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Bicheiro e filha
são transferidos
Ademir Bell, o Adi, e o filho Bianca
Bell, presos na Operação Game Over,
foram transferidos temporariamente
do Presídio de Jaraguá do Sul.
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Busco pelo FGTS
continua grande
De acordo com gerente da Caixa
Econômica Federal, cerca de RS 5
milhões já foram liberados, mas quantia
deve ultrapassar os RS'15 milhões.
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Uma pesquisa da Escola de Enferma
gem da USP revela que o altruísmo, o
consenso geral da família e saber o

desejo do doador em vida, influen
cia na decisão da doação de órgãos.

,

,Para realizar o estudo, o enfermeiro
Valdir Moreira Cinque entrevistou
16 familiares de doadores mortos,
que autorizaram a doação e acom

panharam o processo.
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Duelos regionais
marcam rodadas

Bmsileirão tem
tabela definida Visite o apartamento decorado
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Fim-de-semana de clássicos em Santo Catarina,
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.
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Jogos iniciam no dia 9 de moia, São Paulo,
o atual campeão, estréia foro contra o Flu.
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VEJA TAMBÉM ENTREVISTA COM DIRETOR DO FESTIVAL

MUNDIAL DE
HANDEBOL
Jaroguá será
uma dos sedes
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Uma odisséia em

quatro filmes
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OPINIÃO----------
DO LEITOR

CHARGE
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Novo ano, velhos

problemas...
Todo início de ano a história se repe

te. Muitos sonhos, novos projetos, espe
ranças renovadas. Chegamos a acreditar
que todas as coisas ruins vividas no ano

que se foi desaparecerão da noite para o

dia num simples passe de mágica. Mas
não demora muito para percebermos
que tudo era só ilusão. Aos poucos a

vida volta à rotina: os mesmos amigos, o
mesmo trabalho, os mesmos problemas.
E que bom seria se, ao menos, tudo pu
desse continuar a ser como era no ano

que passou, porque se a crise política,
social e econômica que assola o país não
for freada, logo teremos menos trabalho e

mais problemas.
E os amigos? Na hora do aperto, é pos

sível que também tenhamos menos amigos.'
Estamos vivendo em meio a um verdadeiro
terrorismo: a violência econômica-política
legitimada por parte dos nossos ilustres re

presentantes e pactuada pela ordem mun

dial, o desequilíbrio ecológico do planeta, a
fome, a falta de educação e o subdesenvolvi
mento de quase dois terços da humanidade,
dentre tantos outros.

Afinal, quem está realmente preocupado
em fazer algo para mudar essa triste realida
de? Vivemos uma democracia segmentada,
com ações de poucos para poucos, num total
desvirtuamento da representação popular.

Precisamos resgatar nossos valores éticos,
morais, sociais e políticos; abrir mão dos in
teresses individuais e pensar coletivamen
te. Não é ruim ter esperança, pois ela nos

dá forças para seguir em frente. Más o que
nos falta é ATITUDE!

JAIR PEDRI, ACADÊMICO DE !J!ltEJW

Conflito político europeu eu energia
Os textos para esta coluna deverão ter no múximo 2,000 caracteres e podem' ser
enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatorio
informar nome completo. profissão. 'CPF e ' telefone (' não serão publicados).

JOSÉ ALEXANDRE ALTAHYDE HAGE,
CONSULTOR DO NÚCLEO DE NtGÓCIOS
iNTERNACiONAIS TREVISAN CONSULTORIA

o continente europeu conhece há mui
to tempo a politização da energia. Embora
possa haver lideranças estranhando o uso

político que se faz dela, não devemos nos
esquecer que foi justamente isso o que fi
zeram Reino Unido e França no término
da Primeira GuerraMundial, ao pércebe
rem que o espólio deixado pelo Império
Otomano, Oriente Médio, deveria ser

resguardado pelo poder anglo-francês. E
qual seria o motivo? O petróleo. É claro

que o atual conflito político-energético
envolvendo a Rússia, a Ucrânia e quase
todo o continente é de outra caracterís

'tica, de tempo diferente e com outros

atores, mas a essência do tema continua
a mesma: disputa de poder e influência

política.
A Rússia sempre faz uso político da

energia, do gás natural. É urn estado que
procura ascender política e economica-

PONTO DE VISTA

mente como grande potência, que vá além
-

da bomba nuclear. O país vê na energia
urnmodo de influenciar negócios políti
cos e econômicos da Europa. Contudo,
há ainda urna questão geopolítica que tal
vez não houvesse sido contemplada pelo
Kremlin nos últimos dez anos: a posição
política e geoestratégica da Ucrânia,

A Ucrânia é urn entroncamento pri
vilegiado dos gasodutos que ligam os

produtores do oriente russo e Ásia Cen
tral aos centros consumidores da Europa
Ocidental. Perto de 80% do 'gás natural é
transportado viaUcrânia. Por isso, não resta
dúvida de que a posição confere um míni
mo de poder a Kiev, não somente para fa
zer frente ao poder russo, porque a Ucrânia
não deixa de ser urna chancela que aRússia
tem de tratar bem para escoar sua energia,
mas também pode ser urn trunfo contra a

Europa Ocidental, que pode tornar-se tri
butária ucraniana. No fundo, este país é
uma espécie de Paraguai, que joga com dois

grandes e procura compensações, como foi

observado nas negociações dos anos 1970
com Itaipu e Corpus.

O atual desenho dos gasodutos que pas
sam pela Ucrânia só teria propósito se ain
da houvesse a União Soviética e sua cen

tralização do poder, conferindo a Moscou
a primazia sobre negociações de petróleo e

gás natural, tendo no vizinho báltico apenas
um agregado. Mas sendo este vizinho um

ente soberano, após os destroços da União
Soviética, fica muito complicado anular'
decisões que possam ser feitas pelos go-

,

vernantes de Kiev. Afinal, como sobera
nia, a Ucrânia tem o direito de usufruir
economicamente de sua posição geográ
fica e logística em relação ao transporte
de 'gás natural, mesmo desagradando
fortemente os mandatários russos, caso

do premíê Vladimir Putin. No entanto, a

figura que menos impere .nesse tipo de
conflito é a do direito dos tratados.

Assim, continua a haver urn mal-estar

que o fim da União Soviética não elimi
nou em 1991, talvez inconscientemente.
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FALA Aí!

" Tenho filho de oito
anos, elo está
com medo. "

JOSUÉ BRESSANO DE CAMARGO,
MORADOR DA VILA RAU,

com a casa alagada na noite de

terça-feira e ameaçada por
deslizamento de terra.

" Tentamos salvar
o que foi possível. "

MAIA BERNADETE URBANSKJ,
. VIZINHA DA PISTA DE ATLETISMO

NA TlFA MARTINS,
apontando a obra como responsável

pela inundação do casa.

" Nõo tem como

projetar o quebra
de caixa. "

JOSÉ PAPp, SECRETÁRIO
MUNICIPAL DA FAZENDA,

sobre desconto de IPTU a ser concedido

para imóveis afetados pelos chuvas.

LIXO
Projeto do ex-vereador Ronaldo Rauli
no (PDU aprovado pelo Câmara proi
bindo o depósito de lixo de qualquer
natureza em áreas não destinados

pelo Prefeitura foi vetado pelo prefeito
Cecília Konell (DEM). No entendimento
jurídico, uma 'invasão' em assunto de
exclusivo competência dó município.
Hoje secretário municipal de Esporte,
Raulino foi o campeão em projetos
vetados nos últimos quatro anos pelo
ex-prefeito Moacir Bertoldi (PMDB).

.

. Haja peroba!
A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados diz que vai baixar ato poro tornar
o pagamento do ajudo de custo aos parlamentares, no início dos sessões
legislativos, proporcional uns dias tr.abalhados. Mos, como nem tudo é o

que se vê, o medido só valerá em janeiro de 2011, quando o novo presidente
do Repúblico, senadores, governadores e deputados já estiverem eleitos. A
ajudo atual equivale 00 salário mensal de RS 16.510,09. E foi pago no do
mingo passado aos 509 parlamentares que foram votar no eleição do novo

presidente do Coso. Incluindo seis deles que reassumiram o cargo por um
dia só poro votar naquela sessão, já que são secretários de estados. Mos
não fico nisso. A cada mês de dezembro, o mesmo valor é pago poro os que
compareceram o dois terços dos sessões realizados durante o ano. Assim,
somando o tal ajudo de custo pago agora e o 13°, são quinze salários anuais.
Uma aberração praticado com o dinheiro público e respaldado há décadas
por eles mesmos.

POSITIVO
Projeto do senadora Fátima Cleide
(PT-RO) prevê fixar o número má
ximo de alunos por turma M pré
escola e no ensino fundamental e
médio. A senadora propõe que no

pré-escola e nos dois anos iniciais
do ensino fundamental haja até 2J
alunos por classe. E que nos anos

subsequentes do ensino fundo"
mentol e no ensino médio os solos
de aula tenham até 35 alunos. De
fato, não dá mais poro admitir sa
Ias de aula abarrotadas de alunos,
onde ninguém aprende nada.

CÂMARA•••
A reformo do prédio do Câmara Jara
guá era reivindicação antiga, já que
o prédio apresentava infiltrações em

paredes, vazamentos em banheiros
e infestação de cupins em móveis
e documentos, informo a assessoria
de comunicação do Legislativo. Pro
blemas tão antigos, diga-se, que já
vieram no pacote da compro do ex

prédio, por RS 350 mil e à toque de
caixa, no gestão do ex-vereador Afonso
Piazera Neto (PR).

PREFEITURA•••
Em avaliação feito por um grupo de
vereadores, o imóvel foi considerado .

como ideal poro o Legislativo. Depois
se gostou mais uns seiscentos paus
poro adaptá-lo. Tão ideal quanto o

prédio onde está o Prefeitura. Com
prado Q prazo por RS 8 milhões, uma
dívida que cresceu para RS 12 milhões
por conta de atraso nos prestações
acrescido de juros multas e etecétera.
Nos dois casos, o suficiente poro se

construir prédios próprios.
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DESESPERO 1
A falto de representação político poro interferir no liberação de re

cursos estaduais e federais paro obras emergenciais em Jaraguá d�,
Sul tem deixado o secretório da Reconstrução Ingo Robl de cabelos em
pé. Cálculos indicam que serão precisos pelo menos RS 30 milhões. A
coluna tem uma sugestão: façam um mutirão de caça a deputados e

senadores eleitos em 2002 e 2006 votados aqui, a maioria deles muito
mais preocupados com suas cidades de origem.

E-AGORA? 1
Em 2006, os eleitores de Jaraguó e região, tinham três opções de can
didaturas 10cais:'Carione Pavanello (DEM), Diter Janssen (PP) e Dionei
Walter do Silva (PU) e Carlos Chio�ini (PMDB), I r�s Konell (
e 'Evaldo Junkes (Plt só para citar os mais conh 5, como condi
tos à Assembléia Legislativa. Além de Ronaldo Raulino (PL) e Sebastiã
Camargo (PU para a Câmara dos Deputados.

��AGORA? 2 , J;ii;·�ii
Se o maioria dos eleitores entendeu que nenhum deles estava ap _

poro representar os interesses do cidade e, por extensão, do Vale d()
Itopocu, agora têm o obrigação de se juntarem às autoridades do mu;:
nicipio em busco de recursos, co�ro�do e exigindo dâqueles nos quo'

m uma I!QstuW que nos tire.e�ufoco. inclue
dores da legislatura passada "do atual, q

poro candidatos de outros regiões.

NO LIMITE
O;'pessool da Defes9 Civil de J á está o pôntQêtl� jogar o to
Não o fazem porque têm brios e responsabilidades poro com o comu
nidade. É que, pelo falto de material humano, muito aquém dos neces
sidodes, o volume 'de trabalho, sempre prejudicado com mais chuvas,
levo 00 limite do resistência físico- psicológico\

.

%

PERDAS TOTAIS
A previsão é do Sindicato dos Trobathadore� Rurais de Joroguó: serão
ne�ssários pele menos dois anos poro que o atividade volte à norm�;
I.ida�edepois dos chuvas de nov�,Q1��o. Aipim prQd;��ido no município,
pór éxemplo, é prQduto que desaparecerá nesse período. Por conto dis,:;
so, o solução é trozer de outras regiões produtoras, com o preço lá em

cimo, é cloro. A banana também estó no conto dos prejuízos.

politica@ocorreiodopovo.com.br

'cassuli

Cassuli Advogadas Associados OAB/se 397!99

Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 47 33717511 • Fax 47 32751820
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POLíTICA----------

Felipe Voigt completa secretariado
Prefeito reeleitomuda estrutura de governo, que passa de cinco para seis pastas

CAROLINA ToMASELLI

A EQUIPE-----------------

SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
José do Cruz (Zeca do laje). Foi
candidato o vice-prefeito pelo
PTem 2004.

EDUCAÇÃO, CUlTURA, ESPORTE E LAZER
Harildo Konell (PP). Foi titular do
secretario no governo de Osvaldo Jurk.
No primeiro gestão de Felipe Voigt,
foi secretório de Agricultura.

OBRAS E SERViÇOS URBANOS
Rubens Fiedler. Estava no

comando do posto desde junho
de 2006.'

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Denílson Weiss. Experiente,na posto. A
primeiro nomeação ocorreu junho de
2003, no governo do prefeito Osvaldo
Jurk (PMDB)

Procurador adianta que deverá ser criado um fundo para gerir recursos

- Codejas é prioridade na

, segunda etapa da reforma
JARAGUÁ DO SUL

A reestruturação da Codejas
',' (Companhia de Desenvolvimen
to de Jaraguá do Sul) é a priori
dade da Procuradoria-geral do

município na segunda etapa de
reformulação da estrutura admi
nistrativa da Prefeitura. Quem
informa é o procurador Valmir
Elói, adiantando que o governo
trabalha em cima de propostas
para fazer com que a companhia,
uma empresa de economia mista
onde omunicípio é o sóciomajo
ritário, saia do vermelho e volte a

funcionar efetivamente.
O procurador adianta que a

Codejas, que permite a contra

, tação de mão-de-obra imediata,
poderá ficar responsável por
ações pontuais para recupera

- ção de espaços públicos atingi
� dos pelas chuvas de novembro.

� A construção e manutenção de
� praças públicas e cemitérios e a

fiscalização e construção das cal-

çadas também ficarão a cargo da

autarquia. Deverá ser criado um
" fundo,municipal, de desenvolvi
mento urbana, para diminuir a

carga tributária incidente sobre
Os serviços executados.

,

Elói ressalta quepor enquanto
'� propostas não são conclusivas,
e continuam sendo discutidas e

avaliadas pelos próximos dias.
Ainda não há data para finaliza
ção do texto, mas a previsão é de
que o projeto seja enviado para
apreciação dos vereadores até o

final do mês.
O formato também não está

definido. Poderá ser um' projeto
de lei complementar único, ou
mais de um sobre a estrutura da
administração indireta, que in
clui as três fundações e as autar

quias, que inclui, além da Code

jas, o Issem e o Samae. O prazo é
de 90 dias a-partir da vigência do
novo organograma, já aprovado
pela Câmara.

AGRICULTURA, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO
Leonor Jacobi. Eleito vereador pelo
PP em outubro, se licenciou poro
assumir o cargo.

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ingrid Elis Roweder Eichenberger.
Permanece no cargo que assumiu
no início do primeiro governo
progressista.

Sessões devem
voltar pam 19h

SCHROEDER te neste segundo mandato, e

Único prefeito reeleito na na atual legislatura conta com

microrregião, Felipe Voigt (PP) dois vereadores, contra um

completou esta semana a no- na anterior. A nova estrutura

meação dos titulares para as também acomoda outros cín
seis secretarias do seu segun- co partidos que integraram
do governo. A estrutura foi a coligação: DEM, PSDB, PV;
remodelada para os próximos além do PP e PMDB.

quatro anos, e passa a contar Em relação ao governo
com seis, e não mais cinco anterior, o único titular que
pastas. O projeto que reestru- deixa o primeiro escalão é
tura a organização administra- Miriam Vogel, professora efe
tiva da Prefeitura foi aprovado tiva do município, que nesta

pela Câmara no final do ano gestão continua em cargo de
passado. comissão como diretora de es-

A novidade no primeiro cola. À exceção deste, com as

escalão é a Secretaria de Sane- indicações já definidas, outros
amento e Cestão Ambiental, cargos comissionados abaixo
criada por conta da municipa- do segundo ainda estão sendo
lização dos serviços de água e pelo estudados pelo prefeito.
esgoto, ainda na primeira ges- Na nova estrutura foram cria
tão. A pasta é responsável pela dos mais cargos em relação
execução das políticas de sa- a anterior, com aproximada
neamento básico, construir e mente 40. As nomeações de
operar obras de infra-estrutu- vem começar a sair depois que
ra de recursos hídricos, além Voigt voltar de Brasília, onde
de executar políticas públicas estará na próxima semana. Por

para minimizar os efeitos da enquanto, todos os comissio

exploração do meio ambiente. nados da primeira gestão con-

A titularidade da pasta fi- tinuam nas mesmas funções.
cou com o PT, que passou a

'

__

<'
-------

integrar o governo oficialmen-

As sessões na Câmara de

Jaraguá do Sul devem voltar
para as 19 horas. O pedido foi

,
" feito ontempor dirigentes sin
dicais, associações de mora

dores e outras entidades, em
reunião com os vereadores,
no Sindicato dos Químicos,

Outra mudança é que as

sessões poderão acontecer as

terças-feiras e quintas-feiras,
e não mais as segundas, data
das reuniões da Acijs e outras
entidades. As segundas e quar
tas-feiras serão destinadas às
reuniões das comissões.

O presidente da Câmara,
Jean Leutprecht (PC do B),
disse que a decisão ainda não
está sacramentada. Na segun
da-feira, às 10 horas, os vere
adores se reúnem para tratar
do assunto. Na terça-feira, é a

vez dos veículos de comuni

cação serem consultados. O

projeto de resolução deve ser

votado na quinta-feira.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OPERAÇÃO GAME OVER
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Bicheiro e filha são transferidos
Ademir e Byanca Bell ficarão presos em outros municípios por 15 dias
JARAGUÁ DO SUL

O bicheiro Ademir Bell, o

Adi, e a filha dele, Byanca Pame
la Bell, foram transferidos tem

porariamente de Jaraguá do Sul
para presídios de outras cidades,
no início dessa semana. Eles fo
ram presos na Operação Game
Over, em novembro de 2008, que
prendeu suspeitos de envolvi
mento com o jogo do bicho e a

máfia dos caça-níqueis no Norte
doEstado.

O pedido de transferência foi
feito pela juíza da Vara Criminal
de Jaraguá do Sul, Patrícia Nolli.
Segundo a assessoria de impren
sa da SSP (Secretaria de Segu
rança Pública), a alegação da
juíza para pedir a transferência
foi "manter a ordem pública e a

segurança-deles" .

Os dois devem voltar para o

município dentro de 15 dias. O
local onde eles estão é mantido
emsigilopeloDeap (Departamen
to de Administração Prisional de
Santa Catarina). Mas, segundo
informações extra-oficiais, Adi
estaria no Presídio de Joinville e

Byanca no Presídio deMafra. Já o
bicheiro José Wodzinski, o Zeca,

os filhos Vinícius e Everson Fer
nando Woclzinski, e a escrivã

aposentada Dilva Dolzan per
manecem no Presídio de Jaraguá
do Sul. A ex-delegada regional,
Jurema Wulf, está detida no 14°
Batalhão da Polícia Militar.

AUDIÊNCIAS
A Justiçamarcou as audiên

cias para ouvir testemunhas e

acusados na operação. A toma

da de depoimentos acontecerá
entre os dias 26 deste mês e 5 de

março, no Fórum de Jaraguá do
Sul. A lista dos advogados dos

suspeitos apresenta 93 nomes.

O interrogatório dos acusados foi
marcado para o dia 5 de março,
às 13h30.

A defesa de alguns denuncia
dos impetrou habeas corpus no

STJ (Superior Tribunal de Justi
ça) e no STF (Supremo Tribunal
Federal), mas até agora todos os

pedidos foram negados. OMinis
tério Público denunciou 21 pes
soas por envolvimentos com os

jogos de azar, no entanto 14 estão

respondendo em liberdade.

DAIANE ZANGHEUNI
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Loti (E) e o filho Vonesso mostram quorto onde bondidos trancaram o família
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Justiça pediu o transferência temporário de Byanca Bel! (E) e do pai, Ademir, por motivo de segurança

Família é refém de quadrilha
de assaltantes na Vila Lalau
JARAGUÁ DO SUL

Uma família virou alvo de
assaltantes na noite de quinta
feira. A residência, que fica na

esquina entre as ruas Dona
Matilde e Carlos Egert, na Vila
Lalau, foi invadida por três
homens armados por volta das
21h30. Os ladrões levaram R$
1,3 mil em dinheiro, quatro
relógios e cerca de R$ 4 mil
em jóias.

O analista de qualidade Al
mir Lindnei, 48 anos, conta que
ele e a mulher, Loti Lindner, 50,
estavam sentados numa mesa,
no segundo andar, quando es- .

cutaram os gritos da filha Va

nessa, de 24 anos. A jovem as

sistia televisão na sala, no piso
inferior. da casa, quando um

ladrão entrou e anunciou o as

salto. Em seguida, outro bandi
do entrou, surpreendeuAlmir e
Loti e os levou até a sala onde
Vanessa estava.

Em seguida, o mesmo ho
mem foi até o quarto da outra
filha, Fernanda, 20, que esta
va dormindo. Quando toda
a família foi rendida na sala,
um terceiro ladrão apareceu.
Enquanto eles ficavam sob a

mira de um revólver, os ou

tros bandidos vasculhavam a

casa. Segundo Almir, a filha
mais nova afirmou ter visto
um quarto homem ajudando a

procurar objetos de valor, mas
os demais familiares não per
ceberam.

Depois de roubarem o di
nheiro e as jóias, os ladrões
trancaram todos num quarto e

fugiram com o carro da família,
um Peugeot 307. O automóvel
foi abandonado e encontrado

pela Polícia Militar por volta
das 3h, a cerca de 500 metros
da residência. Até o fechamen
to desta llição os assaltantes
não haviam sido localizados.

JARAGUÁ DO SUL

Morre vítima
de ocidente

Uma das três pessoas atropeladas por
uma moto na quarta-feira, na Rua Bertha
Weege, morreu na madrugada de ontem no

Hospital São José. Nelson Hansen, 58 anos,
estava internado na tm em estado crítico
desde o acidente. O motociclista Sidnei
Kriget 24, teria ficodo sem visibilidade por
cousa do foral de um corra na pista contrá
ria e perdeu o controle da direção.

GUARAMIRIM

Piloto fica em

estado grave
Um acidente entre uma motocideta

com placos de Guaramirim e uma Kombi
dos Correios deixou uma pessoa gravemen
te ferida na tarde de ontem, na BR-280, em
Guaramirim (perto da Petrobras). O piloto
Anderson Alves Nunes, 23 anos, foi condu
zido de helicóptero para Joinville. Segundo
a Polícia Rodoviária Federal, a Kombi crU
zava a pista para entrar na Petrobras quan
do.a moto, que transitava no acostamento,
bateu na lateral do veículo.
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FGTS

a ajudante de cozinhaNilzaMa
ria Pedroso Silva, 28, que estava
na escola com quatro filhos, um
de apenas 28 dias.

Na manhã de ontem, a

grande preocupação de Nilza
era a dúvida de não saber para
onde ir. "A Prefeitura ligou pra
cá e pediu que a gente arru

masse nossas coisas. Falaram
em nos levar para um galpão.
Mas a gente não quer", disse.
"Tive meu filho aqui. Queria
um lugar melhor para eles",
acrescentou. Natural do Pa
raná, Nilza morava de alu
guel há quatro meses no Rio
Molha.

Raquel Cristina Becker Ma
Las, 18 anos, também está na

escola desde novembro e já
não agüenta mais a situação.
"As crianças até gostam.de fi
car aqui. Já se acostumaram,
mas não tem mais condições",

.

comentou.

GERAL--'---��-����,-----------�

Saques já ,chegam a R$ 5 milhões
Mas quantia total liberada deve ultrapassar os R$ 15 milhões
JARAGUÁ DO SUL

o movimento continua
intenso na sessão de libera
ção do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) na
agência da Caixa Econômica
Federal, em Jaraguá do Sul.
De acordo com o gerente geral
da Caixa, Warley Marcos Wel
ler, em média 60 pessoas são
atendidas por dia. O benefício
é direcionado aos trabalha
dores que tiveram suas casas

atingidas pelas fortes chuvas
de novembro de 2008.

Ainda de .acordo com o ge
rente, até ontem, foram libe
rados benefícios para quatro
mil trabalhadores. "Esse nú
mero inclui os atendimentos
feitos durante o mutirão no

Arthur Müller. Em saques, já
foram disponibilizados R$ 5
milhões. E estão bloqueados,
aceitos mas 'aguardando libe
ração, cerca de R$ 10 milhões.

Seguramente as liberações de
vem ultrapassar os R$ 15 mi

lhões", comenta.
\ Para quem encaminhou

a solicitação de liberação do
FGTS, o prazo normal é de

20 dias para poder sacar o

dinheiro. Um funcionário
da Caixa entrará em contato
com O trabalhador por telefo
ne avisando da data em que a

quantia estará disponível para
saque. "Caso ocorra algum
erro na documentação, o pro
cesso pode demorar um pouco
mais", alerta Weller. Segundo
ele, é preciso ficar atento ao

nome da rua que deve ser o

mesmo incluso no decreto de
Calamidade Pública decreta
do pela Defesa Civil.

Para quem teve prejuízos
com as enchentes de novem

bro e ainda não solicitou o be
-nefício, o prazo vai até 12 de
março;

É preciso primeiramente,
. solicitar junto à Defesa Civil
domunicípio uma declaração
de que o imóvel foi atingido.
Depois é preciso comparecer
à agência da Caixa, no setor
de FGTS, munido de uma

série de documentos (veja
quadro). A Caixa funciona
das 10h às 15h e-é possível
agendar no local, um horário
para atendimento. Cerca de 60 pessoas sôo atendidas por dia na sessão de FGTS da Caixa

FamHias desobrigados deixam
escola no Bairro Rio Molho

Quatro famílias que esta
vam alojadas há dois meses

na Escola Ribeirão Molha de
vem deixar hoje a instituição
por causa do início das aulas,
na próxima semana. Três de
las serão removidas na manhã
de hoje para casas de aluguel,
enquanto uma ficará no Cen
tro de Resgate Social (Bairro
Jaraguá Esquerdo) até a próxi
ma quinta-feira. A diretora de
habitação, Maristela Mene.
explica que a família ficará no
local enqúanto a situação da
energia elétrica é regularizada
na residência. As moradias fo
ram disponibilizadas através
de uma parceria entre a Pre
feitura e imobiliárias.

Os 23 desalojados tiveram
as casas interditadas durante
as enxurradas de novembro.
As famílias viviam na altura da

o sexta capela, onde ocorreu uma
Na manhã de ontem, Nilza se preocupava com o destino da família. A casa dela foi interditada durante a enxurrada queda de barreira. Uma delas é
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Mudanças pro.postas na Educação
Entre os projetos, secretaria Q'l1ermodificar e nuclear a estrutura física
GUARAMIRIM

A 'revolução educacional'
prometida pelo prefeito Nilson
Bylaardt será comandada pelas
mãos do secretário de Educação,
Antonio.Pa.cher Filho, o profes
sor Tonínho. Combater a falta
de estrutura em sala de aula e a

desmotivação de professores são

planos de base da nova adminis
tração, que pretende fazer um
grande remanejamento na estru
tura física.

"Vamos nuclear todas as esco
las do interior", garante Toninha.
Segundo o secretário, a proposta
é juntar os centros educacionais
próximos numa só unidade, ga
nhando benefícios pedagógicos,
de infra-estrutura, socialização e

tecnológico. "Se tenho quatro es

colas ao longo da Rua Bananal; a
intenção é construir umamaior e
mais bem equipada para receber
a demanda", explica. Ele aponta
que o único inconveniente seria
o transporte, "mas corno a Pre
feitura fornece todo o translado,
não há maiores problemas".

A idéia da equipe de Toni
nha é climatizar e adaptar todas
as salas com recursos tecnológi-

cos, como televisão de plasma
e Internet. Gomo o projeto aín
da não recebeu as diretrizes, o
secretário não. informou quan
tas escolas serão construídas e

.

quais devem receber reforma
e ampliação. As unidades de
sativadas serão usadas para
benefício comum, corno posto
de saúde ou.local para eventos.
"É só orgariizar, dinheiro tem",
afirma. Ele destaca que 25% do
orçamento municipal devem
ser investidos na educação.

Entre as metas está suprir a
demanda dos CEIs (Centro de
Educação Infantil), onde a lista
de espera no Centro chega a 80

crianças; iniciar o projeto dos no
vos edifícios escolares; e absor
ver todo o ensino fundamental.
'l\gora faremos a manutenção e

adequação", diz.
As aulas do ensino munici

pal iniciam no dia 10 de feve
reiro. "Nosso calendário casou

com o Estado porque os irmãos
mais veihos costumam levar os
mais novos para estudar", in
forma Toninha.

LUCIANA DEAGUIAR

GUARAMIRIM

Passeata pela duplicação
da BR-280

o Clic (Conselho de Líderes Comunitá
rios de 6uoromirim) está organizando
uma mobilização pelo duplicação do
BR-280. As lideranças farão uma pas
seata no dia 27 de fevereiro, com saído
do pátio do Polícia Rodoviário Federal,
às 12 horas, e Jrojeto final até o ponte

do Portal, no diviso entre 6uoromirim e Joroguá do Sul. Segundo o Clic, o objetivo
é fazer um ato público solicitando o duplicação e obras de segurança 00 longo do
trecho urbano, como rotatório no acesso 00 Bairro 6uomirongo, dois viadutos, um
túnel próximo à Vila Progresso, passarela no altura do Fomeg e lombada eletrô
nico no entrado do Bairro Recanto Feliz. No ano passado, o Clic entregou 00 Dnit
(Departamento Nacional de Infra-Estruturo de Transportes) um oboixo-·ossinodo
com mais de 11 mil assinaturas, solicitando os melhorias.

Escolas do interior, como a Quati, devem ser nucleadas a partir de 2010: uÉ só organizar", defende secretário

Vistoria aponta irregularidade
no novo conjunto habitacional
BARRA VELHA

A diretoria de Habitação da
Prefeitura de Barra Velha apon
tou erros na estrutura, no aca

bamento e na documentação
do novo conjunto habitacional
da cidade, localizado no Bairro
São Cristovão. São pelo menos

10 unidades com problemas de
execução. "Foi feito no escuro,
fala-se que a rasa foi aterrada
com areia da praia, mas tenho
que esperar a análise para con
firmar", afirma o engenheiro
civil e diretor de Planejamen
to, Marcelo Metelski. O· piso
de algumas casas é fino e está
esfarelando.

As vistorias também aponta
o ram encanamentos irregulares,
� falta de tubulação na rede do
� esgoto da cidade e colocação
� de janelas em desacordo com

. � o projeto original. "Teremos de
Janelas têm dimensões diferentes das rever o tratado original e reade
projetadas e o piso está esfareland� quar as ruas, porque as casas fo-

ram feitas fora do planejamento
original", informa.

Isabel Cristina Borba, dire
tora de Habitação da Prefeitura,
afirnia que falta registro oficial
da área do conjunto habitacio
nal, além de não ter averbação
do terreno e nem a fiscalização
da Fundema (Fundação do Meio
Ambiente). "Corno não havia as

sociação dos mutuários, faltou a

co-responsabilidade deles, mora
dores que deveriam gerir o pro
jeto", destaca Isabel. Ela diz que
cabe à nova associação, formada
no dia 25 de janeiro, abrir ou não
denúncia no Ministério Público.

Pelo sistema da Cohab, a co
operativa destina os primeiros
R$ 6 mil, a Prefeitura entra com
a contrapartida de mais R$ 3

mil, além da área e da infra-es
trutura. Já os R$ 3 mil restantês
são pagos pelo próprio mutuá
rio. A obra deveria ser concluí
da em junho de 2008.
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'palcoe da-bancada é-removível O
que facilita a'adaptação-para de:
.termínadas apresentações. .

"

A partir de, amanhã, arte e

cOltura no Teatro do Sesc
Amanhã abre a temporada de

atrações artísticas fi culturais no

.Sesc, de Iaraguá do Sul. O cená-
o

tio será omesmo em todoo Esta
, do. A intenção é promovei:" uma
programação eclética e dialogar
com artistas locais, através do
projeto Enter. A partir das 20h,
à músico Luis Canela, de Floria
nópolis, se apresenta no palco do
'Ieatro do Sesc. Todos os espetá
culos são gratuitos.

Segundo o técnico deCultura,
da entidade, Pablo VarelaBranco,
o projeto é uma oportunidade
para o público conhecer o espaço.
''Namedida em que as pessoas vi
sitarem vão começar a freqüentar",
actedíta.O espaço do Teatro ofere
ce 154 cadeiras. A estrutura do

PROGRAMAÇAO ".,,'

• Dia 8 - Abertura dos espetóculos, às
20h, no Teatro do Sesc

• Dias 9 e 10 - Peço "O coto Vento", do
Grupo Gestus, de Jomguá do Sul, às 20h

• Dia 11 - Show "Eu sou de Santo Ca
tarina", com Enéias Roosch, às 20h

• Dia 12 - Grupo Pé de Vento apresento o
'

comédia "De Molas Prontos", às 20h
e Dia 13 - Peço "Tonto Trabalho Pro'
Nodo", do Grupo Gots, de Joroguá ,

do Sul, às 20h
• Dia 14 - Peço "O Patinho Feio", do
Grupo Gots, às 20h

DAIANA CONSTANTINO r

Precisa comprar? ,

• Temos a linha de créditos que cabe no seu orçamento.
• Centenas de revendas cadastradas em toda a região.
• Atendimento personalizado para empresas de transportes.
• Nós'vamos' até você.

Revendas codostrcdcsem Jaraguá do Sul, Schroeder, �assaranduba,
- Rio Negrinho e São Bento do Sul.

.

Precisa vender?
• Temos dezenas de clientes cadastrados, com.crédito' 'aprovado.
Credito Certo se Promotora de Crédito Ltda

.

Rua Henrich August Lessmann, 323 - Centenário - Jaraguá do Sul - se
.

Fone:(47) 3371-11 02/Fax(47)3370-3739/Cel(47)7811-2158
Email:creditocertosc@creditocertosc.com.br

,

Corre.spon de'nte

_BANCO
II1II BMe

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------PUBUCIDADE o CORREIO DO POVODSABADO, 7 DE FEVEREIRO DE 2009

ASTRA SIiDAN 1.8 BRANCO 21112
tanque cheIo + transferência grátis
a j:lartirde�.-

;525,900
- ,

-

"--

Uno Mille Srnart Corsa Sedan MaJO(

205 Ffeline fX Ui Completo Og/O� Corsa Sedan 1.0

éGrsaWind 01/02 Celta 1.0 2. Portas

GolsPJuS'16V 01/02 celta 5 Portas Super
Honda F'it LX 1.4 01i/07-· fax 1.0 Plus 2 Portas

éelta Life lO 4 Portas Og,/O� Vectra Sedan E:legance
F'oxH'l Corsa Hatch Iov

8e!;!níc PR12.0 16V 04;0S' Corsa Hatch

Cioll. O 4 Portas 05/06 Astra HB4 Portas Adv. 07/07
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

Uma odisséia em

quatro filmes
Acho que o dever do amante da arte é compartilhar,

multiplicar. Neste primeiro sábado de fevereiro quero
escrever sobre quatro filmes interessantes que estre

aram nos cinemas brasileiros em 2008 (infelizmente
muita coisa legal nem foi lançada por aqui). Começo
com "Fatal", de Isabel Coixet, €lue é pontuado pelas

_

brilhantes atuações de Ben Kingsley, Penélope Cruz e

Dennis Hopper. O filme apresenta o literato David Ke

pesh, um sessentão de invejável potência sexual que
se apaixona por uma aluna, mas o ciúme e o medo de
amar o corroem. Baseado no livro "O animal agonizan
te" de Phillip Roth, o filme rende bem, embora adireto
ra tenha amaciado um pouco o tom cáustico de Roth.

Outro destaque é o ganhador do Prêmio Especial do
Júri em Cannes: "Gomorra" de Matleo Garrone. o''filme
pinta com tintas fortes as atividades da Camorra, a má
fia napolitana, Neste violento cenário cruzam-se cinco

histórias de naturezas e velocidades diferentes, onde os

personagens estão ligados de uma forma ou de outra à

poderosa indústria ilícita. Vemos como cada persona
gem se relaciona com a máfia, e o diretor equilibra
com maestria o constante choque de valores morais
entre as histórias. "Gomorra" não é apenas um filme
de máfia, mas um drama humano e tocante, pois a

violência da vida também tem sua beleza,

Já o documentário "Homem equilibrista" de James
Marsh é puro embate: arte x loucura., O plano que le
vou o a,rtista circense Phillipe Petit a atravessar as torres
gêmeas do Worl� Trade Center suspenso numa corda- ,

bamba (sem qualquer equipamento ou rede de segu

rança) em agosto de 1974 é destrinchado passo a passo
no filme. Logo após a façanha, Petit e seus cúmplices
foram presos, e Marsh trata com muita delicadeza "o

crime artistico do século" (que foi arquitetado secreta

mente durante oito meses). "Ponto pacífico em todos
os testemunhos: "aquilo" era arte, e era lindo - não en

quanto travessura, enquanto objeto da adrenalina e da

permanente ameaÇa de morte, mas enquanto mani

festação do belo artístico; da conjunção de elemen
tos não-naturais, construídos precisamente para um

determinado fim, para aprodução de um efeito exte

rior e também para existir em si como coisa estética"

afirma o crítico de cinema Rodrigo de Oliveira.
O quarto filme é sem sombra de dúvidas o melhor

brasileiro de 2008: "Linha de Passe", do Walter Salles
e da Daniela Thomas. A história de uma mãe e quatro
filhos que buscam melhorar de vida é sensível e bem
estruturada. A mãe, Cleuza (Sandra Corveloni, melhor
atriz no Festival de Cannes) está novamente grávida
e trabalha como doméstica. Dos filhos, Dario sonha
ser jogador de futebol, Dinho é frentista num posto
de gasolina; Dênis é motoboy e Reginaldo Santos, o

caçula, é um menino em busca do pai, motorista de
ônibus. Salles e Daniela lançam um olhar carinho
so sobre uma parcela da população mais humilde, e
mostram que esperança nunca é demais.

Quatro filmes, quatro .hístórías, um enfoque:
'

"Oh, que exprobação não fazem os homens aos deuses!
Dizem que de nós procedem os males, quando só eles,
por loucura própria e contra a vontade do destino, são
os seus autores ...

"

(Homero, Odisséia).

I

NOVELAS

VARIEDADES---------

Uma jornada
pelo tempo

Ouem nunca desejou voltar o tempo e

mudar a história? Para o jovem Dolf, esse
desejo tornou-se, realidade! Suo mãe
trabalho testando uma máquina do tem

po. Após o time de Dolf perder um jogo
importante, ele decide usar a máquina e

voltar onde errou o gol. Mos uma folha o

levo poro 1212.

Fuga cheia
de mistérios

"O livro Negro" tem como ponto de
partido uma trama policial: Rüyo, espo- '

so do jovem advogado Galip, desaparece
de caso, deixando apenas um ambíguo
bilhete de despedida. Começo então
poro Golip uma busco desesperada para
descobrir seu paradeiro. Essa procura é
entremeada, ao longo do romance, às
crônicas diárias do célebre jornalistõ
Clilôl Salik.

i;: \

NEGÓCIO DA CHINA
Augusto conto o Diego sobre o súposto erro

médico e diz que preciso folar com Júlio com

urgência. Lívia e João namoram no praça. He
roldinho comento com Luli que teme que algo
aconteço com elo. Edmar fic� 00 Iodo de Flor

, de Lvs e tento folar com elo. Denise finge se

preocupar com Júlio, mos Augusto não acredito
no filho. Auroro estranho quando vê Violante
dormindo no sofá .. Os vizinhos convencem Zé '

Boneco o fazer uma serenata poro Carminda.
Abigail consegue encontrar Adriano e Júlio e

revelo o erro médico. Júlio fico chocado com o

notícia sobre o morte do paciente.

TRÊS IRMÃS
Xande obrigo Suzana o ligar poro coso e inven
tor uma desculpo. Todos ficam aliviados, mos

Alma e Virgínia não se convencem. Gaivão se

solidarizo com Alma enquanto Babv converso

com Doro. Sandro e Eros voltam ii Caromirim.
Bento percebe que Eros não e�á muito anima
do, Pacífico convido Alma poro participar de seu

governo se ele for eleito. Gregg conto o Polido
ro que o farmácia pode ser confiscado. Ao,tirode
diz o Toninho que conseguiu uma foto do casal

que morreu no ocidente de Artur Anacleto se

assusto '00 ver Xande transtornado e Suzana
se desespero. Violeta di,vide suo preocupação
com Virgínia.

CAMINHO DAS íNDIAS
Yvone finge arrependimento por ter beijado
Raul. Cadore percebe o proximidade do filho
com Yvone. Leinha converso com Júlio sobre
Ravi. Pandit aviso o família de Opash que Movo
é amaldiçoado poro o amor. Opash decide que
,Raj casará com Maya. Ondina comento com

Cemo sobre os atitudes de Yvone. Raul e Silvio
resolvem ir 00 teatro e elo sugere chamar Yvone

poro ocompnnhá-Ios. Shankor oriento Bahuon
o ficar longe de Maya durante três anos poro
ter o certeza de que gosto gelo. Pujo levo Hori
ii escola e um �os alunQs descobre que ele é
um intocável. Raul se declaro poro Yvone.

CHAMAS DAjI DA
Vilma, rodeado pelo fogo, pede poro Rober
to soltá-lo. Vilmo diz que Roberto matou Walter
e o incriminou. Xavier observo tudo. Vilma diz

que Roberto é dominado pelo fogo igualo elo.
Vilma imploro pro Roberto não matá-lo. Rober
to diz que Vilmo �ão é invencível e vai poro o

corro. Ele volto com um extintor e opóga o fogo.
Xavier rende Roberto. Tomás sonho com Ivonete.
Roberto é algemado e Vilma é solto. Vilmo diz

que Roberto é o incendiário. Fausto aviso Eurico

que Xavier deu um flagrante em Roberto. Vilma
diz poro Fausto que Roberto é o incendiário. Ro
berto ligo poro Rosecloir e pede ajudo.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Melhores momentos do semana.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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DIVIRTA-SE
Acidente
Um homem sofreu um ocidente
gravíssimo de corro e foi encami
nhado poro o hospital. Ouondo o

mulher dele soube foi correndo poro
o hospital. Ouondo viu o médico elo,
desesperado, perguntou:
- Doutor como o meu marido está? Ele
está bem?
E o medico falou:

.

- Olho, do anturo poro amo está tudo bem.
E o esposo perguntou:
- Como assim? E do cinturo pro baixo?
O médico respondeu:
- Não sei, essa porte ainda não chegou.

SUDOKU

Quarto Branco
pára na i�/stiça
A provo do quarto bronco não caiu
muito bem no gosto do público.
A Ouvidorio do Ministério Público
Estadual recebeu denúncias pedindo
investigação sobre torturo no utiliza
ção do quarto do BBB9. "Os pedidos
serão analisados", disse o ouvidor do
MPE, Gionfilippo Pionezollo. A Globo
garantiu que o quarto é uma dos d.i
nãmicos do jogo e que os cuidcdes
necessários foram tomados.

Atriz ame«ça
deixar Record
Irritado, o atriz Polomo Duarte pediu
poro mudar de personagem em "Po
der Paralelo" novo novelo do Record,
coso contrário deixará o história.
Polomo e Marcelo Serrado, farão·por
no novelo e estão brigados. Nem beijo
cenográfico está rolando. Os dois dis
cutiram nos bastidores. Em uma cena

de topo, Polomo o acusou' de bater:
fnrte demais. A Record não comento.
A novelo estréio em abril.

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 codo linho e codo coluna. Tombém
nõo se pode repetir números em codo quodrodo de 3x3.

ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR '

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

SOLUÇÃO

., ÁRIES
.

�"[. (20/3 a 20/4)
O astral melhora e

você consegue ter
mais discernimento

em todas as questões que têm
atrapalhado seu vôo'para a

liberdade. Vá com calma ariano,
pega leve, .,ois Saturno, o gran
de mestre; está tentando ensinar
a você uma grande lição.

TOURO
(21/4 a 20/5)

. O poder de Plutão
caminha ao seu

lado e por isso você

pode relaxar. E olha que ser

protegido pelo Deus das profun
dezas pode ser uma proteção e

tanto! Continue seu trabalho e

não deixe de fazer cada coisa

que cabe a você.

A frente frio em deslocamento pelo Sul do Brasil
favoreCe aumento de instabilidade, ocasionando
condições de chuva, especialmente à tarde, com
risco de temporal.

� Jaraguá do Sul e Região

� fases Ifa lua

CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

2/2 9/2 16/2

HOJE

O'MíN: 180 C
MÁX: 31°C t'" ,

Sol com pancadas
de chuva

DOMINGO

MíN: 21° C
MÁX: 31° C ""
Sol com pancadas
de chuva

SEGUNDA
MíN: 19° C
MÁX: 2r C e I , r

Nublado com chi

SÁBADO
MíN: 20° C
MÁX: 32° C r r "

Sol com pancadas
de chuva

)(
GÊMEOS
(2115 a 20/6)
Crises pessoais po
dem fazer com que
você seja obrigado

a repensar suas escolhas dos .

últimos anos e mesmo sem você
querer, aprofundar seus senti
mentos. Amigos podem ajudar
muito nesse processo; aprenda a

se abrir e confiar.

. !\.._ LEÃo

�..J' (22/7 a 22/8)
::. '} No momento você

� \"I.-. tem vontade de dar'
um chute bem forte

em toda responsabilidade e sair

por aí curtindo a vida de forma
mais leve e prazerosa. Você

quer distancia das crises e não
suporta mais as dificuldades e

limites financeiros.

fi:
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você sente que a

família e o traba-.
lho limitam sua

auto expressão, são estruturas
construídas por você e por sua
história de vida. Procure cuidar
com carinho dessas áreas de sua
vida, pois sem ela você não fique
completamente feliz.

,.."
CÂNCER

.�.........J (21/6 a 21/7)
;�!!P.!�� A lua continua em
: ; seu signo e isso

quer dizer que altos
e baixos emocionais continuam
ainda no dia de hoje. Procure
manter-se equilibrado: não deixe
a energia subir demais, ou cair
demais, provocando uma espécie

.

de depressão.

ESCORPIÃO
(23/10 021/11)
Estudos de aperfei
çoamento pessoal
ou profissional e
vida familiar são

os níotivos principais de sua vida
neste momento. Qedique-se as
duas áreas de sua vida, pais elas
representam seus dois pontas de
equilíbrio, mental e emocional.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Crises pessoais e
no trabalho deram
uma folga a você e

agora é horO de relaXar. É certo
que você anda um pouco sério,
mas existem algumas situações
e pessoas que estão apenas
esperando você perceber que
elas existem.

SAGITÁRIO
.

(22/11 021/12)
A vida pede a você
que equilibre seu

mundo mental e
emocional, pois o trabalho e as

ambições cresceram. Sua neces

sidade de progredir está cada
vez maior. E é exatamente isso
que você deve fazer: aperfeiçoar
cada vez mais seus talentos.

CAPRICÓRNIO -

(22/12 a 20/1) 'I
� Sua identidade

passa por uma
série de revisões e

você avalia cada escolha. Mesmo
que aja arrependimento, procure
não decidir nada por enquanto,
pois você não está estável. Algu
ma confusão nas finanças pede
mais atenção de sua parte.,

o CORREIO DO POVO mSABADO, 7 DE FEVEREIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS l

7/2

NOVA

\

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Mantenha os pés
bem firmes no
chão. Sua capaci

dade de discriminação está me

nor e por isso pode dar passos
maiores que sua perna. Procure
ficar esperta também em seus

relacionamentos, pois há grande
tendência a se enganar.

PEIXES

.. (19/2 019/3)
•• Apesor da necessi
.....,� dade de isolamen-

to, é importante
você abrir espaços definidos para
seus ganhos. A fase está muito.
boa, mas você precisa aprender a
se organizar e se controlar. Se o
dinheiro entrar com mais facilida
de, procure guardar.
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(47) 3341-3341 -I JARAGUÁ DO SUL

(47) 3274-0000
JOINVILLE

.(47) 3145-3145
REN'AUa.T
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-

A glória não está em não cair,
. mas sim em erguer-se sempre.

Anônimo

As lições mais difíceis são aquelas.
que valem. realmente a pena aprender.

John Taylor. .

o êxito na vida não se medepelo
"

'. .

. que você .conqulsteu, mas sim pelas. r.

dlflculdades que superou no caminho.
, Abraham Lincoln

. \

,

O que somos hoje é o resultado das de.cisões que tomamos nos
últimos 2-5-anos. �O que nós seremos.dentro de 2-5 anos será

o resultado das decisões que tomamos hoje.. .

Anônimo

imóveis

Rea/iz,!: 4/!J.(; 400k1 .

CREGI55G·J
IMOBILIÁRIA

MENEGOTTI
Barraôul
A imobiliária da Barra

RENATO .JR.

·PIAZERA
GIRASSOL

·IMÓVEIS

z IMOBILIÁRIA

··1t\chavel
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIDA. Empreendimentos Imobiliários

CRECI2567J
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..,

Amizade apto com 3 qtos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem, R$ 89.000,00

-

� .

IÚltima� unidades
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� Barraêul
A imobiliária da Barra

3376�0015
ROA ANGELO· RUBINI, 1046 barrasul@netuno.com.br-

ReI, - 360 - JARAGUÁ 99 - casa alv. cAaje 93,15m' averbada, terreno
c/325m'(14x25), 3qtos, sala,coz.banheiro, lavanderia, 2 garagens,
murada-RuaPaulinaK. Lescowich, n06], tot Miranda-R$115,OOO,OO

ReI, 347 - BARRA DO RIO CERRO -casaav c!laje 221,75m', sendo
171,75m' averbada, terreno ·c/ 652,32m'(14x46,59) murado com
portão eletrônico, 4qtos, sendo ii quarto de casal. com roupeiro
em�uMo, 2 banheiros, 2 salas, sendo os quartos e salas com piso
laminado, coz.c/balcão de granito 'e prateleras, copa, lavandena, 2

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

RuaJosé P9PP, n069-·R$'310.000,00

ReI. - 230 - CHICO DE PAULO - sobrado em alvenaria com 61 ?m', terreno
c/1.005..50m'(47X22) sendo a parte superior com 234m', suite;:: 2 qtos,
sala, copa, coz.2BWC, lavanderia, sacada, e partetérrea 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'(l OOx! .000),
sem benfeitorias, mata secundária, nascente de Rió no próprio
terreno, distante 1 ükrn da BARRA,tem luz e telefone, localizado na

Estrada Ribeirão Aurora':'R$ 85,000,00

GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7'931

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 � Centro

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

líl II

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

LOCAÇÃO:
- Aptos com 70m2 cf 2 quartos no Bairro
João Pessoa pr6x, a Weg II.

.

Cód.3193·· Terreno comercial,com 6.210m',ótimo para prédios e

galpões.Bem localizado,confira!!!R$600.000,00.•
Cód:2107 Casa no bairro Vila Lenzi Com 3 dorm.,e demais _ Cód.2106· Bairro Vila· Nova, Apto com 86:80m'. 3 qtos

dependencias. R$180.000,00 aceHa propostasl de demais depen De R$115.000,OO por R$1 10.000,00.

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

pará prédio. R$ 300.000,00

- VENDA:
• Apto'com 2 quartos e demais dependo ,fica
cozíma sob medida! Resid.lmigrantes - prox.
UNERJ Apto:22 (2° nadar) R$ 95.000,00.

- Apto com 2 quartos' e demais dependo
,fica cozinha sob medida!
Resid.lmigrantes - prox. UNERJ

Cód.12ao· Casa no bairro Jaraguá Esquerda com 3 corm
1 su�e, 1 bwc, 2 vagas na gar. e demas dep. R$17&.OOO,OO

Ótima oportunidade: R$150.000,OO de enjr. e saldo

parco direto cf proprtetá�o.

Cód. 1270 - Condomlnio fechado Jardim das Flores· Casas de .

ª'v. de 2 a3 dorm.c/ entrada de R$12.000,000,saldofinanc. pela
CEF e saquede FGTS.Casa porR$72.000,00e R$84.000,OQ.

- Apto:22 (20 nadar) R$550,00 + 70,00
-cond.]+ ou -)

- Aptos na Ilha da Figueira,ambos com 2
quartos.R$ 600,00 Apartir de fevereiro
estarão disponíveis.

Cód.2105 - 2 Aptos sendo 1 com 3 quartos e outro com 2
CM 1264-VÍlaLenzi-CasaAvertJada-alv.<13dormselidó1 suíle, quartos:4 salas comerciais para aluguel. e 4 Kilinetes.Todas já

.c6d. 3192 - Centro· Sobrado co!ll230,00m', terreno 666,27m'. 08S: bwc, coz, embutida, lav., <12vagas na gar,e demais (1ep. <1 saía com' Iocadas,num total de R$3.700,OO.Mais ter'reno com área de

Possui casademildeirae um sobrado em alvenaria. R$450.0ó0,OO ' 70m'+ 1 bwc. R$2tII!,OOO,OO. .390m'.R$890.000,OOAnalisapropostas.
. .

cód.12a� .. Casa no bairro Vila Nova - com 5 quartos
vagas de garagem,áre'a de festa e

demais cependenctas - R$300.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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13 anos 47 3371.8814
Rúa Preso Epítáclo Pessoa, 415

www.parcimoveis.corn.br
47 3371.8818www.seculus.net

imobiliariaseculus@netuno.coril.br Shopping -Breithaupt -sala 206

REAL PARQUE
realsec

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

churrasqueira,bwc,
área de serviço com sacada e garagem

- Localização .privi'egiada
- Playground

.

- Internet coletiva via WI-FI
- C,entral de gás

- M.edidor de água individual
- Sistema de coleta e reaproveitamento'

de água dá chuva.

E muito mais...

IMÓV_EIS PARA LOCAÇÃO
LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas ComerciaiS
- Sala i:ml.(Centro-pró�. Macol) t° andar cf 32m2. R$ 400,00

.

_- Ed. Altierto Mãrangoni(Vila Nova - próx posto Mime)
cf aprox. 35m2. R$ 400,00

- Ed. Erica(Centro - próx. Verdureira da RaqÚel) 'cf 35m2 R$ 400,QO
.. -'

-

�,' .' .

• Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00
- Ed. Tulipa(Centro - próx Beira-Bio) cf 74m2 cf mesarmo R$ 700,00
- SalaComi (Barra-prox. Ponte da Argi) cf aprox. tOOm2, 02

, vagas de est, R$ 1.000,00 ,_ c.

- Sala com!.. (Ne!eu Ramo,s - próx. semáfaro) C/ aprox. 1 Oàm2 Cf' mezanino. R$ 1.000,00
- Sala cml.(Ciuaramirim -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$ 420,00 a R$ 1.600,00

: Casa alv(Vila Lenzi) Alto padrão, cf 420 m2. R$ 4.500,00
- Ed. Tower Center.Sala 401f402(Centro - próx posto MIME) R$ 1.300,00

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

_

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

- Galpão(Centro - prox, Banco Brasil) cf aprox. 550m2. R$ 15.000,00
- Galpão(Nereu.Ramos) cf 9ÓOm2 R$ 7.800,00

- Galpão Barrafundos Ciluma) Terrno com 5.000m2 R$ 5.000,00

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

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

- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) cf 1 .807m2 e 2200m2 R$ 1 .200;OÓ e'

R$ 1.400,00-.

Plantão:
9973--8335

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
- Ed. NathaliaSchiochet(centro . Próx. Ançeloni-antlqe} R$ 400,00
" Ed. Bruna.Mariana(Rua da UNERJ) R$4?0,00 c:r..;,.-;"',.f
- Ed. Lilium (Vila Lalau - próx, Marisol) R$ 45.0,00
- Ed. Phoétíix (Centro - em frente MajOka un�oi-mes) ALto padrão, todo mob. R$1 .!l00,00
- Ed. Nath'alia Schiochet(Centro'-'próx. Angeloni antigo) TODO MOBn.IADQ R$ 600,00
02 Quartos:

- Apto São Luis(Próx. Arroz Urbano) R$ 450,00
. Ed. Platanus(Centro - próx. CAU) R$ 800,00
- Ed. Albertó Marangoni (Próx. posto MIME - Vila Nova) R$ 620,00
- Apto Centro de.Schroeder _(próx. prefeitura) R$ 700,00
- Ed. Amaryllis (Vila Neiva;: próx. Via Pão) com suffe)l$650,00

-

- Ed. Tower Center(Centro - próx, MIME) Mobiliado. R$ 850,00
- Apto 05 Ilha da Figueira(Pró)c Casa do Criador) R$ 450,00
- Ed, Arnaryllls (Vila Nova . próx. Via Pão) c/cozinlla mobiliada, R$ 680,00
- Ed. Amary'llis (VilaNaya, próx Vi� pão) c/ �ozinha mobiliada. R$ 750,00

.

- Ed. Gardênia(Centro s próx Rest Califórnia) R$ 600,00

03 Quartos:

- Ed. Carlos Spézia (Centro) R$ 800:00
- Ed. João Batisia(llha da Figueira) R$ 670,00
- Ed. Tulipa(gentro . próx. Beira Rio) R$ aoo,oo
Casas;
- Casas germinadas(Santo Antônio) c/01 quarto R$ 270.00
- Casa alv Rio da Luz (próx. SEARA) c/ 03 quartos. R$ 420,00
. Casa alv(Centro - próx. Centro Vida) 03 quartos. R$ 1.100,00
- Casa alv Centro(Fundos Ang·eloni novo) c/ suite. R$1 .500,QO
.. Casa alv'(Vila Lenzi) c/ piscina. R$ 2.500,00

- Casa alv(Vila Lenzi) Alto padrão, c/ 420 m2• R$ 4.500,00
- Sobrado Rau(próx. viaduto) suíte + 04 quartos. R$ 850,00
- Casa alv Rau NOVA (próx. Lulimar embalagens) 02 vagas garagem R$l. 1 00,00
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ReI. 1022 - Vila Nova - Apto cll suíte, 2
quartos, sacada cl churrasq, gar., móveis
sob medida, acabamento diferenciado.

R$ 170.000,00.

• ReI. 005 - Figueira - Sobrado com suítecom
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. 0031 - Guaramirim - suíte + 2 qtos e

demais dep., semí-rncbüada (aceita
financiamento bancário). - R$ 160.000,00

Rei 1003 • Centro·
Ed. Dianthus .

Cobertura Duplex com.

3 suites, 5 bwc,
amplas salas de estar,
jantar, chusquareira
integrada, cozinha,
lavanderia, 2. vagas de
garagem, área total de
422m'.

.

R$ 590.000,00 mais
lotos em

www.seculus.nel.

ReI. 1001 - Jaraçua Esquerdo
Apto c/3 quartos, 2 bwc, demais dep.,

1 garagem. R$135.000,00.

13 anos
"'

www.parcimoveis.com.br

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

ReI. 1028 - Centro -

Ed. Garden Rowers -

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.

Ref.018 - Czernlewícz- Sobrado c/3 .

quartos, 2 bwc, garagem com 140m',
sernl-acabada e terreno com 540rn".

R$ 145.000,00.

Rel.l 01 O Centro - Ed. Juliana - Apto-l
suite + 2 quartos, démais dep, sacada,
churrasqueira.paraqem. R$138.000,00

ReI. 1023·
Ilha da Figueira

. Apto cll suite,
2 quartos,
sacada cl
churrasq.,
2 vagas de

garagem, ótimo
padrão de
acabamento.
R$ 200.000,00.

o CORREIO no POVO n
FIM·OE·SEMANA, 7/8 DE FEVEREIRO DE 2009 .:.

47'3371.8814
Plantão 9658-6786

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

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

alterações internas.
R$179.691,57.

Ref. 1008 • Czerniewicz • Ed. D'ltália,1
suíte mais 2 quartos,demais dep., 1

garagern. R$ 128.000,00..

ReI. 10Q2: Vila Nova -

Apto com 2 quartos 2
banheiros, demais

dep., garagem, cozinha.
mobiliada .. Aceita
financiamento

bancário.

R$122.000,OO.

ReI. 0016 - São LIlís - c/ sufie máster e coset, 2
qtos. 3 salas, escritório e demaís dep., área de

festas, piscina, garagem para 2 carros -

R$ 340.000,00

ReI. 22 .' Czemiewicz - Casa Il/ 250m', 1
suíte mais 3 quartos, 2 banheiros, 2
garagens, churrasqueira. Ierreno c/ .

1.218m'. R$ 280.000,00.

Ret 0017 - Jaraguá Esquerdo -'Casa nova c/
149,40m2, sufie c/ closet + 2 quartos. saía,
cozinha, bwc, lavabo. área de festa, garagem 2
carros. R$ 230.000,00 Aceita financiamento

bancário -,

ReI. 102D - Ilha da Figueira - Edif Maria
Alice - Apto novo, cll suíte + 1 quarto,

sala, cozinha, bwc, área de serviço, sacada
cl churrasqueira, 2 vagas de garagem,
prédio cl salão de festas. R$130.000,00.

ReI. 007 - Champagnat • casa c/300 m2 de
área, sendo suíte cl closet + 2 quartos, dep.
empreqadasala de estar, jantar e de TV, salão

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

Rei 0013· Vila Lenzi· Casa com 4 quartos, sala de
estar e jantar, cozinha, 2 vagas de garagem, área

cosntruida de 320111', R$ 220.000,00

Réf. 04·Vm - Casa c/ 144 111', 3 quartos, 2 bwc,
garagem., demais dep, terreno c/ 45()n2. R$

.

160.000,00.
Ref. 006 - São Luis - Casa com suãe + 3

qtos, 2 garagens • R$ 160.000.ÓO
• ReI.- 046 - João Pessoa - Sobrado. com 3
quartos e dernals dep. - R$140.000,00

ReI. 40P5 - Rio Cerro II - Chácara com
165.000m'. casa com 170 m' estilo moderno e

aconchegante. Suíte '+ 2 quartos. closet
conjugado, mstalação pI água quente. Sala,

vozinha e área de churrasco integradas. Fogáo à
lenha e lareira. R$ 345.000.00

ReI. 2016'- Centro
- Terreno c/774m',
com casa mista de
150m'. ótima

- localização para
construção de

edificio.
R$379·000,00.

Terreno c/4.585,00m',
cl casa aprox.
150,00m2 R$
500.000,00

. ReI. 3!!.00: Corupá
- Galpão industrial
no Parque Ano Bom,

com 4.000 rn',
.

terreno com 22.000
m'

Consulte-nos

Rei. ool0-Jaraguá Esquerdo-casa nova c/ 148
m2, sufie + 2 qíos, saía. cozinha. bwc. lavabo, área
de festas. garagem para 2 carros.• R$ 215.000,00

.

Aceita financiamento bancário.

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

TERRENOS
Ret 2023 - Amizadl! 'Terreno
com 346,50m2 (14X24,75) R$

70.000,00.

l1et. 2000 - Schroeder I -

Terreno cf 336m2.
R$ 33.000,00

. Ret. 2020 -Guaramirim -

Loteamento K'panema c6m
430,63 m2 - R$ 58.000,00.

Ret. 2013 - Amizade
Lotem. Versalhes IV com

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

TEMOS TERRENOS
PRONTOS PI CONSTRUIR,

CONSULTE-NOS.

Fone: 47 3371.8818'
.47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·MENEGOTTI·
,

I AM o B L R

"3371-0031CRECI 550·J
'

I MOS' ! L i Á

MENEGOTTI www.parcimoveis.cQm.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br '

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

fi 09-ILHA DA
FIGUEIRA
BOULEVARD -

RESIDENCE - APTOS'
COM 1 SUíTE; 2 DORM,

COZ, LAV, BWC,
SACADA COM CHUR, '

GAR + PISClt{A, PLAY
GROUND, SALÃO DE

FESTAS - A flARTIR DE
R$165.105,00 COM

.

·ENTRADA + 60
.

PARCELAS

5927 - VILA NOVA - 04 DORM, BWC, 02
SALAS, COPA/COZ, LAV E 02 GAR,

TERRENO COM' 535,50�2 - R$150.000,00

VENDE-SE ÁREA
. DE 6.000M2 NA RuA JOSÉ,
EMMENI;)OERFER NOVA.
BRASILlA ÓTIMO LOCAL

PARA PRÉDIO RESIDENCIAL

R$ 458.000,00

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

- COZ - BWC- GAR - R$ 55,000,00

5975 - RAU - CASA ALI/. 70,00M2 - 2 DORM, 1

BWC, SALA, COPA/COZ, LAV, 1 VAGA GAR
TERRENO,300,00M2 - R$ � 25,000,00 (ACEITA
TROCACASANA BARRADO RIO CEFlRO)

VENDE-SE CASA NO
BAIRRO CHICO DE

PAULO COM 3
.

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

5976 - ESTRADA NOVA - TERRENO
483,00M2 - R$ 51l000,00

6010- ANA PAULA - SOBRADO COM 2
sUITEs + 2 DORM, SALA, COPA/COZ MOBIL,
ESCRIT, BWG, GAR, CHUR, - R$ 270.000,00

5914 - JARAGUA ESQUERDO
Terreno com 900,00m2 (18 x 50)

R$ 140.000,00

VENDE-SE
- ÁREA EM SCHR9EDER - SC

-105.000,OÓM2
( ÓTIMA PARA .

LOTEAMENTO r
R$ 1.000.000,00

5968 - NOVA BRASíUA- CASA MISTA 90,00M2,
3 DORM, SALA, COPA/COZ, LAV, BWC, GAR. -

TERRENO 256,50M2 R$117.000,00
------�--------------

TERRENOS

5788-ÁGUA VERDE 450,OOm2 R$ 70.000,00
5844- ÁGUA VERD. 450,OOm2 RS 80.000,00
5973 SCHROEDER 105.000,00 M2

R$1,000.000,OO
5696- POMERODE 412,00M2 R$50.000,OO
5914-JGUÁ ESQUERDO 900,OOM2
R$140.000,00
5928-RODOVIA DO ARROZ 166.000,00M2
R$ 220.000,00
5924-TRÊSRIOS DO SUL- 20.000,00M2
R$ 250.000,00 .

5837-ÁGUA VERDE-14.700,00M2-
, R$ 300,000,00 _ ..

5929·RODOVlA 00 ARROZ 372.000,00M2
R$ 495.000,00
S972·ÁGUA VERDE - 465,00M2 R$ 90,000,00
S978-ÁGUA VERDE 45Q,OOM2-R$75.000,00
6003.-ÁGUA \/EflDE - 465,OOM2.c R$ 93.000,00
6008 -JÀGUÁ 99 -360:00M2 - R$ 47.000,00
5994 - JAGuÁ esu 525,BOM2 R$ 95.00o,tu
5996 - NOVA BRASILlA 6.000M2 -

R$ 458.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:

_

CASA EM SAO BENTO 0.0 SUL RUA ANO BOM,
1380 - 02 QTOS, SL, COZ., BWC, LAV. E
GARAGEM. TERRENO BEM GRANDE COM MAIS
02 RANCHOS-PROXlMO A CORUPÁ.VALOR DO
ALUGUEL: R$ 300,00

-

BAIRRO ESTRAOA NOVA' - RUA JORG,E VERBINE
- RUA l183-CASA ALVENARIA 01 SUITE + 02
QTOS, 02 SLS, COPA,COZ, BWC,LAV,.
CHURRASQUEIRA E GARAGEM. VALOR DO .

ALUGUEL: R$ 800,00
-RUA JOÃO MIGUEL DA SILVA,514- CASA MISTA
02 QTOS, SL, COZ, LAV., BWC, GARAGEM
VALOR DO ALGUEL: R$ 220,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - RUA 76B, 481 -

•

CASA ALVENARIA- DEPOIS DO BRASÃO 02
QTOS, SL, COZ, LAV., BWC, GARAGEM - VALOR.
DO ALGUEL: R$ 400,00
CENTRO - RUA EMILlO STEIN, 168 - CASA
ALVENARIA 03 QTOS', SL, COPA,COZ., LAV., BWC,
DISPENSA, GARAGEM E 01 CHOUPANA COM
CHURRASQUEIRA NOS FUNDOS.VALOR DO
ALUGUEL: R$ 900,00
-RUA IDA BONA ROCHA, 40 - CASA ALVENARIA
-188M2 01 SUiTE + 02 QTOS, 02 SLS,
COPA,COZ, BWC, LAV, QTO EMPREGADA,
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 1.900,00
CASA ALVENARIA EM BARRA VELHA - RUA .

EspiRITa SANTO, 29 - CENTRO 01 SUiTE + 02
QTOS, SL, COPA, COZ, BWC, CHURRASQUEIRA,
TOOA MURAOA VALOR DO ALUGlIEL; R$ 550,00
BAIRRO CZERNIEWICZ -RUA RIC�ARO PISKE,
270 - PRA CIMA DO PAMA'01 SUITE +: 02
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR
DO �LUGUEL: R$ 700,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO - RUA MAL DEODORO DA
FONSECA- APTO EM CIMA DA LOTERICA 02

. QTOS, SL, COPA, COZ., LAV,
BWC,GARAGEMVALOR ALUGUEL:R$670,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEI.RA - RUA GUILHERME
BEHLlNG, AR302- 01 SUITE +02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, GARAGEM,SACAOA. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 700,00' .

·RUA SI' JULlA - AR 01 - UMA RUA ANTES DO
MERCADO BRASÃ002 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,

.
E GARAGEM. VALOR DO 'ALUGUEL: R$.600,00
BAIRRO VILA NOVA ·RUA.GUILHERME C ..
WACCKERHAGEM - AR504-EDF.MORADA DO
SOl01 SUiTE + 01 QTO, SL, COZ, BWC, LAV,
GARAGEM, SACADA COM CHYRRAS. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 650,00 + CaNO.
BAIRRO AMIZADE· RUA ARTHUR GUINTER - AR
402- BL. II 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, E
GARAGEM VALOR DO ALUGUEL: R$ 500,00 +
COND.90,OO
-RUA ARTHUR ENKE,23l - AROl -EDF.PARISI 02
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR
DO,ALUG_UEL: R$ 410,00 '+ 50,00 CaNO.

õ���ot���LBtAPJ���1�U�2�FÓ�9ãf6�,75L, COZ,
���ó��it�:GEM vALOR DO A�UGUEL:R$

BAIRRO JARAGUA ESQUERDO -RUA CLEMENT
SCHIOCHETTI, S/N' - AR 101 02 QTOS, $L,COZ,
BWC,L�V, E GARAGEM,SACADA E PORTA0 .

ELETRONICOVALOR DO ALUGUEL: R$ 600,00
-RUA AilOLARATA �RADI,126 - AR201 02 aTOS,
SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM.VALOR DO
ALUGUEL: R$ 55Q,OO + 15,00 COND.
BAIRRO CENTENARIO - RUA ALFREDO CARLOS
MEIER - FUNDO,S WEG I[ 01 QTO, SL, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM, PORTA0 ELETRONICO. VALOR
DO ALUGUEL: R$ 350,pO + 30,00 CaNO.
- RUA ALFREDO CARLOS MEIER - FUNDOS
WEG 11- APTO NOVO 02 QTOS, SL, COZ, BWC,
DISPENSA, LAV E GARAGEM, VALOR DO
ALUGUEL: R$ 500,00 + 40,00 CaNO.
'BAIRRO VILA RAU -RUA PREFEITO JÓSE
BAUER,653 - AR01 02 QTOS, SL, CÔZ, BWC,
LAV, GARAGEM, DISPENSA. VALOR DO ALUGUEL:
R$ 480,00 �IBERADO DAQUI a 01 MESJ:��R�2If� I��0-�geowN1mir��2EÓ'i'Õ�:
SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM, SAGADA COM
CHURRASQUEIRA. VALOR DO ALUGUEL: R$
800,00(LI�ERADO DAQUI a 01 MES),
BAIRRO SAO ·LUIS -RUA EXP.ALFREOO .

BEHNKE,630- PRÓXIMO·A DALILA TEXTIL AR01 -

01 QTO, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM COM
CHURRASQUEIRA. VALOR ALUGUEL: R$ 480,00
(COMAGUA)
Ap02 - 02 aTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM.
VALOR' DO ALUGUEL: R$ 550,00 (COM ÁGUA)
KITINETE:
-RUA FRANCISCO HRUSCKA-LOTE.148- JD.SÁO
LUIZ - 01 QTO, SL, COZ., LAV, BWC. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 250,00 .

-RUA JOSE PICOLLI, 510- BAIRRO ESTRADA.
NOVA. 01 QUARTO E COZINHA JUNTO,

���HÃI�'&:��OfG��ALUGUEL R$ 250,OQ
-RUA ELEONORA SAT.LER PRAOI- m03-
CENTRO 03 QTOS, SL, COZ., LAV, BWC VALOR
DO ALUGUEL: R$ 400,00
-RUA CARLOS ZENKE, 224 - BAIRRO VILA RAU
QTO E COZINHA JUNTOS, BWC, LAV. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 250,00

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

GRUBBA, POSTO BaGO & BaGO, SLS (01 à 08) da
freme R$ 600,00 - SLS (07, 08 E 09) R$ 500,00.
BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERCIAL RUA
PROF. MARINA FRUTUOSO -. PROX. SUP ANGELONI

SALAS COMERCIAIS - VÁRIOS TAMANHOS.

'TERRENO
BAIRRO ILH� DA FIGUEIRA 1.200m2 - RUA
JOSE THEOD_ORO ÀIBEIRO, LT 36 e 37 - R$
600,00 + IPTU

GALPÃO
BAIRRO NEREU RAMOS ·RUA ADOLFO
MENEL,135-400M2VALORDOJlWGUEL:R$1.200,OC '

L- ,
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
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ReI. 3816 - Centro -

Edifício Klein - 1
suíte, 3 dormitórios,

2 salas, copa,
cozinha, 2 BWC,
área de serviço,
sacada grande c!

chur. e 02

Rei. 104 - Vila Nova - Casamísta- 3 dorm. sala. coz.:
.

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

',

Rei. 0650 - Chico de.Paula - Casa madeira com
.

80,00m2.e terrenaêorn 360,00m2, 2'dormitórios, sala,
cozinha, bwc e área de serviço. R$ 50.000,00

.

REF. 3852 - Baependi - Residenciallpanema/ Leblon
- 01 suíte, 02 dormitórios, sala, copa, cozinha, BWC,

área de serviço e garagem.

Apartamenlo corn
111,OOm'total
�difício Vitória Régia -

Vila Lalau, com 3
dormitórios, demais
dependências e 1
vaga de garagem.
R$139.000,OO

.

(aceita
financiamel!lõ)

REF. 601 - Nova
Brasflia - 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
lins comerciais

.

o CO�IO DO POVO g. '

FIM-DE·SEMANA. 7/8 DE FEVEREIRO DE 2009

www.parêimoveis.com.br
achave@netuno.com.br

Residencial JK :

1. suíte,
2 dormitórios,
Cozinha, Sacada'
com Churrasqueira,
Área de serviço,
Sala para2
ambientes,
Tubulação p/
aquecmentoà gás
Pontos de telefone,
TV e Internet,
Medidor individual
de água

Edifício Brisa
do Mar
Piçarras - Aparts. a
partir de 153,OOm'
de área total , sendo
1 suíte, 2 dorm,
demais
dependências e 2'

vaçasna gar., ou
coberturà duplex
CQm área total de
312,OOm' -,
Prontos para morar.

Consulte-nos.

Belvédere Residence:.
3 suítes, sendo 01
'suíte com banheira de
hidromassagem,

.

sacada ampla com
churrasqueira,
tubulação spüt,
tubulação para
aquecimento a gás, 02
vagas de garagem,
localizado no centro da.
cidade. Venha

Rel.2755 João Pessoa Casa
de alvenaria com 144,00m' de
área construída, sendo 04

quartos,02 bwc
.

s, '02 vagas
de garagem e demais

dependências. Terreno com

340,OOm'. Será entregue com ,

a pintura nova. R$128.000,OO
Aceita terreno como parte de I.

,--- _J__�""':a amento.

Edifício'VilÍl Nova 03
dormitórios, saia,

cozinha, BWC, área de
serviço e garagem.
R$ 115.000,00

.

REF. 3805'
'Edifício Joverli -

Nova Brasília - 1

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

e garagem dupla.
R$ 130.000,00

Rei. 2101- Tifa Martins - Terreno com 50.169,00m',
sendo frente com 120,00m, sem benfeitorias.

CORRETOR DE IMÓVEIS

I.

COD 1'35 - APARTAMENTO JAI\DIM DAS
MERCEDES, Vila Nova, próx. B.eira Rio, com 50m2,

com 2 quartos. R$ 83.000,00.

103 - CASA PADRÃO,SÃ01UlZ, com 60m2• Próx.
Estofados Jardim, terreno com 420m2, com 2

quartos.
R$ 90.000,00.

147 - CASA PADRÃO NEREU RAMO�, com 85m2•
Terreno com 450m2, co� 2 quartos. R$ 95.000,00.

3371�2357
Plantão: -9135,-8601'

COD 219- TERRENO PADRÃO, com 9.o45m2.lIha
da Figueira. Ao lado da Real Vidros.

R$ 520.000,00

COD. 123 - CHICO DE PAULA, casa alvenaria
com 132m2,_com 1 suíte + 2 quartos, terreno

com 445m2• R$1�0.000,00
: .. � ..

138- CASA PADRÃO VIEIRAS, com �66m2. prox.
DG da Weg, com 4 quartos sendo 2 suítes. R$

, 198.000,00. .

. ,
'

244- TERRENO PADRÃO, .com 3.3' 2. Ilha da '

�igueira. Em frente a Indumák:, R$ 300.000,00.

242 - TERRENO DE L01DENKER, GUARAMIRIM, com
380m2, de R$ 40.000,00, 60.000,00 e 60.000,00 á

. vista ou 50% ent�ada t p.arcelas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IF. WALTER BARTEL
'

APARTAMENTO ED •

II SUíTE + 1 QUARTOS, SA� EM DOIS

COD.174.1- LOCALIZADO NO BAIRRO BAEPENDI, POSS:,RA• ÁREA PRIVATIVA 114M2.·CONSULTE-NOSt
AMBIENTES, COllNÍlA MOBILIADA, SACADA CI CHURRASQU.

, .

WWW.LEIER.COM.BR

CLASSIMAIS
,.

FIM-DE-SEMANA, 7/8 DE FEVEREIRO-DE 2009

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

2107-0500

TERRENO
. COMERCIALCÓD. 16'.1 - Cf I.J80foil. SENDO 41 METROSDE FRENTE. lOCALIZADO NA RUA RIHALDO80GO, 8AIRRO ILHA DA FIGUEIRA.

CONSULTE-NOS!

CÓD. 269.1 - IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO
NA RUA JOSÉ EMMENDOERFER, BAIRRO

CENTRO, CONTENOO 4 QUARTOS, 1 AMBIENTES
DE SALA, ÁREA DE FESTAS E GARAGEM PARA

3 CARROS. TERRENO COM 518M1.

CÓD. 113.1 - CASA DE ALVENARIA LOCALIZADA
NA RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO, BAIRRO

.

JARAGUÁ ESQUERDO, CONTENDO I SUíTE
+ 1 QUARTOS. VALOR: R$ 130.000,00

CÓD.17I.1- IMÓVEl: COMERCIAL. LOCALIZADO
NA RUA JOÃO PLANINSCHECK, BAIRRO

JARAGUÁ ESQUERDO. TERRENO COM 434M2
.

E CASA DE MADEIRA CONTENDO 3 QUARTOS.
(EXCELENTE LOCALIZAÇÃO PARA CLíNICAS)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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* Casas 'Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

IMÓVEIS

Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

C'OMPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com�br

VISITE NOSSO SITE

www.Unobiliariaws.com.br

Financiamentos

CA'��
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

Ref. 0096 Avaí/
Guaramirim Vende-SE!
Sobrado em alvenaria,
com 01 suíte, 02
.quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro
social e lavanderia -.

Não perca esta

Oportunidade
R$ 155.000,00
(financiável pela ÇEF)

R�f. 0028 Nova esperançai Guaramirim na

Rua 28 de agosto. Casa el 4 quartos, 3
banheiros, sala, cozinha, lavanderia e vaga de
garagem. Casa el 150m' de area construida e

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

TERRENOS
• Rei. 0053 Vende-se chácara em Guaramirin1
Bruiderthal, el 200.000m' de area, cf mata nativa,
2 lagoas, rascente de agua, otimo para lazer, t"á
2.000 metros da rodovia do arroz. R$168.000.00.
• Terrenos com 360m', ruas pavimentadas, local
com ampla infra·estrutura, pronto para construir R$
35.000,00

-

• ReI0114ÁvaVGuallimirimvende-setefTerocl450m',
legalizado pi Rnarciamento pela caixa economica
federal. residencial Kapanema, B$ 50.000,00
• Rei. 0086 Amízade/êuararnlrírn Casa em

alveraria cl 03 quartos, 02 saias, cozinha,
banheiro, lavanderia e garagem .. Casa toda murada
c/112m' e terreno 504ri1'"R$ 120.000,ilO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO IIFIM·DE·SEMANA. 7/8 DE FEVEREIRO DE 2009IMÓVEIS

Parceiro:

·3376-5004

Resp. Técnico:
Genésio Neja
CREA: 85258-8

rI r .

/1 (tI' I.\' ista-
terreno1390m' (pode ser . !

desmenbrado) - Barre do Rio
Cenno em Jaraguá do Sul

ReI. 1080' Casa geminada
eQl alvenaria em Guaramirim

2 dorms - 67m'

1 apartamento por and:3r:
4 suítes sendo 1 suíte master,

·living, home theater, ampla sacada
com churrasqueira, lavabo,
cozinha, área de serviço e

Meia Praia- ltapema

- WWW _ P rc:>j�tc:::t i'mC>,,� i� _ c:::c:>m _ I:::> r
.Plantão de Vendas

3370-6370 9965-9934 CRECIISC9.419

9117-8051 CRECIISC 11,155

Casa alvanaria no São Luis
com 01 sujte, 02 dorrn.,
demais dep. com dep. de
empregada c/BWC e

garagem. R$ 660,00

, TERRENOS
Ref. 1.069- 364m' no Jguá 99

R$ 49,000,00
ReI. 1078- 376m2 no Ava·i
Guaramirim R$ 45.000,00
Ref.1079-·376m2noAvai
Gúaramirim R$ 45.000,00

Ref. 1074- 360m2 no Jguá 99

Jarag uá R$ 46.00.0,00

ReI. 1050- 333m2 no Bracinho
Schroeder R$ 30.000,00

Ref. 1048- 435m2 no Bracinho
Schroeder R$ 33.000,00

ReI. 1049 - 495m' no Bracinho
Schroeder R$ 35.000,00

Ref. 1059- 4
.
.400m2 no Jguá 99

Jaraguá R$ 45.000,00·
Ref. 1082-m2 no Schroeder 1
Schroeder R$ 28.000,OG

. Ref. 1083 - Nova Brasília -

Jaraguá 630m2• R$150.000,00

Corre�or de Imóveis
CREel ' 13252 Comprá, Venda, Locação e Administração

Casa de alv, 03 quartos.
Terren0400m', no Jardine
Lenzi, Jaraguá do Sul.
Pelo valor R$ 77 .000.00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

Acil
�móvei.

*Residencial

Veszprém
.

GÓd.00130.001-
Apartamento na Barra
do Rio Cerro, Com 2
quartos, sacada cf
churrasqueira, 1 vaga
de. garagem cf opção
de 2a

Residencial Ghampagnat .

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. ApartamenlÓs com salas integradas
com 2 ambientes, 3 quartos (1s + 2q),

cozinha e lavanderia, AU: 120 m2 AT: 170m2

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

'Iuzes embutidas.
Área para piscina.

!lesidencial
Berta Klann:
Vila Nova
Apartamentos cl
3 quartos
(sendo .1 suíte),
WC social, sala
de estar e jantar
integradas, '

sacada cl chur.,
02 vagas de

garagem! .

A partir de
R$144.000,00

máster com closet, 2 quartos, WC, cozinha, área de

serviço, área dó festa, sala de estar/jantar
conjllJada com sacada, garagem para 2 vagas,
escritório no mezanino, assoalho madeira

marfim, jardim de inverno na sala, textura pé
direito incli�ado com aja, acabamento em gesso.

Galpão Comercial 00131.001 Galpão em

alv + casa Área Útil: 465m2 Área total:
2.150m2

. Casa Ilha da Figueira cod:OOtt 0.001
Terreno com 380m' R$ 120.000,00· 1 suite, 1

qto, sala de estar, coz/copa, bwc social c/
banheira, lav, lavabo, varanda c/ chur. +. 130m'.

Apartamento c/2 quartos, sala, cozinha,
wc, sacada cl churrasqueira. Acabamento

todo feito em gesso e granito!

Ed. Mariana Cristine:

Baependi - Apartamento com 3 quartos,
sala, cozinha; banheiro, sacada, garagem.

R$160.000,00

Com 16.532,52m2
contendo 2 casas de

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

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

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

Residencial Tássia Fernanda:.
Ilha da Figueira - Com 70,76m2 de área

útil, 2 quartos (sendo 1 suíte), WC social, .

cozinha, sala de estar e jantarqaraqem ..

.

R$115.000,00
.
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Venha conhecer o Residencial Mont Vermont,
onde conforto, bom gosto, ótima localização
e segurança são valores agregados. Comece
o ano com o pé direito, dê um passo para um

ótimo negócio, adquira uma das últimas

unidades. Não perca as unidades com

terraço, são únicas.

·Churrasqueira na sacada, ·ELEVADOR
hidráulico com Nobreak,
·Área de lazer com duas piscinas,
playground e salão de festas t
·Localização privilegiada em local �nobre, na rua 13 de maio (Champagnat) ,2
• Financiamento Direto {'l

com a Construtora.

Que tal começar mudando de endereço ..

Apfo.
Tipo 01

3 dormitórios
(1 suite)

HEXAGONAL
engenharia&c.on5truçÕes

Con!1truindo qualidade de vida

Agende uma Visita
pelo fone 47 3275-1447

Visite nosso site:

www.hexagonalengenharia_com.br
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3275-3934 Plantão: 9148-2144

vendas@splendoreincorporadora.com.br
Rua Do

SUfle + 2 QIJClIfcs
Sacada goumet
� a parllrde 109.69m2 (priVatIVO)
Tubulação PI água quente
PrevIsão para "SpIH'
BWCs C/ CElIOmIca 19IIfIeada e pInIUa epóld

MedIdores de água. Iuz.e gás IndMduals
7 paVimertlos - 24 aptos
Elevador
1 ou 2vagas de gaagem
kea gourmet na coberIu'a
1.ocafIzaÇOo: VIa Nova - Rua 25 de julho.
esquina com a R. GuIlhermeWoc;keIhagen

Terreno no Bairro Águo Verde
Ruo Therezita Menegotti
450m2 - 1 5(11 X 30m
R$ 75,000.00 - facilito parcelamento
ou financiamento bancário

Corretora de imóvel.!>
Cred 15594·

5275..5954
9148-2144

Casa Nova no Czerniewicz
194.80m2 SLlíte -l- 2 Q,
ctunrosq. garagem p/2
carros e demais dependo
Porcelanato. telhas
esmaltadas, piso laminado
previsão pI água quente .e

Split R$ 32(X000,OO
financiável.

socodc c/
churrasqueira. 1 ou 2

vagas de garagem.
A partírde RS
124,000.00
Entrega: APr 2010.

Teneno Rua lherezIto
MenegoIIt • kJ,rJ verde
450m2

.

75.000.00 fInaneI6veI

Aptll E.d. Sonia.Magali - Próx. Supermerc;ado. Lenzi • 1 suíte + 2 quartos,
demats dependências. Documentado para financiamento, I'!$ 135 mil

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

698,.30m2 - parte
superior - R$ 245
mil.

Res. Renascença
- Rau - 430,54rn2
- R$ 87niil- cond,
especiais de

pagamento.
Czerniewicz -

próx, a. Humana RH
- 458,20m2-
86mil.

Três Rios-
9.800m2 - 75 m

de frente - ideal

para indústria - R$
200 mil.

"

........................ _ __ _._ _ _ _._ .:.. _._ .. _ .. .1
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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: itaivan@itaivan.com.br

PgOJETOS ARQUITETÔNICOS I tNTERIORES

REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Matrícula 44.028 Rei 4604 - Apto em construção c/
151.61m2-Área Privativa: 99.85m2 -

02 vagas gar - suíte - 2 dorm - bwc -

sala estar/jantar - coz - lav - gar -

sacada c/ churrasqueira - A partir de
RS 170.000,00 - Entrega em

0u1ubro/2010

Matríoula 56.872

Rei. 4654 - Apártamenlo
Área total: 115,65m'
Área privatica: lO,50m'
O(vaga de garagem
02 dormitórios

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

Matricula: 22.371

Rei 4603 -Apto Novo c/ 107 .00m' - 2
dorm - sala estar/jantar - sacada c/
churr , vaga gar - Entrada mais saldo
parcelado em 12 x -

A partir de R$115.000,OO

Entrega: Junho/2009

Rei 4687 - Czerniewicz - Apto c/
1 08.04m' - Ed Giuliana - 2 dorm -

sacada c/ churr

Entrega 0u1ubro/201 O

A partir de R$115.000,OO

Suíte + 2 dorm

A partir de
RS 149.900,00

Matrícula 1-58,381
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REF077 - Ribeirão Cavalo - Càsa' alv. cl
2 quartos, 2 bwcs, sala, cozinha, área
de serviço. R$ 36.000,00 + parcelas

m�
..

náus
. ., .

ImOVelS
CUCl1.'ftIU

REF059 - Apartamento
Central cf 2 qtos, bwc, lavabo,
sala 2 ambientes, cozinha,
área de serviço, sacada,
garagem. R$ 130.000,00

REF003 - Vila Rau - Sobrado cl SUITe
mob. + 2 quartos, sala de estar, tv e

jantar, copa/cozinha mob., garagem pi 4
carros, amplo jardim terreno cl 1022m'.

Consulte-nos

REF001 - Ed. Carvalho
- Apto cf3 qtos (1
suíte), sala 2 ambientes,

.

F sacada, cozinha
'

mobiliada, dep.
completa, garagem,

REF071 • Aguarde ....
Em breve mais um

Lançamento na

Região Central I!!

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

Loteamento nobre,
.

residencial, consulte
opções.

REF014 - Chico de Paulo - Casa mista
cf 4 dorrrâorios. sala, cozinha/copa, 02
bwc, área de serviço, garagem 2 carros
+ edicula de alvenaria. RS 100.000,00

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

ftH�e/F�� (47) 3373-2135

REF901 -

Guaramirim -

Centro - Aptos cf
50,00m2, «z

. quartos, sala i
H ii cozinha, bwc, área

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

Rua 28 de Agosto, 1445
EM GUARAMfRlM
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IMÓVEIS o CORREIO DO POVO D'FIM-OE-SEMANA, 7/8 DE FEVEREIRO DE 2009

COMPRA'· VENDE • FINANCIA·· LOTEIA e ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕÉS
CONFIRA OUTROS IMÓVEI.S EM NOSSO SITE!

QUATRO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!
Rua Prof. Marina Frutuoso, 856 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

(47) 3055-2400
o Empreendimento terá:

- Campo de futebol;
-Duadra de Vôlei;

- Quiosques com
churrasqueiras;

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

.

- Redáiio.

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

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

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

alv. c/ suite + 3 dorrnit. - sala de estar -

cozo - varanda - despensa - bwc - área'
de serviço - garagem pi 2 carros. R$

130.000,00

Ref: 20 ..30t - Vi� Nova - Res. Espartakus -Apto
100% novo cl 155,00m': suite hdro- bwc - coz

, sala de estarjjantlrconiugada ' sac. Grande,
mezanino cl chut , bwc ' lav. ' sac. Panorãmca

,2 vagas gara. R$ 450.000,00

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

17km do Centro - rua pavimentada -

iluminação pública/energia. R$
539.000,00

ReI. 10.584 - Vila Lenzi - Casa de alv.
é/ 152,14m2 - surre - 2 dorrnit, -s?l.a
de estar - copa - cozinha - bwc -

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

Ref. 20.321 - Rau -

Apartamento c/2
dorrnt. - sala de

estar/jantar em 2
ambientes c/ sacada -

coz. - bwc - area de

serviço - garagem. R$
110.000,00

Ref. 20.309 - Bal.Carnboriu - Res.
Andorra - Apto próx Havan - 100 mts -

1 suíte - 1 dormito c/ 2 biliches -

cozinha - sala jantar/estar conjugada -

bwc - lavanderia - sacada c/
churrascaria. Obs.: Mobiliado Sob

#'
medida - 2 � cana. R$ 230.000,00

Ref. 10 .557 - Tifa Martins - Casa
alv cf 96m2 - 3 dorm - sala estar
coz -Iav - bwc - despensa. R$
115.000,00

.

Aceita troca por casa na praia do
Ervino ou imediações.
Pode ser financiado e usar o FGTS
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IMÓVEIS

RENATO Corretor de Imóveis
(,1,7) 3:�71-nH51 • 999il. 3UHlSTEFANI CREC114.407

CA�AS:
01 - AGUA VERDE CASA MISTA MAO. LEI PROX.
MARCOLLA R$ 130 MIL
04 - AGUA VERDE CASA MISTA PROX. UNERJ
R$ 95 MIL
06 - BAEPENDI CASAALVENARIA 1 SUITE 2
QUARTOS TROCA TERRENO
15 - VlLALENZI CASA 1 SUITE 2 QUARTOS
LINDA R$ 210 MIL NEG.
22 - VILA LENZI CASA MADEIRA LEI 2 QUART0S
R$90MIL

.

APTOS:
07 - CENTRO 1 QUARTO SALA COZINHA
BANHEIRO,GAR. R$ 90 MIL ,

13 - CENTR0 1 SUITE 2 QUARTOS, SALA, coz,
GAR. ,PISCINA, ACADEMIA
23 - RAU 2 QUARTOS, SALA,COZ.,
MOB.,BANH.,GAR R$ 90 MIL
TERRENOS:
02 - AGUA VERDE 4.00 M2 COM ESCRITURA R$
50 MIL
03 - AGUA VERDE COMERCIAL 600 M2 FRENTE
ASF. 23M R$ 60 MIL

05 - AGUA VERDE 1000M2 R$110 MIL
ESCRITURA NEG.
08 - FIGUEIRA 400 M2 COMERCIAL
PROX.PONTEWEGII R$130 MIL NEG.

.

09 - FIGUEIRA 360 M2 PROX. POSTO R$ 75 MIL
10 - FIGUEIRA 2400 M2 BONITO CHACRINHA R$
130 MIL
17 - SCHROEDER I 500M2 ESQUINA R$ 35 MIL
NEG.
18 - SCHROEDER I 400M2 ASFALTO R$ 50 MIL
20 - PiÇARRAS PERTO PREFEITURA RUA

CALÇADA 320M2 RS 35 MIL
24 - VILA NOVA 400 M2 PROX. PMJS R$ 110
MIL

CHACARAS:
11 - STA LUZIA COM 6000 M2AGUA LAGOA,
PLAINO SEM CASA R$ 55 MIL
12 - STA LUZIA GOM 50 MIL M2, CASA,
CAHOEIRA, LAGOAS,POMAR MUllA LINDA. R$
130 MIL NEG.
14 - MOLHA COM 300 MIL M2 ,AGUA, LUZ,
ESTRADA BOA R$ 110 MIL

Gasa 1 suite e 2 quartos, sala,
copa, cozinha, banheiro,garagem
2 carros, murada, casa nova,

aceita FGE ,troca por apto.
terreno.ou chacrinha sentido

Santa Luzia.

DEU.
PRADI
BM6vEIS

FINANCIAMENTOS

Rua João Januáriq Ayroso, 2"33 - sl.Ol - Jaraguá ES'querdo _ JARAGUA DO SUL _ SC
� �� ��I!�����

LOTEAMENTO RESIDENCIAL
,

JARDIM DAS BROMÉLIAS

PRÓx. mOFADOS BELL'ARTE _ CASA COM 2 QUARTOS, SALA E
COZINHA. INTEGRADA, BWC, AREA DE SERViço E GARAGEM

VALOR: R$115_OOO,OO
ESfEVALOR INGlUI: TERRENO + CASA + TODA Á

DOaJMENTAÇÃO PI FINANOAMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
���_����m�'_�__��M��������=d������

.

Seu imóvel está aqui.

[6]
HABITAT

.. , ..

IlRECl1583.J �
OVENDE oALOGA
oADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009

HELIANO ORIBKA' {47} 8428-2835
Corretor de imóveis CRECI14999F 8412-8933
Ij!tftlrai.iI�i:i�,vei�nOt;i� www.imoveisjaragua.com.brheliano@imoveisjaragua.com.br

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

APARTAMENTOS
Ref 2010 apto 100m' Centro em

constr.
Ref 2015 aptos a partir de 94m'
Centro

TERRENOS
Rei 401 O 300m' Centro, Corupa
4020 Ter. Vila Lalau 409m2
4021 Três Rios 380m'
4025 João Pessoa 350m'
4018 Amizàde _ Ville de Lyon330m'
4034 Terr.Schroeder 495m2 R$
34.000
4035 Terr.Schroeder 333m' R$
28000
4037 Terr.Figueira 720m' R$ 110.000

CHÁCARAS
Ref3012 na Barra, 124.000,OOm'
Ref 3013 Schroeder 12.500m'
Ref·4050 Rio da Luz II 185.000m'
ideal para Reflorestamento
Rei 4055 Rio Cerro II 87Q.000In'
ideal para Reflorestamento
ReI 4057 Fazenda em Corupá
6.335.000m' ideal para Rellóresl.
Ref 3030' Chácara com casa no

Amizade
R.2038 Apto Balraario Carnburiú
179.00m'
RA030 Schroeder 1.200 m' R$
35.000,00
R.4025 Vila Lalau 409 m' R$
85.000.00

--�

"
-'

."

'''''''' i
�

�
:!:

Rl059 Gorupa Terreno
1820m2

R.1043 Guar-amirim
NOVA

o prazer esta em cada
detalhe q\lal é o

tamanho do seu

m' - Bairro ORico de'Paúla ,., .

n· 3.615 (alijes daJtlúnegotti

ena com 8Hi m' -Rull: Prefeilo:Jose BaueR;Três
l1MOO,OO

errer\iJ ae.Esquinacom 4t3m' - LoleamentO.Beira.
GOJÍQÕ,OQ

,

ef H.3'lQ_Têrrenoéom2.30üm' R.ua: ArnpldZuneit BairroVila
.

B�ependi,VaIOf R.$·25Q(O�,OO

www.imobiliariahabitat.com.br • habitat@imobiliariahabitat.com.br • Rua Felipe Schmidt, 157 (próx. Mi!lium) • Centro
(
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RICARDO tlALtRIO�.

o

�

ricardocimoveis@gmail.com l� 8808-5378
� 8837-829g
D. '

Cod122 - Casa de alv.

Cód.138 -Casa de madeira cf4 qtos
no Santo Antônio. R$ 69.000,00

Cad. 056, Terreno cf 17.680m2 no

centro de Guaramirim. Prox ao trevo

principal. Consulte-nos.

S Cod.116- Terreno cj337,OOm' em
Três Rios do Sul, R$ 40.000,00.

Cod121 -Terreno cf5.000,00m' na
BR280 sentido Corupá,

R$500.000,00
Cód.168 - Terreno com 360,00m'
em Guaramirim. R$ 44.000,00

Cód.168 - Terreno com 360,00m'
em Guaramirim R$ 44.000,00

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

Cód092 - Casa de alv.
com 1 suíte + 4

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

com 2 quartos, próximo
ao Portal de Jaraguá ..

R$120,000,00

Cód.160 - Chácara com

74.560,00m2 contendo
casa de madeira no

bairro Nereu Ramos. R$
260.000,00

Cod.146 _- Casa mista cl
� quartos + galpão de
170m2, e terreno com

774m2, no bairro Vila
Nova. R$ 250,000,00.

com 2 quartos, no
bairro Amizade,

R$ 70.000,00

Cod.121 - Terreno com

5.000,00m2 na BR-280
sentido Corupá. Oferta
de R$ 500,000,00 por

R$ 400,000,0'0,

cÓD.172 - Casa de alvenaria com 1
suite + 3 quartos no bairro Agua

verde. R$ 212.0QO,00

Cód.164 -Imóvel divigido
em 5 partes pi locação
no bairro Três Rios do
Norte. R$ 90.000,00

Cod107 - 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$ 170.000,00.

Cod135 - Casa de alv
c/4 quartos, bairro São
Luis. Pode ser financ.
Valor R$170,000,00

suítes + 3 quartos, no
bairro Vila Lalau.

Pode ser financiada.
R$ 260.000,00

Cód.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

wwwlIschellercorretordeimoveisllcommbr
I

AMIZADE - RESIDENCIAL JULlANA
Apto. nO 403 - Suite mais dois

dormitórios, sala de estar e janta,
bwc soial, cozinha, lavanderia,

sacada com churrasqueria e uma

vaga de garagem. R$ 145.000,00

Apto com suite mais um dormitório,
bwc social, sala de estar e jantar,
cozinha iavanderia, sacada com

churrasqueira e uma vaga de

garagem. R$135.000,OO

Rua Prefeito José Bauer, 131, Vila Rau

APARTAMENTOS PRONTOS PARA MORAR!

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

jantar, cozinha, lavanderia, sacadacom 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 nova com suite mais
dois dorm. cl sacada, bwc social,
sala, varanda, cozinha, lavanderia,
área de festas, garagem para dois
carros e despensa. R$ 380.000,00.

TRÊS RIOS DO SUL - LOTEAMENTO
BEIRA RIO - Casa em construção
com suíte mais dois dormitórios,

bwc social, sala, cozinha, lavanderia,
churrasqueira, garagem.

R$ 175.000,00.

BEIRA RIO - Casa em construção
com suíte mais dois dormitórios,

. b"Yc social, sala, cozinha, lavanderia,
churrasqueira, garagem.

R$ 179.000,00.

AMIZADE - LOTEAMENTO
ITACÓLOMIII - Lotes a partir de

R$ 75.600,00

/.
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IMÓVEIS

PLANTÃO DE VENDAS
• Compra • Vende • Administra •

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

LANÇAMENTO 2064 - Residencial
Paradise - Vila Nova - Apartamentos
pianos e cupex Opções com: 03

dormitórios, ou suite + 02
dormitórios ou suite + 01

dormítórío. Apartir de 103,550.00.

Ref 2001 - Resdencial Gran Ramá -

Centro - TIpo 01 : 02 qtos, sala estar I
jantar, bwc, sacada el ehur, cozinha,
área de serviço, garagem. TIpo 02, 03

e 04: su�e + 02 qtos, saia estar I
jantar, cozinha, área de serviço, sacada
cl ehur, bwc, garagem, A paríír R$
104,500.00 - Entrada + Pare, em até

50 x Entrega: Janeiro I 2010,

2065 - Apartamento - Ed.
Miner - Centro -126.24 m'
R$ 120,000.00 - 03 qtos,
sala, cozinha, bwc, área de

serviço.

\kl!\;;
2051 - Apartamento - Vila

Nova - 90 m' - R$
140,000.00 - 03 qtos, sala,
cozinha, bwc, gatagem,
sacada, área de serviço.

2058 - Ed Santa Catarina - Vila
Nova - R$175,000.00-

Apartamento no 2' andar - n' 204 -

Com 01 su�e el sacada, 02 qtos,
bwc social, cozinha, área de

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

2067 - Apartamento - Res. Toronto
Centro - 132.00 m' - R$

215,000.06 - 01 sulta, 02 qtos,
bwc, sala, cozinha, área de serviço,
sacada cl churrasqueira, garagem.

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

. de estar /jantár, bwc, cozinha,
sacada cl churrasqueira, área de

serviço, garagem. Entrada + Pare ',

em 50x. Entrega: Janeiro I 201 O.

2040 - Apartamento - Ed. Jaeser
Czerniewiez - 124.00 m' - R$
155,000.00 - 01 suãe, 02 qtos,
sala para 02 ambientes, copa,
cozinha, bwe, área de serviço,

garagem, sacada cl churrasqueira.

2049 - Apartamento - Czernewlcz -

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

sala ginástica.

6070 - Terreno - Vila Lenzi - 312.00

m'- R$69,000.00
6069 - Terreno - Barra do 'Rio Cerro-
430,00 m'- R$ 76,000.00
6028 - Água Verde - 756 m' - R$
90,000,00,
6078 - Terreno - Água Verde -

581.32 m'- R$ 90.000.00
6057 - Terreno - Ilha da Figueira -

618.87m'- R$105,000.00
6082 - Terreno - Chico de Paula -

1,195.00m' - R$1 05,000.00
6081 - Terreno - Vila Rau - 550 m'

R$106,000.00
• 6083 - Terreno - Vila Nova - 684.00

•••• m'-R$130,000.00
6050 - Terreno - Jaraguá Esquerdo-
900.00m'- R$165,000.00
6072 - Terreno - Nereu Ramos -

1,900.00m' - 265,000.00
6054 - Terreno - Czerniewicz -

1,037.40m'- RS 330,000.00
6030 - Ilha da �ueira - Rua Riraklo

Bogo-1,161m'-R$400,OOO.00-Área
Comereial. El<I:e�nte oportundade!
6060 - Centro - 2,355.63 m' - R$
850,000.00 - Terreno ns área

1.129 - Casa - Barra do Rio Cerro - 241 m'
- R$ 390,000.00 - Sobrado com 03 qtos,
01 suite, todos com sacada, 02 saias,
copa, cozinha, 02 bwc, 03 vagas de

garagem, piscina, amplo patio.

6048 -Ilha da �ueira - 22,774.38m'
R$ 2,300.000,00 - Terreno Comereial e

lou industrial.

6085 - Terreno - Amizade - 333.50

m'-R$75;000.00
6066 - Terreno - Chico de Paula -

1,141.34m' - R$145,000.00

7008 - Sítio - Guaramirim -

250,000.00 m' - Casa principal - 03

qtos, sala, cozinha, área de serviço,
.
bwc. Chalé - 02 qtos, sala, cozinha,

.

bwc. Choupana - área de festas,
fogão à lenha. 09 lagoas, campo de

futebol, plantação de eucaliptos.

1101 - Casa - Vila Nova - 270.00 m' -

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

garagem pi 02 carros.

Terreno Comercial.

6053 - Casa el aprox 300 m', contendo 01 6048 - Terreno - Ilha da Figueira -

suãe el sacada, 04 qtos, 03 saias, 03 bwc, 22,774.38 m' - Terreno Comercial

cozinha, área de serviço, ampla área de ou/e Industrial
fesfas, escritório. dependencia de Terreno- Lot. Rrenzi -1.125 m'

empregada, 04 vagas de garagem. Terreno
cl 3.456,50 m', Lateral da Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca. Com
possibilidade de desmembramento.

apartamentos, com terreno de 705
m' e 400 m' de área construída.

1094 - Casa - Vila Rau - 136.30 m'
- R$ 210,000.00 - 01 suíte, 02 qtos,
bwc, cozinha mobiliada, copa, sala,

área de serviço, 02 vagas de

garagem.
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APARTAMENTOS
ReI. 1661 - .Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2

dormitórios, bwc, cozinha, lavanderia, garagem, sacada c/ churr. R$ 160..000,00.
entregajunho/2009
ReI. 229f Apto - Vila Nova - entrega em janeiro de 2010. A partir de R$ 85.900,00
Entrada +639:20CUB atualizado peloCUB

.

SiTIO /CHÁCARA
ReI. 861 - Molha/Massaranduba- 260.000m' R$135.000,00
Ret .1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
Rel.1741; Garibaldi 15000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663 - Massaranduba - 71agoas casas, area de festa 238.000m'. R$ 600.000,00

�-'O CORREIO'DO POVO'
l.Ii.i FIM-DE-SEMANA.7/8 DE FEVEREIRO DE 2009 IMÓVEIS

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

www.imoveisernjaragua.com.br

ReI. 2921 - Tila Martins - 2 dormltõncs, 1 bwc, casa de madeira R$ 68.000,00
ReI. 2452 - Eslr�da Nova - 3. dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 82.000,00
ReI. 2111 - Guaramirim - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000',00
ReI. 2421 - Figueira - 2 dormitórios, bwc, garagem, R$ 85,000,00
ReI. 1401 - Barra Velha" casa5 dormit.demais dependo R$95.000,00
ReI. 2721 - Vila Lenli - 3 dormitórios, 1 bwc R$1 05.000,00
ReI. 2411'- Figueira - 3 dnrrnltôríos, bwc, garagem R$110.000,00
ReI. 2491 - Tita Martins· 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dependências -

R$110.000,00
ReI.2371-Chicodepaula-3dórm.,1 bwc, 1 vaga de garagem R$·110.000,00
Re1.1901- Rau -1 suíte, 1 dormitório. bwc, garagem p/dOis carros. R$110.000,00
ReI. 2561 - Vila Lenli - 3 dormltóríos. 1 bwc, garagem, demais dependências. R$
110.000',00

'

ReI. 2941 - Vieiras - 4 dnrrnítóríos, rbwc, casa de madeira R$112.000,00
ReI. 2681 - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, 79m2 - OfERTA R$11 0.000.00
ReI. 1091- 3 dorm. 2bwc, 2 salas portãoeletr., piscina R$125.000,00

.

ReI. 1811 - Chico de 'Paula - Casa mista com :í dormitórios, 2 salas, área de festas
c/chur. e piscina + 1 kitinet:1- area de 60m2 - oficina R$160.000,00
ReI. 2581 - Vila Lenzi - 2 suites, 3 dnrmãónos, 2 bwc, demais dependências, garagem 'TERRENO

R� 160.000,00 '- ReI. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 50.000,00
Ret, 831- Vila Lenli -5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinha R$ 200.000,00 ReI. 2472 - Terreno - Rau -416m2- R$50.000,00
ReI. 1512 - Barra Velha - Sobrado c/ suíte, 2 dorm., lavabo, churrasqueira R$ Re1.2461- Terreno-Barrado Rio Cerro-510m2-R$Q5.00q,01i
200.000,00

.

Ref.2671 - Terreno - Figueira - 380,80m2 - R$ 65.000,00
Ret, 2141 - Figueira - Sobrado c/ suíte, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$ 21 0.000,00 Rei. 517 _ Comercial R$ 74.000,00 _ Chico de Paula com 458m2
ReI. 1211 -'Vila Lenli - Suíte, 2 corm.. chur. R$ 250.000,00 - ótimo para ponto
comercial.

Rei, 774/775 -Jaragua EsquerdO -prox. arena - R$ 80.000,00

Re1.1831- Chico dePaula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$245.000,00 ReI. 2561 - Terreno- Vila tenzí c/ casa de madeira - 634,50m2 R$,110.000,00
ReI. 1831 - Casa - Chico de Paula _ 4 dormitórios, 2 bwc, garagem, demais dep. ReI. 2931 - Terreno - Vila Lenli com 442m2 -115.000,00'

PróximoJgreiaSão Judas Iadeu. Terreno de 35b6m2 R$ 245.000,00
. ReI. 2731 - Terreno, Água Verde - 900m2 R$160.000,00

ReI. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00 ReI. 3051-Terreno-Amilade-1620m2 R$190.000,00
ReI. 1911 - Figueira - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000,00 ReI. 3021- Nereu Ramos - 'industrial" frente para BR 280 - 3400m2 R$ 240.000,00
ReI. 2601 - Centro - 206m2 -1 suíte, 4 dormilórios,.2 bwc R$ 420.000,00' .

ReI. 1941 - Vila Lenli 250.000m2 R$ 25Q.000,00
ReI. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol R$ ReI. 2431 - Area'- Braçinho - 22.000rn2 R$ 280.000,00
450.000,00

'

Rel.3061-Jaraguá99 com 325m2 R$55.000,00
.

ReI. 281 - Penha-casa alto padrão "frente p/ omar" R$ 550.000,00
Rei. 2631 - Jaraguá Esquerdo - 3 suítes, 3 dormãóncs, lavabo, dependência
empregada, piscina - Casa altopadrâo - R$ 750.000.00

-

Rei. 2301 - Nova Brasília, 1 suíte, 1 .oormtórío.j BWC, sacada c/churrasqueira, 1

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

vaga de garagem R$135.000,OO· ..'

ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2

dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur. c/119m'. R$145.00lJ,00
ReI. 2401 - Centro - Ed. Isabella - 1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de garagem R$
160.000,00
ReI. 2321 - Centro- suite, 2 dorm., bwc, 1 vaga de garagem. R$165.130,00
Rei. 2341- Bombinhas -1 suite, 1 dorm., sacadac/chur, prédio c/ piscina, play ground,
área de festas; elevador. R$ 250.000,00 - Aceita troca c/ imóvel em Jaraguá.
ReI. 2001 - Vila Nova c/I suite, 2 dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
ReI. 2621 - Balneário Camboriu - pióximo igreia Santa Ines - 1 súíte, 2 dormitórios, 1

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

ernp., 4 vagas de garagem + espaço p/iet 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.

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

Últimas Unidades Ed. Lilium - Vila Lalau

01' Quarto, cozinha semi-mobiliada, banheirc com

blindex, cbuveíro e armário com esp,lllho e ,garagem.
Edifício com elevador.

Preço especial para as úttimas unidades.
04 Apariamentos novos de alto padrão na Vila Nova
com 01 suíte + 02 quartos, 02 vagas de. garagem e

sacada com churrasqueira. Residencial com salão de
festas, elevador, playground e· biclcletárlo. Preço
especial paraas primeiras unidad�s. �
01 Apartamento na Vila Nova com 01 suíte + 02
quartos, sacada ampla.com churrasqueira, 02 vagas de

garagem. Edifício com elevaoor, salão de festas,
piscina, playground, quadra de vôlei. Valor da iocação:
R$1.200,00

.

01 Apartamento novo no Ed. Plátanus, com 01 quarto,
cozinha semi-mobiliada, 01 terraço amplo e garagem.
Edifício com elevador e salão de -festas.Valor da

locação: R$580,00
01 Apartamento no Centro, Ed. Gardênia com 01 suíte
+ 02 quartos, sala com. sacada, cozinha dep.
empregada, _área de. serviço e garagem. Valor da

locação: R$ 700,00
01 Apartamento na Vila Lenzi com 03 quartos, sala com
sacada, cozinha, banheiro e. garagem. (TODO
MOBILIADO). Valor: R$ 700,00
01 Apartamento no Ed

-. Jaraguá com 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro e garagem. Valor: R$ 600,00 •

fJ1 Apartamento novo no Czerniewicz, com 02 quartos,
sala, cozinha, churrasqueira e garagem. Valor: R$
720,00 (sem condomínio).
01 casa residencial no Czerniewicz, com 03 quartos e

D2vallas de garagem. Valor: R$ 600,00
01 casa residencial, bem localizada. no Centro, toda
mobiiiada com ar central, porteiro eletrônico, área
festas, churrasqueira e g�-ragem para 02 carros.

.

01' casa residercial. ou comerciai no Centro, boa

localizaçáo, com área de festas com piscina: porteiro
ele!rônico e garagem para 02 carros. ValorCónsutte-nos.

01 casa comercial ampla no Centro, 'com
área grande para estacionamento, porteiro
Valor: R$ 5.000,00 (Negociável)
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3275.3300 .• 3055.3300
SPE,DITO
IMÓVEIS

SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12h e

13h30 às 19h • SÁBADOS: 8h30 às 12i1

ATENDIMENTO

ONLlNE

R$ 40.000,00
ReI. 742 - Sala comercial ótima para
padarias, lanchonetes. Tem escritura.
Aceita-se proposta, carros, terrenos,

imóveis de menor valor.

ReI. 738 - Chácara com 50.000,00m2,
02 lagoas, nascente de água. cachoeira,

em lugar calmo. Tem escritura.

ReI. 729 -r- Apto com 02 dorm. e demais
dependências 01 vaga de garagem,
piscina, salão de festas, portao

eletrônico, interfone. Financia pela caixa.

ReI. 759 - Ohácara com 150m2 e terreno
de 86.000,00m', 01 lagoa. Casa cf 02
donn. e demais dependências, área de

festas cf churrasqueira. Aceita-se proposta,
carros, terrenos, apartamentos em

Balneário Camboriú e casas em Jaraguá do
Sul. Aceita parcelamento direto.

ReI. 749 - Fazenda com 268.82 hectares, casa com 02 donnitórios, 06lagoas, brete de pastos, 40% de pasto, 06
vagàs de garagem, área de festas com churrasqueira, varanda; fogão a lenha, bwc, cozinha, área de serviço, sala,
jardim, 5 mil pés de palmeiras. Aceita parcelamento direto, carros, terrenqs, imóveis como parte de pagamento.
Aceita apartamentos em Balneário Carnboriú e casa em Jaraguá do Sul. Aceita proposta. Sob Consulta.

Ref. 859 - Terreno cf
820m2, todo plano, rua
asfaltada e escriturado.
Aceita carros, terrenos e

imóveis de menor valor e

financia pela .cAIXA. R$
155.000,00. Bairro:' Barra

do Rio Cerro.

casa de madeira, com vista

para a cidade, Áreã: total do
terreno 392m2. Aceita

terreno no São Luis, Barra,
perto da Malwee. Valor: R$

105.000,00. Bairro:
Jaraguá Esquerdo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOVEIS

s
FINANCIAMENTOS

C 'W'·.ú,:a..H
eAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito [unte.a
CAIXA. Regula'rizamos seu

imóvel para financiamento:

I
www.franciscovende.com

3370·6480 I' 9609·0736
imoveis@franciscovende.com

• I

Tina

Florentina Fiedler
CORRETORA DE IMÓVEIS

Crsci nO 9839

Terreno com 415m2• Rua 769; lateral da
Rua 768, Gabriel Oechsler - Ilha da

Figueira
(47) 3370-8097 I 9163-4439

.

REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓ,PRIA

1':1E'fER=:::=:::

VENDE, ALUGA, ADMINISTRA IMOVEIS
PARA LOCAÇÃO E LOTEAMENTO. PROPRIO.

CORRETOR
Ir

DE IMOVEIS

R$ 500.000,00
R$ 120.000,00
R$ 750.000,00
R$ 80.000�OO
R$ 50.000,00

.

R$ 50.000,00

·TEl.. 3370-6624 I 9102 ..5299 www.deomrimoveis..com..br
�;:"m'if}« �

. ,

',,,'i@? ��..,
'1",,=

.
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�;ai �

;_' ::� � : ""

'@f!if_)_'0"""'''''- 1i:�.�",
163 �Guaramirim "":com caso de
alvenaria, área de festa. pastagem,

lagoas ... com área de
126.600,OOm'. R$ 640.000,00.

085 � Schroeder, casa mista com

uma área de 130!00m' e terreno
de 525,DDm'. RS 80.000,00

115 - Nereu Ramos, casa de
alv. c/ 72,ODm' e terreno c/
378,DOm', Aceita carro como

forma de pgto. R$ 55.000,00

003 - Sanlo Anlonio, terreno com área de 89.26B,OOm' .

007": Santo AnIonio, com área de 62.352,00m'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno' eí 33.947,25m'.
009 - S.anlo Anlonio, terreno com área de 2.230,00m'
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,68m2, (terreno bem localizado)
037 - Nereu Ramos terreno com 357,00m'
073 - Amizade, terreno bom 360,00m'
074 - Amizade, terreno _com 425;51m'
083 - Schroeder, terreno com SOO,OOm'.
084 - Schroeder, terreno cem-urna áraa.aproxlrnada de 500,00.
109 - Nereu Ramos, área de i 1.470,OOm' (ótimo p/ indústria)
115 - Nereu Ramos, com área de 1.100,OOm'.

R$ 45.000,00
R$ 40.000,00
R$ 280.000,00
RS 97.000,00
R$ 38.000,00

053 - Vila Lalau, e/área privativa de 109,37m'. Aceita apto de 02 quartos corno-forma de pagamehto. R$160.000,00
078 - Cterniewicz, c! 93,90m' de área privativa,aceita permuta c! casa ou carro como forma de R$140;000,OO

016 - Três Rios do Norte, casa de madeira com 63,00m', terreno com 390,OOm'.
019 -Czerniewicz, alv. semi-mobiliadac/279,DOm'e terreno e/525,ODm'. (aceita imóvel em Blumenau).R$ 280.000,00
024-Vila Ra�, sobrado c/219,00m' e terreno e7390,00m'. Mais uma edícula de 70,00m'. ilJegociável. R$ 165.000,00
028 - OURO VERDE - casa de alvenaria c/20D,00m' e ter;eno c/329,00m'.

•

R$ 200.000,00
031 - Ilha da Figueira, casa de alv. c/ 132,0011)' e uma de mad. de 60,00m' c/ terreno de 525,ODm' R$ HiO.OOO,OO

(aceita apto de menorvalor em Jaraguá� Florianópolis, praias ... )
063 - Nereu Ramos, casa mis�a com 144,00m' e terreno com 760,00m'. Aceita imóVel em Corupâ R$100.000,OO
080 - Vila lenzi, Sobrado cl 258,OOm'e terreno cl área 418,12m'; aceita apto de (-)valor, casa ou terreno. R$ 280.000,00
091-lifa dos'Mol19s, casa de alvenaria com 156,1Om'eterreno com 380,70m'. R$105.000,00
092 - Tifa Martins, casa mis\ll com 40,00m' e terreno com 322,00m'. R$ 70.000,00
164- RioMolha -casa e alvenaria com 100,ODm' e terreno com 735,OOm?
168 - Estrada Nova, casa de alv. e/70,00m'mais edícula (aceita carro nanegociação )
188 - Sanlo Anlonio, sobrado com área de 170,00m' e terreno com 2.500,00m'.
�I;J;lo'S"

.

R$ 80.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'VENDA,g

www.atlantaimoveis.com

rejane@atlantai�oveis.com
Rua Barão do Rio Branco, 373

R$149.000,OO
ENTRADA +

PARCo DIRETO
C/A CONSTRUTORA

.

Ref: 1534 -

Casa Nova
Amizade -

Com: 1 suíte

ínaster,2
quartos, bwc
social, sala de

estar, jantar,
cozinha, área
de serviço,
área de festa,
2 vagas de

garagem, Área
Const. 155m2

R$267.000,OO

Apartamentos: 1 suíte, 2
,

.dorroitórios, sala de

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

'

Res'idencial
Montreal - Vieira

(próximo a Weg II)
Apartamento Novo
comz
dormitórios,
bwc social, sala
de jantar/estar,
sacada com

churrasqueira,
-

área de serviço,
á rea externa, 1

.

vaga de garagem.
R$'110.000,00

,
Calie I - Centro

Apartamentos com'
1 suíte, 2 quartos,
iiwc social, sala de

, estar, sala de jantar
com sacada 'e
churrasqueira,
cozinha,

.

lavanderia, 2 vagas
de garagem.

'

R$ 167.071,52 á

R$169,919,33

Ref: 1542 - Casa Ana Paula

Com 03 quartos, 02 banheiros, sacada,
copa, cozínha.salade jantar e estar, lavanderia,

depósito, 01 vaga de garagem,

(Aceita casa de menor valor como parte de

pagamento.) R$ 165,000,00

Ref 1553 - Casa Amizade

Lol, Itacolumi II - Casa em Construção com 1

suíte (espaço para hidra), 2 dormitórios, sala
de jantar e estar, bwc social, cozinha, área de

serviço, área de festas, 2 vagas de garagem,
R$ 269,000,00

Ref 1507- Jaraguá Esquerdo- Casa NOVA em

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

carros. R$ 240,000,00,

- Vila Lalau

Apartamentos com 1 suíte, 2
dormitórios sala de jantar/estar,
bwc social, cozinha, área de

serviço, 1 vaga de
estacionamento. R$128.000,OO

Residencial Aquarela
- Nova Brasilia

Apartamentos com,
1 sUíte,2
dormitórios,
bwc social, sala de

estar, sala de jantar,
cozinha, lavanderia,
sacada com

'

churrasqueira,
1 vaga de garagem:
R$ 160,000,00

Residencial Don Pedro -

Vila Lenzi

Apartamento na 204 (frente),
com 1 suíte com sacada, 2
dormitórios, cozinha
(m obiliada), sala de estar e

jantar, bwc social (mobiliado),
sacada com churrasqueira, 1

vaga de garagem.
R$130.000,00
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IMÓVEIS

1334 - JGUÁ ESQUERDO - CASA
AlV. (ESQUINA) cl suíte + 1 qto.
R$ 120 mil. Aceita imóvel na praia

ou carro de menor valor.

1117 CENTENÁRIO CASA AlV. cl
230m2, terreno cl 463m2 - suíte

master cl closed + 2 qtos, cozinha
mobiliada. 2 vagas de garagem,
aquecimento solar. R� 29Q mil.

1008 - IMÓVEL CENTRAL - cf área
de 320m2, 01 sufie '+ 4 qtos. grande

. áreà de festas cl churrasqueira.
.

Terreno cf 1.130m2. Possibilidade de
troca por o\Jtros-imôveis.

1192 -ILHA DA FIGUEIRA - CASA
ALV. oI suíte + 3 quartos. área de
festas com churrasqueira e cozinha
mobiliada. Excelente Vista da Cidade!!

R$.3S0mil

1014 -IMÓVEL CENTRAL - DE
ESqUINA - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
PARA FINS COMERCIAS, CONSrnUçÃD
DE PRÉDIO terreno cf 700m2 ci casa +

-----:sõiiffido + sala comercial.
Venhá conheoet

1103 - NOVIDADE! toFT na Barra.
Mobiliado cl 200m2 - 2 suítes (1 c/
hidromas-sagem). R$ 300 mil.

1·
�
r

1102 - BAIiRA DO RIO CERRor RES.

iAPP - CASA AlV, cf suíte 'I- 2 qtos,
ampla área de festll$ com piscina.
churrasqueira. sal�o de festas,

garagem para até 4 c�rróS. Tj!I'f€RO
exoelente., oom ;30 rrwtrQs de frente,

total de 787,SQmt R$ 3'85 mil

1335 - SÃO LUís - CASA AlV, cf
i iam' - cf 3 qtos, R$i6S'mjl

3013 - CENTRO - APID NO ED.
SCHIOCHET - semi-mobiliado, cl suite + 2

qtos, dep. empregada. Prédio cf 2
elevadores, salão de festas, salão de jogos,
piscina, quadra pcliesportiva, playground,

porteiro. R$ 220 mil.

3000 - CENlRO. APTO NO ED. JADE
semi-mobiliado cl suíte + i qto, 2 vagas

de garagem. R$ 180.mil.

3001 - CENlRO. RES. AREZZO APTO
NOVO cf suíte + 2 qtos, área total de

i43.i4m2; R$195mil. Estuda
propostas.

3411 - GRANADA RESIDENCE

RUÚ5 DE JULHO (em frente

Recreativa Duas Rodas)
APAR1AMENTOS NOVOS

Aptos com suite cl sacada + 2 qU�s,
sala em 2 ambiemes. sacada amp

a
.

cnunasqueira. bwc SOCial. oozmna,

. lavanderia. 2 vagas de garagem.
a tos

Prédio com salão de festas ..
Os P

terão espera para ar-condlclona��idor
Split em todos os ambientes, m

de água individual. C07 e���d�� valor
Condiqão de pagamden 0'24 parcelas.
de entrada e o sal o em

A partil de R$ 165 mií c/.1 vaga de

galagem.
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IMÓVEIS

Compra, "ende,· Avalia, Aluga, Administra
Casa, Lote, Apartamento, Ghácará,!' .

• 1VI,6 " E • S , (47) 3275-1133 I PLANTÃO 9658-5'584
www.bartelimoveis.com.br

Ref. 2� 9.2 - casa no Amizade
com 01 suite + -02 quartos,

. sala, cozinha, bwc, lavanderia,
.

garagem para 02 carros ,e area
,de festas, De R$ 225.000,00 por

R$ 200.000,00, com 50% de"

entrada e o saldo em 10x!

.

Ref. 23-2 - Casa no Jaraguá
Esquerdo com 03 quartos, 02

salas, cozinha, BWC, lavanderia e

garagem. R$235.000,00.

Ref. 20-0.1 " casa no São Luis
com 01 suite + 02 quartos
mobiíados, sala, cozinha

mobiliada, bwc, lavanderia e

-garagem. R$250.000,00

Ref. 235.1 - Casa na Ilha da

.Figueiracom 01 súte master +
03 suites, sala intima, cozinha,
copa, .bwc, lavánderia, sala,
lareira, piscina, quanta de

_

esportes e garagem.
R$550.000,00.

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

Ref1 61.1 - Casa no Jaraguá
-

Esquerdo com 01 suite + 02
quartos, 03 salas, cozinha,
BWC, lavanderia, garagem e

.

area de festas. R$215.000,00.

Ref. 196.1 - casa semi mobiliada
no Jaragua Esquerdo com 01-
suite com closet + 02 suites,
sala de estar e'[antat cozinha
mobiliada; b,wc, lavanderia, ..

'. dependerícia de empregada:
salao de festas e garag_em.

R$350;000,00

Rêf. 230.1 - casa no Centrp com:
03 quartos, sala, cozinha; bwc, .

lavanderia-e garagem.
R$220.00Q,00

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

churrasqueira, cozinha, copa. Terreo:
'03 quartos, 02 bwc, lavandena,.
cozinha mc:>biliâda e garagem 04

Vagas de garagem. R$750.000,00

Ref. 236.1 - Casa na Vila Lenzi
. com 03 quartos, sala, cozinha,

bwc, lavanderia, garagem e

churrasqueira. R$300.000,OO.

Ref. 21�.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. 228.1- casa-no Água.Verde
com 01 suite com closet + 02
quartos, bwc, sala, cozinha,

lavanderia e garagem.
R$26p;000,OO

Ref. 116.1 - Terreno naNova ,

Brasilia com 880,00m2.
R$220.000,00,

'

Ref. 23l.1 - sobrado no

Condominio Azaléia com 01 suite
com closte + 02 suites, sala,
cozinha, copa, bwc, lavanderra,

salao de festas, piscina e

. garagem. R$85Ô.000,00.

Ref. 2-38.,1 .: Casa no

Champagnat com 01 suite + 02
quartos, sala de estar e jantar,
cozinha, bW8, lavanderia,

escritorio, area de festas, piscina
e garagem. R$395.000,00.

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

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

Ref. 219.1 - Cobertura na N_Q_va
Brasilla com piso inferior:

. c-ozinha, lavanderia, sala, 02
quartos, bwc e sacadâ'�COI1í

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

R$267.000,00

, Ref. 131.1 - casa no loteamento
.

Bella Vista com 1 suite com closet
+ 02 suites, sala, cozinha, copa,
bwc, lavanderia, escritorio e

gara�. R$ 350.000,00 .
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REF 189 -Ilha da'Figueira:- Ro Sta
Julia n0181 - apto 02 dorm., sala
de estar, bwc, C.OZ:, e lavanderia.
Térreo. R$ 600,00 sem valor de

J

sacani - Edf Padre Felício - Apto
térreo, com 01 dorrn, sala, COZo

Bwc, lavard., e garagem pi 01
carro. R$ 400,00

.

Augusto -02 apto. 02 dorm.,
sala/coz.bwc, lavand., garagem.
R$575,00

Branco -Edf. Fênix, apto. 01 dorm.,
c/bwc,' todo mobiliado e com

eletrodomésticos. R$ 1.500,00-:
condomínio R$180,00
REF 309 - Centro": Rua Procópio
Gomes de Oliveira - Ed. Maguilú -

01 dorm, 'sala, coz, bwc, lavand,
garagem. R$ 450,00
REF 310 - Centro - Rua Guilherme

Weg - {de fronte Wyzard) Edf.
-Onduras .:.. 02 dorm., copa, COZ.,
bwc, sacada si ehurrasq., 01 vaga
garagem, Aprox. 85m2. R$ 600,00
REF315 - Czerniev;icz -Rua Jorge
Czerniewicz, 424 - apto 22 com

aprox, 120m2 - 01 suíte, 02 dorm,
bwc, sala de estar/jantar, coz,
lavand, sacada com churrasq, e

garagem para um carro. R$ 900,00
REF 316 - Centro - Rua CeI.
Procópio Gomes..de Oliveira, 1320-
Ed. Isabella - apto 301 com aprox.
100m2 - 01 suíte, 02 dorm, bwc,
sala, coz, bwc, lavand, sacada e

uma vaçade garagem. R$800,00

Rua 28 deaçosto n0297 -casa alv.
02 dorm., sala; coz.,: 01 bwc,
lavand., garagem. (de fronte ao

cerrítérlo municipal). R$ 600,00

__---...,-------__----,..-------1
REF 308 - Vila Lenzi - Rua Irmão

Leandro, 1'(lSO'- casa alv. 02 dorm,
sala, coz, bwc, lavand. R$ 350,000

REF 173 - Centro - sala comercial
65m2. (próximo Importway).
Lateral praça Ângelo Piazera. R$
1.500,00 .

.

Janeiro 88-sala comercial 120[112 ,

02 bwc , com sobreloja 02 entredas

cl portão eletrônico. R$1.200,00

REF 2636 - C1I!rniewicz - casa alv.
14üm'. Ierreno 450m2. R$ 450.000,00

REF 2649 - Amizade - casa. a Iv. 130m'.
Terreno 620m? R$ 260.000,00 aceita-se

apartamento no negocio
REF 3269 - Ilha da Figueira - Terreno

450m2. RS 80.000,00
,

Guaramirim - 'próximo
portal de Jaraguá do Sul com

500m2. R$ 3.865,00

,
.
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'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 Rio Cerro. 51.260rÍ12. R$
265.000,00
0771 - Estrada Nova. 340m2. R$
45.000,00'
0047 - Jaraçuà Esquerdo, CQm
900,00m' sendo 20,00 x 45,00, R$
140.000,00
0116 -' Rau . .Terreno próximo a

---------__----------__----------__----------__----..._-----__ �Associação da CELESC, com 373,1 Om'..
R$ 50.000,00 (negociai/el).
0553 - Terreno com 132.500,00 m' em

Schroeder, Bairro Schroeder I. R$
900.000,00.

.
.

0721- Rau. Condominio Renacençaarea
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. 498,09m2 R$
78,000.00
0886 - Três Rios do Sul. 325m'. R$
42 ..000,00

dormitórios mais 1 suíte.
Terreno com 504m2.

R$ 300.000,00

IMÓVEIS
.

COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRAÇÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

PLANTÃO VENDAS 9977-4652 I 9977-4654
R. João Januário Ayroso, 531 - si 2 IníCio do Jaraguá Esquerdo .PLANTÃO ALUGUEL 9977-9337

Atendimento 8h30 às 12h - 13h30 às 18htJ6
Aos sábados: -8h30 às 12h

Centro Guaramirim - Sala comercial
52m2• R$ 330,00
Centro- Sala comerClal'32m'. R$ 400;00
Centro -Sala Comercial. R$ 500,00
Nova Brasília - Sala ComercialR$1.000,00
Rau- Sala Oorrerelat R$ 600,00
Centro - Sala comercial. R$ 450,00
Centro - Sala comercial. R$ 500,00
Centro - S�la comercial. R$ 600,00
Centro -Sala comercial. R$ 800,00
Jaraguá Esquerdo - Sala comercial. R$
415,00 .

Centro - Sala comercial. R$ 550,00
Centro. SalaComercial. 102m'. R$ 2.500,00
Centro. Sala Comercial. 128m'.R$3.oo0,OO

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

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

750,00
Barra do Rio Cerro i Kit net 1 dorm. R$
350,00

.

•

Centenário - Apto 2 dorm. R$ 500,00
Centro - Apto 1 dorm; R$ 400,00 mais

condomínio
Centro -Apt03 dorm. R$ 800,00
Ceritro - Apto 1 dormtodo mobiliado. R$

________---1 1.500,00
Nova Brasília - Apto 3 dorm. R$
1.000,00
Rau- Apto. 1 dorm. R$530,00 + cond.

Rau-Apto.2dorm..R$550,00
Rau - Apto 2 dorm. R$ 600,00
São Luis -Apto 3 dorm. R$ 560,00
Centro - Apto 2 dorm. R$ 500,00
Ilha da Figueira - Apto 2 dorm. R$
480,00
Amizade - Apto 2 dorm. R$ 500,00
Vila Nova - 3 dorm. R$ 1.300,00
Figueira. Apto 1 dorm. R$ 41 0,00
Nova Brasília. Apto 2dorm. R$ 450;00

REF. 0851 - Centro. Terreno
cf 607,27m2 cf uma casa
.ern alv. e uma.casa em

madeira. R$ 600.000,00

Galpões
Galpão2500m'-Guararrinm R$15.000,00
Galpão450m'-lIha da Figueira. R$ 2.000,00
Galp�o. Vila Nova. 5.313m'. R$ 3.500,00

Casas

Guaramirim-3dorm. R$950,00
Czerniewicz - 3 dorm. R$ 630,00
Jaraguá Esquerdo - 4dorm. R$ 850,00
Jaraguá Esquerdo - 2 dorm. R$'385,00
Rau - 3 dorm. R$ (300,00
Centro - 3 dorm. R$1.1 00,00
Vila Nova - 3 dorrn R$ 2.500,00 •
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_.- Grande ár�a verde
- Minigolf
- Quadra potiesportiva
:.. Piscina C@l raia .

-- Sauna
- BrínQuedotecà
- ESpaço Goumlet

-
- Churrasqueiras

.

- Hame Clnema
"0 ESpa.çó Zen
� Fitnoss a�hter \:)y RBeboK {.exclusividade do�rupo Estrutura)

-

,

IMÓVEIS�-�---�-----

Venha
CQíohecer o

flOVO conteito
r

de quoUd,ade
de vida em

lomguú
'do SuU

- Reserve serviços pay-per-use (governança l? I�wand�ria) e áreas comuns
no website dQ empreendimento. Disponha de tecnologias que ajudam a

economizar energía, água é pessoas, mantendo o valor do conoomírno
acessivel.

. ..

0l���Wb>�í� p11õiiSli!lt� l!t��l.. lPI:lr Iissc.·�
1Uá!llC{j.l�����: uumn��IlIJl&_��_<I1���
arnl��1W.& $.U$1àmíllíli..

C(lI1dom�nj{} intE:lligente e sustentável:
-'Eco. Cíean: reutilização da água da chuva para limpeza geral.

- Eco Cleal1'Ç:ar: vaga para lavar o carro com água captada ua chuva.
� Coleta seletiva do lixo.

.

-

VENDAS

LEIER
EMPREENDIMENTOS

, .

IMOBILIARIOS
( 4 7) 2 1 O, 7 - O 5 O O

COMPRA • VENDE • ALUGA
AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 1698

(EM fRENTE AO REGISTRO DE IMÓVEIS)
WWW.LEIER.COM..BR
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Rua Procó :ne/Fax: (47) �55-0887 •
.

.

.

p Gomes de Oliveira, 400 • CeWWWt�bellssimahome.com b

-

_��----;---_-:------,----_-

n ro • Jaraguá d
.

.. r

..

..
..

o Sul-SC • 89251-201

"'
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IMÓVE.IS

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 cl 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 - Apart. 03 dormit. (1 suíte), sala,
COZ., área de serviço, bwc social, sacada cf cnurrasq. e
duas vagas de garagem. Rua Barão do Rio Branco -

Resid. Phoenix. Aluguel: R$ 900,00
ALUGA -: -CENTRO - Apart. 03 dormít. (1 suíte), sala,
COZ., área.de serviço, bwc social e sacada.Bua Gov.

Jorge Lacerda - Ed. Marajá. Aluguel: R$ 900,00
ALUGA - CENTRO - Sala comercial cf área aprox. 70
m2. Rua Reinoldo Rau, 86 - Ed. Mario Tavares (10, ,

andar). Aluguel: R$ 350,00
'

3371-2117
INTERIMOVÉIS
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

Acesse outras opções em nosso slte
www.interimoveis.net

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro
Esquina com a Rua Marina Frutuoso

-

C EP 89251-460 - Jaraguá do'Sul � SC

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

Corretora de

Imovei§'
)

......
co
o
......

'u
e
u

3370·1122 I 9117mm1'122· Ivana [apraro

Ref 1028- Casa no

Bairro Vila Rau,
com 1 suíte, 2
quartos, bwc
social, sala de
estar, sala de [anta;
cozinha, área de

seriço, 2 vagas de

garagem. Preço
R$ 229-.000,00

Ref 2030- Apto no Bairro Chico de Paula, Res. Di Napoli, com 2 quartos,
bwc, sala de estar/ jantar, cozinha, sacada com 'churrasqueira, área de

serviço, 1 vaga de estacionamento. Preço R$ 95.000,00

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

Ref 2027- Apto no

Bairro Vila Lalau, Res.
Don Arcanjo, com 2

quartos, bwc, sala de
estar/ jantar, cozinha,
sacada, área de serviço,
1 vaga de
estacionamento.
Preço R$ 120.000,00

Ref 2028- Apto no
.

Bairro Baependi, Res.
Esplendor, com 1 suíte,
2 quartos, bwc social,
sala de estar, cozinha
com armários, área de

serviço, 1 vaga de
es.tacionamento. Preço'
R$ 149.000,00

Ref 3013-
Teúéno no

,

Bairro Amizade
com 510,85m2.
Preço,
R$ 200.000,00

Ref 2000- Apartamentos em faze
de construção no Bairro .Vila talau '

com, 1 suíte, 2 quartos, bwc social,
sala de estar / jantar, cozinha,
lavanderia, sacada com

'

.

churrasqueira, 1 vaga de ga�agem.
Preço R$ 128.000,00
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�----.-���������- IMÓVEIS o CORREIO DO POVO m
FIM·DE·SEMANA, 7/8 DE FEVEREIRO DE 2009 �

ALBERTO Goo MARQUARDT
Corretor de ImóveisCRECl12152.

3376-1804
9904-2076

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 . Barra do Rio Cerro I e-mail: marquardtimov�is@gmall com ,

.

Rei 075 - Barra do Rio cerre- 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 cturrasquelra- Ierreno.c/ 336m2

ReI 071 • Chico de Paula- Casa de
Alvenaria c/ 70m' . 3 qtos, bwc, sala,
cozinna- Terreno c/385m' . RS

55.000,00 (Próx. Menegotti Malhas)

Rei 072 •.Rio Cerro

.

Terreno com 27.000m2

R$ 125.000,00

. COMPRA .. \'EN .. AlUGA - ADMINISTRA

Vilma Mariana Mendonça
Corretora de imóveis - CRECI 12688-PF ..

(47) 9129-3860
vilma@projetaimoveis.com.br

Rua Donaltio Gehring, 145 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - 89251-:-470
Fone/Fax: (47) 3215":3593 -,www.projetalmoveis.corn.br

..

Bolsafrasqueira
Dimensão·40x24x12

.

BolSa brinde
Clàssica -

Dimensão 43x31x16 .

Bolsa de nylon
Pequena
Dimensão·35x23x25

Dimensão 27x36x27

Bol$ap/
Representantes
Dimensão 59x34x38

Mochila
tscoux-
Dimensão - 30x45x14

gcp@gúar,ppragas�com.br

"'M'NAMOS BAlArAS • RAros
CU',NS • 'OIMIGAS • MOSQUlrOS
AR H .-,
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Em o CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMAIIA, 7/8 DE FEVEREIRO DE 2009 IMÓVEIS

(47) 3273-5865
91"13-5079

:,' ,

. .::., "
'. �;

lrnobil iária CRECI: 2716J

.Sonholn est
q�vista eM seu' Sonhôl'

ConeIorde IIDÓIIeiS

Silvio C.. Siqueira
aea-12286

fimm::iay,alDs

CAlD·
_�1III!IJI!IiIIl

mllitalllllSSimlcm1ialIrlDjpdlaaaiiEL

CONSTRUTOR.

TerreOQs em S�hoereder
.

. _ apartir de R$ 28.000,00.-?

Terrenos em Schroedere
Guaramirim próximo Forum

COMPRA - VENDE
* Casa * Apartamento

'.* Terreno * Imól/el na Planta'

.
.

3274�8844
PLANTÃO

147) 9929-8265
.

(47) 9'973-3581

AMIZADE - Dois terrenos: um com 325,83nÍ2 e

outro com 351 m2. Valor R$ 49.000,00 cada
terreno, Acêita-se R$ 25.000,00 de e�trada e o

restante parcelado direto oom 0 proprietário
Rei. 156 - VIlA LALAU - Casa de alv. c/240m2
área const, e 442m2 de área totai, próx. a Wég II.
Toda mobiliada, saem somente os móveis de uso

pessoal.
.

Re1.171 -: TRÊS RIOS DO NORTE - Casa de alv. .
•

cl 83m2 de área construída e 400m2 de área.
total. Valor R$ 105.000,00.

Rei. 166 - TRtSRIOS DO SUl- Casa de alv. çl
170m2 de área construída e 499m2 de área total.

Valor.R$190.000,OO.
Rel.176 - VILA lALAU - Apartamento com

cozinha sob medida, banheiros mobiliado, sacada
cl ehurr, garagem e demais dep. Valor R$'
120.000,00.
Ref.'167- CHICO DE PAULA - Terr.eno

.
escrfurado.corn 5.500�2. Valor·R$ 230.000,00.
flel.172 - VILA NOVA - Terreno escriturado,
oom 4?Om2. Próx .. a Arnvale, Valor R$ 85.000,00 -.

Rei. 159 - CHICO DE PAULA -Imóvel ideal pi
comércio'- Terrenocl 342,35m2, edificado oi
escritório e garagem coberta pi vários carros.

Vaiar R$ 160.000,00:

ReI. 155 - NOVA BRASILlA, - Sobrado cl apto. de
.

143m2, suíte e 02 qtos. e demais dep. + sala
comercial de 147m2. Valor R$ 580.000,00. .

Rei. VILA LENZI- Casa de alv. c(156m2 de área
construída e 495m2 de área total. Valor R$

155.000,00.

Ref. BARRA DO RIO CERRO - Sobrado cf 300m2,
c/ área de festas cl piscina, 02 suítes + 02 qtos.,

demais dep, Valor R$ 360.000,00'-

Rei..CZERNIEWlCZ - Apartamento em ótima

localização, próx. a Pão de Ló. CI 02 qtos. sacada,
garagem e demais dep, Valór R$ 88:000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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imóveisplalletai127M 1
J. ;' �. -,

Rua Bárão do Rio Braricô; 557 -�.Centro
'CEJl8925' -fOO - Jaraguã do sqV�� .

Aceitamos FGTS ,e financiamento em até 360 meses!

Entrega 31 de março de 2009..
• Cód, 190

.
.

. 'LOJA/GALPÃO - EXCElENlfi
OPORTUNIDADE - BR 280.:

Co"r re.feitório, 2 banhe,iros,"
estacionamento.

APARTAMENTOS DE 2
QUARTOS PARA LOCAÇÃO

, BARRA, CENTRO E AMIZADE.

Cód. 225 - Excelente casa, em final de rua,
com vista maravilhàsa. 'Terreno com 3.770
m2, sendo 280 m2 de área construída.;

,

. Possui 1 sala, 2 quartos, 3 BWC, 2 vagas
de garagem, edícula, área de festas,

,. piscina.

TERRENO Rua Antônio.·
J. Macedo - 350m2 -

Lote 02 - Jaraguá
Esquerda..Ótimo lote .

• CÓd. 204 - Casa Ana Paula, possui 03.
qtos, sala, cozinha; banheiro social,

lavanderia, garagem.

• Cód. 187 - Casa Jaraguá Esquerdó- Possui 01
suâe com close!, 02 qtos, 03 banheiros sociais,
cozinha; sala em dois ambientes, área de serviço,
área de tesas com chur. Com portão eletrônico e

, interfone. Terreno plano e murado. Todos os qtos
possuem sacada! Valor R$ 350.000,00.

• Cód. 200 - Terreno na Tifa Martins, de
esquina, excelente ponto para área

comercial!

• Cód. 1�5 • Casa de esquina c/
" étirna localização na Vila Nova,
c/ piscina e edícula contendo
.

rea de festas c/ chur., qaranem
p/2 carros c/ opção p/4.
Cozinha/copa, sala de jantar, sala
de estar c/2 ambientes, suíte
master c/ banheira e closed .

Escritório/ dormitório mais.2
dormitórios, sala de jogos/
atelier, dep. completa de

�� empregada e depósito.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371-0072

ALUGA-SE
kitinete e quarto
mobiliado com

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

PRECISA-SE
. De pessoa para
trabalhar na área

administrativa, com 2
. anos de experiência
e noções financeiras.

IMÓVEIS-------��--�

CONTRATA-SE
FUNCIONÁRIO
Com experiência
para banho e tosa.

. ir: 3370-0856

IYONER JET PRINY
CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS

E REMANUFATURADOS

FiJ!7!��o!�;!!!!��._."

'

.

(47)3371-7605
I

Atendimento especial até 22h I. I'
' Matriz: BR 280 km 69 (E!11lrente Posto Marcolla)

.Domingos e Feriados sob consulta . .

. I •

.

.

E-niail: jetprint@netuno.com.br

'Siqueira Ziener
..

CO.NSULTORIA.
HABITACIONAL·
./

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. Preto Waldemar Grubba, 2655 - Vila Lalau /

(aolado Besc Portai) - Jaraquá do Sul·

.,.

---------_._----_.•.•_--_ ..__ .. _-_ .. _ ....._._-_._ ..__... - ... _-_...

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

.

Tpdos os dias a partir das 1 Jh30

* Bordas recheadas
* Entrega à consultartaxa

Disk Pizza
3275�2876-··,·�. �.

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB ..

JARAGlJÁ DO SUUSC .

Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 .. RegistiO nO 4480

Processo para libera-ção de FGTS e/ou
fi'nanciamento de:
• Aquisição de Imóvel Pronto,
• Aquisição de Terreno e Construção,
• Construção e Reforma.

•.Despachante Imobiliário
IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro.-.Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maqulaqem .

. TÉCNICAS DE MASSAGEM: .

- Ouallflcaçâo em Massoterapia
.

..: Shiatsu
.

_:..:. Ouiropraxia
.

- Massagem na Cadeira Ergonômica

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

Técnico em Segurança do Trabal�o
-_ .._------_ ..__ ._._-.-----'----+--------

Técnico em Enfermagem 9/3/2009'

Técnico em Alimentos 1500 11/5/2009

(47) 3371-8075
www�back.com.br '

selecao.jaraguadosul@back.com.br

ALMOXARIFE - Enslno médio completo. Experiência em almoxarifado em empresas de metal-mecânica.

AUXILlARDE PRODUÇÃO - Ensino méclo completo ou em curso.

CALDEIREIRO - Ensino fundamental completo. Conheçimento com indústria metal mecânica.

Vendedor(a) Externa cl experiência,
com veículo próprio.

• 'Salário fixo mais comissão.
-

• Ajuda de custo,
,

Tratar no fone: 9171-7.766

REPOSITOR -IJRGEN]E - Ensino médio completo, Para limpeza, abastecimento e organização de gôndolas.

RETIFICADOR - Desejável ensino médio nível técnico, Curso de metrologia, letura e interpretação de desenhos e
cálculos básicos de trigonometria, Conhecimento em rebolos de retificação. Experiência na função.

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

.

SOLDADOR - Conhecimento com solda MIG, MAGe.Oxiacetileno.

,.

SERVENTE DE LIMPEZA.;.. Disponibilidade para atuar em horário normal.

COORDENADOR PEDAGÓGICO - Ensino superior completo ou cursando Letras Inglês/Português. Inglês TORNEIFlO CNC - Desejável ensino médio técnico. Curso de metrologia, leitura e interpretação de desenho e
fluente. cálculos básicos de trigonometria. Experiência em torneamento de peças por comando computadorizado.

FREZADOR- Conhecimento na função. ,VENDEDOR INTERNO - Ensino Médio completo, ter disponibilidade para trabalhar das 14h às 22h e fins de
semana, experiência em vendas ou atendimento ao público e conhecimentos em informática.

GERENTE DE MANUTENÇÃO - Ensino técnico completo. Experiência com coordenação de equipes na área
de compressores. Sermotorista habilitado categoria C.

.'

.

VIGILANTE - DEZ VAGAS - Ensino médio completo ou em curso, Possuir cursode vigilante EM DIA.

I

Rua Victor Gaulke, nO 70, bairro Czerniewicz, prQximo à SCAR e Hospital Jaraguá. .
_

COMPRADOR - Ensino médio completo, informática básica, boa fluência verbal. Conhecimento em

compras de materiais para indústria metal-mecânica.
'

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - Curso Técnico mecânico ou elétrico.

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

ZELADOR'- Experiência como riedreiro ou carpinteiro, encanador, manutenção predial e jardinagem. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3376-0679
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1674

Cedro Móveis

(47) 3372-2677
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 140
JARAGUÁ DO SUL - SC

IMÓVEIS'--�----------

JARAGUÁ DO SUL
OPERACIONAL

Disponibilidade para atuar no segundo turno.
OPERADOR (A) DE MÁQUINA
Desejável Curso de Técnico em Mecânica ou teítura e

'interpretação de desenho em andamento ou cursanco.
Noções com corte e dobra oe chapas, prensa, furadeira,
Disponibilidade para-atuar em Corupá,
OPERAOOR (A) DE MÁQUINA
Conhecimento em máquina de guilhotina e dobradeira,
Disponibilidade para atuar em horário normal.

OPERADOR(A) DE MÁQUINA FLEXOFRÁFICA
Disponibilidade para atuar no segundo turno, Desejável
conhecimento na função,
SERRALHEIRO (A) - SETOR METÁLÚRGICO
Disponibilidade para atuar em horário normal no balrro
Ilha da Figueira. Conhecimento com metrologia e

interpretação de desenho,
SERRALHEIRO (A)
1 ° Grau cursando ou completo, Conhecimento na função,
TORNEIIlO(A) MECÃNICO(A)
Conhecimento em torno convencional: noções de lertura e

interpretação de ,desenhos mecânicos, Disponibilidade
para atuar no bairro Barra do Rio Cerro II ou Estrada Nova,
ZELADOR (A)
Disponibilidade para atuar no primeiro turno ou horário
normal.

ALMOXARIFE
2° grau completo, Conhecimento da função no setor

metalúrgico e noções de informática, Disponibilidade
para atuarna Ilha da Figueira ou em Corupá.
ATENDENTE DE CARNES
Disponibilidade para atuar no segundo turno,
AUXILIAR DE COZINHA
Desejável conhecimento na função e 1 ° grau completo ou

.curssndo,
AUXILIAR OE ELETRICISTA
Conhecimento na função, Desejável Curso·Técnico em

Eletromecânica em andamento,
AUXILIAR DE FUNILARIA
Conhecimento em mecânica e metrologia,
AUXILIAR DE FURADEIRA
Conhecimento com instrumentos de medicação e leitura
e interpretação de desenho mecânico. Desejável vivência
na função,
AUXILIAR DE PADARIA

Disponibilidade para atuar no segundo turno,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Cursando 2° grau,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Disponibilidade para atUar no terceiro turno,
COZINHEIRO(A)
Disponibilidade para atuar em turnos, Desejável

- conhecimento na função,
OEPILADOR(A)
Desejável conhecimento na função, Disponibilidade para
atuar em horário normal,
ELETRICISTA AUTOMOTlVO
Conhecimento em elétrica automonva. Disponibilidade
'para afuaremhorárlc comerclaí.
FUNILEIRO(A)
'Noções com instalação de calhas, Disponibilidade para
atuar em Scnroeder
OPERADOR (A) DE CAIXA

ADMINISTRATIVAS
AGEIHE DE ATENDIMENTO
Ensino Médio cursando ou completo, Vivência no setor
acrrmlstraüvo"
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Ensino Superior em andamento" Conhecimento em

comércio exterior no setor de importação e inglês
avançado,

'

BALCONISTA
2 Grau Cursando ou Completo, Noções de vendas e de

estoque, Disponibilidade para atuar em 2 turno,
CONTADOR (A)
Ensino Técnico ou Ensino Superior em andamento ou

completo, Conhecimento na área contábil.

REPRESENTANTE COMERCIAL Conhecimento na função, Desejável estar cursando' Corei Draw, Desejável Inglês nlvel lntermédlárlo.
Vivência na função, Necessário registro no CORE, . ensino té-cnico em elefromecâníca. NUTRICIONISTA
Disponibilidade para atuar no Norte de Santa Catarina' ou WE� DESIGNER' Ensino superior completo em nutrição e registro no CRN,
Vale do Itajaí. Vivência na função, Conhecimento em Photoshp e Corei Conhecimento na elaboração de cardápios,
TELEVENDAS Draw, flash e htmL PROGRAMADOR(A) DE DELPHI
2 ° Grau Completo, Vivência na função, Conhecimento ESPECIALISTAS Deselável estar cursando ensino Superior. Conhecimento
em informática,

'

ANALISTA DE C.USTOS em desenvolvimento de sistema em Delphí.
VENDEDOR(A) iNTERNO(A) Ensino' Superior Completo ou Cursando em Ciências PROJETISTA MECÂNICO(A)
Conhecimento em projetos mecânicos e venda de Gontábeis, Economia ou Administração, Vivência na área Ensino Superior em andamento, Vivência na função com

equipamentos, Disponibilidade para atuar em Corupá. de Custos no segmento industriaL projetos de máquinas, Conhecimento em Solid Works,

VENDEDOR(A) INTERNO(A),
.

ANALISTA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL SUPERVISOR (A) DE PRODUÇÃO
2° Grau Completo,'Conhecimento com vendas no setor Necessário cursá técnico Têxtil. Desejável Ensino Superior Ensino Técnico ou superior completo ou cursando,-
metalúrgico e inglês fluente ou espanhol. em andamento e inglês avançado, Conhecimento em Vivência na função no setor de malharia,

VENDEDOR(A) INTERNO (A) confecção, Disponibilidade para viagens,
Conhecimento em vendas interna, Noções de informática, COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO (A) /
Disponibilidade para atuar em horário comercial. FINANCEI RO

TÉCNICAS Vivência na função, Ensino superior completo ou

CALDEIREIRO(A) cursando,

Desejável conhecimento na função, Disponibilidade para COORDENADOR(A) PEDAGÓGICA
atuarem horário normal.

'

Ensino Superior Cursando ou Completo em Letras,

COMPRADOR(A) Conhecimento avançado em Inglês,
Desejável Ensino Superior Cursando em Logística; GERENTE DE LOJA
Marketing; Administração, Vivência na função setor Ensino Médio Completo, Conhecimento na -função e

moveleiro. Disponibilidade para atuar no barro São Luis, liderança de equipes, Disponibilidade para horário comercial.
ENCANADOR(A)' GERENTE DE PRODUÇÃO
Desejável conhecimento na função, Disponibilidade para Ensino superior em andamento, Vivência no setor
'atuar em horário normal.

'

metalúrgico,
FRESADOR(A) ÇO-NVENCIONAL 'INSTALADOR(A) DE CENTRAIS TELEFÔNICAS
Conhecimento em fresa convencional: noções de leitura e

'

Atuar na área de telecomunicações, realizando instalação
interpretação de desenhos rnecãmcos. Disponibilidade e manutenção de centrais telefônicas,
de atuar no bairro Barra Rio Cerro II. INSTALADOR(A)
MARCENEIRO(A) Desejável 2° Grau cursando ou completo, Noções de

Desejável conhecimento na função, Disponibilidade para instalações de PABX, rede, alarme e CFTV.
atuar em horário normal. METROLOGISTA
MECÃNICO(A) DE MANUTENÇÃO Atuar na área dêmetrologia, realizando calibração de balanças,
Curso Técnico Mecânico em andamento ou completo, aferição de equipamentos demedição, entre outras atividades,
Desejável conhecimento na função.Díspunlbílldade para Disponibilidadeparaatuaremhorárionormal.
atuarem Corupá. MODELlSTA'
MONTADOR(A) MECÃNICO (A) 2° Grau Completo, Conhecimento em modelagem,

GUARAMIRIM
OPERACIONAL

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1.0 grau cursando ou completo,

AUXILIAR DE ESTAMPARIA

Disponibilidade para atuar no primeiro turno,
MECÂNICO(A) MONTADOR(A)
Conhecimento na Função,
VENDEDOR(A) INTERNO (A)
Vivência' na função, Noções de informática,
Disponibilidade para atuar em horário comercial.

ADMINISTRATIVA
AUXILlAR,ADMINISTRATlVO
2°'grau,completo, Conhecimento mi função,
Necessário fluência em alemão,

CONTROLADOR(A) DE MATERIAIS
Ensino Téc. Mecânico em andamento, Cónhecimento na

função, Noções dos idiomaS alemão e inglês,
TÉCNICAS

MECÂNICO (A) DE MANUTENÇÃO
2° Grau Completo necessário curso técnico na área,
Conhecimento em manutenção eletromecânica e

instalação predial como eletricista industrial.

Disponibilidade para atuar nos seguintes horários: 1 °

turno, 2° turno e 3° turno,
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/

o.OTH
- FREIOS ABS DE ÚLTIMA GERAÇÃO.
- CD PLAYER MP3
- FAROIS COM ACENDIMENTO. AUTo.MÁTICo.
• SENSo.R DE CHI:JVA PARA AClo.NAMENTo.
DO. liMPADOR DEPARA-BRISA

1
EAINbA

. LINHA PEUGEO'f
207 HB XR..3P 1.4L FbEX

A Peugeot tIon\ UM titOqtIl!
compIeCDde�de�"o an..1.

� bafttoma.._ UM Pl!lIgéOt.

E AtNDA

'PEUGEOT 206 l..4L FLEX

A PARTIR DE

�R$35.990
• MÓTQR 1.6L 16V lUX DEAIÉ 11110'
- OU 1.4L FlEX DEAIÉ 82CV
• AR-CONOIOONAOO OlGITAL COM
CONTROLEAUlOMÁTICO OETI:MPERAlURA

• CÂMBIO AUTOMÁTICO SEQüENCIAL
TIPTRONIC SYS'tEM POkSCHE

• FARÓiS COMACENOIMENro I\UTúMÀTlCO

• SENSOR DE CHUVA-PARA ACIONAMENTO
AUTOMÂrK�O LIMPADOR DEAARA-SRISA'

• FR€fOS ARS, EMUITOMAIS.

AltM DE OPCIONAIS 'EXCLUSIVOSCOMO
BANCOS REVSS1f!OOS DECOUROEAfR :aM.
DUPLO FRONTAL E tATEAAl

'ENTAADA +:60 PARCE� DE _

'2RS 299,00 (

--1(Q.UECIMENJro;IIiIl'ERNO
-i11f!4j1.íMUL'TIftilNÇ'ÕES

. -(COUíJNAtíEíOII\El;Ã'O'COI'I�ITniIRA
.

- iSRAklBuG1iI1r
.• :R:I!GUli'AGEI'1IOE?\lllJR:AiOO'FAClliIO'DOSH\RGls

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br

_'�wç,�' jJl��mEl ..•...1
I Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL

Strasbourg jaraguá do Sul - (47) 3274-1900 Rua Reinaldo Rau, 414 - Centro

II BANCO PEUGEOT

Prom��lefoGlal!<&odtra.í3·. if:!í>df!:jumljWatlldaallrmaPtugeoOt:ID7.linl'laPeilgeot201 (eX(p.fOPEiI9l!'Ot207 PaSSi<lnePtu�'lSJ1Esr,)p.'Idel" TaIaO;ma.m.namodalidadelP.aSln9�PSARnallCt'Afltll""�l\tG�ntUS"COOleflirad3�S{}%.n()pfanodI!24jl(lICtlils.�aratCKlaIi�ia�u!llN)t)()1PasSimlePf.tJgf(l\:lG7[\(��lnamndalidadl'(1)( !(redjt�tli(E'1Q ai) Ccnsulllithlrl �Io BaIXO PSA Flnance Brl\ÍI 5J.., tata� f,lm4a.m. csm entrada de S{)% no p!arm de 12 partt!la� l'i!ugeot:.?OO $e!l�tion, tal«! 0.99% arn, (>Jf!lef!trada, mais60 pilrtelds de 11:$ 299.00,"':·Simu� modalklOOe l.easíng peloPiA f'indnte P\Jp.ndamentQMw:tlmn SA,wn$ídefilllcoo \'eÍ{iJ!o�u�t206 S('I\�(jon M!. f!í!Ko 1 j)O:t3t pintura meteca PII�fO Pl?t'l.l Nera, ilnoJm� 2�looa. Pteço pub!iu) s!t{tefiOO pala venda ii esee !J.altí: de RS 27.300,00, tOOGO Brasil (êl«(!IO 10113 flall� ik M,)nM) WfIl flell inclli){\. P!.)ooOe 60 meses StOO<l: tn1lãdíHk! RS J4.456,(i)iSl,95%}à vWa, 111Ji$6{Jpdfl.'tloli lM!l<;dis tcrals flMSdé RS 299,OOron'lV!Oome.nto da l' {ptimeifa}wrela pafil30d� TaJ.! IIlttlfla de: RetornofTIR}mO,99%am. e'2:5S% a..a. ii CET (Custo HetlvG Tota!) da npm�o de:arrendamento me:lúlmit t dto 14,94% U� 1.11%a.m. rem lnciOOxb�ISS e TC Indusa na'm (uno Betivo Total). VaIoI rotaI da \'tkuioa r·azodiRB2J96,60. Suje4to à aprovação de: creéti A�. roodiçÕt'sa�ilTld podér�5êI etieadas se houvelal<� signi1kativ.!s IlOmefl:.l<!ofina�lo. seml\'iso pr&íu.*l·Simul�o, modalidade: l.eomng pelo PSA finan«: AlRndamenloMe!Glllil SA, �tlll�der.!ndo oveicuf::r:P�9Wt 207XR 1.41. fia 3 p<IflaL pintur.! sólida, anoImodtlo lOOBnOQl; 'lrtço puNkoWlefido para veoddâ rista.l p.lrtirde RSJ5.990,00, tooon Btl.�{ f€l(50 lona Franca de MElBilUS}(Ml freIe induso. ?1aoodp. 24 meses �BdD: fnfrad!df R& 17,995,00(50,00%) a'y��mak 24 par,m$�l\HlMI5 fixas deR$ 891,61 remvendmenfo da 1" (pnmeim) pat(ela jlafil90 dias. Taxa [nr�na'dl': Rmmn(TIRj di':O,99?f, am 'll,S4%a.a, a Ctt' (Custo fJl'tivoTlital) di! optraçaodealtcndamffilo meK.!nti! �d! 1),7$%a,a e 1,2r"'a.rn,wminddén.ciil oe-lSSeTC ffidll-SiJ naCtr lCOstnEft1iv<llotalj. Valor loW doveiwkla pr.UU�RS 39,393.64. 0s®.!,!1;larnenl'o.s(itados\J1l.itwde�deda: fflSãoFeugoo! lO] XS/tutomJtiG 1.6t 16\'na.. 5 pertas- !JflOImoóefo 2008/200$. es.c.olfladçitemopôonalal(NlJ du��9'fronw! e latmlts.1� \':n(\ll�da ao iti':rnta�(!!YtS,idosdec!}�tl; eVj(e,�ma,t' sAoltMs ettllJs�pa{a a�-XS AoMmáiicaUi. 16\1 FIe" 5 JtOftils.Sim;.:� modalidadeCDC· (redilOOireto 3(1 (oowmidofp2lo8ancoPeu9t'Otcoos�(lnootlvp.ícul(lPtil�iíl!PaMlI1 XRUl fl6. 4 pOl1'a\ piR!llr.:! i6! �,j)llCjmooffi)·2008!)009, "(�ptib1ir.oSUg!'!1I00pal'ilvendaalfistiJa paltinle:R!-'l9A90.oopaf� loOO-oSrai! {acttolona FranGlde ManaUi:l {(Imfrere índusa?!aooOe I2rneses�o: Ernraáade: 19.7.4S,OO(SO%lávillJ, fIlan 11 par{elasmensaiHOtahflliude RS 1.1J1S,33wm.w:n6mento da Ilprimeira:l p;utefa f)<lta1OdfasJaxa !mem.adfRetol o(TIRl dt!: 16,76% aae 1,31}·5.tffi"a CU {CusroEfetivofotal) daopela��lldellr.<)!)ti�(llenl\)éde24J14%u e l)B%a.m,(orn iu�iade IOf d�].\)% &..l par,) PMWa f'1SkD{o<UStodu IOf ddi<ioBaloe OJlI%fimáindumo n-,roefiÔfllte).Vil!llrtOIaI óu"elwlo a pra.l:O de RS 42.1l8.96. rOdaS aS(t)llll�õesac.madt:ild.lS. (Il(Jda{ida� tf� e JTIOd�I, : dE-CO({(rtditoOi!l!toao (( Iwmi(Í{!fj,t51��j6tas�aptov.a_çáo<Ruéditu e-�o�r afliradas�huuverellf idtmçôessignitkatimnommadllfinanceiro.wnaviSll!»tvio. Estoque naõonal das{OO{tSsionáJi.nPtug!O! jlanicipamE5: UnhaPe-�m· SOOullidades: UnM FtugeBt 201-500 ünidades;Pro!]eOt.2.06Sensaro.'11AL Fl� 3 por ;. õI'IO!�o 2008/2008, p"lIurametifj(d preto perlaOO-.l- 50 unidades. PJiIZD de vigência da promoção de 0):1)211009a OUml2009, 00 enquanto durarem 05 etolf.JeS. FUll» somtllt� p.!rafill� ifUSi.rdtÍ\'OS. N�o cumularfv'd par.! outla� promoções. ?ala mar; infolmaçõe� sob'ê pre�e cun�eptda�, cuns.utte a Rede-<Ie Con<�rliri Pt leal �m(Ípantes, ligue pai 10800-70)1414 ou rl(e!�www.pe.ugeo!.c.om.Ilr.OijViOON doBan((lP�Uguepara08(l().7719n9fi.

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 13b. - www.-Strasbourg.com.br DI :tIJA ESSE PRAZER �
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New Civic LXS 2007
COMPLETO + AI3S R$ 5�.900,OO

IlJIÓVEIS _ CARROS·_MOTOS

260,28
M'fi8lfiSMn•M
WJMPJ:K!I!M
...t2W2i tR.l...
"Zft4•••t._
33.00000 55956

38.370,00 650,62

Consórcio

UNIÃO

• IYIÓ...",.,E: •�

� . ; � I ,,.;.,

R$ 40.000",00 33558 40674

R$ 50.000,00 422,79 508,46
R$ 60.000,00 503,38 610,13

R$ 83.000,00 696,34 844,01
R$ 97.000,00 813,79 986,37
R$ 113.000,00 948,03 1.149,07
R$ 127.000,00 1.065,48 1.291,43
R$ 144.000,00 1.208,10 1.464,30
R$ 153.000,00 1.283,61 1.555,82
R$ 167.000,00 1.401,07 1.698,19
R$ 186.000,00 1.560,47 1.891,39
R$ 200.000,00 1.677,93 2.033,76

Biz 125 KS RS 122,60
CG 150 KS RS 122,60
NXR 150 Bros KS RS 163,40
Fazer 250 RS 239,80
XTZ 250 Lander RS 253,80

YBR 125 K RS 127,80
XTZ 125 K RS 163,80
CBX 250 Twister RS 217,40
XR 250 Tornado RS 238,80
NXR 400 Falcon RS 301,80

correção através da tabela do fabricante

Agende 'uma v.isita

3371·8153.1 9186�7·223
Rua João Januário Avroso. 80 • sala 03 • Jaraquá Esauerdo • E·mail: uniaosilver(ã)netuno.com.br

Novos e seminovos. Antes de comprar seu carro

novo ...Consulte-nos

Fone: (47) 3370-3015
Acesse nosso dité·e confira nossas ofertas

wwwJachi'rliveiculo.s.com.br e

Promoção válida ate dia 31/02/2009. - Slijeito a aprovação, parcela sem entrada. e sem troca e não está incluso taede R$ 650,00
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I
3275·0045·
3275·1055

UNO FIRE 2004 ENTRADA + 60! 398,00

MAIS OPÇÕES
ASTRA GL 2P GNV 99
ASTRA SWAN GL 1,8 99
BLAZER O� 2,2 gnv 96
VECTRA GL compl. 00
VECTRA GL compl. 97
CElTA 4p com ar 07
CELTA 4P 04
CmA2P 05
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01

���� Wi2��B�i
.

GOL G4 OPS 4P 07
GOL G4 2P ar + opcs 06
GOL GIII1.0 16V 4P 04
GOL Gllll.0 16V 4P 01
GOL special 99
STILO COM TETO 06
PALIO 4P FIRE FLEX C. AR 07
PALIO WEc. HLX 1.8 flex compl. 05
PALIO WEE. CITY 1.5 8v compl. 99
PALIO WEEK. ELX 1.3 - ar 03

-

PALIO EO 4P ar + trava 98
PALIO EOX 4P 96
UNO CS 89
ECOSPORT XLS 1.6 05
FIESTA personalit completo 04
FIESTA personalit c/ar OS
KA ClX 1.3 vitro irava + opcs 97
KA GL opcs + vidro e trava 97
COURIER 1,6 07
COURIER 1.3 97

ê�gg�i �W�-T8� 97
-

VERONA LX 92
AUOI· A3 2P 98
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
CUO EXPRE: 1.6 compl. 07

... Ç�Iº1_ºcgf!lP!:º�º4 ....

, .1

I !

CORSA 1996 ENTRADA + 36 x 399,00

i._ç��T�_�ººgtINl11_�!!I!±�ªX_�!�.!1�_1 t_mQ.4f_mlE.ruJ!!tl,6.. g0D7_C!!lI'Il'Jfl!U :�I!�I!.§!_�.1��� .. ��IIY\!!II.. :t.�.�Jl1;�_IL.,_
r- _._----!

._ ..

I

i I II

�

'

LI...nH._" .-
i!
i i

*Os valores são sem troca. proposta sujeíto a aprovação
.: ..

"

--.----------------- TEMOS MUITO MAIS OP OES!!! CONSULTE-NOS -7'-----':---�7 .

..;-:.----' -:;;�
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·i Automóveis'Ltdá Rua Henrique Piazera, 199· Centro· Jaraguá dO.Sul
fordmoretti@morettiauto,com,br

Pmmogão 'Feirãode Fábrica Ford'(válída·ªté 09/02/2009 ou enquanto durarem os eStilquesl. Ford Ka 1.01. Flex 2009 {cat KBC91 a �rtírde "R$ 23.157;00 â v�: Fo'mJí�sta Hatcli I.Dl Flex 2009 (cat. FAAsI a partlrde lÍ$ 26.877,00 à vista. Ford Fiesta
SeBan 1.0L Flex 2009 (cat: SAK91 apartírde R$29.20i,oO à vista. Ford FóClls 1.6L 20091cat MAD9) a partir de R$ 39.900,00 à vista. Ford EcoSpolÚLSHL lcat ESD9) a pailÍrde R$;47.155,00 à vista. {II Novo Ford Focus Sedan Z.OL (cal 8822)a
partir de RS 55.810,00 à vista ou financiado com Taxa 0% am 50% de entrada e Saldo em 24 meses na modalidade l.easing co�'30 dias de�ncla�ra pagamen�.d;I'�rceIa, inclusão de tarifas, taXas e impostos (lSSl. Custo EfetivoToIa! (CETl
â�rtir de O,19%a.m - :/,32% a.a·através do Programa.daFord Credít (21 Toda linha Ford com Zero de Entrada, �aldoemlilé 60 Meses etaxa.ce jUros de l,85%á.m.· 24,6O%a.a na modalid.ade Leasing com 30 dias de carência. Custo'Eféíivo Total

ICET) apartir de197%à.m::'26,34% a.a através do�rograma ford Cred�t. Para este cálculo, foi considerado o valornnanciado do Ford Ka 1.012009· cat·KBC9· (R$ 23:157,OO);oom Zero de entrada, financiamento na modafidade Loasing em 60 meses
com carência d. 30 dias pSr. 'pagamento da I' p��Ia, inclusão de tarifas:'llixas e impostos íISS).Condição de F'm;;rn;iámento nâtféumulatiw.-Não.abrangem seg�, a<:esmoo, docu�ão e seiviços de despachante,. mamrtenção ou qualquer
'outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito â aprovação de crédito. Estas condições de financiamento pod�ml)SCilar de acordo com à região e o 'perÍil de crédito do'consumidor. Estas ofertaS nã� abrangem os veículos destinádos a locadoras;
'auto:escola, aUtarquias.e órgãos púbficos, tixi, test·dlÍVe, trans�e� passageiros ou'qualquer outra modalidade de Venda' direta. Contratos�de Finai)ciamentô Foilj Cred� são opeiacionalizados pelo Banco Ei� BMe S.A.lmagens somente para fins
ilustrativos. As infunnações e olertas nesse anúncio substituem � invalirlam o anúncio pl)hlicado em 29/0112009.

- .

CARTÃO FORD UNlGARO. SOLICITE JÁO SEU.
• ÂCIlf!lule3fê R$111.000 em desoontQs 'na compra de ser Ford Zero.
QIjll!ai$,&rOGilles�1ii!s:40!l4.1960ID__0I!0Il·1781960,

•
••

VIVA O'NOVO'-
Ford Empresas: (11) 4174.3929. -
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AR OH VTE LDT ABS A.BAG VTE FN REW pp

iilJA])Jf;(���.Ailrn;i�I;!i�IA\MG@�'tIóW;pP
AR OH VTE RD AlR BAG AUTOMAlÍCO AR OH VTE LDT RD

FEUNE z.á AUTO AR OH VTE LDT ABS A.BAG CDRE RD

fÊlltílli,�Q�@#r·A1.�!tDtl;�:Qf1Â�llAQQO!'leíaº\�l�!��eíR;11í
AR OH VTE LPT A.BAG ABS RE RD CDW pp

AR DHVTEALWPP

AR OH VTE A.BAG

AR OH VTE LDT FN RD TETO A.BAG ABS AQAL LDTTEW pp

A.BAG DUPlO W pp

2006, Cinza, FlexPower, Ar-condicionado,
Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Desembaçador Traseiro.

Supercharger, 2005, Prata, Gasolina, 42'.650 Km, Ar
condicionado, Direção Hidráulica, Travas Elétricas,
Alarme," Limpador e Desembaçador Traseiro.

Ano 2005, Prata, Gasolina, Ar-condícionado, Direção
Hidráulica, Vidros c Travas Elétricas, Limpador e
Desembaçador Traseiro. CD Player Mp3,

".'."
.. :

'II II

2004, 16v. Prata. Gasolina. Ar-condicionado.
Direção Hidráulica, Vidros, travas e espelhos
Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, CdPlayer c/

'_

controle no Volante, Air Bag II. - SÉM TROCA!
'2002, Prata, Gasolina,
53,845 Km, Ar-quente.'
Desembaçador Traseiro,

Ano/modelo 04/05. Prata. Gasolina. Ar-condicionado,
Qireção Hidráulica, Vidros, Travas e Retrovisores

Elétricos, Alarme. Limpador e Desernbaçador Traseiro,
flodas de Liga-leve, CD Player, Bancos em Couro,

Mauro
�"�����_

veículos
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Meninas 5 �strelas

Venha conferIr nossos seraiçosl
(047) 3376-0251

_
Rua Ângelo Rublnl, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul" - SC

• � �. ·it
Com novas gatas na casa

RAISÇA iniciante *
Estilo MENININHA

RAOUELI iniciante*
Estilo SAPECA
RAFAELA inician,e*Estilo SENSUAL

MONICA iniciante

Estilo SAFADINHA *
Temos motorista que leva e traz

147J 9624'-8410

/
.
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Proc. AMO Dual Core X2 SOOÓ I Placa Mãe (s/v/ll·
'

Memória 2GB I HD 320GB I Gravadór OVO
'

,

Kít 04 baias I· LCD 17" Samsung

1$ tI".

Plrd(.�� Cor, 2160 IA ,'Placa. Hãe (fMij
�. I ",,)1008 I Grafador 1110

Ir« f.iI._ I la) ." _tung

IS t49t80

[JlE)rn0J)IlrfTIm:,€!OO)OOfl�o��

Engates de s.�rréta�MSW
" Para todo os modelos

- Pick-U s e Automóveis

Aceitamos cartões;'

'. I.Y/5#l, ,I
. . M'

@'i'i,i
Caixa THULE
Para todo os modelos

Ãs; flwf� «t� '-m pktrwfadClf póm ,

§Gfüt:f6Mt' muifeH probf�t'M$ dft fmnlpórlé,
� CEfpd'd� dê 3601'5 dê b(fgagém.

Conforme lei federal n° 9503- CTB r resolução-tê".

Hotebook lG ESOO·L
Pro,. Duo CoreU6 I Memória I G8 I MO 160GB

Gravador OVO I Tela 15.1 ff I Webcam
Windowt Vista Home Premium)

,1JI"ttOa
Bua Coronel ProGópi� Gomá, de·Oll'lei� IlU
Centrf • Jaraguá do, Sul ·-Ec.ne: (41� 111t�II�8

IHUIE® VOLPATO
CAPOTAS
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CRISE

Dono da Cartier anunciou queda de 12% nas vendas no último trimestre
O setor de luxo, normalmen

te menos afetado em períodos
de crise, deve registrar em 2009

uma recessão de 4%, segundo
previsões do banco JP Morgan
e da consultoria Eurostaf. Se a

contração nas vendas mundiais
for confirmada, será a maior

redução já enfrentada por esse

segmento, de acordo com ana

listas do setor.
A perspectiva de forte queda

nas vendas é atribuída à dimi

nuição da demanda nos países
ricos. Somente a Europa repre
senta 38% do mercado mundial
de produtos de luxo.

Setores como moda, jóias e

relógios já vêm anunciado que
da nas vendas desde o último
trimestre de 2008, após o agra
vamento da crise mundial.

"Estamos revisando nossas

previsões para baixo semanal
mente. Na previsão mais oti

mista, o mercado de luxo vai

estagnar em 2009. Na pior, irá
contrair em 4%", disse à BBC
Brasil Nicolas Boulanger, dire-

tor da seção luxo e beleza da
consultoria Eurostaf, em Paris.

"Mesmo se continuar haven
do crescimento das vendas nas

economias emergentes, isso não
será suficiente para compensar
a retração da demanda nos paí
ses ricos", diz Boulanger.

QUEDA NAS VENDAS
O grupo suíço Richemont,

número dois mundial do setor

de luxo, dono das marcas Car

tier, Montblanc, Piaget e Van
Cleef & Arpels, entre outras,
anunciou recentemente uma

queda de 12% nas vendas no

último trimestre de 2008. A
maior redução foi registrada
nos Estados Unidos, onde as

vendas caíram 28%.
O resultado foi considera

do extremamente decepcio
nante por analistas de merca

do porque a queda nas vendas

abrange o período de Natal,
tradicionalmente uma época
de grande atividade para o se-

tor da joalheria. Número dois mundial do setor de luxo, dono do marCo Cartier, anunciou quedo de 12% nos vendas no último trimestre

I
o Pós-graduação ICPG.

Omercado sabe
quem tem conteúdo.

BlUMENAU I BRUSQUE I GUARAMIRlM I INDAlAI.. I!TAJAÍ I LAGES
POMERODE I RIO DO SUL I CONVÊNIO COM CHJlf E ARGENTINA J1:tl:amm:�,'r

tc fI C

Mais informações:
0800 729 9009

www.icpg.com.br

O faturamento do setor do luxo
em 2008 ainda não é conhecido.
O grupo francês LVMH, dono das
marcas Dior, Louis Vuitton, Ken
zo, champanhes Veuve Clicquot
e Moêt Chandon, entre inúmeras

outras, irá divulgar os resultados de
2008 na próxima quinta-feira.Em
dezembro, a LVMH anunciou ter
abandonado o projeto de abrir uma

mega-loja da Louis Vuitton, com 12

andares, em Tóquio.
A imprensa francesa atribuiu a

notícia à crise econômica e ao fato
de que as vendas da LVMH caíram
7%noJapão nosprimeirosnoveme
ses de Z008.Analistas estimam que
o setor do luxo deverámovimentar
175 bilh� de euros em 2008, com
aumentoãe 3% nas vendas. Mas
em comparação a 2007, quando foi

registrado um crescimento de 7%,
o resultado representa uma forte
desaceleração. •

Especialistas tambémacreditam
que apenas as grifes de ultra luxo,
com uma clientela de maior poder
aquisitivo, deverão sofrermenos os
efeitos da crise. É o caso, por exem

plo, do setor de carros de alto luxo.
A Lamborghini aumentou suas

vendas em 6% no ano passado.
Mesmo assim, analistas acre

ditam que deve haver uma dimi
nuição da clientela de produtos de
altíssimo luxo em 2009, já que mui
tos corretores financeiros ou com

pradores da Rússia ou de países do
. OrienteMédio também estão sendo
afetados pela crise nas bolsas e pela
redução dos preços do petróleo nos
últimos meses.
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FEMUSC

VARIEDADES---------

,

E HORA DE DAR TCHAU
Músicos se despedem da quarta edição do festival, que termina hoje

JARAGUÁ DO SUL

Eles chegaram, espalha
ram música pela cidade e,

agora, vão embora outra vez.

Chegou o momento de dar
tchau aos quase 600 instru
mentistas que habitaram
Jaraguá do Sul pelas duas
últimas semanas. O Femusc
acaba hoje.

Mas, a despedida não vai
acontecer sem que antes eles
dêem mais um presente ao pú
blico. Na noite deste sábado,
àsz lh, uma grande orquestra
unida a dois corais faz o encer

ramento do evento. No progra
ma, obras de Strauss, Rossini
e Tchaikovsky. Para completar
o cenário, na parte da manhã,
ainda tem mais uma ediç-ão
do Zoológico Musical, com

direito à participação dos bai
larinos da Escola de Teatro do
Bolshoi de Joinville. Eles dan
çam a suíte "Quebra Nozes",
também de Tchaikovsky, ao

lado da Sinfonietta do Femusc

regida por Norberto Garcia.

Depois de tudo isso, aí sim
� hora de, definitivamente,
fechar as malas e partir para
casa. É o que vai fazer Fran
cisco Azevedo, 25. O contra
baixista de Porto Alegre, no
Rio Grande do Sul, planeja

deixar a cidade no início da
manhã deste domingo. Pela
frente, tem cerca de dez ho
ras de viagem. Cansado e

sentindo falta da terra natal,
ele tem sentimentos confli
tantes. "Estou querendo ir

embora, mas, ao mesmo tem

po, querendo ficar", diz.
Outro que confessa igual

sensação é o peruano Rômulo
Pampa, 21. O jovem trombo
nista retrata na face o esgota
mento de 14 dias dedicados
exclusivamente à música. No
entanto, deixa claro: vai ser
muito difícil voltar para São
Paulo, onde mora.

Na bagagem, os dois ins
trumentistas levam a von

tade de estar no Femusc em

2010. Os motivos são inúme
ros. "Vale muito, é uma gran
de oportunidade de conhecer
gente nova, de sair do nosso

mundinho e trocar informa
ções", explica Azevedo. Para
matar a saudade, os músicos

garantem manter contato en

tre si durante todo o ano. E,
quando chegar o próximo ja
neiro, entre os dias 17 e 3 O,
estarão de volta a Jaraguá do
Sul.

_

KELLY ERDMANN Instrumentistas colocam a mochila nas costas e vão para casa. Próxima parada em Jaraguá do Sul só em 2010

_ AGENDA DE HOJE

• 1 Oh30 - Concerto poro famílias
Palco: Grande Teatro da Scar

Prográma: Suíte Quebnl Nozes, de
Tchaikovsky, com a Sinfonietta do
Fem_usc e bailarinos da Escola de
Teairo Bolshoi

• 11 h30 - Zoológico Musicld
Palco: Grande Teatro da Scar

• 13h - Concerto Soci�l
Polco; Praça de Alimentação do

Shopping "Breithaupt
Programo: W.A. Mozart, Quarteto em

ré maior para flauta e cordas
Leo Brouwer, Micropiezos paro dois
violões

_
,

Ludwig van Beethoven, Duo
Marcel Grôndjani, Vers lo source

• 14h - Concerto daSllfl}jetos Serioso
e Strauss $"

'

Palco: Grande Tea1

I!!0grama: Richo;d

4 poro 13 instrument9s d� sopro
Dmitri ShC)s ,JlúOtteto

Harpistas
Palco: Grande Teatro da Scar

Programa: Claude Debussy, Trio para
flauta, viola e harpa
Ruvel, Introduction and allegro
Marcel Gmndja� Áii� em estilo dóssico

_. 16h - Abertura do Encontro de
Oboístas e Fa_gotjstos
Palco: Pequeno Teatro da Scar

Programa: W./'1t. Mozart, Concerto
para fagote e orquestra I Concerto
para oboé e orquestra

• 21 h - Concerto de encerramento
Polco: Arena Ja[aguó
Programa: Strauss, Valsa do

Imperador
Rossini, Guilherme Tell
Strauss, Mar

.. -

etsky
Lehar; Can
Tchaiko�
Ingressos: R

" Sempre que.
me convidar, eu volto' ,

DIETMAR WIEDMANN,
MAESTRO DA BANDA DO FEMUSC

" O FerÍlUsc é o melhor,
o mais completo do

país, com a melhor
estrutura e nível de

professores. Além
disso, ainda é o

mais acessível
financeiramente "
FÁBIO DOS SANTOS,
22, VIOLINISTA

,, Gosto muito
desse festival,

ele está crescendo
cada vez mais e

os alunos sõo muito
bons. E, é também
um encontro de,,velhos amigos
SÉRGIO OLIVEIRA,

PROFESSOR DE CONTRABAIXO

, 'O nível do Femusc,,é maravilhoso .

ADRIANE DE AZEVEDO,
23, PIANISTA
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"ESTAMOS AQUI PARA SEMEAR"
Diretor artístico do Femusc revela planos para expansão do projeto

Diretor artístico do Femusc

(Festival de Música de Santa

Catarina), o oboísta Alex Klein
não pára de fazer planos. Se

gundo ele, mesmo depois de

quatro edições e reconheci
mento internacional, o evento
ainda deve crescer muito. Não
em número de participantes,
mas em envolvimento com

Jaraguá do Sul. As metas in-

cluem tal expansão que, em

pouco tempo, ele deve passar
a ser uma realidade perma
nente na cidade. Para falar so
bre isso, Klein conversou com

O Correio do Povo. Confira a

seguir o que o-maestro desse
evento tem a dizer a respeito
de música, cultura e Femusc:

KELLY ERDMANN

(3(3 Nós temos uma meto muito maior e
'global que envolve cultura, educcçâe
e o desenvolvimento de Jaraguá do Sul

por lntermédle do cultura �
o Correio do Povo - Depois

de quatro edições, mais de dois
mil participantes e centenas de
concertos, o que ainda se pode
esperar do Femusc?

Alex Klein - A meta do Fe
musc não são os dois mil par
ticipantes nem, a centena de
concertos. Nós temos uma meta

muito maior e global que envol
ve cultura, educação e o desen
volvimento de Jaraguá do Sul

por intermédio da cultura, ou

seja, um modelo novo no Brasil.

Sempre se fala da importância
de festival de música na cultura.
Não há dúvida sobre isso. Mas, o

I exemplo que não se.usou ainda
é utilizar um evento comomotor

da economia da cidade. Se você

perguntar para o setor hoteleiro,
gastronômico e comercial, todos
vão dizer que janeiro, em Jaraguá
do Sul, mudou completamente.
Apesar da crise internacional e

das enchentes, o município tem

uma outra realidade e não é de
vido à aula de violino, mas por
causa de tudo o que o Femusc

envolve. Daqui para frente, o

Instituto Femusc vai se expandir
durante o ano, ter envolvimento
com a cultura nos outros meses

também. A nossa esperança é

trazer unidade para aregião toda.
Não vai ser só a música que vai

crescer, mas a intelectualidade e

a diversidade de opções.

OCP - Hoje ele é urn festival
maduro ou ainda há o que se la

pidar?
.

Klein - Ele já veio maduro
devido à realidade com a qual
foi criado. Já veio completo, com

alunos e professores. Inclusive,
até hoje, o Femusc só fez propa-

.

ganda para as suas inscrições no
Estado de Santa Catarina. Mes
mo assim, temos alunos vindo
de todo o mundo. Já tivemos da
China, da Austrália, da Europa
e dos Estados Unidos e isso sem

nunca ter feito publicidade.
A marca Femusc continua

crescendo e, sim, estámuitamais
desenvolvida agora do-que no

primeiro ano. MaS, já na primeira
edição foi um sucesso. O Femusc
não é estático. Todos os anos nós
o reinventamos. No entanto, eu
não creio que teremos mais alu
nos porque temos limitações de
alojamento, no custo da comida

para alimentar todos por 15 dias
e no espaço para dar aula. O que
vamos continuar fazendo é pro
vocar mudanças em áreas com

pouca atenção no Brasil, como
nós fizemos com as harpas.

OCP - Quais os principais
acertos do Femusc nesses quatro
anos de existência?

Klein - O principal é que a

fórmula de usar um evento cul
tural para gerar divisas econômi
cas funcionou de maneira clara,
perceptível e inquestionável. Ia
raguá do Sul pode olhar com sor

risos para o resto do Brasil, onde
outros festivais tentam- fazer o

mesmo, mas sempre acabam gas
tando muito mais dinheiro. Nós

conseguimos fazer tudo isso de
formamuito eficiente.

OCP - A participação massi
va do público local sempre foi
urn dos objetivos da organiza-

ção do festival. Essameta foi, fi
nalmente, alcançada em 2oo9?

.

Kleín > Nunca será. Eu não

gosto de pedir' para as pessoas
virem, mas de oferecer. Música
não é para todo mundo, pintu
ra também não, assim como a

literatura e a dança. Para aque
le público que se interessa por
música, tem .curiosídade e apre
cia, nós €lstamos aqui. E, para os

outros, esperamos que o sucesso

do Femusc vá inspirar as demais
artes a se desenvolver nessa mes
ma época. Estamos de braços
abertos para apoiar outras mani
festações culturais. Mas, deixar
100% da população feliz com

concertos nunca vai acontecer e,
se acontecer, acharei uma aber
ração porque nem todo mundo
é de música de concerto. Ainda
assim, espero que Jaraguá intei
ra sinta o impacto do festival, se
não na música, na felicidade de
ver a cidade movimentada e de

perceber que há mais geração de

empregos nessa época.

OCP - Qual o balanço que
você faz da participação dos
instrumentistas catarinenses?

Klein - Eu ainda dou nota

baixa. Estamos felizes por aque
les que estão participando, já é
o terceiro Estado com maior nú
mero de instrumentistas. Mas, o
Rio Grande do Sul, por exemplo,
teve mais que duas vezes o nú
mero de catarinenses. Tivemos
61 gaúchos e só 30 daqui. De São
Paulo vieram mais de cem. Da

Costa Rica, foram 23.
Santa Catarina é um Estado

ainda atrasado culturalmente. E,
estamos correndo o mais rápido
possível para reverter isso. Ele é
maravilhoso no illH (Índice de
Desenvolvimento Humano), na

indústria é exemplar e essa nota

baixa na cultura está mudando.
Não estamos no momento de
celebrar, mas vamos chegar lá
e rápido, fornecendo soluções
para o resto do país e liderando
em eficiência na hora de resolver
problemas na cultura. Vamos di
reto à raiz do problema. Fazemos
coisas de alto nível e com orça
mento razoável e-transparente,

(3(3
Santo Catarina
é um Estado

ainda atrasado
culturalmente. E,
estornos correndo o

mais rápido possível
paro reverter isso

�
OCP - o Femusquinho foi

urna das novidades de 2009. Há

esP&ÇO para essas crianças no

�rso damúsica erudita?
Klein - Sim. Temos aqui a

Scar, a Casa de Cultura e várias

pequenas escolas de música. É
possível que não encontrem os

mesmos instrumentos do Femus

quinho, mas vão, sim, achar ensi
no musical. Quando eu comecei
a tocar levei um ano e meio para
conseguir o instrumento ..Por seis
meses eu estudei sem tê-lo nas

mãos, mas uma vez por semana
tocava no oboé do meu profes
sor. Depois, levava a palheta para
casa e estudava só com ela.

OCP - Qual o orçamento do
Femusc?

Klein - É de R$ 1,3 milhão.
Com isso, no ano passado, gera
mos R$ 4milhões de divisas eco
nômicas na cidade.

OCP - Qual é o futuro do fes
tival? Como você o vê daqui a
dez anos?

Klein - Daqui a dez anos nós
teremos uma escola funcionando
e o Femusc vai funcionar o ano

inteiro. Vai ter o festival interna
cional, mas o Femusc vai gerar
outras manifestações de modo
que, da primeira semana de ja
neiro até o Carnaval, Jaraguá será
um centro nacional de turismo e

cultura, não só musical.
Em dez anos ele também es

tará acompanhando o desenvol
vimento da música na região,
não só em escola própria, mas
auxiliando outras ínstituíções, A

.

última coisa que o Femusc quer
é dizer: o ensino de música é só
nosso. Estamos aqui para semear
e fazer todos ganhar.
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"CAMISA 12
o meu camarada Renato Stefani, o popular tubarão, depois do último jogo
entre os Caubóis e-o time do Receita Federal de Corupá, não para de dar
autógrafos. Segundo a "torcida", tubarão teria feito um gol ontológico: Nem
o nosso craque Falcão coleciona tal preciosidade. O gol' foi de voleio e tão
bonito que em seguido Stefani tirou o camisa, rasgou-a e parou de jogar. Não
quis tirar o seu brilho, pois não vinha jogando nada o jogo todo! Pode? Em
Jaraguá tudo pode! ,

FESTA NAS RODAS
\

A turma que adora um fervo prepare- f� O meu amigo Fernando Luis Pa-
- se poro d'ar um nó no espinha! Como rizotto, o Caçula do 105 FM, voltou
este fim de semana não vai ser igual

'

maravilhado, contando mil novida- -

ao que passou, aproveite todos os agi- des de Punta Dei Leste, um dos lo-
tos. Entre eles, o melhor de todos. Hoje cais que ele visitou durante o tour

-

à noite tem a festa no Casarão, com o de 15 dias.
'

presença dos Djs Xalinho, Carlos Fuse
e a duplo sertanejo Mazzo e Gabriel...
Se joga!

o valor dos coisas nõo
está no tempo que

I elos duram, mos no

intensidade com que
acontecem; por isso,
existem momentos

inesquecíveis, coisas
inexplicáveis e pessoas

incomparáveis...
FERNANDO SABINO

• Não ousem esquecê-lo: o boa
gente Odair José Freitas, da Mecâ
nico ABF, aniversario amanhã (8) e
vai odorar saber que foi lembrado
pela legião de amigos.

• Quem está solteiríssimo é Paulo
Cesar Negreiro, ex da bonita Ânge
lo Barichello. Ele se diz carente e

precisando urgentç de uma namo

rada!

• Outra mulher que merece res

peito de todos os jaraguaenses é
Sônia Mahfud Marcatto. Há vários
anos ela se dedico às causas filan
trópicas de Jaraguá. Valeu!

BOCA LOUCA!
No clima de ficadas, o turma beijou
muito e curtiu a Festa da Estação, sem
nenhum medo de ser feliz, na última
quinta. A gente fico por dentro (le tudo
e faz o listo: Rafael Nazário e Mônica
foram vistos no maior chamego; Clei
ton e Malu Mayer; Reinaldo Cortes
e Rito Pentte; Ricardo Servo e Lúcia
Mora Karsten ... Ufa! Haja fôlego para
tanto beijo na pista.

Passar no Açougue e Mercado
Esquino, do amigo Schultz,
comprar aquela carne

esperto, reunir os amigos e '

fazer um delicioso churrasco.
Tem coisa melhor?

SOCIAL--------

TE CONTEI!

Priscilo Názorio, uma dos "Top 1O" do site www.moogoncolves.com.br

ESPAÇO ABERTO ". '

, Em resposta a minha notinha da último quarta-feiro, sobre o moto nas ciclovias- que, aliás, gerou capa de O Correio
do Povo- o meu amigó Ivo Petras Konell (Foto), deu a seguinte resposta:
"Moa, os funcionários da prefeitura estavam de férias coletivas até 26 de janeiro, mas já está sendo providenciado a

compra de mais roçadeiras poro podermos livrar Jaraguá do moto. Mais uma informação que gostaria de passar ao

amigo: o caminhão que varre, coleta e armazena o materiarvarrido, chegou na quarta-feira e ainda está sendo dado
o treinamento aos operadores. A partir de segundo-feira (19), começaremos os trabalhos de limpeza. Se 9 amigo
observar já existem ruas e praças que estão sendo limpas. Como por exemplo, a Rua Robert-o Zimmermann, as Praças
da Fundação Cultural e do Belm do Rio, próximo do viaduto."

_

-
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QUEM PREPARA PARA A
VIDA, PREPARA TAMBÉM PARA
OS MEbHOR!S�IESTIBULARES.
REDE MARISTA DE COLÉGIO. PR�fAf:'ÀÇAO PARA TODAS AS PROVAS DA Vf'DA.

*****
-e:: *
*****

REDE.M�RISTA DE COLÉGIOS: DISTRITO FEDERAt· PARANÁ· SAN'R\ CATARINA· SÃO PAULO
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LUIZ MARI�S, CONSULTOR
E PALESTRANTE

ECONOMIA---�-----

A visita da velha senhora
.

Ao ccntmrlode que se pensa, em épocas de crise temos que ter os melhores
pessoas conosco e nõo os piores, os mais baratos, os menos competentes

Estamos todos sentindo um certo arrepio e um certo
odor de crise no ar. A recessão voltou a ser tema de conver
sas e manchetes dos jornais. Os que podem e precisam do
produto, esperam um pouco mais para comprar, e o número
dos que se sentem capazes até de esperar, diminui.

.

Os estoques começam a encalhar e os níveis de emprego
a sofrer a trágica ameaça das dispensas e cortes lineares. A
crise é de confiànça e sem confiança não há investimentos,
não se arrisca, não se faz.

.

Temos a impressão de que ela já nos passou o fatídico

telegrama avisando de sua chegada à nossa casa e não have
rá como não recebê-la, por mais indesejada que seja a visita
desta velha senhora.

O que fazer? Qual o comportamento que as empresas
devem ter durante o período mais recessivo? Como não se

desesperar diante desta senhora que entra em nossa casa e

desarruma nossos pertences?
.

A única solução para a empresa, numa época em que
seja preciso vender, conquistar cada cliente, fazer com que
ele se transforme em nosso ativo vendedor é aprimorarmos,
ainda mais, a nossa capacidade de prestação de serviços.

A tendência universal e crescente é a de que os produtos

,
-

i·

tenham cada vezmais semelhança tecnológica. O desenvol
vimento Científico e tecnológico faz com que os produtos
comecem a ser cada vez mais tecnologicamente semelhan
tes. 'A qualidade dos produtos concorrentes começa a per
der diferenciais significativos. Todas as marcas começam a

apresentar bons produtos ao mercado e a fidelidade do con
sumidor à marca, começa a tornar-se cada vez mais frágil.
Basta que ele experimente o produto concorrente e ele verá

que é igualmente bom.
O mesmo ocorre com relação aos preços. A similitude

tecnológica induz à igualdade de preços. E os produtos co

meçam a ter qualidade e preços similares.
Nessa situação, o que fará um consumidor optk? O que

fará um consumidor optar por esta ou aquela marca, por
esta ou aquela loja?

.

Sem dúvida alguma, a capacidade na prestação de .

serviços.
Vencerá a concorrência a empresa que conseguir prestar

o melhor serviço aos seus clientes. E serviço é toda uma

gama de atividades e atitudes que a empresa apresenta até

que' o produto seja consumido pelo cliente. Assim, envol
ve atendimento, distribuição e entrega, assistência técnica

INDICADO,RES CÂMBIO
COMPRA VENDA
2,249 2,251
2,899 2,9001

NO BOLSO E NA MESA

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em USS)

.

pós-venda, informação sobre usos e potencialidade do pro
duto, atenção nos tratos administrativos, rapidez, controle
de qualidade, etc., etc.

Definitivamente não basta ter-se o melhor produto. E
preciso oferecer o melhor serviço. Investir na prestação de

serviços é sabedoria que poucas empresas demonstram ter

em épocas de crise. A norma é geralmente oposta. Corta-se:'
tudo o que satisfaz o cliente e que dá à empresa o seu neces
sário diferencial no mercado.

O momento é de cativar e tornar cativos, os clientes ql\e
já possuimos. Não podemos admitir a perda de um cliente

sequer e só conseguiremos essa fidelidade com serviço.
Repensar a minha capacidade administrativa interna e

analisar se a minha empresa está sendo capaz de prestar o
melhor serviço aos clientes parece ser a tarefa do momento.
Ter pessoas cada vez mais competentes em nossos quadros
é, pois a exigência. Ao contrário do quese pensa, em épocas
de crise temos que ter as melhores pessoas conosco e não
as piores, as mais baratas, as menos competentes. Só assim,
nos preparando com competência e decisão em nossa capa
cidade de prestar serviços é que poderemos ainda sorrir no
momento em que a velha senhora chegar.

VARIAÇÃO
-1,49%

f--------------------

-0,85%

Alimentos puxam inflação pam cima
No varejo, preços dobram; no atacado, produtos agrícolas sobem 2,07%
RIO DE JANEIRO

OS preços dos alimentos
subiram em janeiro, tanto no

atacado quanto no varejo, como
mostram os índices de inflação
divulgados ontem, pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística) e pela FGV

(Fundação Getúlio Vargas). Para
as famílias que ganham entre 1

e 40 salários mínimos por mês,
a inflação desses produtos do
brou no mês passado, com alta
de 0,75% no mês passado, ante
0,36% em dezembro.

A variação teve contribuição
de 0,17 ponto porcentual no re

sultado do IPCA (Índice de Pre

ços ao Consumidor Amplo), do
IBGE, 'em janeiro, levando o índi
ce a alta de 0,48%, contra 0,28%
no mês anterior. Além disso, o

reajuste nas tarifas dos ônibus
,

'urbanos, que subiram 3,24%,
tiveram impacto de 0,12 ponto
na taxamensal. Os combustíveis
também pressionaram, passan
do de uma variação de -0,04%
em dezembro para uma alta de
0,53% em janeiro.

No atacado, como mostra o

IGP-DI (Índice Geral de Preços
- Disponibilidade Interna), .

da
FGv, o custo dos produtos agrí
colas registrou valorização de
2,07%, depois de ter caído 1,30%
em dezembro. No mês, o IGP-DI
subiu 0,01%, após cair 0,44%.

Além disso, os preços de ali
mentos no varejo medido pelo
IGP-DI também subiram. à Ín
dice de Preços ao Consumidor
(IPC) - que representa 30% do
índice -, teve alta maior no mês

passado. O índice acelerou de
0,52% para 0,83%, puxado por
elevações de preços mais inten
sas em três dos sete grupos que o

compõem. É o caso de Alimenta

ção (de 0,60% para 1%); Trans-
. portes (de 0,72% para 0,74%);
e Educação, Leitura e Recreação
(de 0,37% para 3,53%).

O Índice Nacional de Pre

ços ao Consumidor (INPC), que �

mede a inflação para a camada
de renda' mais baixa da popula
ção subiu 0,64% em janeiro, ante ,

0,29% em dezembro, acumulando
uma alta de 6,43% em 12 meses, Combustíveis também pressionaram a elevação, subindo para 0,53% em janeiro, mostra levantamento
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AVALIAÇÃO

-Próximos meses serão de impacto
Oferta de emprego em ramos como agricultura e indústria devem diminuir
A crise econômica interna

cional começou a causar im

pacto no Brasil sobre a oferta
de emprego em diversos ramos
de atividade. Na avaliação de
economistas, a freada no cres

cimento será mais sentida nos

próximos meses. Agricultura,
indústria e serviços, que já
percebem os efeitos globais da

- desaceleração, terão motivos
diferentes para continuar de
mitindo.

Segundo o Caged (Cadas
tro Geral de Empregados e

Desempregados}, a agropecu
ária brasileira tem um saldo
negativo de mais de 134 mil
postos de trabalho formais
entre as admissões e desliga
mentes ocorridas em dezem
bro de 2008. O setor tem a

pior variação entre as diver
sas atividades econômicas

acompanhadas pelo Minis
tério do Trabalho e Emprego
-7,92%.

As razões para os desliga
mentos guardam relação com

a queda das exportações, a

diminuição de demanda e do
preço d� produtos primários,
como carne, e commodities,
no mercado internacional. Se
gundo o professor de econo

mia Manuel Enriquez Garcia,
vice-presidente do Conselho
Regional de Economia de São
Paulo, esses fatores reduziram
a área de plantio e a, compra
de maquinário.

A redução das exportações
que aflige o campo afeta tam-

, bém a indústria de transfor
mação, que desligou mais de
273 mil trabalhadores contra
tados (41% dos desligamentos
ocorridos ao fim de 2008). Agropecuária brasileira tem um saldo negativo de mais de 134 mil postos de trabalho formais

BB comunica interesse na

incorporação do Banestes
Edmar Moreira com bens bloqueados
Após divulgação de castelo, descoberta de irregularidades de empresas

O BB (Banco do Brasil) di- efeito vinculante, visando aqui- A notícia de que construiu

,vulgou ontem, comunicado sição do controle acionário do um castelo avaliado em até R$
ao mercado informando que Banestes e sua posterior incor- 25 milhões, abriu caminho para
iniciou negociações para a poração societária, observadas a descoberta de uma série de ir

compra do Banestes (Banco a regulamentação vigente e as regularidades envolvendo as em

do Estado do Espírito Santo). condições inerentes a opera- presas do corregedor da Câmara,
De acordo com o vice-presi- ções dessa natureza. Edmar Moreira (DEM-MG). A
dente de Finanças, Mercado Assinado por dirigentes suntuosidade do Castelo Mona
de Capitais e Relações com das duas instituições, o comu- lisa, que na última quinta-feira
Investidores do BB, Aldo Luiz nicado não menciona valores, Moreira disse ter doado aos dois
Mendes, o primeiro passo é a mas informa que é consenso filhos, contrasta com a situação
avaliação econômico-finan - entre o BB e o Banestes que das empresas declaradas em 2006
ceira do Banestes. a operação precisa preservar por ele à Justiça Eleitoral. Alvo de

O comunicado de Fato Rele- adequadamente os interesses investigação da Justiça de Cam
vante diz que o Banco do Brasil do público relacionado s com- pinas, o grupo Itatiaia, que reúne

propôs e o governo do Estado panhias envolvidas, incluin- suas empresas, naufraga em dívi
da Espírito Santo aceitou ini- do empregados, correntistas, das trabalhistas. Está sob aprecia
ciar tentativas, sem nenhum acionistas e outros parceiros. ção da 9aVara do Trabalho da cida-

de paulista pedido de bloqueio dos
bens do deputado, feito peloMPT
(Ministério Público do Trabalho)
em novembro do ano passado. Edmar doou O castelo, que está avaliado em

Desde novembro, segundo os

procuradores, o deputado está

impedido de vender seu patri
mônio. A empresa E Moreira, que
como aRonda e a Itatiaia integram
o'grupo, é alvo do MPT desde ou
tubro de 2006, quando 1.500 fun
cionários que prestavam serviço

15. ao Banco do Brasil foram demiti

� dos sem pagamento de rescisão.
iS Edmar afirmou que doou o castelo

Iniciativa foi do BB e o Estado do Espírito Santo aceitou negociações aos filhos em 1993.
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GUERRA COM A OPOSiÇÃO

INTERNACIONAL---------

Chávez anuncia prisão de capitães
Oficiais foram detidos por conspirar contra o governo com ajuda da oposição
o presidente da Venezue

la, Hugo Chávez, disse ontem
que dois capitães da Guarda
Nacional foram presos por,
supostamente, conspirar
contra o governo com a ajuda
da oposição e de ex-oficiais
militares que vivem nos Es
tados Unidos. Chávez afir
mou que os oficiais estavam

seguindo seus movimentos
e mantendo contato com ex

oficiais venezuelanos nos

EUA, acusados de participar
em dois ataques com bomba
em Caracas.

"Foram detidos os dois ofi
ciais da GN (Guarda Nacio
nal)", afirmou o presidente.
Chávez não disse os nomes

dos presos, mantidos na Dire

ção de Inteligência militar. Ele
apenas relatou que eles prepa
ravam "planos desestabiliza
dores contra o presidente".

Chávez não acrescentou
detalhes sobre a identidade
dos ex-oficiais que vivem
nos EUA. Mas a referência
,aos ataques a bomba sugere
que se .referia aos ex-tenen
tes do Exército [ósé Antonio

Colina e Germán Rodolfo Va
rela. Colina e Varela negaram
qualquer . participação nos

ataques de Z5 de fevereiro de
Z003, na embaixada da Espa
nha e no consulado da Co
lômbia, que deixaram quatro
feridos.

Os ex-militares perten
ciam a um grupo de oficiais
rebeldes que ocuparam uma

praça de Caracas em outubro
de ZOOZ, pedindo em vão um

golpe de Estado. Seis meses

antes Chávez havia sobre
vivido a um breve golpe. A
dupla chegou a solicitar asilo
político nos EUA, o que não
lhes foi concedido. Porém, os
norte-americanos negaram
um pedido de extradição da
Venezuela.

Desde o fracassado golpe de
Estado de ZOOZ, Chávez acusa

repetidamente seus 'adversá
rios de conspirar contra seu

governo para assassiná-lo. Os

oposicionistas negam tal in
tenção e insistem que Chávez
!leve perder o poder nas urnas
e não com um movimento mi
litar rebelde.

'Caso de Eluana abre debate
sobre liberação da eutanásia

A alimentação e a hidrata
ção artificial da italiana Elua
na Englaro, que está em coma

há 17 anos, começou a ser re

duzida ontem a pedido dé sua

família, enquanto o governo
ainda luta para impedir a eu

tanásia. O primeiro-ministro
italiano, Silvio Berlusconi,
concluiu na quinta-feira um

esboço de decreto para proibir
o procedimento. O presidente
da Itália, Giorgio Napolitano,
que precisa aprovar o decreto
antes dele seguir para o Con
selho de Ministros, disse, que
não pretende assinar o texto.

O presidente expressou
formalmente sua "perplexi
dade" em relação ao decreto.
Eluana foi levada pelei pai,
Beppino Englaro, para uma

clínica na cidade de Udine, a
única em todo país que acei
tou realizar o procedimento
pelo qual sua alimentação e

sua hidratação serão reduzi
das, o que a deve levar à mor
te em até duas semanas, sem
que sinta dor. Se o decreto
for aprovado, o procedimen
to terá que ser suspenso.

O pai da italiana obteve o

direito de interromper sua ali
mentação e hidratação graças a

uma decisão da Justiça em no

vembro passado. Segundo ele,
antes de sofrer o acidente que
a deixou em estado vegetativo,
em 199Z, Eluanamanifestara a

vontade de morrer em lugar de
,

ficar nessa situação.
"Quando Eluana deixar de

existir, voltará a uma dimen
são humana. Minha filha foi
violada, continuamente inva
dida em seu corpo, objeto de
uma violência que ela teria.de
finido como sem precedentes,
inconcebível e inaceitável",
disse o pai de Eluana em en

trevista a urna televisão.

Chávez afirmou que eles estavam seguindo seus movimentos e mantendo contato com ex-oficiais nos EUA

NEVASCAS CASTIGAM
REINO UNIDO

Veículos cobertos de neve sõo abandonados em rodovia na cidade
de Haldon Hill, no Reino Unido . .Mgis de 200 pessoas foram resgatados
de carros que ficaram ilhados. Nevaséas atingiram o país pelo quinto
dia seguido. próvocando t.ranstornos no sistema de transportes.

Juíza retira
IW

acusaçao
A juíza Susan J. Crawford,

que supervisiona os julga
mentos por terrorismo na base
militar norte-americana de
Guantánamo, retirou ontem
as acusações contra Abd al
Rahim al-Nashíri, um suposto
terrorista saudita da Al-Qaeda,
acusado pelo ataque contra o

navio USS Cole, em ZOOO. A
decisão da magistrada ratifica
a ordem do presidente Barack
Obama de suspender os tri
bunais militares na prisão de
Guantánamo.

Os encargos contra al
Nashiri representavam o úl
timo caso em andamento por
crimes de guerra nessa prisão.
Com a medida, Susan, a mais
alta autoridade judicial para
os julgamentos de Cuantána
mo, submete todos os casos à
ordem executiva de ?Z de ja
neiro de Obama, que ordenou
a suspensão dos julgamentos
por terrorismo.
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Segundona: finalistas
serão conhecidos hoje
Cruzeiro e I\.iferro correm atrás do prejuízo
JARAGUÁ DO SUL

OS finalistas do Campeonato
Jaraguaense de Futebol da Se

gunda: Divisão - Taça SDR serão
conhecidos hoje. Pelos titulares
JJ Bordados e União Jagunços/Se
leto têm a vantagem do empate,
já que venceram no jogo de ida..
As partidas dos aspirantes e dos
titulares, válidas pela semifinal
da competição, iniciam às 14h
e 16h, respectivamente. A Kiferro
e o Cruzeiro precisam vencer no

tempo normal para levar a decisão
para os pênaltis. O saldo de gols da
primeira partida não contabiliza
no segundo jogo. Por isso os dois
times terão que suar a camisa para
levar a decisão para as penalida
des. No jogo de ida o JJ venceu em
casa o Cruzeiro por 2xl e o Seleto
goleou a Kiferro por 4xl.

Os desfalques ficam por conta
de JéfersonRicardo da Silva, do JJ
Bordados, e Guilherme Chaves,
do Cruzeiro. Ambos se envolve
ram em uma discussão e foram
expulsos no primeiro jogo.

O campeão da Segundona
tem o direito de subir para a Pri
meirona. Dos times que estão de
cidindo a competição apenas JJ e
Seleto já informaram que, caso

conquistem o título, subirão para
a Primeirona.

GENIELLI RODRIGUES

Seleto e Tupy
precisam vencer

Pelos aspirantes a vantagem
é do JJ Bordados e Amizade.
Uma vez que o JJ superou o

Tupy, com o placar de 4x3, e o

Amizade venceu o Seleto por
lxO. O regulamento é o mesmo
dos titulares: Seleto e Tupy pre- União/Seleto e Kiferro se enfrentam novamente no campo da Vila Lalau

cisam vencer no tempo normal

para levar a decisão para os pê
naltis. Os jogos acontecem no

Campo da Vila Lalau e no Está
dio Municipal de Massarandu
ba. No ano passado o Cruzeiro
mandava seus jogos em São

João do Itaperiú. Este ano, por
uma decisão da diretoria, as

partidas estão sendo realizadas
em Massaranduba.
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Mundial de Handebol
A assessoria do Confederação Bmsl
leiro de Handebol confirmou os se

des do Mundial de Handebol Femi
nino de 2011. Já estava definido que
seria em Santo Catarina, só faltava
divulgar os cidades. Segundo o site
Photo & Grafia, os escolhidos foram
Florianópolis, São José, Itojoí, Blume
nau, Brusque, Jomguá do Sul e Joinville.
Mos o' diretor do FME, Márcio Feltrin, .

informou ontem à tarde que ainda não
tinha nenhuma resposta ofiCiai sobre
isso. O investimento total poro receber os
principais seleções do mundo será de RS
18 milhões, o ser divido entre Governo do
Estado, municípios e iniciativa privado.
·Mos nosso cidade dificilmente recebe
rá o Seleção Brasileiro, já que Blume
nau hoje é referência no modalidade.

MOUNTAIN BIKE
A Federação Cotorinense de Mountoin Bike promove, neste fim-de-semo
no em Schroeder, o 10 Etapa do Campeonato Cotorinense de Down Hill,
Cross Country e Four-X. O local dos disputas será no tradicional Chácara
do IIdefons Berchtold, pai do piloto Morkolf. Hoje acontecem as quolifica
tórios e amanhã os finais. O acesso 00 local será sinalizado e o entr�do é
franca. Uma boa oportunidade paro os amantes do esporte.

AUTOMOBILlSM(f
Estava programado poro este fim-de-semano, em Jooçaba, o abertura
do Cotorinense de Automobilismo no Terra. Mos o previsão de chuva
poro o Meio-Oeste do Estado fez com que os organizadores transferis
sem o provo. poro os dias 14 e 15 de fevereiro. "O piso do autódromo
está perfeito e havia inclusive o expectativa de quebro de recordes,
mos com essa previsão de chuva o transferência foi, inevitável", ex
plicou Rogério Eineck, promotor do campeonato. ,Os representantes
do nosso região neste ano,serão Pirceu Rausis, Elinor Elert, Thomas
Schwartz, Cristiano Rosa � Aléssondro Coelho.

rl

EQUILIBRADO
,

Faltam três rodadas para termrnar o turno do Campeonato Cotorinen
se 2009. E tem tudo paro 11m time do interior ficar com o título. Princi
palmente depois do empate em 1x1 no clássico entre Avoí e figueiren-

.

se, no quinto-feira. A situação do alvinegro é o .mois complicado, pois
tem apenas seis pontos, o lÍIetóde do líder Joinville. Resta) torcer por
um m}lagre. JEC, Criciúma, Atlético de Ibirama e Marcílio ,Dias e�ôp
mais perto. A competiçã erente mesma, Q time de I

.

P último o começar a treinq tó em terceiro. O Metropolit
está desde o início de dezembro se preparando, ainda nõo ve

PUNiÇÃO
O nadador Michael Phelps foi flagmdo fumando maconha. Ele já admitiu,
pediu desculpo por ter feito isso, mos mesmo assim nõo escapou do pu
nição do Federaçóo Norte-Americano. Ele ficaró três meses sem campetir
e nõo receberá nodo durante.. este período. "Decidimos enviar uma,clara
mensagem o Michael (Phelps), p.qis ele d�cepcionou muitos pê

.

, par-
ticularmente os milharesde. s que estõo filiadas à !,de .

e!{j
;,0 miram camo um modelo o se um herói", informou o nic.a

icial da Federação Norte-Americano de Natação. J\\

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Herança de pai para filho no pedal
Ciclista Rogério Müller começa a preparar o filho Guilherme para o esporte
JARAGUÁ DO SUL

Um dos maiores nomes do
ciclismo jaraguaense está pre
parando um substituto. Rogério
Müller, campeão brasileiro e

-estadual de ciclismo, competi
rá ao lado do filho Guilherme
Schwarz Müller, de apenas 12

anos. O garoto decidiu seguir
os passos do pai coruja, que diz
que "ele (Guilherme) leva jeito
para o ciclismo".

Além de competir, Rogério
prepara treinamentos para ci
clistas e é referência no assun

to. Deixando a paixão de lado,
o pai disse que pelo tipo físico
ele tem tudo para ser um bom
escalador de montanhas. "Ge
ralmente quem escala bem são
atletas magros, com peso leve, e
commuita potência por quilo de
peso", descreveuRogério comen
tando que sua maior dificuldade
era justamente a subida.

Foi em uma das corridas qu�
Rogério participou em 2008 que
Guilherme começou a esboçar o
gosto pelamodalidade. ''Em uma

� prova que a gente estava, ele me
perguntou com quantos anos po

. deria correr e informei que com

13 anos poderia começar, como
ele faz 13 em maio resolvemos
começar já", descreveu.

Guilherme confirmou que a

inspiração veio mesmo de casa.

O menino fala com orgulhos
das conquistas do pai e tem dei
xa transparecer sua paixão pela
bicicleta. "Eu comecei a gostar
quando fui ver a corrida e ele

ganhava bastante medalhas.
E legal também porque estou

sempre com o meu pai", disse.
Sobre os treinamentos o pai

disse que não tem que ter pres
sa e que o auge de uin ciclis
ta é apenas aos 20 anos. "Não

quero que ele treine muito por
enquanto, quero que ele brin
que de bicicleta para ver se é
isso mesmo que ele gosta. A in

tenção, se ele gostar, é planejar
uma carreira a longo prazo".

Mesmo com todo o entusias
mo Rogério tenta frear umpou
co a empolgação. "Minhamaior
dica, por enquanto está sendo
para ele não cobrar nada dele
mesmo, ele tem só 12 anos e

�está começando", recomendou.

.GENIELLI RODRIGUES Pai tenta não bajular, mas acaba entregando que filho leva jeito para o ciclismo

O atual campeão São Paulo estréia no Rio de Janeiro cantra o Fluminense

Bmsileirão começa no· dia B�SILEIRÃO
9 de maio com quatro clássicos SERIE A

10 RODADA (9 E 10/5)
RIO DE JANEIRO ria, Goiás x Náutico e Palmeiras • Corinthians x Internacional

A Confederação Brasileira de e Coritiba.
Futebol divulgou ontem a pri- As datas exatas e horários das
meira versão da tabela do Cam- partidas, porém, ainda não foram

- peonato Brasileiro, que começa definidas pela CBF, que promete
no dia 9 de maio e vai até 6 de divulgar "brevemente" a tabela • Grêmio x Santos
dezembro. A rodada de abertura definitiva, com o desmembra- • Fluminense x São Paulo
terá o atual campeão, São Paulo, menta dos jogos, atendendo à
indo ao Rio para enfrentar o Flu- demanda da TV Globo, que de
minense, no Maracanã. De volta tém os direitos de transmissão
à divisão de elite, após o título do campeonato. Ao todo, das 38
da Série B no ano passado, o Co- rodadas, apenas sete serão reali
rinthians estréia contra o Inter,

-

zadas nó meio da semana, Mas,
no Pacaembu e o Santos visita como no ano passado, haverá um �o �º���� (1�J 1. !./�L
o Grêmio no Olímpico. O outro período' de "maratona" entre ju- '. São Paulo x Atlético-PR
clássico será entre Cruzeiro e Fla- lho e agosto, com a realização de • Santos x Goiás
mengo; noMineirão. nove partidas para cada time em

Recém-chegados .

à divisão quatro semanas: de 12 de julho,
• Barueri x Fluminense

de elite, Santo André e Barueri data da décima rodada, até 9 de • Coritiba x Santo André

estréiam, respectivamente, con- agosto, com a 18a rodada. O clás
::E

� tra Botafogo e Sport. Outro que sico entreGrêmio e Internacional

� acabou de subir da Série B é o do primeiro turno do Brasileirão
'5. Avaí, que.recebe o Atlético-MG foi marcado para a 12a rodada,
g na abertura do campeonato. E os nos dias 18 e 19 de julho - no sá
� três jogos restantes da primeira bado, dia 18 de julho, o Gre-Nal
rodada são: Atlético-PR x Vitó- completa 100 anos de história. • Botafogo x Corinthians

• Palmeiras x Coritiba
• Santo André x Botafogo
• Atlético-PR x Vitória

• Goiás x Náutico
• Sport x Barueri
• Cruzeiro x Flamengo
• Avaí x Atlético-M6

• Internacional x Palmeiras
• Flamengo x Avaí
• Vitória x Sport
• Náutico x Cruzeiro
• Atlético-M6 x Grêmio
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Os três primeiros clássicos
Grandes se enfrentam em Sampa, no Rio e em Porto Alegre
DA REDAÇÃO

Os Estaduais terão um atra
tivo a mais neste fim-de-sema
na. Três das principais com

petições regionais do país
abrem a rodada de clássicos,
todos neste domingo. Em São
Paulo tem Palmeiras x Santos.
No Rio, Vasco e Fluminense.
E nos Pampas, o famoso Gre-
Nal.

.

O primeiro deles será na

capital paulista. Às 17 horas
deste domingo, o Palmeiras
tentará manter a campanha
deste início de 2009 - venceu

todas as partidas que disputou
(quatro no Paulistão e duas na
'Pré-Libertadores). E a torcida
confia na pontaria do atacan

te Keirrison. No ano passado;
quando defendia o Coritiba,
o camisa 9 marcou sete gols
somente contra o Santos. O
time da Vila Belmiro tem pro
blemas na lateral-direita. Lui- Taison se destacou na vitória do Colorado na última quinta-feira, mas ainda não sabe se começa jogando amanhã
zinho está machucado e Pará,
suspenso. Com isso, o volante
Adriano deve ser .ímprovísado
no setor.

No Maracanã, o confron
to das 19h10 coloca frente a

frente dois times em situações
opostas. De um lado o 'moti
vado Vasco, líder do Grupo A
com nove pontos e bem perto
da semifinal da Taça Guanaba
ra. O atacante Carlos Alberto
deixou o treino de ontem sen

tindo dores, mas deve entrar

em campo amanhã. Já o Flu

minense, chega depois de per-

pico. E a novidade no tricolor

gaúcho pode ser a reestréia
do atacante Herrera. O joga
dor argentino, que defendeu
o Corinthians no ano passado,
já treina normalmente com o

grupo e pode ser, no mínimo,
opção no banco de reservas.

No Beira-Rio, o técnico Tite

despista quando perguntado
se o jovem Taison (que bri
lhou na vitória sobre a Ulbra
na quinta-feira) vai começar
jogando.

der de virada por 3x2 para o

Duque de Caxias e precisa da
vitória para continuar sonhan-

do com a semifinal.
Na capital gaúcha, o con

fronto será às 19h30 no Olím-

FIA retira punição sobre espionagem
. Dois engenheiros estariam envolvidos em repasse de informações da McLaren

a FIA admitiu que não tinha
condições de punir Stepney
e Coughlan. Ainda assim, fez
uma recomendação a todas as

equipes e empresas relaciona"
das às categorias organizadas
por ela, para que não contra

tassem ambos até julho deste
ano. Entre tais categorias es

tão a Fórmula 1, o Mundial de
RaH e o WTCC - Mundial de
Turismo. Nesta sexta, Mosley
disse 'que a recomendação não
é mais válida.

O dirigente inglês afirmou

que tomou a decisão depois de
receber uma carta do advogado
que representa um dos enge
nheiros. "O advogado me per
guntou se não parecia loucu
ra aplicar uma punição desta
ambos, enquanto as equipes
envolvidas [Ferrari e McLa

ren] trocam desculpas e ju
ras de amor. Então, disse que
iríamos esquecer a punição",
explicou o inglês. O caso de
esp�agem fez a McLaren ser

excluída doMundial de Cons
trutores de 2007.Mosley resolveu tirar acusação

DA REDAÇÃO
O inglês Max Mosley, pre

sidente - da Federação Inter
nacional de Automobilismo,
anunciou ontem que vai retirar
a única punição aplicada pela
entidade aos engenhelros Nigel
Stepney e Mike Coughlan. Os
dois são os principais envolvi
dos no caso de espionagem que
chocou a Fórmula 1 há dois

,§_ anos, e incluía o repasse de in
� formações privilegiadas da Fer
� rari para a McLaren.

Após o desenrolar do caso,
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CAMPEUNATll CARIOCA
5" RODADA
HOJE
16h - Madureira x Americano
18h15 ., Macaé x Flamengo
20h30 - Cabofriense x TIgres
,AMANHÃ
17h - Boavista x Mesquita
17h - Botafogo x Bangu
17h - Resende x Duque de Caxias
19h10 - Fluminense x Vasco
19h10 - Volta Redonda x Friburguense
CLASSIFICAÇÃO
Grupo A: Vasco 9. Americl!no 8. Madureira 5.
TIgres 5. Fluminense 4. Cabofriense 4. Resende
4 e Duque de Caxias 4
Grupo B: Flamengo 12. Botatogo 9. Macaé
7. Boavista 5. Volta Redonda 4. Mesquita 4.
Friburguense 2 e Bangu 1

7" RODADA
AMANHÃ
16h - Mareílio Dias x Figueirense
17h - Chapecoense x Tubarão
17h - Metropolitano x Atlético de Ibirama
19h10 - Avaí x Joinville
19h10 - CriCiúma x Brusque
Classificação: Joinville 12. Criciúma 12.
Atlético de Ibirama 11. Mareílio Dias 10. Avaí
9. Brusque 8. Ch,apecoense 7. Figueirense 6.
Atlético Tubarão 4 e Metropolitano 3

::; 6" RODADA
::;

8 HOJE

� 16h - Y�iranga x Juventude
UI AMANHA
'"

!0!5 17h - São luiz x Avenida

� 17h - Canoas x Internacional-SM
:3 17h - Sapucaiense x Esportivo

17h - Santa Cruz x Veranópolis
17h30 - São José x Novo Hamburgo
18h - Caxias x Brasil de Pe,lotas
19h30 - Grêmio x Internúcional
CLASSIFICAÇÃO
Grupo 1: Internacional13. Juventude 8. Novo
Hamburgo 7. Veranópolis 6. Esportivo 5. Inter
SM 4. Avenida 3 e Brasil 1.

Grupo 2:Ypiranga 9. Santa Cruz 8. São luiz 8.
Grêmio 7. Caxias 5. Canoas 5. São José 4 e

Sapucaiense 4.

5" RODADA
HOJE
18h30 - Cascavel x Atlético-PR
AMANHÃ
16h30 - Rio Branco x Eng. Beltrão
16h30 - Cianorte x Iguaçu
16h30 - Paranavaíx Iraty
16h50 - Foz do Iguaçu x Coritiba
17h30 - Toledo x Nacional
19h30 - Paraná x londrina

Classificação: Atlético-PR 10. Cionorte 7. Pa
raná 7. Foz do Iguaçu 6. Toledo 6. J. Malucelli
5. Coritiba 5. londrina 4. Iguaçu 4. Nacional 4.
Rio Bronco 4. Eng. Beltrão 4. Iraty 4. Paranavaí
3 e Cascavel 1 •

6" RODADA
HOJE
17h - Corinthians x Portuguesa
18h30 - Santo Andrê x Marília
19h10 - Bragantino x Paulista
19h10 - Mirassol x Ituano
AMANHÃ
11 h - Oeste x Noroeste
17h - Palmeiras x Santos
17h - Botafogo x São Paulo
19h10 - Guarani x' Ponte Preto
19h10 - Mogi Mirim x Barueri
19h10 - Guaratinguetá x São Caetano
Classificaçao: Corinthians 13. Palmeiras 12.
Barueri 11. Santos 10. São Paulo 10:Santo
André 9. São Caetano 9. Mirassol 8. Ponte
Preta 7. PoJ1uguesa 7. Paulista 6. Guarani 6.
Oeste 6. Botafogo 5. Guaratinguetá 5. Ituano
4. Bragantino 3. Mogi Mírim 3. Ma.rília 2 e

Noroeste 1.
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fI! o CORREIO DO-POVO
SABADO, 7 DE FEVEREIRO Df 2009 PUBLICIDADE---------

o IPI red
•

UZIU.
o tempo de ficar pensando também.

PROMOÇÃO DE NOVOS: FOl( 1.0VHT (côd. Sz11 R4), Tolal Pex. MY 08109 (2 portas) com p�ço à vista: 3 pgrt!r de RS 27.990,00 ou emreda de60% (R$ Hi,794,OO)e parcelas em 12 meses daRS 1.060,00. Ta:(8 de juros de 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação RS 29.514,00. Todo
cneute que Chegar no ccnceesrcnenc Vo!kswagen para comprar quelquermcdetc Fax '.0 0<) 1.6 {exceto Crossloxj, com uma Carla de Credito (Consófcio)de Qualquer Banco. receberá um b6hus de RS 1.000.00. veaceoe da campanha 3110112009 ou enquanto durarem os esicooes. O

pagamento deste blíllus.aconlecera somente após o envio da documentação necessária. scecercx 1.6 (c6d. 5z6a4) MY 08/09. total Fleíc'4 portas compreço pfOmoclona( {l vista a paríirue RS 44.290.00 ou entrada de RS 50% {RS 22.145,OO} e parcelas em 24mesesdeRS 1.095.96. Taxa de
juros de 0.99%e.m.e 12,55% a.a. Total da cceracac. RS 48.448,04. O cheque bónus e um descente no valoree RS 1.920.00 SObre 00 RS44 .290,00 na compradomodelo 5.z6e4. Não poderá ser utilIzado para cuícas finalidades ou em outros modelos. IOF e TC íncnrsos na operação e noCEl
para todas asmodalidades de financiamento, que esüc sujeitas à 3f!IOllação da cadastro por parle da InstilUição financeira. Ao receber qualquer peft:enIU3! de desconto, o 'cliente lertúr\Óa autcmaucemente aos vacres ee !:K)nl.l� descritos. PROMOÇÃOOE USAOÓS; Finallciarnento sujeito
a aprovaçãodecapaslro. Preçcspromccionals paro negoclaçãosem troca. Valid<lde 0610212009.

'

www.autoelite.com.br 47
.r-
3274 6000Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.

Corppr.e
aquI seu
usado..
Garantimos

preço, e qualidade.

� ,'-r'i,<..��:v��

tua SEOAN 1.0 AUTENTIC BRANCO

12]00,

GOLF 2.0 AUTOMÁTICO PRETO

·2'9:900,

'24.800,

ASTRA SEOAN 2.0 FLEX 06/06
COMPLETO
....�,

�4.800,
Caraguá Auto Elite
Uma relação de conHanca.

, '-'.' ,
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