados e pensionistas, Funcionários Públicos
e Funcionários das empresas:
Weg, Duas Rodas e empresas conveniadas.

iran@netuno.com.br
Fone (47) 3370-9849
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2655 - Vila Lalau

(ao lado Besc Portal) - Jaraguá do Sul
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Rua Victor Gaulk�, nO 70, bairro Czerniewicz, próximo à SeAR e Hospital Jaraguá.

(47) 3371-8075
www.back.ccrm.br

selecao.jaraguadosul@back.com.br

ALMOXARIFE - Ensino médio completo. Experiência na função.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Ensino médio completo ou em curso.

AUXILIAR DE ,SERViÇOS GERAIS - Conhecimentos básicos com jardinagem. Desenvolverá tarefas de

manutenção e.limpeza de piscina, jardim e áreas externas em geral.

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Trabalhar em Guaramirim. Horário normal de segunda-feira à sexta-feira.

CALDEIREIRO - Ensino fundamental completo. Oenneclmentocorn indústr.ia metal mecãnica.

CALDEIRISTA - Ensino fundamental complete ou em curso. Experiência com operação de caldeira a vapor com
abastecimento manual ou informatizado:

COORDENADOR PEDAGÓGICO - Enslno superior completo ou cursando Letras Inglês/Português. Inglês fluente.

DEGUSTADORA - Ensino médio completo ou em curso. Habilidade com atendimento ao público.
Disponibilidade para trabalho temporário.

FREZADOR - Conhecimento na função.

GERENTE DE MANUTENÇÃO - Ensino técnico completo. Experiência com coordenação de equipes na área de

compressores.. Sermotorista habilitado categoria C.

ESCOLA DE CABELE.lREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E n° 186

28/12/1999" Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedieure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
.

- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

GERENTE OPERACIONAL - Ensino superior completo ou em andamento. Experiência em coordenação de

equipes. Ser motorista habilitado categoria AB.

RETIFICADOR - Desejável ensino médio nível técnico. Curso demetrologia, leitura e interpretação de desenho e

cálculos básicos de trigonometria. Conhe.cimento em rebolos de retificação. Experiência na função.

SERVENTE DE LIMPEZA - Disponibilidade para atuar em horário normal.

SOLDADOR - Conhecimento com solda MI�, MAG e Oxiacetileno.

, SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA - Ensino técnico completo. Experiência na função. Conhecimento
com compressores.

TELEVENDAS - Ensino médio completo. Habilidade com televendas ativo e receptivo.

TORNEIRO CNC - Desejável ensino médio técnico. Curso de metrologia, leitura e interpretação de desenho e

cálculos básicos de trigonometria. Experiência em torneamento de peças por comando computadorizadO.

VIGILANTE - CINCO VAGAS - Ensino médio completo ou em curso. Possuir curso de vigilante EM DIA.

ZELADOR - Experiência como pedreiro ou carpinteiro, encanador, manutenção predial e jar.dinagem.

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL

.

F.one: (47) 3275-8400
Site: www.sc.senac.br

MATRICULAS ABERTAS!

Consultor de Moda

Maternátlea Financeira com HP ue

---"-"--"'�-Qua!idada no Atendimento
-�
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Mais recursos.Melhores humanos.
TRABA(HO TEMPORÁRIO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. CONSULTORIA. ESTÁGIOS

Rua Henri{lue Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700 '

www.grupometa.com
JARAGUÁ DO SUL MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Curso Técnico Mecânico em andamento ou

completo. Desejável conhecimento na

função.Disponibilidade paraatuarem Corupá.
MONTADOR(A)/ SOLDADOR(A)
Conhecimento em solda mig e elétrica.

Desejável possuir curso de leitura e

interpretação .de desenho mecânico.
Disponibilidade para atuar em Corupá.

Conhecimento com instalação de
acessórios automotivos.
INSTALADOR(A)
Desejável 2° Grau cursando ou completo,
Noções de instalações de PABX, rede,
alarme e CF1V.

.

MECÂNICO(A) MONTADOR(A)
Conhecimento na função. Desejável

. f(;� vivência com sistema de bombeamento e
. '

tllsfriamento de água. Disponibilidade
l1ara viagens. ,

OPERADOR (A) DE CAIXA
Disponibilidade para atuar no segundo

. turno.
OPERADOR (A) DE MÁQUINA
Desejável Curso de Técnico em Mecânica
ou Leitura e interpretação de desenho em

andamento ou cursando. Noções com

corte e dobra de chapas, prensa,
furadeira. Disponibilidade para atuar em

Conipá:
PINTOR(A) AUTOMÓVEIS
Conhecimento na função.

'1)POUDOR(A) �

"Conhecimento na função.
REPOSITOR (A) DE MERCADORIAS
Disponibilidade para atuar rio segundo
turno.
SERRALHEIRO (A)-SETORMETALÚRGlCO
Disponibilidade para atuar em horário
normal no bairro Ilha da Figüeira.
Conhecimento com metrologia e

interpretação de desenbo.
TECELÃ (O)
Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar no 2° turno.
TORNEIRO(A) CNC
Conhecimento em torno CNC: noções de
leitura e. lQterpretação de desenhos

mecânicos. Disponibilidade para atuar no
bairro Barra do Rio Cerro II.

TORNEIRO(A) MECÂNICO(A)
Conhecimento em torno convencional:

noções de leitura e interpretação de
desenhos mecânicos. Disponibilidade
para atuar no bairro Barra do Rio Cerro II.
TORNEIRO(A) MECÂNICO(A)
Conhecimento em torno mecânico
. Disponibilidade para atuar no bairro João
Pess·oa.
ZELADOR (A)
Disponibilidade para atuar no primeiro
turno ou horário normal.

2° Grau Completo. Desejável em vivência

nafunção.
GERENTE DE LOJA
Ensino Médio Completo. Conhecimento na

funçãó e liderança de equipes.
Disponibilidade para horário comercial.
PROMOTOR (A) DE CARTÃO
Disponibilidade para atuar no segundo
turno .

RECEPCIONISTA BILINGUE
2° grau completo. Necessário
conhecimento a nível Inglês intermediário.
VENDEDOR(A) INTERNO(A)
Conhecimento em projetos mecânicos-e
venda de equipamentos. Disponibilidade
para atuar em Corupá.

metalúrgico.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1 °

grau cursando ou completo.
COSTUREIRA(O) - BANÇO DE DADOS
1 ° grau cursando ou completo.
Disponibilidade para primeiro turno.
MECÂNICO(A)) MONTADOR(A)
Conhecimento da Função.
PINTOR(A) INDUSTRIAL.
.Conheclrnento na função .

OPERACIONAL
ALMOXARIFE
1° Grau completo.Noções de
informática. Disponibilidade para atuar
em 2°turno.
ATENDENTE DE CARNES
Disponibilidade para atuar no segundo
turno.
ATENDENTE DE FRIOS
Disponibilidade para atuar no segundo
turno.

.

ATENDENTE DE PADARIA
Disponibilidade para atuar no segundo
turno.
AUXILIAR DE COZINHA
Desejável conhecimento na função et °
grau completo ou cursando.
AUXILIAR DE PADARIA
Disponibilidade para atuar no segundo
turno.

.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Cursando 2° grau.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1° grau Incompleto, disponibilidade
para.atuar no bairro São Luiz.

FUNILEIRO(A)
Noções com instalação de calhas.

Disponibilidade para atuar em

Séhroe.der.
EMBALADOR(A)
Disponibilidade para atuar no segundo
turno.
ESTOQUISTA
2° Grau Cursando ou Completo.
Conhecimento em informática. Viviência
na função ou no setor de almoxarifadõ.·
INSTALADOR(A) DE ACESSÓRIOS

'

ESPECIALISTAS
ANALISTA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL
Necessário curso técnico Têxtil. Desejável
Ensino Superior em andamento e inglês
avançado. Conhecimento em confecção.
Disponibilidade para viagens.

/

CDORDENADOR(A) PEDAGÓGICA
Ensino Superior Cursando ou Completo em

Letras. Conhecimento avançado em Inglês.
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO(A)
Vivência na função. Ensino superior
completo ou cursando.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO
Conhecimento em elétrica automotiva..

Disponibilidade paraatuarem honãriocomercial.
MODELlSTA
4° Grau Completo. Conhecimento em

modelagem, Corei Draw. Desejável Inglês
nívellntermédiário.
PROGRAMADOR DE DELPHI

Desejável estar cursando ensino Superior.
Conhecimento em desenvolvimento de
sistema em Delphi.

-
.

ADMIN.ISTRATlVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2° grau completo. Conhecimento na

função. Necessário fluência em alemão.
CONTROLADOR(A) DE MATERIAIS
Ensino Téc. Mecânico em andamento.
Conhecimento na função. Noções dos
idiomas alemão e inglês.
VENDEDOR (A) INTERNO(A)- BANCD DE -

IiADOS Conhecimento em vendas intemas;
noções de infonnática. Disponibilidade para
atuarremhorário comercial.

ADMINISTRATIVAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Ensino Superior em andamento.
Conhecimento em comércio exterior no

setor de importação e inglês.avançado.
ASSISTENTE CONTÁBIL
Cursando superior ou técnico em

contabilidade. Noções em conciliação
contábil, livros fiscais, ativo imobilizado.
AUXILIAR FIt{ANCEIRO
2° Grau Completo. Conhecimento no setor
de cobrança.
AUXILIAR DE FATURAMENTO
Desejável Conhecimento na função.
Ensino superior completo ou cursando
BALCONISTA
2 Grau Cursando ou Completo. Noções de
vendas e de estoque. Disponibilidade para
atuarem 2 turno.
CONTADOR (A)
Ensino Técnico ou Ensino Superíor em

andamento ou completo. Conhecimento
- na área contábil.

CONTíNUO(A)

TÉCNICAS
APRENDIZ DE PROJETOS MECÂNICOS
Conhecimento em Solidworks.
Disponibilidade para atuar em Corupá.
COMPRADOR(A)
Vivência na compra de materiais
mecânicos e elétricos. Disponibilidade
para atuar em Corupá.
DESIGNER GRÁFICO
Conhecimento em Corei Draw w •

Photoshop. Vivência' no desenvolvimento
de folders; catalogos; cartões de visita.
FRESADOR(A) CNC
Conhecimento em fresa CNC: noções de
leitura e. interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade para atuar no
bairro Barra do Rio Cerro II.

FRESADOR(A) CONVENCIONAL
Conhecimento em fresa convencional:

noções de leitura e interpretação de
desenhos mecânicos. Disponibilidade de
atuar no bairro Barra Rio Cerro II.

ESPECIALISTAS
MODELlSTA Ensino Técnico ou Ensino
Superior em andamento ou cómpleto.
Conhecimento com Corei Draw e

Audaces. Vivência na função.

TÉCNICAS
MECÂNICO (A) DE MANUTÉNÇÃO

. 2° Grau Completo necessário curso

técnico na área. Conhecimento em

manutenção eletromecânica e

instalação predial como eletricista
industrial. Disponibilidade para atuar
nos seguintes horários: 1 ° turno, 2°'
.turno e 3° turno ..

GUARAMIRIM

OPERACIONAL
AJUDANTE GERAL
Desejável conhecimento no segmento
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IMÓVEIS,
RESIDENCIAL RICHARD STRAUSS l
(Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José Marangoni - Vila Nova). Edifício com sete andares, Painel Decorativo na I'Fachada, Cobertura do Condomínio com Salão de Festas, Sala de Jogos (espaço para Lan House), cozinha/bar com
churrasqueira e área para piscina com deck '(Solartúrn): NOVIDADE - Infra-estrutura para instalação de ar-condicionado I
tipo Split e tipo Caixa, vista panorâmica para área verde, tubulação para água quente opcional, elevador, tubulação para I
TV a cabo, fio terra para computador, portão e porteiro eletrônico, sem janelas de um apto. para o outro, todos os ,!ambientes com iluminação direta. ,

Apartamentos TIPO 01 com suíte e quarto amplo reversível (pode ser transformado em dois dormitórios), bwc social, sala de
estar/jantar, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e duas vagas de garagem. Áreas: 153,63m2 total e 98,50m2
privativo (áreas estimadas).

.

Etapa da obra: Fundação e Estrutura.
Entrada de �S� 58.524,28 mais 36/66 Parcelas de RS 1.887,88 + CUB (CUSlO ESTIMADO pelo Condomínio sem

Acabamento)

I
I

ESTIMADO pelo Condomínio sem I

I

Apartamentos TIPO 02 com dois quartos, bwc social, sala de 'estar/jantar, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e

duas vagas de garagem. Áreas: 120,95m2 total e 75 ,00m2 privativo (áreas estimadas).
.

Etapa da obra: Fundação e Estrutura.
Entrada de RS 44.691,00 mais 36/66 Parcelas de RS 1.489,70 + CUB (CUSTO
Acabamento)

EDIFíCIO TORRE DE OURO I
I
I
1
!

I

I
!
I
1
i
i
I

I
!

---------_, -��,,-�,,----�
j

!

I
í

I
!
I

i
!
!
1

I
1

I
.

Apartamentos TIPO 02 com dois quartos, bwc social, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma i
vaga de garagem. !

I
I

I
l

(Rua Guilherme Weege, esquina com Rua Ferdinando Pradi - Centro, próximo ao Supermercado
Angeloni). Edifício com sete andares, somente dois apartamentos por andar, Painel Artístico
Decorativo na Fachada, Hall de Entrada Decorado, Portaria com Central de Comunicação, Circuito
Interno de TV, Cobertura do Condomínio com espaço para home-theater/Lan-House, espaço gourmet
e área para piscina com deck (Solarium); infra-estrutura para instalação de ar-condicionado tipo
Split opcional, tubulação para água quente opcional, elevador, tubulação para TV a cabo, fio terra

para computador, portão e porteiro eletrônico, sem .janelas de um apto. para o outro, todos os

ambientes com iluminação direta.

Apartamentos com suíte e quarto amplo reversível (pode ser transformado em dois dormitórios), bwc
social. :.'::: de estar/jantar, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e duas vagas de garagem.
Áreas: 142,30m2 total e 94,86m2 privativo (áreas estimadas).

'

Etapa da obra: Fundação.
Entrad� de RS 41.341,02 mais 45/66 Parcelas de RS 1.968,62 + CUB (CUSTO ESTIMADO pelo Gondomínio
sem Acabamento)

EDIFíCIO TORRE DE PRATA

(Rua Marina Frutuoso, ao lado do n° 111 - Centro, próximo aoBeira RioClube de Campo). Edifício com seteandares, Painel
Decorativo na Fachada, Cobertura do Condomínio com Salão de Festas, Sala de Jogos (espaço para Lan House), cozinha/bar
com churrasqueira e área para piscina com deck (Solarium); infra-estrutura para instalação de ar-condicionado tipo Split,

_ vista panorâmica, tubulação para água quente opcional, elevador, tubulação para TV a cabo, fio terra para computador,
portão e porteiro eletrônico, sem janelas de um apto. para o outro, todos os ambientes com iluminação direta.

Apartamentos TIPO 01 com suíte e quarto amplo reversível (pode ser transformado em dois dormitórios), bwc social, sala de
estar/jantar, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga de garagem.

-,

Áreas: 135,09m2 total e 87,66m2 privativo (áreas esttmadas).
Etapa d� obra: Estrutura da 4" Laje eAlvenaria.
Entrada de RS 59.494,08mais 34/66 Parcelas de RS1.859, 19 + CUB (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento)

Áreas: 119 ,29m2 total e 76,06m2 privativo (áreas estimadas).
Etapa da obra: Estrutura da 4" Laje eAlvenaria.

Entrada de RS 52.535,68mais 34/66 Parcelas de RS1.641 ,74 + CUB (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento)
.\

Vendas Exclusivas: RESIDENCIAL ÁGUAS-MARINHAS

CRECI643-J

Compra • Vende • AILJga • Administra

(Rua José Ersching, lateral da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca - Centro,
próximo ao Marcatto). Edifício com sete andares, somente dois apartamentos
por andar, Painel Artístico Decorativo na Fachada, Hall de Entrada Decorado,

,

Portaria com Central de Comunicação, Circuito Interno de TV, Cobertura do
Condomínio com espaço pa;-a home-theater/Lan-House, espaço gourmet e
piscina com deck (Solarium), infra-estrutura para instalação de ar-condicionado

tipo Split, vista panorâmica magnífica para área verde, tubulação pára água
quente opcional, elevador, tubulação para TV a cabo, fio terra para computador,
portão e porteiro eletrônico, sem janelas de um apto. para o outro, todos os

ambientes com ifurninaçâodireta.

Apartamentos com suíte e quarto amplo reversível (pode ser transformado em dois

dormitórios), bwc social, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, amplo varandão
com churrasqueira e uma vaga de garagem.

Áreas: 145,00m2 total e 90,00m2 prívattvo (áreas estimadas).
Etapa da obra: Estrutura da 8" Laje e Alvenaria de Elevação.
Entrada de RS 85.627,16 mais 20/66 Parcelas de RS 1.861,46 + CUB (CUSTO
ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento)

3371-1500
75-1500·
73-5304

}

1
}

1

,

\
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Incorporação e Construção

Visitl' o apartaml'nto dl'corado
em novl'mbro na rua Frl'dl'rico
Curt Albl'rto VaSl'l- Bairro Vila Nova

Informaçõl's: (47)-9922-7480 www.grupoestrutura.com.br '

5ru habitat naturaL

- Grande área verde
- Minigolf
- Quadra poliesportiva
- Piscina com raia
- Sauna
- Brinquedoteca
- Espaço Gourmet
- Churrasqueiras
- Home Cinema
- Espaço Zen
- Rtness Center by Reebok (exclusividade do Grupo Estrutura)

- Reserve serviços pay-per-use (governança e lavanderia) e áreas comuns

no website do empreendimento, Disponha de tecnologias que ajudam a

economizar energia, água e pessoas, mantendo o valor do condomínio

acessível.

Condomínio inteligente e sustentável:
- Eco Cfean: reutilização da água da chuva para limpeza geral.
- Eco Clean Car: vaga para lavar o carro com água captada da chuva,

- Coleta seletiva do lixo.

GRUPO' �ESTRUTURA V!j TERRACO
LEIEREMPREENDIMeNTOSIMOBILIÁRIOS2107-0500(47)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CLASSIMAIS
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FIM-DE-SEMANA, 10/11 DE JANEIRO DE 2009

ou 1.6l. f"'fl.�tltATé fl'3CY
� CÂMBIOHMlVAL.D�S.VEI.OCIDADES
OU CÂM810AUTôMÂTICO SEQÜENCIAL
TIPTRQNtc SYS1EWPORSCHE

• AR-CONDICIONADO BI·ZONE
• AIR BAG DUPLO

-MOTOR 1.6116ViUXOI!ATt U3CV
OU tAL FtEX DE"ATê&2CV

- AR-CONDICIONADo:DfGITAL COM

CONTROlEAUTOI"lÁrtCO OETEMPERAWRA
- CÂMBIOAutoMknêoSEQÜENCIAl
TlPTRONlC SIlSTE!\I �I!.SCHE

• f,ARÓIS.COMACENOIMENT()AUTOMATICO

- SENSOR OECHtNA PARAACIOt-W1ENro

AUTOI'tÁTlCO DO llt1PADOR DE PÁAA-IlIUSA
• fREIOS"8$;EMoiro MAIS.

E AINDA

PEUGEOT 206 1.4L FLEX

EAIHDA'

LlNHAPEffGeOT
207 HBXIL-3P 1.4L FLEX

A PARill\ DE

�R$3S.990

Aú:M DEOPClONAlS EXClUSIVOS COMO

BANCQs RecVESllOOSDeCOURO E'�R BÀ(i:
DUPLO FRONTAl E LATERAL

. ENTRADA. + 60 f'AACElAS DE
-.';"'"

�R$ 299,00 I;
A Peugeot tem um estoque
�OrPPIetOde peças ftreposlçlono Brasil.

É baratomanter um Peugeot.

·AQUEaM� INTERNO

• TElA.MUcrlFUNÇÓES
• COlUNAOE DIREÇÃO COM REGUlAGEI1DEAl1URA
- BRAKE-UGHT
- REGUIAGEMDEAl1\JRA.00 FACHODOSFARÓts

CAEP -

C'�Id'A""d;m'j ���TOTAL
Strasbourg Jaraguá do Sul - (47) 3274-1900 Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

PI�moção "ZetoGrau.lelOde Ia�·. O%deJUIOS paratodaa Bnha Peugt'Ot307. Untkl Peugem 2IJ7 (exato Peugeot207 f'a�on e Peugeot 1111 �i'Ipade) -laxaO,99%a.lTI. na modalidade lea�ing pefoPSA Bnance Arr!ndamenHlMerC<lnri! SA com entrada de 50% no plano de 24 pams.. f'aratoda linha �geat 207 Passion e Peugeot 207 bcapade, na
lTIoddJidade(O({CrédilO Direto ao Consumidof) pelo &1110) PSA Fireme BrasW SA. tdlta de 1,3O%a.m. (omeU!rada de5O% nu pleno de 12 parcelas.. Ptugeol106�ns.ltroo, taxa 0,99% am, camenuada, mais&! pareías de RS 299.oo.·1-5imllfdçdo, modalidadeleasing peioPSA financeArrendamento MerGIntil SA, oollooerando o veí<u!o �eugror
206 Salsatlon 1.41. Flex.3 portas, pinlllrametàfica Pre iO Pe-rla Nera.an!l/modtlo 2008/1008. Preçn pablko sU9frido para vt!nGa àma panir de RS 21.300,00, tedo o Brasil (auto 7.ona Friln<a de Manaus) com frete lrdeso, Planede 6Omesessendo; êurada de RS 14.456.60 (52,9Sf)6) à vista, mais 60 parcelaSmenals tatais fixas de RS 299.00 tom
vencimento da l' (primeira) parte!a pala 10 dias.. Taxa lnreme de !retomo{TIRj de O,99%a.m. e 12..sm e.a a (H (Custo Eletivo TGtd!) da Operdçã!l tkaTlef1l!.:Jmefltomel(antilé de 14,94%a.<I e 1.17% a.JJ1, com inddbKia de ISS eTC ilk1us:a nam ((usto HetiYO tOlal). valortatal do �'tÍ{ulo ii prazo de RS 32.396,60. Sujeito à aprovaç,io de aétlilo. As

(Qndiçõesacima po<k'láa5el' alteradas se houver altl'rações. sigllificati'las no ml'fcadofinan<eiro, sem aviso prevlo"'-Simulaçáo. modalidade lea_\lng pelo PSA flnane Arrendamento Mercanti15A, roll5ideranooovei'(uIoPeugeot /JJ7 XR tAL flex.} pottas, pintura sólida, anO/modelo 2008fiOO9. Pr�o publico sugl'fidO para venda 11 vista ii partlrdt RS
�5.990,OO. todo o 8ril\i1 (exceto lona Fli'lfl(il deMatlaus) cem fmefndllso. PlanaM 24 meses sendo: Entrada de R$17.995,OO (SO,{)(l%) II 'lista, mais24 parcelai rntruaistotais lixas de RS 891,61 com venomerrto da 1� (primeira) parce-la para 9Odias. Taxa Interna de Retomo (tIR) deO,99%a,m.e ll.54%a.a, am «(uno EfetivoTotal) da ope� de

arle!1tIJmenttl ml'lúlntil�de 15,75%.1.01 e1.23%tI.ln; com in(idê{Kia de ISSe TCinc:lusa naCET (CISSIO Efeti\'o Total), ValollotaldoveiOlloa prazo de R� 39J91,M.lhequ!pamemcn éradessão itensdesélie da versáuPeugeo. 207 XS Automãl:ka J.6l16VAt'lt - 5 portil� -ano/modt'lo 2008nOO9.Aesrofhil do item opcional OIirbag duplo(Jontal elateral
está vinculada ao item b.1or.o$ re\'estldos demuro, e vice-WfSil, e são itens t'Xdusivos para a versao x.s AutomátK:a 1.61., 16V fia..5portas.SJmula{ãil, moda lidade CO{ - CréditoDireto aoConsumidor pIllilSanco peugeot. ronsklerandí! e veku!o PE'l.Igl.'Ot 201 Passlon XR 1.4l FIeI(, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 2008/1009. Preço pliblic.o sugefido para
venda ii vista a panlrde RS 39.490,00 para todo oSrasil (exH'tolona Franta de Manall�) em frete incluSo. Plano de llme.w.ssendo: Entrada de 19,745,00 (5O%)à\ista, mais 12 parcelesmeeaís tomls fimde RS 1.915,Hcom VfnÓmfnToda 1 ;�rim�ira) partela patll90dlas.Taxa InternadeRetomo{TIR) dE' 16,76%a.ae U096a,m., a CET (Curto Efellvo
Total) da operaçilo de finilntiamento é de 24,2.4% a.a e 1,&3%am cem.il)(iiJênda dE' IOF de 3,(1% a.a para Pasoo fiSica {o (listo 00 IOF adi<IOflJI de 0,38% está induído no <oeficíente). Villor tOtdldo veit'1I10a pramJe RS 42.728,96. todas as (Ond�õe5a(irna (itáda�; rnodalidat*: leasing emodalidade CO( !Crédito Direto ao (on�\JmidOl), estilo Sujeitil� à

aprov�odl.' ((Mime pOderãOSt'f a!terctdasse houvere-millte�signlficativils 110 mefCadolÍnanceiro.- SE'm aviso plévio. Enoqul'lIaoonal dasconcessionàrias Pt>uge-otpartlcipanres: lInh�í'eugl'OtJW - 500 unidade\;Unha Peuqecr 207 - SOO unldad ...\; Pe.uge.ot 206 Sensatiolll.4l FIeI(, 1 portas, ano/modeltr20081l00s, pIntura metálica preto peria
IlWtI � 50 unitb.des. Prazo de vigê(l{jil da promoçatl de:09/0111009 a 02/02/2009, 011 enquanto dnraem osenoques.. fo!��meote para fins íhutratim_ Não tumlllativa pdíiJ eunas pmfl1OiÕe\ PaliJ mais infouna{Ões çl.lbje.preço� e (Ond�ôes l'SpMii.ll$, wnwlte'a Redi.' dl' Conc-essionãriil\ Peugeot panídJ)<lnles, Jkjue pala 0800-10)141� ou a(es.�

www.pellgeot.com.bI.Ouvidllr!adoBan«lPeugeOiJiguê!)a1á0800-7719090.
.

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 13h. - www.strasbourg.com.br DIRIJf-. ESSE PRAZER

g8ANCO PEUGEOT
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VEíCULOS-'-----�------

3370-8622
3372-0048

Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
1 014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

www.hpjs.com.br

TITAN KS 150, 2005, PRETA,

R$ 3.800,00

-

......._� __ .. � _�.� _� � _._w_ ,_ _._ .. . ._,, _�._ .. _ .. __ _ _ .. _ .. _._._ _.� .. _� _ _ .. _,,_ _,, __ _ _._ __ w ,_ .. _· ._ _·
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www.marcollamultimarcas.com.br

www.giovaneveiculos.com.br

ASTRA 4P ADVANI compl 07
MONTANA conquest 1.8 05
VECTRA Gl compt 00
VETRA gl97
VECTRA GlS GNV 97
CELTA 4� c/occs personal, 06
CORSA SEDAN rn. nova- ar 04
CORSA WIND 4P 02

.

CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA WIIND 2P 01
CORSA WIND 2P C.rodas 99
CORSA WIND 4P + GNV 99
CORSA SEDAN 00

,__-------�-t--------.......,_--------__i GOlG 4 OPS '1 P 07
GOL G4 2P ar + opcs 06
GOL 1.6 POWER compt 03
GOL Mi97
GOL GIII SrORT • AR 02
SIENA HLX 1.811ex 07
PALIO 4P FIRE FlEX C. AR 07
PALIO WEEK.HLX flex compl 05
PALIO WEEK.1.5 8v completa 99

UNO MIUE fire 04
UNO MILLE EX 99
PALIO EU 4P ar + trava 98
ECOSPORT XlS 1.6 05
KA zetec rucan 00

;--.........•••.. -- - .. -- - - .. --j-- .. -.--
-.---- - - - -------, -- - -- ----- ---.-..... -,

KA CLX vnro trava + opes 97
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT1.601
ESCORr SW COMPL. 96
ESCORr GLX corroí. 97
ESCORT 1.6 GfIlV 95
VERONA GL GNV + RODAS 94
C3 '1.6 XTR 07
AUDI A32P98
M. BEta CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC Rf1.6 16V 03
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99

�----··------··-·----I·--···------_··-----.;..···-·······
-
--------- -- - -- , CLlO 1.0 oomot. . DH 04

CLlO RL 4P C/AR ViDRO 1.0 00
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FAZER 06
TWISTER 06
TWlSTER 05
CG 125 01
SUZUKI YES 125 06
PALIO WEEKEND
FOCUS 1.6 20U5 COMPLETO
ADVE�JTLRE 1.8 2006

TEMOS MUITO MAIS OPÇOESII!
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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COMPLETA LINHA DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS:
Alarmes, Travas, Vidros, Xe�.!n, Rac,!,t,_Calha de Chuva, Santo Antônio, Capota Marítima, Estribo,

Pára�choque, Rodas, Calot.as,�Calxas THULE,_Engat_8s Ca�reta, Carretas p.ara moto, Jet-skl e barcos, etc.
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Automático, 2007, Cinza, Gasolina,
28.440 Km, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Alarme, Desembaçador Traseiro,
Freios Abs, Air Sag II, Piloto Automático,
Rodas de Liga-leve, CO Player cf
Disqueteira pi 6 ccs e Controle no

Volante, Faróis de Neblina.

Venha buscar seu carro na Mauro Veículos, e
contemple o ano novo com automóvel novo.
Confiança, credibilidade e garantia a toda prova.

Ano/Modelo 04/05, Cor Prata. Gasolina, Ar-condicionado Digital,
Direção Hidráulica. Vidros, Travas Retrovisores Elétricos. Alarme,
Rodas de Liga-Leve, Faróis de Neblina, Air Sag II, Freios ASS,
DesembaçadorTraseiro, CD PJayer pi 06 Cd's e Piloto Automático.

New Civic LXS 2007
-

COMPLETO + ABS R$ 53.900,00

r ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



... o CORREIO DO POVO
a:. FIM·DE·SEMANA, 10/11 DE JANEIRO DE 2009 vEícUlOS------------
COMPRO VEíCULO ..
financiado, mesmo

com parcela em atraso.

Faça seu negócio
com total segurança,

auto repasses.
Tr: 9997-3608.

Financia • Compra • Vende • Troca

V�nha conferir nossos seraiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

47) 3273-6600 � 9973-8966
Rua Exp. Antônio CaríosFerrelra, 920 - N. Brasília - Jaraguá do Sul

Uno eletronic 1994 azul

LT, RLL, gasolina som
R$ 9.800,00

Mercedes 160 2005 prata
gasolina completa
R$ 32.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r

\
I
.

-----_______:_:_------vEícULOS
c
..

)�

_-------::-::;.... ..• da
.. em entra

carros�s

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II!II o CORREIO DO POVO
... FIM-OE-SEMANA, 10/11 DE JANEIRO DE 2009

vEícULOS------------

I ,

AUTOFElICIDADE!

Esta promoçõo é válida para toda linha Fia! Jevel, modelos básicos, disponíveis em estoque.

Promoçõo válido até 10/01/2009 ou enquanto duror�m os estoques. 'Licenciomento grátis

pago pelo Jovel. O imposto (IPVA) decorre por conto do cliente. Todo o linho FiaI com redução

do IPI poro todos os veículos zero Km em estoque. Esta promoção pode ser revogada sem aviso

prJWio. Todos os imagens são de co'róter il'ustrotivo.

JAVEl Concessicncrto FIAT. Rua Expedicionário Joõo Zopell«, 214 - Fone 3274 0100 - Jaroguó do, Sul- Sç - www.javel.com.br
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SABADO. 10 DE JANEIRO DE 2009 lIIt.tII

BEM ORIGINAL
Que iraquiano que nada! A precursora da sapatada foi mesmo Maysa; como
mostrado na bela minissérie que terminou ontem. A cantora se apresentava
numa churrascaria e, no meio do show, lançou o seu sapato em alguém que
não parav� de falar. Perguntado se inspirou-se na cena do presidente ame

ricano, Manoel Carlos sapecou: "A sapatada de Bush foi uma coincidência,
aliás, muito feliz". A cena existiu mesmo, pouco untes de ela morrer.

LENTE·
Olha só. Mal foi descoberto o nome completo do "ninfeto" brasileiro de Ma
donna, e ele já ganhou uma comunidade no Orkut, como nome: Jesus Pinto da
luz. E, com isso, o episódio Madonna e o menino Jesus vai tomando proporções
inimagináveis nas mentes férteis. Além de piadas prontas para muita gente.
O site "Papelpop.com" descobriu, por meio de algumas amigas de infância do
modelo, que "Jesus pegava geral, todas".

Não há melhor amigo nem parente,
do que nós mesmos

(JEAN Df LA FONTAINE)

A
d

Os amigos Fernando e Ariana Raboch aguardando, para a hoje, a
chegada do primeiro filho do casal

-

EM ALTA
Ao contrário dos presidentes dos CDls
de.Joinville, Blumenau e Itajaí, o em

presário João Vieira, de Jaraguá do Sul,
que preside a entidade local, está satis
feitíssimo com as vendas do comércio
jaraguaense. O movimento superou de
zembro de 2007.

GELO
A toda bonitona e antenado Mari Fanti
ni está na maior- saudade do namorado.
Pois o "boa pinta"'Eduardo Mitidieri foi
morar na Irlanda. O louro, muito sapeca,
viajou no começo da semana e brindou
o réveillon no frio do leste europeu. O
moço vai ficar uma longa temporada
aprimorando o inglês.

FOFOCÓDROMO
Os verdadeiros autores do lista dos
Mais Chatos de Jaroguá do Sul estão
indignados. Segundo comento-se,
alguém está plagiando a relação e

divulgando uma nova versão e com
.

novos nomes. Pois é, como não pa
tentearam terão agora que conviver
com a versão pirata. Pode? Em Jure
guá tudo pode!

( PÓS-GRADUAÇÃO FAE )

FAE
BUSINESS
5CHOOL

EM BAIXA
As constantes promessas da licitação
poro o início da duplicação do BR 280,
no trecho do Weg Química até o bair
ro de Nereu Rgmos. Passa ano e vem

ano e nodo'" s obras começarem.

DIZEM POR AI•••
Que uma moreno separada e muito lin
do, já beirando seus 40 anos, armou feio
pra cimo da filho. Segundo os fofoquei
ros de plantão a balzaquiano, que adora
jovens mancebos, não resistiu a um dos
Dez Mandamemos. Foi só o filha arrumar

um namorado que a coroa lhe passou a

. perna. O, buxixo está ardendo como "Pi
menta do Quintal de Caso".

DE VOLTA
Quem está de volta a Joraguá, depois
de curtir temporada de férias por várias
cidades do Paraná e Argentina, é o ex:
vereador Pedro Garcia e sua Marisa.
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CRÔNICA.
/

'

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, I:SC�1TOR

Não há nada lá
Entreter o infinito
Tratar o infinito como objeto.
Gonçalo M. Tavares

Faz mais ou menos dois anos que 'não as

sisto aquilo que chamam de televisão. Con
fesso que não perdi nada. Eu quero me alie
nar mesmo. Não me interessam as notícias
da seleção, as tragédias (pais que matam fi
lhos e namorados que matam namoradas não
me comovem faz tempo, desde que li todo Q

Shakespeare) e a pornografia ·da política. Res
pirar sem novelas maniqueístas, telejornais
tendenciosos e filmes babacas é poesia pura,
um brilho intenso alojado na perfeição .. A
vida é uma valsa ininterrupta, eu quero dan
çar, não quero ficar no banco, pois "de qual
quer modo a dança é imaginar música produ
zida pelo corpo a ser entendida de maneira
calma pelos mortos e pelo céu", como já disse

Gonçalo M. Tavares.
Estou descartando toda a cultura inútil. A

existência é muito curta para perder tempo
com entretenimento barato (isso inclui ami
gos malas). Assim tenho tempo para ler, ver
filmes em DVD (é raro passar um filme de
cente nos cinemas do estado) e ficar perto das
coisas da vida: dos cheiros, da boa conversa,
do sexo, da experiência.

Vocês já se deram conta do quanto é ridí
culo a padronização das conversas? Pois é, o
país inteiro fala do que saiu nos telejornais e

dos acontecimentos da novela, o verdadeiro
empobrecimento do espírito criativo. Todos
viram zumbis, repetindo as mesmas coisas,
se comovendo com as mesmas coisas, e onde
está você? Onde está a diferença? Você não é
você, você passa a ser aquilo que assiste, vai
perdendo a capacidade de analisar, de pen
sar sozinho, pois recebe tudo mastigadinho, ,

a opinião do analista político, do econômico,
do cultural... Você não é você ... Bom, é até
meio clichê falar mal da televisão, mas' tudo
bem .. : Mais artilharia pesada: as einissoras
alardeiam aos sete cantos que a televisão bra
sileira é uma das melhores do mundo, bom,
só se a CCE e a Gradiente se transformaram
em pólos tecnológicos, pois em termos de pro
gramação ... É'uma piada! As redes Cultura e

Educativa até tentam, mas com a verba min

guada que possuem, não dá né. Depois de as- .

sistir as mini-séries "Décalogo" de Krzysztof
Kieslowski, "Berlin Alexanderplatz" de Rai
ner Werner Fassbinder e ''A sete palmos" de
Alan Ball, cheguei a conclusão de que o Brasil
não produz mini-séries, e sim mini-novelas.
O pior é que a televisão de um .país é reflexo
direto de seu povo, e isso é o que dói mais.
Cada país tem o governante que merece, a

televisão que merece, o obscurantismo que
merece. Vou descascar uma laranja, dar uma
volta, e retornar para minhas leituras; fiquei
cansado só de pensar em televisão.

NOVELAS

VARIEDADES---------

.Cine Shopping 1
• O dia em que ÍI Terra Parou (leg)
(14h40,11h,19hl0,21h20-todososdias

,. ,<t
-

"'H

,.III,Cine Shopping 2
:: Sete Vidas (leg) '.

(m, 19h20, 21h40; .... tjldos os dias)
"?' %{i;,

.Gine Cidade 2
• Boll Supercão (Dub)
(13h40, 15h30, 17h20 -Iodos os dias)
• Crepúsculo (leg)

". ,

(19h10, 21 h30 -Iodos os dids)
",".e

.Gi�e �uelier 1
• O diq em que a Terra Parou (leg) .

(13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h10 -Iodos os dias)' ,

.eineMuéller 2
• Madogascar 2 (Dub)
(13h25, 15h20 - todos os dias)

>i .�. Marley e Eu (leg) ,

(17h20, 19h40, 22h - todos os dias)

LIVRO . OVO

Competição
na Grécia

Os heróis descobrem que há uma

competição esportiva entre gregos e ro-
,

manos a cada quatro anos. E eles não
.

poderiam ficar de fora. Para consegui
rem participar. Asterix, Obelix e todos os

moradores da aldeia até deixam de lado
um pouco de seu patriotismo e assumem

sua porção romana.

Operação
Valkíria

Poucos eventos ocuparam tanto a

mente dos alemães como a tentativa de
assassinar Hitler em 20 de julho. Possivel
mente os rumos da História seriam outros,
e a morté de Hitler se tornaria um marco.

O autor relata os fatos que antecederam
o atentado, em uma dramática seqüência
de acontecimentos: os meses de planeja
mento, o delicado transporte da bomba.

NEGÓCIO DA CHINA
Antonella questiono Mouro sobre suo relação
com Malilde. João e lívia pensam em como

convencer Belarmino a fechar o parceria. Zé
Boneco vai ao Pão Porluguês convidar todos

poro o lançamento de seu CD. Antonella pro
cura Evandro para se desligar do escritório.
Denise descobre que Júlia ganhou um anel de

compromisso de Adriano. Alaor liga para Ma
ralanis ê sugere que ela também pode lucrar
se ceder a guarda de Edmarzinho a ele. lívia
leva Avelino poro depor no hospital.

TRÊS IRMÃS
Doro convida Baby para jantar em sua caso e

Bento fico desconfiado. Duda tenta descobrir o

motivo da conversa de Andrade e lázaro. Alma lê
a carta de Nélson e diz a Neuza que ele vai vol
tar, como se eslivesse prevendo o futuro. Glauco
nom�ia Suzana a nova diretora do escola. Po
lidoro vai à cosa de Excelência ver Xande e

percebe os mudanças do rapaz. Gregg conta
como foi a reunião quando Alma advinha que
Eros seró o vice na chapa de Pacífico. Os dois
se assustam. Woldete se aconselha com Vir
gínia. As irmãs Jequitibó comemoram o novo

cargo �e Suzana.

A FAVORITA
Dodi procuro obrigo com Fafá, encontro' Sil
veirinho e acuso o mordomo de estar servindo
os dois lados. Shivll surpreende Pimentel e

seus homens no sítio e avisa Donatelo. Zé Bob
e Donatela fogem por uma trilha no meio do
moto, guiados por Shivo. Floro conta poro Sil
veirinha que descobriu o esconderijO de Dona
leia. Pimentel e seus homens' invadem o sítio,
sob protesto de Augusto. Orlondinho se oferece

pari] ajudar nas despesas da casa de Cilene,
mos elo recuso o dinheiro. Zé Bob revela que
levou Donatela para um quarto nos fundos do

redação do jornal. Durante a viagem de fuga
poro o Paraguai, Donatela decide voltar para
o rancho e diz a Zé Bob que já sobe como

fazer Floro confessar seus crimes.

CHAMAS DA VI DA
Suelen fIca nervoso no depoimento. Eurico per
gunta se Suelen estava com Vilma no tarde que
Walter morreu. Suelen diz que não eslava com

Vilma. Vivi ensino Demoro a usar o computador.
Upe tenta falar com Vivi pelo computador. De
moro desliga o computador. Suelen diz que foi
passear no dia que Walter morreu e comprou

, uma peruca com um ambulante. Suelen diz que
.

preciso de segurança agora que denunciou Vil
ma. Fausto pergunta se Suelen jó foi ameaçada
por Vilmo. Ela mente que não. Fausto diz que ela
não precisa de segurança. Pedro visita Carolina
e a convida para um almoço a dois.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Resumo da semana.

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

Beckham pede
US$ 678 mil'
David Be�hom teria exigido 500 mil
euros (cerco de US$ 678 mil) poro
visitar os participantes do Big Brother
italiano, publicou o revisto italiano
Iv-Semsl & Conzone. Ainda de acordo
com o publicação, o jogador teria
pedido o mesmo valor poro com

parecer 00 Festival de Sonremo.
Estimo-se que Beckhom faturou
cerco de 31 milhões d'e euros (cerco
de US$ 42 milhões) em 2008.

Atriz nega
fofocas
Somoro Felippo disse que não ganhou
um corro nem um apartamento do
namorado, o jogador de basquete
Leandrinho. "Nunca vi tamanha men

tiro. Eu moro no meu antigo aparta
mento e é aqui que pretendo ficar até
tomarmos uma decisão de ficarmos
juntos em algum lugar. Tenho o meu

carrinho, que comprei com o suor do
meu trabalho e é com esse que pretendo
ficar!!, escreveu em seu blog.

Maisa trabalha'
mels em férias
Ao contrário das crianças de suo

idade, a menina Maisa Silva, de 6

anos, vai ter um mês de janeiro de
muito trabalho. Por conto das férias
de Yudi e Priscillo, a pequena acu

mulo até 25 de janeiro a apresenta
ção, ao vivo, do "Bom Dia & Cio.", de
segunda a sexto, e de seu programa,
o "Sábado Animado". Maiso ainda
gravo o "Domingo Animado". Elo teve
só 20 dias de férias.

SUDOKU DIVIRTA-SE

Corno
Depois de um longo e cansativo dia

de trabalho, o marido chega em caso'

chutando tudo, espumando de raiva:
- O que foi que aconteceu, querido?
Porque você está tão nervoso? Con
verse comigo! - diz b esposo.
- É que, sem querer, dei uma fechada
num cara no trânsito. Estava distraído
e quando vi já estava em cima dele ...
. Deixo pra lá amor! Isto acontece a

todo instante, com todo mundo!
- Mas ele me chamou de corno!
- Ah! Então ele te conhece!SOBRE O J060

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. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Uma nova frente frio passe a atuar no estado,
com a formação e intensificação de um ciclone
extrotropicol no Litoral do RS. O tempo fico' �_F_as_es_ú_a_in_il�__ ��

__

� _

instável. Chuvas o partir do tarde de hoje CRESCENTE CHEIA

HOJE DOMINGO SE-GUNDA

MíN: 18° C MíN: 18 C MíN: 17°C MiN: 17° C
MÁX: 28° C MÁX: 28° C MÁX: 29° C MÁX: 29" C
Nublado com pancadas Pancadas de chuva 'e Nublado com pancadas Nublado com pancadas
de chuva' trovoadas de chuva de chuva

., ÁRIES .

•

(20/3 a 20/4)

V�cê:estará mais
criatIVo do que
nunca, não se deixe

levar por opiniões de pessoas
que dizem estar ao seu lado.

Siga sua intuição, que estará
màis aguçada neste período. Se

.

sentir cheiro de enxofre, procure
saber de onde vem.

-

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)

.

Controle seus

pensamentos e en

tenda que energia
segue cada um. Observe como
sua ansiedade se manifesta
através de sua fala. Você está
impaciente e algumas pessoas
chegam a irritar você. Não pro
voque brigaS' desnecessárias.

l.� LEÃO

�,.:) (22/7 0,22/8)
. :. ') Você se sente
...., u.--: bastante cheio de

energia e isso du
rará meses. Procure se utilizar
dessa energia positivamente.
Tente utilizá.la na construção e

materialização de algum projeto
importante. A vida financeira
continua pedindo atenção.

TOURO
(21/4 a 20/5)
A contemplação da
vida e o relaxa
mento devem fazer

parte de seus dias, pois isso
será necessário para reabastec-.
er suas energias. Procure fazer

.

disso uma rotina durante todo
ano, pois o trabalho e a respon
sabilidade tendem a aumentar.

,., '" CÂNCER
�........._, (21/6 a 21/7)
;����. Por causa de soa:
: ; forma conserva-

dora, você sente
certo medo de dar alguns pas
ses em direção ao novo. O mais
importante desta longa fase de

mudanças que está coml!çando,
é você perceber que não de nada
adiantará adiar suas ações.

l1f
VIRGEM
(23/8 a 2�/9)
Você: sente. que
apesar da sensação
de peso e excesso

de exigências que vem possando
já há algum tempo. algo diferente
começa a fluir. Parece que agora
existe a possibilidade de toda

energia investida começar a dar
n" ,..,I.. ;; ""n�rados.

MINGUANTE : CHEIA

4/1

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Tome cuidado '

com o excesso de
otimismo. Tenha em

mente o caminho quequer seguir
,
duranteeste ano e procure avaliar
cada posso necessário para
qualquer prajeto importante. Siga
adiante sem medo das mudan

ças. Elas são necessárias,

. SAGITÁRIO
(22/11.0 21/12)

� Mesmo cansado

{ de tanto trabalhar.
você sabe que em

'

tempos de oportunidades, nada
pode ser deixado de lado. As
dificuldades terminaram e agora
sua tarefa é desenvolver cadã
vez mais a concentração e foco
em seus objetivos.

ESCORPIÃQ;
(23/10 a 21111)

. Apesar de suas.
energias estarem
voltadas para
o lazer. há uma

preocupação aim questões prafis
sionais e as conseqüências que
cada uma de suas atitudes pode
trazer. Procure fazer uma análise
apurada dos passos que deve dar.

CAPRICÓRNiO
(22/12 a 20/1)

...t Fase de expan-
são ,e dareza de .

objetivos obriga
você a tomar atitudes e mudar
sua vida. Apesar de tudo esta é ,

uma fase de ouro e você sente que
-

_
sua ambição está maior do que
sempre foi. Não que a vida esteja
fácil, pois ela não está. ,

.

o CORREIO DO POVO mSABADO. IODE JANEIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A única coisa que
pode atrapalhar
você é uma espécie

de confusão e de falta de discerni
mento. Mas se você olhar po", sua
vida e os últimos acontecimentos
com mais objetividade,. poderá
notar que algumas portas já
estão se abrindo.

PEIXES
� (19/2 019/3)·

...TI, Você ainda vive
Y-'.f!t' uma espécie de

briga interior entre, .

manter o que você construiu
até hoje e abrir mão de muita
coisa para dar passagem a novas

energias. O que você precisa é
•

aprender a equilibrar essas ener
gias que parecem tão polares.
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A joroguoense Ariano Maximiano Félix de apenas 15 anos ·foi sele
cionado pOJo porticipqr do etapa São Paulo do Concurso Garoto Fon
tástico -,Hoje,.às 8h30� o garoto emborco com destino o São Paulo:
onde vai disputar um lugar poro ficar entre os futuros cinco finalistas
do capital. Se Ariano passar desta fase, vai concorrer o lance final do
concurso. O sonho do menino é buscado desde criança. Poro isso, já fez
curso demodelo e desfilou algumas vezes. Além de Ariano querer de
staque no carreira de modelo, elo já foi campeã brasileiro no piscina:
Durante sete anos participou de competições e já conquistou o sétimo
lugar no campeonato sul-brasileiro de notação.

CULTURA

Inscrições encerradas
O evento Baú do Rock Festivollll: "Um grito pelo cultura" está marcado poro os

dias 10,11 e 12 de julho deste ano. O prazo de inscrições poro os bandos interes
sados em participar desta edição já foi encerrado. Os integrantes devem entror em

contato otrovés do e-mail boudorockfestivol@gmail.comoupelotelefone3373-8163.No
encontro deste ano, oficinas de bateria, guitarra e violão, voz, expressão corporal, contra
baixo, teatro, danço, pinturo, argila e moloboris vão ser oferecidos gratuitamente. Ao
todo serão mais de 40 bandos poro comemoror o Dia Internacional do Rock.

NOTA DE AGRADECIMENTO.
Como candidato a vereador pelo municipio de Guaramirim rece

bi 509· votos fiquei como primeiro suplente do partido (PMDB).
E com a nomeação do candidato eleito Professor Miro Dalpra como sec

retario da agricutura/meio-anbiente,estarei . asumindo como vereador.
Quero deixar qui meus agradecimento pelos 509 votos d.§! confiança em min

depositado, irei fazer valer cada voto meu muito Obrigado.

MATEUS SAFANELLI.

ESC
���,���

SANTACATARIN� www.sesc-sc.com.brlink. Banco de Talentos

SELECIONA PROFISSIONAIS PARA TRABALHAR
EM JARAGUÁ DO SUL

.

Requisitos
Informações e

Inscrições
para o' Processo
- Seletivo

Área
de Atuação

Grau de formação exigido para vag11:
Formação superior completa Encaminhar currículo

até dia 16/01 na

Unidade do SESC

Jaraguá do Sul
Rua Jorge

Czemiewicz,633 .

- Requisitos minimos exigidos
para o cargolfunção;

Habilidade com ensino de língua
espanhola, Frances, alemão ou
italiano, cem crianças e adultos.

INSTRUTOR DE
IDIOMAS

._.�_ .._-_ .._._ ..-'-----::--'---------'---------11

Acompanhe os processos seletivos do SESCiSe
através do site WWW.SCSC-5C.col11.br .... Banco de talentos

VlTRINE----------

Os selecionados devem apresentar o

seguinte documentação paro o contrata

ção: RG, CPF, Certificado de reservista,
Comprovante de residência, Carteiro
de Trabalho, com DRT, Título de Eleitor
com os comprovantes dos últimos vo

toçõles, Poro estrangeiros, comprovante
de situação regular no país, Currículo
artístico resumido, Passaporte válido
por no mínimo 6 meses. A companhia
profissional de danço contemporâneo do
Teatro Municipal de São Paulo, fundado

O curso de férias intensivo Danço em 1968, fico no Ruo João Possoláquo,
Contemporâneo e suas Questões, nO 66, em São Paulo. Informações no

com Dudude Herrmann, acontece no telefone 0055-11-3241-3883 ou nos

período do dia 26 00 dia 29 de janeiro, .

site� www.omigosboledocidode.com.br.
dos 19h às 21 h, no Estúdio Dudude www.omigosboledocidode.com.br.bole
líerrmann (Avenida Alphonsus de' docidode@uol.rom.br ou pelo e-mail

Guimarães 62, Santo Efigênio, Minas boledocidode@uoLcom.br.
Gerois). A capacitação é direcionado
aos bailarinos," artistas e cúriosos..
O investimento é RS 180. As vogas

'-""-__,__c.__ '-""-'-""- ���,a:_--=.::_:__.2L---'-�___:_:_

são limitados. Mais informações no

telefux (31) 3463-3788 ou no e-mail
dudude@dududeherrmonn.ort.br ou

no si te www.dududeherrmonn.art.br.

Fei ra Científica
Planeta Escola

Novo telefone
O Arquivo Histórico de Joroguá do Su'l
atende em novo número de telefone
3275-1300. A sede continuo no mes

mo endereço (Ruo Ido Bano Rocha,
_ 101 - Centro): No local. o espaço físico

ganhou uma área de '1.100 metros

quodrodos, pois o Fundação Cultural e

o Biblioteca Público Municipal Rui Bar
bosa desocuporom os ambientes, assim
disponibilizando maior comodidade. -

Galeria de Arte
A Galeria de Arte do UFSC (Universi
dade Federal de Santo Catarina) opre

Um projeto de lei instituindo o "Feiro sento neste ano oito exposições, entre
Científico - Planeta Escola" nos es- - mastros individuais e coletivos e com

, colos do rede municipal de Joroguá trabalhos em diversos técnicos. O se-

da Sul foi aprovado pelo Câmara de gundo mês de 2009 vai continuar com

Vereadores. O trabalho deve ser or- o exibição do mostro "Fundo Padrão",
ganizodo bienalmente pelo Secretario inic.iodo em dezembro de 2008, do

de Educação. A edição do ano passado artista israelense Michol Kirschboum.

envolveu três mil estudantes seporo- Poro os meses seguintes, sem doto

dos em aproximadamente 600 equipes definido, artistas mostram trobolhos

formados por até cinco integrantes referentes à comemoração dos 20 Anos

cada uma. Os 42 projetos elaborados do Galeria de Arte do Instituição e o

por 200 alunos de 22 escolas clossifi- exposição anual alusivo à "250 Exposição
cedes poro o etapa final participaram de Arte dos Funcionários do UFSC" tom-

do 10 Feiro Científico Planeta Escola, bém vai acontecer. Mais informações no

realizado em 22 de outubro, no Arena site www.ogecom.ufsc.br.
Joroguá. O evento foi aberto 00 público
e recebeu 2,5 mil visitantes.

Curso de férias
intensivo

O Teste Balé do Cidade de São Paulo está
marcado poro o próximo terço-feiro (13),

-

às 10h30 horas, no sede do Companhia,
localizado no Ruo João Possaláquo, nO
66, Bairro Belo Visto, no área centro I de
São Paulo. Poro participar o candidato
deve ser do sexo masculino e ter entre 18
e 32 anos e se apresentar uma hora antes
do início do teste. As inscrições precisam CLASSIFICAÇÃO
ser feitos através do telefone 3241-1740'

-��----���

ou pelo e-mail boledocidode@uol.com. Admissão
br. Os documentos Carteiro de Trabalho
com o carimbo de bailarino profissional. de ACTs II
emitido pelo Delegacia Regional do Tra
balho (ORO tem que ser apresentados.

TESTE.

Balé da Cidade
deSP I

Balé da Cidade
de SP II

LOTERIA

CONCURSO N° 391

IH - 03 - 04 - 06 - 08
5-16

INSCRiÇÕES
Admissão
de ACTs I

As inscrições do processo seletivo para
admissão de professores em caráter
temporário (ACTs) no rede estadual estão
abertos o partir do próximo dia 20 de ja
neiro. Os candidatos devem se inscrever
pelo internet; otrovés do site www.sed.
sc.gov.br até o dia 16 de fevereiro. Entre
os dias 16 e 20 de fevereiro de 2009, os
interessados entregam no Gered (Gerên
cia de Educação) os documentos poro
validação. Poro concorrer às vogas o

professor deve comprovar conhecimen
tos em informático. Podem se inscrever
diplomados no área de informático,
ciências do computação, sistemas de

informação, engenharia de computação
entre outros (relação completo no site).

A listagem clossificotório será divulgado
no Gered e no site o partir do dia 26 de
fevereiro. A escolho de vagos acontece
de acordo com o ordem de classifica
ção e será realizado em 9 de março. Os
profissionais selecionados vão atuar nos
laboratórios de informático dos escolas,
os chamados Solos de Tecnologia Educa
cional. no educação básico e no ensino
regular durante o ano letivo de 2009.

.

Vestibular de verão
O 'vestibulor do Instituto Federol de
Santo Catarina, realizado nos dias 21 e

.

22 de dezembro, teve 2.405 inscritos que
concorrerom o 250 vagos em oito cursos .

superiores de tecnologia. Os candidatos
pod_em conferir o resultado no página do
internet do instituição www.cefetsc.edu.
br. Os três cursos mais concorridos foram
do compus Florianópolis: Gestão do Iec
nologio do Informação (23,58 candida
tos/vogo); Design de Produto (19,38r/v)
e Radiologia (19,19r/v).

A 260 edição do Festa Pomerano acontece do dia 16 o 25 de janeiro, no Porque de Eventos
de Pomerode, localizado no Avenida 21 de Janeiro, nO 2150, no Centro. Ao todo, serão dez
dias de atrações com danças, brincadeiras e degustação do gastronomia típica alemã.
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o QUE IRRITA O CLIENTE E
- ,."

A FALTA -DE INFORMAÇAO-LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

Uma das coisas que mais irritam o cliente é a demora fig
resposta às suas solicitações.

Há um engano nas empresas e prestadores de serviços.
Esse engano é o de esperar ter uma solução completa para
informar o cliente, -em vez de informá-lo durante o tempo
em que a empresa éstá buscando a solução, O cliente, sem
saber se a empresa está ou não trabalhando em seu proble
ma ou solicitação, fica com a certeza de que foi esquecido.
Quando a empresa liga com a solução, encontra um cliente
irritado e intolerante, mesmo que a solução seja encontrada.

Assim, não deixe de informar o seu cliente das provi
dências que você está tomando em relação à solicitação que
ele fez. Faça isso pessoalmente, por telefone ou outro meio

qualquer, mas não deixe de informar.
Muitas vezes um produto ou serviço tem um tempo

necessário para ser feito ou completado e esse tempo não

pode ser antecipado ou acelerado. A solução, nesses casos,

é informar o cliente da fase de produção ou execução em

que se encontra o produto ou serviço. Isso tirará do cliente a

ansiedade e o medo de que tenha sido esquecido.
Outra ação importante é informar o cliente das dificulda

des que você está encontrando para atendê-lo, seja por falta
dematéria prima, equipamentos, transporte, etc. Perca omedo
de informar, mesmo que a notícia a ser dada não seja positiva.
O cliente prefere saber a verdade do que não ter informação e

ter a sensação de estar sendo enganado ou esquecido.
A pior atitude que uma empresa pode ter. é fugir do

cliente. Vejo isso acontecer com frequência. O cliente, sem
informação, fica telefonando, mandando e-mails, procuran
do saber da posição de seu pedido e a empresa, em Vez de

INDICADORES

PREÇOS
íNDIPE
IBÓVESPA

CÂMBIO
MOEDA

,
Dólar comercial (RS)

������

Euro (em USS)

COMPRA
2,268
3,024

VENDA
2,272
3,026

atender prontamente e falar a verdade, começa a fugir do
cliente por ainda não ter as informações completas para se

rem dadas a ele. Nunca faça isso. Tenha coragem e fale a

verdade e seu cliente agradecerá.
Muitas empresas dizem que seus clientes são muito ir

ritados e intolerantes. Quando fazemos uma análise, vemos
que essa empresa não tem o hábito de informar os clientes
de forma sistemática e organizada. Quando o cliente liga
para a empresa, cada pessoa diz uma coisa. O cliente, com
informações contraditórias e inverídicas, fica ainda mais ir
ritado e deixa de ser cliente na próxima compra. Lembre-se
que você pode ter o melhor produto ou serviço, mas seu

cliente precisa ser informado sobre suas solicitações, sejam
orçamentos, entregas, etc.

Pense nisso. Sucesso!

VARIAÇÃO
-1,30%
-3,85%

Inflação do governo é 5,9%
Resultado fica abaixo do teto da meta estipulada para o ano
o IPCA (Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo)
de dezembro de 2008, divulga
do ontem pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta

tística), teve variação de 0,28%,
0,08 ponto percentual abaixo
da taxa de novembro (0,36%).
No ano, o índice registrou va

riação de 5,9%, o maior resul
tado dos últimos quatro anos.
em 2004, o IPCA ficou em

7,6%.
A infla-ção em 2008 ficou

1,44 ponto percentual superior
de 2007 (4,46%). O resultado
está abaixo do teto da meta es

tipulada pelo governo para a

inflação de 2008 (6,5%).'
Segundo o IBGE, a alta dos

alimentos foi a maior contri

buição para o resultado do

IPCA de 2008, com 2,42 pontos
percentuais de contribuição,
41% do IPCA anual. O item

refeição em restaurante foi a

maior contribuição individual
para o IPCA de 2008 aumentou
14,45% no acumulado do ano.

Entretanto, os números do
IBGE mostram que os preços dos
alimentos continuaram a desa
celerar, passando de 0,61%, em
novembro, para 0,36%, em de
zembro. A exceção foi o tomate:
que teve alta de 34,11% e ficou
108,32% mais caro em 2008.

A comparação com as pes
quisas de anos anteriores mos

tra que, se de 2002 a 2006
houve tendência de queda do
IPCA; os anos de 2007 e 2008

registraram aceleração da in

flação .. o item refeição em restaurante foi a maior cOl)tribuição.�dividual

Oi assume a

Brasil Telecom
A Oi adquiriu o controle

acionário da Brasil Telecom
Participações e da Brasil Tele
com S.A. após efetuar o paga
mento de R$ 5,371 bilhões,
ontem. O valor equivale ao

preço acordado no contrato
de compra e venda, de R$
5,863 bilhões, atualizado pela
variação da taxa média do cm
(Certificado de Depósito Inter

bancário), deduzido da dívida
líquidâ da Invitel S.A.

A Invitel é uma das empre
sas da cadeia societária da Bra
sil Telecom. As duas empresas r:

assinaram o acordo em abril
de 2008; mas a Anatel só deu
o aval ao negócio em dezem
bro. Na transação a Oi tomou
se titular, indiretamente, de

o 81.092.986 ações ordinárias da
'�

.

Brasil Telecom Participações, og
;;; que representa 61,2 por cento
Õ

_do capital votante.
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DISCURSO E PRÁTICA

Governo só aplicou 22,5% da�verba
Investimento na área da saúde foi de 7% e em saneamento rurall,3%
BRASíLIA R$ 324 milhões para ações

O discurso do presiden- de saneamento rural, foram
te Luiz Inácio Lula da Silva aplicados apenas R$ 3,9 mi
em defesa de investimentos lhões (1,3%). No Ministério

públicos para enfrentar a da Educação, a execução
crise econômica internacio- chegou a 27,5% dos lnves
nal destoa do desempenho, timentos previstos. De uma

de sua equipe. Em 2008 o dotação de R$ 3,7 bilhões,
,

governo sógastou 22,5% dos foi gasto R$ 1,031 bilhão.
recursos para investimento Em áreas do setor de in

previstos no Orçamento. De fraestrutura, 'como os minis
um total de R$ 47,6 bilhões térios dos Transportes e das

-

aprovados na lei orçamentá- Cidades, quecuidam das es

ria, apenas R$ 10,7 bilhões - tradas e das áreas de habita
efetivamente saíram do pa- ção e saneamento do país, os
pel. No orçamento de in- investimentos realizados cor
vestimentas estão reunidas responderam a apenas 18,4%
todas as obras de infraestru- e 14,7%, respectivamente, da
tura, habitação e saneamento dotação prevista no Orçamen
de responsabilidade federal, to. Para o programa de Gestão
inclusive as ações do PAC da Política de Transportes fó
(Programa de Aceleração do ram reservados R$ 148,5 mi

Crescimento). lhões e gastos apenas R$ 8,8
O baixo nível de inves- milhões (5,9%).

timento atingiu inclusive a O presidente da Comissão
área social. No Ministério. Mista de Orçamento, deputa
da Saúde, apenas 7% dos do Mendes Ribeiro (PMDB
investimentos foram execu- RS), lamenta os números e

tados. De um total de R$ 3,9 diz que essa situação só será
bilhões incluídos no Orça- _

modificada quando o país ti
menta, foram gastos R$ 276 ver um orçamento participa
milhões. De uma dotação de tivo e impositivo.

Israel rejeita resolução ,da
ONU pedindo cessar-fogo

O primeiro-ministro israel- mostra apenas que a decisão
ense, -Ehud Olmert, f!ljeitou da ONU é impraticável e que
ontem a resolução da ONU não será aderida pelas orga
(Organização das Nações nizações palestinas", afirmou
Unidas) pedindo por um ces- Olmert em comunicado. Um
sar-fogo em Gaza. Segundo porta-voz do Ramas disse que
ele, a medida é impossível de o grupo "não está interessado"
ser praticada e que o Exército - na resolução de cessar-fogo,
continuará a operação para pois não foi consultado e a

defender os israelenses. resolução não atende suas de-
O Ramas também não Imandas principais, entre elas a

aceitou o documento, elab- abertura das fronteiras de Gaza.
orado pelo

- Reino Unido em Israel lançou a ofensiva
colaboração com a França e com o objetiva declarado de
os países árabes, embora o interromper Q lançamento de
veja como prova do fracasso foguetes

-

do I Ramas em seu

da ofensiva militar israelense território. A Faixa de Gaza é
em Gaza. De acordo com fon- controlada pelo Ramas, grupo
tes militares e testemunhas, militante islâmico que não
Israel realizou pesados bom- reconhece Israel. O Ramas
bardeios em Gaza e novos diz que não aceita qualquer
disparos de -foguetes foram acordo que.não preveja a aber
feitos pelo Ramas nas horas tura das fronteiras da Faixa de

'seguintes à aprovação do texto Gaza. Israel dificilmente cem-

da resolução pelo Conselho. cordará com a demanda, pois
"O lançamento de foguetes isso fortaleceria o Hamas.

Áreas de infraestrutura, como Ministérios dos Transportes e das Cidades o investimento de apenas 18,4%

Petrobras retoma

produção na -P-34
A produção do plataforma P-34 foi

retomado depois de ter ficado parado
desde domingo por couso de um oci
dente, informou o Petrobras. Segundo'
um assessor do estatal, o produção'será
retomado gradativamente. O processo
havia sido odiado pel necessidade de
procedimentos como inspeções.

Cidades contra o

conflito em Gaza
Até amanhã, entidades, movimen

tos sociais e partidos políticos fazem
manifestações contra o conflito no

Faixo de Gozo e em solidariedade Pa
lestino. Ontem, sete capitais fizeram

mobilizações: São Paulo, Rio de Ja
neiro, Curitiba, Recife e Porto Alegre.
Gozo é um território do Médio Oriente
limitado por Israel e Egito, com 1,4
milhão de habitantes e 360 km2,'
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FUTEBOL DE BASE

São Paulo vem de goleado em cimo do Juventus (AC) e está bem perto da classificação para o segundo fase

Fim-de-semana de
decisão na Copinho
Dos 88 times, apenas 32 seguem na disputa
SÃO PAULO

o fim-de-semana será de
decisão na Copa São Paulo de
Futebol Júnior. Os 88 times
entram em campo para definir
o futuro na competição. Ape
nas os líderes de cada um dos
22 grupos' e os dez melhores

segundos colocados se classi
ficam para a segunda fase, que
inicia na quarta-feira (14/1)
em sistema eliminatório.

Pelo Grupo A, América

(SP) e Santos lideram' com
seis pontos e se enfrentam às
11 horas de amanhã. Pela Cha
ve B (no mesmo dia e horário),
Campinas e Guarani fazem o

clássico municipal para defi
nir quem passa à segunda fase

(os dois têm .quatro pontos).
As '16 horas, Cruzeiro e Des-·

portivo Brasil, ambos com seis

pontos, definem a liderança
do Grupo C. No mesmo horá
rio o Juventude enfrenta o Pri

mavera, precisando apenas de
uni empate, pela Chave D.

Às 16h de hoje; o líder do

Grupo E, Flamengo (com qua
tro pontos), pega o Hortolân
dia (três). O ABC (que também
tem três) torce contra os dois.
No F, o líder Fortaleza (seis
pontos) precisa de um empa-

/

te contra o Rio Preto (três). O
Grêmio, na frente do Grupo G,
está na mesma situação dos
cearenses e enfrenta o Taubaté
amanhã às 14 horas.

Na Chave H, a liderança
é do Atlético-Pk, com quatro
pontos, e pega o Jacareí (três)
amanhã às 16 horas. O Grupo
I é um dos mais embolados.
Santo André, que enfrenta
o Paraná, e Vila Nova (GO),
que joga contra o Paulínia
(SP), têm quatro pontos,"

contra três dos paranistas.
O Figueirense lidera o

Grupo J com seis pontos e

encara o Força amanhã às
16 horas, precisando apenas
de um empate. O Inter de
Porto Alegre também preci
sa de um resultado igual no
Grupo K, e pega o São José
amanhã às 18h30. Mesma

situação do Rio Branco (SP),
na Chave L, que enfrenta o

desesperado Atlético (MG)
amanhã às 16 horas.
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Briga feia
Está acirrando cada vez mais a disputa para ver quem vai transmi
tir o Campeonato Catarinense deste ano. Tonto RBS como a RICI
Record utilizam os meios de comunicação que possuem para fazer
propaganda e também confirmam, cada uma, que têm os dlreltes
de trnnsmlssêe. A Associação dos Clubes entrou na justiça para
quebrar o contrato com a RIC, mos o processo continua parado.
No meio deste fogo cruzado, está o torcedor, que fica como barata
tonta. Todo este rolo seria desnecessário se cada uma das partes,
cumprisse o que foi acordado.

. esporte@ocorreiodopovo.com.br
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M>ELHOR NEGOCIACÃO.

I

. GARANTIA DE PROCEDÊNCIA
TROCO NA TROCA
OFERTAS IRRESISTíVEIS
ANTES DE COMPRAR, COMPARE
USADOS COM GARANTIA E -NF�-

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. � ii�iB> " 47 3274 6000 Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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