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Mais uma vítima
fatal na BR-280
Anderson Barbosa, 25, conduzia um

Verona (foto), quando teria perdido a

direção do carro e invadido a pista con

trária colidindo com dois caminhões. O
acidente aconteceu na BR-280 antes da
entrada para 101, na manhã de ontem.

Página 6

Mulheres com uma concentração mais
elevada do hormônio estradiol, ligado
à auto-estima, que as faz se conside
rarem atraentes, têm mais chances de
terem casos extraconjugais e de trocQJ
de parceiros com freqüência, segundo
estudo do Universidade do Texas em

Austin, nos Estados Unidos.
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Caminho das índias
tem choque cultural
Juliano Paes estréio como protagonista no

próximo segundo-feiro no Rede Globo.
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Tradição e mesa
farta são garantias
Festa Pomerana agito o final de semana
trazendo o melhor do culinária germânico.
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Visite o apartamento decorado

�ESTRUTURA
9922-7480

www.grupoestrutura.com.br

Câmara analisa
texto da reforma.

.

o projeto já alterado do reformo administrativo,
proposto pelo pnifeita Cecília Konell, deve
entrar em pauto até o final deste mês.
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Lula quer pressa
para frear a crise
Presidente brnsllelre disse, em visito à Bolívia,
que Barack Obama deve anunciar logo um

plano poro tranqüilizar o eçonomia mundial.
..
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.

DIRETOR ANUNCIA 51ft E
VANTAGENS PARA ASSINANTE

Nelson Luiz Pereira, diretor do O Correio do Povo, apresento o Cartão
Correio +. Uma ferramenta útil poro quem quer economizo[
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A cruz que cada
um callega
Página 9

�

FAMEG

(47) 3373-2000'
www.fameg.edu.br

-
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EDITORIAL

Rivalidade extrapola
Emmeio a tantas crises, a financeira e a di

mática, é assustador ver que quem deveriaestar
arregaçando as mangas e gar

.

(') um futu
ro melhor para a êfdade.,está preocupado
com brigas pessoais. As acusa

atMo
.

Bertoltli são
stiga-
aae

CHARGE

SETOR DÉ MARKETING, (.jMA.sSElV! / FAMEG

No _próximo mês iniciam-se as

aulas em todos os níveis. No nível,
superior, as' dificuldades se tornam

maiores. Alunos que exigem, que
querem aprender e professores que
se aperfeiçoam, que buscam corres

ponder as expectativas e suprir essa
sede de conhecimentos.
A educação é discutida e deba

tida incessantemente pelos gover
nantes, pelos profissionais da área e

pelas-imnílias. Educação de verdade
se-faz com professores e aluIlos de
vidamente preparados. Professores,
porque escolheram tal profissão, um
caminho difícil a ser traçado com

paciência, dedicação e esforço. Alu-

PONTO DE VISTA

Querer, saber, fazer

DO LEITOR

A seleção de
Cecília Konell

Ontem, no cafezinho, os assuntos dominantes
eram a perspectiva em torno da seleção brasileira de
futebol para a próxima Copa do Mundo, a possível
participação do Cruz de Malta na segunda divisão do
Campeonato Estadual e a escolha do secretariado da
prefeita eleita de nossa [araguá."

Existem dois momentos que geram excitação e sus

pense aos jornalistas especializados e ao povo de um
modo geral: a formação da Seleção Brasileira de Fute
bol, com o objetivo de disputar a Copa do Mundo, e

a formação do primeiro escalão de um novo governo.
No futebol existe sempre muita coerência. Nenhum
treinador será "genial" bastante para colocar um ata
cante no gol e um goleiro armando o meio-campo. O
treinador não pode inventar uma nova posição, tem
de ficar nos onze regulamentares e com os respecti
vos reservas.

Já o governante escala um time elástico. Conforme
os compromissos que assumiu com Deus e o diabo.
Podem botar 20,30, :J:O, secretários. E inventar até Se
cretaria de Coisa Nenhuma, para garantir mais apoio
ou menos trabalho. Os secretários podem ser nomea

dos por isso ou aquilo.
O jaraguaense acredita e confia que a prefeita elei-

'

ta, escale seu time com o que tiver de melhor em. cada
setor. Quando alguém não estiver atuando bem, saca
do time e coloca outro. Assim, como no futebol, a mo
tivação é necessária, mas a competência é. indispen
sável. Requerem conhecimentos técnicos inerentes a

área em que vai atuar, bem como oompromisso com a

eficiência. Habilidade para transpor ou contornar os

obstáculos, saber trabalhar em equipe, colocar suges
tões inteligentes na praticidade.

O perfil destes craques tem ingredientes como:

criatividade', adaptabilidade, gerador de conhecimen
tos, agilidade de raciocínio, motivação para agir, satis
fação no trabalho e rapidez na tomada de decisões.

Cremos e confiamos na sabedoria e perspicácia da
nova governante.

JOSÉ AUGUSTO CAGLlONI, P!iOFE:ssm� E ESCR!TOR

Os textos pura esta coluna deverão ter no muximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados poro o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto para a

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

' telefone (' não serão publicados).

nos porquehá que se ter a consciên
cia do "querer aprender", do "saber"

para obter conhecimento e por con

seqüência, sucesso.
Entrar em sala de aula exige dis

ciplina de ambos os -Iados. Exige
querer ensinar/aprender, exige dar!
receber, exige explicar/cornpreen
d�r. De um lado, o mestre, repleto
de informações valiosas, de conhe- '"

cimentos fundamentais, de carinho

pela profissão. De outro, o aprendiz"
com ânsia' de saber, com ganas de
entender o universo a que se dispôs
conhecer. Os papéis se confundem e

quem ensina também aprende. Por

que muito mais do que conhecimen
tos técnicos. o comportamento de
uma turma inteira" que convive por

dias, meses, anos, também passa por
grandes mudanças. De uma turma
de 'faculdade, saem grandes amigos,
grandes sócios, até mesmo grandes
amores. Leva-se muito na própria
bagagem e deixa-se muito à bagagem
alheia.

Educação não significa apenas
aperfeiçoar as faculdades humanas,

-

mas também as relações humanas,
a concentração e a paciência. Não
basta estudar buscando um canudo.

",,,,Educação pra valer não é aquela que
prepara apenas um caminho profis
sional, mas também o caminho do
saber viver.

.

Que venha um grande ano letivo,
onde .ensinar e aprender, não sejam
antônimos.
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. " Vou tomar dois
- meses de Deus."

'

ÁLCOOL 2
PAULO MALUF (PP-SP), Em proporções bem menores que o bon-

DEPUTADO FEDERAL, antecipando o
dolheira promovido em passado recente

confissão de 'pecadinhos' cometidos em
00 longo do Reinoldo Rou, chegando 00

vida no porto do céu. ponto de, à época, se bloquear o passa
gem de'ombulâncios em direção 00 Hos
pital São José, o foto é que garrafas de
bebidos podem ser vistos todos os ma

nhãs 00 longo daquela via. Mostra que,
por enquanto, não há fiscalização.

FALA Aí!

"O meu é
cor-de-rosa choque."

ClODÓVll HERNANDfS (PRB-SP),
DEPUTADO FEDERAL, referindo-se 00

ex-presidente Fernando Collor. que disse

,

ter 'aqoilo' roxo.

" Só um doido
ucelín um' segundo

mandato. ,
PRESIDENTE LULA (PT-SP), antes de

se candidatar à reeleição em 2006.

RECOMEÇO
Com suo conclusão atrasado há pelo
menos dois anos, o que não é novi
dade, os obras do viaduto de acesso à
região Norte de Blumenau e à BR-470
foram retomadas. Quem se obrigo o

transitar por ali sobe que o porto do
inferno não é longe. Filos quilométri
cos todos os dias tiram o paciência de
qualquer um, menos do ministro dos
Transportes Alfredo Nascimento, cujo
polõvro foi descUl$tido por três vezes."
O prazo, agora, é 28 de fevereiro.

,

Alcool1°
A Câmara dos Deputados examino projeto do deputado SnndesJunlor (PP
GO) que estobeléce normas poro uso de calçados e áreas públicos por lo
jas, -bares e restaurantes em cidades com mais de 50 mil habitantes. É o

velho encrenco que, aqui, preciso ser regulamentado depois que o Câma
ra de Joroguá aprovou projeto do ex-vereadora Moristelo Menell (PTdoB)
proibindo o vendo e consumo de bebidos alcoólicos em ruas e logradouros
públicos, exceto eventos promovidos ou patrocinados pelo PrefeUuro, como
o Stemmtlsch, O que também ocorre em Guoromirim, de onde o idéio foi
copiado e, agora, motivo de bote-boca entre comerciantes e Prefeitura de
Borro Velho. Pelo proposto, o área ocupado deverá corresponder, no máxi
mo, aos limites do frente do imóvel. O dono do estabelecimento não poderá
construir pisos, muretas e jardineiros ou fixgr peças no calçado com donos
00 calçamento ou 00 mobiliário urbano. E sem prejuízo do circulação de
pedestres, ocupando, no máximo, 40% do espaço entre o calçado e o run .

ÁLCOOL3
-

E nem dá mesmo. Querer que quatro
ou cinco fiscais do município, respon
sáve.is pelo vigilância sobre o cumpri
mento de leis no cidade todo e com

uma estruturo de' trabalho mais que
sofrível também façam isso já é querer
demais. Sem contar o famoso. 'ordem
de cimo' mondando passar 00 largo de
irregularidades gritantes.

POIS É
Tramito no Câmara dos Deputados
projeto do Comissão Parlamentar
de Inquérito do Sistema Carcerário,
exigindo de que cada ciüode tenho
uma cadeia público. Segundo o pro
posto, para resguardar o interesse do
administração do justiço criminal e o

permanência do preso em locol pró
ximo 00 seu meio social e familiot

.

incluindo assistência psicOlógico. Para
os famílias dos vítimas, nenhuma po- 0

lavro sequer. Bem no estilo do turma
dos direitos humanos: tudo poro o

bandido e o resto que se dane!

o CORREIO DO POVODSABADO. 17, DE JANEIRO DE 2009

Só ES.PERAR
Não dememe quolquer·dio destes'iJorogu'
ária do Jornal Nociono�. E,�se du\'idor, vir,o'o
programo do Jô SOOfÇ�JQ fomos notícia, às v
municipal. Elei10r do 0c.idade perguntou o J'ô
bêbado ou em um louco; �ugestão do ópresentall()
porque poro este ainda existe curo.'G

aMÉM
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

POLíTICA----------

Novo texto da reforma em análise
Vereadores estudam as mudanças no projeto, que deveser votado ainda estemês
JARAGUÁ DO SUL

o novo texto da reforma
- administrativa da Prefeitura já

começou a ser analisado pelos
vereadores. Por se tratar de um
novo projeto de lei complemen
tar, em substituição ao anterior,
a Câmara tem, regimentalmen
te, até o dia 15 de fevereiro para
votar a proposta. São 30 dias,
contados a partir da data do

protocolo, já que se trata de ma
téria em regime de urgência.

Segundo o presidente da
Casa, Jean Leutprecht (PC do
B), ficou definido que' a vota

ção irá ocorrer ainda este mês,
entre os dias 26 e 30, a critério
das comissões de Legislação,
Justiça e Redação Final, e de

Finanças e Orçamento, criadas
provisoriamente para analisar
o texto e exarar os pareceres.
''A idéia é analisar no menor

tempo possível, mas sempre
dentro de uma discussão",
disse Leutprecht.

Segundo ele, por conta da

proposta do governo de redu
zir o número de cargos de con

fiança, os vereadores têm sido

questionados por servidores de

carreira da Prefeitura. "Tirar ou
incluir funções, isso não cabe aos
vereadores. "O que podemos fa
zer são pressões de ordem legal,
mas não dizer o número de car

gos. Isso é prerrogativa do Exe

cutivo", afirmou.
Na segunda-feira, as co

missões se reúnem às 17 ho
ras para analisar a proposta. A
presidente da comissão de Le

gislação, Natália Petry (PSB),
prefere não comentar o novo

texto. "Estamos estudando,
e segunda-feira posso emitir
um parecer sobre o que esta

mos concluindo", disse. Já o

presidente da Comissão de Or

çamento e Finanças, Francisco
Alves (PT), avalia que algumas
das mudanças sugeridas pelos
vereadores foram incorporadas,
"principalmente em relação aos

conselhos que tinham ficado
de fora no primeiro projeto".
Segundo ele, entretanto, ficam
faltando o impacto financeiro
com a nova estrutura adminis
trativa e o próprio desenho do

organograma.

CAROLINA TOMASELLI

ALGUMAS MUDANÇAS
EM RELAÇÃO AO

PRIMEIRO PROJETO
• Número total de vagas

para cargos de provimento em

comissõo diminui. Na Secretaria
de Saúde, passa de 29 para 16

vagos. A funçõo de Administrador
de Unidade de Saúde, paro o qual
eram abertos 17 vagas; fica ex

tinto. E sõo criados os cargos de
Diretor de Atençõo e Especiali- ,

dades, de Sub-gerente dp, Pomo,
de Sub-gerente'dê ell,trimônio e

Manutençõo, e de Sub-gerente
de Postos de Saúde, com 'uma

.vaga cada.

• Já na Secretaria de Obras e

Serviços Público$, sõo acrescidos
os funções de sub-�erente' de
Oficina, Sub-gerenle da Fábri-'
co de Tubos, e Sub-gerente de
Abastecimento, também com

uma vago cada.

• Aumentam de 14 para 25 os

órgõos de participaçõo comunitá
ria. Sõo incluídos os conselhos de
Defesa do Consumidor, de Habita
çõo, do Cidade, de Contribuintes,
da Juventude, do Transporte Co
letivo, do Desenvolvimento Agro
pecuário, do Trabalho e Emprego,
de Entorpecentes, do Defesa Civil
e Pro-Jaraguá.

• Nos órgõos com vinculaçõo
especial, além da Junta do Servi
ço Militar, sõo incluídos a Jari e a

Jare, que nõo constavam no projeto
original.

• A criaçôo de comitês, comis- '

sões ou grupos �e trabalho pelo
chefe ,do Executivo dependerõo
de autorizaçõo legislativa quando
h,ouver ônus ao município.

Natália Petry preside a Comissão de Legislação, Justiça e Redaçãó

Francisco Alves é 'presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

Pode haver folhas,
mos não por falto
de análise. Nosso

objetivo é fazer com

que Joroguá do Sul
caminhe o mais
'rápido possível

As. funções
gratificada�
Alves também defende que o

texto especifique o percentual de
cargos comissionados a serem ocu

pados por servidores de carreira,
os chamados, funções gratificados.
A solicitaçõo ·havia sido feito pelos
vereadores, mas nõo foi incluído ao

texto. O governo anterior definiu
que 30% dos vagas deveriam ser

preenchidos pelos concursados.
Agora, o pedido é que seja 40% de
todos os cargos de confi�nça ..

Comissionados
• Secretórios
• Chefe de gabinete

, • Procurador-gero I
• Controlador-gerol
• Vogas: 13
• Salórios: RS 9.470,38
(fixado por outro lei)

• Diretores
"

• Vogas: 26
• Salórios: RS 5.800,00
• Gerentes
• Vagas:'46
• Salórios: RS 3.800,00
• Sub-gerentes
• Vogas: 40,
• Salórios: RS 2.200,00
• Assessores
'. Vagas: 5
• Salórios: RS 3.800,00
• Oficial de Gabinete
• Vogas: 2
• Salários: RS 2.500,00
• Administrador de Centro
de Educação Infantil

• Vogas: 30
• Salórios: R$ 2.700,00

L · Chefias

� • Vogas: não consa. nos anexos
5! �. Salários: RS 1.800,00
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SOL ESCONDIDO

Céu repleto de nuvens é a previsão
Cenas típicas de verão. Risco de pancadas de chuvas no final do dia
JARAGUÁ DO SUL Já no decorrer da manhã de

O cenário deste final de se- domingo, o sol promete dar o

mana corre o risco a qualquer espetáculo e predominar em

momento de ficar, chuvoso, todas as regiões do Estado. A
com o céu repleto de nuvens. massa de ar mais seco deve
De acordo com o meteorologis- avançar. Porém, as condições
ta Marcelo Martins, do Círam - de chuvas não podem ser aban
(Centro de Informações de Re- danadas. Os termômetros vão

.

cursosAmbientais e de Hidro- marcar máximas de até 30°C.

meteorologia de Santa Catarí- Na segunda e terça-feira, a

na), a cena é típica da época de massa de ar mais seco favorece
verão e 'deve ser assistida por o predomínio do sol em Santa
causa de um sistema de baixa Catarina. As tardes de calor pro
pressão que se forma entre o vocam o aumento de nuvens,

Paraguai e o Sul do Brasil, e se possibilitando as condições de
desloca pelo Estado. pancadas isoladas de chuva.com

A partir da tarde deste sá- trovoadas típicas de verão. A

bado, o risco de temporal será temperatura vai ser elevada com
maior, com. rajadas fortes de amáxima em torno dos 30°C. Os
vento e granizo. A temperatura ventos de sul a sudeste, fraco a

estará mais amena e estável e moderado e com rajadas vão es

os ventos nordeste a noroeste, pecialmente para o litoral.
levam rajadas de chuvas ao li-
toral catarinense. DAI�NA CONSTANTINO A previsão do Ciram poro o sábado e o domingo é repetir o tempo de ontem em Jaraguá do Sul e região

Agitação nas estradas e Rodoviária
Ouando se aproxima o final de semana o movimento aumenta no Terminal Ródo

viário de Jaraguá do Sul. Ao todo são cerca de 300 bilhetes registrados nesse período
por uma empresa de tra�sporte. As passagens mais vendidas são com destino a São
Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Segundo a emissora de passagem Priscila da Luz
Xavier. o cenário mudou depois da passagem de ano. "Agora está mais calmo. O pes
soal está retornando das viagens", completou. E a agitação também toma conta
nas rodovias.. De acordo com o policial rodoviário federal Pedro Ferreira, o fluxo de
veículos nas estradas aumentou ontem à tarde. A tendência é a movimentação conti
nuar neste sábado de manhã. Conforme o policial, na temporada de verão é comum
elevar o número de carros nas rodovias, com sentido ao litoral catarinense. Ferreira
aconselha os motoristas evitarem viajar no domingo, entre 16 e 20 horas.

.

JAVEL CONTRATA
VENDEDOR(A) INTERNO E EXTERNO

!\Staferenciohnente ter

ícios' ccmpo+íveis
:

com a funçõo.

nvie seu currículo

vel@iavel.com.br

ovel

Mutirão vai até a próxima terça-feira
Serviço de inscrição para a liberação do Fundo de Garantia foi prorrogado

O atendimento no mutirão
.

para assistir as pessoas atingidas
pela enchente que afligiu Jaraguá
do Sul em novembro foi prorro
gado. O conjunto da Caixa Eco
nômica Federal; Prefeitura e SDR

(Secretaria de Desenvolvimento

Regional) continua com o servi

ço de cadastro dos jaraguaenses
interessados em sacar o FGTS

(Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço) até terça-feira, no Giná
sio de Esportes Arthur Müller,
das 13h às 19h.

_

'Segundo, Antônio da Luz,
um dos coordenadores do muti
rão, até ontem 1.200 pessoas ha
viam sido atendidas. O benefício
só vale para quem comprovar os
danos. Os atingidos qú�" eventu
almente não puderem compare
cer ao local têm até o dia 12 de Família Oliveira terá o dinheiro do FGTS liberado em até 15 dias

março para realizar a inscrição
na agência da Caixa Ecõtômica.
Informações através dos telefones
3372-6304 ou 156. O casal Jack"
son eMaristela de Oliveira, de 19
anos, se inscreveu ontem. Eles e o
filho Gustavo, de um ano, deixa
ram a casa onde viviam no Bairro
Rio Molha, por causa do risco de
deslizamento de terra. A família
agora conta com o dinheiro para
àlugar um .outro imóvel.

e
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BR-280

GE�l------------------�

Acidente mata mais um na rodovia
Carro invadiu pista na contramão e bateu em caminhões, um caiu em fosso

ARAQUARI
Uma pessoa morta, três qui

lômetros de congestionamento,
duas horas de trabalho conjun
to entre bombeiros, Samu (Ser
viço' de Atendimento Móvel de

Urgência), polícias Militar, Ro
doviária Federal e Ambiental.
Este é o saldo do acidente de
'trânsito ocorrido na BR-280 por
volta das 8h30 de ontem.

Informações preliminares das
equipes que prestaram socorro às
vítimas da colisão atestam que
o automóvel Verona, de Gua
ramirim, teria invadido a pista
contrária, parando no meio da
via, no sentido BR-l01. Depois,
o veículo bateu na carreta con

duzida por Altair Orlando, de
Seara, arrancou o equipamento
que sustenta os pneus e, por fim,
deu de frente com o caminhão da
empresa Spézia Ferro e Aço, de
Jaraguá do Sul. Por causa do im

pacto, este se desgovernou e des

pencou de uma altura de cerca

de dois metros no fosso existente

na lateral da rodovia.
Omotorista do carro, Ander

son Barbosa, 25, foi o primeiro
socorrido. Inconsciente, com

múltiplas fraturas pelo corpo
e indícios de traumatismo cra

niano, ele precisou ser levado
.

ao Hospital São José, de [oinvil
le, com o helicóptero Águia da
PM. Mas, durante o trajeto o ho
mem acabou falecendo devido
a uma parada cardíaca.

Já Wilson Frare, 37, que di
rigia o caminhão na direção da
BR-l0l, ficou preso nas ferra- Colisõo aconteceu em reta, a cinco quilômetros do acesso à BR-101

gens. Os socorristas só conse- ..

guiram retirá-lo do veículo por
volta das 10h30. Ele foi sedado
para facilitar o .serviço de resga
te e, segundo o comandante do

Corpo de Bombeiros de Guara
mirim, Fabiano Cândido, ma

chucou a perna direita e pode
ter sofrido traumatismo crania
no. Após ser carregado até a

BR-280, ele também foi transfe-
-

rido ao helicóptero e seguiu para
o mesmo hospital. O trânsito
no local só começou a fluir nor
malmente, de ambos os lados, às
10h40. O socorro às duas vítimas
contou com equipes de Guara- Vítima foi levada de helicóptero, mas morreu antes de chegar ao hospital
mirim, Araquari e Joinville.

-

KELLY ERDMANN

Silvio Celeste: os pais podem ficar tranqüilos porque nõo faltará escola

Município quer firmar convênio
para assumir Educação Infantil

. JARAGUÁ DO SUL

O secretário de Educação
de Jaraguá do'Sul, Silvio Ce

leste, garantiu que nenhuma
das cerca de 400 crianças
antes atendidas pela rede es

tadual e agora repassadas ao

município ficará sem vaga.
S-egundo ele, -os pais devem
ficar tranqüilos e aguardar as

. pr6xi� etapas da mudança,
exigida por lei federal.

Por enquanto., a sinaliza

ção' é que o problema deve ser

resol-v«Rl com convênio entr.e

as duas partes envolvidas. O

.governo de Santa Catarina fi
caria encarregado de ceder. a

estrutura física. Como contra

partida, opoder público assu

me a contratação, em regime
- temporário, dos funcioná
� rios. De acordo com Celeste,
c .

.

� 30 professores extras devem
� engrossar o quadro de fun-
cionários da Prefeitura.

. O custo total do serviço
ainda não fói calculado. Mas,
se sabe que cada um dos alu
nos gera em torno de R$ 400

mensais de despesas. Por
isso, o secretário procura

apoig das empresas da cida
de. Conforme :

a legislação,
todas as firmas com mais de
30 mulheres são obrigadas a

se conv!'l�iar ou oferecer cre
ches internas.

Até o final de 2008, o Es
tado tinha turmas de Educa
ção Infantil em nove insti

tuições: Roland Dornbusch,
Lílian. Ayroso, João Romário
Moreira,'Erich Grützmacher,
Euclides da Cunha, [ulíus
Karsten, Heleodoro Borges,
Gíardini Lenzi e Valdete Pia
zera. As matrículas devem

.

seguir o calendário, apesar da
troca de gerência, e iniciar em
26 de janeiro para alunos no

vos.

Escolas voltam
a funcionar

Prejudicadas pelas chu
vas em novembro de 2008,
as escolas Ataíde Machado,
no Czerniewicz, e Guilherme
Hanemann, na Barra do Rio

Cerro, devem voltar a fun
cionar com o início do ano

letivo. Conforme a diretora de
Ensino Fundamental do mu

nicípio, Sirley Schappo, uma
vistoria feita por técnicos da
Prefeitura liberou o uso das

instituições. Mas, ambas ain
da devem passar por melho
rias nos barrancos próximos
para eliminar riscos de desli
zamentos de terra.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----�-----.REGIÃO

RESGATE

o CORREIO DO POVOOSABADO, 17 DE JANEIRO DE 2009

Culinária farta no Festa Pomerona
Pratos tradicionais e música típica são as opções do final de semana
POMERODE

Diversidade e tradição.
Essas são as qualidades que a

organização da Festa Pomera
na aposta para atrair os visi
tantes neste final de semana.

Principalmente no quesito
gastronomia. Quem procura
uma comida diferente, fei-'
ta em fogão a lenha e com a

variedade dos pratos típicos
alemães não precisa gastar
tempo: ''A -festa foi criada

para manter viva a tradição
dos imigrantes e nada me

lhor que a gastronomia para
representar essa cultura", ga
rante a diretora de Turismo,
Ivone Lemke. Ela afirma que
a festa é a melhor opção para
saborear a culinária e curtir
as músicas típicas.

A arte da cozinha é tra
duzida pela dona Hanna
Lora Dahlke, 49 anos. Han
na é cozinheira pomeroden
se e participa da festa há 26
anos. "Sempre fiz bolo para
o concurso de culinária e

agora sou responsável pela
Casa da Gastronomia", diz,
orgulhosa. No espaço ela

BARRA VELHA

Febarte - Feira
de Artesanato
Ao longo da temporada, Barra Velha

oferece em todos os sábados a Febarte
(Feira Barravelhense de Artesanato), na
praça Lauro Carneiro de Loyola, no cen

tro da cidade. Os artesãos, reunidos em

cooperativa, oferecem suas produções,
como bordados, miçangas e objetos de
corativos. O horário de funcionamento é
das 16h às 20h, sempre aos sábados.

Carro atropela
pedestre na BR
Na madrugada de ontem, às

00hl0, o carro Fiat Siena com plaéa
MAL 4831, de Florianópolis, atropelou
o pedestre'Valçntim de Barto Chicoski,
32, na BR 101, KM 95,2, em Barra Ve
lha. Valentim mçneu na hora. O con

dutor do carro, Walfredo Nunes Corre0,
50 anos, disse que não viu a vítima
atravessando a SR, devido ao horário
do acidente.

assa cucas e pães na frente
do público. "Também dou
dicas de receitas", diz. Na
Casa da Gastronomia acon

tecem os concursos culiná
rios, onde os moradores da
cidade fazem a receita para
os visitantes degustarem e

avaliarem. Hanna afirma

que a cuca de farofa é a mais

elogiada, mas a de coco é a

sua predileta.
O restaurante principal

oferece buffet livre com culi
nária típica: joelho de porco,
chucrute, salsichão, marreco

recheado, gulasch (carrie de

panela com massa) e bisteca.
O valor é R$ 17. A festa conta
com outros 11 quiosques com

lanches rápidos (a novidade é
a pizza em forno a lenha), o

Biergarten (Jardim da Cerve

ja), a Casa do Café Colonial e
o Bierstube (Sala do Chope],
No sábado, os portões abrem
às 17 horas e o valor do in

gresso é R$ 10. No domingo
a abertura é às 10 horas, no
valor de R$ 5.

o
,e(

�
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Dona Hanna promete muita comida gostosa durante a festa. Concurso também vai eleger os melhores pratos'LUCIANA DE AGUIAR

Como chegar
A S€-416 00 sentido Jaraguá
do SullPomerode continua
interditada. Poro chegar à
Festa Pomemna, há um des
vio que permite o acesso:

descendo a serra é preciso
entrar na Rua OUo Moa, uma
estrada de chão que passa
pela Vila Itoupava, em Blu
menau, e depois do Morro
Strasmann retornar para o

odovia. "Tem placas do festa
o caminho, não tem como

erder", garante o secre

tário de Obras de Romerode,
RoU Porath.

i/

A intenção de Bylaordt é tornar o órgão uma constante nO'prevenção

_Nilson Bylaardt quer estruturar
a Defesa Civil no município
GUARAMIRIM

O prefeito Nilson Bylaardt
.

-

quer oficializar a DefesaCivil em
Guaramirim. "Vimos a neces

sidade de estruturar o órgão no

município, devido aos acidentes
meteorológicos dos últimos me

ses", declara. Em acontecimentos

inesperados, a DefesaCivil orien
ta como agir e minimizar outros

prejuízos. A intenção do prefeito é
atuar de forma preventiva e contar
com o apoio da comunidade na

. denúncia de atos irregulares. Para
isto, ele conta com a parceria da
Amvalí (Associação dos Municí

pios do Vale do ltapocu) para fazer
o intercâmbio com o Governo do
Estado."É importante 'o apoio para
organizarmos o órgão e receber
mosmais recursos".

Bylaardt também confirma a

parceria com os Bombeiros Vo

luntários. O prefeito ainda não
fez nomeações e nem definiu o

local da sede. Após o temporal
..

de terça-feira (13), o secretário
de Obras, Rodolfo [ahn Neto,
também fez um apelo à comu

nidade. "Pedimos que a comu

nidade denuncie a retirada de
barro e os loteamentos irregu
lares. Estamos pagando agora o .

. preço da ganância de alguns".
[ahn calcula que já foram reti
rados mais de 100 caminhões
de entulho após as chuvas.

O comandante dos Bom
beiros Voluntários, Fabiano
Cândido, diz que sua equipe já
cobre as ocorrências da Defesa
Civil e tem representatividade
no órgão. "Recebemos treina
mentos' para atuar em casos

,

de
. emergências ambientais",

avalia Cândido. Como cautela
aos moradores atingidos pelas
chuvas, Cândido pede cuidado

.

na hora da reforma para não
acontecer novos prejuízos, "se
for necessário, contratem um

especialista" .

'.�
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QUEM PREPARA PARA A
VIDA, PREPARA TAMBÉM PARA
OS MELHORES VESTIBULARES.
COLÉGIO MARISTA. PREPARAÇÃO PARA TODAS AS PROVAS DA VIDA.
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* *
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MARISTA

REDE MARISTA DE COLÉGIOS:
DISTRITO FEDERAL • BRASílIA: Colégio Marista de Brasília (Educação Infantil e Ensino Fundamental), Colegío Marista de Brasília (Ensino Médio). PARANÁ· CASCAVR: Colé,gio
Marista de Cascavel. CURITIBA: COlégio Mari'sta Paranaense, Colégio Marista Santa Maria. LONDRINA: Colégie Marista de Londrina. MARINGÁ: Colégio Marista de Marrngá. PONTA

, GROSSA: Colégio Marista Pio XII. SANT� CATARINA • CHAPECÓ; Cblégio Marista São Francisco, CRICIÚMA: Colégio Marista. JARAGUA DO SUL; Colégio Marista São Luís. JOAÇABk
'Colégio Marista Frei Rogério. SÃO PAULO • RIBEIRÃO PRETO: Colégio Marista Ribeirão Preto. SANTOS: ColégioMarista de Santos,. S

-

AULO; Colégio Marista Arquidiocesano,
, Colégio Marista Glóri�.
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A CRUZ DE CADA UM
lembro que quando eu estava grávido e logo após essa descoberto resolvi chorar
minhas pitangas no ombro de uma amigo. Elo me olhou bem sério e me deu
uma dos maiores lições de moral que já ouvi até hoje. "As coisas acontecem
no hora certo poro o pessoa certo". Há anos elo tinha um namorado que não
queria casamento (enquanto eu já convivia sob o mesmo teto com o pai do meu

filho), o bafe dela era um completo perdido no vida (enquanto o meu tinha seu

próprio negócio). o família dela moro longe o beça (enquanto o minha, logo ali)
e o sogro dela o odiava (enquanto a mlnhn me idolatrava). De foto, depois de
vê-Ia com lágrimas nos olhos, calei minha boca. Aquela história de que nunca

carregamos uma cruz que não possamos suportar, é verdade. Falamos dos nossos

sofrimentos, cantamos nossas desgraças aos quatro ventos e nesses problemas
sempre são os piores do mundo. Não são! A gente sobe o morro, cansa, tropeça, fico
sem ar, tem vontade de desistir. Mas quando chegamos ao topo e avistamos o paisa
gem maravilhoso que só poderíamos ver estando ali... Isso realmente, não tem preço.
Pare de reclamar e suba. Ouanto mnlorfer a subido, mais belo a paisagem.

POR AMOR
_

Ouando eu era menininho (tipo, quase ontem). meus irmãos caçavam pas
sarinhos com seus bodoques (e não adianta chamar os órgãos competen
tes, porque "o crime já prescreveu"). E eu comia, só pro parecer "bem no

fita" com eles. Depois vieram os lagartos. Ah! Desses eu gostava! Aí eles
cresceram um pouquinho (os irmãos, não os lagartos) e vieram os javalis,
que eu comia fazendo de conto que estava adorando, porque meus irmãos
eram meus ídolos e tudo o que eu queria era agradá-los. E foi só quando
vieram as rãs, com aquelas pernas finas, esticadas e fritos, que eu mandei
aquela idolatria toda pelos ares! Comer rã? Não, obrigada!

NHAM NHAM!
Engraçado. Os profissionais de saúde

. dizem que dOevemos fazer cinco ou seis
refeições diários, como forma de auxiliar
no dieta ou manutenção de peso. Isso é
engopação, meu povo! Com tanto tempo
livre tenho comido até 8 vezes por dia ...
e a bàlonço só taz subir o ponteiro. Tá
bom, brincadeirinha. Eu troquei os fru
tas, os iogurtes e os sucos por coisinhas'
bemmais calóricas. Eu assumo. A culpa é
minha. Vou roer uma cenoura, ok?

DO INTERNAUTA
Tribuna do povo é um tópico criado na Co
munidade Jaraguá do Sul, no Orkut. Sei
que, repetidos vezes tenho falado disso
aqui. Mos o pessoal da comunidade é tão
ativo, que fico impossível não comentar.
Então, lá vai mais uma reclamação:
"Eu quero reclamar que esse povo não
aprende mesmo... Jogam lixo nos ruas

e quando dá uma enxurrada entope as

bocas de lobo! Ninguém merece!"

(BERNARDfi PERSCH)

NA COZINHA-
Recentemente falei com uma amiga
lá do Rio Grande do Norte, com quem
morei anos atrás, fora da cidade. Na
época, recém saída da caso da ma

mãe, princesinha que sempre teve
,

tudo o que queria, ela queria apren
der a cozinhar. No primeiro nhoque
que elo decidiu fazér, saí do cozinha
porque ela disse ficar nervosa com

platéia. Não demor9�. pro que elo
adentrasse a sala conf o livrinho de
receitas na mão e me perguntasse:
"Onde encontro chá de farinha de
trigo?". A receita pedia exatamente
"Duas xícaras de chá de farinha de
trigo" Perdoei.

'. E VIVA A FLORA
Na terço feira, dia daquele temporal
feio que arrancou algumas telhinhos
da minha caso, estava eu lá, no es

curo, com o radinho de pilha ligado
e completamente de saco cheio; Re
solvi ligar pro meu pai e quando ele
atende ouço uma algazarro -que não
é natural assim, no meio da sema

na. Eis que ele me coloca a par dos
fatos. Minha irmã com a família, o

genro, os cachorros, mais o casal de
vizinhos dela, estavam lá, assistindo
A Favorita, por que só a ,parabólica
tinha sinal. Aí resolveram fazer um

churrasquinho e os homens partiram
para um boralhinho. Vejam vocês o

poder d �so Flora! Truco!

,

Pronto poro mais um dia?

�
��
,
�

.. Portabilidade no telefonia .. i
Portabilidade nos planos de saú- f

, de. Os tempos estão mudando e '

agoro, mais do que nunca, é ehe
godo a vez de mostror quem é o.

melhor. Nodo de ficar amarrado
o determinada empresa. Isso é_
o que se chamo de, liberdade de ;

escolha.

aMeu filho quer porque quer
"

andor d.e avião (como a tia, que.
voo pro lá e pra cá o tempo todo),
Já o imagino, espremendo o coro

contra a janelinha, chamando o

aeromoço de 10 em 10 minutos,
tirando fotos e apertando todos
os botõezinhos possíveis.

� I
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR.

Elegia: amizade
No final do ano sempre surgem os balanços:

financeiros, amistosos, amorosos ... Em Buenos
Aires (no final do ano) comprei uns cartões

postais para enviar aos amigos, mas acho que
comprei demais: cinco. O primeiro sinal da
passagem do tempo é que os amigos vão rare-

.

ando, restam uns poucos gatos pingados que te
aturam ... Se na adolescência você escolhe seus

amigos pelo tipo de músicas que escutam e rou

pas que usam, com o tempo você percebe que
amigos não se escolhem, eles simplesmente
surgem, e se você não souber reconhecê-los na
hora que aparecem ... Se vão. Afinal, a amizade
é mais praticada (e compreendida) pelas crian
ças do que pelos adultos.

Petrônio, no seu "Satiricon" (60 d. C) diz que
amigo é o árbitro das nossas idéias, sentimen
tos e opções. E continua: "o amigo não adula,
acompanha; o amigo não é irônico, aconselha; o
amigo é profundamente cumpridor da sua pala
vra, do seu compromisso com a pessoa definida
dentro do processo de Amizade." Mas Roland
Barthes alerta: " ... a amizade tem contingências,
incidentes, inquietações, futilidades, hábitos de
existência apaixonada ...".

Sempre dei muito valor à amizade, à lealda
de. Mas não somos cães, somos humanos;

Buenos Aires é a cidade perfeita para refletir
sobre o tempo e a amizade. É notório que os ar

gentinos são mais afetuosos que os brasileiros,
eles se beijam, se abraçam, cantam, e há toda
uma tradição de endereçamento afetivo. Até o

.,

cinema é mais delicado por aqui; vide os filmes
do Juan José Campanella e do Daniel Burman
(embora goste mesmo é das pancadas da Lu
crecia Martel). O tempo, a amizade. Há unia

passagem interessante sobre estes dois temas
. em "Cidades da planície", de Cormac McCar

thy: "Um homem descia a estrada conduzindo
um burro sobrecarregado com uma pilha de
lenha. Os sinos da igreja começavam a soar

na distância. O homem lhe esboçou um sor

riso dissimulado. Como se partilhassem um

segredo entre os dois. Um que dizia respeito
à idade, à juventude e a suas reivindicações e

à justiça dessas reivindicações. E das reivin

dicações feitas aos dois. O mundo passado, o
mundo vindouro. A transitoriedade comum

aos dois. Sobretudo um saber do âmago que a

beleza e a perda são uma coisa só".

Amigos vão, amigos ficam. Há sempre algo
de engraçado na amizade: você sempre espera
muito, mas o muito do outro é sempre pouco
para você. Só sei que certo dia, quando a idade
estiver bem avançada, posso roubar este trecho
do Dom Casmurro:

"O meu fim evidente era atar as duas pontas
da vida, e restaurar na velhice a adolescência.
Pois, senhor, não consegui recompor o que foi
nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fi
sionomia é diferente. Se só me faltassem os ou

tros, vá, um homem consola-se mais ou menos

das pessoas que perde; mas falto eu mesmo, e

esta lacuna é tudo."

VARIEDADES��������-

CINEMA

JARAGUÁ DQ SUL
• Cine Shopping 1
• Crepúsculo (leg)

�

(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• Bolt Supercóo (Dub) (15h -todos os dias)
• O dia em que o Terra Parou (leg)
(17h, 19h1 O, 21 h20 - todos os dias)

•• ChIe Mtiell� 3
• S� eu Você 2 (leg)
(14�>t 9p,21h40-todos os dias)

BtuMENAU
• Cine Neumorkt 1
• o Curioso Coso de Benjomin Bulton (leg)
(14b45, 18h, 2Jh15 -lodosos dias)

• Cine Shopping 3"
• Sete Vidas (leg) (19h, 21 h30 - todos os dias)
• Modogoscor 2 (Dub) -----_,....,
(13h50, 15h35, 17h20 - todos Os dias)

• Cine Cidade 1
• Crepúsculo (leg) (21 h20 :.. todos os dias)
• Modogoscor 2 (Dub)
(14hl0, 16h, 17h45, 19h30 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Bolt Supercão (Dub)
(13h40, 15h30, 17h20 - todos os dias)
• Oueime Depois de ler (leg)
(19hl0, 21 h30 - todos os

• Cine Mueller 1
• O Curioso coso de Benjamin Bulton (leg)
(14h45, 18h, 21 h15 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Morleye Eu (leg) (14h30 - todos os dias)
• O dia em que o Terra Parou (leg)
(17h20, 19h30, 22h - Iodos os dias)

LIVRO

Regras para
vencer sempre

Para dar a grande virada é preciso
assumir o controle da sua vida, do seu

negócio, da sua empreitada. E não culpar
os fatores externos pelos seus fracassos
ou seus sucessos. Este livro é resultado
de muitas experiências reais. É fruto da
pesquisa e do estudo de muitas vidas. E
servirá como um orientador nas horas di
fíceis, um conscientizador nas situações
de libertação.

13
9h, 21 h40 - todos os dias}
(Dub�
17M O -Iod�s os dios)

DVD

Conquista
e liberdade

Um Rei que teve a coragem de mudar
o destino de uma nação. Naresuan gover
nou o antigo Sião a partir de 1590 até
sua morte em 1605. Ele venceu batalhas
e declarou a liherdede de Ayudhya, um

reino invadido por tropas birmanesas. A
glória vivida pelo exército de Naresuan
foi recriada.

NOVELAS .

NEGÓCIO DA CHINA
Heroldinho sugere que luli peço dinheiro em

prestado à Edilzo poro pagar o operação de
Theo. Violonte coloco veneno dentro dos lotos
de tinto que estão sendo usódos poro pintor o

coso de Belarmino. Antonello informo o Mouro

que ganhou o primeiro etapa do disputo fami
liar. Mouro fico irritado com o derroto nos tribu
nais. Lívio diz o Júlio que conseguiu o dinheiro

poro o operação do filho. Júlio converso com

Lívio e 9iz que descobriu um médico especia
lizado neste tipo de cirurgia, mos que ele não
terá horário livre antes de dois meses. Lívio fico
com medo de Theo não resistir.

TRÊS IRMÃS
Woldete defende lázaro. Violeta está preocu
pado com o prisão de Excelência, mos Boby o

tranqüilizo. Os advogados de Excelência visitam
Polidora. Glauco posso o Sávio o tarefo de des
cobrir o verdadeiro nome de Woldete. Woldete
aviso o Polidora que encontrou uma foto de
Violeta com seu marido e Excelência, e Andrade
conto que o malabarista que esteve com eles
era amante de Augusto. Suzana pede um tempo
o Violeta poro decidir sobre o doação. Doro sur

preende Boby mentindo sobre Arthur. Polidoro e

Andrade recebem o ex-malabarista Izobel Cos
me e perguntam se elo mentiu 00 reconhecer o

corpo de Augusto. Violeta descobre que Woldete
é, no verdade, Verônica Ramos.

A FAVORITA
OS últimos capítulos do novelo não foram re

velados. .

, CHAMAS DA VIDA
Miguel mondo Andresso se segurar firme no

cerra Ele diZ que vai tentar puxar o freio de
mõo. O corro derrapo e bote. Miguel e Andres
so ficam inconscientes. Tomás diz poro Gugo
que ele devia ter avisado que Vilmo estava no

hospital. Andresso recobro o consciência e ligo
poro polícia. Miguel é resgatado pelos paramé
dicos. Beatriz diz poro Tomás tocar o vida dele
e sair dó rostro de Vilmo. Tomás não.entende o

preocupoçóo de Beatriz. Gugo e Beatriz dizem

que sobem que ele está saindo com Ivonete.
Vilmo volto poro coso. Xavier ligo poro Vilmo e

diz que o serviço está feito.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Melhores momentos do semana..

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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---------VARIEDADES
DIVIRTA-SE

Garçom
Um dia estava um magrelo no bar, quando
entra um cara forte e diz:
- Garçom me dá uma cerveja, se não...
O garçom entregou a cerveja e ele virou
o copo.
Novamente disse:
- Garçom me dá uma cerveja, se não...
O garçom novamente entregou a cerveja.
O magrelo assistindo a tudo isso pensou:
- Pô se ele pode fazer isso eu também
posso.
O magrelo chegou no garçom e disse:
- Garçom me dá uma cerveja, se não...
O garçom respondeu:
- Se não o que? ,

- Pode ser uma água!

SUDOKU

Jornalista negocia
com Rede Record
A apresentadora Ana Paula Padrão
está negociando com a Record. O con

trato da jornalista com o SBl vence
em março. De acordo com a publi
cação, Ana Paula está interessada em

ocupar a bancada do Jornal da Record,
que hoje é de Adriana Araújo. Ana Paula
Padrão trabalhou na Globo de 1987
a 2005. Atualmente, a jornalista está
a cargo do programa de reportagens
especiais, o SBl Realidade.

Gisele desfila
.

em São Paulo
A capitalpaulista vai ferver amanhã.
Isso porque uma das tops mais bem
pagas do mundo, a brasileiríssima
Gisele Bündchen, estará mais uma.vez

brilhando na passarela do São Paulo
fashion Week, na Bienal. Pela nona

coleção consecutiva, e isso significa
mais de quatro anos, a model desfi
lará para a grife Colcci, prometendo
causar furor por onde passar, como
ela sempre faz.

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.

SOLUÇÃO

"'I ÁRIES

4.". (20/3 a 20/4)

t� I
Já há m�it� tempo

� � que o prmclpal
mote de sua vida

é o trabalho. Um dia cheio de

compromissos, mas com.poucos
obstáculos. A fase é muito boa .

para decisões e soluções defini
tivas. Faça um esforço e coloque
suas idéias sem imposições.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Hoje você deve
se preocupar em

.

deixar tudo em

ordem. Não deixe de fazer tudo
o que deve ser feito. Se hQuver

, algo que deixou para mais tarde,
faça o mais rápido possível, pois
o trabalho tende a aumentar
muito. Procure se organizar.

PREVISÃO DO TEMPO Fente: Ciram/Epagri

Nebulosidade variável com chuva isolada
a qualquer momento do dia, devido a

uma frente fria no RS em aproximação
de SC no decorrer do dia.

� Jilraguá do Sul e Região

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTE CHEIACI1ESCENTE

� 4/t 11/1

HOJE
MíN: 1JO C
MÁX: 27° C
Nublado com pancadas
de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Se estiver sentindo
aperto no coração,
procure perceber

se não está focádo demais nos
problemas que vem enfrentado,
principalmente em sua casa e

com seus familiares. Olhe mais
para dentro de você. Mude o

curso da energta.

� '" CÂNCER

�;*.;� ����: :��7�
: 'trabalho puxe você

para o movimento
do mundo, seu desejo ,é ficar
quietinho dentro de você, ligado
às questões filosóficas da vida.
Deus se reveste de imensa bele
za no dia de hoje. Se puder. pare
para meditar e ouvir sua voz.

DOMINGO
MíN: 17° C

I MÁX: 29° C "" ,

Sol com pancadas
de chuva

SEGUNDA

dMíN: 18° C
MÁX: 29° C "" ' ,

Sol com pancadas
de chuva

A. LEÃO
.

#
LIBRA

,�,J (22/7 a22/8), (23/9 a 22/10)
:: '} Sua vida se resume Fase de alegria e

..., u-: a trabalho e
-

prazeres, romance,
preocupações com amor e ótimos

as finanças. Não é uma fase boa, relacionamentos. Se estiver en-
para investimentos de curto e volvido com qualquer atividade
médio prazo; Seja minucioso e que envolva a criatividade, este
detalhista em suas contas e não, será um ótimo ano. Procure não
deixe de computar nada. Não se envolver em problemas que
gaste nada além do necessário. não dizem respeito a você.

111'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você tem tido dias

que preferiria, ficar
, escondido. A vida

não anda ruim, mas você anda
cansádo. Procure sair da nega
tividade e olhar para 'tudo C) que
tem conseguido. Você sabe que
tem muito trabalho e às vezes se
desmotiva com isso.

ti 'ti ESCORPIÃO
�"..�;/ (23/10 a 21/11)
,=.._�:::� Casamento e\::'-�.'-/�

,(- ,estruturação da vida
f
.._: dcméstic:a é o que

Júpiter pode truzer a
wcê. Apesar da fama demaLwcê
é um dos signos mais caseiros. A
segurança é algo vitalmente neces

sário. A fase também é ótima pam a

aiação de novos projetos.

TERÇA
Mí�:18°C�MAX:28°C�J
Nublado

, SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
As questões pro
fissionais estarão

presentes. Você
está passando por uma fase de

estruturação em muitos setores
de sua vida especialmente no

profissional. Em fases eomo
esta é preciso fechar os olhos e

acompanhar o fluxo da vida.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Aproveite os
próximos dias para
saboreor os mo-

mentos de expansão. Se entregue
e espere os bons acontecimentos
em todas as áreos de sua vida.
Abra seu coração e exercite sua fé.

, Não se assuste com a velocidade
dos acontecimentos.

o CORREIO DO POVO mSABADO. 17 DE JANEIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

17/1
Adriana Volz
Afonso Reckziegel Filho
Alexandre Henrique Berlato
Alvin Manske
Anselmo A. de Andrade
Claudemir José Pereira
Edson Dalinghaus

, Gabriela Trentini
Gerson Luiz Gaspar
Julio Caroline Heck
Juliana Gneipel
Kaoê Schiewe
[ara Romanovicz
Lucas Davi Chaves
Luciane Bertoldi Silveira
Marlene Gacho
Marlize Strelow Tait
Naiara Vieira
Nelsi T. S. Konell Pereiró
Nelson Hansen
Paulo Jungton
Rosita Kroeger
Ruan Carvalho
Rubens Melcherth
Simone Maria M. de Souza
Vilmar Junkes M,achado
Vitor de Souza

18/1
Adelina Surdi
Álida Kühne
Álvaro José Meyer
Ana Carolina de A. Ribeiro
Ana Caroline Bienert
Analice Flores Olegar
Deonilde de Oliveira Freitas
Dirce P. da Conceição

.

Edelnira Enke
Edina Ferreira da Silva .

Gabrielly Leticia Franzner
Gustavo Baur
Jane S. Patai
Jenifher Junkes
Josimeri de Souza Coelho
Julio Eduarda Rahn
Marcos Nunes dos Santos
Marilisa K. Cqsta

,

Martinho Arundt
,00egario Vitkoski
ffi'Pedro Guilherme- G. dos Sa
;'
., '

",},,;;�

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Nos últimos
tempos o Universo
o beneficia com

alegrias, encontros inesperados,
novos amores e uma vida social
cheia de novidades. Ainda não .

está acontecendo tudo isso? En
tão está mais do que na hora de
se abrir às energias de Júpiter.

,

PEIXES

... (19/2 a 19/3)
•• Se ainda estiver
Y-'� sozinho, aproveite

os próximos dias "

para se abrir para um novo

romance. Sua capacidade de se
dução e conquista estão com tudo
durante a semana. Aproveite.,Se
já for comprometido, inove e injete
novos energias nesse amor.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-m o CORREIO DO POVO
SABADO. 17 DE JANEIRO DE 2009

CAMINHOS DA íNDIA

VARIEDADES---------

AMORES PROIBIDOS E
,.,

CHOQUE. DE ·YRADIÇOES
'Glória Perez promete

mostrar aspectos interessantes
da cultura indiana

Na próxima segunda-feira,
dia 19, a Globo estréia, "Caminho
das Índias", uma história que vai
misturar sentimentos' e muitos

contrastes; de um lado, sentimen
tos compartilhados por toda a hu
manidade; de outro, as tradições
e as divergências na forma como

determinada cultura ou indiví
duo enxerga o mundo. Escrita por
Glória Perez, e com direção geral
de Marcos Schechtman, a novela
tem conio eixo central a paixão
proibida entre dois indianos de

origens distintas. Maya Meetha
(Juliana Paes) é alegre, inteligente,
trabalha em uma central de tele-

marketing do Rajastão e pertence
a uma tradicional família da casta

dos comerciantes. Bahuan (Már
cio Garcia) está se formando nos

Estados Unidos, é funcionário
de uma empresa americana, mas
nunca esqueceu as humilhações
que sofreu na infância por ser um
"intocável", parte do contingente
humano que os textos sagrados
definem como "a poeira aos pés do
deus Brahma", aqueles considera
dos impuros e condenados a nem

mesmo tocar com sua sombra um

integrante das castas. Tal sistema
já foi banido na Jndia pela lei, po
rém não pelos costumes.

'

o tO

� IY

�
-' ZlU «:::> IY
o LL

::E -'
lU

o Lt,«

Q «
IY

de castas. Opash (Tony Ramos) e
Indira (Eliane Giardini) se casa

ram comomanda a tradição e for
mani um casal feliz. A filha mais
nova, Shanti (Carolina Oliveira),'
ainda tem pouca idade, o mais
velho, Amitav (Danton Mello),
já vive com a esposa Suria (Cléo
Pires), e agora é a vez de Unir

Raj {Rodrigo Lombardi) a uma

boa família. Porém, assim como

Maya, o rapaz também sofre
com os desmandos do coração.
No início da trama, ele namora a

brasileira Duda (Tânia Khalil) e

fica devastado quando seus pais
se opõem ao casamento dos dois.

Opash lhe coloca contra a parede
para escolher entre a família e a

estrangeira, quando Duda já está

praticamente de malas prontas
para viver com ele na Índia.

A família Ananda nem ima

gina que Ravi (Caio Blat), o filho
mais novo, também irá contra as

tradições quando se unir a outra

brasileira, Camila (Ísis Valverde)
que, por sua vez, tambérri sofrerá
com o choque de culturas.
,"Caminho das Índias" é

mais um folhetim que,prome
te sucesso; tem como principal
atrativo o talento comprovado
de Glória Perez emmisturar fic
ção com temas atuais. Agora, é
só esperar e assistir.

CONFLITO FAMILIAR
Maya já está na idade de se ca

sar, e como é o costume, seu pai
está dedicado a lhe conseguir um
bommarido. Como toda indiana,
a jovem sempre acreditou que
ninguém melhor do que ele para

'

escolher o homem certo. Até co

nhecer Bahuan. Ela desconhece
,

o segredo que Bahuan guarda a

sete chaves: ele é um "intocável".
Ele pensa em alternativas para
manter' o relacionamento com

Maya. Ela, acreditando que ele
é um brâmane, insiste para que
combine com Shankar (LimaDu
arte) uma visita a sua casa para
pedi-la, em casamento, como

manda a tradição. Pandít (José
de Abreu), o sacerdote, já quer
apresentar à família dela outro

rapaz, Raj (Rodrigo Lombardi), o
filho mais velho dos Ananda, e é

preciso correr. Casamentos "por
amor" não são comuns na Ín
dia, mas os pais da jovem, Manu
(Osmar Prado) e Kochi (Nívea
Maria), aceitam conheoero pre
tendente da filha, na expectativa
de uni-la a um brâmane. Con
cordam até mesmo em receber
Bahuan sozinho, unia vez que
Shankar está viajando e eles não
podem adiar muito a resposta
para os Ananda.

A tradicional família Ananda
é defensora ferrenha do sistema
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CIASSIMAlS fiM-OE-SEMANA, 11118 DE JANEIRO DE 2009

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
(47) 2107-0500

CÓD.68.1
- APARTAM_ENTO

NOVO PARA ENTREGA
EM JUNHO DE 200�

CONTENDO
2 QUARTOS,

COZINHA, SALA ESTAR
E JANTAR. ÁREA

SERVIÇO,.SACADA,
E UMA VAGA DE

GARAGEM. CENTRO.

ED. BARCELONA
- VILA NOVA-

I SUíTE + 2 QTOS.,
SALÁ DE ESTAR!

JANTAR, SACADA COM
CHURRASCQUEIRA,

I VAGA DE GARAGEM,
PRÉDIO COMo

sALÃo DE FESTAS.
CONSULTE-NOS!
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IMÓVEIS
Rua: Angelo Rubini, 972 . Barra do Rio Cerro

'Casa de alvenaria, com

: 136m'. 03 quartos e demais

'dependências. Localizada
lno Bairro João Tozini. Valor

i R$120.000,00.

Chácara co [
136.000m'localizada na, [
Estrada Serra do. Boi a"
16Km do centro de,:
Corupá. Valor R$:
.45.000,00.

'i
.i

Corretora de Imóveis

Plantão de Vendas

9965-9934 CRECI/SC 9.419

9117 -8051 CRECI/SC 11.155

'Corretor de Imóveis
eRECI • 13252 Compra, Venda, Locação e Administração

Casa deAlv. 114m', umalsuíte mais um quarto,
Igaragem e demais

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

.'

para financiamento.

Casa com 112m'. terreno'
567m', 02 quartos, 01'
suíte, aquecimento solar.]
cozinha, copa, sala, i
banheiro, garagem, toda:
murada, portão eletrônico, :
excelente acabarnento.]
valor R$ 110.000,00 mais:
financiamento de R$:
50.000,00.

.

: e h á c a r a c o mi
: 125.000m2, casa mista.]
[p is cin a , pastagem,: 'C 2 2 B' ,

!lagoas, 10.000 pés de: erreno com , a�adealv.8 m, arrro

: banana a 7 Km do: casa de alv. 105m2, mais Joao .Tozlnl (cohab),
:

'

': um Bar com mais de Corupa. Valor de R$
[centro de Corupá-Sfl.l 100m'. Bairro João Tozini 45.000,00 quitada.
,�alor: R$195.000,.OO oU'Corupá. Valor RS Aceita carro até R$
áreamenor neoociável. : 120.000,00. 15.000,00.

Terreno com 2.680m2• :
Galpão pré moldado:
com 319m2, localizado'
no Bairro Ano Bom. i
Valor R$195.000,OO.

Sobrado 237m2, 03 quartos,
cozinha sob medida, sala
comercial no terreo, terreno
de 414m', em frente ao

portão da WEG I. Valor R$
185.000,00.Aceita troca por
02 aptos de 02 a 03 quartos.

Sobrado de alv., de
282m', Q3 moradias, 03
sala comerciais(110m').
Lote 729m', fazendo
fundos para o rio, ótima
vista, propicio para
clínicas e ótimo ponto
comercial. Valor RS
280.000,00

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

Guaramirim Prox o
Diana, área 391 ,74m',

R$ 45,000,00
(negociável)

ReI. 1007 Casamista na

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

Ref. 1061
Casa de alv,
1 suite, 2
dorrn, sala e

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

Em Construção,
Lto.

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

dep., área constr. '

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

ReI. 1053 Área de

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

bairro Amizade
R$ 380.000,00

Ref. 1069 terreno na
barra tto. Ouro Verde.

Valor 49,000,00

ReI. 1013 Casa em

construção. 1. suíte +
2dorm, garagem, em

Guaramirírn, Bairro Avaí,
R$ 165.000,00

ReI. 1066 Casa mista Firenzi

II, com 2dorm, sala,
cozinha, lavanderia, bwc
Valor R$ 69.000,00-

ReI. 1073 Casa de madeira
Schroeder 1, 2dorm demais
dependência. R$ 35.000,00

Ref.·1072 Casa de alv.
3dorm, demais dep. aceita

casa em Barra Velha.
R$ 90.000,00

ReI. 1064 Sobrado, 4dorm,
sendo 1 suíte, demais dep.

Cunsultenos!
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PLANTÃO VENDAS 9977-4652 I 9977-4654
R. João Januário Ayroso, 531 - si2 início do Jaraguá Esquerdo PLANTÃO ALUGUEL 9977-9337

COMPRA ._VENDA - ALUGUEL ADMINISTRAÇÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

TERRENOS

0238 - Bau 680,63m2, R$ 80,000,00
0294 - Rio Molha, 7,898m2, R$
240,000,00 (neg,)
0485 - Barra do Rio Cerro, 79,220m2, R$
520,000,00
0618- Barra do Rio Cerro, 51 ,260m2, R$
265,000,00
0771 - Estrada Nova, 340m2, R$
45,000,00
0820 - Centenário, 750m2, R$
315,000,00 (neç.)
0047 - Jaraguá Esquerdo, Com

900,00m2 sendo 20,00 x 45,00, R$
________--1140,000,00

0116 - Rau. Terreno próximo a

Associação da CELESC, com 373,1 0m2,

R$45,000,00 (negociavel),
0553 - Terreno com 132,500,00 m2 em

'Schroeder, Bairro Schroeder I. R$
900,000,00,
0721 - Rau, Condominio Renacença area
364,70m2, R$82,000,00
0754 - Ilha da Figueira, Com 400m2, R$
135,000,00 (neg)
0354- Bairro Amizade, R$ 65,000,00
0890 - Vila Lenzi. 498,09m2 R$
78,000,00
0886 - Três Rios do Sul. 325m2, R$

_________+_----------+_----------+_-----------142,000,00

LOCAÇÃO (

Galpões
Galpão 2500m2 - Guararrarlm, R$
15,000,00
Galpão 450m2 - Ilha da Figueira, R$
2,000,00

Apartamento
Vila Nova - 2 dorm, - R$ 620,00 + cone,
Barrado Rio éerro-2 dorm. R$ 750,00
Barra daRia Cerro - 3 dorm. R$850,00
Barra do Rio Cerro - Apto 2 dorrn R$
750,00
Barra do Rio Cerro - Ktt net 1 dorm. .R$
350,00
Centenário - Apto 2 dorrn R$ 500,00

dormitórios, Terreno com 412m2, Centro' Apto 1 dorm - R$ 400,00 mais

R$ 180.000,00 condomínio

!-----------t-----------t-----------f-::::=-======--::==t-----------t------------t
Centro-Apto 2 dorm. R$625,00
Centro - Apto 3 dorm. R$ 800,00
Centro - Apto 1 dorm todo mobiliado, R$
1,500,00
Nova Brasília - Apto'3 dorm. R$1 ,000,00
Rau - Apto: 1 dorm R$ 530,00 + cond,
Rau - Apto, 2 dorm R$ 550,00
Rau-Apto2 dorm. R$ 600,00
São Luis - Apto 3 dorm. R$ 560,00
Centro - Apto 2 dorm. R$ 500,00
Ilha da Figueira - Apto 2 dorm. R$ 480,00
Amizade - Apto 2 dorm. R$ 500;00

Salas Comerciais
Centro Guaramirim - Sala comercial
52m2, R$330,00

I-----------I-----------I-----------t--------=--t-----------t-------------i Centro-Sala comercial 32m2, R$400,00
Centro - Silla comercial. R$ 2,200,00
Centro - Sala Comercial. R$ 500,00
Centro - Sala Comercial. R$600,00
Centro - Sala Comercial. R$ 600,00
No�a Brasília - Sala Comercial R$
1.000,00
Rau - Sala Comercial. R$ 600,00
Centro - sala comercial. R$ 450,00
Centro - Sala comercial. R$ 500,00
Centro - Sala comercial. R$ 600,00
Centro - Sala comercial. R$ 800,00
Jaraguá Esquerdo - Sala comercial. R$
450,00
Centro - Sala comercial. R$ 550,00

�==����--�------����--�----------���--����----�

REF.: 0843 • Barra do Rio
Cerro. Apto mobiliado, com 3
dormitórios. De R$128.000,00

Por R$ 120.000,00
(aceita fino bancário)

REF.: 0889 - São Luis. 1 suíte
mais 2 dorm. Terreno com

340m2. R$175.000,00

Molha. Casa com 1 suíte mais
2 dormitórios. Terreno com
350m2 R$ 350.000,00

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

dormitórios. Terreno com

539m2. R$ 290.000,00
REF. 0869 - Rau. suíte mais 2

dorm. R$ 165.000,00

Casas
Nova Brasília • 2 suítes, 2 dorm. R$
2.000,00
Nova Brasília - Quitinete 1 dorm. Rl
250,00
Guaramirim - 3'dorm. R$ 950,00
Ilhada Figueira -3 dorm. R$ 800,00
Jaraguá Esquerdo-2 dorm. R$385,00'

-
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IMÓVEIS------------

imóveisplanetai I jí
\

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

- Cód. 242 - Terreno início
do Jaraguá Esquerdo, na Rua

Acre, próximo a Speed
Pneus, com 630m2. Ótimo
local para construção de

prédio.

- Cód, 24f - Apartamento de
1 dorm.; na Vila Nova, com
sala, cozinha, sacada, área
de serviço e 1 vàga de

garagem.

2 ULTIMAS UNIDADES

Entrada + R$ 990,00 mês
Aceitamos FGTS e financiamento em até 360 meses]

.

- �1
•

Entrega 31 de março de 2009. Cód:190

-l-.. " ....'tI 't

• Cód. 155 - Casa de esquina com ótima localização "na Vila Nova,
c! piscina e edícula contendo área de festas c! churrasqueira,
garagem p!2 carros com opção para 4: Cozinha/copa, sala de

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

atelier, dependência completa de empregada e depósito.
----------------------------------�

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

-

de festa, 02 vagas de garagem.

BARRA DO RIO CERRO - 289m2, cf
estaclonarnento, em local muito
rrr 'imentado, próximo ao Sup.

Breithaupt.

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
COM�RCIAL.

Terreno 2.500m2 + parte edificáda de.
280m2. Rua Erwino Menegotti.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANTÃO DE VENDAS
Anderson 9651-9028
Deteon '8405-6125
IIson 9142-4641
Keli 9905 0699

• Compra • Vende • Administra •

hl
�
o

SaIl FelítMI� Nr1&ft1 (Ju.,HMÍ8'8'II

Tel: 3055 0070
IMOVEIS

End: Rua Reinoldo Rau, 276 - Centro, Jaraguá do Sul

Ref2001 • ResderK:ial Gran Hama
Centro· Tipo 01 : 02 qtns, sala estar /
janter, bwc, sacada cj chur, cozinha,
área de serviço, garagem. Tipo 02, 03
e 04: suite + 02 qtos, sala estar /

janter, cozinha, área de serviço, sacada
c/ chur, bwc, garagem. A partir. R$
104,500.00· Entrada + Pare, em até

50 x Entrega: Janeiro/2010.

Ref 2055 • Apartamento- Plçarras-
200 m'· R$ 320,000.00·

Cobertura dup .• Parte inferior. sala
de estar / jantar c/ sacada, cozinha,
área de serv., 3 dorrnnoríos- sendo
1 surte. Parte superior.l surte, salão
coberto c/ chur., área desc. c/ vis1a

p/o mar.

LANÇAMENTO 2064· Residencial
Paradise • Vila Nova- Apartamentos
planos e dup�x. Opções com: 03

dorrntõríos, ou surte + 02
dormltóríos ou surte + 01

aorm.óno. Apartir de 103,550.00.

2049 • Apartamento· Czerniewicz .

60 m'· R$110,000.00· 01 qto,
saia, mini cozinha, lavabo, banheira
hidro, sauna seca, úrnda, piscina,

sala ginástica.

2046· Apartamento· Centro-
107.48 m'. R$ 290,000.00·01
surte, 02 qtos, sala tv, sala jantar,
cozinha, área de serviço, 02 vagas

de garagem.

2062· Apartarrantc- Baependi •

100 m'. R$110,000.00· 01 surte,
02 qtos, saia, copa, cozinha, área

de serviço, garagem.

2056 • Prédio· Barra do Rio Cerro .

600 m'. R$ 600,OÓO.00· prédio
com 10 qurtinetes, com garagem

individual.

" {'i:"
1IC:''::l 1-
2018 • ResiderK:ial �cenzi • �Ia

Nova· R$ 85,900.00·02 qtos, sala
de estar / jantar, bwc, cozinha,
sacada c/ churrasqueira, área de

serviço, garagem. Entrada + Pare.
em 50x Entrega: Janeiro / 201 O.

2058 . Ed Santa Catarina . Vlla
Nova· R$ 175,000.00·

Apartamento no 2' andar- n' 204.'
Com 01 surte c/ sacada, 02 qtos,
bwc social, cozinha, área de

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

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· cemro- 110
m'. R$ 198,000.00 • 01 surte, 02
qtos com sacada, bwc, sala tv, sala
jantar, cozinha, área de serviço.

garagem.

2067· Apartamento- Res. 'Iomntc
cemro- 132.00 m'· R$

215,000.00 . 01 surte, 02 qtos,
bwc, saia, cozinha, área de serviço,
sacada cj churrasqueira, garagem.

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

de serviço.

't�
Ref1 079 . Casa- Ilha da Figueira •

182 m2• R$ 240,000.00·03 qtos, 02
bwc, sala, cozinha, escritório, garagem
para 03 carros, piscina, chur. Aceita
apto de ménor valor no negócio.

1101 . Casa- Vila Nova· 270.00 m2 •

R$ 290,000.00 . 04 qtos, 02 bwc,
sala, cozinha mobiliada, churrasqueira,
varanda, área de serviçe, despensa,

garagem pI 02 carros.

1112· Casa- Jaraguá 99 180m2•
R$ 250,000.00 • 01 suite, 02 qtos,
sala, cozinha, copa, área de serviço,
bwc, área de festas, 02 vagas de

garagem, jardim, lavabo.

previlegiada c/ ótima vista panorarnca,
cl terreno área total de 1,750.00. Parte
sup: escritório, sala estar I jantar, bwc,
cozinha, 03 qtos, suite. Parte.iril: qto
empregada, área de serviço, chur.

. 1094· Casa- Vila Rau ·136.30 m2
. R$ 210,000.00 - 01 suite, 02 qtos,
bwc, cozinha mobiliada, copa, sala,

área de serviço, 02 vagas de
garagem.

2040· Apartamento- Eil. Jaeser
Czernlewlcz- 124.00 m'· R$
155,000.00·01 surte, 02 qtos,
sala para 02 ambientes, copa,
cozinha, bwc, área de serviço,

garagem, sacada c/ churrasqueira.

2063 • Predio • Santa Luza • Área
total de 1,275.00· R$ 410,000.00·

. Predio com saia comercial e

apartarnsrro- 01 surte, 03 qtos,
saia, copa, cozínna, bwc.

R$ 40,000.00 • Terreno
loteamento Residencial Demathe.
6071 • Terreno • Jaraguá 99
325.00 m'· R$ 45,000.00
6058 . Terreno • Jaraguá 99 •

402.75m'· R$ 50,000.00
6052· Barra do Rio Cerro- 339,29
m'· R$ 52,000.00·303,38 m'. R$
46,000.00 . 333,48 m' . R$
55,000.00
6070· Ierreno- �Ia Lenzi- 312.00

m'· R$69,000.00
6069· Isrreno- Barrado Rio Cerro-
430.00 m'· R$ 76,000.00
6028 • Água Verde· 756 m' • R$
90,000.00.
6078 • Terreno . Água Verde •

581.32 m'· R$ 90,000.00
6057 • Terreno· Ilha da Figueira •

618.87m'· R$98,000.00
6082 • Terreno· Chico de Paula·

1,195.00m'· R$1 05,000.00
6081 • Terreno . Vila Bau . 550 m'.

R$106,000.00
6083 . Terreno . �Ia Nova- 684.00
m'· R$130,000.00
6061 . Schroeder· 892.00 m' • R$
149,000.00 • Terreno central,
topografia plana, frente para rua

prínclpal
6050 • Ierrenc- Jaraguá Esquerdo-
900.00 m'· R$165,000.00
6072 • Terreno . Nereu Ramos .

1,900.00m'· 265,000.00
6063·llha da Figueira ·4,820.70 m'
• R$ 290,000.00· Terreno localizado
na pnncipal . 50 metros do Salão
Vrtória.
·6054 • Terreno . Czernewicz •

1 ,037.40m'· R$ 330,000.00
6030 • Ilha da Filueira . Rua Rinado

Bogo·1,161m'·R$400,000.00·Área
Comercial. El<:elente oportundade!
6060 • Oentro - 2,355.63 m' . R$
850,000.00 . Terreno ns área
central.
6067· Rio Cerro- 20,000.00m'· R$
1.200,000.00
6048 ·lIhada Filueira· 22,774.38m'·
R$ 2.300.000,00· Terreno Comercial e
/ouirdustrial.
Iermno- tot. Rrenzi ·1.125 m' .
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CASAS
ReI. 2711 - Garibaldi - 4 dormitórios. 1 bwc, garagem R$ 55.000,00
Rel.2921- TilaMartins-2 dormitóriós, 1 bwc, casa de madeira R$68.000,00
ReI. 2451 - Estrada Nova - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 70.000,00
ReI. 21 01 - Sehroeder - semi acabada, 3 dormitórios, bwc, garagem R$ 79.000,00
ReI. 2452 - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 82.000,00
ReI. 2111 - Guaramirim - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000,00
ReI. 2421 - Figueira - 2 dormitórios, bwc, garagem, R$ 85.000,00
ReI. 1401 - Barra Velha - casa 5 dormit.demais dependo R$95.000,00
ReI. 2721 - Vila Lenzi - 3 dormitórios, 1 bwc R$1 05.000,00
ReI. 2411 - Figueira - 3 dormitórios, bwc, garagem R$11 0.000,00
ReI. 2491 - Tila Martins - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dependências -

R$110.000,00
ReI. 2371 - Chico de pauta - 3 dorm., 1 bwc, 1 vaga de garagem R$11 0.000,00
ReI. 2161 - Figueira - 3 dorrnitérios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$110.000,00
ReI. 1901 - Rau -1 suite, 1 dormitório, bwc, garagem p/dois carros. R$11 0.000,00
ReI. 2561 - Vila Lenzi - 3 dormitórios. 1 bwc, garagem, demais dependências. R$
110.000,00
ReI. 2941 - Vieiras - 4 dormitórios, 1 bwc, casa de madeira R$112.000,00
ReI. 2681- Estrada Nova-3 dormitórios, 1 bwc, 79m2 - R$116.000,00
Rel.l091- 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de festas
c/chur. e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficina R$160.000,00
ReI. 2581 - Vila Lenzi - 2 suítes, 3 dormitórios, 2 bwc, demais dependências, garagem
R$160.00Q,00
ReI. 831 - Vila Lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc, su�e, chur., cozinhaR$ 200.000,00
ReI. 1512 - Barra Velha - Sobrado c/ suíte, 2 dorm., lavabo, churrasqueira R$
200.000,00
ReI. 2141 -figueira- Sobrado c/suíte, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$ 210.000,00
ReI. 1211 - Vila Lenzi - Suíte, 2 dorm., chur. R$ 250.000,00 - ótimo para ponto
comercial,
ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000,00
ReI. 1831 - Casa - Chico de Paula - 4 dorrnnéríos, 2 bwc, garagem, demais dep.
Próximo Igreja São Judas Tadeu. Terreno de 3506m2 R$ 245.000,00
ReI. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
ReI. 1911 - Figueira - suite, 3dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000,00
ReI. 2601 - Centro - 206m2 -1 suíte, 4 dormitórios, 2 bwc R$ 4:;:0.000,00
ReI. 1521 - Baependí - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol R$
450.000,00
ReI. 281 - Penha -casa alto padrão "frente p/ o mar" R$ 550.000,00
ReI. 2631 - Jaraguá Esquerdo - 3 suítes, 3 dormitórios, lavabo, dependência
empregada, piscina - Casa alto padrão - R$ 750.000,00
APARTAMENTOS

construtora. entrega junho/2009
ReI. 2291 Apto - Vila Nova - entrega em janeiro de 2010. A partir de R$ 85.900,00
Entrada + 63'9,20CUB atualizado pelo CUB
ReI. 1671 - Vila Lalau - apto em construçãe, Residencial Vermont, com 2 dormitórios,
sacada c/churrasqueira, garagem, a partirR$l 05.000,00
ReI. 2302 - Nova Brasília - 1 suite c/sacada, 2 dormitórios, bwc, 1 vaga de garagem,
Entrega em setembro 2009 R$11 0.000,00
ReI. 2931 - Terreno - Vila Lenzi com 442m2 -115.000,00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suíte, 2

dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur. c/119m'. R$145.000,00
ReI. 2401 - Centro - Ed. Isabella - 1 suíte, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de garagem R$
160.000,00
ReI. 2321- Centro -suite, 2 dorm., bwc, 1 vaga de garagem. R$165.130,00
ReI. 2341 - Bombinhas -1 sine. 1 dorm., sacada c/chur., prédio c/ piscina, playground, área
de festas, elevador. R$ 250.000,00 - Ace�a troca c/imóvel em Jaraguá.
ReI. 2001 - Vila Nova c/I suíte, 2dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
ReI. 2621 - Balneárío Camboriu - próximo igreja Santa Ines - 1 súíte, 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
ernp., 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina privativa e demais dep.
R$1 500.000,00 (entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.

TERRENO

Rel.1731-JaraguáEsquerdoR$50.000,00
ReI. 2472 - Terreno - Rau -416m2- R$ 50.000,00
ReI. 2352 - Terreno - Jaraguã Esquerdo - 300m2 - R$ 55.000,00
ReI. 2461 - Terreno - Barra do Rio Cerro - 510m2 - R$ 65.000,00
ReI. 2671 - Terreno - Figueira - 380,80m2 - R$ 65.000,00
ReI. 2691 - Terreno - Amizade - 429m2 R$ 69.000,00
ReI. 774n75 - Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 80.000,00
ReI. 2561 - Terren.o - Vila Lenzi c/ casa de madeira - 634,50m2 R$11 0.000,00
ReI. 2481 - Terreno - Víla Lenzi - 420m2 - R$125.000,00
ReI. 2731 - Terreno, Água Verde - 900m2 R$160.000,00
ReI. 2351 - Terreno - Jaraguá Esquerdo - 886m2 - R$175.000,00
ReI. 1941 - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00
ReI. 2431 - Area - Braçinho - 22.000m2 R$ 280.000,00
SjTIO / CHÁCARA .

ReI. 861 - Molha/Massaranduba -260.000m' R$ 135.000,00
ReI .1141 - Garibalde - areade 5777m2 com casa R$ 220.000:00
ReI. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663 - Massaranduba - 71agoas casas, area de lesta 238.000m'. R$ 600.000,00
SALA COMERCIAL

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

Ref.2151 - Apto - Água
Verde, com 2 dormitórios
e possibilidade de 3, 1

vaga de garagem. R$
109.000,00

ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suíte, 2
Rel.2701-Salacomereial-Rau,salãodecabeleireira completo R$ 65.000,00

dormitórios, bwc, cozinha, lavanderia, garagem, sacada c/ churr. Entrada + linanc. c/ R'el. 517 _ Comercial R$ 74.000,00 _ Chico de Paula com 458m2

ReI. 2261 - Casa comercial -

Centro - 2 suites, 3 dorm., 3
BWC, gar. p/4 carros, e casa
dos lundos c/2 dorm., closet.

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

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 -

prox 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 "ALERIO�
fi

illm.@L.\���4:1$�Wf#_:��I���;}'Ji'@:;:!-"

ricardocimoveis@gmail.com

Corretor de Imóveis
3.055-0191

o
'<C
I-
z
<C
....
a..

8808-5378
8837-8299

R:João Marcatto nO 265 • Sala 05 Ed.Mônaco • Centro

Cod123 - Terreno cf 420,OOm2, na Vila Lenzi.

R$90.000,OO
Cad. 056 - Terreno c/17.680m2 no centro de

Guaramirím. Próx. ao trevo principal.
.

Consulte-nos.

Céd.157 - Casa de
alvenaria com 3

quartos no bairro Vila
Lenzi. R$ .140.000,00

Cód.156 - Casa mista
com 3 quartos no

bairro Ilha da Figueira.
R$ 130.000,00

Cod130 - Casa de alv
c/3 quartos, em

Schroeder.
R$130.000,OQ.

Cod.146 - Casa mista c/
Cod.155 - Casa de alv. 3 quartos + galpão de
com 2 quartos no

.
170m2, e terreno com

bairro Chico de Paulo. 774m2, no bairro Vila

R$ 11 0.000,00 � Nova. R$-250.000,00

Cod: 149 - Casa de alv
com 2 quartos, no
bairro Amizade,
R$ 70,000,00

madeira com 4 quartos,
no bairro Santo Antônio,

R'$ ..69.000,00

Cod140 - Casa de alv. cf 2
quartos, no Bairro João Cod107 - Casa de álv.

Pessoa. Portão .eletrônico e
'

com 3 quartos, na Ilha
alarme, aceita da Fígueira,nnancameno.

R$ 85 000 00R$85.000,OO, ' ,

Cod.151 - Casa de
alv com 1 suíte + 2

quartos no bairro
Ilha da Figueira,
R$170,000,00.

Cod135 - Casa de alv
c/4 quartos, bairro São
Luis. Pode ser financ.
Valor R$170,OOO,OO

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

bairro Vila l.:alau.
Pode ser financiada.

R$ 260.000,00

Cód.158 - Casa de alv.
Cod118 - Casa de alv. c/ com 3 quartos + sala
3 quartos, Tifa Martins .. para comércio no bairro

R$118.000,OO Tifa Martins. Aceita-se
Aceita financiamento. carro QU terreno.

R$ 160.000,00

www.schellercorretordeimoveis.com.br"_.•,,'

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

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

Apto. nO 404 - dois dormitórios, bwc, sala de estare
jantar, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e

uma vaga de garagem. R$127.000,OO
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

consíruçãe cf suíte
mais dois dorm. cf
sacada, bwc social,
sala, varanda,
cozinha, lavanderia,
área de festas,
garagem para dois
carros e despensa.
R$ 380.000,00.

AMIZADE - JARDIM DAS
ACÁCIAS· Terreno por
R$ 65.000,00

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 :

REF001 • Ed. Carvalho
- Apto c/3 qtos (1

•

suíte), sala 2 ambientes,
sacada, cozinha
mobiliada, dep.
completa, garagem.

REF062·
Czerniewicz . Ed.
Jaeser - A�to todo
mobiliado, c/ suíte
+ 2 quartos, sala,
cozinha, 2 vâgas
de garagem.
R$ 180.000,00

REF054 - Champs
Elysses· Lotes a partir .

de R$ 92.650,00 -

Loteamento nobre,'
residencial, consulte
opções.

i
·1

!
i
�

REF071 • Aguarde
Em breve mais um

Lançamento na

Região Cenlral !!.!

Rua 28 de Agosto. 1445
EM GUARAMlmM

REF 036 - Rio Molha - Área cl
167.000m' cl casa alv. cl suite + 2

quartos, sala 2 ambientes, copa/cozinha.
área de serviço. RS 250.000,00

REF009 - Vila Nova
- 542,4m' cf casa de
madeira, plano,
excelente loc. para
prédio ou residência
de alto padrão.
CONSULTE-NOS!

REF003 - Vi� Rau - Sobrado
cf surre mob. + 2 quartos,
saa de estar, Iv e jantar,

copa/cozinha mob., garagem
pi 4 carros, amplo jardim.

CONSULTE-NOS! REF 030 - Czerniewicz· Casa com 1
suite + 3 quartos, 2 saas,

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

constr. CONSULTE-NOS!

. , .

irnovers
CIECIUOW

REF901 . Guaramirim -

Centro - Aptos cf
50,OOm2, cf 2

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

R$ 70.000,00 (próx.
escola carrossel)

, .�"·7
._ t;W'�".," �

""

�.��'" ?�:

;&':1,'
.

'-,,-�" "'�. �

REF945 - Rio Branco - Lote com

570,75m' com casa de madeira
com 2 qtos, bwc, sala, cozinha,

despensa, garagem. R$ 38.000,00

REF932 - Centro - Casa alv. cf 4
quartos,3 bwcs, 2 salas, área de

serviço, chur,.Lote cf 743,2m'. R$
250.000,00
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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
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RENATO Corretor de Imóveis
STEFANI (47) 3371-8851 - 9993- 3881CREC114.407

Veloso, N° 88· lâçalgÜadg;ftar%!$;(1),J�'stI3tanitb.@�.i�llst.'CloqlilDrií!\I!\111Ifl.'*
o CENTRO - APTO. 1 SUITE 2 QUARTOS
NEGOCIAVEIS

, o FIGUEIRA - TERRENO 1300M2 PROX.
PONTE R$ 75 MIL
o MOLHA - ÁREA COM 300 MIL 2,
NEGOCIAVEIS
o GUARAMIRIM - TERRENOS 500 M2 R$
35.000,00 ENT. FINANCIA
o PORTAL· TERRENO 400 M2 ASFALTO R$
55 MIL NEG.
o SANTA LUZIA - CHACRINHA 60002, R$ 55
MIL TROCA P/CARRO ,

o ITAJUBA - CASA 2 QUARTOS E OEMAIS
DEP. R$ 45 MILAC. CARRO .

o PiÇARRAS -:- TERRENOS 320 M2, RUA

CALÇADA, ESCRITURAS R$ 40 MIL
o RAU - APTO 2 QUARTOS LINDO TROCA

I POR CASA R$ 90 MIL .

I..
o SANTA LUZIA - CHACRA, CASA, GALPÃO,

i CACHOEIRA 11 o MIL NEG. PARCo
!

o VILA NOVA - TERRENO 400 M2 PROX.
PMJS R$1 00.000,00
o VILA NOVA - TERRENO' 600M2 ALTO R$
55.000,00
o VILA LENZI - CASA 2 QUARTOS PROX.
WEG.I R$ 85 MIL CEF.
o AGUA VERDE - CASA MISTA 3 QUARTOS
R$110 MILNCTROCA
o VILA LENZI - CASA 1 SUITE 2 QUARTOS
PROX. POSTO R$ 200 MIL TROCA APTO. OU
CHACRINHA
o AGUAVERDE- TERRENO MURAD040QM2
R$ 65.000,00
o AGUA VERDE - TERRENOS 400 M2
ESCRITURA R$ 50.000,00
o AGUA VERDE - TERRENO 600M2
COMERCIAL R$ 60.000,00
o AGUA VERDE - TERRENO 390 M2 R$
45.000,00 ESCRITURA
o BAEPENDI - CASA 3 QUARTOS ACEITA
TERRENO

OFERTA DA SEMANA
APTO. CENTRO 1I

I
i

I
I
g
I
I

i CASA VILA

! LENZI 200 MIL
COM TROCA

APTO.

QUARTO, DEMAIS DEP.

GARAGEM. R$ 50 MIL,
MAIS PARCELAS TOTAL

R$ 85 MIL.

FINANCIAMENTOS
FACILi

SEU CR
,IUNTOA

• AQUlSIÇAo DE TERRENO + CONSTRUçAo
• lOTEAMENTO PROPRIO • CASAS PRONTAS

;.'

PRÓX. ESTOFADOS BELi.'ARTE - CASA COM 2 QUARTOS, SALA E
COZINHA fNTEGRADA. BWC, AREA DE SERViÇO E GARAGEM

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

DOCUMENTAÇÃO PI FINANCIAMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

UTILIZE SEU FGTS NA COMPRA.

HELIAN·O ORIBJ<A (47) 8428-2835
Corretor de imóveis CRECI14999F 8412-8933
fu'iO!lfi(�('ut�05 iínõvei$�p5ftli, www.imoveisjaragua.com.brheliano@imoveisjaragua.com.br

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

APARTAMENTOS
Ref 201 o 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. Vilalalau 409m'
4021 Três Rios 380m'
4025 João Pessoa 350m'
4018 Amizade - ViII e de Lyon 330m'

CHÁCARAS
Ref3012naBarra.124.000.00m'
Ref 3013 Schroeder 12.500m'
Ref 4050 Rio da Luz II 185.000m'
ideal para Reflorestamento
Ref 4055 Rio Cerro II 870.000m'
ideal para Reflorestamento
Ref 4057 Fazenda em Corupá
6.335.000m' ideal para Reflorest.
Ref 3030Chácaracom casa no Amizade

R.2038AptoBalneáJioCambunú179.00m'
R.4030 Schroeder1.200m'R$ 35.000,00
R.4025 Vila Lalau 409 m' 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

CORRETOR
DE IMÓVEIS

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

uma área de 130,00m' e terreno
de 525,00m'. R$ 8Ó.000,00

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

. 378,00m'. Aceita carro como

forma de pgto. R$ 55.000,00

com 140,00m' e terreno com

421,61m'. R$160.000,00

237 - Sítio - Ribeirão Grande do
Norte com 123.300,00m', com

.

água corrente, plantação de arroz,
banana. R$ 700.000,00.

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

390,OOm'. R$ 50.000,00

235 -Schroeder, terreno com

2.357,60m'. R$ 53.000,00

rERRENOS
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 bf 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 425,51 m'

083 - Schroeder, 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 11.470,00m' (ótimo pf indústria)
115 - Nereu Ramos, com área de 1.1 OO,OOm'.
126 - Nereu Ramos, terreno com 490,98m'.
236 - Schroeder, terreno com 1.171 ,00m'

Bi.ENit1i.1f_••'�lg•••••
078 - Czerniewicz, cf 93,90m' de área privativa,aceita permuta cf casa ou carro como forma de pgto. R$140.000,00

R$ 500.000,00
R$ 120.000,00
R$ 750.000,00
R$ 80.000,00

R$ 50.000,00

R$ 45.000,00

R$ 40.000,00

R$ 38.000,00
R$ 280.000,00
R$ 97.000,00

48.000,00 "

024 - Vila Rau, sobrado cf 219,OÓm' e terreno cf390,00m'. Mais uma edicula de 70,00m'. Negociável. R$ 165.000,00
028 - OURO VERDE - casa de alvenaria cf 200,00m' e terreno cf 329,00m'. R$ 200.000,00
031 - Ilha da Figueira, casa de alv. cf 132,00m' e uma de mad. de 60,00m' cf terreno de 525,00m' R$ 150.000,00

(aceita apto de menor vaiarem Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
,063-Nereu Ramos, casamista com 144,00m' eterrsno com 760,OOm'. Aceit'J imóvel em Corupá R$100.000,00
080 - Vila J"enzi, Sobrado cf 258,00m' e terreno cf área 418,12m'. aceita apto de (-)valor, casa ou terreno. R$ 280.000,00
091 - Tifa dosMonos, casa de alvenaria com 156,1 Om' e terreno com 380,70m'. R$105.000,00

R$ 70.000,00

R$130.000,00
R$ 150.000,00

092 - Tifa Martins, casa mista com 40,00m' e terreno com 322,00m' .

093 - AMIZADE, casa de alvenaria com 137 ,38m' e terreno com 321 ,32m'.
100 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 156,60m' eterreno com 392,00m'.
Aceita casa de menor valor em Nereu Ramos.

,

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

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 175.000,00m'.
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, apartamento R$ 350,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO mFIM-OE-SEMANA, 17(18 DE JANEIRO DE 2009IMÓVEIS
VENDE-SE TERRENO

com 30.000m2, próximo a malwee. Rua

Hodwig Hanemann. R$ 200.000,00

VENDE-SE TERRENO

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

ALUGA-SE SALA COMERCIAL

prÓl(; Prefeitura de Jaraguá do Sul.

(47) 3376-4262
PLANTA0: ELTON 9192-7300/ JOAO 9196-0445/ JONAS 8824-5411

SITE: WWW.GERENTIMOVEI8.COM
E-MAIL: ELTON@GERENTIMOVEIS.COM

Tina

"INVESTIMENTO CERTO É AQUI"Florentina Fiedler ICORRETORA DE IMÓVEIS
Creci nO 9839 BR 280 km 69, esquina Edward Krisch. n'29 - Sala 01- Água Verde - Jaragua do SuVSC

(47) 3370-8097 I 9163-4439

Rua Walter Marquardt, 2155 - Jaraguá do Sul - SC

REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA
IlIICVCD
=:: = =-- :: =--::�=====:

CASA NO GIAR
QUARTOS E DEMAIS

435,OOM2 AREA CONSTR,UIDA .

.,242,OOM2 PODE SER FINANCIADA.
VALOR R$160.000,OO COO. 30

'�JV�
VENDE, ALUGA, ADMINISTRA IMOVEIS

PARA LOCAÇÃO E LOTEAMENTO PROPRIO.

CASA + SALA OOMERCIAL
NOVA;C/TERRENO 384,OOM2 AREA
CONTRUIDA 250,OOM2 04 QUARTOS E
DEMAIS DEPENDENCIAS VALOR R$

168.00�,OO coo, Z7

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

CASA EM BARRA DO SUL, SENDO 02
QUARTOS E DEMAIS DEPEDENCIAS, CASA
Ci 90 M2 ETERRENO C/303,75 M2. VALOR

R$ 36.000,00 COD.28

CASA NO BAIRRO ESTRADA NOVA; SENDO
03 QUARTOS E DEMAIS DEPENOENCIAS,
CASA C/130 M2 E TERRENO 01420 M2.

VALOR R$ 98.000,00 COO. 08

TERRENO EM NEREU RAMOS,
BONITO E OTIMA LOCAUZAÇÃO, Ci 15.000

M2. VALOR R$1.000.000,OO COO.32

Seu imóvel está aqui.

[bJ
HABITAT

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

.. , ..

CRECI1563-J �

°VENDE @ALUGA
oADMINISTRA

MORADAS DA SERRA - Localização privilegiada, espaço gourmet, com
forno de pizza, churrasqueiras deck e piscina e play ground, coberturas

especiais. Rua Hilario Floriani esquina com Joao Planinscheck (ao .lado da

jartec). Aptos torre B - 01 suite mais dois quartos sacada com churrasqueira,
entrega a partir de março de 2009

www.imobiliariahabitat.com.br -206: Apartamento Edifíei
rão 222,24m2 no Centro. 03
cf close!), sala jantar e estar,
Lavanderia. Sacada com oherr3371.8009

VENDA DE CASAS

• ReI. H 109 - Casa de Alvenaria - 3 quartos, murada, vaga para
garagem para 2 carros, piscina e cnur, Bairro Vila Rau. R$
180000,00
• ReI H 110 - Casa Alvenaria Terreno 14x28 Casa 140m' Rua: São

Miguel Valor R$130.000,OO
• ReI HIll - Casa pré-moldada - NoBairro Nova Brasllia Valor R$
90.000,00Aceita-se terreno. '

: ReI H 112 Terreno - Com casa em alvenaria Rua: Ricàrdo Hass
Bairro Nova Brasilia •

• ReI H 113 - Casa em Alvenaria com 1 suíte + 2 quartos. Rua: Alvino
Stein, n" 960. Bairro Jguá EsquerdoValor R$140.000,OO

ALUGUEL DE CASAS

• ReI H 606 - Casa em Alvenaria - Mobiliada - Casa com 1 qto, sala,
cozinha, Bwc, área de serviço, garagem - Rua: Paulo Kliztke, n' 70.
Bairro Amizade. Valor do aluguel R$550,00

.

• ReI H 604 - Casa com 3 quartos,sala, cozinha, Bwc, área de serviço,
garagem. Rua,.Exp. Gumercindo da Silva, n" 630 (prox.do antigo
ministério do trabalho). Bairro Centro. Valordo aluguel R$ 650;00
• ReI H 601,-Casa em Alvenaria - Chico de Paula- Com 3 quartos, sal�!
cozinha, Bwc, á/ea de serviço, garagem. Rua; Pedro Arcino pias, sln';

•

tot Corupá. Valordo aluguel R$550,00

LOCAÇÃO
APTOS

(Antigas instalações do Sesc)
• ReI H 700 Galpão com aprox 200 m' - Bairro Chico de Paula - Rua:

Joaquim Francisco de Paula, n' 3.815 (antes damenegottimalhas) Valor
doalugueIR$800,00
• ReI H 702. Galpão com aprox. 150 m' - Bairro Chico de Paula. Rua:
Joaquim Fransico de Paula, n' 3.815 (antes da menegotli malhas) Valor
do aluguel R$400,00 'J0
• ReIH 704 Sala Comercial-No Centro (Equipada com divisórias, balcão
para Auto Atendimento) Com aprox. 90 m'. Rua: Exp. Gumercindo da

,

Silva, n' 638 (Antigas Instalações do Ministério do Trabalho) Valor do
aluguel R$ 800,00

cozinha, Bwc, área de serviço, garagem. Rua: �artin Sthal, n" 246 ap
102. Valor do aluguel R$ 550,00 + condomínio

• ReI H 504 - Apto - Vila Rau - Com 3 quartos, sala, cozinha, Bwc, área de
serviço, garagem. Rua: Luciano Zapela, n'12 ap 201 2' andar (prox
Unerj). Valor do aluguel 550,00 (condominio já incluso)
• ReI H 505 - Residencial Arnízade- Bairro Amizade. Apto com 3 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, Bwc, garagem. Rua: Arthur Gunther, n"
220 Bloco 1 ap204. ValordoalugueI450,00+ condornínlo

• ReI H 501 - Edifício Isabela - Bairro Centro - Apto com 1 suite, + 2

quartos, cozinha, sala, área de serviço, 2 Bwc, sacada, garagem. Rua:
Procópio G. de Oliveira, n' 1.320 ap 304 4' andar. Valor do aluguel R$ .

800,00 + condomínio• ReI H 502 - Edíficio SaionaraApto com 3 quartos, sala, cozínta, área de
serviço, Bwc Rua: Canos Frederico Ranthum n" 17245 - aplo 103 Bairro

Santa Luzia. Valordo aluguel R$ 408,00
• ReI H 506 - Edíficio Vargas - Vila Nova - Apto com 2 quartos, cozinha e

copa (conj), sala, área de serviço. Bwc, vaga pra garagem. Rua: Martin

Sthal, n' 246 ap 202. Valor do aluguei 550,00 + condomínio

• ReI. H 603 - Casa em alvenaria (Sobrado) Casa com 2 quartos, sala,
cozinha, 2 Bwc, área de serviço, gáragem. Rua: Arduino Perine (lateral)
sln' Bairro: Jaraguá 99 Valor do aluguel R$ 400,00
• Ref H 503 - Edifício Vargas - Vila Nova - Apto com 2 quartos, sala,

VENDA DE TERRENOS

• ReI: H-316-Terreno central próx, Scar. Àrea total: 2.721,8501'
• ReI. H-322: Terreno na Vila Lenzi (pró. Arena) área 528,00m'. R$
80.000,00
• ReI H 315 Terreno - com 360m' - No centro Rua: Uruguai. Valor R$
170.000,00
• ReIH 311 Terreno com 815 m' - Rua: Preleito Jose Bauer - Três Rios do
Sul-VaJorR$110.000,00
• ReI H 312 Terreno de Esquina com 413 m' - Loleamento Beira Rio
Valor R$ 60.000,00

• ReI H 600 - Casa de Alvenaria - Sanla Luzia. Com 3 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, Bwc. Rua: Carlos Frederico Ranthum, n'
17400. Valor do aluguel R$408,00
• ReI H 605 - Casa de Alvenaria - Loteamento Grützmacher - 1 suíle + 2

quartos, cozinha, sala, Bwc, e área de serviço. Bairro Três Rios do Sul-
Valor do aluguel R$1.100,OO .

• ReI H 607 - Casa em Alvenaria - Bairro Baependi - Casa com 1 quarto,
sala, cozinha, copa, área de serviço, Bwc, e garagem. Rua:Alonso Bartel,
n" 293. Valor do aluguel R$ 480,00

ALUGUEL COMERCIAL

• ReI H 701 2 Salas comerciais - própria pi escritório e consultório. Ed. Ana
lsabell' andar, com aprox. 6001'. Centro. R$450,OO +condominio

• Rei H 703 Sala comercial - com aprox. 55m' - No Bairro Vieiras Rua:
Manoel Francisco da Costa, n" 417Valordo aluguel R$600,00
• ReI H 602 EM BREVE DISPONIVEL PARALOCACÃO. Casa Comercial
No Centro Rua: Pres. Epitácio Pessoa, n01273/1275 Vaiar: R$ 3.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

Venha conhecer o Residencial Mont Vermorit,
onde conforto, bom gosto, ótima localização
e segurança são valores agregados. Comece
o ano com o pé direito, dê um 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,

�playground e salão de festas K
.

·Localização privilegiada em local '"

nobre. na rua 13 de maio (Champagnat) $
·Financiamento Direto il

com a Construtora. i
.E

Que tal começar mu,dando de endereço"

HEXAGOtAl
enge:nharia&construções

Construindo qualidade de vida

Agende uma Visita
pelo fone 47 3275-1447

Visite nosso site:

www.hexagonalengenharia.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



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

imobiliária

.com
QUATRO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!

Feliz 20091
CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!t-;

r-,
(")
N

Ü
UJ
o::
o

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

(47) 3055-2400

ReI. 15.131 - Amizade - Sobrado novo c/ 139,29m2-
suíte c/ sac - 2 dormit - bwc - sala estar/jantar - coz -

lav - área de festas c/ churrasq - garagem privativa.
R$ 172.000,00, estuda proposta.

o Empreendimento terá:
- Campo de futebol;

- Quadra de Vôlei;
- üuíosqias com

churrasqueiras;
- Playground (espaço kids);

- Bosque ecológico;
- Redário.

GiânRamá ReI. 20.445 - Centro -

RESIDENCIAL GRAN RAMA

____------- Apto 100% novo c/ 65,40m2 c/
2 dorrnit, - bwe soeial- sala de
estar - cozinha - área de
serviço - sacada c/
churrasqueira - 1 vaga de
garagem - área de lestas -

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

ReI. 20.438 - Vieiras - RESIDENCIAL COSlA DO SOL - Apto c/ 2 dormi!. -

sala de estar/jantar - sacada c/ churrasqueira - eoz. - área de serviço - bwe
- garagem privativa. Prédio c/ playground - salão de lestas - portão e

porteiro eletrônico - interfone. R$105.000,OO

ReI. 10.636 - na Martins - Casa de
aIv. c/ 4 dormi. - 2 BWS - sala de estar

- 2 GOZ - área de serviço - garagem.
ótima localização, acerta outro imóvel

no negáeKl. R$ 80.000,00

ReI. 30.562 - Bairro Amizade,
Terreno residencial c/ 300,00 m2.

R$ 40.000,00

Jaraguá 99 - Excelentes terrenos
bem próximo a Malwee. Lotes a

partir de R$ 37.QOO,00 c/ entrada e

o saldo parcelado direto c/ a
imobiliária

.

e/3 dormi!. - 2 bws social - sala de
TV - sala de estar - eozinha
despensa - área de serviço -

garagem. R$ 182.000,00.

ReI. 10.606 - Tila Martins - Casa de
alv. c/ 2 dormi!. - 2 bwe social -

copa - cozinha - área de serviço -

garagem. R$ 80.000,00

alv.c/ t suite ee/ sacada - 2 dormi!. -

3 bwe - sala de estar/jantar - sala/tv
- eoznha - depósito - lavanderia

garagem p/2 carros - área de lestas.
R$ 270.000,00

ReI. 10.622 - Vila Rau - Casa de alv.
pode ser usada como sala comI. c;
3 dormi!. - 3 bwe - sala de TV - 2
salas de estar - cozinha - eopa
closet e escritório. R$ 310.000,00

Ref. 30.578 - Bairro Santo Antonio -

Excelente terreno bem localizado c/
324,00m2. Terreno plano pronto p/

construir. R$ 28.000,00 ,

ReI. 10.621 - Vila Lenzi - Casa c/
sUITe - 2 dormit - sala - cozinha
bwe - garagem p/2 carros. R$

150.000,00

,_6.t!'F' .

. "._k"."_�L.Ji�·
i '!:

'·:��.��i1'���l;:....._.
" �::-:�;" <

ReI. 30.614 - Rio da luz - Exelente
terreno p/ loteamento, totalmente
plano. Próximo a empresa Choco

Leite. Estuda Proposta

ReI. 60.018 - Sehroeder - Terreno
totalmente plano c/ 8.250,00 m' - c/
galpão pré moldado c/ 750,00m' -

mezanino e salão para depósito -

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

e descarregar mercadoria. R$
1.300.000,00

ReI. 10.584 - Vila Lenzi - Casa de
alv. c/ 152,14m' - suíte - 2 dormIT.
sala de estar - copa - eozinha

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

ReI. 10.623 - Rau - Casa de alv. c/
2 dormi!. - bwe - sala de TV - sala
de estar - cozinha - lavanderia e

garagem. R$144.000,00

ReI. 10.626 - llFA MARllNS - Casa
dE? alv. e/3 dormi!. - 2 bwe - sala
de estar - cozinha - área de servo -

garagem. R$ 115.000,00

ReI. 15.134 - na Martins - Sobrado
Sobrado c/ 495,00m2 - 3 dorm - 2

•
.

c/ ótima localização c/ suite + 2
bwe - sala TV/estar/jantar - eoz - lav dorm!. - bwe - sala de estar - eoz. ..:

- gar - + 1 edícula cf 1 donm - bwe. área de serviço - garagem p/2
R$ 233.200,00. • carros. R$175.000,00

ReI. 10.614 - Ilha da Figueira - Casa
de alv. e/2 bwe social- 3 dorrnit. -

sala toda decorada em gesso - área
de serviço - cozinha - garagem.

R$i30.000,00

ReI. 10.631 - Tlta Martins - Casa de
alv. c/ suite + 2 dormi!. - sala de Iv -

eoz - bwe - área de servieo e c/
ótima localização. R$!.35.000,00

ReI. 10.607 - Vila Rau - Casa dealv,
localizada a 500m da Une� c/ suite
+ 2 dormlt, - sala - eoz. - bwe -

garagem. R$ 120.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

3055-3412
Ã?eatiJ�S�a Plantão de Vendas

9988-1520 I 9934-0371 I 9934-0304
HORÁRIO DE EXPEDIENTE

Segunda a Sexta - 8:00 às 12:00 , 13:30 às 18 :15

(À partir de fevereiro também aos sábados
das 08:00 às 12:00 apenas vendas)

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES
REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

e-mail: itaivan@itaivan.com.br
ARQUITETA E URBANISTA.

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

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

Matrícula 56.872
O Apartamento

Área total: 115,65m2
Área privatica: 10,50m2

01 vaga de garagem
Sala para dois ambientes
Sacada cf churrasqueira

Cozinha
Sala de serviço
02 dormitórios

Banheiro
Acabamentos
Massa corrida

Roda-tero em gesso
Piso cerâmico
Tinta acrílica

A partir de R$12S:aOO,oo
Ultimas Unidades

Apto 102 R$155.000,00-
Apto 401 R$220.000,00 -

Cobertura R$550.000,00

L

Matncula R.I 24.098

o APARTAMENTO: .

Área prr-atr-a a partir
de 109,00 m2
Surre + 2 dormêõríos
Sa a 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
Localzaçâq; �Ia Nova - 25 de Julho, esq.
com R. Guilherme Wackerhagen
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*Residencial
Veszprém
Cód.00130.001-
Apartamento na

Barra do Rio Cerro,
Com 2 quartos,
sacada cl
churrasqueira, 1
vaga de garagem cl
opção de 28

- Residencial Monte

Olimpo Cód. 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

suíte), sala integrada
com 2 ambientes,
sacada com

churrasqueira, WC

social, cozinha e

lavanderia com stendaâ

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

garagem,
bicicletário, central
de gás, portaria.

Apartamento no centro

próximo ao Angeloni
antigo. Com 1 suíte + 2 '

qtos ou 2 qtos, sala,
cozinha, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de •

garagem

- Residencial Champagnat Cód. 00017.020
Residencial com Hall social decorado, Elevador, Área de laze;
play ground, salão de festas, central de gás, água quente,

previsão para split. Apartamentos com salas integradas com
2 ambientes, 3 quartos (1 s + 2q), cozinha e lavanderia. AU:

120 m2 AT: 170m2

Residencial Alhenas
00017.018 Apto duplex
cobertura com 3 quartos
sendo 2 suítes, uma com
closet e banheira, 3
salas Gantar, estar e
home theather), sacada
com churrasqueira, área
de festas privativa cl
churrasqueira, todo
trabalhado em gesso e

luzes embutidas.

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

serviço, área de festa. sala de estariantar
conjugada com sacada. garagem para 2 vagas.
escritório no mezanino, assoalho madeira

marfim, jardim de inverno na saia, textura pé
direlto inclinado com laje. acabamento em gesso.

_'%G;'�_ •

Terreno com

247m' + casa

com três quartos.
Aceita troca por
apartamento.

Com 16.532,52m2
.
contendo 2 casas de

aluguel, 1 de alvenaria c/6
quartos, sala, copa,
cozinha, escritório,

lavanderia e sótão. 2a casa
de madeira. Localizado na

Rua Mal. Castelo Branco,
centro. R$360.000,00

Residencial Jardim das Mercedes - Vila Nova
• Apto com 2 quartos, sacada. saia, lavanderia.

cozinha sob rrsdida, banheiro cl Box temperado
+ móveis sob medida. R$80.000,OO

Casa Ilha da Figueira cod:00110.001
Terreno com 380m' RS 120.000,00 - 1 suite, 1

qlo, sala de estar, coa/copa, bwc social cf
banheira, lav., lavabo. varanda c/chur +-13001'.
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A Chave do Melhor

Negócio, agora também
em Jaraguá do Sul!.

PlANTÃO'24brs 9925-2801
3275-6885

I •

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

sacada; coz banheiro; despensa; lavand;
gas central; Depósão: saão Festas; Laje;
Forro PVC; cl garagem p/02 carros; Piso:
Ceramico. Valor: 140,000.00. Acena

proposta .Toda em tijolo a vista. Com uma

lanchonete em funcionamento

0207 - Casa, bairro Vila rau c/3 dorm.
sendo um 1 suite, closet, est. int., est.
soe., sala de jantar, coz., bwc, lavand.,
varanda, laminado de mad, 2 vagas na

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

0448 - APTOS NOVOS (úlfimas
unidades) na Barra prox. a Malwee,
c/ 02 dorm; estar intimo; estar

social; coz; banheiro; lavand; gas
central; porta gar.automat; Sacada
churrasq. Apenas 85,000.00.
Sendo 45.000,00 de entrada +

parcelamento direto c/ A
CONSTRUTORA

0659 - B.Avai:CASA CI ótima localização
em Guaramirim cl 02 dorm: 'Sala; coz, 02
wc; despensa; lavarid; ar condic.; Varanda;

Laje; CI garagem; Piso Ceramico e

TERRENO C/487.50m'. Valor 127,000.00.
Acena-se casa ou terreno Próx ao Centro

como parte do negócio.

0711 - GALPÃO C/1.300m' na Barra do
Rio Cerro CI TERRENO de 17.500m'.

Vaiar: 880,000.00. Acena-se
parcelamento.

0661 - CHÁCARA na Estrada Canivete em
Guaramirim C/6.000 pés de pupunha;
2.500 pés de banana; árvores frutíferas;
nascente de água; 01 casa de mad. e

TERRENO C/69.431 m' Vaiar: 240,000.00.
Acena-se proposta: Casa ou terreno prox.

ao centro em Guaramirim ..

0516 -Aploemfrente ao deje daWeg II

c/2 dorm. sendo um 1 su�e, est. social,
sala de jantar, sacada cl churrasq., coz.,

bwc, lavand., gás central, porta
gar.automat, salão de festas, 1 garagem,
piso: ceramico. Valor R$ 120,000.00

0759 - Apto, bairro Ilha Da Figueira c/2
dorm.sendo um 1 suíte, est. soc.saa

de jantar, sacada cl churrasq., coz., bwc,
lav., porta gar.automat, 1 garagem, piso:

cerâmico. Valor R$11 0.000,00

0768 - TERRENO CI projeto pronto pi
construir nobalrro Amizade, rua asíaftada .

Vaklr: 70,000.00. Aceita-se proposta.

0141. CASA BAIRRO TlFA MONOS
COM TERRENO DE 1.253 MTS'

R$: 70.000,0�
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Financiamentos

"
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

COMPRA I V DE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobmariaws.cpm.br

.�.S.:rÊ�NÓSSOtSl:r,E
www.imobiliariaws.com.br

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

Avai!Guaramirim vende
se' Sobrado em alvenaria

novo, com 1 suíte, 2
quartos, sala, copa,
cozinha, 2 banheiros,
lavanderia e garagem
Casa com 120m2 e

Ref 0130 Avaí/Guaramirim Casa nova em

alvenaria, com 1 suite, 2 quartos, 2 banheiros
sala, copa, cozinha, lavanderia, área de festas,
garagem para 2 carros e piscina. Casa toda

murada com portão eletrônico. RS 240.000,00

Ref 0131 Amizade! Guaramirlm Casa
Geminada, com 86m2, t sulta, 01 quarto, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia, garagem e muro.

RS 120.000,00

• ReI. 0053 Vende-se chácara .ern

GuaramirirnlBruiderthal, c! 200.000m' de

area, com mata nativa, 2 lagoas, nascente de

agua, otima para lazer, há 2.000 metros da
rodovia do arroz. R$168.000.00.
• Terreoos com '360m', ruas pavimentadas,
local com ampla infra-estrutura, pronto para
construirR$ 35.000,00
• Ref 0114 ÁvaVGuaramirim vende-se terreno
com 45Om', legalizado para Financiarrento pela
caixa economica federal. residencial Kapanema.
R$50.000,OO
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Imobiliária CRECI:2716J 3274-8844

SonhoInvest
Invista em seu Sonho!

ReI. 171 - Três Rios do
Norte � Ótima casa de alv
Cf 83m2 e cf terreno de

400m2. Pode ser

financiada via banco.
Valor R$105.000,00.

Ref. 168 - Água Verde

Ed. LE PETIT - R$110.000,OO

Apto. Novo, contendo 03.quartos, sala deestar e
jantar com sacada, 01 banheiro, cozinha, área de

serviço, área de festas com churrasqueira, portão
e porteiro eletrônico e uma vaga de garagem.

Localizado em rua astaãada, próximo a Monfort.

Pode ser financiado via banco.

ReI. 103 - Barra do Rio
Cerro - Excelente sobrado cf
300m2, área de festas com
churrasqueira e piscina.
Pode ser financiado via

banco. Valor R$ 360.000,00.

PLANTÃO
(47) 9929·8265
(47) 9973·3581

ReI. 166 - Três Rios do Sul
• Casa de alv. Cf 170m2 e cf
terreno de 499m2. Pode ser

financiada via banco. Valor
R$ 190.000,00.

Rei. 170 - Vila Lenzi - Casa
de alv. Cf suíte + 02 qtos e

demais dependênçias,
localizada em rua asfaltada

. próximo ao Material de

Construção Piermann. Valor
R$ 200.000,00.

Rei. 162 -Ilha da Figueira
Casa de alv. Cf 195m2 e cf
terreno de 420m2. Pode ser

financiada via banco. Valor
R$ 199.000,00.

Rei. 156 - Vila Lalau·
Excelente casa de alv. Toda
rnobâlada.e/ 240m2 e cf

terreno de 442m2.
Localizada próximo a WEG.
Pode ser financiada via

banco. Valor R$ 370.000,00.

TERRENOS

Ref.169-Jaraguá Esquerdo
Terreno escriturado em ótima

localização, medindo 378m2

(14 x 27), rua asfaltada. valor
R$ 65.000,00.
Ref. 167 - Chico de Paulo
Terreno escriturado e em rua

asfaltada, medindo 5.500m2.
Valor R$ 230.000,00.
ReI. 163 - Guaramiriml
Beira Rio - Terreno
escriturado, em lugar alto a

50m da Rodovia se 413,
medindo 455,44m2. Valor
R$ 34.000,00.
Ref. 159 - Chico de PaÍllo ..,.

Terreno edificado cl escritório e

garagem pi carros, medindo
342,35m2. Aceita-se

negociação por imóvel de
menor valor ou aetornóvel. Há a
possibilidade de parcelamento
direto cl proprietário. Valor R$
100.000,00.
ReI. 137 - Água Verde -

Terreno esc-riturado,
localizado próx. a UNERJ,
ótima localização. Valor R$
55.000,00.
Ref.111-Amizade-Terreno

plano medindo 345m2. Valor
R$ 58.000,00.
ReI. 106 -Vila Rau- Terreno
urbano plano, medindo
345m2, localizado próximo a

ponte em construção. Aceita
se negociação por imóvel ou
automóvel de menor valor.
Valor R$ 75.000,00.
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ATENÇÃO: II VIVENDA
Imóveis, estará a partir de
janeirof2009 contratando

profissionais de ambos os

sexos, com ou sem

experiência, para aluarem
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
dorrn. sala de estar, bwc,
COZ., e lavanderia, Térreo, R$
600,00 sem valor de
condominio

Franzener - casa alv 01 suite,
02 dorrn. sala, COZ" lavand.

bwc, garagem R$ 900,00

REF 304 - Barra - R Benjamin
t---===:---:::-::-+:--:--------::-�--------_+--------___1f_--------+_-----......:..---I Pradi 1678 - sobrado alv.,

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

IMÓVEIS

REF 278 - João Pessoa - Rua

Francisco Panstein, 204 -

(Próx. Escola Machado de

Assis) casa alv. 01 suíte com

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

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

REF 287 - Nova Brasília - Rua
José Menegotti, 180 (próx.
Angeloni novo) casa alv.

r-----------T-------------t---------�f__--------_+_---------_I_----- � 200m2, 03 dorm, sala, coz,
bwc, lavand, garagem. R$
1.400,00

com 120 m2 , com lavanderia, 01
bwc, sala, garagem por R$
1.300,00

REF 173 - Centro - Rua próx.
t--------::-=-::---::--T---''-----'----'---+---------�---------_+_-_-------_I_----......:..----I Praça Ângelo Piazera, próx.

Importway - sala cf 65,00m2.
R$'1.500,00

REF 286 - Centro - Tuffie

Mafhud, 86, (Rua do Arthur

Muller) sala comercial.sem
acabamento 120m2 com 02
bwc. R$1.500,00

Rio de Janeiro, sala comercial

t=========:::;t-----------j--=-==------i........- -----'---+- == ----r-=====--+-4120in2 com sobreloia, 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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e (O) mi
ó v e

VENDE-SE' LOTES NOS BAIRROS:
Amizade (M.I. 47.446),
Barra (M.I. 56.951),

e Guaramirim (M.I�:f22.047)' ,

EM BREVE:
-'lHes; Montsenrat mondo Fechado)

- Residencial Villagio (próx. ADV Aurora)
'" - Casas Geminadas, João Pessoa.

EDSON MÜLLER 3372-1081
CORRETOR DE IMÓVEIS
CRECI n.8530 plantao 9609-0000 19112-1700
REmílio Stein, 357 Centro (próx.Nst) ADMIf\lISTR
www.mullercorretor.com.brlimoveis@mullercorretorcombr

Cód. 1050 VENDE casa Centro -

Area +I-260,OOm' terreno:
1.140,OOm', 3 quart" 1 suíte, 2
bwc, cozinha, 3 Salas, si jantar,
2 garag, Ófimo ponto comercial.

R$ 75D mi L Aceita pare,

Cód, 20 1 O - OFERTA Apto
B, Cemboriú - quadra do mar,2
qtos. sl.Iestas/ jogos play

ground, cam.seq. sauna úmida,
Portão Eletr, Valor: R$ 210 mil.

Aceita carro até 35 mil.

Cód. 1054 Firenze 11- Casa
madeira +/- '80m2 - 1 bwc, 4
quartos, sala, copa, cozinha,
lavand, e garag, terrreno 14 x

26, + quitinete de alvenaria +1-
50m2, Valor R$ 88 mil

Bairro ÁreaITerreno* Construção". Valor
Centro 300m' 350m' 450mil
Czemiewícz 600m' 300m' 400mil
Centro 410m' 350m' 420mil

SFS)ltaguaç(; SOOm' 600m'3pav, 500mil
Aguaverde 390m' 260m' 255 mil
Centro 530m'

!
150m' 500mil

Apartamentos Local
2002 SFS/U�atuba 1 quadra domar IOm'/Suíte+2q 75mil
2009 Centro Prox. SludioFM 200m'ISúíte+3q 250mil
2012 Entrega 2009 InlaLenzí Suíte+1q 110mil
2013 Entrega 2009 Centro Suíte+2q 210mil
2014 Amizade ProxArscpum 6�m' 3q 33mil

Área
Ilha da Rgueira 544m' BOmil
Jaragu" Esquerdo 400m' 90mil
Centro(Próx Sludio )390 m' 5500111

Chácara
4041 SFSIRíboira 172DOOm' 18ITmil
4004 Barra do Rio Cerro 90,000 m' 180mil
4005 Rio Cerro II 25,OOOm' 200.mil
4006 Mass./RibGuslllvo201,OOOm' 150mil
4007 São Bonifâdo'" 242,OOOm' "(Gde Fpolis) 150mil
4008 Mass./Rib, \l,Iilde 60,00Om' 150mil

LOCAÇAO - Cód.8003
Galpao aprox 1000 m'

Prox.Anqeloni da Barao

próprio pi depósito,
indústria oucomércio.
Possui escritório,
refeitório, bwc,

, estacionamento,
Valor R$ 6 mil

PROJETOS E CONSTRUÇÕES
-

Ternos projetos ccrn equipe de arquITetos e engenheiros, com grande
experiência no mercado de consíruções.Deke todas as preocupações e os

desgastes estressantes e ,!nocionais de uma construção por nossa conta,
enquanlo isso você demuta os sabores da vida até a entreoa das chaves.'
FINANCI,I\MOS PELO SISTEMA (SFH).

LOCAÇAO

Amizade \ , Stlíte+2q 600,00
BarraVelha casa p�emporad� 90,00 diária

Apartamen!o

Sala comercial
7004 Nova Brasília 100m2 800,00
Galpão
8001 ' Centro íBox) , 250m2 1.000,00
8002 Nova8rasília 150m2 800,00

DELLAGIUSTINA
ENG E N fi A R I A

.�;','!;' ��RA VENDER I COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTRAR,SEU IMÓVEL' ;{,' 1�1'
, :" VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONIVEIS 1"

3371-2117"23

INTERIMOVEIS
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

Acesse'outras opções em nosso site

www.interimoveis.net

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

garagem. Resid. Hilamar. Aluguel: R$ 650,00
.

ALUGA - CENTRO - Apart. 03 dorm. (1 suíte), sala,
COZ., área serv., bwc social, sacada cf churrasq.
garagem. Resid. Marina. Aluguel: R$ 750,00
ALUGA - CENTRO - Apart. 02 dormit., sala, COZ., área
serv., bwc. Ed. Miner (Calçadão). Aluguel: R$ 550,00
ALUGA - CENTRO - Apart. 01 dormit., sala, COZ., área
serviço, bwc, sacada cf churrasq. garagem. Rua Preso

Epitácio Pessoa - Resid. das Tulipas. Aluguel: R$
,475,00
ALUGA - CENTRO - Apart. 02 dormit., sala, COZ., área
serviço, 02 bwc, despensa e sacada. Av. Mal. Deodoro
.,- Ed. Menegotti. Aluguel: R$ 550,00
ALUGA - CENTRO - Sara 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 Pref. José Bauer. Alúguel 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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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 9117ra1122 Ivana I:apraro

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

.

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

ReI 2017- Apartamento no Bairro Jaraguá Esquerdo, Res. Fragata, com 1
suíte, 2 quartos, bwc social, sala de estar, jantar, sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, 1 vaga de estacionamento. Preço 1'1$ 125.000,00 Aceita

financiamento bancário.

Ref 2028- .ttpartamimto
no Centro, Res. Atlenta,
com 2 dormitórios, sala
de estar, jantar, sacada
com churràsqueira,
área de serviço, bwc, 1

vaga de garagem.
Preço R$ 129.000,00

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 d? estar / jantar, cozinha,

-lavanderia, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de garagem.
Preço R$ 128.000,00
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3275.3300 • 3055.3300
SPEDITO
IMÓVEIS

SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12h e

13h30 às 19h • SÁBADOS: 8h30 às 12h

ATENDIMENTO

ONLlNE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETOR

Ref. 756- Apartamento com 112m'·de
ar. total e 74m' .de área privo 01 suíte +

1 dorm, sacada com churrasqueira, sala
com 02 ambientes, 01 vaqa de

garagem, piscina, quanta, salão de
festas, playground.

Ref. 806 - Prédio comercial + terreno
anexo ... Com 03 dorm. + 01 suíte e

demais dependências, área de festas cl
churrasqueira. Sala comercial com área
de 45m'. ótimo para comércio. Aceita

carros, terrenos e imóveis de menor valor.

rancho e fogão a lenha, com terreno todo
plano de 13.488,OOm', entre dois rios,
lugar isolado, calmo com bastante

árvores, 15km de Jaraguá do Sul. Aceita
carros e propostas.

e demais dependências. Próxima de
escolas, creches, mercados, e comércio.
Terrenõ de 315m'. Àceita propostas,
terrenos, e financiamento pela CAIXA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALBERTO Gil MARQUARDT 3376-1804

Corretor de ImóveisCREC;12152 9904-2076

Rua Pastor Alberto Schneíríer 1945 - Barra do Rio Cerro I e-mail: marquardtimoveis@gmail.com

Rei 075 - Barra do Rio Cerro - Casa de
Alvenaria (em construção) cf 128m2 - 1
suíte + 2 qtos, bwc social, sala, cozinha,

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

cl churrasqueira - Terreno cf 336m2

Rei 071 - Chico de Paula - Casa de
Alvenaria c/70m2 - 3 qtos, bwe, sala,

cozinha - Terreno c/385m2 - R$
55.000,00 (Próx. Menegotti Malhas)

Ref 072 - Rio Cerro

Terreno com 27.000m2

R$ 125.000,00

VENDE, ALUGA
OU PARCERIA,
na Sociedade de
Fábrica de Telas.
Tr: 9955-2111 ,

após 17h30

ALUGA-SEr
kitinete e quarto
mobiliado com

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

iFraDe seI Alves
FINANCIAMENTOS

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

3370-6480 I 9609-0736
www.franciscovende.comrimoveis@francisc�vende.com

Apartamento
Baependi com
1 suíte + 2

quartos.
R$ 110.000,00 Figueira c/ 3 quartos, 2

bwe, copa/cozinha,
sala,ete ... R$ 110.000,00

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

Rodízio = R$ 15,00
Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 20,00
Pizza M 30cm = R$ 13,00
Pizza P 25cm = R$ 8,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza
3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30

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 empresás conveniadas.

.
.

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

(ao lado Besc Portal) - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS

da sexta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17'3
. nto: de segun a. .

. O.
Horário de atendlme ,

.

VAGAS URGENTES!!! VAGAS I?ARA JARAGUÁ DO SUL

(47) 3371�8075

www.back.com.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. Conhecimento com indústria metal mecãnica.

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

COORDENADOR PEDAGÓGICO - Ensino 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.

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 de metrologia, leitura e interpretação de desenho e

cálculos básicos de trigonometria. Conhecimento em rebolos de retificação. Experiência na função.
e

SERVENTE DE LIMPEZA - Disponibilidade para atuar em horário normal.

SOLDADOR - Conhecimento com solda MIG, 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 jardinagem.

Rua Victor Gaulke, n° 70, bairro Czerniewicz, próximo à SCAR e Hospital Jaraguá.

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
éertificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

Mais lnforrnações: 47 ·3275-4125w .•

Rua ,João Marcatto, 156 centro - Jaraguá do Sul - se

" • ;E-,ma.il)aragua,ciem�ahb@terra.com.�r
�ite: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.Gom.br

'< c'

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
-Oualiflcação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

-
:r

•

,.

-
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JARAGUÁ DO SUL OPERADOR (A) DE CAIXA Disponibilidade para atuar no turno, MECÂNICO DE MANUTENÇÂO Curso técnico na área elétrica automotiva, Disponibilidade pára atuar em
segundo turno,

"

CONTADOR (A) Ensino Técnico ou Ensino Superior em mecânica em andamento ou completo, Vivência na horário comercial.
OPERACIONAL OPERADOR (A) DE MÁQUINA Desejável .Curso de andamento ou completo, Conhecimento na área função, ,GERENTE DE PRODUÇÂO Ensino superior em

ALMOXARIFE 2° grau completo, Conhecimento na Técnico em Mecânica ou Leitura e interpretaçãp de contábil"
'

, -�

MECÂNICO DE' MANÚT,ENÇÂO Conhecimento em andamento, Vjvênciano setor rnetalúrçico.
Função e noções de intorrnáãca'Dlsponbfidade para desenho em andamento ou cursando, Noções com ,CONSULTOR,' COMERCIAL '2° Grau Completo, manutenção mecãnicae solda mig elétrica, ,

MODELISTA 2°Grau Completo, Conheelmento em
atuarna Ilha da Figueira, corte e dobra de chapas, prensa, furadeira, Conbsclmentc em vendas.: ,

"

MONTADOR(A) DE MÁQUINAS Ensino 'Técnico ém modelagem, Co�el Draw, D�ejá�ellnglê's nivlll
ATENDENTE DE CARNES Disponibilidade para atuar no Disponibilidade para atuar em Corupá..

'

GERENTE DE LOJA .Ensino Médib Cornpteto., andamento. ou completo, Desejável noções de
'

lntermédiário.
segundo turno, PINTOR(A) AUTOMÓVEIS Conhecimento na função", Cenhecimento na funçãó e: liderança de equípes. pneumática! elétrica; mecáníca Conhecimento com ,PROJETjSTA ELÉTRICO Desejável estar cursando
ATENDENTE DE FRIOS Disponibilidade para atuar no REPOSITOR (A) DE MERCADORIAS" Disponibilidade Disponibilidade paráhorário comercial.

'

" leitura e ínterpretação de desenho mecânico, . ensinos Superior ou curso técnico comoieto.
segundo turno, para atuar no segundo turno, ,PROMOTOR (A) DE CARTÂO Disponibilidade para aiuar MONTADOR(A) DÉ' PAINÉIS Ensino Téc'nico' em Conhecimento em projetos elétricos, ,

ATENO.ENTEDE PADARIA Disponibilidade para atuar SERRALHEIRO (A) - SETOR METALÚRGICO' no segundo turno, , andamento. ou completo, Desejável noções 'em. PROJETISTí,' MECÂNICO, Ensino �uper,ior em

no segundo turno, Disponibilidade para atuar em horário ,normal no bairro RECEPCIONISTA 2° grau completo ou cursando, montagem de painéis, • ,andamento, Vivência na função, Conhecimento em Sold
AUXILIAR DE COZINHA .Deseiável conhecimento na 'Ilha da Figueira, Conhecimento com metrologia· e SUPERVISOR(A) DE VENDAS 2 Grau Oornpleto. MON1ADOR(A)/ SOLDADOR(A) Conhecimento. em Works,

.

função e 1 ° grau completo ou cursando, interpretação de desenho, .'. Vivência na função, ' '

• .: soldamig e elétrica, Desejávelpossuir curse de leitura e

AUXILIAR DE ESTOQUE 2° Grau Completo, Vivência na SERRALHEIRO, (A)<!lI1""'Grau cursando ou cornpieio. • TELEVENDAS 2 o'Grau Compiei?, Vivên_Gia na fuhç�o, interpretação de desenhq mecânicn.Disponialldade
função, Conhecimento em informática, Conhecimento na função, Conhecimento em informática, ' para atuar em Corupá, '

AUXILIAR DE ELETRICISTA Conhecimento na função, TECELÂ (O) Desejável cónheciménto ná função, VENDEOOR(A) DE ACESSÓRIOS Conhecimente com MONTADOR(A) MECÂNICO (A) -Conhecimento na

Desejável Curso Técnico el11 Eletromecânica em Disponibilidade para atuarno 2°turno, venda de acessórios autornoblllstcos. .

"

função, Desejável estar cursando ensino técnico em

andamento, TORNEIRO(A) CNe Conhecimento em tomo CNe: VENDEOOR(A) INTERNO(A)" Conhecimento, em, eletrornecãnica.
.

,

/lUXILlAR DE PADARIA Disponibilidade para atuar no noções de leitura e interpretação', de desenhos' projetos mecânicos e venda dé equipamentos, MOTORISTA Conhecimento. na função, CNH categoria
segundo turno. mecânicos. Disponibilidade para atuar no bairro Barra DisponijJilidade,para atuar em Coruàá. "AC".

.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1 ° grau Incompleto, do Rio Cerro II, .
. ,TÉCNIC�S.. . .' O'PERADOR(A) DE MÁQUINA FLEXOI'RÁFICA

disponibilidade para atuar no bairro São Luiz,
_'

TORNEIRO(A) MECÂNICO(A) Conhecmento em torno COMPRADOR(A) Desejável Ensino suasnor Gursarido. Disp,onibilid,ade para.aíuar no segundo tumo. Desejável,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Conhecimento em convencional: noções de leitura e Jnterpretaçãc de" Vivênc,ia na compra de materiais rnecânicose elétricos. conhecmento na função.
metrologia e interpretação de, desenho. Desejável desenhos mecânicos. Disponibilidade para atuar no, Di_sponibilidade'para amarém Corupá. ' PROGRAMADOR(A) E OPERADOR(A) DE TORNO CNC
noções no setor de usinagem. bairro Barra do I Rio Cerro li ou no llairro Ilha' da COMP.RADOR(A) 'Desejável Ensino Superior Cursandn Conhecimento na função.
FUNILEIRO(A) Noções' com instalação de calhas. Figueira.

'

,'em �ogística; Marketing; Administração, Vivência na' ,ESPECIALISTAS .' .

Disponibilidade para atuar em Schroeder. ZELADOR (A) Dlsponlbâidade para aíúar, no Ílrim�iro ftjriçã,0 . Dlsponibllldade para atuar no bairro São Luis..
'

ANALISTA DE CUSJllS Ensin,9 Superior Completo ou

ESTOQUISTA 2° Grau Cursando ou Completo. turno ou horaríonormat ',' FReSADOR(A) CNC Conhecimento em fresa CNC: Cursando em Ciências Ccntáneis, Economia 04
Conhecimento em informática. Vivência na função ou ADMINISTRATIVAS .' , noções, de leitura e interpretação de desenhos Administração. Vivênciailla área de Custos.

'

-

-nc setor de almoxarifado. I\SSISTENTE /lDMINISTRATIVO Ensino' Superior em mecânicos. Disponibilidade para atuar no bairro Barra ANALISTA DE ENGENHÂRIA INDUSTRIAL Necessário
INSTALADOR(A) Desejável 2° Grau cursando ou' andamento, Conhecimento em comércio exterior nó do Rio Cerrá II. curso técnico :r�xtil. Desejável Ensino Superior em

completo, Noções de instalações de PABX, rede, alarme setor de importação e inglês avançado, FRESADOR(A) Conhecimento na função. andamentó e inglês avançado.Conhecimento em

e CFTV. ASSISTENTE CONTÁBIL Cursando superiór ou téeníco Disponibilidade para atuarem 2 turno, confec,ção. Disponibilidade para viagens.
MECÂNICO(A) MONTADOR(A) Conhecimento na em contabilidade. Noções em con'ciljaçM contábil, 'MECÂNICO DE MANUTENÇÃO Curso Técnico COORD�NADOR(A) PEDAGÓGICA Ensino Superior
função. Desejável vivência com sistema de livros fiscais, ativo imobilizado. Mecânico em andamento ou completo. Desejável Cursando ou 'Compléto em Letras. Conhecimento
bombeamento e resfriamento de água, Disponibilidade BALCONISTA 2 Grau Cursando ou.üornpleto. t'-1oçôes conhecimento na função.Disponibilidade para atuar. em ,'av·ançado,em,lnglês.
para viagens. de vendas e de estoque. Disponibilidade para atuar em 2 • Corupá.·

'

ELE1RI,elsTA AUTÓMOTIVO Conhecimento em

GUARAMIRIM

�'COMSUlTPRIA . ESTÁGIOS'
�;: �. '"'

!

www.grupometa.�pm

OPERACIONAL'
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1 ° grau cursando ou

completo.
'MECÂNICO(À) MONTADOR(A) Conheclrnentc na

.

Função.
'

ADMINIS'J'RATIVA "

AUXILIAR 'ADMINISTRATIVO 2° 'grau completo.
Conhecimento na função. Necessário fluência em

alemão .

. ,CONTROLA,DOR(I\) DE M)!TERIAIS' Ensino Téc,
Mecânico em andamento. Conhecimento na função,
Noções dos idiomas alemão e inglês..

ESPECIALISTAS
'

MODELlSTA Ensino Técnico ou Ensino Superior em

andamento ou completo. Conhecírnento com Corei
Drawe Audaces. Vivência na função."-

,

TÉCNICAS
MECÂNICO (A) DE MANUTENÇÂO 2° Grau Completo
neéessarío curso técnico na área. Conhecimento em

manutenção eletromecânica e instalação predial como
eletricista industrial. Disponibilidade para atuar nos

seguintes norános.] °turno, 2° turno e 3°turno.
- - - - - - - - _- - - - - - - - - --

"', J)s interessados devenll, conlparecer com sua Carteira de,;rrab�lho na.Meta Re,cursos H�flJa�o�,. ,:'
��'._ :;".",'" "," '"

• � , • "" • 'k _ " "o \ '- ,<. '" \
�

\
'�, ,. ;;1,. m

.. •
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Compra, Vend ,Avalia, Aluga, Administra
Casa; Lote, Ap rt menta, Chácara.

-

-

IIVIC»"EIS
- -- -� -- - - � - - - - - _. - - - - ---

(47) 3275 ..1133 I PLANTÃO 9658-5584
•

-
- -

www.bartelimoveis.com.br Rua Exp. Joio Zapell ,88 .. Centro .. Jaragui do Sul

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

R$350.000,00

�Ref. 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. 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. 219.2 - casa 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$ 2'00.000,00, com
50% de entrada e o salda em 10x!

Ref. 228.1 - casa no Água Verde
com 01 suite com closet + 02
quartos, bwc, sala, cozinha,

lavanderia e garagem.
R$265.000,00

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

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

piscina e garagem.
R$35'O.000,00.

Ref. 205.1 - apto mobiliado no

Czerniewicz com 01 suite + 02

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

churrasqueira e garagem.
R$180.000,00

Ref. 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

casa no

loteamento
Bella Vista com
1 suite com

closet + 02
suites, sala,

•. cozinha, copa,
i bwc,

lavanderia,
escritorio e

garagem.
H$ 350.000,00

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

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

churrasqueira.piso superior: 01 _

suite com closet, sala e sacada.

R$267.000,00

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

mobiliada, bwc, lavanderia e

garagem. R$250.000,00

Ref. 202.1 - apto no Czerniewicz
com 01 suite + 02 quartos,

sala, cozinha, bwc, lavanderia,
sacada com churrasqueira e

garagem. R$148.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VENDAS

IMÓVEIS ___::9::___ _

www.atlantaimoveis. tom

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

R$ 149.000,00
ENTRADA +

PARCo DIRETO
C/A CONSTRUTORA

Apartamentos: 1 suíte, 2
dormitórios, sala de

estar/jantar, bwc social,
cozinha, área de serviço,
sacada cf chur., 2 vagas
de garagem.

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

Ref: 1553 Casa Amizade Lot. Itacolumi II
Casa em Constrúção com 1 suíte (espaço para hidro), 2
dormitórios, sala de jantar e estar, bwc social, cozinha,
área de serviço, área de festas, 2 vagas de garagem.
Área Construida: 153,86m2. Área do Terreno: 367,

50m2. R$ 269.000,00

ÚLTIMAS UNIDADES

Residencial Don Caliel -

Centro

Apartamentos com 1

suíte, 2 quartos, bwc
social, sala de estar e

jantar com sacada e

churrasqueira, cozinha,
área de serviço, 2 vagas
de garagem.
R$167.071,52 á
R$169.919,33

Ref: 2329-
-

-

Apartamento
Centro
Com: 1 suíte, 2
dormitórios,
bwc social
mobiliado, sala
de jantar e
estar, cozinha,
área de

Ref: 1531 - Cãsa Geminada Amizade
Com: 1 ° Pavimento com copa, cozinha, área
de serviço, lavabo, churrasqueira e 1 vaga' de
garagem. 20 Pavimento com 1 suíte com

sacada, 2 dormitórios, bWG social. 30
Pavimento com 1 dormitório com sacada. R$

209.000,00 cada uma.

Ref 1507- Jaraguá Esquerdo- Casa NOVA em

construção, com 159m2, 1 suíte, 2 quartos,
bwc social, 'sala de estar, jantar,-cozinha,
lavanderia, área de festas, garagem para 2

carros. R$ 240.000,00.
Ref: 2323 - Residencial Premier - Vila Nova

Aptos cl Elevador llPO 1: 2 dorm., bwc social,
sala de estar e jantar cl sacada e chur, cozinha,
área de serviço, 1 vaga de garagem. Aptos llPO
2 : 1 suíte, 1 dorm., sala de estar e jantar com
sacada e chur, cozinha, área de serviço, 1 vaga
de garagem. R$108.000,00 á R$147.000,00

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

vaga de garagem e hidrômetro individual.
.

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

Ref: 3232 Terreno Amizade
ltacolumi II com 355,25 m2 (14,50X24,50)

R$ 75.600,00

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

R$134.000,00

Localização: CENTRO - Rua Fritz Hasse
.
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RESIDENCIAL RICHARD STRAUSS

(Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José Marangoni - Vila Nova). Edifício com sete andares, Painel Decorativo na

Fachada, Cobertura do Condomínio com Salão de Festas, Sala de Jogos (espaço para Lan House), coztnhazbar com
churrasqueira e área para piscina com deck (Solarium); NOVIDADE - Infra-estrutura para instalação de ar-condicionado

tipo Split e tipo Caixa, vista panorâmica para área verde, 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 duas vagas de garagem. Áreas: 153,63m2 total e 98,50m2
privativo '(áreas estimadas).
Etapa da obra: Fundação e Estrutura.
Entrada de RS 58.524,28 mais 36/66

Acabamento)
Parcelas de RS 1.887,88 =+- CUB (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem

Apartamentos TIPO 02 com dois quartos, bwc social, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e

duas vagas de garage'"!,l. 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 ESTIMADO pelo Condomínio sem

Acabamento)

EDIFíCIO TORRE DE OURO

(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, Pbrtaria 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, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e duas vagas de garagem.
Áreas: 142,30m2 fotale94,86m2 privativo (áreasestimadas).
Etapa da obra: Fundação.
Entrada de R$ 41.341,02 mais 45/66 Parcelas de R$ 1.968,62 + CUB (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio
sem Acabamento )

EDIFíCIO TORRE DE PRATA
, r

(RuaMarina Frutuoso, ao lado do na 111 - Centro, próximo ao Beira Rio Clube de Campo). Edifício com sete andares, 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'e87,66m2 privativo (áreas estimadas).
Etapa da obra: Estrutura da 4" Laje eAlvenaria.
Entrada de R$ 59.494,08 mais 34/66 Parcelas de R$1.859, 19 + CUS (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento)
Apartamentos TIPO 02 com dois quartos, bwc social, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma
vaga de garagem.

Áreas: 119 ,29m2 total e 76,06m2 privativo (áreas estimadas).
Etapa da obra: Estrutura da 4" Laje eAlvenaria.

Entrada de R$ 52.535,68mais 34/66 Parcelas de R$1.641 ,74 + CUB (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento)

Vendas Exclusivas: RESIDENCIAL ÁGUAS-MARINHAS

3371-1500
9915-1500
9973-5304

(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 para home-theater/Lan-House, espaço gourmet e
piscina com deck (Solarium), idra-estrutura para instalaçâo de ar-condicionado

tipo Split, vista panorâmica magnífica para área verde, tubulação para água
quente opcional, elevador, tubulação para TV a cabo, fio terrà 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, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, amplo varandão
com churrasqueira e uma vaga de garagem.

Áreas: 145,00m2 total e 90,00m2 privativo (áreas estimadas).
Etapa da obra: Estrutura da 8" Laje e Alvenaria de Elevação.
Entrada de R$ 85.627,16 mais 20/66 Parcelas de R$ 1.861,46 + CUB (CUSTO
ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento)

Imoflilialia� ,�
� o'

! § CRECI 643-J
.E

� Compra. Vende • Aluga • Administra
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WWW.LEIER.COM.BR

CÓD 216.1 - CASA NO CENTENÁRIO.
3 QUARTOS, COPA, COlINHA, BWC SOCIAL,
LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, 2 VAGAS
DE GARAGEM, TERRENO MEDINDO 4.127M'.

CÓD.176.1
-CASA RIO DA
LUl - 2 CASAS,
2QUARTOS,

BWC, GARGEM
P/2 CARROS,

COlINHA, SALA,
ÁREA SERViÇO

CÓD.166.1 - TERRENO NO

jARAGUÁ,ESQUERDO MEDINDO-474M',
RUA HORACIO PRADI, TERRENO PLANO.

I;MPREENDIMENTOS
1- M O B I L I Á R lOS
(47) 2107-0500

CÓD. 173.1 CASA VILA LALAU - 1° PISO:
SALA GRANDE, 3 SALAS PEQUENAS, BWC,
COlINHA, LAVANDERIA, DISPENSA. 2° PISO:
4 QUARTOS, SALA, SACADA GRANDE, BWC.

I ��r,::�'�Ü�:S��:C�2N�S,
COllNHA, LAVANDERIA, GARGAEM PARA

I CARRO, ESPAÇO PARA PISCINA.

ED. SANTA CATARINA - PRÉDIO NOVO,
BAIRRO VILA NOVA - I SUíTE + 2 QTOS.,
SALA DE ESTAR/JANTAR, SACADA COM

CHURRASCQUEIRA, SALÃO DE FESTAS. 100M'
PRIVATIVO. I VAGA DE GARAGEM.

CÓD. 164.1 - CASA ILHA DA
FIGUEIRA - 3 QUARTOS, 2 BWC'S,

COZINHA, SALA, DISPENSA,
ÁREA SERViÇO E GARAGEM.

CÓD.199.1 - TERRENO
AMIZADE' MEDINDO U4.20M',

BLUMENGARTHEN IIe "

CÓD.126.1 - tERRENO NA BARRA
DO RIO CERRO, MEDINDO nOM'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Gotas de·motivacão
•

Todos os dias damos um passo sempre à frente

Todos os dias, caminhamos um pouco mais na direção do nosso

Eldorado de sucesso

Todos os dias, passo' a passo, construímos um mundo novo

Se olhares para trás, veremos que deixamos marcas profundas
nesta linda caminhada em busca da felicidade

Estas marcas são na verdade uma conquista após a outra, que
juntas, se agregam na idéia de que,

Para superarmos os obstáculos da vida, precis�mos colocar em
nossa mente um ponto de chegada

Uma meta real ou um objetivo bem concreto

Devemos seguir em frente o tempo todo, sem termos medo do

futuro que nos espera de braços abertos e com um largo sorriso,
destinados às pessoas que acreditam que vencer nesta vida é

muito mais que um sqnho ....
........ É uma verdadellllllll

imóveis
CRECl55C·j

IMOBIL1ÁRIA

·MENEGOTTI
Barraêul
A imobiliária da Barra

RENATO ..IR.

PIAZERA
GIRASSOL

)MÓVEIS

� IMOBILIÁRIA

it\chil�el
.
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

CRECI2567J
Corretor de Imóveis

.

Empreendimentos Imobiliários
CRECI4936
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COMPRA· VENDE • ALUGA· ADMINISTRA 3055-0900
ea\\zando Sonh08./• Plantão 9987-1004

CZERNIEWICZ - CASA
ALTO PADRÃO 1 suíte
cl closet, 2 quartos, 2
bwc, 2 salas,
escritório, lavabo,
cozinha mobiliada, área
de festas, quintal,
garagem pi 3 carros.

R$ 380.000,00. Aceita
outro imóvel como

parte do pagamento

CENTRO casa com 480m' e terreno com 500m', 4
surres, 4 salas, dispensa, cozinha, lavanderia, bwc,

'demais dep. R$ 350.000,00 NEGOCIÁVEL

Centro. Terreno com 330m2 e 210m2 de área
construída, 1 suíte com closed, copa, 3 quartos, 2
bwc, sala de estar, cozinha, lavanderia, escritório e 2

vagas de garagem. R$ 325.000,00 a vista

. Bairro Três Rios do Sul, tereno com 312,00m2 ecasa

com 40m2, 1 quarto, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem. Murada com jardim e qrarnado.

R$ 58.000,00 a vista.
R$ 40.000,00 + 36x de R$ 650,00

Cad. 240 - Casa mista Guaramirim - Centro, 4

quartos, salas, cozinha, bw, lavanderia, churrasqueira,
garagem, Terreno de 600m2 e construçao de 330m2,

Valor R$ 150.000,00 Neg.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMOBILIÁRIA
(47)3275-1594
Plantão de vendas- 9121·9933

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

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do S'ul - se - www.imobiliariaachave.com.pr
,-----------------------------�----------------------------_.------------------------------c======

ReI. 1755 - Edifício
Isabela - Centro·

Apartamento com

02 suites. 01
dormitório. demais
dependências e 01

vaga na garagem.
Aceita

financimaneto
bancário e FGTS.
R$ 159.000,00

Ref. 3802·
Apartamento com

111.00m' total
Edifício Vitória Régia·
Vila Lalau. com 3

dormitórios. demais
dependências e 1

vaga de garagem.
R$ 144.000,00

(aceita financiamento)

Residencial JK :

1 suíte.
2 dormitórios.

Cozinha, Sacada
com churrasqueira,
Área de serviço,

Sala para 2

ambientes,
Tubulação pi

aquecimento à gás
Pontos de telefone,

TV e Internet,
Medidor individual

de água

REF. 3852 - Baependi - Residenciallpanema! Leblon
- 01 suíte, 02 dormitórios, sala, copa, cozinha, BWC,

área de serviço e garagem.

REF. 601 - Nova
Brasília - Sobrado

Alvenaria ,310,00m2
com 1 suíte, 3

dorm., 2 salas, coz.,
02 BEC, área de ser.,
área de festas com

churrasqueira e gar.
Terreno com

473,00m:t
Imóvel ideal para
fins comercíais

Belvedere Residence:
3 suítes, sendo 01

suíte com banheira de

hidromassagem,
sacada ampla com

churrasqueira,
tubulação split,
tubulação para

aquecimento a gás, 02
vagas de garagem,

localizado no centro da

.

cidade. Venha
conhecer o

apartamento modelo

REF. 3805 - Edifício
Joverli - Nova Brasília

- 1 suíte. 2
dormitórios.

2 BWC, sala, copa,
coz., área de servo

e garagem dupla.
R$ 130.000,00.

Ref. 104 - Vila Nova - Casa mista - 3 dorme sala. COZo

BWC cl garagem. Terreno com 373,OOm2.
Valor R$ 150.000,00

ReI. 0650 • Chico de Paula - Casa madeira com
80,OOm2 e terreno com 360,OOm2, 2 dormitórios, sala,

'cozinha, bwc e área de serviço. R$ 50.000,00

COR.RETOR DE IMÓVEIS

244- TERRENO PAD�O,
com 3.334m2• Ilha. da
Figueira. Em frente a

Indumak. R$
. 300.000,00.

3371-2357
Plantão: 9135-8601

R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207 CÓD. 123 • CHICO DE
PAULA, casa alvenaria com

132m', com 1 suíte + 2
quartos, terreno com 445m'.

R$ 160.000,00

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

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

CÓD. 123 - CHICO DE
PAULA, casa alvenaria com

132m', com 1 suíte + 2
quartos, terreno com 445m'.

R$ 160.000,00

CÓD. 123 • CHICO DE
PAULA, casa alvenaria com

132m', com 1 suíte + 2
quartos, terreno com 445m'.

R$ 160.000,00 .

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

Edifício Brisa
do Mar

Piçarras - Aparts. a
partir de 153,OOm'
de área total, sendo

1 suíte, 2 dorm,
demais

dependências e 2

vagas na gar., ou
cobertura duplex
com área total de

312,OOm'.
Prontos para morar.

Consulte·nos.

Edifício Vila Nova 03 dormitórios, sala, cozinha. BWC,
área de serviço e garagem. R$ 115.000,00

Ref. 2101 - Tifa Martins - Terreno com 50.169,OOm',
sendo frente com 120.00m. sem benfeitorias.

. GUARAMIRIM· LOl DENKER, terreno com 360m2. R$ 35,000,00, R$ 45.000,00 e R$ 55.000,00. (NÃO PODEM SER FINANCIADOS VIA BANCO)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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13 anos 47 3371.8814
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415

www.parcjmoveis.com.br

www.seculus.net 47 3371.8818
lrnobiliariaseculuséãnetuno.com.br Shopping Breithaupt- sala 206'

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais

- Sala cml.(Çentro-próx. Macol) 1° andar c/32m2. R$ 400,00
· Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. posto Mime)

c/ aprox. 35m2. R$ 400,00
- Ed. Erica(Centro - próx. Verdureira da Raquel) cf 35m2 R$ 400,00
- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$'600,00
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) cf 74m2 c/ ru_esanino R$ 700,00

- Sala Comi (Barra-prox. Ponte da Argi) cf aprox. J 00m2, 02

. vagas de est. R$ 1.000,00 _

· Sala comi. (Nereu Ramos· próx. semáfarÓ) C/ aprox. 100m2 c/ mezanino. R$1.000,00
- Sala cml.(Guaramirim -Iateral Br280) c/ aprox. 90m2, c/ 02 BWC. R$1.100,00
- Salas NOVAS (Centro - próx. Procon) Diversos tamanhos: de 32m2 a 123m2.

De R$ 420,00 a R$ 1.600,00

Galpões
, Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) c/ aprox. 960m2. R$ 5.000,00

· 2 galpões em construção(Nereu Ramos) c/900m2 cada. Valor é 7.800,00 cada.

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

- Galpão(Nereu Ramos) Cf 900m2 R$J.800,00
- Galpâo Barra(fundos Ciluma) Terrno com 5.000m2 R$ 5.000,00

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

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

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

R$ 1.400,00 ..

UE
realsec

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

churrasqueira,bwc,
área de serviço com sacada e garagem

- Localização privilegiada
- Playground

- Internet coletiva via WI-FI
- Central de gás

- Medidor de água individual
- Sistema de coleta

-

e reaproveitamento
. -

de água da chuva.

E muito mais...

IMOVEIS PARA LOCAÇAO Plantão:
9973-8335

LOCAÇÃO COMERCIAL NO CENTRO - CI 500m2

C,�nsulte-nos!

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

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

.-.._Apto Nova Brasilia(Rua Antonio Carlos Ferreira) R$ 420,00
· Apto São Luis(Próx. Arroz Urbano) R$ 450,00
- Ed. Platanus(Centro . próx. CALI)
· Ed .. Alberto Marangoni (Próx. posto MIME· Vila Nova) R$ 620,00
- Ed. Sunflower (Nova Brasilia) cf suíte R$ 600,00
· Ed. Maria Alice (Ilha da Figueira· próx. Hotel Panorâmico) A partir R$ 650,00
· Apto Centro de Schroeder (próx. prefeitura) R$ 600,00
- Ed. Amaryllis (Vila Nova - próx. Via Pão) com suíte. R$ 650,00
· Ed. Caliandra (Vila Nova- próx. Via Pão) R$ 580,00
· Ed. Tower Center(Centro . próx. MIME) Mobiliado. R$'850,00
- Ed. Dom Lorenzo(Centro - próx. Rest. Califórnia) Mobiliado. R$ 870,00
03 Quartos:
- Ed. Bela Vista(Vila Nova- próx. Bar do Oca) R$ 600,00
- Ed. Suellen(Czerniewicz - próx. Canarinho) R$ 700,00
- Ed. Emilie (Centro- em cima da Imob. Séculus) cf suíte. R$ 7ÓO,00
- Ed. Carlos Spézia (Centro)-R$ 800,00
· Ed. Isabella(Centro . próx. Via Móveis) cf mobilia. R$ 880,00
· Ed. Phoenix (Centro - em frente Majoka uniformes) cf suíte R$ 920,00
Casas:
· Casas germinadas(Santo Antônio) cf 01 quarto R$ 270.00
Casa alv(Chico de Paula, Lot. Firenzi) 02 quartos. R$ 380,00
- Casa alv Rio da Luz (próx. SEARA) cf 03 quartos. R$ 420,00
· Casa alv (Centro de Schroeder) Nova; cf cozinha mobiliada. R$ 750,00
· Casa alv(Centro . próx. Centro Vida). 03 quartos. R$ 1.100,00
- Casa alv Centro(Fundos Angeloni novo) cf suíte. R$ 1.500,00
· Sobrado Baependi . compíscína, mobilia sob· medida. R$ 2.000,00
- Casa alv(Vila Lenzi) cf piscina. R$ 2.500,00
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13 anos

Ref 1003 - Centro -

Ed. Dianthus -

Cobertura Duplex com
3 suites, 5 bwe,
amplas salas de estar,
jantar, ehusquareira
integrada, cozinha,
lavanderia, 2 vagas de
garagem, área total de
4·22m'.
R$ 590.000,00 mais
fotos em

www.seculus.nel.

ReI. 1001 - Jaraguá Esquerdo
Apto cf 3 quartos, 2 bwe, demais dep.,

1 garagem. R$135.000,00.

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

R$ 145.000,00.

Ref 0038 Barra do Rio Cerro - Terreno c/ 1.309m'
com 1 casa acabada de 63,8m' de 2 quartos e

demais dependências, e mais 1 casa em construção
iá coberta com telhas cerâmicas. Ótimo terreno para

construção de edifício. RS 498.000,00.

ReI. 22 - Czemiewiez - Casa cf 250m', 1
suíte mais 3 quartos, 2 banheiros, 2
garagens, churrasqueira. Terreno cf

1.218m'. R$ 280.000,00.

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

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

financiamento bancário.

Rei. 04 - Vieira - Casa c/ 144 m', 3 quartos, 2 bwc,
garagem., demais dep, Jerreno c/450m'. RS

160.000,00.
ReI. 006 - São Luís - Casa com suite + 3

qtos, 2 garagens - R$ 160.000,00

o CORREIO DO POVO ....
FIM-DE-SEMANA, 17f18 DE JANEIRO DE 2009 .:.

47, 3371.8814
Plantão 9658-6786www.parcimovels.com.br

www.seculus.net
imobiliariasecu Ius@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

. ReI. 1028 - Centro -

Ed. Garden Flowers -

1 suíte mais 2

quartos, 2 banheiros,
churrasqueira, 2 vagas

,

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

ReI. 1016 - Vila
Lenzi � Edif. Novo
Horizonte. Apto cf 1
suíte + 2 quartos, 2
banheiro,
acabamento
personalizado, teto
rebaixado em gesso,
possibilidade de

alterações internas.
R$179.691,57.

Rel.l 010 Centro - Ed. Juliana - Apto-I
suite + 2 quartos, demais dep, sacada,
churrasqueira, garagem. R$138.000,OO

Ref. 007 - Champagnat- casa cl 300 m2 de

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

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

Ref 0013 • Vila Lenzi . Casa.com 4 quartos, sala de
estru e jantar. cozinha, 2 vagas de garagem, área

cosntruida de 320m', RS 220.000,00

• ReI. 046 - João Pessoa - Sobrado com 3

quartos e demais dep. - RS 140.000,00

Terreno ef4.585,00m',
cf casa aprox.
150,00m2 R$
500,000,00

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

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

Rei. 1008 - Czemiewicz - Ed. O'ltáIia,1
suíte mais 2 quartos,demais dep., 1

ara em. R$128.000 00.

ReI. 002 - Centro - Casa cf 3 quartos,
e demais dep., boa localização pf ponto

comercial. - R$ 345.000,00

ReI. 0010 - Jaraguá Esquerdo - casa nova c/ 148
m2, sufte + 2 qtos, saia, cozinha, bwc, lavabo, área
de festas, garagem para 2 carros.• R$ 215.000,00

Aceita financiamento bancário.

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

ampla área de festas.R$120.000,00.

ReI. 2016 - Centro
- Terreno e/774m',
com casa mista de
150m'. ótima
localização para
construção de

edifício.
R$375.000,00.

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

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

Ref. 0031 - Guaramirim - suite + 2 qtos e

demais dep., serni-mnbüiada (aceita
financiamento bancário) - R$160.000,OO

ReI. 4005 - Rio Cerro 11 - Chácara com
165.000m', casa com 170 m' estilo moderno e

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

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

. ReI. 3000: Corupá
- Galpão industrial
no Parque Ano Bom,

com 4.000 rn',
terreno com 22.000

m'
Consulte-nos

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

ReI. 1022 - Vila
Nova - Apto cf
1 suíte, 2
quartos, sacada
cf ehurrasq,
gar., móveis sob
medida,
acabamento
diferenciado.
R$ 170.000,00.

ReI. 1002; Vila Nova - Apto com 2

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

financiamento bancário. R$122.000,OO.

ReI. 0016 - São Luís - c/ sutte máster e closet, 2
qtos, 3 salas, escritório e demais dep., área de

festas, piscina, garagem para 2 carros -

RS 340.000,00

TERRENOS
Ref 2023 - Amizade Terreno

com 346,50m2 (14X24,75)
R$ 70.000,00.

Ref. 2000 - Schroeder I -

Terreno cl 336m2. R$

32.000,00

Ref. 2020 -Guaramirim -

Loteamento K'panema
com 430,63 m2 - R$

58.000,00.

Ref. 2003 - Schroeder -

Centro - Terreno com

450m2 (15x30)
R$45,000,00

TEMOS TERRENOS

PRONTOS PI CONSTRUIR,
CONSULTE-NOS.

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEG-OTTI
M o B L AR P�móveis

3371·0031CRECI550-j
BILIÁ

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

Rua Barã_o do Rio Branco, 545 - Centro

5921- VILA NOVA - 04 DORM, BWC, 02
SALAS, COPA/COl, LAV E 02 GAR,

TERRENO COM 535,50M2 - R$ 150.000,00

VENDE�SE ÁREA

DE 6.000M2
NA RUA JOSÉ EMMENDOERFER

NOVA BRASILlA
ÓTIMO LOCAL PARA PRÉDIO

RESIDENCIAL
R$ 458.000,00

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. - lERRENO

417,48M2 - R$110.000,00

5710 - GARIBALDI- SíTIO - 33.000m2-
CASA ALVEN- 60,00m2'- 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 RS 60.000,00

VENDE-SE ÁREA
DE 4.1 OO,OOM2 NO

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

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

VALOR R$ 85.000,00
5975-RAU-CASAALV. 70,OOM2-2DORM�1
BWC, SALA, COPA/COZ, LAV, 1 VAGA GAR.
TERRENO 300,00M2 - R$125.000,00 (ACEITA
TROCACASA NABARRADO RIO CERRO)

5976 - ESTRADA NOVA - TERRENO
483,OOM2 "R$ 50.000,00

5974-TIFAMARTINS-CASAALV.170,00M2
- 3 DORM, 3 BWC, SALA, COPA/COZ, LAV,
1VAGA DE GAR, CHUR, TERRENO 300,OOM2
-R$175.000,00

VENDE-SE
ÁREA EM SCHROEDER - SC

105.000,OOM2
(ÓTIMA PARA

LOTEAMENTO)
R$ 1.300.000,00

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

R$ 140.000,00

5968 - NOVA BRASíUA-CASA MISTA 90,00M2,
3 DORM, SAlA, COPA/COZ, LAV, BWC, GAR. -

TERRENO 256,50M2 R$117.000,00

TERRENOS
578S-ÁGUA VERDE 450,OOm2 R$ 70.000,00
5844- ÀGUA VERDE 450,OOm2 B$ 80.000,00
5973 SCHROEDER 105.000,00 M2

R$ 1.300.000,00

56!J6.POMERODE 412,OOM2 R$50.000,OO
'5914-JGUÁ ESQUERDO 900;ÜOM2

R$140.000,OO
5928-RODQVIA DO ARROZ 166.000,OOM2

R$ 220.000,00
592HRÊS RIOS DO SUL- 20 000,OOM2

R$ 250.000,00
5837-ÀGUA VERDE-14.700,00M2-
R$ 300.000,00
5920-GUARAMIRIM- 55.700,00M2
RS 300 000,00
5929-RODOVlA DO ARROZ 372.000,00M2

R$ 495.000,00
5972-ÀGUA VERDE - 465,OOM2 R$ 90.000,00
5966-ÁGUA VERDE-465,00M2-R$ 53.000,00
5978-AGUA VERDE 450,miM2-R$75.000,00

LOCAÇÃO
CMA.s�
CASA EM sse BENTO DO SUL- RUA ANO BOM,
1380 - 02 QTOS, SL, COZ., BVlC, LAV. E
GARAGEM. TERRENO BEM GRANDE COM MAIS
02 RANCHOS-PRÓXIMO A CORUPÁ.VALOR DO
ALUGUEL: RS 300,00
BAIRRO AGUA VERDE - RUA THERElITA
MENEGOTTI ROCHA. 393-RESIDENCIA ÁGUA
VERDE 01 SUiTE + 02 aTOS. SL, COZ, SVlC,
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 1.000,00
BAIRRO ESTRADA NOVA - RUA JORGE VERBINE
RUA 11 B3·CASA ALVENARIA 01 SuiTE + 02
aTOS, 02 SLS, COFA,COZ, BVlC,LAV,
CHURRASQUEIRA E GARAGEM. VALOR DO
ALUGUEL: RS 800.00
-RUA JOÀO MIGUEL DA SILVA,514- CASA MISTA
02 QTOS, SL, COZ, LAV., BWC, GARAGEM
VALOR DO ALGUEL:.RS 220,00
BAIRRO ILHA DA flGUÉIRA - RUA ,IOÃO
SANSON.61 - CASA MISTA 03 aTOS. SL, COI..
LAV. SWC. GARAGEM (PARTE OE MADEIRA)
FUNDOS CONSTRUÇÃO .�LVENARIA COM 02
OTOS, SL, GOZ., LAV., BWC, GARAGEM. - VALOR
DO ALGUEL: RS 800,00
CENTRO - RUA EMllIO STEIN, 168 - CASA
ALVENARIA 03 aTOS, SL, �OPA,COZ., LAV., BWC,
DISPENSA, GARAGEM E 01 CHOUPANA COM
CHURRASQUEIRA NOS FUNDOS.vALOR 00
ALUGUEL: RS 900.00
-RUA IDA BONA ROCHA, 40 ... CASA ALVENARIA
- 188M2 01 SUiTE + 02 aTOS, 02 SLS,
COPA,COZ, BWC, LAV, QTO EMPREGADA,
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$I.900,OO
BAEPENDI • RUA GERMANO MARQUAOT,19IJ - CASA
DE MADEIRA 03 QTOS, SL, COL,LAV., BWC,

.

GARAGEM VALOR DO ALUGUEL: R$ 550;00
BAIRRO TRÊS RIOS DO SUL - RUA 25 OE

.

SETEMBRO, SIN° 01 aTO, SL, COZ, BWC, LAV, E
GARAGEM. VALOR 00 ALUGUEL: R$ 350.00
CASA ALVENARIA EM BARRA VELHA - RUA
EspiRITO.SANTO, 29 - CENTRO 01 SuiTE + 02
aTOS, st. COPA, COZ, BWC, CHURRASQUEIRA.
TODA MURADA. VALOR 00 ALUGUEL: RS 550,00

Ar.ARIAMeNIºS;
BAIRRO CENTRO - RUA MAL DEODORO DA
FONSECA· APTO EM CIMA DA LOTERICA 02
QTOS, SL, COPA, coz.. LAV,

'

BWC,GARAGEM.VALOR ALUGUEL:RS670,OO
BAlRRO ILHA DA FIGUEIRA - RUA GUILHERME
SEHlING, AR302- 01 SUiTE +02 QTOS. SL, COZ"
BWC, LAV, GARAGEM,SACADA. VALOR DO
ALUGUEL: RS 700,00
BAlRRO AMIZADE· RUA ARTHUR GUINTER - AR
402- Bl. II 02 aTOS, SL. COZo BWC, LAV, E
GARAGEM VALOR 00 ALUGUEL: RS 500.00 +

COND. 90.00
'

BAIRRO JARAGuA ESQUERDO - RUA CLEMENT
5CHIOCHETn, S/N" .. · AR 402· BL.II 02 aTOS,
SL.COZ, BWC,LAV, E GARAGEM ,SACADA E PORTÃO
ElETRÓNICOVALOR DO AWGUEL.R$ 600.00
-RUA ADOLARATA PRADI, 126 - AR05 02 aTOS,
SL, COZ, ewc. LAV E GARAGEM. VALOR 00
ALUGUEL: RS 480,00 + CONO. 15.00
BAIRRO VILA NOVA - RUA ANTONIO FRANCISCO
OIEMONN - EOE TORRE OI LUNA 02 aTOS,
SL.COZ. BWC,LAV, E GARAGEM,SACADA COM
CHURRASQUEIRA E PORTÃO
ELETRÔNICO.VALOR DO ALUGUEL: R$ 600.00 +
CaNO. 50,OO(+/-)
BAIRRO CENtENARIO APTOS NOVOS - RUA
ALFREDO CARLOS MEIER - FUNDOS WEG II
AP. 01 TÉRREO: 02 QT05,5L, COl, BWC.
DISPENSA, LAV E GARAGEM.VALOR 00
ALUGUEL: R$ 500.00 + 40.00 CaNO.
AP.031°PISO: 02 QTOS, 5L, COZ, BWC, LAV.
SACADA COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM:
VALOR ALUGUEL: RS 550,00 + 40.00 CONO.
BAlRRO NOVA BRASíLIA - RUA JOÃO
PLANISCHEÇK. 1043 - AP. 4.03 - EDE MATHEDI
03 OTOS, SL. COZo BWC, LAV E GARAGEM.
VALOR ALUGUEL: RS 480,00

lillitlfIE; -

-RUA FRANCISCO HRUSCKA-LOTE.148- JD.SÁQ
LUIZ - 01 QTO. SL, COZ., LAV, awc. VALOR DO
ALUGUEL: RS 250.00
.RUA JOSE PICOLLI, 510- BAIRRO ESTRADA
NOVA. OI QUARTO E COZINHA JUNTO,
BANHEIRO. VALOR 00 ALUGUEL: RS 250.00
COM A TAXA DE ÁGUA.

SALA COMERCIAL:
BAIRRO VIEIRAS AV. PREF. WALDEMAR GRUSSA,
POSTO BaGO & BOGa, SLS (01 à 08) da lrente RS
600,00 - SLS (07, 08 E 09) RS 500,00.
BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERGIAL RUA PROf
MARINA FRUTUOSO - PROX. SUP ANGELONI

SA�AS.. ÇO.ME.RClAI.S,�.yA.RlQS.IA.MAN.!!I)S.

IfIl!IDll!
BAIRRO ILHA DA RGUEIRA 1.20Om2 - RUA JOSÉ
THEODORO RIBEIRO, LT 36 e 37 - RS 600,00 + IPlD

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BarraSul
A imobiliária da Barra

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

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

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

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

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

RuaJosé Papp, n° 59-R$ 31 0.000,00

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

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

produção c/ aproximadamente 45% concluído e constituído de suãe e

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

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

Rei. - 258 - JARAGUÁ 84 - casa alv. c/forro pvc e

madeira c/140m', terreno c/240m', 4qtos, 2 salas, 2

banheiros, 2 cozinhas, lávanderia, garagem e mais um

outro abrigo p/cerro-Bua Monte Sinai, n' 45, R$ 65.000,00
aceita carro até R$11.000,00(com loto valdevino-valéria)

ReI. - 230 - CHICO DE PAULO - sobrado em alvenaria com 612m', terreno
c/1.005,50m'(47X22) sendo a parte superior com 234m', suite + 2 qtos,
sala, copa, coz.2BWC, lavanderia, sacada, e parte térrea uma sala com

198m', tendo escritório, bwc, 2 garagens e mais um galpão pré-moldado
com aproximadamente 180m' Rua Durval Marcatto, n' 80 - R$ 360.000,00.

Rei. - 345 - RIO CERRO 1- sítio com 1 00.000,00m'(1 00x1.000),
sem benfeitorias, mata secundária, nascente de Rio no próprio
terreno, distante 10km da BARRA,tem luz e telelone, localizado na

Estrada Ribeirão Aurora - R$ 85.000,00

GIRASSOL
I

Cód.1280 - Casa no bairro Jaraguá Esquerdo com 3 donm.
1 su�e, 1 bwc, 2 vagas na gar. e demais dep. R$175.000,00

Ótima oportunidade: R$150.000,00 de entro e saldo
parco direto c/ proprietário.

IMÓVEIS (47) 3371-7931

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

Cód.1264-Vila Lenzi-CasaAverbada- aIv. c/3 donm. sendo 1 su�,
Cód. 3192· Centro - Sobrado com 230,00m', terreno 666,27m'. OBS: bwc, COZo embutida, �v., c/ 2 vagas nagar e demais dep. c/ sala comi
Possui casademadeira e um sooradoemavenana. R$450.000,OO 70m'+ 1 bwc. R$200.000,OO.

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

galpões.Bem localizado,confira!!!R$600.000,00.

LOCAÇÃO:.
Aptos com 70m2 e 100m2

ambos com 2 quartos no

. Bairro João Pessoa

próx. a Weg II.Cód. 1270 - Condominio fechado Jardim das Flores - Casas de
alv. de 2 a 3 dorm.,c/ entrada de R$12.000,000,saldo financ. pela
CEF e saquede FGTS.Casa por R$72.000,00e R$84.000,00.

Cód. 1275 - Centro - casa deaív.. c/ 03 donm., salà, cózinha, 1
bwc, 1 gar. e demais dep. R$ 250.000,00.

Cód.2105 - 2 Aptos sendo 1 com 3 quartos e outro com 2
quartos.4 salas comerciais para aluguel e 4 Kitinetes.Todas já
locadas,num total de R$3.700,00.Mais terreno com área de
390m'.R$890.000.00Anallsapropostas.

Cód.1281- Casa no bairro Vila Nova - com 5 quartos
2 vagas de garagem,área de festa e

demais depenoenctas - R$300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br

�. )���:.;;
Peugeot usa e recomenda lubrificantes'TOTAL.

Rua Reinaldo Rau, 414 - Centro,
Proml!Çâo �leroGrau, lefodetaxa� O%dejuros pata toda a linha Peugeot J07.linhaPeugeol107 (exceto Ptuqeot207 Pas�ooe: Peugeotl07 Escapade) � TaxaO,99%a.m. na modalidadeleasing pelo PSA FinanCe ArrendamentoMerc.antil SA com entrada de 5O'3i! no planQ de 24 paKe!aS. Para toda linha Peugeot2ff1 Passion ePeugeot207 E.sc.apadE:', na
modalidade coe (úédito Oiretoao Consumidor) peta Sanro PSA Finance Brasil S.A., taxa de 1,30% a.m, cm entrada de 509t no plano de 12 parCelas.�t 2{)6�nsation, taxa 0,99% am.rem entrada. mar; 60 paneas de R$l99,oo;�-Slmulação, modalidade Leaslng pelo PSA Finante Arrendamento Mercantil SA, am$iderando o veículo Peu<Jt'Ot......-
106 Sensation 1.4l Fl� 3 portas. pintura metá!ka Preto Pena Hera. ano/modelo 2008/2008. Preço público sugeridopMil�da ii vista ii panirde RS 27.300,00, todo o Brasil (exceto Zona franca daManausj mm frete incluso. Piano de 60 meses sendc: Entrada de RS 14.456,60 (52,95%) à vista, mais 60 parcelas meJlsais totaisfixas de RS 199,OOcom
vencimerttoda 1� (primeira) parula para 30 dias. Taxa Interna de RelTm10 (TIR) deO,99%: am e 12,5S%a.a. aCET (Custo EfetivoTota!) da opera{áo df arrendamento mercantil é de 14,94%a.a e 1.17% a.m, com jncdênca de ISS etC indusa na (fi (Custo Efetivo Total). valor total dovekulo a prazodeRS 32396,60.SujeitoàaplOvação de cremto. A�
coool(ÕeSaàma p!Kktãa 5P-falteradas se houveraitefações signm{iltwas no mertado financeiro, sem aviso !IrMa.·'�Simulação. modalidade leaslng pelo PS" Flnanre Arrendamento MeKilntil SA, <onsi(leranoo o veiculo Peugeot 107 XR tAL�x; 3 jlOftas" pintura sólida, ano/mNielo 2008/2009. Preço pliblh:o sugerido para venda a viSta a partirde RS
35.990,00, rodo o Brasil (exE:eto Zona franca deManaus) com ftetelndusc, Panode 24 meses Sffido: Entrada de RS 17.995,(10 (SO,OO%) àvista, mais24 j)artelasmensaistotaisfixasde R$ 891,61 romeenomento da 1� (primeira) paneta para 90 dias. Taxa tntema deRetomoiTlRj deO,ma.m.1! 12,54% e.aa CfllCustll Efetivo Tota!) da operação de
arre:Mamentomt'fcantlléde 15,7S%a.ae l,l3%a.m, com Incidénda dtlSSe TC lru:lusa na(fT (CustoEfeti'N Total). VaIOfttltaldoveÍOJloil pliWl de: RS39J93,64. Os equipame1ltosdtados sàoltensdesérll> da versâ<! peugeor 1tJJ XS Automática 1.6l16V'RE'X - 5 pertas - anoJmodtlo 200811009.AescoIha do ltemopdonalairbag duplO frontal e laTeral
está viQrulada ao item banros revestidos de (0Il1'D, e vke-w5a, e são itensex.du�para a vasão X5 Àulomãtica 1.6l16V Rn. 5 portas.Simulação. modalidade: (I)(�(redilo Direto ao (onsumidQ1 pelo Banto Peuqect, coll5fderando o veiculo Peugeot 207 Passion XR 1.4lRex." portas, pinluúl sôlida, ano/modelo 2008/2009. Preço públiro'sugerido para ,

vendai! nstaa panirdeRS 39.490,00 pilratodo o Brasi! (exceto Zona Franca df Maoaus) comfreteinduso. Piano de 12 meses sendo: entradãde 19]4S,00 (SO%)à vista, mais 12 parcelismensals 10taiSfixasde RS 1.915,33 mm vencimento da 1 (primeira) partelapara90dia\TaxalntemadeRetomo(T1Rl de 16,76%a.ae UO%a.rn.,am (Custo Efetivo
total)diI operaçãodefinandamentoéde 24,14%a.a e 1,83% am.om Ind�cia de IOf de3.O%a.a pa� Pessoa FIsi<a{o rusto do IOfadiriona! deO,38% está lndúldo no roefideotel. Valor total dovekuloa prazo de RS 42.718,96. Todas�(Ondi�s acma dtadas, mo<lalkladtleasing e modalidadeCOC (Credito OlretD ao Consumldorj,estáúsujeita5 à

aprovação decl'éditoe poderdoSfl alteradam llouvtremalteraÇÓl'Ssignificati\'as oonlfl(ado financeifo,sem aviso prbio. fstoquenadonal da5conc.esskmiirias�tparTidpaUl!S: liMa Peugeot307 - 500 unidades; linh<! Peu�t 207 - SOOunidades; Pfugtot206Sensation lAl He, 3 porlil5,ilIlolnwdelo 2008J2008, pintura metalic:a �II!tO perta
nera -·50 uflidadeS. Prazo de vigênda da promoçáo de09lOt/2009 a 02j02J1!X1J, 00 enquanto durarem os ertoqua Fotos somene pela ftns lIustmivot Hão cumulatiVa para enes promoções. Para msu informaçôessobre pnt(OS e condições especiais, (On5ultea Rede de Concesskmátias Peugeot parndpantes, ligue para 0800--7032414 ou acesse

WWW.pl!llgeoi.oom.br. Ouvidoriado�oPeugeêtllgUf:para08OO-7719090.
.'

BANCO PEUCEOT

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 1,3h. - �strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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33 0-86 2
3372-0048

Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
1014 - Centro

(em frente Posto lVIarec!1al)

www.hpjs.com.br

,
#

/ /

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---�--------�VEíCULOS

www.marcollamultimarcas.com.br

. www�giovaneveiculos.com�br

ASTRA 4P ADVANT. cornpl. 07
MONTANA conquest 1.8 05
VECTRA Gl compí. 00
VETRA gl97
VECTRA GlS GNV 97
CELTA 4P c/ opes persona. 08
CORSA SEDAN m. novo- ar 04
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 1 ÔV AR + OH 01
CORSA WIIND 2P 01
CORSA WIND 2P C.rodas 99
CORSA WIND 4P + GNV 99
CORSA SEDAfJ 00

;.-.•............. , .• --- .• ,'.-- .•.. -- -- ,.............. . • ······ .. 'GOlG4 OPS 4P07
GOL G4 2P ar + opes 06
GOL 1.6 POWER eompL-03
GOL MI 97
GOL Gil! SPORT • AR 02
SIENA HLX 1.8 flex 07
PALIO 4P FIRE FLEX C. AR 07

.

PALIO WEEK.HLX üex corno! 05
PALIO WEEK.l.5 8v completa 99
UNO MillE fire 04
UNO MilLE EX 99
PALIO EO 4P ar + trava 98
ECOSPORT XLS 1.6 05

i-------c------+---------+--------� KA zetec rocan 00
KA OLX vitro trava + opcs 97
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 01
ESCORT SW COMPL. 98
ESCORT GLX cornpl. 97
ESCORT 1.6 GNV 95
VERONA Gl GNV + RODAS 94
C31.6 XTR 07
AUDI A3 2P 98
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 1.6 16V 03
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99

i .. · · .. ····· + , CLlO 1.0 comp!.· DH 04
CLlO Rl 4P C/AR VIDRO 1.0 00
KAWASAKI NIJA 7:/., 1100 94
FAZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
CG 125 01
SUZUKI YES 125 06
PALIO WEEKEND
FOCUS 1.6 2005 COMPLETO
ADVENTURE 1.8 2006

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE·NOS

Novos e seminovos. Antes de comprar seu carro

novo ...Consulte-nos
Fone: (47) 3370-3015

Acesse nosso dite e confira nossas ofertas
www.fachiniveiculos.com.br

Promoção válida ate dia 20/12/2008 - Sujeito a aprovação, parcela sem entrada e sem troca e não está incluso tac de R$ 650,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DireçãoHidráulica
V1dro$eTravas E1é\ri('OS

.

FORD FOCUS HATGH 1.6LFlex

DONODA
CATEGORIA
t8!.--- -
,., ..,_

FORDFIESTA
HATCH 1.0

FlEX12OO9
4PORTAS

....

FORO FIESTÂ SEDAN 1.0

fLEX12009
PORrA-MALASDE491L

Moretti Automóveis Ltda (47) 3274-2800 Rua Henrque PiazeIa, 199 - Genlro - Jaraguá do Sul
fo",moretli@moretliatto.com.br

Promoçãll "Feirão de FáblÍca Ford" (válida até 18/01/2009 ou enquanto durarem os estoques). Foid Fiesta Hatch tOl Flex 2009 (cal FAK9) a partir de R$ 25.900,00 à vista. Ford fiesta Sedan 1.0l FIex 2009 (cat. SAK9) a
partir de R$ 27.800,00 à vista. Ford EcoSportXlS 1.6L Flex (cal ESD9) a partir de R$ 47.155,00 àvsta, Ford Focus Hatch 1.6L Flex 2008;1009 [eat B827) a partir de R$ 39.900,00 à vista. (I) Novo Ford Focus Sedan 2.OL
[cat B822) a partir de R$ 55.810,00 à vista ou financiado com Taxa 0% am 50% de entrada e Saldo em 12 meses na modalidade coe com 3.0 dias de carência para pagamento da 1· parcela, inclusão de tarifas, taxas e

impostos {ISS}. Custo Efetivo Totar{CET) a partir de 0,49% am • 6,09% a.a através do Programa da Ford Credit.. {2} Toda Linha Ford com Zero de Entrada, Saldo em até 60 Mesl!S e taxa de juros a constiltar a concessionária,
financiamento na modalidade Leasing em SO meses com carência de 30 dias para pagarnanto da 1" parcela, inclusão .de tàrifas, taxas e impostos {ISS).Condição de Financiarnalllo não cumulativa. Não abrangem seguro,
acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distnbuidor.Sujeito à aprovação de crédito.Estas conçlições de financialllento podemoscilar de acordo com a região
e o pelfil de crédito do consumidor. Estas ofertas não ab,rangem os veiculas destinados a locadoras, auto-escola, autarquias e órgãos públicos, táxi, test·dríve, transporte de passageiros ou qualquer olllramodalidade de venda
direta. Contratos de financiamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Finesa BMC S.A. Imagens somente para fins ilustrativos. As informações e oiértas.nesse anúncio substituem e invalidam o anúncio publicado
em 13}Ol!2009.

CARTÃO FORO UNICARD. SOLICITE JA O SEU.
Acumule até R$11UIOO em desoon!os na compl'a de sef focrd ZerO'.
�. tegíUes melropoI_,4004·19OO1_1coá_ 00007281900.

VIVA O NOVO
SegurosFord

Ford Empresas: (11) 4174.3929
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Com:
-rodasde liga leve.
• freio a disco
• partida elétrica e a pedal
• indicado! digital de marcha
• marcador de combustível

<l:om:
• rodas de liga�e\(
• freio a disco
'->partida elétrica e-a p,edal'

'�NEWSULMOT05

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Venha conferir nossos seraiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

PROMOÇÃO MOTOS
lOO%-FINANCIADAS'

(47) 3273-6600

i 1

·1 .. �.I1().�.lfl.t��.l1iCl.??�.. �.. p().rt��·L ...

Financia

Compra
Vende
Troca

Uno eletronic 1994 azul

LT, RLL, gasolina som

R$ 9.800,00 2009
Mercedes 1602005 prata

gasolina completa
RS 32.000,00•• <,
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.

.... entrada·
carros sem

.

.

na trOCa1'roco
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catita baby <12111 o

____"....

.

" I;:;ERA�Dqf," 11' .

M'óveis e Decorações

3274-8954 - 20% Desc.
manip. e genér. e

10%' üesc, àvista; tO% no ético, '5% Desc:'"
3371-1041

Loque 3 e pago 2

3370-1090 Compre
qualquer prod .:

ganhe 1 café peq.

10% Desc. em servo

e escapamentos

15% Desc. à vista
exceto manicure

,-,�.};��ir="5��F

PtifI,.Yel
FAR/wAC'AS

Você sempre bem.

3275-1721
5% Desc.

3372-8888· cfieque /30 dias,
10% Desc. pi Ir. óleo,

Ir. FiIt - Fluido. rad. e óleo

3275-1654
10% üesc.
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o CORREIO DO POVO D'FIM-DE-SEMANA, 17/18 DE DEZEMBRO DE 2009

• SEMINOVOS DE TODASAS MARCAS
• GARANTIA DA REDE CHEVROLET

• PLANOS SEM ENTRADA

• 60 MESES PARAPACiAR • SÓ ATÉ SÁBADO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FIM·DE·SEMANA, 17/18 DE DEZEMBRO DE 2009 vEícULOS-----------�

IMÓVEIS - CARROS -MOTOS

2.016,67

Biz 125 KS R$ 120,52 YBR 125 K R$ 125,63
CG 150 KS R$129,17 XTZ 125 K R$ 162,41

CBX 250 Twister R$ 213,71

Ã o

NXR 150 Bros KS R$ 160,63
Fazer 250 R$ 235,73 XR 250 Tornado R$ 233,77
XTZ 250 lander R$ 249,49 NXR 400 Falcon R$ 296,68

Ar Condicionado,
Direção Hidráulica,
Vidros, Travas Elétricas.

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
Automátíco, Rodas de Liga-leve, CD
Player cl Disqueteirá pi 6 Cd's e

Controle no Volante, Faróis de Neblina.

� Consórcio

""A���é2 3371·8153/9186·7223

2005, Prata.
Ar Condicionado,
Direção Hidráulica;
Vidros, Travas e. Espelhos
Elétricos, Air Sag Duplo,
Freios ASS.
Câmbio Automático.

2005, Ar Condicionado,
Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Cf:) Player, Bancos
em Couro.

Fim de Férias, início de bons n�gócios.
Venha buscar seu carre na Mauro Veículos.

Confiança, credibilidade e garantia a toda prova.

Mauro
�. 'V�o/t, 1ttMJ '§;��

veículos
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COMPLETA LINHA DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS:
Alarmes, Travas, Vidros, Xenon, Rack, Calha de Chuva, Santo Antônio, Capota Marítima, Estribo,

Pára-choque, Rodas, Calotas, Caixas THULE� Engates Carreta, Carretas para mete, Jet-skl � barcos, etc.
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VEíCULOS

JOINVILLE
(47) 3145-3145

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

FÁBRICA�e
NOBRASlL

ITAJAí
(47) 3341-3341

BLUMENAU
(47) 3144-3144Liberte

\,.�!�,;�,lloLr�,g."adr:,:u"'Jt<"I·r,eC�"lt,.;q,.,y'mB,',,"1nP,>,,<,;,',P,' .. j1:X",P!'j8,.�,i�,0,�,9""!,<,c",fJ(I;r,,,;.,P,••. j�,!ll;,',_l,'ratS",)�"�,p�,a,,,,' ji.n�e� cD"r�iç�es:,6p�,:{� ,?: �n�rad3, + S��dO tlnal:'�?}�(O err; �tm�{p�, ,?om}�:a ?�I'UfO� .d?� o '%.,�.m (P% a.a.). C9!1Je�ção ,�e �acta��r9, d� ,0$, 9,3�P�"I: d�$p�s�, d� ��!yi�o? d?t.er!cci,r'2�:- ,t!j�J.!t?s. Ve���q�j� na sua cor,.çc�sto...�â��a �s
< � ,,'"'� .., :'� v> '-

""",: ..

• .�, "" 1.<, f.s1üqu" ,daI. 1 (, un,íjtd;es. ;,21 �1dfl(J�'),O Au1her,;hjUfl 4f "t; 16\1 (lthOª, corn I;!l"Un. "atida! nas nd!çOEh,.60'7" Ó, enn al!� .,.. :-,;)1L hr,i)J,ClilQO el;l (J;' meses com J;axJ: Jf, ,!l!: �}S ne O .(1 a.I1!'l\; ,'f' a,rq ao de \,mbst o
de RS 935100 ' despesas da servrcos ce 1erCBUQ$ t tríbutos, lcesslonâna os va elas mBnsa,$ de' cada versao e o valor total f,nancIM atai: �{Jun!daGes. (3) LInha Me9ane seoan e Grand Iour com f,nanC!311HW10 nas segUin as condi
saldo fplancladú em 36 mesas, wín tata de .uros de Q'A1 a (T

•

os de terceiros + tr�butos, Vel'.if
' ,.

os valores das pa.rcelas mensais de cada versão e a
.. .

para Wécane Cotlpe�Cabnolet l3!:1Cdf1 total 10 ufilf,Íodcs Iodas as condlçõ3s arnento acima sã
. ,.0 ao Consumidor) através cta I to f) �nvestjm(mto Renaoit do Bra�lt CrMito SUj0�tG

pum Gllc} CdlnHlS 1p 1 O 16V :81:::9" MHlex v�0j!:lo \lHa If"flrni!t, cem p,Hura s:lll:la t; 1mt�; fFilutp .. Este.que t�)'tr�!: 10 tfli(I�i(lss. t5J Prflf;n ?yi?ia ';J
. . ,Hl+1ex, ven�j�do pel(i int�rnet �.:o:n pintum Bf3iitia e 1�·(�t� incluso' ue,total: 10 un

.

'ldkjo f).1k MBg31 e Sefl3{l li d8/t}9 h-ReI<, vemlltio ela n1ernet, com pintura sofH!a e uete Incluso, i:sfmwe total: 10 umcaces.
,

€:niuit Logan fl .oram 0$ vencedores oa pesQu:sa a{t.s;:"11�1,,,çao "Os Ele!ius 200S" em suas eateqorws, pela Rev1s
pesquisase baseia em l na

"

demonstrando a satisfação dos clientes er!1 relação aos seus \�e1culos. Renliult j_ogan, senderc. Stepwa:y e f\l1égane com 3 anos OL! 100 mB quilômetros, a que ocorrer primeiro, condicíonàdos aos termos e
dos no )\<1anufl/ de Gara=lt!a ",nnsulfe sua Oi 1Ki.Uit. para informações soam os eSTOqUeS disponíveis. fmapens meramenre Hustrativas, Alguns ifans lTIostraons e/ou mcncionacos são opcionais s/ou acessórlos elou referem�se a versões f.!specíficas, reserve a
da sewmmçn nodmn �aívar V!{b5. tas válld35 até 20!Q1/2009. F.�túques limitados. .

.

.

�
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Mine Fire
ENTRADA + 60 Parcelas a parti,r d

R$

Palio Fire
ENTRADA + 60 Parcelas a _.... '_li ...'

; '�

R$

JAVEl Concessionário FIAT. Ruo Expedicionário João Zopello, 214 - Fone 32740100 - Joraguá do Sul - SC:. www.jcvel.com.br <
.

.... _ : ·····w' .. ·

, .

•
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II] o CORREIO DO POVO
FIM·OE·SEMANA, 17/18 DE DEZEMBRO DE 2009 ·VEíCULOS-�-----�----

07 SW2,04P

07 FBJNE 2.0 \v1ECÂNICS/ 2005

pala SPORTUNE 1,6 AR OH VTE LOT AL C.BORoO RO FN PP 2007 40,900 AR VTE LOTW PP 2004

206lilJNf 1.6 4P FX •• AR QH VTELOT BD XE'NON FNWPP 2007 38.600, AO PORTA I,ATERALW " 2004. 2.1.500

AR OH VTE LOT ABAG DUPLO Ro W PP 2005 36,500 AR OH VTE A.BAG 2003 21.100 19,600

AR OH \llE LOTABAG RD AS!> CO 2004 35.990 WTALppw 2002 20.490
.

lR990
AR OH VTE LOT W PP 2006 34.500 ARW 2002 19,900 18.400

AR DIG OH'VTE RD ABÀG COURO CO P.AuT 2003 34.800 A!lAG ,DUPlO )N PP 2000 18:490 16,990

AOOTWPP 2006 30.490 AR AO LOTWPP 2001 18.190 16,690

AR DH vrEDT FN COURO RDW pp 2001 30.3(]O AR DH VTE A,BAG RE Rb 1999 15,900 14.800

AR DH VTE LDT AL RD AumW PP ZOO4 29.990 AR OH LOTRD 1996 15.890 14.390,

AR OHVTE AOW PP 2001 28.880 AR OH \irE (lT pp 1996 13,S9() 12,4(10
AR OHVTEoTRO FNWPP Z005 28.600 AR lDTTEAL 1995 • 13.290 11.990

AR OH VTEABAG RD pp
. "2003 26,300 VTELDTW 1996 12.600

OH VTE LDT ALWPP 2003 W 1997 11.500

AL TELOTWPP 2006 OHLDTW 1997 11.600

E��:rdidonório João ZapeHa, 214 -
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Venha Trabalhar Conosco!
.

MOTORISTA RODOVIÁRIO .s,

REQUISITOS: Desejável 03 anos de experiência como motorista rodoviário em percursos de media e longa
distancia, com veículos acima de 10 toneladas, com habilitação Categoria D ou E; Curso de capacitação para

transportes de passageiros; ensino fundamental

OFERECEMOS: Plano de Saúde / Vale Mercado / Seguro de Vida / Refeições / Alojamento / Vale transportes / Outros Benefícios

Interessados, (somente se preencher os requisitos e com documentos que comprove a experiencial comparecer na
agencia de venda de passagens da Penha na Rodoviária de Jaraguá do Sul para preenchimento de ficha de

solicitação de emprego, ou ligar para (47) 3326-5027 falar com lzidoro-ou Ademir.

T NER JET' PRINT
CARTUCHOS ORIGINAIS COMPArívEIS

E REMANUFATURADOS

(47)3370-0005 (47)3371 ..7605
Malr'iz: SR 280 km 69 (Em frt'mte Posto Man:oUa)

E.mail: jetptillt@nélUno.coWl.bt

Filial: 2" Piso Shopping Canler Breílhaupl -

AtendimeNto especial até 22h

Domingos e Feriados sob consolla

Precisa-se de mulher
que cuide de uma

pessoa em cadeira
de rodas, que tenha
disponibilidade de
morar na casa.

Valor a combinar.
Tr: 3371-3587

Devolta
Meninas 5 Estrelas

Moreno, tipo
Obamà; procura
mulher espedalCom novas gatas na casa

RAFAELA 18ano.*
INICIANTE

Paola ' ••no.

Sharon ' ••no,

Nicoli .s ano,

'PAULA

*

*
SENSUAL E SEDUTORA

emos motorista que leva e traz*
(47) 9624·8410
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RN.JII-S8WIA,I7/IIDEDmNIIODf2009
' 'CLASSIMAIS---''''',�------

.

COLAÇÃO DE GRAU - CERIMONIAL.

"

'ALEGRIA e ELEGÂNCIA EM SEU EVENZO.1
BANDA e COMPLETA ESTRUTURA DE PALCO .. !

SANTA CATARINA e RIO GRANDE DO SUL

ÚSIO.! FEIRAS & SHOWS

(47.) 3376-9614 - 9969-6417

AV.MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1188 • SL 401 • 04° ANDAR • CENTRO • JARAGUÁ DO SUL • SC

, ..

'_
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10% Desc. em servo

e escapamentos

3370-1090 Compre
qualquer prod.

ganhe 1 café peq.

3055-2229
Comp. um lanche

(pi pessoa) ganhe um
,

pão de queijo peq.

���
3371-7326

15% Desc. à vista
exceto manicure

PanYel
FARMÁC'AS ..

Você sempre bem.

3274-8954 - .20% Dese.

manip. e genér. e
10% Desc. à vista 10% no ético

3371-5309
5·% Desc.

3371-1041

Loque 3 e pago 2

3275-1721
5% Desc.

3275-1654
10% Desc. -.
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FIDELIDADE

,

ESPECIAl�---------

UM PRESENTE PARA OS LEITORES
Cartão de vantagens Correio + pode ser retirado a partir de segunda-feira
Quem não gosta de ganhar

um presente? Uma surpresi
nha, um agrado ou uma sim

ples recompensa é sinal de ser

lembrado e valorizado. Não é
a toa que o anúncio de que os

leitores do O Correio do Povo

ganhariam um presente gerou
tanta expectativa. Mas o mis
tério acabou. A partir da pró
xima segunda-feira, dia 19, o

presente será entregue. Agora,
quem assina o jornal já pode
retirar o seu cartão de vanta

gens Correio +. Com o cartão,
você receberá descontos e van

tagens em diversos estabeleci
mentos comerciais. São lojas,
postos de combustíveis, pada
rias, salões de beleza, livrarias,
pizzarias, restaurantes e até
farmácias que oferecerão de 5

a 15% de desconto nas com

pras. Em outros locais, quem
.

tem o cartão receberá brindes.
Em breve, o Correio + pode
rá ainda dar descontos nos

estabelecimentos poderão ser

conveniados ao cartão. "São

serviços variados que a pessoa
utiliza diariamente. Um bene
fício financeiro na verdade,
porque os descontos no final
do mês podem significar o

valor pago pela assinatura do

jornal, ou até mais. É mesmo

um presente aos nossos leito
res", explica o diretor do OCp,
Nelson Luiz Pereira.

O cartão não será nomi

nal, por isso poderá ser utili
zado por toda a família. Você

que é assinante, pode retirar
o seu na sede do Jornal O
Correio do Povo, que fica na

Rua Prefeito Waldemar Grub
ba, 1400, no Bairro Baependi,
entre 8h e 17h30. Basta tra

zer um documento de identi
ficação. Outras informações
através do telefone (47) 2106
1919, ou pelo site www.ocor

reiodopovo.com.br.

ingressos de eventos e outros
.

DEBORA VOLPI

ESTABELECIMENTOS JÁ CONVENIADOS
• PIZZARIA CAN ERI
• PAMUR AUTO CENTER
• CASA DE CAFÉ
• CANIL BABY DOLLY

·�"',�A�AS GERALDO
• DOCE SABOR
• EVIDENC
• GRAFIPEl *

• PIZZARIA CJ\$ARÃO,.

• POSTOS MIME
• LIVRARIA E PAPelARIA DO PEDRINHO*
• FARMÁCIAS PANVEl
• LANCHONETE OUICKDOG
i,� LQç�º6l{A VIDE VíDEQ.,.
• RESTAURâNTE TIO PATINHAS

'* DESCONTOS NÃO SERÃO APLICADOS EM REVISTAS

Versão

impressa
poderá ser

folheada
através do
novo site

Diretor Nelson Luiz
Pereira apresenta
Cartão de Vantagens
para assinantes MAIS NOVIDADES PAUTADAS

,.,

NAINTERAÇAO
Novo site do jornal entra no ar hoje com

conteúdos inéditos e blogueiros
Você já imaginou ler as

notícias de Jaraguá do Sul e

região fora da cidade, do Es
tado ou até mesmo do país?
Pois isso será possível. A par
tir da semana que vem, entra

no ar o novo site do jornal O
Correio do Povo. A página na

internet traz além da edição
diária do jornal na íntegra,
conteúdos exclusivos, notí
cias de última hora e blogs
de jornalistas do OCP. Temas

que envolvem esporte, com
portamento e fotografia serão

apresentados sob diferentes

ângulos pelos profissionais
Julimar Pivatto, Genielli Ro- .

drigues, Elijane Jung e Piero

Ragazzi.
O site abre ainda espaços

para interação com o público,
onde será .possível enviar su
gestões, mensagens, recados
e até opiniões sobre aconte

cimentos polêmicos. "Somos
um jornal tradicional, mas

que está sempre inovando. Le
var o conteúdo para a internet
é uma tendência", comenta o

diretor lembrando que neste

ano, o diário comemora o seu

90° aniversário.
O site ficará disponível

para todo o público por trinta
dias. Depois desse prazo, será
necessária uma senha para
acessar o conteúdo.

'
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Os pois Grociele
Thomosio e

I�ineu Costeller.
Junto com seus
padrinhos Éder
Cachoeiro e

. Jomile Thomosio
Joison Soores

'

e Daniela
kosbrowski

comémorom � 5°
mês de vida de

Gustavo Costeller.

Enfeitando o c�luno d .

Venturi, filho do oss
e hOle o lindo Poolo

Venturi e OrqUit:::opr comi erciol Shoroname o Bonato.

Parabéns poro Mot�·US P .
.

completou 10 anos O e�r1, que no dia 26/12
.

desejam todo � f:lrC�dISMdorlon e Kothleen
I o e do mundo.

Es·te gatinho
fofo é o

Henrique
filho do M�ri
Regione e do
Loerte. Com
menos de

três meses, já
enche os pois
de orgulho e

alegria.

..

Por Jéss\co Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

Parabéns poro f f
dia 27 completo :::�� Vi�icius W. Toni, que
felicidades são os pois ::�n�o. Oue!" desejo

padrinhos VI.I
Jair e �uclono e os

mar e Luzia.

No foto
a gatinlla

Gabriela Wi\\e
da Roclla, que
completa 10
anos dia 20.
lodo família
deseja muitas
felicidades.

;
.

�s �ais Ivanir e Alexsando Irmoo Gu t
ra.e

felicidades par: :�? :esejom muitas
que completou ;� :n�::�!I;:�u2�ger,
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TODAS NUAS
Olha só. O programa mal começou e todas as mulheres quepnnldpum do
BBB9 já anunciaram: poderão sim posar nua caso sejam chamadas por algu
ma revista ou site. Até aí tudo bem, alias, é até normal. mas só que uma delas
é a senhora Naiá, de 61 anos. Ela é da cota da terceira idade do programa,
que inclusive teve a aprovação do seu manso e conformado marido, caso eln
decida tirar a roupa na Playboyou na Sexy. Bem, se fosse minha avó eu a

colocaria de castigo. Tiraria agulhas e novelos por uma semana.

MAROMBEIRAS INFELICIDADE
Como p maioria das mulheres da O autor de uma das listas dos "Dez
região se encontra na praia, as lu- Mais Chatos de Jaraguá", que cir-
luzetes acostumadas a malhar nas cuia pela internet, literalmente foi
academias arranjarani uma nova 01- infeliz ao citar alguns nomes. Não
ternaUva para manter a silhueta em

.

quero ser advogado de ninguém,
dia. As modalidades são: levanta- mas certamente ele foi maldoso,
mentQ de sacolas, visitinhas ao shn- principalmente, citando o radia-
pping e muito trelêlê com as amigas. lista e empresário Valério Gorges.
A sauna fica' por conta do calor de Conh�,ço essa' figura há mõis de
-Balneário Camboriú. 20 anos. Faz parte de um grupo de

amigos de aproximadamente 30

pessoas, que se encontram duas
vezes por semana, na qual sou in

tegrante. Valério pode ser tudo:
inteligente, polêmico, brinca-
I hão, honesto, um bom pai,' um
bom marido, mas chato jamais. O·
criador da lista deve ser a única ,,'

pessoa a pensar o contrário. Foi
muita maldade.

LEITORES DO DIA
Dose dupla. Os leitores do dia são os

namorados Eloise Cristine Manchen e

Adré Luiz. Eles lêem a coluna todos os

dias para ficar antenados no que acon

tece de melhor na sociedade.

'ODIRLEY
Não ousem esquecê-lo. Hoje é o dia do
meu camarada Odirley Floriani come
morar .0 idade nova. Por favor, liguem
para ele. Parabéns, amigo e que sejas
plenamente feliz.

NAS RODAS
• Como tudo que sai aqui no O
Correio do Povo e na coluna vira .

notícia, a lista dos "Dez Mais

Pegadores de Jaraguá" não foi
diferente. Se tem um grupinho
reunido o assunto é a lista. Valeu
o prestígio.

A fAVORITA
Durante a semana alguns hnbltues

freqüentadores do bar do Oca" não
foram para o bar com mesmo objetivo
de sempre: jogar sinuca, tomar uma

loira gelada e jogar conversa fora. Se
eu contar lá em casa ninguém acredi
ta! Mas é verdade! A turma, liderado
por Tato Branco, Jeremias Rozza, Val
dir:zinho, Moa GOfCia, Beto Taranto e

Leudomar Lopes se reúne todos os dias
para ver os capítulos finais da nove.l�
A favorita. Pode gente? Pode sim! E • A minha' lindinha e querida
só dar uma esticadinha até lá e confe- amiga, Adriana Freiberger, já .estú
rir. Hoje é o último capítulo. Vai estar' ultimando os detalhes para dia 19
lotado! comemorar a idade nova.

• Deu recaída �o meu amigo Je
fferson Vasel. Depois de uma tem

porada longe de sun namorada, a

bonita Zani. A dupla tem circulado
junta nas baladas da moda da urbe
sorriso. Logo, logo é mais um que
vai circular com algema de dedo.

A toda bonitona Lu Soares, a mais nova advogada de Jaraguó do Sul

TE CONTEI!:
• O meu abraço de hoje, cheio
de energias positiv,Qs, vai para o

Aldo Bartei e o pessoal bacana
da Joja Çi� da Lua,hí da Marc.att�êi·
Center. Aliás, a loja é especiaH- ,�t:
zada em piJamas". tem um mais ?h

marovilh 021ro. BqJa
branca.

• Na .�i�mana que vem vou

divulg�l a lista das "Dez Mais
,

Siliconadasc'de J(IJaguá". Vou ser

trucidgdo. Mas�v.amospagar pra
ver!

.
'.

lt ·'i

.• Adrianinho Junkes é visto .

'üodos'os dias caminhando nas

'ruas do ci.�ode. Arrumanda.ffrlegq;:<
pa�� a m�ratono de festás que iF�,� 'c-

.

promover em 2{109:
o

o

III!;;Recebi váriosp�malls do pes-
o soai quefrellüentou a Bier.bude;"
.� onteni q ...noite. A reclamação foi
geral sobre'o calor dentro do

shoppin�. Seguildo comentórios".",.
•

ó ar contlicionado. estava desll-
gado;"Os fr tadores; mais dé>',
Til; estava ndigna�ps eem os

prGmoters, qã.o tinham/nodo
:V", _''\;,,;:. ,_

0-

tiaver com o peixe.

• DOE SANGUE

• Gom essa, fui!

" Nõo posso lhe dor a
receita do meu sucesso;
mas Q do fracasso, é .

o querer agradar a todos' ,
ANÔNIMO

"
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Gasolina é até 59% mais cara
no Brasil mostra levantamento
RIO DE JANEIRO

Especialistas calculam que
o preço da gasolina no Brasil

esteja até 59% acima das co

tações internacionais. No caso

do diesel, a diferença pode
chegar a 40%, dependendo
do cálculo. Ninguém acredita,
no entanto, que a Petrobras vá

promover ajustes agora, uma
vez que a empresa ainda não

recuperou as perdas por não
ter subido os preços em tem

pos de petróleo carpo Além
disso, a companhia precisa
gerar caixa para sustentar seu

plano de investimentos, con
siderado pelo governo um dos

principais' remédios contra a

crise financeira.
A conta a respeito da di

ferença de preços varia entre
.

os analistas. Para Adriano
Pires, do CBIE (Centro Bra
sileiro de Infraestrutura), a

gasolina está hoje 50% mais
cara do que a cotação ame

ricana, usada como referên
cia pela estatal. Já o diesel
está 30% mais caro. Nelson

Rodrigues de Mattos, do
BBI (Banco do Brasil Inves-

-

timentos), calcula a diferen

ça em 59% para a gasolina e

40% para o diesel.
O Brasil é o único país que,

em meio à crise, não baixou

juros nem preço da gasolina,
comenta Pires. A diferença
é fruto da desvalorização do

petróleo nos últimos meses.

Quando a Petrobras promoveu
o último aumento de preços,
emmaio do ano passado, a co
tação estava por volta de US$
115 por barril. Ontem, fechou
na casa dos US$ 35. A empre
sa alega que não repassou ao

consumidor a alta do segun
do trimestre de 2008, quando
o barril negociado em Nova
York atingiu o preço recorde
de US$ 147 por barril.

Além disso, diz, manteve
os mesmos preços da gasoli
na e do diesel entre setembro
de 2005 e maio de 2008. Nes
te mesmo período, o preço
do petróleo passou de US$
65 por barril para US$ 115/
barril e a Petrobras suportou
esta defasagem, para não im

pactar o consumidor brasi
leiro.

o CORREIO DO POVOmSABADO, 17 DE JANEIRO DE 2009

Desperte em você o

WIZ:==- desejo de aprender
Para vencer no mundo de

hoje, um dos segredos do su

cesso pessoal e profissional é
possuir e demonstrar um ge
nuíno desejo de 'aprender. Se
você for empregado, tenha e

demonstre o desejo de apren
der a seus superiores. Se você
é empresário ou profissional
liberal, tenha e demonstre
o desejo de aprender a seus

clientes.
Se você for empregado,

procure saber tudo sobre os

produtos e serviços de sua

empresa e os relacionados
a ela. Alimente a curiosida
de por aspectos do mercado,
concorrentes, novas tecno

logias. Demonstre interesse
através do conhecimento.

Se você for empresário ou

profissional liberal, busque o

máximo de informações so

bre os produtos, tecnologia,
rriercado e concorrência de

.

seus clientes. Procure en

tender melhor o setor em

que seus clientes atuam.

Pesquise o futuro e seja al

guém informado.

. Hoje não há mais descul

pas para não se informar bem
sobre qualquer assunto. A
internet tem dezenas de si
tes de buscas e informações
à disposição. de qualquer
pessoa. Basta querer! Se você
não tiver prática em acessar a

internet, perca a vergonha de
solicitar ajuda a alguém que
tenha mais habilidade ..

INUICADORES CÂMBIO

O importante, para vencer
os desafios do mundo mo

derno, é não se acomodar. E

quando você se acostumar a

buscar informações e apren
der; verá que não há nada
mais prazeroso que o conhe
cimento. Assim, é preciso
vencer a preguiça, a falta de
vontade. É preciso parar de
dar desculpas para não bus
car informação, para deixar
de aprender.

Lembre-se que estamos na

era do conhecimento. Na so

ciedade da informação, ven
cerá aquele que tiver infor

mações relevantes para sua

empresa e para seus clientes.

Pense nisso. Sucesso!

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,342 2,344' -1,76%
3,094 3,097 0,15%

íNDICE VARIAÇÃO MOEDA
IBOVESPA 0,49% Dólar comercial (RS)
�--�---i� Euro (em USS)

Ao PELO

GRUPO

URIASSELVI
FAMEGTraga seu histórico e conquiste sua vaga

no maior grupo de ensino superior de Santa Catarina.

As inscrições para a Seleção pelo
Histórico Escolar do

Grupo lJtJlASSElVl1 FAMEG
Ja começaram.

Vfww.FAMEG.edu.br
4733732000·4733739800

. /1'
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Aumento o. violência doméstico
Número de acusações saltou de 204 mil para 269 mil em um ano

o número de denúncias, pe
didos.de informação e relatos de
violência à Central de Atendi
mento da Mulher saltou de 204
mil para 269 mil entre 2007 e

2008, um aumento de 32%. Na
avaliação da ministra da Secre-

'

tariaEspecial de Políticas para
as Mulheres, Nilcéa Freire, a di
vulgação da Lei Maria da Penha
foi a principal responsável pelo
crescimento das notificações.

A sociedade ficou mais
atenta depois da Lei Maria da
Penha. "Esse é um dos maiores
benefícios da lei: ter provocado
essa discussão. Quando se co

nhece a violência, mais gente
busca informação e direitos",
avaliou ontem, a ministra Nil
céa em entrevista a emissoras
de rádio durante o programa
Bom dia, Ministro.

De acordo com o levanta-

menta da secretaria, a busca
por informações específicas so

bre a lei aumentou 245%. Em
2008 foram registrados 117,5
mil atendimentos contra nove

mil no ano anterior.

Segundo a ministra, a apli
cação da lei ainda encontra
resistência cultural em alguns
setores, que questionam, por
exemplo,.a constitucionalidade
da regra. A alegação é de que o

dispositivo fere a igualdade en

tre homens e mulheres prevista
na Constituição Federal.

Algumas pessoas afirmam
isso, mas ninguém comprova.
Tanto que não há nenhuma

Ação Direta de Inconstitucio
nalidade contra a Lei Maria da
Penha no Supremo Tribunal
Federal.

AGÊNCIA ESTADO

MEC quer acelerar criação do
ensino, fundamental de 9 anos r

o Ministério da Educação
deve acelerar em 2009 o pro
cesso de migração das escolas
estaduais e municipais para o

•
novo ensino fundamental de
nove anos, Pelo novo modelo,
estabelecido em lei em 2005,
a criança entra na escola aos

6 anos e não mais aos 7. Com

• isso, permanece nove anos no

ensino fundamental, concluin
do o 9° ano aos 14. Segundo o

MEC, 52% dos alunos já estão
matriculados no novo formato
que deve ser implementado pe
las escolas até 2010.

Durante a divulgação dos

� números d2: :C�nso Escolar, o

ministério apresentou o dado
de que 4, 7% das crianças de- 7
a 14 anos matriculadas na es

cola em 2007 não sabiam ler e

escrever. Para ele, o problema
ocorre porque as crianças estão
sendo matriculadas tardiamen
te na escola e na série incorreta.
Em 2007 segundo o MEC, ,494
mil crianças com mais de 7

anos, estavam matriculadas na

educação infantil, quando pela
idade deveriam estar no ensino
fundamental.

A implantação do ensino
médio de nove anos em todas
as escolas garantiria a alfabetiza

ção do aluno na idade correta.
I

Ministra garante que a sociedade ficou mais a_tenta depois da Lei Maria da Penha: "Lei provocou discussõo"

Lula reafirma acordo de gás com 'Bolívia
País .reduziu a importação do produto para 23 mi demetros cúbicos diários
o presidente 1uiz Inácio Lula

da Silva se reuniu com seu cole

ga Eva Morales na Bolívia: para
inaugurar dois trechos do cor

redor rodoviário interoceânico .

No discurso, o presidente Lula '

garantiu que o Brasil nâodeíxará
.

de importar gás boliviano.
"O presidente Eva tem sido

firme em sua palavra de que
nunca faltará gás para o Bra
sil. Por isso digo e repito' que
não faltarão investimentos e

consumidores brasileiros para
,

essa riqueza do povo bolivia
,

no", afirmou o presidente.
O, ministro de Minas' e

Energia, Edison Lobão, havia
anunciado o desligamento das
termoelétricas do país, o que
levaria à redução da importa
ção de gás boliviano de 31 mi- Lula e ho Morales durante inauguraçõo do novo Corredor Bioceânico
lhões de metros cúbicos por
dia para 19 milhões de metros
cúbicos por dia.

No entanto, o governo brasi
leiro recuou da decisão. Lobão
afirmou que duas termoelétri
cas continuariam funcionando
no - sul do país, reduzindo o

,corte na ímportação de gás para
algo em torno de 23 milhões a,
24 milhões de metros cúbicos
diários.Com novo modelo, criança entra na escola com 6 anos e sai aos 14
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Piloto é considerado herói em NV
Chesley, com 40 anos de experiência, consegue evitar desastre-e salva 155
NOVA YORK passageiros a escapar em botes

Os passageiros da aerona- de resgate, e andoú duas vezes

ve da US Airways que caiu na pela aeronave para garantir que
tarde de quinta-feira, 15, no ninguém estivesse no local an
Rio Hudson, em Nova York, tes do equipamento afundar.
elogiaram as ações e a cora- Especialistas em aviação
gem do piloto, que conseguiu disseram que a aterrissagem
evitar um desastre e salvou de emergência -de um avião
todas as 155 pessoas a bórdo. comercial na água sem que o

Com 40 anos de experiência, avião se partisse foi algo extra
Chesley B. "Sully" Sullenber- ordinário. "Uma aterrissagem
ger, ex-piloto da Força Aérea na água é geralmente mais'
americana, que está na com- destrutiva que a terrestre.

panhia desde 1980, conseguiu É fantástico um jato Airbus
aterrissar com calma o avião conseguir 'aterrissar em um

nas águas do rio com as duas' -rio sem se partir", disse Max

turbinas com problemas. Vermij, especialista em ací-
Antes da queda, o piloto ha- , dentes aéreos.' Ele especulou

via alertado aos controladores que provavelmente o avião
de vôo do aeroporto que o avião atingiu a água a uma velocida
havia sido atingido por pássa- de de aproximadamente 140

I'OS. Um controlador pediu que nós. "Geralmente as asas e as

ele retornasse ao Aeroporto de turbinas são arrancadas com o

La Guardia, mas o piloto loca- impacto' e a água entraria no

lizou outro aeroporto debaixo avião afetando a fuselagem."
dele - o Teterboro, em New

.

A fabricante ep.ropéia Air

Jersey - e pediu para aterris- . bus enviará uma equipe de
sar lá. Mas não conseguiu especialistas a Nova York para
evitar a queda do Airbus no examinar o aparelho A320,
Rio Hudson, na altura da Rua que caiu sobre o.rio Hudson.
48, no centro de Manhattan.
Sullenberger então ajudou os AGÊNCIA ESTADO Especialistas disseram que a aterrissagem foi extraordinária

Na última coletiva, Bush ressaltou os sucessos de sua presidência

Bush faz discurso de adeus
,

e defende os tinos no poder

Google demite
empregados

Impopular, mas insisten

te, o presidente George W.
Bush defendeu seu tumultu
ado governo de dois manda
tos no discurso de despedida
aos americanos, quatro dias
antes de seu sucessor, Barack
Obama, tomar posse. Bush
ressaltou uma série de su

cessos em casa e no. exterior

.ao voltar no tema do 11

de setembro, destacou que
o país passou "mais de sete
anos sem ataques terroristas"
em solo americano.

"Nossa principal ameaça
continua .sendo outro aten

tado", afirmou. O presiden
te assegurou que, enfrentou
"revézes", e que "há coisas

-

que faria diferente se tives
. se chance". Mas que sempre
'6. agiu "tendo em mente o inte

� resse do país".
iS Deixando o cargo com as

menores taxas de aprovação

O Google anunciou que
popular da história arnerica- vai dispensar 100 recrutado-
na desde Richard Nixon, com res e fechar três escritórios,
cerca de 25%, Bush afirmou: sinal de que a desacelera-
"vocês podem não concordar ção da economia global não
com algumas decisões difíceis está poupando riem uma das
que tomei, mas espero que empresas mais fortes do se-

.

concordem que tive que tomar tor de tecnologia. A notícia
decisões difíceis". Em oito foi dada pelo site da rede de
anos marcados pelo terroris- tevê americana CNN.
mo, duas guerras e a recessão, Em um post no blog afi-
o discurso foi a última chance cial do Google, o vice-pre-
de Bush defender seu legado sidente da empresa, Laszlo
na história. Bock, disse que a empresa

Bush ainda afumou que a.",... recisa agora de menos

posse de Obama, o primeiro�::;" ssoas focadas em con-

presidente negro dos EUA, é tratação. Entretanto, ele
um momento de "esperança 'e acrescentou que ainda está
orgulho" para a América., contratando, mas em uma

Ele desejou sucesso a Oba- , quantidade menor do que
ma, "um homem cuja história 'antes. Bock declarou que
reflete a promessa duradoura o número de demissões é
de nossa terra". Bush recomen- muito pequeno, mas pre-
dou à futura administração de 'ocupa por ser a primeira'
Barack Obama que "não baixe dispensa de trabalhadores

.

a guarda na luta contra o ter- com dedicação integral da
rorismo". história do Google.
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DESABAMENTO NA TIFA MARTINS

Dois meses de dor e de saudades
_"

..

Carlos Manske fala sobre a tragédia que vitimou a família em novembro

DAIANÚA'NGHELlNI

M Chamei por elas para
tentar ouvir um choro,
alguma coisa; mas não
escutei mais nada_�

o Correio do Povo - De que forma você está
tentando} superar o trauma que essa tragédia te

causou?
Branco - Eu rezo bastante para pedir forças. An

tes, elas eram a minha motivação, mas agora é só eu

e Deus. A cada dia é uma luta, uma superação. Estou'
freqüentando uma psicóloga, isso está file ajudando
bastante, fazendo eu me sentir mais confiante. Meus'
amigos me dão apoio, me convidam para almoçar,
tomar uma cervejinha. Procuro espairecer pará não

pensar o tempo todo no que aconteceu.

ca de oito. metros de profundidade. A Prefeitura
me ajudou com ferro cimento e, depois que estava
pronto, deram o parecer de que a gente podia vol
tar com segurança. Todo mundo que me ajudou
disse que estava garantido, seguro.

OCP - Como era a sua relação com a esposa, Sil
vana, e as meninas?

Branco - A Silvana era muito carinhosa com as

meninas, caprichosa com a casa. Apesar de todo o

casal sempre ter uma briguinha, graças a Deus a gen
te-vivia bem. Com muita luta compramos o terreno,
a casa, o nosso carro. Mas apesar de todas as dificul
dades, ela nunca me abandonou e eu nunca abando
nei ela. A Bruna estudava na Maria Nilda Salai (Tifa
Martins) e era muito estudiosa e obediente. Quando
ela chegava em casa, a primeira coisa que ela fazia
eram as tarefas da escola. O boletim dela só tinha
notas boas. Já aMaria Eduarda era bem mais nervosa
e teimosa que a Bruna, e�auma espoletinha ...

'OCP - Você pensa em processar a Prefeitura?
Branco - Não. Nem a Prefeitura e nem quem me

.

vendeu o terreno. De minha parte essa pessibilldade
está descartada, porque eu sabia que não era 100%
legal. Quando a gente comprou o terreno era só no

contrato, não tinha escritura nem nada, mas a gente
queria escapar do aluguel. .

OCP - Pode descrever o momento em que a casa

desabou?
.

Branco - Mesmo que passarem 100 anos, não
vou esquecer 0 que aconteceu. As meninas estavam

dormindo no quarto e E)U e a Silvana estávamos dei
tados no sofá. Naquela noite não tinha luz, mas se

tivesse, iríamos assistir alguns DVDs que eu tinha'
comprado. Então resolvemos ir dormir. Aí a Silvana
me acordou gritando que a .casa estava caindo. Eu
levantei, fomos até o quarto das meninas, ela pegou
a Maria Eduarda e eu peguei a Bruna. Viemos até
a porta da frente, mas de repente á porta não abriu
mais. Na hora você não pensa, só quer sair. Então
eu vi a-janela, abri e pulei para fora para pegar elas.
Mas não deu tempo, eu só consegui encostar na mão
da Maria Eduarda. Os vizinhos me seguraram para
eu não descer lá. Chamei por elas para tentar ouvir
um choro, alguma coisa, mas não escutei mais nada.
A minha esperança era de que elas tivessem levado
uma pancada e desmaiado, alguma coisa assim.

Casa da família de Bronco, na Tifo Martins, desabou em

nove�bro. Mãe,e filhas��rr:elli� soterrildas

OCP - Qual a sua situação atual? Você precisa de

alguma ajuda ou doação?
. _

,

Branco - Eu agora estou morando na casa dos
meus pais. Com o desmoronamento eu perdi alguns
eletrodomésticos que ainda não estavam pagos, mas
estou conseguindo pagar as prestações. Se der certo,
um dia eu quero voltar a ter meu canto, fazer uma
casa. Sempre que me perguntam se eu preciso de al

guma coisa eu digo: se quiserem me ajudar de algu
ma forma, rezem por mim.

&3 Depois q-oe eslava pronto,
deram o parecer de que'
a gente podia voltar

com segurança �

OCP - A casa de vocês ficava numa área de ris
co. Vocês já tinham sido alertados pela Prefeitura?

Branco - Não. No início do ano passado, a casa

do vizinho caiu e resolvemos sair por conta pró
pria, ·porque ficamos preocupados. A Prefeitura
fez um laudo, foi feito aterramento, batido esta-
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Os anjos da guarda de Renan
Sobrevivente da tragédia fala sobre o desmoronamento e a recuperação

JARAGUÁ DO SUL

"Eu nasci de novo". É as

sim que. Renan Wilhem Les
cowicz, 19 anos, descreve a

experiência de sobreviver ao

desmoronamento que causou

a morte de nove pessoas da

própria família, na Barra do
Rio Cerro, na madrugada do.
dia 24 de novembro. O jovem,
que trabalha como programa
dor e cursa faculdade de Aná
lise e Desenvolvimento de Sis
temas, na Unerj, contou como DAIANE ZANGHELlNI

foram os momentos que ante

cederam e sucederam a maior

tragédia que [araguá do Sul já
presenciou. Renan também
comentou sobre a sua recupe
ração e destacou a importância
da força da família para supe
rar o trauma. Atualmente ele
mora na casa de um casal de
tios. Acompanhe a entrevista
exclusiva que ele concedeu ao

O Correio do Povo.

C3C3 A gente se sentia seguro ali,
nõo havia preocupoçãe com

deslizamento. No dia-que deu a

enxurrada só fiquei. preocupado
com o nível do rio �

o Correio do Povo - Como está a sua

recuperação?
Renan Lescowicz - Está tudo bem,

dentro do possível. No início eu sentia
muitas dores por causa do impacto, mas
agora já está melhor. O que me incomoda
mais hoje é o tornozelo direito, porque eu

quebrei e vai demorar mais para cicatri
zar. Segundo o médico, eu também tinha
uma fratura no pé esquerdo, mas como

era pequena calcificou mais rápido e ago
ra já estou conseguindo andar de mule
tas. No começo eu só andava de cadeira
de rodas, porque eu não conseguia apoiar
os pés. Eu também perdi a maioria dos
movimentos da mão esquerda, mas agora
estão voltando. A fisioterapia está ajudan
do. A minha sorte é que a cabeça não foi

atingida. Acho que' uma força maior me'

protegeu.

OCP - Em que local-da casa você foi
encontrado quando estava sendo retira
do dos escombros?

Renan - Eu não tenho muita noção. Eu
estava abrindo a porta do quarto quando
senti uma pancada e fui lançado. Com o

impacto eu desacordei e 'acordei de novo

quando já havia caído tudo. Não sei se eu

estava perto da garagem ou na frente da
sala, na parte da varanda. Também não sei

quanto tempo eu fiquei lá embaixo, disse
ram que foi uns 45 minutos. Um médico
do Samu que me ateriJéu naquele dia me

examinou recentemente e disse que eu fui

protegido por uma viga que quebrou e tudo
caiu por cima. Só as minhas pernas foram

atingidas. Eu nasci de novo.
. .

OCP - Pode descrever o momento em

que tudo aconteceu?
Renan - Eu estava deitado na cama,

naquele estágio entre acordado e dormin
do. Tinha recém deixado o computador
fazendo uma operação e resolvi deitar
um pouco para depois voltar e desligar.
Foi quando eu ouvi o primeiro impacto,
acordei e tentei correr. A minha idéia era .

abrir a porta do quarto e chamar meus
pais, mas não deu tempo. Quando eu

acordei lá embaixo, eu fechei os olhos e

disse: isso é um sonho, um pesadelo, eu
quero acordar agora. Eu fechei os olhos,
mas senti as dores. Aí eu vi que não era

um sonho, mas era difícil de acreditar no
começo.

A maior parte do tempo eu fiquei
acordado, eu sei tudo o que se paSSQU
lá embaixo. No primeiro momento eu

tentei chamar, gritei, mas não tinha

resposta de ninguém. Então eu me acal
mei. Embaixo de mim tinha um vãoe eu

conseguia respirar, claro que meio ruim

porque os escombros estavam pressio
nando o meu abdômen. Mas se eu fi
casse me agitando podia acabar com' o
oxigênio antes, não sabia se tinha uma

entrada de ar. Então fiquei calmo e ten
tei gastar omínimo de ar para ter chance
de sobreviver. Quando vi que pão tinha
como sair, falei para mim: vou ficar cal
mo porque eu vou sair daqui debaixo.
Quando eu escutei o barulho no quar
to, achei que tinha passado um tufão,
por causa do vento e das chuvas. No
momento do resgate, um bombeiro me

falou que o morro tinha desmoronado,

OCP - De que forma você está tentan
do superar esse trauma?

Renan - Olha, superar é complicado,
mas a minha família está dando muita

força. E também as orações têm um gran
de poder de acalmar.

OCP - Você está freqüentando psicó
logo?

Renan - Sim, estou tendo um acompa
nhamento.

OCP - O local onde vocês moravam

não era considerado uma área de risco.
Já havia ocorrido algum deslizamento
nessa área?
- Renan - Não. A gente se sentia: seguro
ali, não havia preocupação com desliza
mento. No dia que deu a enxurrada eu só

fiquei preocupado com o nível do rio, que'
tinha aumentado. Fomos dormir tranqüilos
no domingo à noite, como se o dia seguinte
fosse uma segunda-feira normal.

OCP - Há quanto tempo vocês mora
vam ali?

Renan - Há mais de 30 anos, minha
família morava ali já antes de eu nascer.

OCP - Você já voltou ou passou em

frente ao local da tragédia?
Renan - Já tive que ir num determina

do lugar da Barra do Rio Cerro e precisei
passar em frente ao local. Aprimeira vez

que eu passei fiquei espantado, porque
não tinha dimensão exata do que era,
realmente não imaginava. A gente fica
até mal, porque são muitas lembranças.
Todos eram pessoas honestas, do bem.
Tenho muito orgulho de todos e eles vão
me fazer muita falta. SUpE'�, sim, mas
esquecer nunca.

OS FAMILIARES
o PAI, MOACJR JOSÉ LESCOWICl,

,w/>

Q IRMÃO, NATAN VICTOR LESCOWlCl,
11ANOS, ESruDANTE4)O COLÉGIO! ..

�-
-

_;;.< �'

BOM JESUS/DIVINA PROVIDÊNCIA

'l\.pesar dê'sêr, normal ter as
encrenquinhas de irmão, nos dá
VaInOS muito bem. Ele era uma

criança II'luito, inteligente e estu
diosae gostava de atividades que
ocupavam a cabeça, COIIlO jogos,
pintura e leitura".

'os AVÓS, AVELINO ER, 73, E ZlWÀ
TECILlA FRANZNER; 7 ENTAD'OS

"O que se."destacava no. vô
e né\. yó era o Coração deles. Eles
eraIIl generos0s, gostavam de aju
dar as pessoas, eram éalmos emui
to presentes na minha vida. Eram
muito carinhosos com os netos e

nos acolhiam de uma formamuito
especial. Eram unidos e compre
ensivos um C0m o outro. Eu não

conseguia encontrar defeito neles.
Se alguém um dia pensasse em

arranjar confusão com eles, com
certeza arranjaria comigo."

«;

OS TIoS, GUIDO JOÃO FRANZN�R, 43,
PROJETISTA, E IVONETE ODER�NGER
FRANZNER, 34, DONA-DE-CASA

"Eram pess�élS'calmas! �sfor
çadás e pais. zelosos, mUito de
dicad aos :fluías. Eu. lhe dava
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Reencontro
As meninas do Olympya voltam aos treinamentos em clima de

descontração. Com o objetivo de apenas reunir a equipe, o técnico
Luiz Vieira, o Polenta, convocou os jogadoras poro uma partido de
society, omonhíj, às 9 horas, no Society Sétima Divisão. O primeiro
compromisso do time será o torneio de futebol de.oreio de Borro Ve
lho. Segundo Polenta, o disputo servirá para preparar o time, sobre
tudo, fisicamente. Este ano os meninos vão em busco do recuperação
do título do Campeonato Catorinense, que vai de ábril o novembro.
Outro competição que já está no calendário do Olympyo e que deve
acontecer é o Campeonato Joroguoense de Futebol Feminino.

Quem estreeu na ligo Nacl.Rnol d�Vôlefii(foi oijgrogu��nse Jairo Me
deiros, 18 anos. O time dele: o Arllfaquoro, enfrentou o Minas e, pelo
,primeiro vez, JlJiro",.�ntrou��m quo:�ro. O otlet� disse que sentiu o fo.� ,

moso friozinho na barriga e o nervosismo o Impediu de jogar tonto
quont() ele queria. Jairo ainda é n�:vo e tem muito prqmostr;'fJr. Provo.
disso é o. segunda convocação poro o Seleção Brosileira'de Vôlei Juve
nil. O levanto�or se.;�presQ�fa no dia 6 de fev�reiro,.�pde Já iniciam
os períodos de treillo poro"o Mundial de Vôlei 'Juvenil, que será em

julho nll índio.
e0

•

. EXCLUSIVIDADE? :5

A pendenga ,Qntre Ric RecOrd, Federação Cotarinense de Futebol e
RBS 'Pt'{.promete seii�stendfir:atéi'91.\último minuto. O Ca!l1peonato Cd
tarínense começo hoje e ontem à tarde o Record conseguiu ume

,illimingr no Justiça. A emissora teve sucesso no ação e conseguiu
uma tutelo antecipado, garantindo o transmissão exélusivo do Co
torinãõ, 'sob p.Qna de multo diário de RS 100mil, ell)�caso de desg
bediência, ou seja, coso o RBS transmito algum jogo. No entonto,
9 RBS:junto com g.!;�ssoG�qção .�� .. Clu�;es, prq;locolou no ;��ibundJde Justiça o pedido'de Agravo de Instrumento, que pode reverter

'PP lilTl:!nor, uma vez que h!Í' desempargpdores de plantio que :podem.

julgar o assunto até o hora do jogo.
.

1r'

�o ��MADO *:
.

5.

Nas grdmados o promessai'é de bons espetáculos. Tirando o falto de
ritmo dejogo, que é normal poro. essa época do ano, os times se orga
nizaram poro proporcionar boos.portidas. Por tradição o Catarinense
é um cqmpeonoto de pegado, com pnrtldns disputados. Mas, também
tradicionalmente, só alguns '\Wles costumam brigar pelo taça, como
Figueirense, Avoí e Criciúmo. Essa é a vez do Avo.í, qu.e vem de uma
boo. temporada em lOOa e está mõtivodo. Mos não podemos esquecer
de Joinville, Brusque, Chapecoense, que prometem esquentar o dis
puto pelo título.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
..

ESPORTE----------'---

SEM APOIO

Jogador Marcelão mostra os equipamentos de segurança que serão obrigatórios na Liga deste ano

Breakers necessita
de ajuda financeira
Equipamentos de proteção serão obrigatórios
JARAGUÁ DO SUL

.

'O Breakers está ameaçado
de não participar do Liga Ca
tarinense de Futebol Ameri
cano, o SCBowl 2009. O atual
vice-campeão precisa arreca

dar dinheiro para comprar o

equipamento de segurança
que, a partir deste ano, será

obrigatório. Apenas três dos
30 participantes possuem o

material. Segundo o jogador
Marcelo Batista r .

o Marcelão,
serão necessários cerca de 20
kits completos para o Breakers
poder iniciar a disputa.

O equipamento pode ser

importado dos Estados Uni
dos ou Europa e consiste em

capacete, pad (colete de pro
teção) e protetor de bucal que
pode ser acoplado ao capace
te. O tipo de equipamento é
diferente para as posições de
ataque e defesa, mas em mé
dia um kit completo custa R$
700. De acordo com Marce
Ião, a maioria dos atletas não
tem condições de adquirir e o

apoio de alguma empresa da
cidade será fundamental para
a continuidade do trabalho.

Nas edições anteriores
do SCBowl o uso do equipa
mento de segurança não era

Equipe comprovou suo tradição ao chegar no final do SCBowl em 2008

obrigatório, mesmo assim o

futebol americano praticado
também era profissional. "O,
nível da competição vai me
lhorar, as regras continuam
as mesmas, só que com mais

segurança para os jogadores",
disse Marcelão.

O Breakers já ganhou tradi
ção no Estado e no país com

jogadores convocados para
a Seleção Brasileira. Entre
as estratégias para conseguir
apoio está a venda de camise-

tas oficiais - que ainda devem
ser produzidas - e, a principal
delas,' a busca por um patroci
nador oficial, que terá o nome

estampado na camiseta, no

site e em banners nos dias dos
jogos. Quem quiser contribuir
com o *,eakers, ou patrocinar
o time, pode entrar em conta
tê pelo telefone 9963-5919, ou
acessar o site: www.jaragua
breakers.com.br.

GENIELLI RODRIGUES
•
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DADA A LARGADA

Começo hoje o Cotorinão
Falta de ritmo de jogo é a principal preocupação dos técnicos
DA REDAÇÃO
o futebol começa hoje em

Santa Catarina. Avaí e Brusque
abrem a edição do Campeonato
Catarinense 2009, às 18h15, na
Ressacada,- em Florianópolis.
Os dez maiores clubes do fute
bol estadual lutam pelo título

que, além do prestígio, garante
também uma vaga na Copa do
Brasil 2010.

O time que mais venceu o

torneio (66 vezes), o Avaí, vai
enfrentar o Brusque, que subiu
para a elite no ano passado. O
time da capital entra na disputa
com d objetivo de conquistar o
título, que não vem desde 1997.

A dúvida do Leão é na ala direi
ta. Douglas, Gustavo e Arlindo
Maracanã brigam pela-vaga. Já a
equipe do Brusque vemmotiva
da pela conquista de três títulos
em 2008: a segunda divisão do
estadual, a-Copa SC e a Recopa
Sul Brasileira, todas disputadas
no segundo semestre.

Amanhã outros seis times
entram em campo. O [ec, que
enfrenta o Tigre, precisa de al

guns detalhes para estar 100%.
O técnico Leandro Campos
acredita que seu time ganhará
ritmo forte a partir da quarta
rodada, "Isso é normal. O time
tem qualidade, mas precisa de
ritmo que só vai vir com a se

qüência de jogos", afirmou o

treinador.
Outro que ainda não con

fia totalmente na equipe é o

técnico Leandro Machado, do

"

Time de Brusque subiu da Divisõo Especial para a Principal no ano passado e vem motivado para esta ediçõo

Criciúma. Para ele, o time tam
bém precisa de ritmo. 'Alguns
recém-contratados ainda não

atuaram em nenhuma partida",
disse. A novidade no Tigre é o

atacante Kempes.

Pelo lado do Marinheiro,
que pega o Metropolitano, a

palavra nesse início de compe
tição é confiança. Parà a tem-

�

parada 2009, o clube contratou
19 jogadores, mantendo apenas
seis remanescentes do último
ano, dificultando o entrosa
mento entre os atletas, que se

conhecem há um mês. Já o Me

tropolitano, que vai mandar os
jogos em Timbó, urna vez que
o Estádio do Sesi está em refor
mas, declarou que o primeiro
objetivo é chegar entre os qua
tro primeiros.

Ancelotti planeja o Milan sem Kaká
T�nwo está preparando uma alternativa caso o craque aceite a proposta

t-'f'1Il
City já ofereceu R$ 464 milhões

DA REDAÇÃO ilhar com a permanência.
O técnico do Milan, Carla '� negociação está em anda-

Ancelotti, já está preparando menta e, que o clube avaliará. O
uma alternativa para continu- meu desejo pessoal, é continu
ar comandando o time sem o ar treinando o Kaká por mui
brasileiro Kaká, que, segUndo tos anos, porque é um jogador
o site árabe Arabian Business. importante e fundamental para
com já teria acertado a sua ida esta equipe. No futebol de hoje
para o Manchester City. existem grandes investidores

Em entrevista publicada
_-

e é óbvio que temos que fazer

pelo site oficial do clube italia- _ certas avaliações. Isto conti

,§_ no, Ancelotti confirma a nego- nua a ser uma questão relacio
g ciação e, em determinados mo- nada à importância da oferta.
� mentos, se mostra conformado Foi uma proposta diferente da-
com o desfecho, apesar de so- quelas feitas antes,

-

que eram

mais contídas. Com ou sem

Kaká, os objetivos do elube
continuam os mesmos. O mí
nimo é conquistar a Liga dos

Campeões da próxima tempo
rada e vencer a Copa da Uefa
deste ano", afirmou.

Ancelotti ressalta que a pos
sível venda de Kaká tem apenas'
uma razão: dinheiro. "Kaká é
um jogador muito importante
para a equipe, mas o clube tem
o direito de fazer certas esco

lhas com base nas suas próprias
idéias", disse."

o CORREIO DO POVO rnSABADO, 17 DE JANEIRO DE 2009

1 a Rodada - Turno

Hoje
18h15 - Avaí x Brusque

AMANHÃ
17h - Metropolitano x Marcílio Dias
17h - Atlético de Ibiroma x Chapecoense
17h - Joinville x Criciúma

Segunda-feira (19/01)
20h30 - Figueirense x Cidade Azul

Oitavas de Final
Hoje
14h - Fluminense x Aniérica-MG
16h - Fortaleza x Atlético-PR
16h - Santos x Cruzeiro
18h30 - Corinthians x Ponte Preta

AMANHÃ
10h - Avaí x Goiás
14h - Figueirense x Interna�ional
16h - Paraná Clube x Atlético Sorocaba
18h30 - São Paulo x Grêmio Barueri

CAMPHINAT!J r"�,,�n,,lm,,�

Início: 24/1

CAMPEONAIO PAULISTA
Início: 2111

CAMPEO�AT{j CAR!ílCA
Início: 24/1

CAMPEONATO Mj�t!�l:i
Início: 25/01

Brasileiros têm
chave difícil •

•

- DA REDAÇÃO
Os brasileiros Thomaz

Bellucci e Marcos Daniel não
tiveram muita sorte na defini
ção das chaves do Aberto da
Austrália, o primeiro Grand
Slam da temporada, que come
ça na segunda-feira. Embora
tenham escapado de adversá
rios fortes na primeira rodada,
os dois podem ter urn top pela
frente já na segunda etapa.

Daniel é quem tem a situ

ação mais complicada, 101°

lugar no ranking mundial, ele
estréia contra o francês Jere
my Chardy, número 73, e que
nunca conseguiu urn título em

torneios da ATP. Se passar por
ele, o gaúcho pode encarar nin
guém menos que o sérvio No
vak Djokovic, atual campeão.
Em 89° lugar no ranking desta
semana, Bellucci vai enfrentar
Yen-Hsun Lu, de Taiwan, 61°.
Se passar, enfrenta o vencedor
do duelo entre o argentino Da

vidNalbandian, 11° do ranking,
e o francês Marc Gicquel. As
sim como no ano passado,
Djokovic pode enfrentar Roger
Federer na" semifinal. O norte-"
americano Andy Roddick e o.

argentino JuanMartin del Petro
.

também estão na chave.
"

•
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2.223 • Ar condicionado.
'. Direção hidráulica.
• Vidros, travas e espelhos elétricos .

• Bagageiro e antena no feto.
I
!

VEíCULOS VENDIDOS
EM-200S ..

• Direção hidráulica:
• Roda de aço aro 15".
o Pneus 195/55 R15.
• Estofamento trend.
• Lavador, limpadore desembaçador
do vidro traseiro. t

REVISADOS E
• GARANTIDOS •

A MELHOR
COMPROVADAMEN�E NEGOCIAÇAO

•
VENDAS COM

•
PROCEDENCIA ASSEGUR4DA E

NOTA FISCAL' GARANTIA DE ATE 6 MESES

Gol G4, Fax e Golf com taxas de 0.99% a.m e 12,55% a.a., com entrada de 60% e saldo em 12X, para SpaceFox, juros de 0,99% a.m. e 12,55% a.a. com 50% de

�
entrada e saldo em 24X. Financiamento sujeito a aprovação de cadastro pelo bco. Volswagen; validade 19/01109. Ofertas válidas para veículos,básicos com opcionaís de . (,VIII'série, na cor sólida. fotos meramente ilustrativas. Caraguá A�to- Elite \"\t':(J'
�� GrupcAQioElite4Ehmcsde0e6� �fil1 ....m-". 47 3274 6000 Uma relação d� confiança. �.�
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