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na prevenção
Dois meses depois da maior tragé
dia já registrada em Jaraguá do Sul.
a prevenção ganha todas as aten

ções. Além das obras emerqencials,
o governo prevê a realização de um,'
mapeamento geológico; com o ob
jetivo de conhecer o tipo de solo e o

risco de deslizamento em diferentes
.úrens ,dll cidade.

N.6e1

Pesquisadores .da, Universidade de
Durham, nà Grã-Bretanha, afirmam
que beber grandes quantidades de
café pode aumentar o risco de ter alu- ,

cinaçóes:Ouem clmsome mais de sete
xícaras de café instantâneo por dia

•. tem três vezes mais chances de ouvir
vozes e ver cOisas que não existem. �

fonte: Yahoo! Brasil

Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu II Fim-de-semana, 24 e 25 de janeiro de 2009
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Adaptação entre
.

grandes estrelas
Cabreúva, um dos destaques da nova geração, -,

quer brilhar com a camisa da Malwee.
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Final de semana é
'de disputo no Rio
Ano inicia oficialmente hoje para os cariocas
com a abertura do campeonato estadual.
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CHARGE

PONTO DE VISTA
.,

_ H I

Parcerias para a qualificação profissional
/

. PEDRA SANTAN�
A!-VES, fH::ITOfV\ DA .

UNEfU - CENTfm�
UNIVERSiTÁRIO DE
JARAGIJÁ DO SUl.

exige a constante qualificação das
pessoas. Ao mesmo tempo, dá a opor
tunidade para que a UNER] reafirme
perante a comunidade valores impor
tantes de comprometimento com o

desenvolvimento da região. Em todos
estes anos, a Instituição contribuiu

para a formação de profissionais nas

várias de conhecimento, muitos deles

ocupando posições de liderança em

importantes organizações.
-É nesta direção que a UNER] cami

nha, de estar plenamente sintonizada
com o perfil econômico, valorizando .

o empreendedorismo, consciente do
seu papel e facada em objetivos con

cretos, pois todos nós sabemos o que

a Educação representa para a forma
ção humana e na construção da cida
dania.

Ao mesmo tempo em que estabele
ce o convênio com as duas entidades
que representam o setor produtivo, a
UNER] coloca à disposição do merca

do uma nova grade de cursos de pós
graduação, juntamente com as gra
duações, planejada de acordo com as

necessidades da região.
A UNER] inicia 2009 buscando

cada vez mais poder contribuir com

o desenvolvimento' com qualidade.
Nossa Instituição de Ensino está a

cada dia mais preparada para vencer

os desafios q):l.e se apresentam.

Em dezembro, o Centro Universi
tário formalizou uma parceria impor
tante com a ACI]S e APEVI que pos
sibilita aos colaboradores das duas
entidades acesso aos cursos da insti

tuição, visan:do ao aperfeiçoamento
profissional.

.

Esse convênio surge em momento

mais do que oportuno, considerando
que a cada dia que passa o mercado

o desafio da energia
Com crise ou sem crise, é a energia que move o

mundo. As diversas formas de energia que utilizamos
em nosso dia-a-dia já estiveram muito mais limitas e já
vai um longo caminho desde que o homem descobriu
o fogo:

No Brasil, a fonte de energia mais relevante continua
sendo o petróleo, seus derivados e o gás natural seguido
pelo carvão - que move as siderúrgicas - e os biocom

. bustíveis e finalmente a eletricidade.
O Brasil, por causa da abundância de energia hi

dráulica, consegue obter a maioria de sua energia elé
trica através de hidroelétrícas enquanto outros países
- como, por exemplo, a França - a energia elétrica é de

origem termonuclear.
Hoje, no mundo todo, existe uma verdadeira corri

da atrás de novas usinas nucleares para a -geração de
energia elétrica e até o Brasil voltou a discutir Angra 3 e

outras novas usinas.
O Brasil não teria nenhuma necessidade de buscar a

geração de energia elétrica através de fontes caras caso

pudesse aproveitar o seu potencial hidroelétrico.
Este aproveitamento está seriamente limitado por

causa das questões ambientais que emperram a cons

trução de novas usinas e também por causa da legisla
ção em relação a terras indígenas que são intocáveis. No
caso de Rondônia, para se obter a aprovação, foi redu-

.

zido o aproveitamento do potencial com a redução da
área alagada.

Em relação às terras indígenas, o julgamento no Su

premo Tribunal Federal em relação à
reserva Raposa Serra do Sol poderá levar a uma rea

valiação da legislação.
Outra fonte de energia tipicamente brasileira que é

etanol também enfrenta uma prova de fogo com a cri
se mundial. Como é um combustível - assim corno o

petróleo do pré-sal - dependente de grandes investi
mentos, a crise mundial de crédito levou a uma revisão
dos projetos que foram drasticamente reduzidos. Mui
tos projetos foram simplesmente abandonados e outros _

postergados.
Mesmo assim, o Brasil continua em ótimas condi-

.

ções em relação a fontes de energia.

LOURIVAL KARSTEN, ADMlliJ1STRADOR
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FALA Aí!

"Vai 'ressoar' por
todo Santo Catarina,"
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
{PMDB}, GOVERNADOR,

agradecendo recursos de RS 9,4 milhões do
Instituto Ressoar poro o construção de cosas.

"Estamos de
mõos atados

esperando o ajuda.'"
LAÉRCIO SCHUSTER JUNIOR {PP},

PREFEITO DE TIMBÓ,
cético quanto o recursos estaduais
e federais poro recuperar donos

dos chuvas de novembro.

A conta vem depois
A aprovação do projeto de reforma a�ministrativa que vai permitir à prefei
ta Cecília Konell (DEM) ajustar a máquina pública e fazê-Ia funcionar tem
outros ingredientes que não só aqueles levados ao conhecimento da platéia
que se dispôs a acompanhar a sessão extraordinária de quinta-feira à tarde
no grande auditório da Unerj. Um deles é visível, palpável e reflete consenso

estnbelecldc entre as bancadas representadas no legislativo para que 25%
dos cargos comissionados sejam reservados o servidores de carreira com

provadamente capacitados poro as funções. Com isso se pode fazer justiça o

muitos deles, pagando um pouco mais para compensar os anos de�salários
minguados e defasados; embutido aí a precaução com eleições futuras. Mos, por
detrás dos paredes, outro acordo segue o rotina histórica do tal governobilidode
quando a oposição é maioria no Legislativo. Nesta condição o Executivo cede e

aceito a listo de nomes que alguns vereadores carregam no bolso. Depois de abril
vai se saber o tamanho e o custo do acerto feito agora.

DITO E FEITO RECURSOS

"Precisamos cobrar
ações efetivos do
Estado e Uniõo. "

JOÃO PAUl-{) KLEINÜBING (DEM),
PREFEITO DE BLUMENAU,

angustiado com o demoro de recursos

poro reconstruir porte da cidade.

A primeira promessa de campanha do Do: orçamento do Estado poro 2009
prefeito de Guaramirim, Nilson Byla- estimado em RS 12,1 bilhões, RS 585
ordt, está cumprida. Cabe agora à Câ- milhões estão reservados poro os 36 Se-
moro de Vereadores torná-Ia realidade cretorios de Desenvolvimento Regional.
aprovando projeto que concede abono As regionais da Grande Florianópolis,
salarial de RS 200 aos servidores' com RS 50,5 milhões e de Joinville, que
municipais do administração direta leva RS 38,4 milhões, têm os valores

.

e indireta. Não é difícil imaginar .' nominais mais elevados. Ainda não se

que terá 'oprovoção unânime. Além· tem notícias do montante que caberá à
do defasagem salarial histórica, o :SDR de Joroguá do Sul. Bom lembrar: é

. peso político da proposto também orçamento do ano, sem qualquer relação
-�--------

conto. E muito. .com verbos emergenciais.

HOMENAG,EM
José Alencar Gomes da Silva (PRB), vice
presidente da Repúblico, vai receber o

título de cidadão catarinense. A propo
sição aprovado pelo Assembléia Legisla
tivo é da deputada Odete de Jesus (PRB).
No quinta-feiro, Alencar. que luto contra
câncer-no intestino há'deianos, voltou à

.

ser internado em hospital de São Paulo
Dora a 12° cirurgia neste período.

ENTENDERAM?
"Precisamos projetor ações que fe- .'

nhom início, meio e ·fim poro que os •

leis aprovadas possam ser executados
plenamente. Não adianto pensar em

asfaltamento da ruo, sem se preocu
par com o rede de saneamento bási
co, com a rede pluvial e com o rede
de energia, por exemplo." O conselho
é do advogado e assessor jurídicl)_da
Federação ,Cotarinense dos Municípios
Marcos Fey Probst, paro rerenderes
que assumiram o primeiro mandato e

a alguns veteranos adeptos do política
�o varejo. O que se espera é que te
nham inteligência poro aprender.

o CORREIO DO POVODSABADO. 24 DE JANEIRO DE 2009

NA MOSCA
Do I.�itor ��Fgio Perón: "Rui Barbosa nunca esteve tão ·presente nQs,
nesses dias e particularmente, em Jaroguá do Sul q�ando disse: \·.�e
tanto ver triunfar os nulidades, de tanto ver prosperar a desonro, �e
tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se 0.5 poderes
nas mãos dos maus, o homem chegp o desanimar do virtude, a rir:se '%1

do honro,o ter vergonha de ser honesto'."Aq�i, quando p coso {de
odministraçãó púHlico ou político, ii banana come o mococO.e o rabo
é quem balanço o cachorro."
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OUTRA VISÃO Abono para
servidores

POLÍlICA----------

Um 'não' ii política de varejo
"Não quero ser rotulado como engenheiro de obras feitas"
JARAGUÁ DO SUL

Eleito pelo partido Demo
crata e já com experiência an
terior na Câmara, onde atuou
na condição de suplente da
legislatura passada, Ademar
Possamai tem postura defini
da para os quatro anos de seu

mandato. "Não vou me pre
cipitar com calhamaços de
indicações logo na primeira
sessão (dia 9 de fevereiro),
porque entendo não ser esse

o papel principal de um ve

reador."
Possamai adianta ser pre

ciso conhecer primeiro os

projetos e ações da Prefei
tura para evitar melindres.
"Ou seja e ainda mais pela
condição de líder do governo
na Câmara (que ele deve as

sumir), jamais me aproveitar
do conhecimento antecipado
de projetos e obras do Execu
tivo para tirar proveito polí
tico", avisa o vereador. "Dar

ciência delas, isso sim, eu o

farei".

PREOCUPAÇÕES
Mesmo assim, admite que,

vez por outra, terá de acatar

apelos de comunidades e re

gistrá-los em plenário usan

do o mecanismo legislativo
conhecido como "indicação"
para não ser visto como um

"ausente", mesmo que os

problemas abordados já este

jam contemplados nas ações
do dia-a-dia das secretarias

municipais. Na lista das pre
ocupações está a sinalização
de ruas em bairros como Ne
reu Ramos, Santo Antônio e

Garibaldi, entre outros. "É
pedido de policiais civis e

militares, que encontram di
ficuldades quando chamados
para alguma ocorrência nes

tas regiões", disse Possamai.

CELSO MACHADO Adernar Possamai (E) tem outra visõo sobre o papel do vereador na comunidade

Já estão na Câmara de Ve
readores de Guaramirim, que
inicia a atual legislatura com

a primeira sessão ordinária do
ano no dia 2 de fevereiro, os

primeiros quatro projetos de
lei do prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB). Um deles, o de núme
ro 001/2009, interessa direta
mente aos cerca de 500 servi
dores da administração direta
e indireta, consolidando pro
messa da campanha eleitoral.
A proposta garante a eles um
abono salarial de R$ 200,00.

Já o projeto 002/2009 mo
difica artigo da lei que criou o

Conselho Municipal de Habi
tação. O conselho passaria a

ser presidido .pelo Secretário

Municipal de Desenvolvi
mento Social e Habitação. Por
sua vez, o Projeto 001/2009
dispõe sobre a criação da Se
cretaria de Desenvolvimento
Social e Habitação, e redução
de cargos comissionados. O

Projeto 002/2009 trata da cria
ção do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social
e institui o conselho gestor do
referido fundo.

As inscrições para a Seleção pelo
Histórico Escolar do

un I ELVI / FAMEG
. já começaram.

GRUPO

.RIASIELVI
FAMEGTraga seu histórico e conquiste sua vaga

no maior grupo de ensino superior de Santa Catarina.

www.FAMEG.edu.br
47 3373 2000 - 47 3373 9800
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ÁGUA E ESGOTO

o CORREIO DO POVO OSABADO, 24 DE JANEIRO DE 2009 �

Ampliação da cobertura é o desafio
Obras das estações do Garibaldi e Parque Malwee estão em fase de licitação
JARAGUÁ DO SUL

o Samae (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto) de Jaraguá do
Sul começa as atividades de 2009
com um grande desafio: aumen
tar a cobertura do abastecimento
de água e esgoto no município.
Hoje, o órgão produz 39 milhões
de litros de água por dia. São 450
litros por segundo. Na área urba
na 99% dos lares recebem água
tratada. Já em relação ao trata

mento de esgoto, a cobertura é de
cerca de 50% das residências.

De acordo com o assessor de

comunicação e gestor ambien
tal do Samae, Leocádio Neves
e Silva, duas importantes obras
serão "carro-chefe" para o órgão
neste ano. A ETA (Estação de
Tratamento de Água) Sul que
será construída no Bairro Ga
.ríbaldí deve ampliar em 40%
a produção de água' do muni-

.

cípio. A obra está em fase de

licitação, e deve levar de 12 a

18 meses para ser concluída.
Serão investidos R$ 8 milhões.

Já a ETE (Estação de Tratamen
to de Esgoto) vizinha ao Parque
Malwee, no Bairro São Luís,
deve fazer de Jaraguá do Sul

referência no tratamento de es

goto. Segundo Leocádio, o em

preendimento está orçado em

R$ 21 milhões. "Quando esta

estação estiver funcionando, a

cobertura de tratamento de es

goto será ampliada para 80%.
Será um dos índices mais altos
do país", comenta lembrando

que a média dos municípios
brasileiros quando se refere ao

acesso a tratamento de esgoto é
de 16%. Em Santa Catarina, o

número é ainda mais preocu
pante. A média dos domicílios
atendidos pelo serviço nas ci
dades catarinenses é de 12%.

Outro desafio do Samae é
fazer com que a água chegue
às casas mesmo em períodos
de chuva. Segundo Leocádio,
as chuvas que ocorreram com

maior intensidade no último'
mês de novembro compro
meteram o abastecimento em

diversos pontos da cidade. O
caso mais crítico foi registrado
no Bairro Rio Molha, onde mo
radores ficaram isolados e sem

água por cerca de três dias.

DEBORA VOLPI

.Celesc quer ampliar serviço
Melhorias também estão pre

vistas para o abastecimento de

energia elétrica de Jaraguá do Sul
e região. De acordo com o diretor

regional da Celesc, Luiz de Frei
tas Melro Neto, no ano passado
foi realizado um planejamento
energético para os próximos dez

.

anos na região. Este documento
será entregue ao novo presidente
da Celesc, Sérgio Rodrigues Al
ves, na próxima terça-feira, dia
27, em Florianópolis. O plano

prevê ampliação e melhorias no
fornecimento de energia elétrica.

De acordo com ele, um dos

principais projetos é a constru

ção de uma subestação no Bairro
Nereu Ramos. "Essa obra vai be
neficiar os moradores de Nereu
Ramos e de Corupá'', adianta .

A expectativa, é de que até

março, Melro receba a resposta
do Conselho Administrativo so

bre os investimentos aprovados
para o setor.

Subestação deve ser construída no bairro Nereu Ramos, diz gerente

ALCANCE DO
TRATAMENTO DE ESGOTO

JARAGUÁ DO SUL HOJE: 50%

'���I!�����: .:: ::: :::t��:
EMsÁNTÀcÁrÁRINA: 12%

ETA Sul, no Garibaldi, deve aumentar em 40% a produção de água

Produção é
menor em

dias de chuva
Em dias de chuva, a ca

pacidade de produção das

estações do Samae fica redu
zida. "Os materiais expostos,
como as barreiras, vão parar
nos rios. A qualidade da água
do rio fica comprometida",
explica Leocádio. Para voltar
ao normal, o processo leva
de 14 a 24 horas.

Mas quando a chuva acaba
os problemas não vão embora.
"Se faz sol no outro dia todo
mundo aproveita para lavar o

carro, lavar roupa, gastar mais
água. Mas isso justamente nos

dias em que a nossa produção
está baixa".
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Informações e inscrições: www.fae.edu/jaragua I 33710779
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Prevenção e muito trabalho
Prefeitura estuda projetos para evitar que catástrofe se repita
jARAGUÁ DO SUL

As marcas da destruição cau

sada pela enxurrada que atingiu
o Estado há dois meses ainda
são vistas nas casas, ruas e pon
tes de Iaraguá do Sul. A recons

trução exige trabalho redobrado
da Prefeitura e da Defesa Civil,
que estão concentrando esforços
para que a situação domunicípio
volte à normalidade. E principal
mente, para evitar que os resulta
dos da catástrofe se repitam.

"Os órgãos públicos, como

Prefeitura, Celesc, Samae, Fuja
ma (Fnndação Jaraguaense do
Meio Ambiente) e Defesa Civil
precisam estar unidos para fisca
lizar o cumprimento das leis de
forma eficiente. Porém, a preven
ção também depende da mudan
ça de atitude da população, de
forma geral", comenta o secretá
rio de Reconstrução, Ingo Robl,
Um dos aspectos que merecem

atenção, segundo ele, é a fiscali

zação mais rígida com a abertura
de loteamentos irregulares.

Além das obras emergen
ciais; Robl destaca alguns pro

.

jetos que estão sendo estudados
para garantir mais segurança às
moradias. Entre os planos está

.

a realização de um mapeamen
to geológico do município para
conhecer, entre outros aspectos,
o tipo de solo e o risco de desli
zamento em diferentes áreas.

Outro objetivo, segundo
Robl, é montar uma estação
meteorológica e estabelecer nú
cleos de Defesa Civil nos bair
ros. O secretário explica que,
através de equipamentos espe
cializados, seria possível medir
o volume de chuva, o que dei
xaria Prefeitura e moradores
em alerta a possíveis situações

. de risco. Já a criação de núcleos
da Defesa Civil nos bairros tem
o objetivo de reforçar o monito
ramento em áreas de risco.

No entanto, Robl destaca
que a prioridade no momento é
realizar as obras emergenciais e

que os projetos estão sendo pla
nejados para serem executados
posteriormente. As obras emer
genciais incluem a recuperação
de estradas, pontilhões, retira
da de barreiras e obras de con

tenção em áreas de risco. Ele
calcula que o investimento seja
superior a R$ 30 milhões .

DAI�E ZANGHELlNI

Recuperação de ruas e pontes
está entre obras emergenciais

'1\s estradas estão em esta
do precário". Esta é a avaliação
do secretário de Reconstrução,
Ingo Robl, sobre a situação das
ruas e das rodovias que foram
atingidas pela enchente. Uma
das situações mais complica
das acontece na localidade de
Alto Jaraguazinho, no limite
com Rio dos CedresNo local,
a Prefeitura está realizando o

trabalho de remoção da bar
reira que isolou os moradores.
Na SC-416 (Bairro Rio Cerro),
a ligação para a localidade da
Tifa Javali também permanece
parcialmente interditada.

O trabalho de retirada e

contenção de barreiras tam

bém inclui o Rio Molha, Ilha
da Figueira (Águas Claras),
Boa Vista, Tifa Martins e Czer
niewícz (Tifa da Pólvora).
Conforme Robl, esses bairros

possuem áreas consideradas
de Disco e a obra de contenção

Robl preparo estruturo poro aumentar o segurança do população

visa evitar novos deslizamen-
.

tos. Fora isso, ainda é preciso
recuperar sete pontilhões da
nificados nos bairros Ribeirão
Cavalo, Ribeirão Grande da
Luz, Caribaldí (Jaraguazinho)
e Santa Luzia (Grata Funda).

Em relação aos terrenos

que sofreram desmoronamen-
I tos e cujos moradores não po
derão mais voltar - a exemplo
de áreas no Jaraguazinho, [a
raguá Esquerdo, Tifa Martins
e Rio Molha, por exemplo -, o

objetivo é transformá-los em

APPs (Áreas de Preservação
Permanente). Através de per
muta, a Prefeitura ficaria com

o terreno atingido e o proprie
tário recebe uma Aupe (Área
de Uso Público Especial) mais
próxima do lugar onde mora

va. Conforme Robl, o projeto
deve ser encaminhado para a

Câmara de Vereadores na pró-
xima semana. Moicon diz que áreas de risco continuam sendo monitorados p�los técnicos

Coordenador da Defesa Ci
vil, Maicon Leandro da Costa,
fala sobre as ações previstas
para evitar que o município
sofra as conseqüências nega
tivas dos fenômenos climáti
cos. Acompanhe a entrevista
abaixo:

o Correio do Povo - To
das as casas construídas
nas encostas de morro estão

•

?
· em riSco.

Maicon da Costa - Não.
Somente as áreas mapeadas
pelos geólogos estão em risco.
No entanto, isso não quer di
zer que em outros locais não

podem ocorrer deslizamentos
de terra.

OCP - Depois de' tudo o

que aconteceu, quando volta
a chover a população logo se

preocupa. Quál é a real situ
ação dos morros hoje?

Maicon - A situação é a

mesma da época da? enxur
rada. Não é só' porque parou
de chover que significa que
não vão ocorrer mais desliza
nientos nas áreas de risco. Por
isso, esses locais estão sendo
monitorados pela Defesa Civil
com a ajuda dos moradores.

OCP - O que precisa ser

feito para aumentar a se

gurança?
Maicon - Nós temos um

mapeamento das áreas de
risco e devemos trabalhar em
cima disso. Além do monito-

·

ramento, é preciso recuperar
encostas desmatadas e a mata

ciliar, além de não sujar os

rios e riachos. Precisamos tra
balhar a conscientização da

população sobre esses assun

tos para que a natureza seja
respeitada. Também é preciso
fiscalizar a abertura de lote
amentos, para que tudo seja
feito dentro da legalidade.

OCP - É 'preciso aumentar
a estrutura da Defesa Civil?

. Maicon - Sim. Nós conver
samos com a prefeita (Cecília
Konell] sobre a necessidade
de aumentar o efetivo e, a par
tir de segunda-feira, o quadro
será reforçado por mais três

pessoas que trabalharão nas

áreas de engenharia e cons

trução civil. São funcionários
de carreira da Prefeitura que
agora atuarão na Defesa Civil.
Além deles, o órgão tem três
funcionários efetivos e cerca

de 70 voluntários.
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Rachaduras

preocupam
Os moradores da Rua

Henrique Heise, na Cohab
do Bairro Rio da Luz, estão

preocupados com as racha
duras que estão surgindo em

pelo menos dez residências.
As, casas foram interditadas
em novembro e, desde en

tão, a situação ,só piorou.
Além do risco nas moradias,
também estão surgindo fis
suras na' rua, o que causou

a queda e a inclinação de vá-
rios muros.

,

É o caso da residência da
auxiliar de produção, Mar

garete Lopes, 38 anos. "Tem

rachadura nas paredes, no

piso, no chão da garagem,
por todo o lugar", comentou:
As famílias que tíveram as

casas interditadas estão mo

rando na casa de parentes
e querem uma posição da
Prefeitura sobre o problema.
"Disseram em novembro que
iam fazer uma drenagem,
mas até agora nada", comen
tou a laboratarista Walder
léia Schüller, 37.

Os moradores acreditam
que o problema foi causado

por causa de uma obra exe

cutada num loteamento nas

proximidades. A comunida
de afirma que, há cerca de
um ano, a nascente de um

lago que havia no terreno foi
fechada e que, desde então,
a água das chuvas não tem

para onde escoar.

O secretário de Recons

trução, Ingo Robl, informou
que um geólogo fez ontem
um levantamento no local.
O laudo deve ficar pronto
na terça-feira. A partir daí,
será feito o planejamento
das ações que devem resol
ver o problema. Ele acredita

que as obras na localidade
começarão dentro de três se

manas.

DOIS MESES DA ENXURRADA

o CORREIO DO POVO OSABADO. 24 DE JANEIRO DE 2009

Escolas abrigam 17 famílias
Prefeitura estima que 134 estejam morando com parentes

, JARAGUÁ DO SUL

Quem já teve a casa destru- ,

ída por uma enxurrada sabe o

quanto é difícil perder tudo O,

que foi conquistado e se acos- >,

tumar com uma rotina dife
rente num-local desconhecido,

'

Infelizmente,' essa ainda é a

realidade de centenas de famí
lias jaraguaenses que tiveram a

moradia parcial ou totalmente
,

destruída durante a enchente ,\

de novembro. De acordo com

levantamento da Prefeitura, 17

famílias permanecem alojadas
em escolas, ginásios e igrejas.
,Além disso, estima-se que ou

trai> 134 estejam na casa de pa-:
rentes e amigos

Os locais públicos que ser

vem de abrigo aos atingidos < '

são a Área de Lazer Clube de ,

Mães do Loteamento Hane-.»
mann (Barra do Rio Cerro), Es-',�
cola Ribeirão Molha e Holand "Colculo�se que cerco de 360 cosas foram total ou porciàlmente destruídos pelo enchente no Vale do Itopocu
Dornbusch (Rio Molha), Esco-e :"

'

la Santo Estevão (Garibaldi) e<" ,.'

Ginásio Jaraguá 84. De acordo' ,

com a secretária de Desenvol
vimento Social, Família e Ha�'" s

Pelo menos dez famílias vóltorom
bitação, Edimara de Souza, to- ,

'),
poro cosas em risco de desabamento

das. as famílias ne.s�a situação '" sem IÍ autorizoçíiQ do Defesa CiVil. De
estao s��do auxiliadas ,ocortlo com o coordenado.r do qrg90,cestas básicas, Moicon do Costa os residêilcins foram

Outra ação realizada pela
-

'," �
,

administração municipal, se-'
gundo ela, é o transporte de mó-
veis 'e eletrodomésticos doados . dencíar o transporte. As roupas
para as famílias necessitadas. e alimentos que sobraram es

Quem quiser fazer esse tipo de tão sendo doados para pessoas
doação pode entrar em contato carentes vítimas da enxurrada
com a secretária, que vai provi-que procuram a secretaria.

.�

da a construção de 55 casas

na região por meio do pro:.
jeto: 30 em Jaraguá do Sul,
21 em Guaramirim e quatro
em Schroeder. As casas pré
fabricadas de 40 metros qua
drados são doadas e os terre

nos cedidos pela Prefeitura.
De acordo com o secretário
de Reconstrução, Ingo Robl.:
no momento existem 30 ter-

,

interdjtadosem novembro e ficam nos
.

Bairros Rio ,Molho, Gariboldi (Jora •.

gõazinho), Borro do Rio ,Cerro (lotea
mento Ha��monn) e Czenliewicz:.Oifa
do Pólvora).

iH

RECONSTRUçÃO
A Prefeitura está definin

do as famílias beneficiadas
através do projeto Ressoar.
Nesta semana, foi confirma-

renas disponíveis em vários .;

loteamentos do município.

DAIANE ZANGHELlNI

Faltam casas de aluguel para as vítimas
Secretária participa de reunião com representantes da Associação das Imobiliárias

Secretário Edimoro de Souza

Uma das situações que
mais preocupa a secretária
Edimara de Souza é a falta de
casas de aluguel para abrigar
as famílias que estão alojadas
nas escolas. "As imobiliárias
não estão querendo alugar as
-residêncías pelo prazo de seis

meses", explicou, referindo
se ao projeto de aluguel de',
moradias para as vítimas da

_ enxurrada. EIÇl. comentou que
� o problema é preciso encon

� trai' rapidamente uma solu
� ção para o problema, já que
as escolas deverão ser deso-

cupadas por causa do início
do ano letivo.

Criado através de lei

municipal, o projeto é uma

medida emergencial para
auxiliar os desabrigados: en
quanto reconstroem suas re

sidências, . os moradores per
manecem numa casa alugada
em segurança. Para tentar re

solver o impasse.ji secretária
participará de uma reunião
na próxima segunda-feira
com representantes da As

sociação ri: s Imobiliárias de

Jaraguá do Sul.

Os interessados devem pro
curar a Secretaria de Desenvol
vimento Social, Família e Habi
tação de segunda a sexta-feira,
das 7h30 às 11h30 e das 13 às
17 horas. Os documentos são:
laudo da Defesa Civil, contrato
de aluguel (se estiver morando
de favor, pode ser feito um con

trato informal com Q proprietá
rio da residência), comprovante
de renda (a renda familiar não
pode ser superior a três salários
mínimos) e cópia da carteira de
identidade das pessoas que mo
ramna casa.
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IMPASSE

SCHOEDER

A dona de casa Isaura da Sil
va, 561 reclama que não agüenta
mais a situação e que fica difícil
até para comer. O vizinho Ari

José Herbert, 56, protesta que
"só urubu gosta de viver perto
de carniça!' - denúncia reforça
da por Genésio, Marcelino, 51.

''Aqui era um paraíso, agora ... ".
A outra moradora Isolde Zoz,
47, afirma que seus pais saíam
de' casa para "respirar um ar

puro, que agora não tem.mais",
e acrescenta -que ii comunidade
já .lígou para a Fatrrra- (Funda
ção, doMeio Ambiente) e para
a Prefeitura de [araguá do Sul e
de Schioeder.

'O coro', de reivindicações é
dos moradores do 'Ba.i.qo Itou

pava-Açú, localidade que per
tencia a [oinville e há .dois anos
foi anexada à Schroeder, que
na época também foi disputada
por Jaraguá do Sul. A origem do

problema é o forte cheiro que
vem de urna fábrica de papelão
reciclado, "posso me trancar no
carro e mesmo assim o cheiro
vem", exemplifica Ari Herbert.
O odor destoa do restante da 10-

calidade, rodeada de verde.
A discussão progride pelo

caráter específico do local: en

quanto à fábrica pertence à [a
raguá do Sul, no Bairro Santa
Luzia, as lagoas de tratamento
ficam em Schroeder, na divisa
entre os municípios. O fiscal
de obras de Schroeder, Jiovani
Assis Assing, acredita que será
encaminhando uma ação-con
junta das duas cidades. Ele re

força que já foi conversado.com
a empresa: no ano passado. "O
odor é carácterístico daJábrica,
mas orientamos para retirar o

lodo com freqüência e colocar

peixes na segunda lagoa, que é
tratada", afirma Jiovani.

Para os moradores, a fábrica
sustenta duas lagoas com de

jetos que não são tratadas. ''As

-lagoas estão com urn risco de
água no meio e o resto é tudo
sujeira", define Isolde. Ari José
acredita há cerca de urn ano a

fábrica exale o mau cheiro. "À
noite fica ainda mais forte, e

quando chove bastante tam

bém", revela.

LUCIANA DE AGUIAR
<'

Lagoa trotado é irrigada poro abafar o odor, mos faltam peixes

VALE DO ITAPOCU

Programaçõo
do Verõo 2009

Momdores reclamam de mau cheiro
Fábrica de papelão, que fica entre Jaraguá e Sohroedet; tentaminimizar efeito

Cheiro ruim: Genésio, Isolde, Isaura e Ari (dir pI esq), em frente à empresa, pedem solução poro o problema

Empresa envia amostras e.

diz que toma.ró' providências
''A fábrica existe desde 1943

e sob a nossa gestão já faz 15

anos", afirma o administrador
da Delmax Papelão e Emba

lagens Ltda, . Evair Schreiber.
Sobre o mau cheiro, ele admi
te que seja possível por cau
sa do recesso de fim de ano.
''Adotamos o mesmo processo
há sete anos, mas, como retor

namos no dia 5, pode ser que
água tenha ficado parada",
considera Evair, Ele esclarece
que envia regularmente amos

tras da água à Fatma e não foi
encontrado nada irregular. ''A
Fatma acompanha o processo,
desde os resíduos que encami
nhamos para um aterro ao tra
tamento da água decantada",
declara.

O mesmo odor que exala
das lagoas é sentido na fábri
ca. "Não tem como ser dife
rente, estamos tentando mi
nimizar os efeitos", garante.
Evair confirma que recebeu

orientações e que até 2010
deve "tomar as providências
necessárias". Ele destaca que
a lagoa tratada é irrigadapara
tentar abafar o cheiro e que
devem comprar novo gerador
para tornar o processo mais

rápido. ''A circulação mini
miza o cheiro", diz.

A água utilizada na recicla
gem do papelão forma um cir
cuito fechado: ela é decantada,
tratada e reutilizada. "Não

podemos jogar a água no rio,
é claro", assegura Evair. Ele
acrescenta que todos os résí
duas (grampos, fita adesiva,.
metal) são embalados para
uma empresa especializada
levar para o aterro. "Só utili
zamos a fibra de papel, mas

cuidamos com a finalização
de todo o processo", destaca.

A Fatma informou que não
tinha recebido nenhuma de
núncia formalizada e nem soli
citação para análise de água.

BARRA VELHA

Dentro da programação da
Secretaria e Fundação de Turis
mo, hoje sobe ao palco a ban
da Louca Vontade, a partir das
21h30, na Praça Lauro Carnei
ro de Loyola. Simultaneamente
à programação do Turismo, as
secretarias de Saúde e Assis
tência Social oferecem diaria
mente o programa "Ginástica
na Praça", com personal train
ner. As sessões são diárias,
das 7h30 às 8h30 e das 9h
às 10h. Também neste final
de semana, está confirmada
a primeira etapa do Campeo
nato Catarinense de Vôlei de
Praia, cuja abertura vale como
seletiva para o Banco do Bra
sil. Os jogos acontecem na

Praia Central às 9h. A_progra
mação de shows de Barra Ve
lha segue nos dias 30, com a

banda Explosão Fandangueíra,
e 31, com a -Free Band, também
na praça às 21h30.
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CHEGOU A HORA

Visite o apartamento decorado
o R U PO

ESTRUTURA
': 9922-7480 - Plantão
: ��.��r�.����.t��t�.r.a.�.c..�IIl.:br.

LUZES ACESAS Visite o apartamento decorailo

Femusc começa oficialmente neste domingo
ESTRUTURA

9922-7480 - Plantão

. VIWlII:�r.�����t.r�t����.c.�IIl:�.� .... :

JARAGuÁ DO $UL
Música para tocar, música

.

para ouvir, música para can

tar, música para apreciar. Fi
nalmente chegou' o momento

dela, a personagem principal
dos janeiros jaraguaenses vol
ta a habitar a cidade a partir
deste domingo. E, garante
uma agenda lotada para todos
os gostos e públicos, bastando
apenas procurar um dos pal
cos inclusos na programação
da quarta edição do Femusc.

Logo na abertura, uma

grande banda montada es

pecialmente para o concerto

inaugural sinaliza a largada do
evento. Os instrumentistas sa

íram de diversas partes do Es
tado para, em Jaraguá do Sul,
se apresentar sob a batuta do
maestro alemão Díetmar Wied
mano Eles iniciaram a maratona

de c€nsaios na tarde de ontem

e, como complemento, partici-.

pam de aulas com alguns dos
mais importantes professores
do festival. Entre eles estão Dár
cio Gianelli, Fernando Dissenha
e Ovanír Buosi, três integrantes
da Osesp (Orquestra Sinfônica
de São Paulo).

O resultado da parceria
pode ser visto na noite de ama
nhã, às zoh, na Arena. Os in

gressos custam somente R$ 2

e devem ser adquiridos na se

cretaria do Centro Cultural da
Scar. O mesmo acontece com

os acessos para o concerto de
encerramento do Femusc, em
7 de fevereiro. Já as entradas

equivalentes às apresentações
das outras sextas-feiras, dos
sábados e domingos custam

R$ 16. Estudantes pagam a

metade e idosos e portadores
de deficiência física não de
sembolsam nada.

KELLY ERDMANN
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

Sargento Getúlio
No início de janeiro fui transportado para a re

alidade do cinema brasileiro: primeiro, as favelas
dignas de "Cidade de Deus", depois, senti na pele o

gostinho de "Tropa de Elite", com direito a pistola
no rosto e tudo. Bom, deixe-me contar essa histó
ria ... Acompanhei minha esposa na última edição
do Fashion Rio, no Rio de Janeiro. Enquanto ela
trabalhava (é estilista de urna marca jaraguaense
que desfila no evento) eu gastava a sola do sapa
to percorrendo alguns pontos culturais, que não

pude visitar das outras vezes em que estive na ci
dade. Como parceiro de aventuras e caminhadas,
o Zig, marido da Joyce (também estilista da marca
jaraguaense), que também foi a passeio. Ficamos
quatro dias na cidade de Machado de Assis, e não
faltaram riscos. Certa manhã, após caminharmos
pelo Leblon, resolvemos ir até o Hotel Sheraton,
e de lá para o morro da favela do Vidigal, local
que já foi urn dos locais mais violentos do Rio de
Janeiro, palco de batalhas sangrentas entre a po
lícia e traficantes. O morro, íngreme, e de frente

para o mar, tem urna das vistas mais belas do Rio
de Janeiro. Mas mal chegamos ao início do morro,
na pracinha, o clima pesou, e fomos alvos de uma
saraivada de olhares furiosos. Restou-nos pegar a'
primeira van que apareceu (na cidade há trans

porte regular por vans), passar o Leblon, Ipanema
e descer no Arpoador. Este susto devia ter servido
de aviso, mas não, acho que precisávamos sentir
a sombra da violência, para entender que há fron
teiras que quando atravessadas, trazem conseqü
ências. Nurn sábado pegamos a balsa e fomos para
Niterói, visitar o Museu de Arte Contemporânea
(MAC), urn dos projetos mais interessantes do

Niemeyer. Na saída, um dos atendentes pergun
tou se não gostaríamos de conhecef o "MACinho",
o filho caçula do MAC, inaugurado há menos de
dois meses e situado numa das vértices do Morro
do .Palácio, muito próximo do MAC. O espaço é
um projeto de integração social que emprega pes
soas carentes do Morro do Palácio. Foi lá que eu

tive a nada brilhante idéia de visitar o Morro do
Palácio, e lá fomos, e}l e Zig, acompanhados do
atendente do MAC ("E sempre bom subir com al

guém daqui" disse ele). Ainda lembro com nitidez

.

do cheiro forte, das ruelas de ummetro de largura,
dos minúsculos casebres de madeira compensada,
das escadas infindáveis, e do labirinto que é tran
sitar 1 favela. No topo do morro, a recompensa,
um l po de futebol e urna incrível visão da Baía
de Cu. .iabara, Se subimos apreensi os, descemos
calmo. enquanto o atendente i .nli=ava os diver
sos pn -tos sociais que estavam por acontecer na
favela. �u a o Zig sentamos no banco do ponto
de ônibus defronte ao morro, para esperar urn

transporte até a balsa. Repentinamente, um gol da
Polícia Militar desce o morro a toda velocidade,
dá urn meio cavalo-de-pau e pára alguns metros
da gente. Já desceram do carro gritando, e com as

armas apontadas para nossas cabeças. "Mãos para
o alto, de pé, permaneçam de pé ... Meu nome é

Sargento Getúlio ... ".. Confesso que não é muito
fácil manter a calma com uma pistola a cerca de
10 cm de seu rosto. Levamos "urna geral" e fomos
tratados como criminosos de alta periculosidade,
chegaram a revistar até a caixinha de band-aid do

Zig, mas saíram rapidinhos, sem pedir desculpas.
O Rio de Janeiro continua lindo, mas a polícia,
bem, vocês sabem, uma lástima. E nós aprende
mos que não existe passaporte social.

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1
• Crepúsculo (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• Bolt Supercõo (Dub) (15h -todos os dias)
• O dia em que a Terra Parou (Leg)
(17h, 19h1 0, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Sete Vidas (Leg) (19h, 21.h30 - todos os dias)
• Madagascar 2 (Dub) ---�-

(13h50, 15h35, 17h20 - todos os dias)

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

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

• Cine Mueller 1
.• O Curioso caso de Benjamin Bullon (Leg)
(14h45, 18h, 21 h15 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Marleye Eu (Leg) (14h30 - todos os dias)

.

• O dia em que a Terro Parou (Leg)
(17h20, 19h30, 22h - todos os dias)

LIVRO DVD

A cegueira
no mundo

o filme conta a história de uma iné
dita epidemia de cegueira, inexplicável,
que se abate sobre uma cidade. Tal ce
gueira manifesta-se primeiramente em

um homem e, lentamente, espalha-se
pelo país. Aos poucos, todos acaba.m ce

gos e reduzidos a seres lutando por suas
necessidades.

fESTIVAL DE CANNES @> NOITE DE ABERTURA 2008

A atitude
vencedora

SUA vesc 00 MUNDO
NUNCA MAIS SEFlÁ À MESMA.

Você está cansado de lidar com o

sentimento de derrota ou ser o segundo
melhor em tudo o que se propõe fazer?
Você pode mudar esse quadro agora! "A
atitude Vencedora" compartilha insights
da vida real, mostrando como reconhecer
a atitude vencedora e superar as dificul
dades da vida e transformar problemas
em oportunidades. Você pode desenvolver
uma atitude que traz coragem e sucesso!

CEGlJ"EIRA

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
. João diz a Carminda que está preocupado
com Belarmino, que anda muito desanimado.
Celeste afirma para Antonella que Diego nõo
a esqueceu Stelinha tenta fazer com que Liu
revele a senha e o pen drive. Evandro avisa
Alaor para não fazer nada contra Maralanis.

Suyan pergunta a Wu por que ele mentiu sobre
seu nome e ele inventa uma desculpa. Duronte
uma reunião no EI Chaparrito, flor de Lys aviso
a I1ldos os presentes que a pessoa que roubou o

pen drive possui um cúmplice e que essa alian

ça pode ser muito perigosa. Theo é preparado
para a cirurgia e Lívia se desespero.

TRÊS IRMÃS
Bento desconfia que foi Baby quem mandou as

flores para Dora. Sandro inventa uma desculpa
para Eros, mas não convence o filho. Violeta

pede a colaboração de Suzana para fazer um

bom trabalho em Caramirim. Alma pede que
Leonora faça um exame e confirma que ela
ainda está grávido. Neuza mostra uma carta

de Nélson para Alma quando Adamastor surge
e se interessa pela loja onde ficava o antiquá
rio. Andrade diz a Toninho que vai investigar o
casal que morreu no acidente de Artur. Waldete

escapa da prisão. Paulinho vê um movimento
estranho na lan house fechado. Polidoro visita
Leonora. Virgínia some. Excelência recebe Verô
nica Ramos em sua cela.

CAMINHO DAS íNDIAS
Manu fica irritado com o pedido de Mayo e se

lamenta com Kochi por ter deixado sua filha
trabalhar fora. Maya 'liga para Bahuan, que pe
de que ela se acalme. Opash briga com Raj e
pede que escolha entre Duda e sua família.

Maya conta para Kochi sobre como conheceu .

Bahuan. Aída conversa com Silvia sobre Yvone
e estranha a hóspede da amiga. Um oficial
de justiça vai à casa de Zeca procurá-lo e ele se

esconde a mando de Cesar. Opash conta a Indira

que Raj deve fazer uma escolha e ela fica aflita.
Hariman flerta com Raj. Berê tenta dar aula,
mas os alunos não a respeitam. Zeca acerta

uma bolinha de papel na professora.

CHAMAS DA VIDA
Miguel pergunta se Vilma veio terminar o ser

viço. Vilma diz que nunca deixou um trabalho
inacabado. Miguel diz que Vilma pagou alguém
para sabotar o carro de Miguel. Vilma diz que
ele contou o segredo para Pedro, Ivonete e Ca
rolina. Vilma tira um isqueiro e começa obser
var a chama. Miguel tenta chamar a enfermeira.
Vilma diz para Miguel que não vai colocar fogo
no hospital. Miguel diz que vai colocar Vilma na

cadeia. Andressa entra na cabana. Lincon foge.
Andressa se assusta com a bagunça. Marreta
liga para Antônio para falar sobre o assalto.
Béatriz pergunta o que Marreta queria. Antônio
mente que Marreta conseguiu o dinheiro para o

bar. Beatriz desconfia.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Melhores momentos da semana.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�--------VARIEDADES

Mangas
Um jovem vivia de olho no pé de manga
da vizinha. Um dia pulou o muro para
roubar as mangas, subiu na mangueira,
estava lá todo contente pegando muitas
frutas e quando ele menos esperava a

vizinha pega ele no flagro.
A vizinha diz:

.

- Moleque sem vergonha, safado, bandi
do, ladrõo, quando o seu pai chegar irei
contar tudo para ele, você vai ver!
O jovem responde:
- Mas aproveite já, que ele está aqui no
outro galho!

Daniella Cicarelli
sem novo programa
A Band vai anunciar sua grade de pro
gramaçõo para 2009, no próximo dia
28, e reunirá seu elenco para falar
das novidades. O evento vai acontecer
em Sõo Paulo. A única que nõo foi
incluída na nova grade é a Daniella
Cicarelli. Pelo menos por enquanto,
a Band nõo tem projeto de um novo

programa para ela. A assessoria
afirma que o novo programa ainda
está em fase de formataçõo.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógico muito simples e vicionte, O objetivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quodrodo de 3x3.

SOLUÇÃO

lSl! ÁRIES

�!1�' (20/3 a 20/4)
." A dúvida é um de

� (
-

nossos piores sabo-
tadores. Enquanto

não tenho certeza qual caminho
desejo seguir; seja em questões
profissionais ou afetivas, fico
paralisado. Não ando nem para
frente, nem para trás, ou seja,
nada se concretiza.

Roberto Carlos pode
desfilar no carnaval
Na folia de 2009, o cantor Roberto
Carlos pode desfilar-no carnaval.
A Portela, escola de samba que vai
falar sobre o amor, tem o rei como
alvo principal. Para o presidente Nilo
Figueiredo, ninguém canta melhor
os assuntos do coraçõo do que o 'rei.
Roberto Carlos já sabe da intençõo
da escola, mas ainda nõo se decidiu.
Torcedor confesso da Beija-Flor, ele
ainda analisa o ccnrlte.

PREVISÃO DO TEMPO
.

Fonte: Ciram/Epagri

Sol com aumento de nebulosidade
em todo o Estado. Condições de chuva
no início e final do dia.

do

HOJE

MíN: 17° C
. MÁX: 25° C
Sol com nuvens

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Esta fase pode ser
marcada por impor-

.

tantes encontros
cam pessoas que podem ajudá-lo
a se encontrar profissional
mente. Algumas oportunidades
aparecerão e você deve ponderar
cada uma delas. Não fuja de uma
decisão definitiva.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Nada de ficar se
lamentando e se

queixando das
faltas que tem vivido. Em épocas
assim, o melhor que temos a

fazer é arregaçar as mangas e

ir à luta. Não deixe sua energia
cair e não entre em um estado
emocional pessimista.

TOURO '

(21/4 a 20/5)
Nesta fase espe�
cífica, que durará
alguns meses você

conseguirá, entrar em contato
com suas reais necessidades
no que diz respeito ao amor e

criatividade. Não abra mão do

que é realmente necessário ao

seu equilíbrio emocional.

�"
CÂNCER

�........._, (21/6 a 21/7) .

;���� Você deve tomar
: ; cuidado com

relacionamentos que
provocam em você a sensação de
complementaridade. Você corre o

risco de estar se relacionando com
você mesmo. Procure entender o
que de fato está precisando saber
a seu respeito.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
É possível que você
sinta, por um lado,
o desejo de jogar

tud!l para o alto. E por.outro, a
certéza que está fazendo a coisa
certa em construir 'com paciên
cia. Há certa oposição entre seus

desejos pessoais e aquilo que
deve cumprir.

CRE5CHJTE CHEIA MINGUANTE CHEiA

e Região
4/1

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Há uma energia
que está presa
em seu coração e

acaba por tirar suas forças. Você
precisa delinear e ter claros
seus planos. De nada adianta

, -buscar soluções e maneiras de
fugir das necessidades. Olhe
profundamente dentro de você.

SAGITÁRIO

r
· (22/11021/12)

Se alguma coisa
sair errada e tiver

que "enfrentar
qualquer desafio neste período,
não tenha medo. Afinal, depois
� tudo o que passou alguns
problemas que para'uns seriam
enormes, para você não passam
de pequenos obstáculos.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21dl)
Procure não deixar

que ecenteelmen
tos desagradáveis
interfiram em seu

bem estar e otimismo. Não é de
sua natureza baixar a cabeça
diante de dificuldades. Enfrente
o que tiver que enfrentar sem se;

colocar na posição de vítima.

CAPRiCÓRNIO

� (22/12 a 20/1)
"..f,. Pare para ouvir

as outras pessoas
para poder

comparar seus pontos de vistQ.
Esteja atento às coisas que fala,
pois sua paciência não estará,
das maiores. Aprenda a olhar
para as necessidades dos outros
e seja mais flexível. .

O CORREIO DO POVO En
SABADO, 24 DE JANEIRO DE200�

ANIVERSÁRIOS

2511
.

Agostipho Klinkoski
Anlin Stasulln '

A�derson"Glêse
Áurea p.boge
Braz Patrício
Carla Cproline rIDOS!)
Cerize'Motta Píazera
Daniel Volpi
Dirce-f. Mayer
Dirce Mayer
Djair Pereira
Eder DUo
Edesid R. Junior
Edwi� Hinsching
�zequiel Balssani
"Fabione der,Souza Furloni
IIton Hoffmann
Jade 1. petry
LeandrQ Grosskopf
M�!�i G Marquardt
Mari:iane Kopp Jacob
Mariane Feustel
Marlete Oliveira Gonçalves
f.4atheus Henrique Gut�s'ê!
Michel KackbQrth

'

Oswoldino Amaral Fabiano
Paulo Cesar Martins
Sidnei Kreutzfeld

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Não espere por re
sUltados imediatos
nos novos proje-

tos. Muitos planos precisarão de
um tempo maior para amadure
cerem. Controle sua ansiedade
e aprenda a se aliar ao tempo.
Cuidado para não entrar em
confrontos desnecessários.

PEIXES
, til (19/2a W
•• O amor é III.
"...,� de muita irn ',-

tância el" .

e por isso ele estará vib
forte. Seu anseio de um

maior, mas tome muit·
para não confundir I:
necessidade de estír
crie confusões desn
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DIA NACIONAL DO APOSENTADO

GERAl--------------,--------

Desafios após a missão cumprida
Alzira, aos 64 anos, leva a vida como salário de aposentadoria desvalorizado
JARAGUÁ DO SUL ta, não apenas de Alzira, mas

-

Depois de -uma _ vida de da maioria dos aposentados
dedicação ao trabalho chega no Brasil, vem da desvalori
o momento de "pendurar as

_

zação do salário suportada
chuteiras" e alcançar o descan- .nos últimos tempos. Alzira
soo Porém, se aposentar não trabalhou no setor de estam

significa parar. A fase pode paria, durante oito anos e

ser o começo da realização de mais 15 anos na limpeza de
outras atividades, viagens, so- um ginásio -de esportes. "Eu
nhos, entre outros desejos. A me ap.osentei com mais de

aposentada Alzira Klein, _ 64, quatro salários mínimos, na

comemora hoje, sábado, o Dia época, e hoje não recebo nem

Nacional do Aposentado pela três", lamenta.
-

nona vez. Após 23 anos de la- ° projeto de lei 4434/08 de
buta, ela aproveita o tempo no autoria de Paulo Paim (PT-RS),
cultivo da horta, nas festas e já aprovado no Senado, tenta
conversas em companhia dos mudar esta realidade. ° se

amigos e familiares. nadar defende uma política
Enganam-se os que acredi- para a reposição do valor. A

tam que Alzira carrega a sua proposta é 'equivaler em nú
história de _- maneira pacata. meros de salários mínimos
Ela ainda passa o mês aperta- que as aposentadorias e pen
do para dar um presente aos sões possuíam quando foram
sete filhos. Com o dinheiro da concedidas. Com a aprovação
aposentadoria, ela comprou da Câmara, a correção pelo
um terreno na praia e iniciou NSMDC (Número de Salários
a construção da casa, onde vai Mínimos da Data da Conces
oferecer um quarto para cada são) seria realizada.
um dos filhos.

A situação financeira estrei- DAIANA CONSTANTINO Alzira diz que a desvalorização da aposentadoria é uma das dificuldades enfrentildas no dia·a·dia

QUEM TEM DIREITO

_ "Eu fiquei feliz em ganhar a minha aposentadoria", confessou Clara

CLARA LIDOU NA LAVOURA
Faz apenas cinco anos que

Clara Leithold Steín, 84, con

quistou o salário de aposentada.
Depois de muito esforço para
comprovar- o tempo de labuta
na lavoura, ela diz estar feliz

por alcançar o reconhecimen
to do trabalho. "Trabalhei três
anos numa fábrica de calçados,

- que já fechou aqui em [araguá, e
quando me casei lutei na roça",
-contou com um sorriso na face.

Agora, Clara alegra-se . ao

contar que contribui nas des

pesas da casa e na compra
dos remédios. 0_ companhei
ro Adalberto Leithold Stein,
84, que há pouco tempo so

freu um derrame, se obrigou a

vender o fusca da família para
auxiliar nas finanças do casal.
"Ele trabalhou 33 anos e se

aposentou", destacou
-

a apo
sentada com ar de alívio.
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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, precisamos 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 sonho ....

........ É uma verdadeütu!l!

imóveis
·BarraSul
A imobiliária da Barra

RENATO .JR.

PIAZERA

I ORECI 5330

GIRASSOL
IMÓVEIS

� IMOBILIÁRIA

!t\chilvel
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

CRECI2567J
Empreendimentos Imobiliários
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COMPRA· VENDE • ALUGA· ADMINISTRA 3055-090·0

Plantão 9987-1004

Cod.537.- Casa Alv. Bairro Vila Lenzi com 1 suite, 2
quartos, sala, cozinha, bw, lav., garagem e edicula, R$
180.000,00 aceita imovel na praia com pagamento.

* Sobrados Geminados no Bairro Vila Lenzi a 2km
do Centro, com 1 suite, 2 quartos, sala, cozinha, lav,
garagem, lavabo, varanda, e churrasqueira, com

area de 140m2 de area construida,
R$ 175.000,00 ou 50% e o restante parcelado em

ate 60 meses. Entrega em Janeiro de 2009.
CENTRO casa com 480m' e terreno com 500m', 4
suítes, 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 e casa

com 40m2, 1 quarto, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem. Murada com jardim e gramado.

R$ 58.000,00 a vista.
R$ 40.000,00 + 36x de R$ 650,00

Cod. 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.
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BarraSul
A imobiliária da Barra

3376-0015' �Parelmóveis

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

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

produção cf aproximadamente 45% concluido e constituido de suíte e

hidro, 2qtos, bwc social, sala intima, sala de 1V e sacada e nos fundos
uma edicula c/27m' , Rua 522·Maria Alves de Sales, n° 71 .
R$ 205.000,00, acesa 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, lavanderia, garagem e mais um

outro abrigo p/carro-Bua Monte Sinai, n° 45, R$ 65.000,00
aceita carro até R$11.000,00(com foto valdevno-valéna)

ReI. - 354�JARAGUÁ 99 - casa alv. cllaje 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/balcãc de granito e prateleiras, copa, lavanderia, '2
despensas, 2 garagens, churrasqueira com área "de' festas e banheiro ,

Rua José Papp, n069- R$ 31 0.000,00

Ret. - 230 - CHICO DE PAULO - sobrado em alvenaria com 612m', terreno
c/l.005,50m'(47X22) sendo a parte superior com 234m', suite + 2 qtos,
sala, copa, coz.28WC, 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- sitio com 1 OO.OOO,OOm'(1 OOx1.000),
sem benfeitorias, mata secundária, nascente de Rio no próprio
terreno: distante 10km da BARRA;tem luz e telefone, localizado na

Estrada Ribeirão Aurora - R$ 85.000,00

GIRASSOL 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

995.5-4'174

LOCAÇÃO:
Aptos com 70m2 e 100m2

ambos com 2 quartos no

Bairro João Pessoa

Cód.1280· Casa no bairro Jaraguá Esquerdo com 3 dorm.
1 suãe, 1 bwc, 2 vagas na ga[ e demais dep. R$175.000,OO

ótima oportunidade: R$150.000,00 de entr. e saldo
parco direto c/ proprietário.

próx. a Weg II. .

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

galpóes.Bem localizado,confira!!!R$600.000,00.

Cód.l264-Vila Lenzi-CasaAverbada· a1v. t;l3dorrn. serrdo 1 suite,
Cód. 3192· Centro· Sobrado com 230,00m', terreno 666,27m'. 085: bwc, coz. errbulída, lav., t;l2 vagas na gar e demais dep. t;I sala comi
Possui casademadeira e um sobrado em alvenaria R$450.000,OO 70m'+ 1 bwc. R$200.000,OO.

Cód.2105 • 2 Aptos sendo 1 com 3 quartos e outro com 2
quartos.4 salas comerciais para aluguel e 4 KilinetesTodas já
locadas,num total de R$3.700,00.Mais terreno com área de

390m'.R$B90.000,00Analisapropostas.

Cód.128l· Casa no bairro Vila Neva- com 5 quartos
�gas de garagem,área de festa e

.

de�s dependencías . R$300.000,00
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13 anos 47 33-71.8814
,-

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415

www.parcimoveis.com.br

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

REAL PARQUE
< ,

,

LOCAÇÃO COMERCIAL
-

Salas Comerciais

- Sala cml. (Centro-próx. Macol) 10 andar cf 32m2. R$ 400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. posto Mime)

cf 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 cf mesanino R$ 700,00

- Sala Cornl (Barra-prox. Ponte da Argi) cf aprox. 100m2, 02

vagas de est. R$ 1.000,00

- Sala comi. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) cf aprnx.100m2 C/meiáÍlino. R$1.000,00
- Sala cml.(Guaramirim - lateral Br 280) cf aprox. 90m2, cf 02 BWC. R$ 1.100,00

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

De R$ 42à,00 a R$ 1.600,00
- Casa alv(Vila Lenzi) Alto padrão, cf 420 m2. R$ 4.500,00

Galpões
- Galpão Alvenaria' (Guaramirim - Próx. Berlim) cf aprox. 960m�. R$ 5.000,00

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

- Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cf aprox. 550m2. R$15.000,OO
- Galpão(Nereu Ramos) cf 900m2 R$ 7.800,00

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

Terrenos Para Locação
- Terreno (Chicode Paula, próx. Geração 3000) cf aprox. 350m2. R$ 380,00
- Terreno( Ilha da Figueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$1.000,00

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

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

APTOS 1 QUARTO
CENTRO

Internet inclusa no

condomínió.

,

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
- Ed. Nathalia Schiochet(centro - Próx. Angeloni antigo) R$ 400,00
- Ed. Bruna Mariana(Rua da UNERJ) R$ 42Q,00
- Apto Dona Antonia (Próx. Lojão da Vila) R$ 440,00 cf condomínio
- Ed. Lilium (Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 450,00

.

- Ed. Hortênclatüova Brasilia - próx. Centro Vida) cf sacada. R$ 470,00
- Ed. Petúnia(Nova Brasilia - próx. Centro Vida) cf sacada. R$ 470,00
- Ed. Phoenix (Centro - em frente Majoka uniformes) Alto padrão, todo·mob. R$ 1.600,00
- Ed. Magnólia(Centro - próx. Jft.NGADA) R$ 480,00
- Ed. Nathalia Schiochet(Centro - próx. Angeloni antigo) TODO MOBILIADO R$ 600,00
02 Quartos:

�Apto Nova Brasilia(Rua Antonio Carlos Ferreira) R$ 420,00
- Apto S�o Luis(Próx. Arroz Urbano) R$ 450,00
- Ed. Platanus(Centro - próx. CALI) R$ 800,00
- E:d. Alberto Marangoni (Próx. posto MIME - Vila Nova) R$ 620,00

.

- Ed. Maria Alíce (Ilha da Figueira- próx. Hotel Panorâmico) A partir R$ 650,00
- Apto Centro de Schroeder (próx, prefeitura) R$ 700,00
- 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. H$ 850,00
- Ed. Dom Lorenzo(Centro - próx. Rest. Califórnía)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$ 700,00
- Ed. Carlos Spézia (Centro) R$ 800,00
- Ed. Phoenix (Centro - em frente Majoka uniformes) cf suíte R$ 920,00

• � Ed. Dom Lorenzo(Centro - próx.' Res!. Califórnia) R$ 830,00
Casas:
- Casas germinadas(Santo Antônio) cf 01 quarto R$ 270.00
- Casa alv(Chico de Paula - Lo!. Firenzi) 02 quartos. R$ 380,00
- Casa alv Río da Luz (próx. SEARA) cf 03 quartos. R$ 420,00
- Casa alv(Centro - próx. Centro Vida) 03 quartos. R$ 1.100,00
- Casa alv Centro(Fundos Angeloni novo) cf surre. R$ 1.500,00

..
- Sobrado Baependi - com piscina, mobília sob medida. R$ 2�000,00
- Casa alV(Vila Lenzi) cf piscina. R$ 2.500,00
- Casa alv(Víla Lenzi) Alto padrão, cf420 m2. R$ 4.500,00
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Rei 1003 - Centro -

Ed. Dianthus -

Cobertura Duplex éom
3 suites. 5 bwe,
amplas salas de estar,
jantar, ehusquareira
integrada, cozinha,
lavanderia, 2 vagas de

garagem, área total de
422m'.
R$ 590.000,00 mais
lotos em

www.seculus.net.

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.

Rel.1 020 -Ilha da Figueira - Edif Maria
Alice - Apto novo, el 1 su�e + 1 quarto,

sala, cozinha, bwe, área de serviço, sacada
el churrasqueira, 2 vagas oe garagem,
prédio el salão de festas. R$130.000;00.

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

R$ 145.000,00.

Rei. 1001 - Jaraguá Esquerdo
Apto el 3 quartos, 2 bwe, demais dep.,

1 garagem. R$135.000,00.
Rel.1010 Centro - Ed. Juliana - Apto-1
suite + 2 quartos, demais dep, sacada,
churrasqueira, garagem. R$ 138.000,00

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

comercial. t: R$ 345.000,00

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

ampla área de festas.R$120.000,OQ.

Terreno e/4.585,00m',
el casa aprox
150,00m2 R$
500.000,00

Rei. 2016 - Centro
- Terreno e/774m',
com casa mista de
150m'. Ótima
localização para
construção de

edifieio.
R$375.000,00.

47 3371.8814
Plantão 9658-6786

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref. 1016 - Vila
Lenzi - Edif. Novo
Horizonte. Apto cf 1
suite + 2 quartos, 2
banheiro,
acabamento
personalizado, teto
rebaixado em gesso,
possibilidade de

alterações internas.
R$179.691,57.

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

garagem. R$ 128.000,00.

- ReI. 005 - Figueira - Sobrado com suite com

closet + 2 qtos, bwc social, sala de estar e

jantar, lavado, cozinha mobiliada, área de festas
e 2 garagens. Acabamento de primeira linha
R$ 385.000,00 (Aceita financiamento bancário)

ReI. 4005 - Rio Cerro 11- Chácara com

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

aconchegante. Suíte + 2 quartos, closet
conjugado, instalação 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 m',
terreno com 22.000

m'
Consu.lte-nos

õ
w

Empreendimentos ImQbiliários Ltda. �

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Rei. 1022 - Vila
Nova - Apto el
1 suíte, 2
quartos, sacada
el ehurrasq,
gar., móveis sob
medida,
acabamento
diferenciado.
R$ 170.000,00.

ReI. 1002: Vila Nova - Apto com 2

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

financiamento bancário. R$122.000,OO.

ReI. 0016 - São Luís - cl sute máster e closet, 2
qtos, 3 salas, escrnóno e demais dep., área de

festas, piscina, garagem para 2 carros-
R$ 340.000,00

TERRENOS
Ref 2023 - Amizade Terreno

com 346,50m2 (14X24,75) R$
70.000:00.

Ref. 2000 - Schroeder I -

Terreno cf 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

. Ref. 2013 � Amizade -

Lotem. Versalhes IV com

450m2, região de alto padrão.
R$100.000,00.

TEMOS TERRENOS�
PRONTOS PI CONSTRUIR,

CONSULTE-NOS.
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Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

5927 - VILA NOVA - 04 DORM, BWC, 02
SALAS, COPNCOl, 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$ 458.008,00

5969 -BARRA DO RIO CERRO - CASA ALV

176,00M2, 4 DORM, SALA, COPNCOl,2
BWC, LAV, 2 VAGAS GAR. - TERRENO

'417,48M2 - R$110.000,00

5710 - GARIBALDI- SíTIO - 33.000m2-
CASA ALVEN- 60,00m2 - 3 DORM - SALA

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

5995 - RIO CERRO II - CASA ALV
60,00M2 - 2 DORM, COPNCOZ, BWC,
LAV, TERRENO 322,00M2 R$ 60.000,00

VENDE-SE CASA NO
BAIRRO CHICO DE
PAULO COM 3

Q_UARTOS, SALA, BWC,
COZ, LAV, E GAR
R$ 75.000,00

5975 - RAU - CASA ALV. 70,00M2 - 2 DORM.
1 BWC, SALA, COPNCOl, LAV, 1 VAGA GAA.

TERRENO 300,00M2 - R$ 125.000,00 (
ACEITA TROCA CASA NA BARRA DO RIO

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

5974 - TlFA MARTINS - CASA ALV

170,00M2 - 3 DORM, 3 BWC, SALA,
COPNCOZ, LAV, WAGA DE GAR, CHUR,
TERRENO 300,OOM2 - R$ 175.000,00

VENDE-SE
ÁREA EM SCHROEDER - SC

105.000,00M2
(ÓTIMA PARA

LOTEAMENTO)
.

R$ 1.300.000,00
5914 - JARAGUÁ ESQUERDO

Terreno com 900,00m2 (18 x 50)
R$ 140.000,00

5968 - NOVA BRASíUA - CASA MISTA 90,00M2,
3 DDRM, SALA, COPNCOl, LAV, BWC, GAA. -

TERRENO 256,50M2 R$117,000,00

TERRENOS
5788-ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 70.000,00

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

5973 SCHROEDER 105.000,00 M2

R$ 1.300.000,00

5696- POMERODE 412,00M2 R$ 50.000,00

5914-JGUÁ ESQUERDO 900,00M2

R$140.000,00

5928-RODOVIA DO ARROl 166.000,00M2

R$ 220.000,00

5924-TRÊS RIOS DO SUL- 20.000,00M2

R$ 250.000,00

5837-ÁGUA VERDE-14.700,00M2-

R$ 300.000,00
5929-ROD0V1A DO ARROl 372.000,00M2
R$ 495.000,00
5972-ÁGUA VERDE - 465,00M2 R$ 90.000,00
5978-ÁGUA VERDE 450,00M2-R$75.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:
CASA EM SÃO BENTO DO SUL RUA ANO BOM,
1380 - 02 OTOS, Sl, COZ., BWC, LAV E
GARAGEM. TERRENO BEM GRANDE COM MAIS
02 RANCHOS-PRÓXIMO A CORUPÁ.VAlOR DO
ALUGUEL: R$ 300,00
BAIRRO ESTRADA NOVA - RUA JORGE VERBINE
RUA 1183-CASA ALVENARIA 01 SUiTE + 02
OTOS, 02 SLS, COPA,COZ, BWC,lAV,
CHURRASOUEIRA E GARAGEM. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 800,00
-RUA JOÃO MIGUEL DA SllVA,514- CASA MISTA
02 OTOS, Sl, CDZ, lAV, BWC, GARAGEM
VALOR DO AlGUEl: R$ 220,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - RUA JOÃO
SANSON,61 - CASA MISTA 03 OTOS, Sl, COZ.,
LAV, BWC, GARAGEM (PARTE DE MADEIRA)
FUNDOS CONSTRUÇÃO ALVENARIA COM 02

OTDS, SL, COZ., LAV., BWC, GARAGEM. -,vALOR
DO ALGUEL: R$ 800,00
CENTRO -RUA EMllIO STEIN, 168 - CASA

AlV.ENARIA 03 OTOS, SL, COPA,COZ., lAV., BWC,
DISPENSA, GARAGEM E 01 CHOUPANA COM
CHURRASOUEIRA NOS FUNDOS.VALOR DO
ALUGUEL: R$ 900,00
-RUA IDA BONA ROCHA, 40 - CASA ALVENARIA
-188M201 SUíTE + 02 OTOS, 02 SLS,
COPA,CDl, BWC, lAV, OTO EMPREGADA,
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 1.900,00
BAEPENDI-RUA GERMANO MAROUADT,190-
CASA DE MADEIRA 03 OTOS, Sl, coz, lAV.,
BWC, GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$
550,00
CASA ALVENARIA EM BARRA VELHA - RUA
EspíRITO SANTO, 29 - CENTRO 01 SuíTE + 02
OTDS, Sl, COPA, COZ, BWC, CHURRASOUEIRA,

��AR����DU� ��;;;;�g�:�����I, ��:�O,OO
CASA DISPONíVEL DAOUI A 10 mAS 04 OTOS,
SL, COPA, COZ, BWC, lAV, GARAGEM. VALOR
DO ALUGUEL:R$ 550,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO RUA MAL DEODORO DA
FONSECA- APTO EM CIMA DA lOTÉRICA 02
OTOS', SL, COPA, COZ., lAV,
BWC,GARAGEM.VALOR ALUGUEL:RS670,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA -RUA GUilHERME
BEHlING, AP302- 01 SUiTE +02 OTOS, Sl, COZ,
BWC, lAV, GARAGEM,SACADA. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 700,00
-RUA ST' JULlA - AP 01 - UMA RUA ANTES DO
MERCADO BRASÃO 02 OTDS, Sl, COZ, BWC,
lAV, E GARAGEM VALOR DO ALUGUEL: R$
600,00
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR GUINTER - AP
402- st. II 02 OTOS, Sl, COZ, BWC, lAV, E
GARAGEM VALOR DO ALUGUEL: R$ 500,00 +

COND.90,00
BAIRRO JARAGUÁ ESQUERDO RUA ClEMENT
SCHIOCHETII, SIN' - AP 402- st. II 02 QTOS,
Sl,COZ: BWC,lAV, E GARAGEM,SACADA E
PORTÃO ELETRÔNICO.VAlOR DO ALUGUEL: R$
600,00
BAIRRO CENTENÁRIO APTOS NOVOS - RUA
ALFREDO CARLOS MEIER - FUNDOS WEG II AP
01 TÉRREO: 02 OTOS,Sl, COZ, BWC, DISPENSA,
lAV E GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$
500,00 + 40,00 CaNO.
AP03 1 'PISO: 02 QTOS, si. COZ, BWC, lAV,
SACADA COM CHURRASOUEIRA E GARAGEM:
VALOR ALUGUEL: R$ 550,00 + 40,00 CaNO.
RUA ALFREDO CARLOS MEIER - FUNDOS WEG II
01 OTO, Sl, COZ, BWC, LAV E GARAGEM,
PORTÃO ElETRONICD. VALOR DO ALUGUEL: R$
350,00 + 30,00 CaNO.
BAIRRO NOVA BRASíLIA RUA JOÃO
PlANISCHECK, 1043 - AP 403 - EDF. MATHEDI
03 OTOS, Sl, COZ, BWC, lAV E GARAGEM.
VALOR ALUGUEL: R$ 4BO,00

KITINETE
.

RUA FRANCISCO HRUSCKA-lOTE.14B- JD.SÃO
LUIZ 01 OTO, Sl, COZ, lAV, BWC. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 250,00
RUA JOSE PICOLlI, 510- BAIRRO ESTRADA
NOVA. 01 �UARTO E COZINHA JUNTO,
BANHEIRO. VALOR DO ALUGUEL: R$ 250,00
COM A TAXA DE ÁGUA.

SALA COMERCIAL:
BAIRRO VIEIRAS AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA,
POSTO BaGO & BaGO, SlS (01 à 08) da frenle
R$ 600,00 - SlS (07, OB E 09) R$ 500,00.
BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERCIAL RUA
PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX. SUP
ANGElONI

SALAS COMERCIAIS - VÁRIOS TAMANHOS.

TERRENO
BAIRRO ILHA OA FIGUEIRA 1.200m2 - RUA
JOSÉ THEODORO RIBEIRO, lT 36 e 37 - R$
600,00 + IPTU
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Rua Barão do Rio Branco, 221 -: Jaraguá do Sul - se � www.imóbiliariaachave.com.br
,---------------------------�----------------��------�,_----------------------------r_�_=

Residencial JK :

1 suite,
2 dormitórios,
Cozinha, Sacada
com cnurrasquelra,
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 suite, 02 dormitórios, sala, copa, cozinha, BWC,

,

área de serviço e garagem.

Apartamento com

111 ,00m' total
Edifício Vitória Régia -

Vila Lalau, com'3
dormitórios, demais
dependências e 1

vaga de garagem.
R$ 139.000,00
(aceita
financiamento)

Brasília - Sobrado
Alvenaria ,31 0,00m2
com 1 suíte, 3
dorm., 2 salas, coz.
02 BEC, área de ser"

área de festas com

churrasqueira e gar.
Terreno com

473,00m2:
Imóvel ideal para
!ins comerciais

Rei. 104 - Vila Nova - Casa mista - 3 dorm. sala. coz,
BWC cl garagem. Terreno com 373,00m2.

Valor R$150.000,00

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

cozínha, bwc e área de serviço. R$ 50.000,00

Belvedere Residence:
3 suítes, sendo 01
suite com banheira de

hidromassagem,
sacada ampla com

churrasqueira,
tubulação split,
tubulação para
aquecimento a gás, 02
vagas de garagem,
localizado no centro da
cidade, Venha

REF. 3805-
Edíficio Joverli -

Nova Brasília - 1

suíte,2
dormitórios,
2 BWC, sala, copa,
coz., área de servo

e garagem dupla.
R$ 130.000,00

Piçarras - Aparts. a
partir de 163,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.

eensune-nos.

EdHicío Vila Nova 03 dormitórios, sala, cozínha, BWC, .

área de servíço e garagem. R$115.000,00

ReI. 2101 - Tifa Martins - Terreno com 50.169,00m',·
< sendo Irente com 120,00m, sem benfeitorias.

CORRETOR DE IMÓVEIS

·3371-2357
Plantão: .9135-8601

R.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,12J)7

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

CÓD 135 - APARTAMENTO JARDIM DAS MERCEDES, Vila Nova,
próx. Beira Rio, com 50m2, com 2 quartos. R$ 83:000,00.

CÓD 219- TERRENO PADRÃO, com 9.045m2.lIha da

Figueira. Ao lado da Re,al Vidros. R$ 520.000,00

244- TERRENO
PADRÃO, com 3.334m2•

Ilha da Figueira.
Em frente a lndamak,

R$ 300.000,00.

CÓD. 123 - CHICO DE
PAULA, casa

alvenaria com 132m2,
com 1 suíte + 2

quartos, terreno com
445m2. R$160.000,00

138- CASA PADRÃO
VIEIRAS, com 166m2.
prox. DG da Weg, com

4 quartos sendo 2
suítes. R$ 198.000,00.

103 - CASA PADRÃO
SÃO LUIZ, com 60m2.

Próx. Estofados
Jardim, terreno com

420m2, com 2 quartos.
R$ 90.000,00.

� ...---------

GUARAMIRIM - LOT. DENKER, terreno com 360m2. R$ 35.000,00, R$ 45.000,00 e R$ 55.000,00. (NÃO PODEM SER FINANCIADOS VIA BANCO)
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EMPREENDIMENTOS
I M O B I ,L. 'I Á R lOS
(47) 2107-0500

CÓD.68.1
- APARTAMENTO

NOVO ;ARA ENTREGA
EM JUNHO DE 2009

CONTENDO

2QUARTOS,
COZINHA, SALA ESTAR

E JANTAR, ÁREA
SERVIÇO, SACADA,
E UMA VAGA DE

GARAGEM. CENTRO.

ID. BARCELONA
.VlLANOVA-

I SUÍTE + 2 QTOS.,
SALA DE ESTAR!

.JANTAR, SACADA COM.
CHURRASCQUEIRA,
I VAGA DE GARAGEM,

PRÉDIO COM
SALÃO DE FESTAS.
CONSÚLTE-NOSr
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Sobrado 237m', 03 quartos,
cozinha sob medida, sala
comercial nó terreo, terreno
de 414m', em frente ao

portão da WEG I. Valor R$
185 OOO,OO.Aceitatroca por
-02 aptos de 02 a 03 quartos.

Sobrado de alv., de
282m2, 03 moradias, 03
sala comerciais( 110m').
Lote 729m', fazendo
fundos para o rio, ótima
vista, propício para
clínicas e ótimo ponto
comercial. Valor R$
280.000,00

IMÓVEIS
DD
DD isacarlini@hotmail.com Plantão de Vendas

ISale�CQrlini 3370-637 O 9965-9934 CRECI/SC9.419

Rua: Angelo Rubini, 972 . Barra do Rio Cerro

Corretora de Imóveis 9111-8051 CRECI/SC 11.155

Corretor de Imóveis
CREel - 13252 Compra, Venda, Locação e Administração

Casa deAlv. 114m', uma
suíte mais um quarto,
garagem -e demais

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

Liberada[
eX€8

para financiamento
,

_ _ Terreno com 67.500m2• Com 15 mil pés
•

de eucalipto com idade de 5 a 7 anos.
,

Corupá, pelo valor de R$210.000,OO

Casa com 112m2, terreno i
567m2, 02 quartos, 01:
suite, aquecimento solar, i
coz inha, copa, sala.]
banheiro, garagem, toda i
murada, portão eletrônico, '

excelente acabamento, i
valor R$ 110.000,00 mais!
financiamento de R$:
50.000,00.

-

'Casa de alvenaria, com

'136m2. 03 quartos e demais
-

dependências. Localizada
no Bairro João Tozini. Valor

: R$120.000,00.·

c o

136.000m2localizada na,
'

Estrada Serra do Boi a, i
16Km do centro de.:
Corupá. Valor R$,:
45.000,00.

li

Terreno com 2.680m2•
'

Galpão pré moldado
com 319m', localizado
no Bairro Ano gomo
Valor R$ 195.000,00.

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

Apartamentos
em Itapema

1 apartamento por andar: 4 suítes sendo
1 suíte master, living, home theater,

ampla sacada com churrasqueira, lavabo,
cozinha, área de serviço e tubulação para

ar condicionado split.

--;! (//!! \'11 {!�LI�

Resp. Técnico:
GenésiQ Neja
CREA 85258-8

Uma exclusividade Projeta Imóveis
para você de Jaraguá do Sul e região
que quer qualidade de vida na praia.

tf:,ti

3376-5004

GcNncl.__ •AdIl".'lItr� .... Obr..
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VENDAS

www.atlantaimoveis.com

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

R$ 149.000,00
ENTRADA +

PARCo DIRETO
C/A CONSTRUTORA

- Vila Lalau

Apartamentos cornl suíte, 2
dormitórios sala de jantar/estar,
bwc social, cozinha, área de

serviço, 1 vaga de estacionamento,

R$128.000,OO

Apartamentos: 1 suíte, 2
dormitórios, sala de

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

Ref: 3236 - Terreno na Praia
BARRA VELHA com 330m2 (15x22)

próx a lagoa. R$ 22.000,00

Ref: 1525 Casa Nova Ilha da Figueira
Com 1 suíte, 2 quartos, sala de estar,
cozinha, bwc social, área de serviço,
1 vaga de garagem. R$ 130.000,00

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.

LOCALIZAÇÃO
Nova Brasilia - Rua Leopoldo Janssen

w=====-!!

R$ 160.000,00

Ref: 2313 Ilha da Figueira
Apartamento com 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar, copa, cozinha mobiliada,

área de serviço, sacada com
churrasqueira, bwc social mobiliado, 1

vaga garagem. R$135.000,00

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

R$ 75.600,00

Apartamentos com 1 suíte + 1 dormitório, ou
1 suíte + 2 dormitórios com sala de jantar e estar,

bwc social, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira, i vaga de garagem.

R$ R$ 109.000,00 á R$ 142.000,00
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I,MÓVEIS------------

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

IIVIÓ"EIS (47) 3215,-1133 I PLANTÃO 9658-5584
: tI-_

" www.bartelimoveis .. com.br Rua Exp. João Zapella, 88 - Centro - Jaraguá 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 Oentro 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
Condornbio Azaléia com 0:1 suite
com clostes- 02 suites, sala,
cozinhacopa, bwc, lavanderia,

salao de festas, piscina ,e

garagem. R$850.00Q,00.

Ref. 21-9.2 - casa no Amizade com 01
suite + 02 uuartos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia, garagem para 02
carros e area de festas .. De R$ "

225.000,00 por R$ 200.000,00, com
50% de' entrada e o saldo em 10x!

Ref. 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$350.000,00.

-, .,_\

Ref. 179.1 - casa nova em tres
rios do sul com 01 suite com

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

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

Ref. 205.1 - aptomobiliado no
Czerniewicz com 01 suite + 02

quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanQ.,eria, 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

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

sala, cozinha, bwc, lavanderia,
.ada com churrasqueira e

garagem. R$148.000,00

-,

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

casa no

loteamento
Bella Vista com

i suite com

closet + 02
suites, sala,
cozinha, copa,
bwc,
lavanderia,
escritorio e.

garagem.
R$ 350.000,00

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

mobiliada, bwc, lavanderia e

garagem. R$250.000,00
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IMÓVEIS

Tel: 3055 0070

PLANTÃO DE VENDAS
Anderson 9651-9028
Deleon 8405-6125
IIson 9142-4641
Keli 9905 0699

• Compra • Vende • Administra •

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

Ref 2001 - Residend,1 Gran Barnã -

Centro - Tbo 01 : 02 qtos, sala estar!
. janlar, bwc, sacada cl chur, cozhha,
área de serviço, garagem._1ipc 02, 03

e 04: suite + 02 qtos, saa estar I
janlar, cozrna, área de serviço, sacada.
cl chur, bwc, garagem. A partir: R$
104,500.00 - Entrada + Pare, em até

50 x Entrega: Janeiro 1201 O.

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

garagem, sacada cl churrasqueira.

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

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

1101 - Casa - Vila Nova - 270.00 m2 -

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

garagem pi 02 carros.

60BO - Terreno - Santo Antonio -387

m'-R$32,000.00
6059 - Guaramirim - Amizade -

460.00 m' - R$ 35,00e.00.
6062 - Nereu Ramos - 337.50!Ti'
R$ 40,000.00 - Terreno -

Loteamento Residencialllemathe.
6071 - Terreno - Jaraguá 99 -

325.00 m'- R$ 45,000.00
605B - Terreno • Jaraguá 99 -

402.75 m'- R$ 50,000.00
6052 - Barra do Rio Cerro - 339,29
m' - R$ 52,000.00 - 303,38 !Ti' - R$
46,000.00 -' 333,48 m' - R$
55.,000.00
6070 - Terreno - Vila Lenzi - 312.00

m'-R$69,000.0.0
6069 - Terreno - Barra do Rio Cerro-
430.00 m'- R$ 76,000.00
6028 - Á9U� Vereie - 756 !Ti' - R$
90,000.00.
6078 - Terreno - Água Vereie -

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$l 05,000.00
6081 - Terreno - Vila Rau - 550 !Ti' -

.

R$106,000.00

1119 - Casa - Vila Lenzi - Terreno
área total de 1,005.00 - R$

280,000.00 - 02 casas, 01 meia

água, 01 galpão.

149,000.00 - Terreno central,
topografia plana,' frente para rua

principal.
6050 - Terreno - Jaraguá Esquereio-
900 ..00 m'- R$165,OOO.00
6072 - Terreno - Nereu Ramos -

1,900.00m'- 265,000.00
6063 -Ilha da Figueira - 4,820.70!Ti' -

- R$ 290,000.00 - Terreno localizado
na principal - 50 metros do 'Salão
Vrtória.
6054 - Terreno - Czerniewicz -

1,037.40m'- R$ 330,000.00
6030 - Ilha da Figueira - Rua Rinaklo

Bogo-l,161!Ti'-R$400,OOO.00-Área
Comertial. El<ce�nte opornmdace'
6060 - Centro - 2,355.63 !Ti' - R$
850,000.00 - Terreno ns área
central.
6067 - RioCerro-20,000.00!Ti'- R$
1.200,000.00
6048 -Ilhada Rgueira - 22,774.3B!Ti'
R$ 2.300.000,00 - Terreno Comertial e

louindustrial.
Terreno - Lot. Rrenzi -1.125 m' .

. m - oe.

previlegiada c/ ótima vista panorarnica,
cl terreno áreá total de 1,750.00. Parte
sup: escritório, sala estar I jantar. bwc,
cozinha, 03 qtos, suíte. Parte in!: qto
empregada, área de serviço, chur.
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CASAS
ReI. 2921 - Tifa Martins - 2 dormitórios. 1 bwc, casa de madeira R$ 68.000.00
ReI. 2452 - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 82.000,00
ReI. 2111 - Guaramirlm -4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000,00
ReI. 2421 - Figueira - 2 dormitórios, bwc, garagem, R$ 85.000,00
ReI. 1401 - Barra Vetha - casa 5 dormil.demais dependo R$95.000,00
ReI. 2721 - Vila Lenzl- 3 dormitórios, 1 bwc R$l 05.000,00
ReI. 2411 - Figueira - 3 dormitórios, bwc, garagemR$ll 0.000,00
ReI. 2491 - Tifa Martins - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dependências -

R$110.000,00
ReI. 2371 - Chico de paula - 3 dorm., 1 bwc, 1 vagade garagemR$ll 0.000,00
ReI. 1901 - Rau -1 surte, 1 dormitório, bwc, garagem p/ dois carros. R$ll 0.000,00
ReI. 2561 - Vila Lenzi - 3 dormitórios. 1 bwc, garagem, demais dependências. R$
110.000,00
ReI. 2941 - Vieiras - 4 dormitórios, 1 bwc, casa de madeira R$112.000,00
Ref. 2681 - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, 79m2 - OFERTAR$ll 0.000,00
ReI. 1091 - 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00
Ref. 1811 - Chico de Pauta - Casa mista com-a dormitórios, 2 salas, área de festas
c/chur, e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficina R$160.000.00
Ref.2581 - Vila Lenzi - 2 suítes. 3 dormitórios, 2 owc. demais dependências, garagem
R$160 000,00
Ref. 831- Vila Lenzi-5 quartos, sala, copa, bwc, suãe, chur., cozinha R$ 200.000,00

.

TERRENO
ReI. 1512 - Barra Velha - Sobrado c/ suíte, 2 dorm., lavabo, churrasqueira R$ Rel.1731-JaraguáEsquerdoR$50.000,00
200.000,00 ReI. 2472 - Terreno - Rau -416m2- R$ 50.000,00
ReI. 2141 - Figueira - Sobrado c/ suíte, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$ 21 0.000,00 ReI. 2461 _ Terreno _ Barra do Rio Cerro _ 510m2 - R$ 65.000,00
Ref. 1211 - Vila Lenzi - Suíte, 2 dorm., ,chur. R$ 250.000,00 - ótimo para ponto ReI. 2671- Terreno _ Figueira -380,80m2 _ R$ 65.000.00
comercial. ReI. 2691 - Terreno - Amizade - 429m2 R$ 69.000,00
ReI. 1831 - Chico de Paula, 4dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000,00 ReI. 517 _ Comercial R$ 74.000,00 -Chicode Paula com 458m2
ReI. 1831 - Casa - Chico de Paula - 4 dormitórios, 2 bwc, garagem, demais dep.

ReI.774n75-JaraguaEsquerdo-prox.arena-R$80.000,00Próximo Igreja São Judas Tadeu. Terreno de 3506m2 R$ 245.000,00
ReI. 2561 _ Terreno _ Vila Lenzi c/ casa demadeira _ 634,50m2 R$11 0.000,00ReI. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00

Rel.1911 - Figueira - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000,00 ReI. 2931 - Terreno - Vila Lenzi com 442m2 -115.000,00

ReI. 2601 - Centro - 206m2 -1 suite, 4 dormitórios, 2 bwc R$ 420.000,00 ReI. 2731 - Terreno, Água Verde - 900m2 R$160.000,00
ReI. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol R$ ReI. 3051- Terreno -Amizade -1620m2 R$ 220.000,00
450.000,00' ReI. 3021 - Nereu Ramos.- 'industrial" frente para BR 280 - 3400m2 R$ 240.000,00
ReI. 281- Penha-casa alto padrão "frente p/n mar" R$ 550.000,00 . ReI. 1941 - Vila Lenzi 250 000m2 R$ 250.000,00
ReI. 2631 - Jaraguá Esquerdo - 3 suites, 3 dormitórios, lavabo, dependência ReI.2431-Area-Braçinho-22·.000m2R$280.000,00
empregada, piscina - Casa alto padrão - R$ 750.000,00 SiTIO / CHÁCARA

ReI. 861 - Molha/Massaranduba - 260.000m' R$135.000,00
APARTAMENTOS Ref .1141 - Garibalde- areade 5777m2 comrasa R$ 220.000,00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2 Rel.1741 _ Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
dormitórios, bwc, cozinha, lavanderia, garagem, sacada c/ churr. R$ 160.000,00. ReI. 663 _ Massaranduba _ 71agoas casas, area de festa238.000m'. R$ 600.000,00
entregajunho/2009 '

SALA COMERCIAL
Ref. 2291 Apto - Vila Nova - entrega em íanero de 2010. A partir de R$ 85.900,00 ReI. 2701 _ Sala comercial- Rau, salão de cabeleireira completo R$ 65.000,00
Entrada + 639,20CUB atualizado pelo CUB

.
.

.

ReI. 1671 - Vila Lalau - apto em construção, Residencial Vermont, com 2 dormitórios,
sacada c/churrasqueira, garagem, a partir R$1 05.000,00
ReI. 2301 - Nova Brasília, 1 suite, 1 dormitório, 1 BWC, sacada c/churrasqueíra, 1

vaga de garagem "Entrega em setembro 2009" - R$120.000,00
ReI. 3041 - Nova Brasília -1 suite, 2 dormitórios, 1 BWC, sacada c/ehurrasqueira, 1

vaga de garagem R$135.000,00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suíte, 2

dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur. c/119m'. R$145.000,00
ReI. 2401 - Centro - Ed. Isabella - 1 suite, 2 dormitórios, l' bwc, 1 vaga de garagem R$
160.000,00
ReI. 2321 - Centro - suite, 2 dorrn., bwc, 1 vaga de garagem. R$165.130,00
ReI. 2341 - Bombinhas -1 suãe, 1 donm., sacada C/chu[, prédio C/piscina, play ground, área
de festas, elevador. R$ 250.000,00 - Acena troca c/ imóvel em Jaraguá.
ReI. 2001 - Vila Nova c/ 1 suíte, 2 dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
ReI. 2621 - Balneário Camboriu - próximo igreja Santa Ines - 1 súne, 2 dormitórios, 1

bwc, 1 vaga de garagem R$ 340.000,00
Ref.2441 - Balneário Camboriú, COBERTURA, alto padrão, 4 suítes, 1 dorm., dep. de
emp., 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina privativa e demais dep.
R$I.500.000,00 (entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.

-IMÓVEIS

Fone/Fax: (47) 3370-0700 Plantão; (47) �408-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120' Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - se

. www.imoveisemjaragua.com.br

Casa Central - Préx, ao Restaurante Califórnia

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

Terrenos

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

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

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

especiais de

pagamento.
Czerniewicz -

�:i�,�����a
RH

�
�:�::�75 m �
de frente - ideal ri
para indústria - R$
200 mil.
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IMÓVEIS
A Chave do Melhor

Negócio, agora também
em Jaraguá do Sul!

PLANTÃO 24hrs 9925-2801
todo o final de semana 3275-6885

0448 - APTOS NOVOS (últimas
unidades) na Barra prox. a Malwee,

cl 02 dorm; estar
intimo; estar social; coz; banheiro;

lavand; gas central; porta
gar.automat; Sacada churrasq.

Apenas 95,000.00. Sendo 50% de
entrada + parcelamento direto cl A

CONSTRUTORA

llll.A1AlAl1:
(próximo a Marisol)
Rua Bernardo Dorrnbusch n' 1658
Sala comercial com pátio ideal para
garagem de automóveis. R$ 2.500,00.

ll!l.AJ.A!.Al!:
(próximo Marisol)
Rua Germano Marquardt n' 99
Galpão em alvenaria medindo ·300 m'

R$ 4.000,00
JOÃO PESSOA:

Rua Manoel Francisco da Costa, n' 5.>U34
11------:--------+-------------I---------------iI----------'------+-------------+-------------IGalpãoemalvenariamedind03.400m"

R$ 1,00metro

NEREU RAMOS:
RuaA�in Koch, 1090
01- Galpões em alvenaria medindo 225 m'
valor. R$2.500,00
01- galpão em alvenaria medindo 400 m'
- vaiar: R$a.500,00
01 - galpão em alvenaria medindo 600 m'
valor. R$4.500,00

BAEPENOI:
Rua Fritz Bartel, 80
02 - galpões em alvenaria medindo 367,50

----------------------1 m'cada R$a.500,00 .

ILHA DA FIGUEIRA:
Rua José Theodoro Ribeiro, fundos 2555
02 - galpões em alvenaria medindo 2.>U30
m' cada R$1 ,50metro

ÁGUA VERDE:
Rua Giardine LuizLenzi, 95
Galpãoemalvenaria, medind0280 m'
R$a.ooo,OO

ILHA DA FIGUEIRA:
Rua José Theodoro Ribeiro, 1801
Galpão em alvenaria, medindo 3.440 m"
R$ 1,50metro

ILHA PA FIGUEIRA:
Rua Jacob da Silva, 85

.

02 - Galpão em alvenaria, medindo 1000m'
-----------+-----------__�i_------- �----il-------------t-------------+-------------!cadaR$1,50melro

.

ILHA DA FIGUEIRA
(antigo salão VITÓRIA)
Rua Jose Theodoro Ribeiro, 3867
Salão e galpão em alvenaria, medindo 2000
m'R$áconsuUar!!

lIJI.AJAI.AlJ:
Av.WaldemarGrubba, 1896
Galpão em alvenaria, medindo 300m'
R$ 4.000,00

WIBl):
. Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1400
sala 03(piso superior)

.

Sala comercial, medindo 330 m' .

ASácoosuUar!!

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

Vaiar: 880,000.00. Aceita-se
parcelamento.

0258 - Casa no Centro de Guaramirim, 3
dorm.sendo 1 unia suâe, est. soe., sala
jantar, coz., bwc, desp., lavand., laje,

varanda, garagem, piso: Cerâmica. Valor
R$185,000.00

na s ra a an

Guaramirim C/6.000 pés de pupunha:
'2.500 pés de banana; árvores frutiferas;
nascente de água; 01 casa de mad. e

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

.

ao centro em Guaramirim.

0102 -LINDA CHÁCARA C/60.000m' a
800m do pesque-pague Sardanha em

Guaramirim C/ CASA de 130m'C/ 03 dorm;
sala; coz; bwc; lavand; area de festas;

fogão a lenha; churrasq. e piso:
CERAMICO. Vaiar: 230.0.00,00.

0104 - Apto, bairro CZERNIEWICZ c/ 2
dorm. sendo um 1 surre, sala, sala jantar,
coz., bwc, lavabo, lavand., gás central,

porta garautomat, 1 garagem e sacada c/
churrasq. Valor R$ 125.0.00,00

0093 - llFA MARllNS: CASA C/ 02
dorm; sala; coz; bwc; lavand; varanda; c/

garagem; piso: ceramico. Valor.
11'5.000,00.
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IMÓVEIS

imóveisplanetai 7Ml00
Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro
CEP 89251-400 -Jaraguá do Sul/SC

APARTAMENTOS DE 2
QUARTOS PARA

-

LOCAÇAO - AMIZADE,
CZERNIEWICZ E

CENTRO.

En ra a + RS 990,00 mês

Ed. San Gabriel
- Exce'lenfe
localização.e
preço. Apto.
conjugado,
com cozinha e

sacada, 1 vaga
de garagem.

[2 ULTIMAS UNIDADES

Aceitamos FGTS e financiamento ematé 360 mesesl
Entrega 31 de março de 2009, Cód. 190

- Cód. 214 - Casa com excelente

oportunidade no terreno, 529m2.

- asa de esquina com ca za

na Vila Nova, c! piscina e edícula contendo área de
festas c! churrasqueira, garagem p!2 carros com

opção para 4. Cozinha/copa, sala de jantar, sala de
estar com 2 ambientes, suíte master com banheira e

closed. Escritório! dormitório mais 2 dormitórios, _

.

sala de jogos! atelier, dependência completa de
,

ernpreqada 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.

Apartamento central, amplo, com 1 sala + 2

quartos, 3 banheiros, sacada, cozinha e:V
vagas de garagem.

Cód. 245 - apartamento central, Edifício
Maximum Center - ótima localização.

R$185.000,00

.-'
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IMÓVEIS o CORREIO DO POVO

3411 _ GRANAOA RESIOENCE

RUA 25 DE JULHO (em Irel1le

Recreativa Duas Rodas)

APARlAMENlDS NOVOS

Ap1Ps com suite cf sacad� + 2 quartos,

5lI1a em 2 ambiel1les, sacada ampla
(:j

churrasQueilll, bwc social,
COZinha,

laVamelia, 2 vagas de garagem.

Prédio com saião de ·Ieslas. Os aptos.
te!lio espera para ar_condicionado Spin
em todos os ambiel1les, medidor de

água indiViduaI. Com elevador.

Condlçio d� pagamento: 50% do valor

de el1lrada e o saldo em 24 pan;elas.

A partir de 11$165 mil çj 1 vaga de

garagem.
.

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

-

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

APROVEITE!!!!
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IMÓVEIS

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

Corretor de Imóveis
(47) 3371-8851 � 9993- 3881

I:l leopoldo Veloso, N° 88 - Jaragua do Sul - se - stefanitb@ibestcom.br

• VILA NOVA - TERRENO 400 M2 PROX. • CENTRO - APTO. 1 SUITE 2 QUARTOS
PMJS R$1 00.000,00 NEGOCIAVEIS
• VILA NOVA - TERRENO 600M2 ALTO R$ • FIGUEIRA - TERRENO 1300M2 PROX.
55.000,00 I PONTE R$ 75 MIL
• VILA LENZI - CASA 2 QUARTOS PROX. • MOLHA - ÁREA COM 300 MIL 2,
WEG.I R$ 85 MIL CEF. NEGOCIAVEIS
• AGUA VERDE - CASA MISTA 3 QUARTOS • GUARAMIRIM - TERRENOS 500 M2 R$
R$110 MILNC TROCA 35.000,00 ENT. FINANCIA
• VILA LENZI - CASA 1 SUITE 2 QUARTOS !

. PORTAL - TERRENO 400 M2 ASFALTO R$
PROX. POSTO R$ 200 MIL TROCA APTO. OU 55 MIL NEG.
CHACRINHA I . SANTA LUZIA - CHACRINHA 60002, R$ 55
• AGUA VERDE - TERRENO MURADO 400 M2

'
MIL TROCA PI CARRO

R$ 65.000,00 • ITAJlJBA - CASA 2 QUARTOS E DEMAIS
• AGUA VERDE - TERRENOS 400 M2 DEP. R$ 45 MIL AC. CARRO
ESCRITURA R$ 50.000,00 • PiÇARRAS - TERRENOS 320 M2, RUA
• AGUA VERDE - TERRENO 600M2 CALÇADA, ESCRITURAS R$40 MIL

.

COMERCIAL R$ 60.000,00 i . RAU - APTO 2 QUARTOS LINDO TROCA
• AGUA VERDE - TERRENO 390 M2

R$I
POR CASA R$ 90 MIL

45.000,00 ESCRITURA • SANTA LUZIA - CHACRA, CASA, GALPÃO,
• BAEPENDI - CASA 3 QUARTOS ACEITA

.

CACHOEIRA 11 o MIL NEG. PARCo
TERRENO

UtttilA UA EMANA
APTO. CENTRO 1

QUARTO, DEMAIS DEP.

GARAGEM. R$ 50 MIL,
MAIS PARCELAS TOTAL

R$ 85 MIL.

CASA VILA
LENZI 200 MIL
COM TROCA

APTO.

DELL
PRADI
IMÓVEIS

FINANCIAMENTOS

I • AQUISiÇÃO DE TERRENO + CONSTRUÇÁO
• LOTEAMENTO PROPRIO • CASAS PRONTAS

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

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

DOCUMENTAÇÃO PI FINANCIAMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
L- �__-d� _

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

UTILIZE SEU FGTS NA COMPRA.

Seu imóvel está aqui.

[bJ
HABITAT

" " ..

CRECI1583-J �

oVENDE �ALUGA
oADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009
VENDA DE CASAS

• ReI. H 109 - Casa de Alvenaria - 3 quartos, murada, vaga para
garagem para 2 carros, piscina e chur. Bairro Vila Rau. R$
180.000,00 .

• RefH 110 - Casa Alvenaria Terreno 14x28 Casa 140m' Rua:
São Miguel VaíorR$130.000,00
• ReI H 111 - Casa pré-moldada -1110 Bairro Nova Brasflia Valor

. R$ 90.000,00 Aceita-se terreno.
• ReI H 112 Terreno - Com casa em alvenarta Rua.Ricardo Hass
Bairro Nova Brasilia
• ReI H 113 - Casa em Alvenaria com 1 suite + 2 quartos, Rua: Alvino
Stein, n° 960. Bairro JguãEsquerdoValorR$140,000,00

sala, cozinha, copa. área de serviço, Bwc, e garagem. Rua: Alonso

Bartel, n° 293. Valordo aluguel R$ 450,00 "

• ReI H 604 - Casa.com 3 quartos,sala, cozinha, Bwc, área de'servlço,
garagem, Rua: Exp. Gumercindo da Silva, n° 63.0 (prox.�o a

ministério do trabalho). BairroCentro. Valor do aluguel R$ 650,OQ
-RefH 601 - Casa emAlvenaria - Chiep de Paula - Com 3

.

cozinha, Bwc, área de serviço, garagem. Rua: Pedro Arci
Lot. Corupá>Jalordo aluguel R$ 550,00

LOCAÇÃO
APTOS

• ReI H 502 - Edlficio SaionaraApto com 3 quartos, sala, cozinha, área
de serviço, Bwc Rua: Carlos Frederico Ranthum n° 17245 - apto 103

Bairro Santa Luzia. Valor do aluguel R$ 408,00
• ReI H 603 - Casa em alvenaria (Sobrado) Casa com 2 quartos, sala,
cozinha, 2 Bwc, área de serviço, garagem. Rua: Arduino Perine

(lateral) sin° Bairro: Jaraguá 99Valordo aluguel R$400,OO I

- ·Edilicio Vargas - Vila Nova - Apto com 2 quartos. sala,
,garagem. Rua: Martin Sthal, n° 24

R$ §50,00 +condomlnio

ALUGUEL DE CASAS

• ReI H 600 - Casa de Alvenaria - Santa Luzia. Com 3 quartos, salá,
cozinha, área de serviço, Bwc. Rua: Carlos Frederico Ranthum, n°
17400. Valordo aluguel R$ 378,00
• ReI H 605 - Casa deAlvenaria - Loteamento Grützmacher - 1 suite + 2

quartos, cozinha, sala, Bwc, e área de serviço. Bairro Três Rios do Sul
Valor do aluguel R$1.100,OO
• ReIH 607 - Casa emAlvenaria >Bâiiru>Baependi - Casa com 1 quarto,

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

S1TE: WWW.GERENTIMOVEIS.COM
E-MAil: ElmN@GERENnMOVEIS.COM

"INVESTIMENTO CERTO É AQUI"
BR 280 km 69, esquina Edward Krisch, n"29 - Sala 01- Água Verde - Jaragua do SuVSC

CASA + SALA COMERCIAL DA
NOVA, Cf TERRENO 384,OOM2 AREA
CONTRUIDA 250.00M2 04 QUARTOS E
DEMAIS DEPENDENCIAS VAlOR R$

168.000,00 COO. 21

TERRENO EM NEREU
BONITO E OTl\1A LOCALIZAÇÃO, Cf

M2. VALOR R$1.000.000,00 COD.32

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

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

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

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

• ReI H 504 - Apto - VilaRau - Com 3 quartos, sala, cozinha, Bwc, área
de serviço, garagem. Rua: Luciano lapela, n° 12 ap 201 2° andar

(prox. Une�). Valor do aluguel 550,00 (condomlnio já incluso)
• ReI H 505 - Residencial Amizade - Bairro Amizade. Apto com 3

. quartos. sala, cozinha, área de serviço, Bw.c, garagem. Rua: Arthur
:, Guntl:ter, n° 220Bloco 1 ap204. Valor do aluguel 450,00 +condomínio
, • Rei H 501 - Edificio Isabela - Bairro Centro - Apto com 1 suíte, + 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+ condominio

• ReI H 700 Galpão com aprox 200 m' - Bairro Chico de Paula - Rua:

Joaquim Francisco de Paula, n° 3.815 (antes da menegotti malhas)
Valor do aluguel R$ 800,00
• ReI H 702 Galpão Com aprox. 150 m' - Bairro Chico de Paula. Rua:

Joaquim Fransico de Paula. n° 3.815 (antes da menegotti'malhas)
Valor dQ aluguel R$ 400,00
• Rei H. 704xSala Conjereial - No Centro (Equipada com divisórias,
balcão' para' Auto Atendimento) Com aprox. 90 m', Rua: Exp. �

Gumerciado da Silva, n° 638 ( Antigas Inslalações do Ministério do

Trabalho) Valor do aluguel R$ 800,00

ALUGUEL COMERCIAL

• RefH 701 2 Salas oemercíais - própria piescritório e consultório, Ed.Ana
Isabel1 ° andar, com aprox. 6Om'. Centro. R$450,OO + condominio

'.
• ReI H 703 Sala comercial - com aprox. 55m' - No Bairro Vieiras Rua:
Manoel Francisco da Costa, n° 417 Valor do aluguel R$600,00

$' Ref H 602DISPONlvELPARA LOCAÇÃO. Casa Comercial- NoCentro
Rua: Preso Epitácio Pessoa, n01273/12j!/iValor: R$ 3.000,00 (Antigas
instalações do Sesc)

.

VENDA DE TERRENOS

• ReI: H-316 - Terreno central próx. Scar. Área total: 2.721 ,85m'
• Ref. 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 ,

• RefH 311 TeJfenoGom815m'-Rua: PreleitoJoseBauer- Três Rios ,

doSul-ValorR$110,000,00
• ReI H 312Terreno de E"quina com 413'm'- Loteamento Beira Rio-

ValorR$60.000.çO %

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS o CORREIO DO POVO mFIM· DE·SEMANA, 24/25 DE JANEIRO DE 2009

Corretor de Imóveis

Cod. 056 - Terreno cf 17.680m2 no centro de
Guaramidm. Próx. ao trevo principal.

Consulte-nos.

Cod089 - Apartamento
semi mobiliado com 1
suíte mais 2 quartos.

Amizade. R$130.000,00

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

Cod. 116 - Terreno c/ 337,00m2 em Três Rios
do Sul, R$ 40.000,00.

Cod121 -Terreno cf 5.000,00m2 na BR280
sentido Corupá R$500.000,ao

I

com 2 quartos. próximo II•.ao Portal de Jaraguá ..

R$120.000,00 I
.%

r.==============r.====����==����=======r��-=�����=============r--------------��----======-r��==�----� �

Cód.157 - Casa de
alvenaria com 3

quartos no bairro Vila
.

Lenzí R$ 140.000,00

Cóâ.161 - Chácara
com 27.800,00m2 no

bairro N:ereu Ramos.
R$ 25,000,00

Cod130 - Casa de alv.

cf 3 quartos, em
Schroeder:

.

R$130.00D,00.

Cód.160 - Chácara com

74.560,00m2 contendo
casa de madeira no

, barroNéreu Ramos. R$
260.000,00

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

170m2, e terreno com

774m2, no bairro Vila
Nova. R$ 250.000,00

Cod.149 - Casa de alv.
com 2 quartos, no
bairro AmiZade.
R$ 70.000,00

Cod.121 - Terreno com

5.000,Oôm2 na BR-280
sentido Oorupá. Oferta
de R$ 500.000,00 por

R$ 400.000,00.

madeira com 4 quartos,
no bairro Santo Antônio.

R$ 69.000,00'

Cód.164 - Casa de
madeira no bairro Três
Rios do Norte. R$

90.000,00

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

da Figueira.
R$ 85.000,00

alv. com 1 suíte+ 2

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

Cod135 - Casa de alv.
cf 4 quartos, bairro São
Luis. Pode ser financ.
Valor R$170.000,ao

suítes + 3 quartos, no
bairro Vila Lalau

Pode ser financiada.
R$ 260.000,00

Oód.163 - Terreno com

350m2 no bairro São
Luis. R$ 95.000,00

com 3 quartos + sala

para comércio no bairro
Tifa Martins. Aceita-se

carro ou terreno.

R$ 160.000,00

rcorretorde'imovei

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

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

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

estar e jantar, cozinha, lavanderia, sacada com

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

AMIZADE -

LOTEAMENTO
CHAMPS ELYSÉE·
Casa em

construção cí suíte
mais dois darmo ci
sacada, bwc social,
sala, varanda,
cozinha, lavanderia,
área de festas,
garagem para dois
carros e despensa.
R$ 380.000,00.

AMIZADE·
LOTEAMENTO
ITACOLOMIII .

lotes a partir de
R$ 75.6Uo,00

AMIZADE -

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

NEREU RAMOS·
LOI DEMATHE
Lotes a partir de
R$ 42.000,00

AMIZADE - JARDIM DAS
ACÁCIAS - Terreno por'
R$.65.00o,Oo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

. Venha conhecer o Residencial Mont Vermont,
onde conforto, bom gosto, ótima localização
e segurança são valores agregados. Comece
Ó ano com 0 pé direito, dê um passo para um

étimo negóoio, adquira uma das últimas

unida)'l6s. Não perca as unidades 90m

·Churrasqueira na sacada, ·ELEVADOR ...

hidráulico com Nobreak,
·Área de IBZer com duas piscinas, !l!

playground e salão de festas �
·Localização privilegiada em local -c

nobre, na rua 13 de maio (Champagnat) �
• Financiamento Direto {j

com a Construtora.

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 O CORREIO DO POVO mi.
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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!

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

(47) 3055-2400

o Empreendirrento terá:
• Campo de futebol;

• Quadra de Vôlei;
• Quiosques com
churrasqueiras;

• Playground (espaço kids);
- Bosque ecológico;

• Redário.

ReI. 60.018 - Schroeder· 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- bwc

. entrada indo pj carregar e descarregar
mercadoria. R$ 1.300.000,00

Ref. 20.160· Residencial Mont Vermont
. Apartamento 100% novo c/ suite + 2
dorrnit, . sala de estar/jantar· sacada c/

churrasqueira· garagem privativa

Ref. 40.083 • Guaramirim . SC 416 .

Chácara c/ casa de Alv. de 182 m2, c/3
dormi!. . sala- cozo . bwc . garagem p/
2 carros- piscina- area de testas

galpao. Terreno c/ frente comercial
totalizando 26.875m'. Excelente local.

R$ 420.000,00. Estuda proposta

Ref. 20.313 . Centro- Apto duplex c/ 1
suâe c/ cioset + 2 dormi!. . bwc- sala

TV/estar' cozinha/copa- lav. c/ sacada-
garagem p/ 2 carros- 2 po rtaria de

segurança c/ interfone • piscina- salão
de testas- fitness. R$ 370.000,00

Andorra- Apto próx. Havan . 100 mts .

1 suíte- 1 dormito c/2 biliches .

coznha - sala jantar/estar coniuqada
bwc • lavanderia- sacada c/

cburrascaria. Obs.: Mobiliado Sob
medida.· 2 ar cond. R$ 230.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Rei 0119 AmizadélGuaramirim
OPORTUNIDADE! Casa em alvenaria com 01
surre, 02 quartos, saia, cozinha, banheiro,
lavanderia, churrasqueira e garagem, toda

murada. R$ 135.000,00

IMÓVEIS

Rua: Norb�to Silveira Junior 233 Centro üuaramírím SC

CO·MPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 33731113404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br

VI$IT,ª;,",gi.!é
www. imobil ia riaws.com.br

Financiamentos

C 1'&"
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

'7
<O
'"
'"
'"

U
LU
a:
o

* Casas Prontas
• lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loleamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

AvaifGlIaramirim vende
se Sobrado em alvenaria
novo, com 1 suíte, 2
quartos, saia, copa,
cozinha, 2 banheiros.,
lavanderia e garagem.
Casa com 120m' e

Rei 0130 AvaífGuaramirim'Casa nova em

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

murada com portão eletrônico. R$ 240.000,00

Rei 0131 Amizade/ Guaramirim Casa
Geminada, com 86m', 1 suite, 01 quarto. saia,
cozinha, banheiro, lavanderia, garagem e muro.

R$ 120.000,00

• Rei, 0053 Vende-se 'chácara em

Guaramirirn'Bruiderthal, cf 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 360111', ruas pavimentadas,
local com ampla intra-estrutura, pronto para
construirR$35.000,00
• Ref 0114 ÁvaVGuaramrim vende-se terreno
com 450m', legalizado para Fina(IÇiamento pela
caixa econcrríca federal. residencial Kapanema.
R$50.000:00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

IMOBILIARIA

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

9934-0019 I 9651-3412
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)

e-mail: ilaivan@ilaivan.com.br

PROJETOS ARt1UITETÔNICOS I INTERIORES
!REfORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

..,
I

c:n
oo:r
....
,...

'C::;
c»
... -

(,,)

ARQUITETA E URBANIST;A-

Ultimas Unidades

Matrícula 56.812

O Apartamento
Área total: 115,65m2

Área privatica: zo,50m2
01 vaga de garagem

Sala para dois ambientes
Sacada cf churrasqueira

Cozinha
Sala de serviço
02 dormitórios

Banheiro
Acabamentos
Massa corrida

Roda-tera em gesso
Piso cerâmico
Tinta acnlica

A parlir de R$128.800,OO

Matricula R.I 24,098

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

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

o APARTAMENTO:
Área privativa a partir
de 109,00 m2
Surre + 2 dorrnítóríos
Sala com 2 ambientes
Sacada gourmet
BWC
Cozinha
Área de serviços

O EDIFíCIO:
7 pavimentos
24 apartamentos

. 1 ou 2 vagas de garagem
Elevador
Hall de entrada decorado
Área gourmet na cobertura com terraço
Localização: Vila Nova - 25 de Julho, esq,
com R.' Guilherme Wackerhagen

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SAINT
T"RePEZ
.RESIDENCE

12 CPotJiWlentOg
02 8Qevodolleg

01 ou 02 C\}agag de ga/lOgeng
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'EIS

ADQUIRA
SEU IMÓVEL'
MOBIUADO
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IPI'!'. O CORREIO DO POVO
� FIM-OE-SEMANA. 24/25 DE JANEIRO DE 2009

PESSOA PARA DIVIDIR ALUGUEL
Procuro pessoa que já tenha imóvel locado e

que deseje dividir o aluguel. Tratar com Cleber
pelos fones(49)9981-2384 ou (54)3330-1623.

VENDE-SE TERRENO
com 30.000m2, próximo a malwee. Rua

Hedwi:g Hanemann. R$ 200.000,00

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

fundos. R$ 25.000,00

SALACOMER�
pró� filrefeitura de Jaraguá do Sul.

Tina

Florentina Fiedler ICORRETORA DE IMÓVEiS.
Creoi nO 9839

(47) 3370-8097 I 9163-4439

Rua Walter Marquardt, 2155 - Jaraguá do Sul - se

REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA

IlIICVCD
::::.... 'i :....=�=====

,�4-I�
VENDE, ALUGA, ADMINISTRA IMO.VEIS

PARA LOCAÇÃO E LOTEAMENTO PROPRIO.

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

IMÓVEIS

HELIANO ORIBKA (47) 8428.-2835
Corretor de imóveis CRECI14999F 8412-8933
Coi1fitaoÚt�2�iméívei!;tI!l;i$ite www.imoveisjaragua.com.brheliano@imoveisjaragua.cum.br

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

CORRETOR
DE IMÓVEIS

com 140 ,DOm' e terreno com

. 421,51m'. R$160.000,OO

237 - Sítio - Ribeirão Grande do
Norte com 123.300,oom', com

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

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

uma área de 130.00m' e terreno

de 525,00m'. R$ 80.000,00

175 - Nereu Ramos, casa de
alv. e/72,OOm2·e terreno cl
378,00m2. Aceita carro como

forma de pgto. R$ 55.000,00

016 - Três Rios do Norte, casa de
madeira com 53 ,DOm', terreno com

390,00m'. R$ 50.000,00

235 -Schroeder, terreno com

2.357,60m'. RS 53.000,00

APARTAMENTOS
Ref 2010 apto 100m' Centro em

corstr
Ref 2015 aptos a partir de 94111'
Centro

TERRENOS
ReI 401 O 300m' Centro, Corupá
4020 Ter. Vila Lalau 409m2
4021 Três Rios380m"
4025 João Pessoa 350m'
4018 Amizade- Ville de Lyon 330m'
4034 Isrr.Schroeder 495m' RS
34.000
4035 Terr.Schroeder 333m' RS·
28.000
4037 Terr.Figueira 720m' R$ 110.000

CHÁCARAS
Ref 3012 na Barra, 124.000.00m'
Ref 3013 Schroeder12.500m'
Ref 4050 Rio da Luz II 185.000m'
ideal para Reflorestamento
ReI 4055 Rio Cerro II 870.000m'
ideal para Reflorestamento
ReI 4057 Fazenda em Corupá
6.335.000m' ideal para Reflores!.
ReI 3030' C hácara com casa ne

Amizade
'

R.2038 Apto Balneário Camburil
179.00m'
RA030 Schroeder 1.200 m' R$
35.000,00
R.4025 Vila Lalau 409 m' RS
85.000.00

TERRENOS

003 - Santo Anlonio, terreno com área de 89.268,oOm' .

. 007 - Sanlo Anlonio, com área de 52.352,00m'.
.

008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno c! 33.947 ,25m'.
009 - Sanlo Anlonio, terreno com área de 2.230,00m'
037 - Nereu Ramos terreno com 357,00m'
073 - Amizade, terreno com 350,OOm'

074 - Amizade, terreno com 425,51 m'

083 - Schro.eder, terreno com 500,OOm'.

084 - Schroeder..terreno com uma área aproximada de 500,00.

109 - Nereu Ramos. área de 11.470,00m2 (ótimo pI indústria)
115 - Nereu Ramos, com área de 1.100,00m'.
126 - Nereu Ramos, terreno com 490,98m'.
236 - Schroeder, terreno com 1.171 ,00m'

APARTAMENjOS.
078 - Czerniewicz, el 93,90m2 de área privativa. aceita permuta cl casa ou carro como forma de pgto.
CASAS

024-Vila Rau, sobrado c/219,00m2·e terreno c/ 390,00m'. Mais uma edíeulade 70,00m'. Negociável. R$ 165.000,00
028 -OURO VEROE -casa de alvenaria e/200,00m' e terreno e/329,00m'. R$ 200.000,00
031 - Ilha da Figueira, casa de alv. el 132,00m' e uma de mad. de 50,00m' el terreno de 525,00m' RS 150.000,00

RS 500.000,00
RS 120.000,00

R$ 750.000,00
R$ 80.000,00

R$ 50.000,00

R$ 45.000,00
R$ 40.000,00
RS 280.000,00

RS 97.000,00

RS 48.000,00

RS 38.000,00

(aceita apto de menor vaiarem Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
063 - Nereu Ramos, casa mista com 144,00m' e terreno com 750,OOm'. Aceita imóvel em Corupá. R$100.000,OO
080 - Vila lenzf, Sobrado c/ 258,00m'eterreno cl área 418,12m'. aceita apto de (-)valor, casa outerreno. RS 280.000,00
091- Tifa dosMonos, casa de alvenaria com 155,1 om' e terreno com 380,70m'. R$105.000,OO

RS 70.000,00

R$130.000,OO
R$ 70.000,00

R$150.000,OO

092 - Tifa Martins, casa mista com 40,00m2e terreno com 322,OOm'.
093 - AMIZADE, casa de alvenaria com 131' ,38m' e terreno com 321 ,32m'.
168 - Estrada Nova, casa de alv. c/70,00m'mais edícula (ae�ita carro na negociação)
188 - Sanlo Anlonio, sobrado com área de 170,00m' e terreno com 2.500,00m'.

síTIOS
026 - Sanlo Anlonio, com área'de 475.650,00m2.
030 - Sanlo Anlonio, com casa de alvenaria, rancho, lagoa, com área de 175.000,00m'.

123 - Sanlo Anlonio - com área de 80.000,00m'. aceita carro na negociação.
ALUGUEL

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

Nereu Ramos, apartamento
Vila lalau, apartamento de 2 quartos

Cenlro, apartamento de 2 quartos

R$ 350,00
R$ 580,00
R$ 550,00

, COMPRA - VENDE. ALUGA· FAZ �OCUMENTAÇÃO IMO�íLlÁRIA - R: Guilherme Weege; 166,·. Eiifício Bergamo· Centro",
,-, ':
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Àcil
,,�.óveis

�""'""@)u

corretor
- 9948-0.22

10.1-600.

Residencial
ChampagnatApartamento no centro

próximo ao Angeloni
antigo. Com 1 suíte + 2
tos ou 2 qtos, sala, �.
cozinha, sacada com I
churrasqueira, 1 vaga de I
garagem J

�>Jv'\ /\//1 !
\

" L� li.. parli/de Z''..,R$ 120.000,00 _
.::»

/' '\

7//V\J"�

Cód.00017.020
Residencial com Hall
social decorado,
Elevador, Área de lazer,
play ground, piscina,
salão de festas, central
de gás, água quente,
previsão para split.
Apartamentos com
salas integradas com 2
ambientes, 3 quartos
(1s + 2q), cozinha e

lavanderia. AU: 120 m2

�:h��w_�����:�:��AmT�.��.
I

*Residencial
Veszprém
Cód.00130.001-
Apartamento na

Barra do Rio Cerro,
Com 2 quartos,
sacada cf
churrasqueira, 1
vaga de garagem cf
opção de 2a

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

�
.�

,
:::::j Residencial Alhenas

00017.018 Apto duplex
cobertura com 3 quartos
sendo 2 suítes, unia com
eloset e banheira, 3
salas Gantar, estar e
home theather), sacada
'com churrasqueira, área
de festas privativa cf
churrasqueira, todo
trabalhado em gesso e

luzes embutidas.
Área para piscina.

Residencial Jardim das Mercedes - Vila Nova

Apto com 2 quartos, sacada, sala, lavanderia,
cozinha sob medida. banheiru ci Boxtempemdo

+ móveis sob medida. R$SO.OOO,OO
--";",-,-

Casa Ilha da Figueira cod:OOnO.OOl
Terreno com 380m' R$ 120.000,00 -1 suite, 1

qto, sala de eslar, coz/ccpa, bwc social cl
banheira, lav., lavabo, varanda el chur. +- 130m' ..

��"�l-�

Galpão Comercial �0131.001 i'alpão em

alv. + casa Area Util: 465mz Area total:
2.150m'

- 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 stendall

1 suíte +
1 quarto,
sacada com

churrasqueira.

Com 16.532,52m2
contendo 2 casas de

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

lavanderia e sótão. 2a casa

de madeira. Localizado na

Rua Mal. Castelo Branco,
centro. R$360;OOO,OO

Casa Vila Nova Cód. 00139.001 Terreno
com 247m' + casa com três quartos.

Aceita troca por apartamento.
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fNWVlI.bandahappyday.CQI'I'J
CASAMENTOS - FORMATURAS· EVENTOS PROMoctQNAlS

COLAçÃO DE GRAU· CERIMONIAL.

ALEGRIA e ELEGÂNCIA EM SEU EVENTO.!
BANDA e COMPLETA ESTRUTURA DE PALCO.!

8.Ú810.! FEIRAS .& SHaWs

f47} 3376-9614 • 9969-6411

Financiamentos

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a caixa.

Corretor de Imóveis
-

Silvio C. Siqueira
creci - 12286

c o N S T R U T o R A

Terrenos em Schoereder
apartir de R$ 28.000,00

COMPRA - VENDE
* Casa * Apartamento

* Terreno * Imóvel na Planta

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RESIDENCIAL RICHARD STRAUSS

IMÓVEIS

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

Fachada, Cobertura do Condomínio com Salão de Festas, Sala de J.ogos (espaço para Lan House), cozinhalbar 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-j6/66 Parcelas de RS 1.887,88 + CUB (CUSTO ESTIMADO· pelo Condomínio sem

Acabamento)
Apartamentos TIPO 02 'com dois quartos, bwc social, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, sacad� com churrasqueira e

duas vagas de garagem. Áreas: 120,95m2 total e 75,00m2 privativo (áreas estimadas).
.

Etapa da obra: Fundação e Estrutura.
Entrada de RS 44.691,00 mais 36/66 Parcelas de RS 1.489,70 + CUB (CUSTO 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, Portaria com Central de Comunicação, Circuito
Interno de TV, Cobertura do Condomínio com espaço para home-theater/Lan-House, espaço gourmet
e área para piscina com deck (Solarium); infra-estrutura para instalação de ar-condicionado tipo
Split opcional, tubulação para água quente opcional, elevador, tubulação para TV a cabo, fto terra

para computador, portão e porteiro eletrônico, sern 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 total e 94,86m2 privàtivo (áreas estimadas).
Etapa da obra: Fundação.
Entrada de RS 41.341 ,02 mais 45/66 Parcelas de RS 1.968;62 + CUB (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio
sem Acabamento)

.

EDIFíCIO TORRE DE PRATA

(RuaMarina Frutuoso, ao lado do n° 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 cornputâdor,
portão e porteiro eletrônico, sem janelas de um apto. para o outro, todos os ambientes com i1uminação.direta. '

-

ApartamentosTIPO 01 com suíte e quarto amplo reversível (pode ser transformado em dois dormitórios), bwc social, sala de

estar/jantar, cozinha, lavan�eria, sacada com churrasqueira e uma vaga de garagem .:

Áreas: 135,09m2 total e 87,6§m2 privativo (áreas estimadas).
Etapa da obra: Estrutura da 4" Laje eAlvenaria.
Entrada de RS 59.494,08 mais 34/66 Parcelas de RS 1.859,19 + CUB (CUSTO ESTIMADO peloCondomínio sem Acabamento)
ApartamentosTIPO 02 com dois quartos, bwc social, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma'
vaga de garagem.

Áreas: 119,�9m2 total e Zé.üém? privativo (áreas estimadas).
Etapa da obra: Estrutura da 4" Laje eAlvenaria.

Entrada de RS 52.535,68mais 34/66 Parcelas de RS1.641 ,74 + CUB (CUSTO ESTIMADO peloCondomínio sem Acabamento)

Vendas Exclusivas: RESIDENCIAL ÁGUAS-MARINHAS

ru
�

o
,�
O·

§ eRECI 643-J
$!

[ Compra. Vende '. Aluga • Administra
.1;1
�
�
. "
o.

3371-1500
9975-1500
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/Làn-House, espaço gourmet e
piscina com deck (Solarium), infra-estrutura para instalação de ar-condicionado

tipo Split, vista panorâmica magnífica para área verde, tubulação para água
quente opeíonal, elevador, tubulação para TV a cabo, fio terra para computador,
portão e porteiro eletrôníco, sem janelas de .um apto. para o outro, todos os

ambientes com i1uminaçãó 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,OOm2 privativo (áreas estimadas) .

Etapa da obra: Estrutura da 8" Laje e Alvenaria de Elevação.
Entrada de RS 85.627,16 mais 20/66 Parcelas de RS 1.861,46 + CUB (CUSTO
ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento)

Imobiliár;ia
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IMÓVEIS o CORREIO DO POVO EmFIM·DE·SEMANA, 24/25 DE JANEIRO DE 2009

REF059 - Apartamento
Central cf 2 qtos, bwc, lavabo,
sala 2 ambientes, cozinha,
área de serviço, sacada,
garagem. R$130.000,OO

REFOO1 • Ed. Carvalho
,

-Apto cf3 qtos (1'
suíte), sala 2 ambientes,
sacada, cozinha
mobiliada, dep,
completa, garagem.

REF071 - Aguarde ..

Em breve mais um

Lançamento na

Região Central I!!

REFD54 • Champs
Elysses • Lotes a partir
de R$ 92.650,00·

REF021 .

Amizade- Casa
mista cf 2
quartos, demais
dependências
lote - 327m2,
plane, rua
asfaltada.
R$ 88.000,00

REf046· Vila Rau· Casa cl sute + 2
quartos, bwc. sala, cozinha, área de

serviço, garagem p/2 carros.

R$ 170.000,00 Acena financiamento.

REF077 - Ribeirão Cavalo - Casa alv. c/2
quartos, 2 bwcs, sala, cozinha, área de

serviço. R$ 36.000,00 + parcelas
REF078 - Amizade - Casa alv. cf 2 quartos,
bwc, sala, cozinha, área de serviço, área de

festa, toda murada. R$117.000,OO

542,4m2 c/ casa de

madeira, plano,
xeelente loe. para
rédio ou residência
e alto padrão.
ONSUlTE·NOS!

Haus
imóveis

CRECI1.tQ5.J

Rua 28 de Agosto, 1445
EM GUARAMlHlM

REF901 - Guaramirim -

Gentro - Aptos cf
'50,OOm2, cf2

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

. sacada, garagem.
R$ 70.000,00 (próx.
escola carrossel)

REF932 . Centro· Casa alv. c/ 4
quartos.B bwes, 2 salas, área de .

serviço, ehur,.Lote c/743,2m2. R$
250.000,00
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IMÓVEIS O CORREIO DO POVO PI
FIM-OE-SEMANA. 24/25 DE JANEIRO DE 2009 E&I

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

COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINIST�AÇÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

0238- Rau. 680,63m2. R$ 80.000,00
0294 - Rio Molha. 7.898m2. R$
240.000,00 (neg.)
0485- Barrado Rio Cerro. 79.220m2. R$
520.000,00
0618- Barrado Rlo Cerro. 51.260m2. R$
265.000,00
0771 - Estrada Nova. 340m2. R$
45.000,00
0047 - Jaraguá Esquerdo. Com

900,00m' sendo 20,00 x 45,00, R$
140.000,00

•

0116 - Rau. Terreno próximo a

---_-------1 Associação da CELESC, com 373,1 Om'.
R$ 45.000,00 (negociavel).
0553 - Terreno com 132.500,00 m' em

Schroeder, Bairro Schroeder I. R$
900.000,00.
0721- Rau. Condominio Renacença area
364,70m'. R$ 82,000.00
0754 - Ilha da Figueira. Com 400m'. R$
135,000.00(neg)
0354- BairroAmizade. R$ 65,000.00
0890 - Vila Lenzi. 498,09m' R$
'78,000.00

.

0886 - Três Rios do Sul. 325m'. R$
42.000,00

LOCAÇÃO
Apartamento
Vila Nova-2 dorm. -R$ 620,00 + cond.
Barrado Rio Gerro-2 dorm. R$ 750,00
Barra do Rio Cerro-3 dorm. R$ 850,00
Barra do Rio Cerro - Apto 2 dorm. R$
750,00
Barra do Rio Cerro - Krt net 1 dorm. R$
350,00
Centenário -Apto 2 dorm. R$ 500,00
Centro - Apto 1 dorm - R$ 400,00 mais
condomínio
Centro -Apto 3 dorm. R$ 800,00
Centro - Apto 1 dormtodo mobiliado. R$
1.500,00

......----------t_----------t_--------.,._-t_.,.-.,.-===.,._.,._-�.,._t_-----------t_------------f
Nova Braslíia-AptoSdorrn R$1.000,00
Rau- Apto. 1 dorm. R$530,00 + cond.
Rau - Apto. 2 dorm. R$ 550,00
Rau - Apto 2 dorm. R$ 600,00
São Luis -Apt03 dorm. R$ 560,00
Centro-Apto2dorm. R$500,00
Ilha da Figueira -Apto 2 dorm. R$ 480,00
Amizade - Apto 2 dorm. R$ 500,00
Vila Nova - 3 dorm. R$1.300,00

Cerro. Apto mobiliado, com 3
dormitórios. De R$ 128.000,00

Por R$ 120.000,00
(aceita tino bancário)

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

Casas
Nova Brasília - 2 suítes, 2 dorm. R$
2.000,00
Nova Brasília - Quitinete 1 dorm. R$
250,00
Guaramirim - 3 dorm. R$ 950,00
Ilha da Figueira - 3 dorm. R$ 800,00
Czerniewicz - 2 dorm. R$ 580,00
Czerniewicz - 3 dorrn R$ 630,00
J.araguá Esquerdo - 4dorm. R$ 850,00
Jaraguá Esquerdo - 2 dorm. R$ 385,00

dormitórios. Terreno com 412m2.
R$ 180.000,00

Salas Comerciais
Centro Guaramirim - Sala comercial
52m'. R$330,00
Centro - Sala comercial 32m'. R$ 400,00
Centro - Sala comercial. R$ 2.200,00

......----------......----------t_--..,..-------I-----------I---------..;;_-I-------------t
Centro-Sala Comercial. R$500,00
Centro -Sala Comercial. R$ 600,00
Centro - Sala Comercial. R$ 600;00
Nova Brasília - Sala Comercial R$
1.000,00
Rau - Sala Comercial. R$ 600,00
Centro - Sala comercial. R$ 45Ó,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

Galpões

...... ...... ...... ...... 1- -I-------------t
Galpão 2500m' - Guaramirim. B$
15.000,00
Galpão 450m2 - Ilha da Figueira. R$
2.000,00
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>
.

WWW.LEIER ..COM.BR

CÓD�176.1
-CASA RIO DA
LUZ - 2 CASAS,
2 QUARTOS,

BWC, GARGEM
P/2 CARROS,

COZINHA, SALA,
ÁREA SERViÇO

CÓD.166.1 - TEtlRENO NO
JARAGUÁ ESQUERDO MEDINDO 474M1,
RUA HORÁCIO PRADI, TERRENO PLANO.

EMPREENDIMENTOS
IM-O B I L I Á' R lOS

2-1 O 7 - O 5·0 O
CÔO. In.1 CASA VILA LALAU • 1° PISO:

SALA GRANDE, 3 SALAS PEQUENAS, BWC,
COZINHA, LAVANDERIA., DISPENSA. 20 PISO:
4 QUARTOS, SALA, SACADA GRANDE, BWC.

CÓD.186.1 - CASA NO VILA NOVA,
I SUiTE, 2 QUARTOS, BWC, 2 SALAS,

COZINHA, LAVANDERIA, GARGAEM PARA
I CARRO, ESPAÇO PARA PISCINA.

CÔO. 164.1 - CASA ILHA DA
FIGUEIRA - :I QUARTOS, 2 BWC'S,

COZINHA, SALA, DISPENSA,
ÁREA SERViÇO E GARAGEM.

(60.199.1 -1'ERREftO
AMIZADE. MEDINDO lU.20Nl,

. BLUMENGARTHEN II.

CÓD.116.1. TERRENO NA BARRA
DO RIO CERRO, MEDINDO nOM1•
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,

,

à vista

GBARDE1BOC
DE HO'l

B�LíSSÍMMa.ENTES

R
.
Fone/Fax' (47)

.

ua Procópio Gom
'. �5-08B7.

. .

es de Oliveira, 400 • C
www.belissimahom

.

entro. Jaraguá do su�·�osmc,br
_____.

• 89251-201
•
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o CORREIO DO POVO

REF 173 - Centro - Rua próx.
Praça Ângelo Piazera, próx.
Importway - sala c/65,OOm2•
R$1.500,00

IMÓVEISFIM·DE·SEMANA, 24/25 DE JANEIRO DE 2009

APARTAMENTOS

REF 189 - Ilha da Figueira - R
Sta Júlia n0181 - apto 02
dorm., sala dé estar, bwc,
COZ., e lavanderia. Térreo. R$
600,00 sem valor de

i REF 1113 - Ainizade - Edf. Monverrnont - !
apto área total de 140m'. RS 210.000.00

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

"'=========+_ ___:'-"--_...:...._c___:_:,:..:.c__--'- -'+-- +--- �----..:-..:....:..:.:.:..:.c:-----l dorm, bwc. R$ 650,00 + R$
20,00IPTU.

REF 287 - Nova Brasília - Rua
José Menegotti, 180 (próx.
Angeloni novo) casa alv.
200m2, 03 dorm, sala, COZ,
bwc, lavand, garagem. R$
1.40Q,00

i

i REF 1171 - Cento - Edf. Carvalho -

l. apto120m'. R$160.000.00

REF 301 -.São Luis - R João
( _ .. _ _ · ' 1

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

REF 304 - Barra - R Benjamin
Pradi 1678 - sobrado alv.,
parte superior: 04 dorm., 01
bwc. Parte inferior: 01 bwc,.
sala COZ., lavand., garagem.
R$ 900,00

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

REF 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
120m2 com sobreloja, 02 bwc,
02 entradas com portão
eletrônico. R$ 1.200,00

REF 3269 - Ilha da Figueira - Terreno
450m'. R$ 80.000.00

REF 161 - Guaramirím
próximo portal de Jaraguá do
Sul com 500m2. R$ 3.865,00
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o CORREIO DO POVO

EDSON MULLER 3372-1081
CORRETOR DE IMÓVEIS plantao 9609-000019112-1700

\

CRECI n_8530 R.Emílio Stein, 357, Centro (próx.Net
W1IWI.mullercorretor.com.br I imoveis@mullercorrelor.com.br

Área/Terreno'
300m'
600m'
410m'
600m'
300m'
530m'
Local
1 quadra domar 70m'ISuite+2q
Próx. SludioFM 200m'ISu,e+3q
Vila Lenzi Suite+1q
Centro Suite+2q
P,õxArsepum 63m' 3q
Área

Ilha da Figueira 544m'

Jaraguá Esquerdo 400m'
Centro{Próx Studio )390m'

chácara
4041 SFSiRibeira 172.000m'

Cód.4010 - Chácara Rib.Gde.do LOCAÇAO - Cód.8003 - Galpao. 4004 "'Sarrado Rio Cerro 90.000m'

Norte. 125mil m', casa c/500m', aprox 1000 m' na Barao próprio 4005 RioCerro II 25.000m'
..

I f t 6 I de :'t .

d' Ir
'.. 4006 Mass./Rib Gustavo 201.000m'

ptscna, s. es as, garag. carros, p . pOSI O,. ln US Ia ou comercio.
4007 São Bonifacio' 242.000m' *(Gde F�olis)17lagoas, pastos, pomar, galpao. POSSUI escntono, refeitono, bwc, e 4008

.

Mass./Rib.Wilde BO.OOOm'
Valor R$ 1.300.000,00 estacionamento. Valor RS 6 mil

Cód. 1050 VENDE casa Centro-
Área +/-260,OOm' terreno:

1.140,00m', 3 quart., 1 suíte, 2
bwc, cozinha, 3 Salas, si jantar,
2 garag. Ótimo ponto comerciai

RS 750 mi i Aceita pare

Cód.2010 - OFERTA Apto
B.Camboriú " quadra do mar)
qtos., sLfestasí JOgos play

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

Aceita carro até 35 mil

Bairro Const!\içàQ'
350m,"
300m'
350m'
600m'3pav,
260m'
150m'

Valor
450mil
400mB

.

42Qmil
SoOmil
255 mil
500mil

75mil
250mil
110mil
210mil
S3mi!

60mil
90mil
550mi!

180mil
180mil
200.mil
150mil
150mil
150mil

1.000,00
800,00

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

çentra
Czemiell.1cz
Centro

SFSfltaguaçú
Aguaverde
Centro

Apartamentos
2002 SFSIUbatuba
2009 Centro
2012 Entrega 2009
2013 Entrega 2009

-----'----:-1 2014 Amizade

PROJETOS E CONSTRUÇ ES
Temos projetos com equipe de arqu[etos e engenheiros, com grande

experiência no mercado de construções.Deixe todas as preocupações eos Casa

desgastes estressantes e emocionais de lima construçâo por nossa conta, �059 Nova Brasília R.Josil Emmendorfer

enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entreoa das chaves." Apartamento
FINANCIAMOS PELO SISTElvlA (SFH).

LOCAÇAO

Sala comercial
7004 Nova Srlisília 100m2

GalJtão
8001
8002

DElLAGIUSTtNA
E � o E N H A R I A

II�IIDl91� teHILi
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

VENDE: ÁGUA VERDE - Casa.ern alvenaria,
contendo 3 dormitórios, sala de estar/jantar,

cozinha, área de serviço, bwc social e garagem.
Área total construlda de 170 m' êm terreno de 480

m', Rua Jorge Buhr - Próx. Uner].

VENDE: VILA RAU - Apartamento contendo 02
dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, sacada e

garagem. Rua Imigrantes - Ed. Bruna Mariana (Próx.
Unem

VENDE: ILHA DA FIGUEIRA - Casa em alvenaria, 04
dormít: (01 surre), sala estar/jantar, cozinha, bwc social,
área de serviço, varanda e garagem p/2 carros, Área

construída aprox. 180 rnz. Aceita troca por casa na praia.

3371-2117
Acesse outras opções em nosso site

www.interimoveis.net

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$ 500,00
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$ 500,00
ALUGA - CENTRO - Sala comercial cf área aprox. 70
m2. Rua Reinoldo Rau; 86 - Ed. Mário Tavares (10
andar). Aluguel: R$ 350,00
ALUGA - BARRA DO RIO CERRO - Casa alvenaria 04
dormitórios e demais dependências. Próx. Malwee.
Aluguel: R$ 500,00
ALUGA - TRÊS RIOS DO SUL - Sala comercial área

aprox. 60 m2. Rua Preto José Bauer. Aluguel R$ 450,00
ALUGA - VILA NOVA - Sala comercial área aprox. 120
m2. Rua Emmerich Ruysam esq. ct Guilherme
Wackerhagen (Próx. Fórum).
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Imobiliária CRECI:2116J 3274-8844

Son oInvest
TERRENOS

Ref. 103 - Barra do Rio Cerro -

Excelente sobrado medindo 300m2,
cf área de festas cf piscina e churr.

()2 suítes + 2 dorm e-demais
dependências. Aceita-se negociação

por imóvel de menor valor ou
automóvel. Valor R$ 360.000,00.

avI. Escriturada, e em ótima

localização, cl 01 suíte + 02'
qtos e demais dep., rua

asfaltada. Pode ser financiada
via banco. Valor R$ 200.000,00:

Ref. 15Ú - Centro - Ed
, JARAGUÁ - Excelente apto. cl

suíte + 02 gtos. e demais dep.,
c/125,26m2 + 11m de

garagem. Pode ser financiado

� via banco'. Valor R$ 189.000,00.

Ref. 166 - Três Rios do Sul- Casa
de alv escriturada, c/170m2 de
área construída e 499m2 de área
total. ValorR$190.000,00.
Ref. 160 - Chico de Paula -

Excelente imóvel para
investimento. Prédio localizado

próximo a Menegotti Malhas, e/08
aptos., todos já locados. Valor R$
420.000,00.
Ref. 155 - Nova BrasOia - ÓTIMO
PONTO COMERCIAL - Sobrado
dividido em apartarrento cf 143m2
+ sala comercial cf 147m2.
Localizado próximo ao Lux
Atacado. ValorR$580.000,00 .

. Ref. 149 - Três Rios dó Sul -'

Casa de alv. cf 84m2 de' área
construída e 357m2 de área total.

•

Próx. a Lulimar Embalagens:
VaJor R$·120.000,00.

.

Ref. 172 - Vila Nova - Terreno
escriturado, em rua asfaltada; cf

.

420m2, localizadp próximo a

Amvale. Aceita-se carro até
..R$

30.000,00. ValorR$ 85.000,ÕO.
Ref. 167 - Chico de Paula -

Terreno escriturado e em rua

asfaltada, c/ 5.500m2. Valor R$
230.000,00.
Ref. 137 - Água Verde - Terreno

escriturado, localizado próx. a

UNERJ, em local calmo, cf
304m2. Valor R$ 55.000,00.
FLORIANÓPILlS - Apartamento
residencial cf 02 quartos. Salas
comerciais para escritórios.
Consulte-nos para maiores

informações.
BAL.NEÁRIO CAMBORIU -

Apartamentos em construção.
Ótiama oportunidade de
investimento. Consulte-nos para
rraieres if1formações.

lnv1:sta em seu Sonho!·
PLANTÃO

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

Ref.140 ., Vila Lenzi - R$ 155.000,00
- Casa de alvenaria escriturada e em ótima

localização, tsrreno alto, longe de encnéntes e

desabamentos. Casa com 156m2 de área
construída e área total de 495m2, contendo 04

quartos, sala, cozínna §rande, 02 banheiros, área
_"dE' serviço, área de festas com churrasqueira,
gâr�.�em e portão eletrônico. Aceita-se imóvel de

rtlenof'i"aler. Pode ser financiada via bànco.
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3275.3300 • 3055.3300
SPEDITO
IMÓVEIS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12h e

13h30 às 191\ • SÁBADOS: 8h30 ás 12h

ATENDIMENTO

ONLlNE

ReI. 829 - Casa com 03 dorm. Sala,
cozinha, Área de festas com churrasq. e

demais dependências. 02 vagas de

garagem, jardim. gramado. Terreno com
área de 464.40m'. Aceita Propostas e

financiamento pela Caixa.

ReI. 803 - ótima casa, 02 pisos, 4
dorrn, 02 salas, 03 bwc, 02 cozinhas,
fogão á lenha, copa conjugada, com
280m2, Q2 vagas de garagem, tem um

galpão de alv. Nos fundos com 60m2.
Terreno com 476,70m'. Bairro com

ótima infra-estrutura, aceita-se troca por
chácara na Barra ou Rio Cerro

com direito a

hospedagem uma
,

vez por mês!
Diferenciado tipo
de apartamentos,
todos mobiliados,

já no pull de
locação.

� 'A\,,-
Ref. 832 - Chácara sem casa com rancho e fogão a lenha,
com terreno todo plano de 13.488,OOm2, entre dois rios.
lugar isolado, calmo com bastante árvores, 15km de

Jaraguá do Sul. Aceita carros e propostas.

R$

Ref. 561 - Flat mobiliado, 01 suíte com
hidro, lavabo e demais dependências,

garagem. No prédio contém piscina, sauna,
academia, restaurante, ambientes para
eventos. Aceita-se carro como parte do
pagamento e outros tipos de propostas.
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IFranc�sei Alves
FINANCIAMENTOS

CA'"XA'
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento,

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

Cód.0188 - Apart. Baependi
cf 1 suite + 2 quartos.
R$110.000,00 (Aceita-se
carro até R$ 20.000,00)

Cód. 0180 - Casa Alv.
FiQuei ra cf 3 quartos, 2
bwc, copa/cozinha,

sala,etc ... R$110.000,00
- -

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

RTO G� MARQUARDT
Corretor de ImóveisCREC'12152

3376-1804
9904-2076

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

Rel071 . Chico de Paula- Casa de
Alvenaria cf 70m' - 3 qtos, bwc, sala,

cozinha- Jerreno cf 385m' - R$
55.000,00 (Próx. MeneQotti Malhas)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
cf churrasqueira - Terreno cf 336m2

ReI 072 - Rio Cerro

Terreno com 27.000m2

R$ 125.000,00

ALUGA-SE
kitinete e quarto
mobiliado com

.

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

VENDO SALA DE JANTAR, ANOS 80, EM CEREJEIRA
MACiÇA, COMPOSTA DE MESA -COM 8 CADEIRAS,

BALCÃO, OMTÓRIA, MESAS DE CANTO, MESA CENTRAL,
BANCADA DE TELEFONE. TRATAR PELO FONE: 9619-7775.
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.3370·1122 I 9117m1122 Ivana [:apraro
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§

Ref 2001- Apto no Bairro Centro, Res. Vancouver, com 1

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

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

Ref 2017- Apartamento no Bairro Jaraguá Esquerdo, Res. Fragata, com 1
suíte, 2 quartos, bwc social, sala de estar, jantar, sacada com churrasqueira, �

cozinha, lavanderia, 1 vaga de estacionamento. Preço R$ 125.000,00 Aceita
.

financiamento bancário.

Ref 1001- Bairro
Amizade, Lot. Champs
Elysées, com 1 suíte, 2
dormitórios, sala de estar,
jantar, cozinha, área de

serviço, área de festa,
bwc social, garagem para
2 carros. Preço R$
280.000,00

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

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

Ref 1025- Bairro
Jaraguá 99, com
1 suíte, 2
dormitórios, bwc
social, sala de
estar, cozinha,
lavanderia,
garagem para 1
carro. Preço
R$ 135.000,00

Alfredo limmermann

Galpão de 800m2 com estacionamento para locação em Guaramirim
Rua Alfredo Zimerman, 30 - Próximo ao trevo de acesso principal ao centro
de Guaramrím /
Frente ao Campo do Seleto. Contatos: 47-3373.3952/9169.3236

SESC
SANTACATARINA

de Atuação

Cirurgião-dentista: habilidade na área, inscrição
no CRO - 30h semanais I Comparecer no Centro

! Multiuso de Schroeder,
I localizado ii Rua Paulo Jahn, .235,
I no dia 27/01/2009 às 9h30

i, para entrega de currículo
e prova escrita. Informações.
pelo site www.sesc-sc.com.br

link Banco de Talentos

I_ Auxiliar de Consultório Dentário: curso de

I
scnroeder

formação em ACD, habilidade em Clínica Médica

, elou Odontológica - 40h semanais

L* '" W"b��,"",,,,,,,,�:..,.,,.._���� ��,,_��....... iil&

CORRETORES de IMÓVEIS
Se você tem pró-atividade e busca uma carreira desafiadora e

promissora, mande seu currículo ou faça contato.

REQUISITOS: BENEFíCIOS:
• pró-atividade
• dinamismo
• facilidade de negociação
• condução própria
• disponibilidade para início imediato

• ótima remuneração
• excelente ambiente de trabalho
• treinamento e acompanhamento
• excelente estrutura

Contatos : Fones: 47 9963.9830
Currículos: ricardo@loocau.com.br

Indústria do ramo alimentício contrata vendedores para atuar em vendas externas no varejo na

região de Santa Catarina. Produto de fácil aceitação no segmento de Fast Food e Conveniências.

Oferecemos: Salário Fixo, Comissão, Treinamento,
Premiações, Material Promocional. Contratação imediata.

Necessário possuir veículo próprio.

Interessados enviar currículos para: supercalzone@gmail.com
Contato através do celular: (47) 9949-6159

CONTRATA-SE

Bioquímiço para a Farmáci(J nc Ri.o da luz.
_,_.,. "" ",. ' .. _

-.: .. -

",_,._

.

Tratarno fQJ1e 3372-1860 com Roque.
.

,

r
lo
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sexta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as
.

. de segunda a

Horário de atendimento,
..

.

VAGAS URGEITESm VAGAS·PAM JARA6UÁ _SUL

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

selecao.jaraguadosul@back.com.br

ALMOXARIFE - Ensino médio completo. Experiência na função.

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

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

equipes. Sermotorista habilitado categoria AB.

REPOSITOR- URGENTE - Ensino médio completo. Para limpeza; abastecimento e organizaçãode gôndolas.

RETIFICADOR - Desejável ensino médio nível técnico. Curso de m.etrologia, leitura e interpretação de
desenho e cálculos básicos de trigonometria. Conhecimento em rebolos de retificação. Experiência na

função.
.

SERVENTE DE LlMPE.ZA - Dlsponibllldade para atuar em horário normal.

SOLDADOR - Conhecimento com soldaMIG, MAG e Oxiacetileno.

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

CALDEIREIRO - Ensino fundamental completo. Conhecimento com indústria metal mecãnica.

CALDEIRISTA - Ensino funélamental 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.

SUPERVISOR DE MANUtENÇÃO MECÂNICA
Conhecimento cOITI compressores. '

Ensino técnico completo..Experiência na função.

FREZADOR - Conhecimento na função.

GERENTE DE MANUTENÇÃO - Ensino técnico completo. Experiência com coordenação de equipes na área
de compressores. Ser motorista habilitado categoria C ..

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 comandocomputadorizado.

VIGILANTE - DEZ VÁGAS -'Ensino rnédlo completo ou em curso.Possuir cu�S6 de vigilante EM DIA.

ZELADOR - Experlênclacorno pedreiro ou carpinteiro, encànadótmanutenção predial e jardinagem.GERENTE OPERACIONAL - Ensino superior completo ou em andamento. Experiência em coordenação de

.
.

Bua Victor Gaul�e, nO 70, bairro Czerniewicz, próximo à SCAR e Hospital Jaraguá.

s.
TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E ..SElEÇÂQ,. (ONSUtJÓRfA ..

Rua Henrique Piazera, 1 03 - Centro Tel. 3276-0700
j I
JARAGUÁ DO SUL
OPERACIONAL

Noções com corte e dobra de chapas, prensa, furadeira.
Disponibilidade para atuarem Corupá.
OPERADOR(A) DE MÁQUINA FLEXOFRÁFICA
Disponibilidade para atuar no segundo turno. Desejável
conhecimento na função.
PINTOR(A) AUTOMÓVEIS
Conhecimento na função.
POllDOR(A)
Conhecimento na função.
REPOSITOR (A) DE MERCADORIAS

Disponibilidade para atuar no segundo turno.
SERRALHEIRO (A) - SETOR METALÚRGICO
Disponibilidade para atuar em horário normal no bairro Ilha
da Figueira. Conhecimento com metrologia e interpretação
.de desenho.
SERRALHEIRO (A)
1 ° Grau cursando ou completo. Conhecimento na função.

jTECELÃ(O)
Desejável conhecimento na função. Disponibilidade para
atuarno2°turno .

ZELAOOR(A)
[)isponibilidade para atuar no .primeiro turno ou horário
normal.

ALMOXARIFE
2° grau completo. Conhecimento na Função e noções de
informática. Disponibilidade para atuar na Ilha da Figueira.
ATENDENTE DE FRIOS
Disponibilidade para atuar no segundo turno.
ATENDENTE DE PADARIA
Disponibilidade para atuar no segundo turno.
AUXILIAR DE COZINHA
Desejável conhecimento na função e 1 o grau completo ou

cursando.
AUXILIAR OE ELETRICISTA
Conhecimento na função. Desejável Curso Técnico em
Eletromecânica em andamento.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO •

1 ° grau Incompleto, disponibilidade para atuar no bairro
São Luiz.

CONSULTORIA) DEVINHOS
. Disp.onibilidade paraatuarno segundo turno.
COZINHEIRO(A)
Disponibilidade para atuar em turnos. Desejável
conhecimento na função.
ELETRICISTAAUTOMOTIVO
Conheçimento em elétrica automotiva. Disponibilidade
para atuar em horário comercial.
INSTALADOR(A) DE ACESSÓRIOS
Conhecimento com instalação de acessórios
automotivos.

INSTALADOR(A)
Desejável 2° Grau cursando ou completo. Noções de
instalações de PABX, rede, alarme e CFTV.
LAVADOR (A) DE AUTOMÓVEIS
Desejável noções na função. Disponibilidade para atuar
em horário comercial.
OPERADOR (A) OE CAIXA
Disponibilidade para atuar no segundo turno.
OPERADOR (A) DE MÁQUINA
Desejável Curso de Técnico em Mecãnica ou Leitura e

interpretação de desenho em andamento ou cursiiiillo.

ADMINISTRATIVAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Ensino Superior em andamento. Conhecimento em

comércio exterior no I setor de importação e inglês
avançado.
ASSISTENTE CONTÁBIL
Cursando superior ou técnico em contabilidade. Noções
em conciliação contábil, livros fiscais, ativo imobilizado.
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
Ensino Superior Cursando ou Completo. Vivência na

·função. Conhecimento em projetos de integração e

treinamento, folha de pagamento, CIPA, recrutamento e

seleção
BA�CONISTA
2 Grau Cursando ou Completo. Noções de vendas e de

estoque. Disponibilidade para atuare� 2turno ..
CONTADOR (A)

Ensino Técnico ou Ensino Superior em andamento ou

completo. Conhecimento na área contábil.
CONSULTOR COMERCIAL
2° Grau Completo. Conhecimento em vendas.
DESIGNER
Ensino Superior cursando ou completo em Publicidade e

Propaganda ou Designer. Vivência na função.
ESTÁGlARIO(A) SUP. EM INFORMÁTICA
Cursando Ensino Superior .ou Técnico em Informática;
Rede de Computador; Análise Desenvolvimento de
Sistemas.
PROMOTOR (A) DE CARTÃO
Disponibilidade para atuar no segundo turno.
RECEPCIONISTA 2° grau completo ou cursando.
TELEVENDAS 2 o. Grau Completo. Vivência na função.
Conhecimento em informática.

-

VENDEDOR(A) INTERNO(A)
Conhecimento em projetos mecânicos e venda de

equipamentos. Disponibilidade para atuar em Corupá.
VENDEDOR(A) INTERNO(A)
2° Grau Completo. Gonhecirnento com vendas no setor

metalúrgico e inglês fluente. Desejável noções de
espanhol.
VENDEDOR(A) DE AUTOMÓVEIS
Conhecimento na função.

TÉCNICAS
COMPRAOOR(A) Desejável Ensino Superior Cursando.
Vi�êntia na compra de materiais mecânicos e élétricos.
Disponibilidade para atuar em Corupá.
COMPRADOR(A) Desejável Ensino.Superior Cursando em
Logística; Marketing; Administração. Vivência na função.
Disponibilidade para atuar no bairro São Luis.

FRESADOR(A) Conhecimento na função. Disponibilidade
para atuarem 2turno.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO Curso Técnico Mecânico
em andamento ou completo. Desejável conhecimento na

função.Disponibilidade para atuar em Corupá.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO Conhecimento em

manutenção mecânica e solda mig elétrica.
MONTADOR(A) DE MÁQUINAS

Ensino Técnico em andamento ou completo. Desejável
noções de pneumática! elétrica; mecânica. Conhecimento
com leitura e interpretação de desenho mecânico.
MONTADOR(A) DE PAINÉIS
Ensino Técnico em andamento ou completo. Desejável
noções em montagem de paineis.
MONTAOOR(A)/ SOLDADOR(A)
Conhecimento em solda mig e elétrica. Desejável possuir
curso de leitura e interpretação de desenho
mecânico.Disponibilidade para atuar em Corupá.
MONTADOR(A) MECÃNICO (A)
Conhecimento na funçâo. Desejável estar cursando
ensino técnico em eletromecânica.
MOTORISTA Conhecimento na função, CNH categoria
"AC".

.

WEB DESIGNER Vivência na função. Conhecimento em

Photoshp e Corei Draw, flash e html.
ESPECIALISTAS

ANAliSTA DE CUSTOS
Ensino Superior Completo ou Cursando em Ciências
Contáb�is, Economia ou Administração. Vivência na área
de Custos.
ANALISTA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL
Necessário curso técnico Têxtil. Desejável Ensino
Superior em andamento e inglês avançado.Conhecimento
em confecção. Disponibilidade para viagens.
COOROENAOOR(A) ADMINISTRATIVO (A)
Vivência na função. Ensino superior completo ou

cursando.
GERENTE OPERACIONAL-
'Conhecimento com gestão de pessoas, gestão da

'produção, gestão financeira e de materiais. Vivência na

função.
GERENTE DE PRODUÇÃO
Ensino superior em andamento. Vivência no setor

metalúrgico.
MODElISTA
2° Grau Completo. Conhecimento em modelagem, Corei
Draw. Desejável Inglês nívellntermédiário.
PROGRAMADOR DE DELPHI

www.grupometa.com
Desejável estar cursando ensino Superior. Conhecimento
em desenvolvimento'de sistema em Delphi.
PROJETISTA ELÉTRICO
Desejável estar cursando ensinos Superior ou curso

técnico completo. Conhecimento em projetos elétricos.
PROJETISTA MECÃNICO
Ensino Superior em andamento. Vivência na função.
Conhecimento em Solid Works.

GUARAMIRIM
OPERACIONAL

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1 o grau cursando ou completo.

COSTUREIRA(O)
1 o grau cursando ou completo. Disponibilidade para
primeiro ou segundo turno.
MECÂNIC(J(A) MONTAOOR(A)
Conhecimento na Função.
VENDEDOR(A) INTERNO (A)
Conhecimento em vendas interna. Noções de informática.
Disponibilidade para atuar em horário comercial.

-

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

CONTROLADOR(A) DE MATERIAIS
Ensino Téc. Mecânico em andamento. Conhecimento na

função. Noções dos idiomas alemão e inglês.
ESPECIALISTAS

MODElISTA
Ensino Técnico ou Ensino Superior em andamento ou

completo. Conhecimento com Corei Draw e Audaces.
Vivência na função.

TÉCNICAS
MECÂNICO (A) DE MANUTENÇÃO
2° Grau Completo necessáno curso técnico na área.
Conhecimento em �manutenção eletromecânica e

instalação predial como eletricista industrial.

Disponibilidade para atuar nos seguintes horários: 1 o

turno, 2° turno e 3° turno.
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CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br

._a-.� .

..mom.·
Strasbourg Jaraguá do Sul· (47) 3274·1900

'"

Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL. :1
Rua Reinaldo Rau, 414 - Centro

Promoção ·ZeroGfilu, ZelO de taxa", O%deJuros pafil toda a linha Peuqeot 307. Unha Peugeot 207 (exceto Ptugeot 207 PassKme Peuqeet 207 Escapade) - TaKa O,99%a.m.llil modalidade l�asínº pelo PSA Finante AlrendamentoMeuantil SA<orn entrada de 50% noplano'de Z4 parcelas. Pala toda linha Peüg&lt 207 Passior. �Peugel)t 207 Es<ilpade, na
modalidade CDe (Crédito Oirem ao Ctmrumidor} pe-Jo Banco PSA Fioanr.e Brasil S.A., taxa de 1,30% a.m. com entrad.3 de 50% no plano de 11 parcelas. Pellg�t 206 Sensaten, taxa Q,99%a.m., com entrada, mais 60 perelas de.RS 199,OO . .,1-Sjmtl!.3�, modalidade lt>ilsing pec PSA FmaareAnentla!lWlttl Mer(llnt� SA, (onsiderandoo '{('ru!lo Peaqect
206 Sensanen 1AL ãex, 3 pertas. plntura meraílca Preto Perta ãera ano/mooekl2008!2008. Preço público sugerido para venda ii vista ii partir de RS 17.300,00, todo o Brasil (eeetc Zona Franca de Manaus) 111m sere induSG.. Plano de 6ü meses send(}: Entrada de RS 14.456,00 (52,95%) à \lista, rnals60 parcela� menseís fotaiS 6:<as de RS 299,00 com
vendmentc da l' {plimeira) p-art'ela para 30 dias. laxa imema de Retomo (TIR) de 0,99% a.m e 12,55% e.a, a eH iCu"o EfetivoTotal) da operaçiío de arrendamento mercantif é de 14,94%3.<1 e 1,11% a.m, com edcênoa de ISS e TC índusa na CET.{Custo Efetivo Totdf). Valor torell do vek"u!o ii prazo de RS 32.3%,60. Sujeito à aprova{âo de o&lito. As

rondiçõe5 eclma pOOerâll ser alteradas SI'! houVt'ralt!'JaÇÓ5 5ignlficatlvas no mercadonnanceiro, sem aviso prevlo. "'-$imu!�o, modalidade teaslng pe-Jo P5A. Finante Af"{endamentoMerr.antii SA, ron�iderilndo o vei(ulo Peugl?Otl07 XR J.4t FIa, 3 petas, pintura sólida, ano/modelo 100812009. Pteço público sugerido para 'Rnda ii vista a partir de RS
15.990,00, todo O BrasH (exceto Zona Franúl de Manau�) com frete incluso. Pancde 24meses sendo: Entrada de RS 17.995,00 (50,00%) ii vista mais 24 paKelas mensais totais filaS de RS 891,61 com vendmento da I" (primeira) parcela para 9Odl<15.. Taxa tntema de Retomo (riR) de O,99%a.m. e 12,54% aa, ii CU {tUStll Efetivo Total} da operaçJo de
arrendamento mercantil é de 15,75%a.a e 1,23%a.m, com inddénda de ISSeKlndusa na CET(Custo EretMl-Total). VaIO! total dovekuloa prazo de RS 39393,64. Os equipamentos ótadossáo itens de série daversao Peaqeot 207 XS Automállca 1.6l16VFlex - 5 portas -ano/modelo 2.00an009. Aescolha do Item opdona! air bag duplo frontai e !a!�ral
estãvintulada ao item bancos revestidos tk<ouro, evke-eersa, e sã{}i1elJseJ(!!I�ivo� para aversão X5 Automática16l16VF!e:x, 5 portils.5imula\áo, modalidiJdeCD( - úid:itoOiretoa<\Coosumldorpao Banco Peuqeot, tonsidmndo o'leículo Peugeot 201 Passion XR"1.4L Flex, 4 pertas, �intura sólida, ano/modelo 200812009, Pieç> publi(o sugerido para
vendap vista a parti! de RS 39.490,OOpara todo oBrasH (exceto Zona Franrade Man<lu�){Qm êete Incluso. Planoue 11 meses sendo: Entrada de 19.74S,OO(SO%) àvista, mais 12 parteJas mensais 101<1is fixas de RS 1.915,33 cm vendmentoca 1 {primeira) panela IIilI3 90 dias.Taxa Interna de Retorno(HR) de 16,76% a.ae ',30% am.a CET (Custo Efetj�o
Total) da operação de finanriamento é de 24,24%a.a e 1,83%à,m,mm inciden(ia de IOF de 3,0%a.a para e�a Fisi(a (o custo do IOF adi{ional deO,38% está induídooo<oefldenre), Va!ortota! do veículo.o prazo de RS 42.728.%. Todas as(ondiçóes adma(itadas, modalidadeleasrng e modalidadeCOC{CréditoOireto ao Consumidor), estão suJejtas�
aprovaÇoiode.uédilOe putlerãowillteradiJs�ho.llveremaltefà\õessignjjkativas no mercado fiflant"eiro,sern aviro prévic, Estoque national das<ol\cesion,hias Peugeotparticipantes: tilllla Peeqecr 307·500 unidalles; linha Peugeot 207 - SOO unid1l1le.s; Peugeot 106�nsa�on 1.4l Flex, 3 portas, anoírrwtle!o 2008/2008, pintura mettlliúl preto pede
nea - 50 unidades. Prcuo de vigênda da pram�o ck> 09101!ltm a 01/0211009, ou enquanto durerem os estoques. Fotos somente par. fifl� ilIlStraUVos.1-iâo (IlmuJatiVa pata outras promoçóe.l. Para mais Informações sobre preço<; e condições t.spe<ia{s, tonsu!!t a R�e dI.' Con<ei\1onarias l\>ugeof parU(ipante, ligue para 0800-1032424 oi!"<}cesse
www.peugwl.oom.br.OuvidoTladoBancoPeugeotliguepari!oaoo-7719090.

• BANCO PEUGEOT

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 13h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
1014 - Centro

(em frente 'Posta. Marechal)

3370- 622
3372-0048C1

s
---

v

www.hpjs.com.br

íCUL

TITAN KS 150, 2005, PRETA,

R$ 3.800,00
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www.marcollamullimarcas.com.br

Palio Weekend ELX 2001 Prisma Joy 1.4 Econollex 07 Cinza Peugeot 206 Seleclion 03 Praia Fiesla 1.0 8v 1996 Prata 2 portas
��

---------------------------------------------------------------

Av. Getúlio Vargas, 920 • Centro • Jaraguá do Sul • SC • CEP 89251-000
" """ � �

�

A

www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045

;. Entrâtl'figltip;��!I�tico B1l7flendi

ASTRA SEDAN GL 1.8 99

BLAZER DLX 2.2 96

VECTRA G L compl. 00

VECTRA GL compl. 98

CELTA 4P 04

CELTA 2P 05

CELTA 4P 05

CORSA WIND 4P 02

CORSA SEDAN 16V AR + DH 01

CORSA SEDAN 00

CORSA WIND 4P 01

CORSA WIND 96

CORSA WIND 96

GOL G 4 OPS 4 P 07

GOL G4 2P ar + opcs 06

GOL GIII1.0 16V 4P 04

GOL special 99

POLO SEDAN 1.8 97

PALIO WEEK. HLX 1.8 flex compl. 05
PALIO WEEK. CI1Y 1.5 8v compl. 99
PALIO WEEK. ElX 1 .3 03
PALIO EDX 4P 96
UNO MILLE fire 04

UNO CS 89
FIESTA 05
KA 97
COURIER 98
ESCORT GLX corroí. 97
ESCORT 1.8 GNV ·96

ESCORT 1.6 GNV 95

VERONA Gl GNV + RODAS 94
C31.6XTR d7
AUDI A3 2P 98
BMW 325 12P 94
SCENIC RT 1.6 16V 03
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99
CLlO 1.0 compl. - DH 04
TWISTER 05

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!"
CONSUlTE-NOS

�

� ��-�-�- - --�� -

Novos e seminovos. Antes de comprar seu carro

novo ...Consu Ite-nos

Fone: (47) 3370-3015
Acesse nosso dite e confira nossas ofertas

www.fachiniveiculos.com.br

Promoção válida ate dia 31/01/2009 - Sujeito a aprovação, parcela sem entrada e sem troca e não está incluso tac de R$ 650,00
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\

Ar-Condldonado

Direção Hidráulica
VidroseTravas Elétricos

FORE) FUSION 2.3L

DONO DA
CATEGORIA 69.000

BONUSMAIO.ROQUEAREDUÇA
DO IPI

FORDFrESTA
HATCH 1:0

Moretti Automóveis Ltda (47) 3274-2800 Rua Henrique Piazera, 199 - Centro - Jaraguá do Sul
fordmoretti@morettiauto.com.br

Promoção "Agora é a hora de comprar o seu Ford Zero" (válida até 26/O1!200� ou enquanto durarem os estoques). Ford Fiesta Hatch I.OL Flex 2009 (ca!. FAK9) a partir de R$ 26.an.00 à vista. Ford Fiesta Sedan 1.0l Flex 2009 (cat. SAK9)
.ii partir de RS 28.702,00 à vista. Ford EcoSporl XlS 1.6l (cal. ESD9) a partir de RS47.155,OO à vista. Ford Fusion 2.3l2009 (cat, UAA9) a partir de R$ 69.000 à vista, (1) Novo Ford Focus Sedan 2.0l (cat B822la partir de RS 55.810,00
à vista ou financiado com Taxa 0% am, 50% de entrada e Saldo em 12 meses na modalidade coe com 30 dias de carência para pagament() da la parcela, inclusão de tarifas, taxas e impnstos (ISS). Cust() Efetivo Total (CET) a partir de
0,49% am . 6,09% aa através do Programa da Ford Gredil (2) Toda Linha Ford com Zero de Entrada, Saldo em até60 Meses e taxa de juros de 1.61% arn.. 21,13% aa na modalidade leasing com 30 dias de carência {Válido Fiesta Hatch
e Sedan, Ecosport e Ranger). Custo Efetivo Total(CET) a partir de 1,70%a,m - 22,45% a,aatravés do Programa Ford Gredit. Para este cálculo. foi considerado o valor financiado do Ford Fiesta Hatch 1.0l 2009· cat FAK9 - IR$ 26.877,00),
com Zero de entrada, financiamento na modalidade leasing em 60 meses com carência de 30 dias para pagamento da I' parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS). Condição de Financiamento não cumulativa. Não abrangem
seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. ªujeito à aprovação de crédito. Estas condições de financiamento podern oscilar de acordo com a região e o

perfil de crédrto do consumidor, Estas ofertas não ábrangem os veículns destinedns a locadoras, auto-escola, autarquias e órgãos públicns, táxi, test-drive, transporte de passageiros ou qualquar outramodalidade de venda direta, Contratos
de Financiamemo Ford Gredit são operacionslzados pelo Banco Finasa BMG S.A. As medidas do governo com relação ao IPI contemplaram apenas os vefoulos com motorização entre 1.0l e 2,DL. A Ford está dando no Fusion um incentivn

supenor ao valor percentual máXimo de redução de IPI anunciado pelo governo, Imagens somente para finS ilustratiVOs. As

informawões
fertas nesse anúncio substituem e invalidam o anúncio publicado em 20/01/2009,

CARTÃO FORD UNICARD. SOUCITE JÁO SEU_ '. .".
Acumufe al� R$10JlOO em descontns na compra de ser RmlZero. r r.......I
Ga!1!I.".rogl""meI��_·IIJ6()I_�'_nallJ6() oJeguros f'VIU

VIVA O NOVO
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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(47) 3466-7755

·�NEWSUlMOTOS
'Consulte a NewSul Motos para outras ccndlções. Speed 15Qcc 08/08 com preço promocional a partir de RS 4.990,00 à vista ou peto Consórcio Nacional Daíra em 60 parcelas mensajs fixas de R$ 105.1 â
com Taxa de Administração Mensal de 0,35% ,. Seguro Préstamista 0,0753%. Kansas 1500c 08108 com preço promocional a partir de RS 5.990,00 à vista ou pelo Consórcio Nacional Oafra em 60

parcelas mensais fixas de RS 126,26 com Taxa de t\dministração Mensal d� 0;35% e Seguro Prestamista 0,0753%. Condições do Consórcio Nactonaj Dalra: 1 contemplação prevista por sorteio, até
2 contemplações por lance fixo ,de 18 antecipações e, por lance livre, de acordo com a disponibilídade financeira do grupo, conforme condições contratuais. Condição válida até 2510112009 ou
enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas, A New Sul,Motos reserva-se G direito de corrigir possíveis erros gráficos,
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AR OH VTE LOT ABS CD FN RoWpp

AR DHVffil!lTABS A.SAG RoW pp

AR OH VTE OI CO ABS A.BAG FN RO pp 46.900
AR DI{ VTE tm RO FNW pp 2007 42,400

307 FEUNE 2.0 MECANICo AR OH VTE LOT A.BAG DUPLO RO fN CD W PP2OO5 40.890

AUÓI A3 1.8 Tl80 4P AR OH Í/JE roT FN Ro TETO COURO ABS 2001 38:500
MERNA JOY FlEX 1.8 AR OH VTE LOT A.BAG DUPLO ROW PP

�07 PASSION 1.6 lsV ·AB i'Jfl:lm:1JlT �.llAG RO ABS co
206 SW PRES 1.4 FX AR OH VTE LOT CD COURO W PP

$.W'Fl3.INEJ.§.,4p 2 i·t\jAf!;D!;l!11J]!i�·Bº:C!lVf(,.pP
MEGANE PRMLL 2.0 AR OH VTE DT RE RO ABS A.BAG OUPW

toCU!l1.6 RAtcH N:í 111l\11J]UlfW pp

AR OH VTE DT FN COURO RD W PP

AG DRV1.ELOTW pp

AR DH VTF LOTW PP

AR OH \!TE A.BAG RO PP

2005 36.500

2004 'éa.9,90
2006' 35.500

�' ,Iªªi�!)!j..iF

AR OH VTE OT AD .COURO FN RE pp

AR OH VTE OT RODA ALW PP
.,

AR OH VTE LDTWPFC'
AR VTE LOTW PP

AO ?ÓRTA 0'\TERÀLW •

LOT Al PPW

AR OH �ABAG.""

1999
2002 23.300 21.300

2004 23200 iit200
2004 21.990 20.490

2004 20.5ÓO \'19.600
2002

2003

2002

,2000
1999

_t996
1996

1995

1999

1997

2004

200&: .

2001 30.300 LDTWPP

2005 26.990 ARLDTTEAL

2004 26.900 TEALROWPP

2003 26:'300 OHLDTW

i�1IrmmE1

2005, Ar Condicionado, Direção Hidráulica.
VidroS, Travas e Espelhos Elétricos, CO Playet;
Bancos em Couro.

.

2005,2 portas prata,
Ar condicionado.
Díreçao Hid. Vidros e

Travas Elétricas, CD
píayer

Ar Condicionado, Direçáo
Hidráulica, Vidros, Travas
Elétricas. Zero km.

2005, Prata. Ar Condicionado, Direção
Hidráulica, VidrQS, Travas e Espelhos
Elétricos, Air Bag Duplo, Freios ASS.
Câmbio Automático.

Automático, 2007, Cmza, Gasolina,
28.440 Km, Ar-conrâcíonado, Direção
Hidráulica. Vidros, Travas c Espelhos Elát.

Alarme, Dssernb. Traseiro, Freios Abs, Air
Bag II, Piloto Aut., Rodas Liga-leve. CD
Player, Oisquetcira 6 Cd's e Controle no

Volante. Faróis de Neblina.

2008, amarela.
Partida elétrica, •

apenas 250 km.

2006, Ar Condicionado,
Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos.

auro
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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 JHULE, Engates Carreta, Carretas p.ara moto, jet-skl e. barcos, etc.

Aceitamos cartões:

[ZJ '·Mi·I,
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D O'CORREIO DO POVO
•

FIM·DE·SEMANA, 24/25 DE DEZEMBRO DE 2009 VEíCULOS

Libe;;;! BLUMENAU
(47) 3144-3144

ITAJAí
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

FABn_IOA li1
NClBMSIL
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e ...

'. Grafipel
3275-0137

5% Desc. à vista

3370·1645 • pi 5 dias hesp,
ou 1 mês de adestramento

Brinde: um banho

�'to� .

f�o). .

372-2332
10% Desc. à vista 5% Desc. à vista

í12R
AUTO CENTER

3370-7942
10% Desc. em servo

e escapamentos

I�ERA�D�I
.Jl;fóvels e Decorações

3371-7326
15% üesc, à vista
exceto manicure

.

3275-1721
5% Desc ..

.�-
�JAe�

�

3370·1090 Compre
qualquer prod.

ganhe 1 café peq.

PanYel
FAHMÁcrAS
Você sempre bem.

3274·8954 • 20% Desc,

manip. e genér_ e

10% no ético

o Cartão Correio + é entregue gratuitamente para cada assinante,
sendo um por assinatura, transferível e com 12 meses de validade.

Deverá ser retirado no Jornal-D Correio do Povo.
Regulamento no site www.ocorreiodopovo.com.br

Se você não é assinante, faça já sua asslnatura, ligando para
3055-7575 e adquira já o seu cartão de vantagens Correio +.

DOC�
SABOR

Confeitaria

3275-1654
10% Desc.

3055·2229

Comp_ um lanche
(pi pessoa) ganhe um

pão de queijo peq.

3371·5309
5% Oesc.
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(47)3371 ..7605

--vEícULOS------------

Regulamento no site www.ocorreiodopovo.com.br .

Se você não é assinante; faça já sua assinatura

TONER JET PR-INT
CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS

E REI\IIANUFATURADOS

(47)3370 ..0005
Filial: 2' Piso Shopping Canter Breilhallpt·

AtendimentD especial ate 22h

Domingos e Feriadas sob consulta

cunho meramente Ilustrativa.•

INICIANTE.

Paola 18an05 *
Sharon , ••no,

NicoU '8."", *
PAULA
SENSUAL E SEDUTORA

motlrisla que leva e traz*
(4719624-8410

Atendimento 9hOO a 1hOO I lemas local

Matriz: DR 28.0 km 69 (Em frente Posto Marcolla)
E-mailljetprlnt©netuMo.com.br

Moreno, tipo
Obama, procura
mulher especial
para esposa.

"Preferencia tefra",

Correspondência
para ex postal 36
CEP 89251-97Ó -

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

* Hordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

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

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E �UMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/Se
Certificado reconhecido pela Secretaria

.

Estadual da Educação Portaria E nO 186
28/12/1999 - Registro nO 4480

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massag_em na Cadeira Ergonômica

Mais informações: 47 - 3275-4125
Rua João Marcatto, 156 centro - Jaraguádo Sul - se'

E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
Site: wWw.massoterapia.estetica.ciems.ahb.com.br

Siqueira
CONSULTORIA
HABITACIONAL

Ziener

.

Processo para liberação de FGTS e/ou
financiamento de:
• Aquisição de Imóvel Pronto,
• Aquisição de Terreno e Construção,
• Construção e Reforma.
• Despachante Imobiliário

CORRESPONDENTE

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

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

(ao lado Besc Portal) .; J-araguá do Sul
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�lli6w6MlIw

émal//I

IMÓVEIS.- CltBBOS -MOTOS

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

� Consórcio

"'l1���o��2 3371·8153/9186·7223
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FIM-OE-SEMANA, 24125 DE DEZEMBRO DE 2009 ru;;:.,

I IPI:
. REDUZIDO

2009. Chegoul
É hora'(Je planeiar suá próxima conq
Escolha o seu Fiat JAVEl.

Escolha a sua parcela.
Mille Fire
ENTRADA + 60 Parcelas a ptat1ir de

R$ (1 )

omy2 portas,básico, com pintura s61ido opcrflr de R$ 21.754,00 à visto sem trC>Ga ou com entrada de 50% à visto + 60 parcelas de R$ 313,00fixos no m

a partir de R$ 25.007,OQ à visto se;;' trota ou com entrcdode 5'0% à visfa celas C:" R$ 363,00 fixas na
- ,-_,,' c,

_

.' ',: . ::'" :,- " �,

pclrtir de R$ 28.<)1Z,00 à vista se u com entrada de 50% à visto parcelas de R$ 413,00 fixas 110

��,� válida paro todososmo
. pníreis em estoque, até 31/01/2 enquanto durarem os estoques.Ted« a·linho Fiai com redução do IPI

. ...."
osveículos

Taxa de 1,76% 00 mês, 23 ;28% 00 ano. Teé lãmina boleto não inclusos. Sujeito a aprovação de crédito pela institl,Jiçào financeira. Esta promoçõo pode�ser revogada -sern

os imagens são de caráter ilustrativo.

,

Palio Fire
ENTRADA + 60 Parcelas a pat1ir de

R$ (2)

,

Siena Fire
ENTRADA + 60 Parcelas o·partir de

RS (3)

,

JAVEl Concessionária FIAT_ Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Fone 3274 0100 - JaraçílJá do Sul - SC - www.jovel.corn.br

-,
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Uno eletronic 1994 azul

LT, RLL, gasolina som

R$ 9.800,00

Mercedes 160 2005 prata
gasolina completa
R$ 32.000,00
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PROMOÇAO MOTOS
100% FINANCIADAS

(47) 3273-6600
Venha conferir nossos serviços!

(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 920 - N. Brasília - Jaraguá do Sul

lli}"�:- '��"'4:

'.-"

"',�, �

li, • WYIji
�;"X : �*�

Uno ep 1996(4 portas).
Ranger stx 4.0 scc comp.

+ abs, air bag,gnv.

Ka gl 1.Oi 1998.

Uno eletronic 19944 portas. Fusca 1300L 1979. Vulcan 750 1996..

Financia
Compra
Vende
Troca'

"'.%04'10'
IOI1.QI o partir da 0,9-9% o.m.. vélido pore veículos com ario'de

�ntfoda de �5% do vetor tato! do veiwlo no ato do

s no plano de financiamento CO.C + TC de R�
lamino çe boleto RS 4,50 cada + IOF, taxa de registro de

usa. Esta: promoção é válido paro todos os vetcvlos semincvcs

toC{t1e. Opções de compro e pcrcelcmenlc cpresentcdcs
acumv!otivo5, Sujeito a oprovcçôc de crédito pelos

s. O� prezes e taXDS pcdéréc ser modlftccdcs sem

r c!tfJf'osões no mercado. Prcmcçôc yólido atá 31

Ul;Orenl QS estoques. Esto promoção.pode ser
Imagens de ccréter ilestrotívo.

AUTOFHIC1DADE!

. Rua Expedicionário João Zopellc, :214 -

r,

.
l
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MORDOMIA
Cá entre nós. O lema "somos todos iguais" fica só na teoria. Podes crer! Esta
mos cansados de ver isso ao vivo e em cores, a todo instante nos jornais e TV.
Vão acabar com as "revistas" íntimas em presídios federais. O Ministério da
Justiça decidju adquirir um tipo de scanner que detecta, na entrada, se o visi
tante - e, principalmente: a vlsltante - está levando alguma coisa nas vestes
ou "nas internas". Cada aparelho custa RS 640 mil. Na paralela, delegacias e

presídios que abrigam os detentos, sem eira nem beira, vão continuar com aquele
quadro dantesco, sem espaço nem para respirar e tudo caindo aos pedaços. Só
tomando uma dose da minha Veuve Cliquot Brut, bem geladinha.

,

NA AREA JOVEM
Hoje não ousem esquecer de ligar para o garotão Felipe
Daniellange, filho do meu camarada Celinho e Tânia lange.
Pois é bem neste sábado que o "bonitón" de Schroeder estréia
seus 18 aninhos. liguem, ele vai adorar. Já amanhã, dia 25,
é a vez do irmão caçula, Eduardo Augusto receber coro de

parabéns. Festa em dose dupla.

LEITOR DO DIA
O leitor dQ dia é o SandrQ luis Iecllle,
presidente do Grêmio Esportivo Gari
baldi. Ele lê o Camarote todos os dias
para ficar antenado na coluna social
.mcls lida da região.

RETIFICANDO
Por um erro de comunicação registrei
na coluna de ontem que uma das po
derosas academias do mundo, o Cur
ves, exclusiva para elas, iria inaugu
rar ontem. Mas o correto é segunda
feira. Tá dado recado.

TUPINIQUIM
Ola só gente, que discurso de Obama' DICA MODA
que nada! O grande destaque da festa A dica de moda da coluna é para mu-

da posse em Washington, para o pes- Iheres que gostam de chegar e aba-
soai fashion daqui, foi o sapato verde lar nos melhores eventos da cidade.
e o vestido amarelo da primeira-dama A Cetim Boutique, da minha querida
Michelle. As peças levam a assinatura amiga Eliandria, está preparada
da estilista cubana Isabel Toledo. para vestir você, em qualquer oca

sião, com as melhores marcas. Com
um desconto supimpa. Não esqueça,
moda é personalidade!FOFOCÓDROMO

Sabe aquela morena estonteante que
costumo fazer cooper pelas ruas da
cidade, quase todos os dias? A moça
mostra seus dotes dentro de colantes
e shorts curtos que, literalmente, dei
xam transparecer toda a sua perfeita
forma. Pois é, não é que menina foi

fisgada por um comerciante estilo
"pegador". Até ai tudo bem. O proble
ma é o seguinte: ela tem namorado e

ele é casado. Buxixo que vai arder feito
"Pimenta do Quintal de Casa."

PRA POUCOS VEREM!
Pensando bem. Eu gosto de um bom
filme, mas como a cerimônia do Oscar
cai em pleno domingo de carnaval, é
de se prever que a Globo não vai pen
sar duas vezes em tirar o corpo fora na

hora de transmitir. Afinal, é o primeiro
dia dos desfiles das escolas de sam

ba cariocas, uma transmissão vista no

mundo inteiro. Ainda mais sem brasi
leiro nenhum na lista dos indicados!
Quem tem TV a cabo que divirta-se.

DÚVIDAS!
Estive pensando ontem à noite, du
rante meus raros momentos de to
tal relaxe, sobre a nova ortografia
e cheguei a algumas conclusões.
Veja lá:
P: O trema está extinto?
R: Depende ... Se for o trema de frio,
sim. Se for o trema de medo da vio
lência, não vai acabar tão cedo.
P: Na expressão "mulher-melan
cia" ainda se usa o hífen?
R: Olha, cada um usa o hífen como

bem quiser.
.

Só não dá pra usar assento nesse

caso. Não há assento que dê conta
da melancia toda.
P: Alguma palavra será escrito de
modo diferente?
R: É claro! Por exemplo, se um pre
sidente tem 9 dedos e vive achan
do petróleo no pré-sal, passamos a

escrever pré-sidente, Tem sentido!
Ou não?

A minha amiga Eliane Lorrenzzetti estréia
amanhá, dia 25, a idade nova. Mil vivas!

BOM NOME!
Valdir Bordin, louco pelo trabalho e experiente, empolga-se quando fala
sobre o que acredita e pretende gerir com responsabilidade, ética e deter
minação o cargo que acaba de assumir. Ele tem como meta, junto com a

equipe da secretaria de Obras da Prefeitura, melhorar a qualidade de vida
da cidade. Casado com a empresária lurdes, tem três filhas. Ele também
gosta de pescar e curtir sua chácara em Rio dos Cedros.

No domingo
a bonitona
Érica Baade
estréia a

versáo 1.9.
Felicidades

SOltEIRO
Atençõo garotos. S�
liguem, pois o iove� .

empresário Diogo Stngon
onda de coroçõO I.ivre,
leve e desimpedido.

Essa é a dica.

I

Kilian Sohn Neto
(Cosmos Turismo) e
Sérgio Alves (Kantan
Sushi Lounge) ao lado do
vencedor da promoçáo
"Uma viagem de
jantar", Marcos Garcia
Labodie. A promoção
conjunta entre a Cosmos
e o Kantan premiou o

sorteado com uma turnê,
com acompanhante, a
Buenos Aires. Parabéns
ao Marcos pela viagem
e à Cosmos e ao Kantan

pela
• iciativa!

TE CONTEI!
• Hoje, mais conhecido como'"
sábado, no london Pub, tem o

presença do renomado DJ argen
tino Martin lamelas. Um dos mais
badalados do Américo latino.

• Para quem quiser ver mais
GiseIe Bündchen, o "übertep"

. êstará; em breve, no Fantástico.
,Elo vOl;keilsinar às aspirantes à F

mo'delo o desfilat no quodEO, 'h
"Menino Fantástico". AguQrde!

• E o mercado de ações continua
uma montanho-russg. Está um

deus-nos-acudo. Ninguém sabe
em que ação investir. Ué, segundo
o médico e amigo Dr. Mauro Yored
o solução é fácil. Basta investir
em ações de fabricante de remé
dio poro o coração. E só!

• Em entrevista sobre o futuro, o
jogador Koká fez declaração até
sobre Dunga: "Dunga, conte comi-

,

go". Será que o Koká se referia
.

o uma contagem regressivo poro
os dias de Dunga no comando do
seleção?

• Hoje às 13h30 acontece, no
sede do Grêmio Esportivo Gori
bnldl, a reunião de posse do novo

diretoria. Em seguido, um jogo
entre o equipe do coso e o Roma
Atlético Jaraguá.

• A loiro todo lindo com seus

olhos cintilantes, liris Bago, deixa'
Joraguá e vai curtir temporada
de três meses em londres. Vai
fazer companhiâ poro os filhos
que residem por lá. Aliás, elo se

despediu do urbe quinta-feira,
durante rodados de choppe com

amigos no london.

I
1

: l

I
,

Não é fácil ter paciência diante
dos que têm excesso de pQciêncio.

• DOE SANGUE!

Com essa, fui!
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SESC

Cursos
de Artes

As inscrições para as matriculas dos
cursos de arte oferecidos pelo Sesc de
Jaraguá do Sul estão abertas. Ao todo
são 800 vagas oferecidas nas áreas de
Artes Visuais, Teatro, Música e Dança. As
aulas disponíveis são para as seguintes
capacitações: Desenho, Pinturd, Gravura,
Fotografia, Teatro, Formação de Conta
dores de Histórias, Dança de Salão, Dan
ça Mix, Sapateado, Ballet, Jazz, Dança
de Rua, Ritmos Dance, Dança Educação
(3 a 10 anos), Formação de Escritores,
Violão, Musicalização Infantil e Musica
lização Adulto, Percussão, Canto e Coral.
As mensalidades custam entre RS 36
e RS 59. As aulas vão acontecer de se

gunda a sexta-feira, das 8h às 22h e aos

sábados das 8h às 18h. Nos domingos
oficinas são realizadas. Os interessados
devem entrar em contato com o Sesc, na
Rua Jorge Czerniewicz, nO 633, no Bairro
Czerniewicz ou buscar mais informações
pelo telefone (47) 3371-9177, ramal
206, com a coordenação de Cultura.

CURSO .

Desenvolvimento
de Líderes'

o curso Desenvolvimento de Líderes
.

está agendado para os dias 3, 4, 10, 11
e 17 de fevereiro, das 18h30 às 22h30, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. A
carga horária é de 20 horas. Os nucleados
pagam RS 310, os associados investem RS
330 e os demais interessados desembolsam
RS 395. No valor está incluso Certificado,
Material e Coffee break. Os interessados
devem buscar. mais informações e fazer a
inscrição através do número (47) 3275-
7059 ou e-mail treinamento@acijs.
com.br ou chegar até a sede do Centro
Empresarial, na Rua Octaviano Lombar
di, 100, Czerniewicz. A instrutora será
Márcia Goreti Fragoso, assistente social.

, LOTERIA

CONCURSO N° 2006

CONCURSO N° 395

01-02-04-
�H·_·U 14-,15

17-21-22'-23-

COMUNICADO
Relata a senhora SANDRA FRAN
CISCO DO NASCIMENTO que em

dia e hora incertos perdeu cinqüen
ta notas fiscais de prestação de

serviço de propriedade da empresa
NASCIMENTO & DIAS, a qual é

proprietária. Documento de Diver
sos (Nota de Prestação de Serviço):
51 a 100. Emissão: 01/10/2005. UF:
SC - Pref. Municipal de Jaraguá.
Outras Informações: Da 51 a 93 fo
ram usadas; da 94 a 100 não.

�VlTRINE----------

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2009

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de G�NE
ROS ALIMENTíCIOS, destinado aos Centros Municipais de Educação
Infantil no município de Jaraguá do Sul - SC, em conformidade com

os anexos do Edital. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de

julho de 2002 e Decreto Municipal na 4.698/2002, de 03 de outubro de
2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até
às 09:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2009, na Coordenadoria de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO,
disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 09: 15hs do dia
10 de fevereiro de 2009, mi Coordenadoria de Licitações e Contratos,

APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS: Somente no dia 06 de fevereiro
de 2009, no horário das 7h:45min as 11 h 15min, na Rua Walter Marquar
dt, 1111 na Central de Alimentos localizada no CAM - Centro Adminis
trativo Municipal, com a Sra. Adriana Braun. VALOR ESTIMADO PARA

AQUISiÇÃO: R$ 142.914,11 (cento e quarenta e dois mil novecentos e

quatorze reais e onze centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital

poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www,

jaraguadosul.sc,gov.br Jaraguá do Sul (SC), 21 de janeiro de 2009.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2009
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: .. O objeto do presente Edital é o transporte de alunos em 01 (um)
veículo com capacidade para transportar no mínimo 45 (quarenta) passageiros
sentados, (incluído o motorista), residentes na localidade de Tifa Schubert até
a Escola Municipal de Ensino Fundamental Max Schubert, localizada na Rua
Roberto Ziemann na 4.421, no bairro Três Rios do Norte, em conformidade com

o estabelecido no item I do Edital e Anexo II - Minuta de Contrato. REGIMEN
TO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal na
4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTRE
GA dos ENVELOPES: Até às 14:15 horas do dia 06 de fevereiro de 2009, na
Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na

Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIA
MENTO e abertura dos envelopes serão as 14:30hs do mesmo dia, nasala de
reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃO: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), sendo o valor estimado
de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por dia de transporte. OBTENÇÃO DO
EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter

Marquardt na 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC,
ou via Intemet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.brINFORMAÇÕES: Informa
ções e esclarecimentos poderão ser obtidos na Coordenaodoria de Licitações da
Prefeitura no endereço acima; pelo telefone (47) 2106-8085 pelo Fax (47)3370-7253

.

ou ainda pelos e-mails rose.compras@jaraguadosuLcom.br ou rodrigo.licitacoes@
jaraguadosul.com.br Jaraguá do Sul (SC), 22 de janeiro de 2009.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA I;

Secretária de.Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL. N° 004/2009
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: O objeto do presente Edital é o transporte de alunos em 01 (um) ve
ículo com capacidade para transportar 16 (dezesseis) passageiros sentados,
(incluído o motorista), residentes na localidade de Ribeirão das Pedras, até a

E.M.E,F. Antonio Estanislau Ayroso, localizada na Rua Bertha Weege, 3046, Ja
raguá 99, em conformidade com o estabelecido no item I do Edital e Anexo II
- Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho
de 2002 e Decreto Municipal na 4,698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:45 horas do
dia 06 de fevereiro de 2009, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Muni
cipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do
Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 10:00hs
do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contra
tos. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 26.000,00 (vinte e quatro
mil reais), sendo o valor estimado de R$ 130,00 (cento e trinta reais) por dia de

transporte. OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no

seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha,
município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Intemet no endereço www.jaraguadosuL
sc.gov.br INFORMAÇÕES: Informações e esdarecimentos poderão ser obtidos
na Coordenaodoria de Licitações.da Prefeitura no endereço acima; pelo telefone
(47) 2106-8085 pelo Fax (47)3370-7253 ou ainda pelos e-mails rose.compras@
jaraguadosul.com.br ou rodrigoJicitacoes@jaraguadosul.com.br Jaraguá do Sul
(SC), 22 de janeiro de 2009.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2009
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
.

OBJETO: O objeto do presente Edital é o transporte de alunos em 01 (um) veículo
com capacidade para transportar no mínimo 16 (dezesseis) passageiros sentados:
(incluído o motorista), destinados ao transporte escolar, residentes na localidade de
Rio Cerro 1- SC 416, até a Escola Municipal de Ensino Fundamental RicleriMarcat
to, localizada na Rua Richard Viergutz, n.? 177 - Rio Cerro I, em conformidade com

o estabelecido no item I do Edital eAnexo 11- Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei
FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002,
de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos EN
VELOPES: Até às 15:15 horas do dia 06 de fevereiro de 2009, na Coordenadoria
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Mar
quardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENíO e abertura
dos envelopes serão as 15:30hs do mesmo dia, na sala de reuniões da Coor
denadoria de Licitações e Contratos. VÀLOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), sendo o valor estimado de R$ 140,00 (cento
e quarenta reais) por dia de transporte. OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do
Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt na 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no
endereço www.jaraquadosul.sc.qov.br. INFORMAÇÕES: Informações e escla
recimentos poderão ser obtidos na Coordenaodoria de Licitações da Prefeitura
no endereço acima; pelo telefone (47). 2106-8085 pelo Fax (47)3370-7253 ou

ainda pelos e-mails rose.compras@jaraguadosuLcom.br ou rodrigo.licitacoes@
jaraquadosul.corn.br Jaraguá do Sul (SC), 22 de janeiro de 2009.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2009
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: O objeto do presente Edital é o transporte de alunos em 01 (um) ve
ículo com capacidade para transportar 16 (dezesseis) passageiros sentados,
(incluído o motorista), residentes na localidade de Pedras Brancas, até Escola
Estadual Prof. José Duarte Magalhães, localizada na Rua Ângelo Rubini- Barra
do Rio Cerro, em conformidade com o estabelecido no item I do Edital e Anexo
II - Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho
de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13: 15 horas do dia
06 de fevereiro de 2009, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO. 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 13:30hs do
mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil re

ais), sendo o valor estimado de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por dia de

transporte. OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no

seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha,
município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraquadosul.
sc.gov.br INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos
na Coordenaodoria de Licitações da Prefeitura no endereço acima; pelo telefone
(47) 2106-8085 pelo Fax (47)3370-7253 ou ainda pelos e-mails rose.compras@
jaraguadosuLcom.br ou rodrigo.licitacoes@jaraguadosuLcom.br Jaraguá do Sul

(SC), 22 de janeiro de 2009.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÃNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2009
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: O objeto do presente Edital é o transporte de alunos em 01 (um) veí
culo com capacidade para transportar no mínimo 40(quarenta) passageiros sen
tados (incluindo o motorista), residentes na localidade de Três Rios do Sul, nas
proximidades do CTG Laço Jaraguaense, até Escola Estadual Erich Grützma
cher, localizada na Rua Augusto Demarchi- Três Rios do Sul, em conformidade
com o estabelecido no item I do Edital e Anexo II - Minuta de Contrato. REGI
MENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO
4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTRE
GA dos ENVELOPES: Até às '08:45 horas do dia 06 de fevereiro de 2009, na Co
ordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua
Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO
e abertura dos envelopes serão as 09:00hs do mesmo dia, na sala de reuniões
da Coordenadoria de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO DA CONTRA

TAÇÃO: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo o valor estimado de R$
120,00 (centoe vinte reais) por dia de transporte. OBTENÇÃO DO EDITAL: A

íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt
na 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via In
ternet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.brINFORMAÇÕES: Informações e

esclarecimentos poderão ser obtidos na Coordenaodoria de Licitações da Prefei
tura no endereço acima; pelo telefóne (47) 2106-8085 pelo Fax (47)3370-7253
ou ainda pelos e-mails rose.compras@jaraguadosuLcom.br ou rodrigo.licitaco
es@jaraguadosuLcom,br Jaraguá do Sul (SC), 22 de janeiro de 2009.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração
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Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

Pllr���nesr. eq�:�os fellicidodes poro Guilherme Gustavo �

.

' ?mp �tou 8 anos no dia 11. Os ois
Relmor e Sll�eno e � irmão. Carlos Henriq:edeselom mUitos felicidades.

. rmó fobíola•
, . ntoS com sua I

os nais Si\"ana
e Mdre. lU . bo do 1\amenguista

r ram O lO anln .

comemora d
' 'nbo filbo no diall.·

.

M relI
'

No foto o lindo Comill V' "

..

último dia 10/1 com I
e Ictono Weller, que no

desejo felicidode:s��u seu 1°. aninho. Quem
Lourdes e seu irm�euGs �OIS Roberto e

00 ullherme.

�s amiguinbaS
la'isa e lua�� e

toda a famllla•
mandam es

parabéns para
a gatinba
Messandra

�bm\le farina.
que diall
completoU 10

aninbOS.

�?OiS Luis Fernando e Anolice e o irmão Luis
e Óie mondam porobéris poro Mariano Flores

egor, que no dia 16 completou 7 anos.
.

No foto Victor, que dia 21 d' .

seus 10 oninhos Su
e lonelro comemorou

será com o�igo: �of::�r:'OçãO

parabéns para a gatinha Maria Eduarda

f. Guntber. que dia l1 complet?u � anos:
Os pais Charles e Man�ela e � �rma MarIa

luila desejam inultas tehcldades.

Parabéns poro o fofinh B

..,. '�l -

que dia 22 comemo�o runo de Oliveira Borrineli
u seus 6 meses de vida.

'

"
.' MariO lacobi. comemora

\\0 toto a ga\inba lulla . nbos Os pais mandam
. seUs 1l anl

.

neste domIngo: .. '1'loS e felicidades\
mUItOS ue
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Aprovado pesquiso com células-tronco
Empresa recebeu permissão federal para estudo com oito a dez pacientes
NOVAYORK

Uma companhia de biotecno
logia norte-americana informou·
que planeja começar nesse verão
(inverno no hemisfério sul) o pri
meiro estudo no mundo de um

tratamento baseado em células
.tronco embrionárias. O projeto é

aguardado hámuito tempo e tem
como objetivo o tratamento de le
sões da medula espinhal. .

'1\ empresa conseguiu per
missão federal nesta semana

para injetar de oito a dez pacien
tes com células-tronco derivadas
de células embrionárias", disse
Thomas Okarma, presidente da
Geron Corp., da Califórnia.

Os pacientes serão paraplégí-.
cos,

.

que podem usar os braços,
.

mas não podem andar. Eles rece
berão 'um� úni�a injeção duas
semé\llas após seus ferimentos ..
"O estudo planeja testar a se

gurança do procedimento, mas
médicos também' buscarão me

lhorias como a volta da sensibi
lidade ou movimento nas per
nas", disse Okarma.

Independentemente de seus

resultados, o estudo irá marcar

um novo capítulo na controversa

história da pesquisa com células
tronco embrionárias nos Estados
Unidos - um campo em que o de
bate saiu do laboratório hámuito
tempo e foi parar na política na

cional. "É um marco importante
de avanço para o campo" porque
a Geron passou nos requisitos de
segurança necessários para con

seguir uma aprovação federal,
disse Ed Baetge, cientista chefe
daNovocell Inc. A companhia de
Baetge espera começar um teste
semelhante para o tratamento da
diabete em alguns anos.'

As células-tronco embrioná
rias podem se desenvolver em

qualquer célula do corpo e cien
tistas esperam há muito tempo
poder criar tecidos substitutivos
para, tratar uma variedade de te
cidos: No entanto, a pesquisa é
controversa porque os embriões
são destruídos para a obtenção
das células.

O presidente Barack Obama
prometeu relaxar as restrições
da administração Bush sobre o

financiamento federal para esse

tipo de pesquisa.

AGÊNCIA ESTADO
<'

Células-tronco em desenvolvimento. Pacientes que receberão as injeções serão paraplégicos

o presidente dos Estados Unidos, Barack Obamo, assinou ontem uma ordem executivo determinando o fechamento do
prisão de Guantónamo no prazo de um ano. Obama também exigiu'a suspensão de interrogatórios violentos contra

suspeitos de terrorismo. O presidente também ordenou o fechamento de prisões secretos do CIA (Agência Central de
Inteligência Americano). A medida era cobrado por g-rupos de Direitos Humanos do mundo inteiro.

Desmatamento cai 82%
na Amazônia em 2008

O desmatamento na Ama
zônia entre agosto e dezem
bro de 2008 caiu 82% em

relação ao mesmo período do
ano anterior, de acordo com

dados divulgados ontem, pela
organização não-governa
mental Imazon (Instituto do
Homem e Meio Ambiente da
Amazônia}. O monitoramen
to registrou 635 quilômetros
quadrados de desmate entre
os meses pesquísadqs, contra
3.433 quilômetros quadrados
no mesmo intervalo em 2007.
Em novembro de 2008, os sa

télites do Imazon detectaram
61 quilômetros quadrados de

o desmatamento na Amazônia

� Legal, área 94% menor do

�. que a registrada em 2007. O
tamanho da devastação no

mês de dezembro caiu e che
gou a 50 quilômetros quadra
dos, redução de 27% entre
2007 e 2008.

No entanto, o desmata
mento pode ser muito maior,
porque a região fica encober
ta por nuvens que dificul
tam o trabalho dos satélites,
como reconhece a entidade.
Os dados de desmatamento
nesse período podem estar.
subestimados, pois nesses

dois meses houve grande co

bertura de nuvens na região;
correspondendo a 68% em

_ novembro e de 73% em de
zembro.

O monitoramento do Ima
zon é paralelo ao levantamen
to oficial, do Inpe (Instituto
Nacional de Pesquisas Espa
ciais). Por causa das condições
de visibilidade nos últimos
meses do ano, o Inpe prefe-.
riu interromper a divulgação
mensal do desmatamento e

vai apresentar os dados conso
lidados para o período no fim
de fevereiro.
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As vantagens da franqueza
educada no ambiente de trabalho

Num seminário que fizemos com diretores e

gerentes de empresas, um dos mais sérios proble
mas discutidos foi em relação à dificuldade que
os dirigentes têm de falar a verdade a seus subor
dinados e mais ainda a seus colegas de direção
ou gerência e ainda mais a seus superióres. Todos
afirmaram que não podem dizer o que realmente

pensam e que o resultado é a criação de um am

biente de falsidade e mentira que acaba por conta
minar toda a empresa e seu desenvolvimento.

Seria mais fácil se pudéssemos falar a verdade
sobre o que pensamos sobre as pessoas sem que
elas se ofendessem, disseram vários participantes.
Falta franqueza f! lealdade, mas não vemos como

mudar, disseram outros. Alguns ainda disseram

que se sentem num teatro. Elogiar na presença

e criticar pelas costas foi citado como sendo um

comportamento mais que comum no ambiente

empresarial, gerando desmotivação e estresse.

Como mudar?
As conclusões do grupo foram no sentindo de

que temos que nos reeducar para separar a pes
soa do erro que ela possa ter cometido. Também
temos que aprender a aceitar críticas sobre nos

so comportamento sem nos sentirmos afetiva
mente abalados e emocionalmente destruídos.
O mal da falsidade e da deslealdade será sempre
maior. Por outro lado, temos que aprender a fa-

.

zer críticas e a emitir nossas opiniões de forma
a demonstrar franqueza e lealdade, mas com po
lidez e educação.

A verdade é que devemos fugir do autoen- ,

INDICADORES CÂMBIO

gano de que poderemos construir um clima posi
tivo em nossas empresas sem enfrentar com cora

gem e decisão os males advindos da deslealdade
e da ausência de franqueza nas relações interpes
soais. Estamos em tempos que exigem mudanças
corajosas. E uma das mudanças necessárias e de

sejadas é a criação de um ambiente de trabalho
cada vez mais leal e franco.

E, quando pensarmos ser impossível mudar,
temos que lembrar que mudanças inimagináveis
estão ocorrendo em nossos dias, como a eleição
e posse do presidente americano Barack Obama,
por exemplo .

E, se agora é tempo de mudar, vamos mudar
sem perder tempo.

Pense nisso. Sucesso!

DA MESA PARA O BOLSO

I íNDICE VARIAÇÃO MOEDA
IBOVESPA 0,61%

. Dólar comercial (RS)
�---------l

furo (em USS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,337 2,339 0,13%
3,018 3,024 0,22%

IPCA-15 fica em·O,40% em janeiro
Aceleração de 0,34% para 0,72% dos alimentos ajudou na inflação
RIO DE JANEIRO

O IPCA-15 (Índice de Pre

ços ao' Consumidor Amplo-
15), considerado uma prévia
da inflação oficial, teve' varia
ção de 0,40% em janeiro, fi
cando acima da taxa de 0,29%
do mês anterior, mas abaixo
do 0,70% do mesmo período
do ano anterior. De acordo
com os dados divulgados on

tem pelo IBGE (Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatísti

ca), a aceleração reflete a alta
dos alimentos e o impacto do
reajuste das tarifas de ônibus.
Nos 12 meses encerrados em

janeiro, o indicador acumula
avanço de 5,79%.

-

Os alimentas sofreram ace

leração de 0,34% para 0,72%
um mês para o outro. Foram

registrados preços mais eleva
dos de produtos in' natura, a

exemplo das frutas (de 0,91%
em dezembro para 2,41% em

janeiro) e da batata-inglesa (de
2,40% para 11,87%), e bebi
das, com destaque para cer

veja (de -0,33% para 2-,11.%)
e refrigerantes (de 0,74% para
-2,00%).

A alta de 2,35% das tarifas
dos ônibus urbanos em janeí- .

ro representou 0,09 ponto per
centual de contribuição para o

avanço do IPCA-15 no mês. O
resultado refletiu os aumentos
de 3,77% na região metropoli
tana do Rio de Janeiro; 4,76%
em Belo'Horizonte; 4,25% em

Salvador; 10% em Belém; e

1,13% em Curitiba - onde não
foi aplicado reajuste sobre a

tarifa promocional cobrada
-aos domingos. Subiram-ainda
as tarifas dos ônibus intermu
nicipais (3,24%) e interesta
duais (2,31%).

No entanto, a forte queda dos
preços de carros novos (-5,08%)
e usados (-3,77%) fez com que
o grupo Transportes registrasse
ligeira deflação de 0,01%.

A taxa do grupo habitação
também ficou mais alta em ja-

.

neíro, passando de 0,32% para
0,50%, com o avanço dos alu
guéis, de 0,56% para 1,01%, e

dos condomínios, de -0,08%
para 1,09%. Os artigos de ves
tuário também subiram de
0,78% para 0,84% de um mês

para o outro.
.

Preços mais elevados registrados sõo dos produt '" in naturo� como as frutas, de 0,91% para 2,41%

I

I
, I
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* GEHlELLI RODRIGUES, JNTERINA

Força feminina
A jaraguaense Maysa Pianezer (foto), 34 anos, já está se

preparando poro novos desafios em 2009. Depois de um 2008
recheado de conquistas, com o Copo Contestado, no catego
ria batom, e o segundo lugar no Campeonato Catarinense de
Motovelocidade, pelo categoria júnior, o atleta pretende ter
um ano ainda melhor. Poro quem quer ver Maysa nos pistas
pode anotar no agendo: o Copo Contestado começo no dia 7
de fevereiro, em Massaranduba. Maysa compete com o apoio
de Romaq Kits, Charles Motos, Street Cor, Nene Motos, Ramos
Financeiro, Roauto Automóveis e Cervejas Espoller.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Pelo sexto vez consecutivo o técnico Fernando Ferretti realizo o "Está
gio Supervisionado Malwee Futsol". O início dos atividades aconteceu
ontem e reuniu cerco de 50 pessoas. Entre eles, técnicos de todo o

,

Brásil, do Equador, Argentino, Colômbia e brasileiros que atuam no

Inglaterra, Alemanha e Japão. Os profissionais ocompon
.

rom os

treinamentos do pré-te rodo da Mal,wee e assistiram pa os

igtegrantes do comi

E�ALTA
O Brusque está mostrando que entreu no Catarinense poro lnce- '

modar. O time derrotou um dos favoritos 00 título: o Figu�irense.
A vitória por 1 xO deve embolar,�ois ainda a equipe, que fez uma

excelente temporada em 2008. E só uma pena não poderver o Ju
ventus na telinha este ano e um dos protagonistas dessa história é
o Brusque, que não de anc�s poro o tricolor na Divisãq Es ecial
do ano passado.

cf "

�:� ':,

·DO INTERIOR
OS resultados do primelra roduda do Campeonato PIJrJlista 2009
mostraram que este ano o competição, mais uma vez, será mer

cada pelo equilíbrio entre os times do capital e do interior. Os
"pequenos" de São Paulo não são tão pequenos como parece. Bra
gontino, Mirossol e São Caetano venceram foro de coso e demons
tram que lutarão com.os grandes pelo primeiro colocação até as

últimos partidos do prim . fase. Dos "favor�tos" apenas Palmei-
ras e Santos vencer�m. S u.lo e Corinthions tropeçorant�entrode coso diante de Itilono fueri, resp,ctlvámente; Vbmp'Jver se
o tendência se confirmá n próximos rodados.

�
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REVELAÇÃO

"Um dia vou ser o

melhor do.mundo"
Cabreúva faz planos para Malwee e Seleção
JARAGUÁ DO SUL

Ele fez o caminho inverso dos
jogadores de futsal, se destacou
nos times por onde passou e hoje
é considerado uma revelação.
Paulo Henrique Mendonça dos
Santos, 25 anos, mais conhecido
como Cabreúva, tem um sonho:
ser o melhor jogador de futsal do
mundo. E no que depender dele,
daqui quatro anos, estará em Zu

rique, naAlemanha, recebendo o
título da Fifa.

Cabreúva é considerado um

jogador de habilidade e, pormui
tas vezes, chega a ser compara
do com o ídolo Falcão. Mas ele
discorda: "eu acho que não tem
nada a ver, é indiscutível que ele
é o melhor do mundo". Para ele,
estar na Malwee já é um passo
para alcançar o seu objetivo. O
craque jáera sondadopela direto
ria da equipe jaraguaense há dois
anos. "O fato dos três melhores
do mundo estarem aqui (Falcão,
Lenísio e Tiago) já é o suficiente
para querer jogar na Malwee". E
se destacar em meio a tantas es

trelas é mais um desafio. ''Você
jogar em um time pequeno é fá
cil. Quero ver jogar em um time
commuitos craques", analisa Ca
breúva, que emenda: "se eu que
ro ser o melhor do mundo tenho

que me destacar aqui também".

''Agora chegou
a minha vez"

Sobre. sua história no futsal,
Cabreúva disse que fez o cami
nho inverso da maioria. ''l\té os

18 anos jogava cainpo. Por falta
de opção, estava pensando em

parar, foi quando um cara me

convidou para fazer um teste no
futsal". De lá para cá, o ala jogou
no Vila Galvão, Corinthians/Ba
ruerí, São Paulo/Barueri, Barueri,
São Caetano, na Espanha, Intelli
e na Unisul. Ele também é cons
tantemente convocado para a Se

leção Brasileira. 'Ano passado eu

sabia que não estaria sempre na

Seleção, mas, com essa nova ge
ração, agora chegou aminha vez,
jogando aqui com certeza serei
mais lembrado".

Cobreúvo: ''trabalhando na Malwee tenjlo certeza que serei mais lembrado"
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CARIOCA

Hoje a bola vai rolar no Rio
Flu, Bota e Vasco tentam impedir o tricampeonato do Flamengo
DA REDAÇÃO
o ano de 2009 InICIa ofi

cialmente hoje para os times
cariocas. O pontapé' inicial
do Campeonato Carioca tem
dois dos grandes na disputa:
Botafogo e Vasco. Flamengo e

Fluminense entram em campo
apenas amanhã. Esses quatro
sempre despontam como fa
voritos, mas o Flamengo, atual
bicampeão, tem uma moti

vação especial: buscar o seu

quinto tricampeonato estadu
al. O time rubro-negro pega o

Friburguense, amanhã às 17h.

Botafogo e Vasco remonta
ram os seus times depois de
um 2008 decepcionante. O

Fogão, que enfrenta fora o Bo
avista, às 16 horas de hoje, já
está com o time montado para
a estréia. O técnico Nei Fran
co avisou- que o time está bem
ofensivamente, com jogadores
rápidos que vão incomodar
neste Carioca.

Já o Vasco, pega o Ameri
cano, às 18h15. O time cruz

maltino inicia a temporada
com uma nova mentalidade,
um novo planejamento e com

um elenco completamente re

novado. Além disso, o clube
saiu da mesmice quando es

colheu o seu novo treinador.
Em vez de Antônio Lopes e

Renato Gaúcho, o nome da
vez é Dorival Júnior. Do time

rebaixado, apenas 11 jogado
res permaneceram, destaques
para os jovens Alan Kardec e

Alex Teixeira. Para se ter uma

idéia da mudança do grupo, o

time. da Colina contratou 18

3a Rodada
Hoje

,

18h15 - Avaí x Chapecoense
20h30 - Metropolitano x Criciúma
Amanhã
16h - Joinville x Figueirense
17h - Atlético de Ibirama x Tubarão
17h - Marcílio Dias x Brusque

Hoje
16h - Grêmio x Esportivó
18h30 - Canoas x Juventude
Amanhã
17h - S.ão José POA x Internacional
17h - Santa Cruz-RS x Avenida
17h - São Luiz x Novo Hamburgo
17h - Ypiranga-RS x Veranópolis
19h10 - Caxias-RS x Internacional SM

2a Rodada
Hoje
16h - Ituano x Guarani
17h - Palmeiras x Mogi Mirim
18h30 - São Caetano x Santo André
19h10 - Ponte Preta x Paulista
19h10 - Mirassol x Marília
Amanhã
11 h - Guaratinguetá x Botafogo,SP
17h - Portuguesa x São Paulo
17h - Bragantino x Corinthians
19h10 - Noroeste x Santos
19h10 - Barueri x Oeste

Elenco do Fluminense treinou forte para estrear amanhã, às 19h15, contra o Cabofriense fora de coso

1a Rodada

Hoje
16h - J. Malucelli x Paraná
20h30 - Paranavaí x Londrina
Amanhã
16h30 - Foz do Iguaçu x Nacional-PR
16h30 - Eng. Beltrão x Toledo
16h30 - Cianorte x Castavel
17h - Rio Branco-PR x Atlético-PR
19h - Coritiba x Iraty

nos, eles prometem surpre
ender nesta edição. Vale
destacar o Duque de Caxias,
que fez bonito na Série C e

conseguiu o acesso à Segun
dona. Madureira, Volta Re
donda, Americano. e Cabo
friense costumam incomodar
os grandes, enquanto o tradi
cional Bangu está de volta à
elite carioca e trouxe consigo
o estreante Tigres, clube no

vato com uma estrutura de
primeira linha.

1a Rodada
Hoje
16h - Macaé x Volta Redonda
,16h - Mesquita x Bangu
16h - Madureira.x Resende
16h - Boavista-RJ x Botafogo

'

18h15 - Vasco x Americano
20h30 - Duque de Caxias x Tigres-RJ
Amanhã
17h - Flamengo x Friburguense
19h15 - Cabofriense x Fluminense

atletas para a disputa do Ca
rioca, da Copa do Brasil e da

Segundona.
Quanto aos times peque-

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVAALIANÇA

.

RIÓ CERRO II • JARAGUA DO SUUSC
Convida todos' os sócios para participarem da
Assembleia Ordinária que será realizada

Data: 31/01/09 Horário: 15 horas
Local: na sede da sociedade

Assuntos: Prestação de-contas de 2008
.

Assuntos Gerais
'

Presidente·Waldino Homburg,

Para agendar:
Data: 29,01,2009,
Horário: das 14h às 18h.
Local: Centro de Profissionais Liberais - CPL (Esquina com 'R_ Marina Frutuoso e R, Donaldo Gehring)
Investimento: R$200,00 (duzentos reais).
Será concedido um desconto de 10% a partir do segundo inscrito da mesma empresa,
Inscrições: www.institutocassuli.com.br ou 3371-7522 tratar com Rafael.
Paleslrante: Prof. Dr, Livio Augusto de Sillos (MBA em Direito Tributário pela FGV, Professor do Curso de Imposto de Renda do Instituto
Trevisan)," 6 '

-

Painel de debatedores: Wilson José Watzko (WEG), João Bizatl'l!i'(Marisol) e lIário Bruch (Bruch Contabilidade),

MUDANÇAS NO REGIME TRIBUTÁRIO:

Massa aprova as mudanças
As profundos mudanças no regulamento técnico do Fórmula 1 foram aprova

dos por Felipe Mossa. Depois dos testes no circuito de Mugello, o brasileiro disse
ter gostado de guiar o Ferrari F60, e comparou o novo corro o um kart. "Deixamos
de ter um corro cheio de cargo aerodinâmico e agora pilotamos algo como um

kart. A habilidade dos pilotos vai contar muito mais", afirmou.

- Painel de debatea- .

Tendo em vista a Lei n° 11.638 e Media Provisória 44912008, que estabelecem mudanças no Regime' Tributário, há novas regras a

serem aplicadas na Apuração de Lucro Real das empresas em relação ao Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2008,
Para esclarecer e facilitar o trabalho de administradores, contadores, advogados; controllers, auditores, consultores e outros

profissionais interessados, o Instituto Cassuli promoverá um Painel de uebates sobre o assunto. A proposta do Painel é prestar
esclarecimentos e promover o debate sobre questões práticas para a operacionalização correta da Apuração do Lucro Real. Este é um

assunto urgente e oportuno, uma vez que este procedimento contábil/financeiro envolve interesses significativos e importantes para as

empresas.
, Os participantes terão oportunidade de discutir questões concretas, por isso espera-se uma tarde de trabalho proveitosa, e a

aprendizagem terá aplicaçãó direta e imediata para as empresas. Serão abordados os temas:

1) - Principais mudanças nos critérios contábeis promovidaspeta Lei 11.638 e MP 449, que podem afetar a apuração
do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
2) . Observações sobre o Regime Tributário de Transição (RTT);
3) . Elementos de auxilio para a escolha da opção (RTT X Princfpios Contábeis da Lei 11.638/07), .
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A promoção Carro Usado TV Nova é restrito à compra de carros usados.O modelo do televisão do promoção é CCE 21" Tela Plano HPS-2199FS. Ao receber
qualquer desconto, perde-se o direito ao Prêmio(Televisão). A validade da promoção é de 20/01/2009 a 31/0112009. A foto é meramente ilustrativa. Compras à

C I
"

'f:prazo sujeitas à aprovação de crédito. araguá Auto E ite l'
www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 47 3274 6000 Uma relação de confiança. ��
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