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Um especial de educação para

_ crianças, jovens e adultos
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Catarinense tem
decisão amanhã
Criciúma, Joinville e Atlético de Ibirama
brigam pelo título do turno.
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'Um estudo do lhe Journal of the
American Medical Association indica

que as chances de a criança nascer

com mielomeningocele (doença que
afeta a formação da medula· espi
nhal e p_ode causar paralisia total nas
pernas) dobra no caso de bebês com

mães obesas. De 1944 pesquisas so

bre o assunto, os autores do artigo do
Jama se basearam em 39 pesquisas
para chegar a essa conclusão.

Fonte: Terra
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A hipocrisia do
classe político
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Visite o apartamento decorado
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CHARGE

PONTO DE VISTA

Não ba·sta saber
ANGÉLlC� SPEZZIA, RESPONSÁVEL
PELO NÚCL!,:O l:IE EMP�EGAmUDA!}E

DO LEITOR

A incrível Jangada
d,o Conhecimento'
Normalmente a palavra Sonho tem

conotação abstrata; utópica, porém
pode se tornar algo real, duradouro
e, compartilhado. Sonhar educação
é algo nobre, e se torna mais nobre

quando isto se transfórma em reali
dade e passa a fazer parte do suor de
uma grande e maravilhosa equipe, que
passa a abraçar este sonho.

Em quinze de março de 1984, o so

nho teve início e até hoje continua se
tornando realidade. Vinte e cinco anos
de atividades sem nunca perder o foco,
sempre prezando e tratando seús edu
candos e os familiares como sendo a

grande família, onde o Amor, o Carinho,
a Atenção e a Dedicação aos Estudos

sempre estiveram presentes.Com muito

orgulho e satisfação, podemos afirmar

que o sucesso e as conquistas passaram
a fazer parte dos alunos 'que conosco es

tudaram e estudam.
As. profissões escolhidas são mui

tas, mas a base do sucesso .esté na es

sência do Amor e do Carinho que cada
aluno recebeu ao permanecer e fazer

parte da grande família Jangada.
.Comemorar o sucesso é maravilho

so, no entanto fazer parte da constru

ção deste sucesso é de orgulho e satis

fação incomparáveis.
MAí LUIZ LAZZARIS, DlRETOR DO

.FJlUCACWNAl JANGADA

". Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser
• enviadôs paro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta poro a
,- Av. Prefeito Woldemor Grubbo, 1400 .- Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É Obrigatório
.. ,informl\r nome completo, profissão, °CPF e ° telefone (0 não serão publicados).

as empresas, buscando parcerias nos

mais variados setores. A partir do mo
mento em que se identifica a abertura
de uma vaga, já se inicia uma' busca
no banco de currículos, procurando
dentre eles os que apresentam as ca

racterísticas que a empresa necessita.
Através de uma pré-seleção encami
nha os' estudantes de acordo com o

perfil desejado,
Nos casos de vagas para estágio o'

NE fará um acompanhamento efetivo.
Desta forma as empresas terão total se
gurança nos aspectos legais que regem
a gestão de estágio, pois contempla to
das as verificações e documentações
necessárias, evitando disfunções. ,

.

De forma bem simples, resta dizer

que o objetivo principal do projeto é
auxiliar os alunos na difícil tarefa de
encontrar seu espaço em um mercado
de trabalho amplo e competitivo. O
benefício desse projeto não recai ape
nas sobre os acadêmicos, mas de igual

-

forma sobre as empresas que buscam
uma contratação satisfa-tória.

Com esta parceria entre as em

presas e o NE da Uniasselvi / Fameg,
ganha-se eficiência no processo de
recrutamento e seleção, identifica-se,
novos talentos, além de oxigenar a

organização com novas tecnologias,
conceitos, idéias e gestão da empresa.
Maiores informações poderão ser ob
tidas no site www.FAMEG.edu.br ou

pelo fone: 3373-9800�
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,

Partindo do princípio norteador da
instituição de que não basta saber, é

preciso saber fazer a Uniasselvi / Fa
meg apresenta o Núcleo de Emprega
bilidade (NE).

, O NE vem para atuar como media
dor entre as empresas que disponibili
zam vagas; seja para cargos efetivos ou

estágios, e os acadêmicos que buscam
, colocação no mercado de trabalho ..•

,

Inicialmente, um projeto piloto re

alizádo dentro do Grupo UNIASSEL
VI mostrou-se tão bem sucedido que
as demais unidades do Grupo, deci
diram-se por imp.lantar o programa.
O NE estará em contato direto com
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FALA Aí!

" Acho difícil que
PSDB e PMDB não

estejam juntos. "
AÉCIO NEVES (PSDB-MG),

GOVERNADOR DE MINAS GERAIS
e nome apontado pelos tucanos como
candidato a Presidente da República.

" Para votar a

gente usa a mão,
não o coração.".

JOSÉ SARNEY (PMDB-MA),
.

PRESIDENTE DO SENADO,
esquivando-se sobre eventual apoio o

Aécio Neves (PSDBN) poro presídente.

"A lei não permite,
mas ele faz o que quer.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PSDB), acusando o presidente lula
de fazer campanha política paro o

ministro Dilmo Rousseff.

BLÁ,BLÁ,BLÁ
Queixos de usuários em filos de bancos

.

que não respeitam lei municipal deter
minando o tempo de 20 minutos em dias

.

normais e 40 minutos entre os dias 5 e 15
de coda mês continuam. O Procon diz que
só tem dois fiscais, já envolvidos com pes
quisas do cesto básico, de combustíveis e

de vitrines sem preços. E oriento pora que.
clientes guardem o senha com o horário
de entrado e recibos onde constam o hora
de pagamentos, depósitos ou saques. Per

guntar não ofende: e daí, acontece o ,que
neste coso] Alguém já foi multado? E só
blá,blá,blá e dane-se o consumidot

Chacina nas estradas 1
Escreve o ex-deputado federal Mouro Passos (à direito no foto), também diretor
do Instituto poro o Desenvolvimento de Energias Alternativos poro o Américo
latino (www.institutoideaLorg): "Ouvindo o Voz do Brasil, fiquei estarrecido com
o número de mortos nos estrados brasHeiras. Em 2008, foram 40 mil. O gosto
-cem atendimento hospitalar, só pelo SUS, mais de RS 4 bilhões de reais. Se for
mos acompanhar os conflitos armados pós Vietnã, nenhum produziu tontos
vítimas. Reverter esta triste estatístico, é uma luto pelo vida. Neste ano, com
crise e tudo, se espero niais de 1 milhão de novos carros rodando ne trânsito
saturado de nossos cidades e nos esburacados estrados deste Brasil aforo.
Precisamos reverter o lógico que está nos levando poro este caos. Criar pro
gramas voltados poro o educação e humanização no trânsito. Diariamente
cominho 8 quilômetros, de coso poro o Instituto Ideal onde trabalho. Sou tes
temunho vivo (por enquanto) do desrespeito aos pedestres existente nos nossos
ruas. Faixo de segurança;por exemplo, é o lugarmais inseguro que se tem hoje.

CHACINA NAS ESIRADAS2
O Código Nacional de Trânsito estabele
ce que o pedestre tem prioridade. No en
tanto, se ele agir convencido disso, mer
re. Políticos públicos bem programados
e perenes ajudam. Brasília, ·por incrível
que posso parecer, é um exemplo o ser

seguido. No governo de Cristóvão Buar
que, senador pelo PDT, foi desenvolvido
um trabalho de educação e conscienti
zação que funciono bem ntéheje. lá o

faixo de pedestre é respeitado, é uma

conquisto do cidadania. Lá, porque aqui
faixo é suicídio.

.VAMOS LÁ?
"O prefeito disse aqui no Câmara,
que Guaramirim é o bolo do vez. FALTA TUDOEntão, temos que mostrar isso
através do imprensa". O discurso A realidade atual do Defeso Civil de Ja-
é do vereadora Andréó Verbinem raguá é esta: falto uma central telefôni-

(DEM), mulher do ex-secretário de co com rádio, (o atual não. recebe duas

Planejamento do governo Mário ligações simultâneos), um veículo com

Peixer (DEM). Valério Verbinem. _

..

traçõo nos quatro rodos, além de lanter-

Disse estar cansado de declara-
.

nos, facões, enxadas, pás e até coletes.
. ções do prefeito Nilson Bylaardt E mais um engenheiro e pelo menos

(PMDB) contra o governo passado. quatro agentes poro plantão 24 horas
. De foto, não é só lá que já está por dia, contratados pelo Prefeitura ou

bem no hora de se mudar o discur- através de concurso. Por isso, o Defeso
so e trabalhar. Até porque santo no Civil quer o Câmara de Vereadores como

político eu não conheço. aliado no busco de 175 'mil e que acabo
de doar 00 órgão um Santana 2003.

o CORREIO DO POVODSABADO, 14 DE FEVEREIRO DE 2009

COMPLICADO
Prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) mudou seu gabinete poro o andor térreo,
mais perto do povo, segundo ele. Mos o Secretario do Saúde, onde pessoas
idosos, gestantes e deficientes físicos também precisam ir, está instalado no

segundo andor do prédio. Quem não tem rompas de aceSso poro cadelrantes
e nem elevadores. É provisório, dizem.

PARA COBRAR
Iem nome o "representante" pa,rlamentar de Jaraguá do Sul em Brasília,
no defesa de interesses do município, com prioridade por verbos federais
destinados à reconstrução do que foi destruído pelas.chuvas. Chamo-se José
Carlos Vieira, suplente do DEM com domicílio eleitoral em Joinville. Per
manece no vogo do titular Mouro Mariani (PMDB). dono de 171 mil votos
conquistados em 2006, dos quais algo 00 redor de 10 mil, no Itapocu, que
fico no Deinfra. Vieira disse que já esteve em Jaraguá conversando com o

prefeito Cecília Konell (DEM). Com todo o respeito, de converso já estamos
pelo pescoço.

"

REFORMA 1
Ainda sobre· o refÍJrma administrotivà em implantaçãô no Câmara de Vere
ederes de Jaraguá. Por favor, senhores e senhora, não subestimem o inteli
gência alheio. Dizer que o povo estava exigindo isso é puro converso mole,
pOlque o ele, o povo, nenhuma consulto foi feito. Mesmo que já tenhamos
passado do hora de se tentar fazer do legislatiVO um órgão público verdadei
ramente útil o quem está do lodo de fora.

REFORMA2
Aliás, não fosse pelo chancelo de novos vereadores eleitos poro um primeiro
mandato no ano passado, é de se duvidar que teriam mexi,do no estruturo
atual e onde ingredientes políticos e o Justiçá tombénl'pesou para se fazer
mudanças. Até porqüe dos onze eleitos em outubro, seis já estavam lá no

condição de titulares ou suplentes. E nunca deram um pio sabre o assunto.
Resumindo, o que o povo quer, mesmo, dos vereadores é-postura no mínimo
cOerente com o papel que lhes cabe. E o Coso funcionando no medido do
desejado. Nodo mais que isso.

PRIORIDADE 1
Hó quatro anos o prefeito de Schroeder, Felipe Voigt (PP), priorizava o sane
amento básico no componho eleitoral. Mos não há, hoje, nenhum metro de
rede coletora, muito menos de tratamento. E o razão é simples. Não se fez
nenhum projeto. Por isso mesmo não há verbo federal, embora os bilhões
disponíveis em Brasília. Ao contrário, por ordens do Justiça Federal e só
por isso, o Prefeitura terá de recuperar área de antigo lixão. Por aí se vê o

preocupação com questões ambientais.

PRIORIDADE 2
A tal prioridade agora é emoldurado pelo recém-criado Secretario de Sa
neamento e Gestão Ambiental. Por enquanto, apenas dando 'visibilidade',
como dizem os dirigentes partidários, poro um ex-adversário do PT e total
mente leigo no assunto. A bem do verdode� o prom�ssa é temo antigo de
componhas eleitorais de todos os 'prefeitos do regiãô. Exceção de Jaraguá,
um exemplo de cobertura poro todo Estado o partir do governo de Irineu '

Pasold (PSDB).

p o I i t i c a @ o c o r r e i o d o p o v o . c o m . b r. .,:
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Aprovada nova estrutura de governo
Texto do Executivo recebeu aprovação unânime e poucas emendas da oposição

�

D o CORREIO DO POVO
SABADO, 14 DE FEVEREIRO DE 2009

VIROU LEI

GUARAMIRIM

Mais um prefeito da região
começa a colocar em prática
as mudanças na estrutura
administrativa do municí

pio. Nilson Bylaardt (PMDB)
. recebeu ontem, das mãos do
presidente da Câmara, Mar
cos Mannes (PSDB), o pro
jeto que na noite anterior foi
aprovado pelos vereadores
de forma unânime, em turno
único de votação. Uma breve
reunião no plenário, acom

panhada por secretários mu

nicipais, foi realizada para
formalizar a entrega do texto
da lei, que seria promulgada
ainda ontem.

.

Poucas foram as mudanças
sugeridas pelos vereadores ao

. projeto original. Seis emendas
foram aprovadas e incorpora-.
das à lei, todas assinadas pelas

bancadas de 'oposição - PSDB,
Pp, DEM e PT. "Guaramirim é
a bola da vez. Vamos esperar
que seja. Por isso demos esta
carta de confiança", disse a

vereadora Andréa Verbinem
(DEM), reproduzindo a frase
usada pelo prefeito.

Além da correção de erros

de redação, também foram
acrescidas competências à
Secretaria de Desenvolvi
mento Social e Habitação,
uma das novidades da nova

administração. Além de cum

prir a promessa de construir
500 casas populares, Byla
ardt

.

disse que a criação da
pasta permitirá a execução
de projetos sociais, que antes

não eram possíveis devido ao

vínculo tom a Saúde ..

CAROLINA TOMASELLI
.

Possibilidade de n.ovo abono

�alarial para os ,ervidores
.

Com relação ao reajuste sa

larial prometido aos cerca de
500 servidores efetivos para
suprir a defasagem histórica, o

prefeito Nilson Bylaardt disse
que enquanto não se consolidar
o aumento da arrecadação uma
das alternativas será conceder'
novamente o abono, já pago nos
meses de janeiro e fevereiro.

Salários
Secretários
Chefe de Gabinete
Procurador
Diretor de Contmle Interno
Diretor

Supervisor
Ouvidor
Diretor de Escola
Gerente

Encarregado
.

Secretário de Escola

No 'Hospital
Gestor
Diretor técnico
Diretor de serviços gerais .

Também lembra que em março,
mês data-base da categoria, ha
verá o reajuste anual. Um dos
fatores que deve contribuir para
aumentar a receita do munící
pio é as cobrança de IPTU que
começara a ser feita. São cerca

de 5 mil impostos em atraso,
um prejuízo aproximado de R$
4 milhões aos cofres públicos.

9 RS 4.080,00
RS 4.080,00
RS 4.080,00
RS 2.100,00

9 RS 2.100,00
4 RS 1.820,00
1 RS 1.820,00
14 RS 1.720,00
22 RS 1.500,00
4 ,RS 900,00
6 RS 800,00'

RS 4.080,00
RS 2.100,00
RS 2.100,00

POLíTICA------,---------

Prefeito rec�beu ontem, das mõos do presidente da Câmara (à esq.), o projeto da reforma já aprovado

Pelo menos 20% serão do quadro
Prefeito destaca valorização do efetivo na nomeação dos comissionados
o número de cargos comis

sionados na nova estrutura da
administração direta será de 73,
contra 82 no governo anterior.
Mas na conta do prefeito Nil
son Bylaardt (PMDB) não entra
ram os cargos que serão criados

para a equipe da procuradoria e

as três fundações, que integram
a estrutura da administração
indireta, que será enviado para
apreciação dos vereadores no

prazo de 30 dias.
.

A diferença mais substancial
na nova estrutura, segundo o

prefeito, está na valorização do
servidor efetivo. A lei aprovada
anteontem obriga a destinação
de pelo menos 20% dos cargos
comissionados para o corpo efe
tivo. Segundo prefeito, das 73

vagas, cerca de 20 deverão ser

ocupadas por funcionários pú
blicos concursados. Até dezem
bro, disse Bylaardt, eram só três,
já que 79 vagas eram ocupadas
por estranhos ao quadro.

'Agora, significa que ape
nas 53 pessoas vão acompa
nhar á prefeito nesta jornada
sem ou com pouco conheci
mento da máquina pública",
disse, citando que a redução
de estranhos ao quadro ficará

próxima aos 40%.

CARGOS POR ÓRGÃO
• Gabinete do prefeito 2
• Procuradoria· 3
• Educação 26
• Saúde 4
• Planejamento e Desenvolvimento Urbano 3

.

• Administração e Finanças 7
• Infra-estrutura 9
• Desenvolvimento Social e Habitação 6
• Desenvolvimento Econômico 3
• Agricultura 2
• Esportes e lazer 5
• Hosprtal Santo Antônio 3

Nomes começam a ser mapeados
Segundo Bylaardt, os nomes

para as funções comissionadas já·
começaram a ser mapeados, alguns
deles atuais integrantes da equipe
que agora serõo realocados para os

novos cargos. Chefes de setor e as

sessores viram gerentes e diretores.

No Planejamento, o diretor será
Adroaldo Otávio Ossowski, e o dire
tor de Controle Interno se{á Alberto
Gaeski. O procurador é o advogado
Fagner Ferreira' Azambuja, que já
vinha prestando assessoria jurídica
para o Prefeitura.
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Casas em risco no Morro do Schmidt
.Prefeitura tem dificuldade.de encontrar residências alugadas para 20 famílias
GUARAMIRIM

.

A dona-de-casa Míchele
Inês Engel, 24 anos, comprou
um terreno há dois anos, mas
.nâo

.

poderá construir a casa. A
também dona-de-casa Marli de
Lima Sarturi, 29, interrompeu o

projeto de ampliara residência.
Marli mora no Morro do Sch- .

midt, em Guaramírím, onde
Michele pretendia morar com

o marido e o filho neste ano. A
casa deMarli e o terreno de Mi
chele ficam mima área de risco,
que pode deslizar a qualquer
chuva mais forte.

Na noite de ontem, 20 famí-:
lias da localidade foram orien
tadas pela Prefeitura saírem
de suas moradias, que correm

risco de desmoronamento. A
decisão de retirar os moradores
foi motivada pelo resultado de
um estudo sobre a estabilidade
das encostas, realizado por geó
logos e geotécnicos de Curitiba
(PR). Por duas semanas, a' equi
pe estudou as condições do solo .

em áreas de risco nomunicípio.
E aconstatação não foi das mais'
anilnadoras.

De acordo com Normando

Zitta, um dos geólogos que par
ticipou do levantamento, a situ
ação no Morro do Schmidt é a

que mais preocupa. Ele explica
que o solo onde se encontram
as 20 casas mapeadas apresen
ta "alta declividade" e corre o

risco de ceder no caso de uma

chuva mais forte. Ele afirma

que as residências deverão, ser
demolidas para que a área pos
sa ser recuperada com o plantio
de árvores.

Na mesma situação estão três
moradias no Morro da Satuca.
Na semana passada, três casas na
RuaMaria Zastrow, na VilaAmi
zade, foram demolidas. Segundo
o geólogo, elas foram construídas
sobre um córrego, que foi deso
bstruído paramelhorar as' condi

ções do solo.
A notícia de que as casas.de

veriam ser desocupadas devido
à possibilidade de um desmoro
namento preocupa os morado
res, "Tenho medo d; ficar. Mas
também não quero sair e perder
tudo o que construí", disse a

dona-de-casa Marli Sarturi.

DAIANE ZANGHELlNI

APARTA.TO!

Bylaardt diz que tentará solucionar o problema com o promotoria de Justiço

Segundo .geólogos, solo onde estão os moradias ma,peadas pode ceder no coso de uma chuva mais forte

Reajuste do aluguel dificulta
o alojamento dos moradores

Diante de. situação de ris
co enfrentada por 20 famílias
do Morro do Schmidt, o gran
de desafio da Administração
Municipal é encontrar casas

de aluguel para abrigá-las. De
acordo com o prefeito Nilson

.Bylaardt, no momento as imo
biliárias do município não
têm casas disponíveis para
locação. Porém.: a maior difi
culdade está em negociar com
proprietários de imóveis parti
culares.

Bylaardt comentou que,
desde que a Prefeitura ini
ciou o levantamento sobre a

ocupação das áreas de risco,
há duas semanas, o preço

� dos aluguéis praticamente
� dobrou, "Antes, o aluguel de
� uma casa de 70 metros qua
� drados estava na faixa de R$
O-

g 350. Agora está em torno de
� R$ 600", criticou. Com o re

� ajuste dos imóveis, o auxílio
do Governo do Estado, que

é de R$ 415 por seis meses

para as famílias atingidas, é,
insuficiente para custear o

valor.
Para tentar solucionar o

problema, o prefeito terá uma

reunião com a promotoria de

Justiça na segunda-feira, às
13h30. Enquanto a questão do
aluguel das casas não é defini
da, a Prefeitura disponibilizou
o Parque de Exposições Per
feito Manoel de Aguiar para

. abrigar as famílias. orientadas
a deixar áreas de risco.

WI'EAMENTO IRREGu'LAR
Namanhã de ontem, fiscais

do Setor de Planejamento da
Prefeitura notificaram um ho
mem que estava trabalhando
num loteamento irregular, na
Vila Carolina. A Polícia Am
biental também foi acionada
e embargri! a obra, que estava
sem as licenças e os alvarás
necessários.

GUARAMiRIM
A polícia está investigan

do o assassinato do casal
Germano Randig, 42 anos, e

Rosany de Araújo Pereira, 39
anos; na Rua Ângelo Zanlu
ca, no Bairro Caixa d' Água.
Os corpos foram encontrados
pelos Bombeiros Voluntários
por volta das 11h de ontem.

Ambos tinham marcas de ti
ros na cabeça. Investigadores
do P2 (Serviço Reservado de

, Inteligência da PolíciaMilitar)
.

acreditam que o crime tenha
sido motivado por acerto de
contas por causa de drogas.
A suspeita é de que o crime
ocorreu durante a madrugada
e que eles tentaram se defen
der através de luta corporal, já
que a. casa estava desarruma
da e um ventilador do quarto
estava quebrado. Até o fecha
mento desta edição, a polícia
não tinha informações sobre
o assassino.
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Como afastar a crise
econômica·mundial
Especialistas estão otimistas e dão dicas

"Enquanto uns choram, ou
tros vendem lenços". A máxima

pode resumir o que dizem alguns
especialistas sobre a erise eco

nômica que assola o mundo. A
mesma palavra que é sinônimo
de redução' de custos, corte de

gastos e demissões pode ser vis
ta e traduzida em criatividade, e
acredite, boas oportunidades.

Alguns economistas e em

presários garantem que é possí
vel crescer em tempos de crise
e alertam: o freio no consumo

só tende a agravar o cenário. De
acordo com o especialista em

finanças pessoais, Jorge Harry.
Harzer, se as pessoas deixarem
de consumir, à tendência é que
a erise aumente. Por' isso, vale
a cautela de sempre em relação
às finanças, mas não é preciso
mudar radicalmente os hábitos.'
'1\ recomendação é não exagerar
nas compras, não assumir finan

cíamentos longos, evitando um

nível de endividamento elevado.
Cuidado também com as taxas

de juros que ainda estão nas nu

vens e atenção redobrada, com o

valor das parcelas antes de assu

mir uma prestação", res�e.
Mais do que nunca, é o mo

mento de planejar os gastos e

isso pode ser feito de uma forma

simples. ''Verifique à sua receita
e seus gastos. Coloque tudo no

papel. Veja se ainda sobra algum
dinheiro e só gaste se for verifi
cado um excedente financeiro.
Depois de

-

planejado, controle
os gastos anotando todos eles e

compare com freqüência o orça
do e o realizado", recomenda o

especialista. .

Já o economísta Jorge Hen

rique Brognoli, defende que
"a oportunidade em tempos
de crise, vai depender de três
coisas: tendência, recursos e Sindicato do Vestuário garante que não estão ocorrendo demissões

.

condições". Ainda de acordo
com Brognoli, os principais
riscos neste momento são:
"considerar que 'não existe
'crise; não avaliar o próprio de

sempenho como trabalhador
ou empresário; achar que a

crise não vai atingir o seu se

tor e não cuidar do orçamento
impondo limites".

DEBORAVOLPI

QUAIS AS AMEAÇAS E AS
. OPORTUNIDADES TRAZIDAS PELAS CRISE?

,
,

"É um
.

"A grande
momento de ameaça é o

cautela e de desemprego,
repensar in- gerando per-
vestimentos. É da no poder
hora de usa r a aqujsitivo e

criatividade. O aumento da
ramo do vestu- inadimplência.
ária, até ago.- Porém existem

ra, está.com atividades dentro da nor- oportunidades na abertura de novos

malidade. Não tivemos demissões. Até mercados, novos produtos e serviços,
porque é caro demitir um funcionário tempo para capacitar celobemderes
e depois, conseguir mão-de-obra qua- e investir em novas tecnologias. No
lificada é difícil. O nosso maior medo segmento metalúrgico, mecânico e

é que aumente o desemprego porque. de material elétrico, existem algumas
isso vai refletir no comportamento do empresas' mais atingidas e outras
consumidor. Quem exporta sente mais inclusive em expansão e mantendo
a crise. Na nossa região, as empresas investimentos..A principal medida a

de vestuário não dependem tanto da ser tomada pelos empresários é ter

exportação. Mas em relação à impor- cautela. O governo também' precisa
tação, a matéria-prima, como o fio, liberar linhas de crédito'para investi-
por exemplo, está 'mais cara. Não há mentos com mais prazos e taxas me-

pessimismo. Há preocupação, isso nores, além de aprovar a redução da
sim. Nós do sindicato, juntamente com carga tributária e a flexibilidade das
Fiesc, vamos pressionar o governo por leis trabalhistas".
medidas efetivas pela redução da taxa -CE--L-IO-B-A-�E-R-,-PR-ES-ID-EN-T-E-D-O---
de juros".

.

SINDICATO PATRONAL DO SETOR

NEOCIR DAL- RI, PRESIDENTE DO ' METALÚRGICO.
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO

VESTUÁRIO ÓA REGIÃO.

"Nós não
. acreditamos
na Grise. Ela
está na cabeça
das pessoas.,
Hoje, se você
quer comprar
um carro zero,
você precisa·

esperar 40 dias para que o carro novo
. chegue. Que crise é essa? Nesta época
do une, é comum demissões em nosso

setor (vestuário). Mas até agora, nada de
anormal. Estamos tendo produção, esta
mos fazendo hora-extra. Eu acredito em

um bom ano para o setor têxtil"..
GILDO ANTÔNIO ALVES, PRESIDENTE DO

SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS

IND�STR:ÁS DO VESTUÁRIO.

"Nós senti
mos o reflexo da
crise nas v.endas
de dezembro,
principalmente
nos setores' com

produtos de
maior valor e

que necessitam
de finanéiamento, como os eletrodomés
ticos, por exemplo. Mas para esse ano,
a expectativa é de crescimento. Temos
que ter cautela, é claro, mas na minha /

opinião" o pior já passou. A mudança de
presidente'nos EUA é positiva, ele teve
uma boa aceitação. A tendência é de que
tenhamos um segundo semestre dentro
da normalidade, ou até melhor que o

esperado".
JOÃO VIEIRA, PRESIDENTE DA CDL

(CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS)

"O setor têxtil está em

plena expansão. Há empregos,
tanto para calçadistos, como

para setores de couro e malha.
Estamos produzindo a todo.
vapor. Grandes pólos como

Jaraguá, Blumenau, Brusque e

até Rio, do Sul, estão até pro
duzindo fora' de suas cidades
para dar conta da demanda:
Nõo entendemos que há uma

crise. O mercado interno está
bastante aquecido. Não tive
mos demissões. Estamos sendo
otimistas e realistas".

JOSÉ GILSON CARDOSO,
PRESIDENTE DO

DEPARTÁMENTO TÊXTIL E

VESTUÁRIO DE SANTA

CATARINA.
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"NAO HAVERA DESEMPREGO"
Presidente daAcijs diz que empresários estão otimistas

"ESTAMPARIA' COR E BRILHO
/

LTDA - ME, inscrita no CNPJ nO.

09.721.227/0001-09, torna público
que requereu à Fundação do Meio

Ambiente - FATMA - Joinville, a

renovação da Licença Ambiental

de Operação - LAO, para a ativi

dade de estamparia de tecidos,
com instalações na Rua Luis Ba

liestiere, nO 203, bairro Imigrantes,
município de Guaramirim - SC."

(3g. Vale a cautela nos gastos,
controle e ousadia nas vendas 9S)

o Correió do Povo: Como a,
crise econômica está afetando
as empresas da região?

Guido Bretzke: Nossa região
tem uma característicamuito im

portante para' momentos como

esse. Somos diversificados. Te
mos empresas em diversos seg
mentos que se complementam
e em momentos de crise dificil
mente todas elas entram em si

tuação difícil ao mesmo tempo,
o que permite ·que nossa região

. praticamente 'nã� sofra os efeitos
destes momentos.

OCP: Mas como os princi-:-,

pais setores estão sentindo os

reflexos desta crise?
. GB: No setormetal-mecânico
as empresas que são fornecedo-

. ras para a indústria automobilís
tica e linha branca têm sentido
uma redução forte nos pedidos.
Já ás empresas ligadas a equipa
mentos de geração de energia
continuam com a demanda em

alta, inclusivé com sobrecarga de
pedidos: As empresas do setor

alimentício têm sentido maior

pressão sobre preços, porém sem

queda da demanda. E asligadas
ao setor agro-industrial, altamen
te ligadas ao comércio interna

cional, tiveram reduções na sua

carteira de pedidos. A indústria
têxtil sentiu uma' retração nos

pedidos desde outubro quando o
mercado começou a consumir os

Seus estoques retraindo a produ
ção. As vendas de veículos estão
em alta. Sentiu-se apenas uma

forte retração em bens duráveis,
na linha branca principalmente.

OCP: O desemprego deve
crescer?

.

GB: A opinião generalizada
de todos os setores da economia
de nossa região é que não haverá

desemprego. Acreditamos que a

oferta se estabiliza com a deman
da, ou seja, a sobra de trabalho
não acontecerá, mas, também

. não acontecerão demissões em

massa. As empresas precisam
de mão-de-obra qualificada, trei- .

nada, preparada, e isto' não se

compra em supermercado. Isto
se cria, se conquistá. Também
sai muito caro para as empresas
desligarem seus funcionários e

depois recomeçar tudo.

OCP: Qtial a visão geral do
empresariado local sobre os ru

mos da economia?
GB: Muita cautela, mas' sem

preocupação hem desespero.
. Os mais pessimistas acreditam
na manutenção dos números de
2008 .. Já os mais otimistas espe
ram um crescimento de 2%. In
teressante perceber que ambos
são cenários em que não haverá
recessão.

OCP: Como sãir fortalecido
deste cenário?

GB: Este é o momento em

que se acentua a competência.:
As empresas que investem no

mercado,
.

na sua relação com

o consumidor, que tem contro
le sobre seus gastos, que tem.
agressividade comedida e con

trolada nas suas vendas, serão
as que sairão fortalecidas. É
hora de reduzir gastos e conse

qüentemente baixar o ponto de

equilíbrio da empresa e acelerar
tudo que puder para ampliar as
vendas. Para quem está capita
lizado vale observar todas as

oportunidades de -

aquisições,
tanto de concorrentes quanto
de matérias-primas, com con

trole e cautela, mas é neste mo
mento que surgem as grandes
oportunidades.

(XlJ: Os reflexosda crise ain
da devem durarmuito tempo?

GB: Acreditamos que pelo
menos durante todo o ano de'
2009. Alguns setores avaliam

que o' auge da crise foi o final'
de 2008.

OCP: Como a classe empre
sarial avalia as medidas anun-:

ciadas pelo governo federal até

a,gora?
GB: Muito tímidas. Bem in

tencionadas, mas fracas. As me

didas estão direcionadas para
alguns setores, principalmente
o automobilístico. As empresas
médias e pequenas não tiveram
nenhuma medida que as auxi
liasse. O custo financeiro con

tinua na estratosfera, mesmo a

baixa de um ponto percentual na
taxa de juros não chegou ao mer

cado. As instituições financeiras
alegam que o risco subiu e com

isto, estão aumentando o custo
dos juros, o que inviabiliza mui
tas empresas e, principalmente
os investimentos.

O governo fez muita coisa
boa pré-crise, o que falta fazer
é desonerar definitivamente o

custo do emprego. No Brasil é
caríssimo empregar. Se parte
deste dinheiro que ii empresa
paga fosse para o trabalhador,

.

tudo ficaria muito melhor. A
economia giraria mais e todos
ganhariam, inclusive o governo.

·oCP: O que a classe 'empre
sarial espera do governo neste

momento?
GB: É preciso reduzir os ju

ros mais fortemente. Com baixos
juros e capital disponível para
investimento e giro, as empresas
melhoram sua performance e ge
ram mais empregos melhorando
a economia. Sempre é importan
te bater na tecla dos impostos al
tíssimos que todos os brasileiros
pagam e da baixíssima eficiência.
dos nossos governos,

OCP: Quais são as principais
queixas do setor?

GB: Falta de crédito, altos
custos trabalhistas, alto custo tri
butário, burocracia no.comércio
internacional e, os alarmes que
a mídia tem criado assustando
o consumidor, que, se parar. de

gastar fará com que a crise vire
realidade.

OCP: Como o asSociativismo

pode proteger as empresa nessa
hora?

GB:; Nenhuma empresa é
unia ilha, sabemos disto. O asso

ciativismo tem o papel de juntar
forças para o desenvolvimento
de um interesse comum. Todas
as empresas têm vozativa através
dás entidades de classe. As enti
dades jaraguaenses como Acijs,
Apevi, CDL, Cejas, sindicatos,
têm a característica de lutarem
pelo bem comum . .Os empresá
rios têm aprendido muito um

com os outros. Existem muitas

informaçãe que são disponibili
zadas aos associados permitindo

que cada um possa tomar a me

lhor decisão para o seu negócio.
pcp: Em tempos de, crise fi-:>

.
nanceira e demissões que tipo ....
de profissional.ganha destaquet

.GB: Quem está preparado"
sabe trabalhar em time, se dedica
para o bem da empresa em que'

. atua e não tem medo de traba
lhar está em destaque. As pes
soas só irão bem se as empresas

.

forem bem, e as empresas só
são boas se elas estiverem for
madas por pessoas competen
tes e dedicadas. Se não houver
esta consciência de que devem
todos trabalhar para o mesmo

fim, não dará certo.

•

OCP: Que prejuízos a des
confiança pode trazer neste mo-:
mento?

GB: Se todos confiarmos na

nossa· competência, se confiar
mos nos produtos de nossas

empresas, não' estaremos de
sempregados. Se não estivermos
desempregados poderemos con

tinuar consumindo. Se continu-
armos consumindo as empresas
continuarãoproduzindo e se con

tinuaremproduzindo não haverá
desemprego. Portanto, temos que
confiar. O prejuízo é se não con-.

fiarmos, e aí você pode imaginar
a roda indo ao contrário. Portanto

. o recado para todos os brasileiros
é: se você não quiser ficar de
sempregado você precisa, além
de ser dedicado à sua empresa,
sábio nos seus gastos e aprender
sempre mais, consumir.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



iii O CORREIO DO POVO
•

SABADO. 14 DE FEVEREIRO DE 2009

PARCERIA

VALE DO ITAPOCU---------

riedade pode ter a semente reuti
lizada na próxima safra e o híbri
do possui um material que não

permite tirar novo proveito. "Não
é que recomendamos um arroz

ou o outro, mas queremos que o

agricultor conheça para fazer as
melhores escolhas", alerta.

A recomendação da Epagri
'

fica por' conta da tecnologia
Clearfield, utilizada no contro
le do arroz vermelho (planta
daninha parecida com o. arroz

normal). "Dentro desta tecnolo
gia, há um herbicida que mata
a planta daninha e o arroz da
colheita resiste", informa Hec
tar. Segundo o extensionista,
a técnica Clearfield é usada há
dois anos em Santa Catarina,
e Massaranduba já tem alguns
produtores adeptos. .

Quanto às perdas .no cultivo,
Hectar afirma que a produção do

município caiu 20% devido às
fortes chuvas, mesina média de
toda região do Vale do Itapocu.
'Nguns perderam mais, outros
não perderam nada. Pedimos aos .

agricultores mais cuidados na

época da semeadura, para que
o reflorescimento.. que é o pon
to mais crítico de toda a safra,
aconteça num momento mais

adequado", destaca.
A partir deste ano, para o

agricultor conseguir crédito de
custeio é necessário fazer análise
física do solo. '� coleta do solo
para o laudo deve ser feita em

pelo menos três pontos da pro
priedade e com profundidade
de até 50 centímetros", explica
Hectar. Ele solicita que os inte
ressados procurem a Epagri para
receber orientação técnica.

Agricultores recebem orientaçõo
Epagri faz encontro entre pesquisadores para fortalecer a cultura do arroz
MASSARANDUBA'
A Epagri (Empresa de Pesqui

sa Agropecuária e Extensão Ru

ral), de Massaranduba, promo
veu ontem a Manhã de Campo,
orientando os agricultores de
arroz sobre as variedades de se

mentes e o controle de plantas
daninhas. O encontro. contou
com a participação de pesqui
sadores do cultivo da Estação
Experimental da Epagri de Ita

jaí. "O objetivo é trocar idéias,
mostrar novas" tecnologias e

tirar dúvida dôs produtores",
explicà o engenheiro agrônomo
e extensionista rural da Epagri,
Hectar Silvio Haverroth.

A diferença entre o arroz W
brida e arroz variedade foi um
dos pontos fortes da: reunião.
Hectar explica que há várias ca

racterísticas que diferenciam os

dois, mas que, em resumo, o va- LUCIANA DE AGUIAR Devido às fortes chuvas, produção de alTOz caiu 20010 em todo o Vale do Itapocu

Na programa,ção, shows e
I,argada da Regata Lagoa

•

BARRA VELHA

Na programação da tempo- .

rada 2009, Barra Velha promo
ve hoje a "Regata da Lagoa".
A partir das dez horas, os 35

competidores da edição ini
ciam o aquecimento. Segun
do a organização do evento,
as pequenas embarcações são

esperadas ainda de manhã na

margem da lagoa, onde será
dada a largada. O início da
disputa é às 13 horas. A pr-e
visão é concluir a prova até às
15 horas. Segundo a comis
são organizadora, o total do
percurso é de 15 quilômetros,
que vai do início da Lagoa até

Barra' Velha recebe aquecedo'r solar
Instalação inicia em fevereiro e beneficiará moradores de baixa renda,

a Pedra da Coroa.
Além do esporte, Barra

Velha também terá shaw nes

te final de semana. A atração
de hoje é a dupla catarinense
Junio e Julio, que toca música

sertaneja. O evento acontece
na Praça Lauro Carneiro' de
Loyola, no centro da cidade, a
partir das 21h30. O diretor de
turismo, Rafael Faria, lembra
que a, competição de futebol
de areia continua hoje e ama

nhã. . "Estamos empenhados
na.programação de Carnaval,
mas neste final de semana a

programação continua atraen

te", afirma Rafael.

BARRA VELHA

Dois conjuntos habitacio
nais da Cohab (Companhia de

Habitação de Santa Catarina),
ambos localizados no Bairro
São Cristóvão, serão pioneiros
na substituição de aquecimen
to da água para chuveiro elétri
co por aquecimento com ener

gia solar. Segundo o prefeito,
Samir Mattar, é importante
dar uma opção de economia e

preservação do meio ambiente

para moradores de baixa ren

da. '� economia. chega a 50%
na tarifa final da energia elé
trica", destaca.

O projeto integra o ProCe
leficiência (Programa Celesc
de Eficiência Energética) e vai
atender unidades habitacio
nais em 12 comunidades cata
rinenses. Na região do Vale do

Itapocu, apenas Barra Velha
será contemplada pelo pri
meiro cronograma. A entrega
dos, aquecedores solares deve

... , acontecer ainda em feverei

�W�';J�-�pá(â instalação,
�' qu.e.será feita pela Celesc, é de

�,�; 30d.ía:s. O. contrato entre Ce-
, ,. ;. :. j�: Je$ç::e·-ç-qá�B-�Pff;v.ê a implan-

.'
.

.

-'��. tÍlçã�"4o\lqüeceaór em 1.527
Percurso da "·R"Jã�a ílà.:�âgd(l�' �e.rÓ1l'e f5 q"i1�e�t��, com;i�íçió:'�sJ§b:, �",t�s1dênCià§; :.;, �,

,

.

"
� � �

Samir Mattai" aposta no projeto para auxiliar moradores de baixa renda

Critérios de aquisição
Segundo a diretora de Habitação deu sua casa ou que tem habitação

do Prefeitura, Isabel Cristina Duarte , ainda com características originais.'
Borba, o projeto vai beneficiar os 60 "Também foi obseryado se o telhado
mutuários. Elo diz que o seleção dos

.

60S cosas é de cerâmico, pois .é. o
beneficiados se baseou no valod· telhado adequado.para o instalação
zação do mutuário que nunca ven�'

-

do aquecedor", completa:, ,
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Relógios devem ser atrasados

Fim do horário
de verão é hoje
JARAGUÁ DO SUL

Hoje é dia de não ir dor
mir sem antes conferir to
dos os relógios de casa. Do
contrário, amanhã você vai
acordar desorientado. De-.

pois de quase quatro meses

de horário de verão, chegou'
o momento. de voltar à nor

malidade com o tempo.
Se antes todos os ha

bitantes '. das regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste ha
viam adiantado os ponteiros
em uma hora, agora a tarefa
é atrasá-los em 60 minutos'
assim que a meia-noite che

gar. Conforme informações
preliminares do Ministério
de Minas e Energia, a alter

nação nos relógios gerou
economia de 'R$ 4 bilhões ao

país. O montante representa
redução de consumo de dois
mil megawatts, Isso seria

.

equivalente a 80% do que a

capital paranaense, Curitiba,
gasta. Já quando o compa
rativo leva o Rio de Janeiro
como exemplo, a poupança
alcança 65% do total.

Segundo a Celesc (Cen
trais Elétricas de Santa Cata- -

rina), no Estado, a diminui
ção chega a 122,5 megawatts,
ou seja, o correspondente ao

consumo mensal médio de
uma cidade como Jaraguá
do Sul ou Chapecó. No ano

passado, a reserva de ener

gia foi de 4,2% na carga do
sistema elétrico, ou seja, de
124MW.

A partir de 2009, o ho
rário de verão ganhou data
fixa. Ele inicia semp�e no

terceiro domingo de outubro
e encerra quatro meses de

pois. A exceção ocorre quan
do o término coincidir com
o Carnaval. Nesses casos, o

atraso no relógio persiste até
o final de semana posterior.

GIGANTE! .

o CORREIO DO POVO r.'II
SABADO. 14'DE FEVEREIRO DE 2009 ..

Cogumelo causa surpresa
Exemplar nasceu dentro de engenho para produção de cachaça

Poro a bióloga Fernanda Miranda, do Fujamo, local propiciou o crescimento exagerado do cogumelo

'Iecila. Segundo o agricultor,'
o receio é que ele possa ter

substâncias tóxicas.
Para tentar responder a

esse tipo de pergunta, a repor-

tagem do O Correio do Povo
levou as biólogas Lucy Lage
do e Fernanda Miranda ao lo
cal. Ambas se espantaram. "É

.

.

muito grande", resumiram, In
trigadas com o tamanho, elas
resolveram retirar parte do

cogumelo e analisá-lo. Além
disso, também devem enviar
as fotos captadas pela equipe
do jornal a um especialista em

micologia (estudo dos fungos)
da Furb (Universidade Regio
nal de Blumenau).

KELLY ERDMANN

J4RAGUÁ DO SUL

Um visitante inesperado
vem causando admiração a

alguns-moradores da localida-.
de de Pedra Branca, no Bairro
Barra do Rio Cerro. Há exatos
43 dias ele começou a dar os

primeiros sinais de existência .

. E, agora, já mostra imponên
. cia. O cogumelo nascido den
tro' de um engenho de cacha

ça surpreendeu até mesmo as

biólogas da Fujama (Fundação
Jaraguaense de Meio Ambien

te). O principal motivo: a altu
ra que alcançou ..

Conforme o aposentado'
Humberto Tecila, 68, a apa
rição inaugural aconteceu

em meados do ano de 2005.
No entanto, o cogumelo era

muito menor e tinha nasci
do sobre uma pedra alojada
distante .poucos centímetros
do lugar escolhido por ele
dessa vez. Naquela época, o

exemplar começou 'a chamar
a atenção da comunidade,
porém todos o esqueceram

.

quando morreu.

Mas, eis que no início de
janeiro passado, o tal do co

gumelo gigante voltou. "Ele

apareceu com o tamanho de
um dedo, depois fói crescen
do 'como se fosse uma bola e

nos últimos 20 dias formou a

taça", explica. Ao longo desse .

ao, crescer cerca de 70 cen

período, trocou a superfície tímetros. Fechado dentro do

completamente branca pela rancho no qual- funciona o

cor marrom na extremidade engenho, ele só pode ser vis
superior. E, cansou surpresa to com o acompanhamento de

Teatro e Carnaval no fim de semana
Programação cultural movimentapalco do Sesc. No Juventus, samba agita o sábado'

Gatsmostra "O patinho feio"

JARAGUÁ DO SUL

Para quem pretende não
ficar em casa nos próximos
dias o final de semana ofere
ce três programas diferentes.

Hoje e amanhã, o palco jara
guaense do Sesc (Serviço So
cial do Comércio) abre espaço.
para o grupo Nhoc Contadores
de 'Histórias. Como o próprio
nome já diz, a trupe itajaiense

'1§, percorre o Estado levando na

� bagagem diversão, principal-
15 mente, às crianças. Na cidade,
ela apresenta "Bruxas de Ita-

jaí" em sessões diárias, sem

pre com início marcado para
as 16h. O acesso é gratuito.

.

Mais tarde, às 20h, é a vez

do Gats assumir a atenção do
. público infantil. A companhia
de Jaraguá do Sul mostra à

platéia, somente neste sába-.
do, 'a premiada montagem
de "O patinho feio". O texto

original/pertence ao escritor
Hans . Christian Andersen e

foi a�ptado à peça, que não

possui falas, nem cenário. O
diferencial fica com a trilha

sonora feita ao vivo e com os

personagens montados a base
de sacolas plásticas sobre as

mãos dos atores. A peça tam
bém tem entrada livre. _

.

Já à noíte, às holofotes são
do Carnaval. A programação
oficial da data' começa hoje
com o baile gratuito que vai
escolher o Rei Momo e a Rai
nha de 2009. -A música fica

por conta da escola floriano

politana Consulado do Samba
e dos grupos Meu Prazer, Flo
ripa Shaw e Beírasamba,
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

A suavidade do vento
Em março retorno à minha rotina de

cavaleiro das letras. Parto comminha mo
chilinha e alguns livros perambulando
pelo Estadopara discutir á talda literatu
ra. Enquanto ma:ço não chega, aproveito
os dias de descanso aqui na cidade en

tre-rios/entre-morros para organizar meu
novo livro (resumindo: férias de escritor
= escrever) e para dar uma flanada.

Mas gosto mesmo é de papear. E tenho
aproveitado esse meu descanso pará gas
tar o máximo de saliva. Semana passada
a escritora Regina Carvalho veio me visi
tar e passamos horas falando de filmes,
livros, e claro, da vida alheia. Lembramos
de alguns momentos pitorescos que acon
teceram aqui, principalmente durante a

Feira do Livro.
Num deles, .ela, o Cristovão Tezza (o

escritor mais premiado de 2008, que le
vou os prêmios Jabuti, Bravo, Portugal
Telecom, APCA e Prêmio São Paulo pelo
livro "O filho eterno") e o Gabriel Gómez
(escritor argentino) praticamente fecha
ram a cachaçaria e saíram costurando as

ruas jaraguaenses. Com certeza um dos
maiores .porres da literatura na cidade.

Outro assunto que debatemos foi o do
,

comodismo, que impera não sómente na

arte, mas também em esferas públicas e
privadas. Matutando sobre o assunto,
recordei de uma pequena narrativa

.

do
escritor português' Gonçalo M; Tavares,
chamada "Des.empregado com filhos", do
livro "O senhor Brecht",

, Segue: "Disseram-lhe: só te oferecemos
emprego se te cortarmos a mão. Ele esta

va desempregado há muito tempo; tinha
filhos, aceitou. Mais tarde foi despedido e

de novo procurou emprego. Disseram-lhe:
só te oferecemos emprego se te cortarmos
a mão que te resta. Ele estava desempre
gado há muito ·tempo; tinha filhos, acei
tou. Mais tarde foi despedido e de novo

procurou emprego. Disseram-lhe: só te

oferecemos emprego se te cortarmos a ca

beça. Ele estava desempregado há muito

tempo; tinha filhos, aceitou."
Assim como na narrativa acima, o que

venho percebendo em Jaraguá do Sul é
uma constante "aceitação:': os artistas es

tão preferindo o fácil, o que agrada, e não
o que questiona. Caros amigos, o dever
da arte é perguntar... ao invés de respon
der. O processo de "aceitação" também
invadiu outras áreas. Vale o que gera vo

tos, visibilidade. Vale o instantâneo. Vale
o que agrada o chefe. Este processo de
"passividade" é um suicídio intelectual,
pois somente a diferença pode gerar um .

estado evolutivo. Viva a diferença! Mal
. sentiríamos o vento se ele fosse sempre
da mesma intensidade.

VARIEDADES-----'----------

ii Cine Shopping 1
• Se Eu Fosse Você 2 (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21 h - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• Mo�ey e Eu (Dub)(13h50, 19h, 21h20- todos os dias)
• Botmon - O Covoteiro dos Trevos (Leg)
(16h1O-todos os dias)

• Cine Shopping 3
•. Sim Senhor (Leg) ,

(15h, 17h, 19h, 21h -todosilidios)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Sete Vidas (Leg)
(14h20, 16h40, i9h, 21 h20 -todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Um Foz de Conto que Acontéte (Dub)
(17h50, 19h40, 21 h30"..' todos os. dias)
• Surpresos do Amor (Leg) (16h -todos os dias)
• Modogoscor2 (Dub) (l4h10-:todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Sexto Feiro 13 (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2 ;

• Se Eu Fosse Você 2 (Leg)
(14h30, 17h, 19h30, 21MO �·todo� os dias)

Sonhos de
músicos'

Cinco omigos que formom o bondo
Rio Bosso Cinco, buscom o sucesso, oli
mentondo o sonho de tocor no Cornegie
Hàll, o solo de concertos de Novo York
que detonou o sucesso internocionol de
Tom Jobim. Assim, desemborcom em Mo
nhotton e lá encontrom umo muso, que
voltorá com eles 00 Brosil ditotoriol.

UMHHIII'I fllllU. G�O'l)fllIoI!S ('H�OJAAS ..

",,,",.. \UlJDWMIIiIIIlR

RODmGIJ clÁIIDIA SElJDH AlISSAHJIRA ANGEUl WR
, ANOI!!

SAH11IOO ABRElI MWD NIllmNl PAIS LIME OlMlRA MORAES

Mulhere� que
amam demais

Quem disse que o omor é um sentl
meste construtivo? Neste IivroJ o atriz e

opresentodoro Morílio 'Gobrielo revelo o

perfil de 13 mulheres que sofrem de de-
-pendêncio por omor demois. O livro tem

projeto diferenciodo, que olio os textos
do jornolisto o um ensoio fotográfico.
"Eu que Amo Tanto" morco o estréio de
Morílio Gobrielo no seoro literário.

NOVELAS

N_E6ÓCI0 DA CHINA
Suzete conta para o filho que o polícia disse que
Heitor está' morto. Joõo consolo Lívio. Flor de

Lys converso com o Suyan e aviso que. Lívia de
cide não contar Dado poro Theo sobre o morte
de Heitor. Belarmino resolve que irá dormir na
solo poro não incomodar Violonte. Heroldinho
comunico Luli que encontraram o corpo de Hei
tor. Celeste vai 00 EI Chaparrito se encontrar

com Dieg'o. Matilde-alerto Aloor que não será
uma esposo submisso. Theo pergunto poro a

mãe sobre �eitor e Lívio não consegue mentir.

TRÊS IRMÃS
Suzana converso com Augusto. Pacífico se re

volta com a invasão do Praia Azul. Excelência
comento com Xonde sua preocupação com o

sumiço de Anocleto. O capanga revelá a Eros
ónde está Suzana. Toninho diz o Andrade que
reconheceu seus pais. Paulinho encontro do
cumentos suspeitos de Xonde. Virgínia nivelo o

Doro que Toninho é filho do casal que morreu

no ocidente de Artur. Rolinha conto 00 pai
que Sandro foi surfor. Eros se apresenta a Ex
celência. Alma diz o Gregg que é elo quem vai
liberto'r Suzana.

CAMINHO DAS íNDIAS
Manu, Kochi e Komal recebem Opash, Indi
re, Koron e Roj em suo coso. Rani aviso Moyo
sobre o beleza de Raj. Oposh e Monu contam

vantagens sobre os negócios. Shonkor converso'
com advogado. Júlio pergunto o Raul o que está
acontecendo: Suryo se sente ameaçado com o

entrado de Moyo poro o família. Monu e Kochi
aprovam Roj como marido de Moyo. Shonkor se
diverte no feSta. Torso não consegue negar o

pedido do p'ai. Inês alerto Melisso paro o jeito
de Torso. loksmiàviso o Oposh que Roj ainda
penso em' Duda.

CHAMAS DA VIDA
Marreto parte poro cimo de Tadeu. Tadeu imo-

. biliza Marreta. Tadeu pede desculpas poro Bea- .

triz. Guilherme diz poro Michele que eles terão
que lutar poro ficar juntos. ·Rosecloir diz paro
Tomás que é dificil.conseguir interditar Vilmo.

.

Vilmo diz poro Mercedes que está buscando

provas contra Pedro. Carolino pergunta onde
está Antônio. Vivi dizque ele saiu e nõo voltou.
Tadeu diz poro Beatriz que preciso de vendedo
ras bonitos paro vender mais. Manu diz poro
Diego que Marreto apanhou de Tadeu.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Batista conto paro Célio que terminou com San
dro. Torso ligo poro Batista e diz que está pre
ocupado com sua mãe. César resolve fazer um

strip-teose poro Irmo. Ferraz recebe a. ordem de.

prisão. Ele mando Cláudia e Rudolf prenderem
Mario no dia do casamento. Júlio aviso que o

dardo que foi atirado contra Mario contém uma

droga. Mario é algemada e foz forço pOJO ar

rebentar os algemas. Somiro pego suo espada
e ameaço motor Maria. Júlio impede Samiro e

aviso que Mario ainda pode' ser útil. ',o

(O resumo dos capitulos é de inteiro responso
,

bilidode das emissoras).
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----�----VARI'EI)ADES
DIVIRTA-SE

Chaves
Naquele dia ensolorodo, Manuel esquece
os choves dentro do corro, após trovar o
porto. Com um pedaço de arome, através
do vão de uma dos janelos; e com o auxílio
de. Mario, Inicio o deliçodo operoçtio. E o
Mario va,i dando os indicações:
- Maisa direito, Manuel... um pouquinho
mais poro o frente... falto pouco... isso!
Após retirar os choves, finalmente o

Manuel obre o porto do corro. E quando o

Mario comentó:
.

- Ainda bem Manuel! Eu já não ogijentova
mais de colar aqui dentro!

SUDOKU

Público decide
novos BBBs
o público é novoinente respon�ável
pele'destíne dos novos confinados em

uma coso de vidro instalado no coso
.

do BBB9. Pedro Bial anunciou que
está aberto o votação que definirá se

os dois novos BBBs, Maíro e André,
entrarão no coso. O públi.co pode
votar até dQmingo, dia 15, quando se

encerro o apuração do.s votos. A pos
sível permanência do duplo confinado
gerou incômodo o alguns BBBs;

Faustão briga
com produção
Foustão ficou indignado 00 perceber
que suo produção estava ensaiando
com os pessoas do auditório antes de
eles fazerem perguntas aos convida
dos. Nos bastidores, o produção do
"Oomingão" formulo perguntas poro
dor à, platéia. Foustão ficou nervoso e

reclamou no ar: "Vocês ensaiaram as

pe[guntos!", afirmou o apresentador.
referindo-se à produção. A Globo
preferiu não comentar.

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher úm quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em, cada linho e cada coluna, Também
nõo se lJode repetir números em cada quadrado de 3x3.

'. SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

Tempo estável com presença de sol entre
algumas nuvens. Temperatura em elevação
durante o dio.

" Fases ilnlua

CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

2/2

HOJE
MíN: 19° C
MÁX: 26° C
Sol

DOMINGO
MíN: 19° C
MÁX: 26° C
Sol

TERÇA'
,

MíN:20°C�
MÁX:28°C�
Nublado com chuvas

S�GUNDA 6'"MIN: 21°C
MÁX: 250 C
Sol com nuvens

,

)(
GÊMEOS

.

(21/5 a 20/6)
,

,Hoje o dia começa
, bem, mas em seu

decorrer o trabalho
começa a incomodar. Não se

preocupe, pois a sensação de
insatisfação é passageira. O fato
relevante deste momento é a

necessidade de mudar as 'energias
em seu ambiente doméstico.

� ��a2218)
� '} Hoje você estará

00";) u-: mais voltada
para as questões

domesticas. A vida familiar, o com
panheiro, os filhos, tudo adquire
uma maior importância. Se puder,
mude os móveis de lugar, faça um

almoça em famOia, coloque porta,
retrotos pela casa.

# t���a22/10) ,

A vida continua
sorrindo para você.
As energias estão

tremendamente favOrecidas e a
única coisa que você deve fazer
é relaxar,e se divertir. ,Se o dima
pesar em sua casa, procure en
tender os motivos e tente relevar
qualquer mal entendido.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Fase para
estruturar sua

condição material.
MDumas mudanças aC(lntecem
para fazer com que você aprenda
a importância das çc;isas. Sua vida
está passando por ajustamentos,
especialmente no que diz,respeito
aos seus volores.

''II! ÁRIES
,

4�1' (20/3 a 20/4)

I� I 'Tod� trabalho em
� � eqUipe ou que en-

volvam instituições
ou Glubes estão favoreGidos nesta
fase, Procure apontar sua antena
para o que está acontecendo de
bam em sua vida, pois alguns

.

problemas ainda persistimo por
algum tempo.
TOURO ,

(21/4 a 20/5)
.

Alegre-se taurino,
.

pois daqui para
frente sua vida será
somente expansão.

Cuide de sua saúde e proteja-se
das energias négativas. Caminhe
e caminhe para frente, sem médo, .

pois sua imagem será projetada
da melhor forma possivel.

,_.. ""
CÂNCER

�........� (21/6 a 21/7)
;��f� Caso sinta que
: l pensamentos

negativos invadem
sua mente, medite. A fase não é
das melhores, no entanto, se você
conseguir entender o caminho de
seus septimentos, tudo ficará mais
fácil. Mas para isso você precisa
ter domínio da mente.

11}'
VIRGEM . .,., ESCORPIÃO
(23/8'0 22/9) ��*� (23/10 a 21/11)
Procure tirar o dia - \:::te�::::::- Sua casa e seu
de.hoje para ler

. -

';
-

coração estão
.

algo interessonte, (,_; unidos por uma·bela .

mas que nada tenha a ver com ' energia. É nela que
trabalho. Trabalhar é importante, você sente segurança, bem estar e
mas neste momento, o descanso é " equilíbrio. O convivio com Q família_'
mais. Tire o dia 'para relaxar. Usu- � traz a. V9Cê uma sensação profuli
frua'do convivio familiar, pegue. da de segurançO-e acolhimento. .

um filme para ver. Aproveite a boa fase.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Ganhos a partir
.. de fechamento de

•

novos negÓGÍos e .

projetos que renderão frutos. Cam
inúmeros planetas em aquário,
sua casa do dinheiro, você terá .

. chance de rever sua fOrma de se
relacionar com as finanças, mas
também seus valores.

,
,�
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ANIVERSÁRIOS

, ."., .

'AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)

.
. A pa$sagem de

, ) tantos planetas
pelo seu signo

provoca mudanças, expansão de
consciência e conseqüentemente.
de sua vida. As coisas acontecem
b!lm'longe de seu controle. Tenha
fé que você está sendo levodo
pelas mãos de Deus.

-PEIXES
... (19/2 01913)

.•'"Jr. Cuide de seu
,..,.., dinheiro nos

próximos dias.
Gaste apenas o necessgrio. Reflita
sobre sU,a maneira de lidar com as

finanças e com a matéria em geral.
Está mais do que na 110m de você

perceber que espírito e matéria só
são dHerentes em suas vibrações.
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CORAÇÃO fORA
DE COMPASSO '

1
A cardiologista Jaqueline So:�

h h' 15 anos com
Issa trab� a a

Criou o Ambulatória
bate ao clgarro'd rn bauismo do Ins-
d T tamento e la 0-

6e ra
_ (Incor) em 199 ,

tituto do �or�çao setor Desenvol
uma referencIa no de o grau de
veu um software .que me escolha dos

dependência e ajuda nada caso. Há
d· amentos para oa

.

me ic
di entos: gratUlto,

dois tipos deút�n �e Saúde (SUS),
via Sistema mCr�blemas cardíacos;
Para quem

tem P
d "O núme

A .

para to os.
e por convemo, ulheres está

nf t s entre as m '

ro de e ar e "Ancia da
d em conseque

aumentan o� . culinos, como
adoção de habItas mas

. "alerta.
o tabaglsmo, ,

,

. h' há um ar-
do a medica, o)e "

Segun . entos que podem ser

senal demedicam lia as chances
'b' d o que ampu

.
com ma, os, se edo para vencer
de sucesso. Mas o � de vida. "Isso
o vício é mudar o es, .0 "

bém inclui exerclclO.tam e .

m dado que iinprElssi
m não fuma: 80% do
e largar ° vício foi 6
idas. A empreitada é
es, pois, além qa d

a, elas costumam ter u
'

o cigarro. Enxerg<tW
,iro e um remédio pifa

sfresse; tristezas e frustr
iina';� são mais suscetíveis à
pode ser desencadeada tar{tQ p
fumar como pelo abandono do

Felizmente, elas não são mai

ção fumante hoje, no Brasil:
V12% a 15%, contra a faixa de
tabagistas homens. No entant
dizem que eles somam um ma

ex-fumantes. Ou seja, pelo qu,e
adas, as mulheres têm maiore
es para largar o cigarro. A boa no

•

e há novos medicamentos e comoinações
'a quem quer dar um basta ao vício, além
profissionais capacitados.

'

Foi-se o tempo em que a responsabilidade
a era jogada nas costas do fumante: ninguém.
diz que é preciso apenas força de vontade

a abandonar o cigarro. "Esta é uma ciência

o()p.strução"� comenta o pneumologista Sér-
o Ricardo Santos, cosrdenador do programa

AIDR DESAFIO
A auxiliar aâmínístrativa Auricélia

ilva Soares, de 36)nos, fumava há quase
30"anqs -.,ultimamente, um maço e meio

�r dia. "Tenho depressão e, quando esta-
a mal, chegava a dois maços." Depois de
inúmeras tentativas, conseguiuinterrom
ér () vício após participar de um grupo
Prevfumo, em outubro. Tomou bupro
na por três meses. De vez em quando, ,

da tem UIJl lapso e fuma um cigarro,
s apenas um. "Já estou me dandopa
êns", empolga-se. "O grupo foi impor-

finte para ver outras pessoas batalhand
junto comigo."
}&,

,

EM JARAGUÁ DO SUL, O PROGRAMA
GRATUITO DE COMBATE AO FUMO ESTÁ
DESATIVADO POR FALTA DE VERBA.

Tratamento com

especialista aumenta'
chance de sucesso na

luta contra o cigarro

----'---

UTAPA
,

.OVICIO
paramulheres, pois elas
afetiva com o cigarro

Prevfumo, do Ambulatóríqde Tabé,lgj.s:q:lO a

Universidade Federal de São Pa
e

que oferece atendimen
a as' . tes (paga-se apenas os

dospacientes são do sexo . o'fr
Depois de uma entrevista para saber o grau

de dependência e. perfil da pessoa, define-se
"

tratamento. Pode-se usar um remédio espe
ífico ou adesivos de reposição de nicotina.
No grupo, eles aprendem habilidades para
ar de fumar. Também tiram dúvidas e tro-

'

experiências", esclarece o pneumologis
Prevfumo atende de 600 a 800 pacientes
no, e a taxa de sucesso é de 60%.

ordenador salienta que um dos prín
ias para as mulheres pararem de
r,á depressão, mal que acomete

�() feminina. No programa,
,'_

Elssa doença. "Muitas
, p:laffi pará tratar a de
tina é um antídepres

imo remédio, mas
aJJ:i'de fumar, a

ç- s

em que;Jl
bagismo.'
de neurotrens
nina. Isso poée '.

dependendo doiêa

Geralmente são alcançadas rnaiotes,ita-
xas de sucesso entre as mulheres quando'
se usa medicamentos com ação antidepres
siva, como os. que contêm bupropíona, O

,

pneumologista acrescenta que a vareníclína
- componente de um novo medicamento que
age nos receptores de nicotina do cérebro e

libera uma pequena quantídade.de dopamí-
ção dEi. prazer

'tere

a os. a, ou 0, po .

, de peso qnaiido há abandono (lo vi . '''Ge
ralmenté, engorda-se em torno de 3 a 4 qui
los, porque o corpo gasta muita energia para
lutar contra o cigarro", diz. "Mas quandõ se

trata a dependência com acompanhamento
médico, o ganho é de 1,5 a 2 quilos."
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MENEGOTTI
M o A �Parelmóveis

RB L

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

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

TERRENO COM 535,50M2 - R$150.000,00

VENDE-SE-ÁREA
DE 6.000M2 NA RUA JOSÉ
EMMENDOERFER NOVA

BRASILlA ÓTIMO LOCAL

PARA PRÉDIO RESIDENCIAL

R$ 458.000,00

5710 - GARIBALDI - SiTIO - 33.000m2 -

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

5995 - RIO CERRO II - CASA ALV.

60,00M2 - 2 DORM, COPA/COZ, BWC,
LAV, TERRENO 322,00M2 R$ 60.000,00

VENDE-SE CASA NO
BAIRRO CHICO DE

PAULO COM 3
QUARTOS, SALA, BWC,

COZ, LAV, E GAR
R$ 75.000,00

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

BWC, SALA, CDPA/COZ, LAV, 1 VAGA GAR.
TERRENO 300,00M2 - R$ 125.000,00 (ACEITA
TROCA CASANA BARRA DO RIO CERRO)

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

601 ii-=-ANA PAULA - SOBRADO COM 2
SUITES + 2 DORM, SALA, COPA/COZ MOBIL,
ESCRIT, BWC, GAR, CHUR, - R$ 270.000,00

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

R$ 140.000,00

VENDE-SE
ÁREA EM SCHROEDER - se

105.000,00M2
(ÓTIMA PARA

LOTEAMENTO)
R$ 1.000.000,00

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

TERRENO 256,50M2 R$117.000,00

TERRENOS

5788-ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 70.000,00
5844- ÁGUA VERDE 450.00m2 R$ 80.000,00
5973 SCHROEDER 105.000,00 M2
R$ 1.000.000,00
5696- POMERODE 412,00M2 R$50.000,00
5914-JGUÁ ESQUERDO 900,00M2
R$140.000,00
5928-RODOVIA DO ARROZ 166 000,00M2
R$ 220.000,00
5924-TRÊS RIOS DO SUL- 20.000,00M2
R$ 250.000,00
5837-ÁGUA VERDE-14.700,00M2-
R$ 300.000,00
5929-RODOVIA DO ARROZ 372.000.00M2
R$ 495.000,00
5972-ÁGUA VERDE - 465,00M2 R$ 90.000,00
5978-ÁGOA VERDE 450,00M2-R$75.000,00
6003 -ÁGUA VERDE - 465,00M2 - R$ 93.000,00
600B -JAGUÁ 99 -360,00M2 - R$ 47.000,00
5994 - JAGUÁ ESQ. 525,BOM2 R$ 95.000,00
5996 - NOVA BRASILlA 6.000M2 -

R$ 458.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:
CASA EM SÃo BENTO DO SUL RUA ANO BOM,
1380 - 02 aTOS, SL, COZ., BWC, LAV. E
GARAGEM. TERRENO BEM GRANDE COM MAIS
02 RANCHOS-PRÓXIMO A CORUPÁ.VALOR DO
ALUGUEL: RS 300,00 .

BAIRRO ESTRADA NOVA - RUA JORGE VERBINE
- RUA 11 B3-CASA ALVENARIA 01 SUiTE + 02
aTOS, 02 SLS, COPA,COZ, BWC,LAV,
CHURRASOUEIRA E GARAGEM. VALOR DO
ALUGUEl: RS 800,00
-RUA JOAO MIGUEL DA SILVA,514- CASA MISTA
02 aTOS, SL, CDZ, LAV., BWC, GARAGEM
VALOR DO ALGUEL: R$ 220,00

����R2L�rNAA���I��;ri�sAõt��I:!ó ri�1 -

aTOS, SL, COZ:,- LAV., BWC, GARAGEM - VALOR
DO ALGUEL: R$ 400,00
CENTRO - RUA EMILlO STEIN, 168 - CASA
ALVENARIA 03 aTOS, SL, COPA,CDZ., LAV., BWC,
DISPENSA, GARAGEM E 01 CHOUPANA COM
CHURRASOUEIRA NOS FUNOOS.VALOR DO
ALUGUEL: R$ 900,00
-RUA IDA BONA_ ROCHA, 40 - CASA ALVENARIA
-188M201 SUITE + 02 aTOS, 02 SLS,
COPA,COZ, BWC, LAV, aTO EMPREGADA,
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: RS 1.900,00
CASA ALVENARIA EM BARRA VELHA - RUA
EsplRITO SANTO, 29 - CENTRO 01 SUiTE + 02
aTOS, SL, COPA, COZ, BWC, CHURRASOUEIRA,
TODA MURADA. VALOR DO ALUGUEL: R$ 550,00

��ÕR_R�R�����E�ÓCp����n�\'I':� ��KE,
OTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR
DO ALUGUEL: RS 700,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO - RUA MAL DEOD_QRO DA
FONSECA- APTO EM CIMA DA LOTERICA 02
OTOS, SL, COPA, COZ., LAV,
BWC,GARAGEM.VALOR ALUGUEL:R$670,00
BAIRRO ILHA.DA FIGUEIIIA - RUA GUILHERME
BEHLlNG, AR302- 01 SUITE +02 aTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, GARAGEM,SACADA. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 700,00
-RUA SI' JULlA - AR 01 - UMA RUA ANTES DO
MERCADO BRASÃO 02 aTOS, SL, COZ, BWC, LAV,
E GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 600,00
BAIRRO VILA NOVA -RUA GUILHERME C.
WALCKER�AGEM - AR504-EDF.MORADA DO
SOL 01 SUITE + 01 aTO, SL, COZ, BWC, LAV,
GARAGEM, SACADA COM CHURRAS. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 650,oà + COND.
BAIRRO AMIZADE - RUA ARTHUR GUINTER - AP
402- BL. II 02 aTOS, SL, COZ, BWC, LAV, E
GARAGEM VALOR DO ALUGUEL: R$ 500,00 +
COND.90,00
-RUA ARTHUR ENKE,231 - AR01 -EDRPARISI 02
aTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR
DO ALUG_UEL: R$ 410,00 + 50,00 COND.
-RUA JQAo BAPTISTA RUDoLF,49- AR07-
DISPONIVEL DAOUI A 15 DIAS 02 OTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, ,GARAGEM. vALOR DO ALUGUEL:R$
390,00 + AGUA

_

BAIRRO JARAGUA ESQUERDO -RUA CLEMENT

������TdA���EM��A��Do,,:Eo�gM�'coz,
ELETRONICO.VALOR DO ALUGUEL: R$ 600,00
-RUA ADoLARATA PRADI, 126 - AR201 02 aTOS,
SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM.VALOR DO
ALUGUEL: R$ 550,00 + 15,00 COND.
BAIRRO CENTENÁRIO - RUA ALFREDO CARLOS
MEIER - FUNDOS WEG II 01 aTO, SL, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM, PORTÃO ELETRONICO. VALOR
DO ALUGUEL: R$ 350,00 -f 30,00 COND.
- RUA ALFREDO CARLOS MEIER - FUNDOS
WEG 11- APTO NOVO 02 aTOS, SL, COZ, BWC,
DISPENSA, LAV E GARAGEM, VALOR DO
ALUGUEL: R$ 500,00 + 40,00 COND.
BAIRRO VILA RAU -RUA PREfEITO JOSE
BAUER,653 - AR01 02 aTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, GARAGEM, DISPENSA. VALOR 0,0 ALUGUEL:
R$ 480,00 (LIBERADO DAOUI a 01 MES)
BAIRRO CENTRO -RUA WALTER JANSSEM,50-
EDF. GAIA - APTO NOVO 01 SUiTE +02 aTOS,
SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM, SACADA COM
CHURRASOUEIRA. VALOR DO ALVGUEL: RS
800,00(LI�ERADO DAOUI·. 01 MES).

.

BAIRRO SAO LUIS -RUA EXRALFREDO
BEHNKE,630- PRÓXIMO A DALILA TEXTIL AR01 -

01 aTO, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM COM
CHURRASOUEIRA. VALOR ALUGUEL: R$ 480,00
(COM ÁGUA)
AR02 - 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM:
VALOR 00 ALUGUEL: R$ 550,00 (COM ÁGUA)
KITINETE:
-RUA FRANCISCO HRUSCKA-LOTE.148- JD.SÃO
LUIZ - 01 aTO, SL, coz., LAV, BWC. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 250,00
-RUA JOSE PICOLLI, 510- BAIRRO ESTRADA
NOVA. 01 OUARTO E COZINHA JUNTO,
BANHEIRO. VALO� DO ALUGUEL: R$ 250,00
COM A TAXA DE AGUA.
-RUA ELEONORA SATLER PRADI- Kll03-
CENTRO 03 aTOS, SL, COZ., LAV, BWC VALOR
DO ALUGUEL: R$ 400,00
-RUA CARLOS ZENKE, 224 - BAIRRO VILA RAU
aTO E COZINHA JUNTOS, BWC, LAV. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 250,00

SALA COMERCIAL:
BAIRRO VIEIRAS - AV. PREF. WALDEMAR
GRUBBA, POSTO BOGO & BOGO, SLS (01 à 08) da
lren1e R$ 600,00 - SLS (07, 08 E 09) R$ 500,00.
BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERCIAL RUA
PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX. SUR ANGELONI

SALAS COMERCIAIS - VÁRIOS TAMANHOS.

TERRENO
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA 1.200m2 - RUA
JOSÉ THEODORO RIBEIRO, LT 36 e 37 - R$
600,00 + IPTU

GALPÃO
BAIRRO NEREU RAMOS -RUA ADOLFO
MENEL,135 - 400M2 VALOR DO AUUGUEL R$1.200,OO
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Rei. 3816 - Centro -

Edificio Klein - 1
suíte, 3 dormitórios,

2 salas, copa,
cozinha, 2 BWC,
área de serviço,
sacada grande cl

chur. e 02

Residencial JK :

1 suíte,
2 dormitórios,
Cozinha, Sacada
com churrasqueira,
Área de serviço,
Sala para 2

ambientes,
Tubulação. pi
aquecimento à gás
Pontos de telefone,
TV e rnternet,

.

Medidor individual
de água

Edifício Brisa
do Mar

Piçarras -Aparts, a
partir de 163,OOm'
de área total , sendo
1 suite, 2 dorm,
demais

dependências e 2

vagas na gar., ou
cobertura cuplex .

com área total de
312,OOm'.
Prontos para morar.

Consulte-nos.

Apartamento com

111 ,00m2jotal -

Edifício Vitória Régia -

Vila Lalau, com 3

dormitórios, demais
dependências e 1

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

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

área de serviço e garagem.

Rei. 104 - Vila Nova - Casa mista - 3 donm. sala. cÔz.
BWC c/ garagem. Terreno com 373,00m2.

Valor R$ 150.000,00

Rei. 0650 - Chico de Paula' Casa madeira com
80,00m2 e terreno com 360,00m2,.2 donmitórios, sala,

cozinha, bwc e área de serviço. R$ 50.000,00
ReI. 2101 - Tifa Martins - Terreno Dom 50.169,00m',

sendo frente com 120,00m, sem benfeitorias.

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

churrasqueira e gar.
Terreno com

473,00m2.
Imóvel ideal parà
lins comerciais

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

hidromassagem,
sacada ampla com

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

Edilício Vila Nova 03

donmitórios, sala,
cozinha, BWC, área de

serviço e garagem.
R$ 115.000,00

Ref.2755 João Pessoa Casa
de alvenaria com 144,00m' de

. área construída, sendo 04

quartos, 02 nwc s, 02 vagas
de garagem e demais

dependências. Terreno com

340,00m'. Será entregue com

a pintura nova. R$ 128.000,0.0
Aceita terreno como parte de

a amento.

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

CORRETOR DE IMOVEIS

3371-2357
Plantão: 9135-8601

R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207 _ www.parcimoveis.com.brlvilson.@parcimoveis.com.br

CÔO 135 - APARTAMENTO JARDIM DAS MERCEDES, Vila Nova, CÔD 219' TERRENO PADRÁO, com 9.045m2. Ilha da Figueira.
próx. Beira Rio, com 50m2, com 2 quartos. R$ 83.000,00. Ao lado da Real Vidros. R$ 520.000,00

103 - CASA PADRÃO SÃO LUIZ, com 60m2. Próx. Estofados
Jardim, terreno com 420m2, com 2 quartos. R$ 90.000,00.

138- CASA PADRÃO VIEIRAS,_com 166m'. prox, DG da
Weg, com 4 quartos sendoz suítes. R$ 198.000,00.

CÔD. 123 - CHICO DE PAULA, casa alvenaria com 132m2:cl
1 suite + 2 quartos, terreno com 445m2. R$160.000,00

.

244- TERRENO PADRÃO, com 3.334m2.lIha da Figueira.
Em frente a Indumak. R$ 300.00.0,00.

246- TERRENO DE LOIFOSSILE, TRÊS RIOS DO NORTE, com
337,50m2 e 390,73m2, de R$ 40.000,00, á vista. Ou entrada

15.000,00 + parcelas de 465,00.
139 - CASA PADRÃO ILHA DA FIGUEIRA, com 160m2.
Terreno com 395m2, com 3 quartos. R$ 140.000,00.
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SUíTE + 1

QUARTO

Cf COZINHA

MOBILIADA.

EXCELENTE

LOCALIZAÇÃO!

SACADA Cf CHURRASQUE,IRA,
COZINHA MOBILIADA,

SUíTE + 02 QUARTOS. NA VILA NOVA!

7
M
.,...
co
,..

13 anos 47 3371.8814
Rua Preso Epitácio Pessoa, 41-5

www.parcimoveis.com.br

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

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais

- Sala cml.(Centro-próx. Macol) 1° andar cf 32m2. R$ 400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. posto Mime)
cf aprox. 35m2. R$ 400,00

.- Ed. Erica(Centro - próx. Verdureira da Raquel) cf 35m2 1'1$ 400,00
- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) cf 74m2 cf mesanino R$ 700,00
- Sala Comi (Barra-prox. Ponte da Argi) cf aprox. 100m2, 02

vagas de est. R$ 1.000,00
- Sala. comI. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) c/ aprox. 100m2 c/mezanino. R$1.000,00
- Sala cml.(Guaramirim - lateral Br 2BO) cf aprox. 90m2, cf 02 BWC. R$ 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$ 4.50Ó,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,OQ
- 2 galpões em construção(Nereu Ramos) cf 900m2 cada. Valor é 7.BOO,00. cada.
- Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cf aprox. 550m2. R$ 15.000,00

- Galpão(Nereu Ramos) cf 900m2 R$ 7.BOO,00
- Galpão Barra(fund_os Ciluma) Terrno com 5.000m2 R$ 5.000,00

Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx Geração 3000) cf aprox. 350m2. R$ 3BO,00
- Terreno( Ilha da Figueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$ 1.000;00
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) cf 1.BQ7m2 e 2.200m2 R$ 1.200,00 e

R$ 1.400,00.

. LANÇAMENTO DE VENDA - SÉCULUS

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
- Ed. Nathalia Schiochet(centro - Próx. Angeloni antigo) R$ 400,00
-Ed .. Lilium (Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 450,00
- Ed. Phoenix (Centro - em frente Majoka uniformes) ALto padrão, todo mob. R$1.600,00
- Ed. Nathalia Schiochet(Centro - próx. Angeloni antigo) TODO MOBILIADO R$ 600,00
- Ed. Manacá(Centro - fundos museu WEG) R$ 430,00
02 Quartos:
- Apto São Luis(Próx. Arroz Urbano) R$ 450,00
- Ed. Platanus(Centro - próx. CALI) R$ 800,00
- Ed. Alberto Marangoni (Próx. posto MIME - Vila Nova) R$' 620,00
- Ed. Amaryllis (Vila Nova - próx.Via Pão) com suíte. R$ 650,00
- Ed. Amaryllís (Vila Nova - próx. Via Pão) cf cozinha mobiliada. R$ 680,00
- Ed. Amaryllís (Vila Nova - próx. Via Pão) cf cozinha mobiliada. R$ 750,00
- Ed. Gardênia(Centro - próx. Rest. Califórnia) R$ 600,00
- Ed. Lilium(Vila Lalau - próx, Atacadão da cerâmica) R$ 580,00
03 Quartos:
- Ed. Carlos Spézia (Centro) R$ 800,00
- Ed. João Batista(lIha da Figueira) R$ 670,00
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) R$ 800,00
- Ed. Amaryllís(Vila Nova - próx. panificadora Via Pão) cf suite. R$ 700,00
- Ed. Cloudi Monet(lIha'da Figueira - próx. HOMAGO) R$ 700,00
- Ed. Monise(Vila Nova - próx. Fórum) R$ 850,00
- Ed. D'Angelis(Vila Nova - próx. Igreja Rainha da Paz) R$ 1.000,00
Casas:
- Casa alv Rio da Luz (próx. SEARA) cf 03 quartos. R$ 420,00

,

- Casa alv(Centro - próx. CentroVida) 03 quartos. R$ 1.100,00
- Casa alv Centro(Fundos Angeloni novo) cf suíte. R$ 1.500,00
- Casa alv(Vila Lenzi) cf piscina. R$ 2.500,00
- Casa alv(Vila Lenzi) Alto padrão, cf 420 m2. R$ 4.500,00
- Sobrado Rau(próx. viaduto) suíte + 04 quartos. R$ 850,00 :

- Casa madeira Vila Nova - próx. Bar da Nena R$ 600,00
- Casa alv Vila Nova - próx. Posto MIME. cf 03 quartos. R$ 1.000,00

EALPARQUE
- .

.

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

churrasqueira,bwc,
área de s�rviço com sacada e garagem

- Localização privilegiada
- Playground

- Internet coletiva via WI-FI
- Central de gás

- Medidor de água individual
-' Sistema de coleta e reaproveitamento

de água da chuva.

� E·muito máis...
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Ret1022 - Vila Nova- Apto cf 1 suíte, 2
quartos, sacada cf churrasq, gar., móveis
sob medida, acabamento diferenciado.

R$ 170.000,00.

ReI 1003 - Centro -

Ed. Dianthus -

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

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

www.seculus.nel.

ReI. 1001 - Jaraguá Esquerdo
Apto cf 3 quartos, 2 bwe, demais dep.,

1 garagem. R$135.000,00.

13 anos

�
www.parcimoveis.com.br

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

7
M
....
co
...

ReI. 1028 - Centro -

Ed. Garden Flowers -

1 suíte mais 2

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

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

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

R$ 145.000,00.

Rel.l010 Centro - Ed. Juliana - Apto-1
suite + 2 quartos, demais dep, sacada,
churrasqueira, garagem. R$ 138.000,00

ReI. 1023-
Ilha da Figueira

- Apto cf 1 suíte,
2 quartos,
sacada cf
ehurrasq.,
2 vagas de
garagem, ótimo
padrão de
acabamento.
R$ 200.000,00.

47 3371.8814
Plantão 9658-6786

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

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

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

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.

ReI. 1008 - Czemiewiez - Ed. O'ltáIia,1
suíte mais 2 quartos,demais dep., 1

garagem. R$ 128.Qoo,00.

- Ref. 005 - Figueira - Sobrado com suite com

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

iantar, lavado, cozinha mobiliada, área de festas
e 2 garagens. Acabamento de primeira linha
R$ 385,000,00 (Aceita finánciamento bancário)

ReI. 0031 - Guaramirim - suite + 2 qtos e

demais dep., semi-mobiliada (aceita
financiamento bancário) - R$160.000,00

ReI. 1002: Vila Nova -

Apto com 2 quartos 2

banheiros, demais
dep., garagem, cozinha

mobiliada. Aceita
financiamento
bancário.

R$122.000,00.

ReI. 0016 .: São Luís - cl suite máster e closet, 2
qtos, 3 salas, escritório e demais dep., área de

festas, piscina, garagem para 2 carros -

R$ 340.000,00

ReI. 22 - Czemiewiez - Casa cf 250m', 1
suíle mais 3 quartos, 2 banheiros, 2
garagens, churrasqueira. Terreno cf

1.218m'. R$ 280.000,00.

Ref 0017 - Jaraguá Esquerdo - Casa nova cl
149,40m2, suâe cf closet + 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavabo, área de festa, garagem 2
carros. R$ 230.000,00 Aceita financiamento

bancário.

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

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

.

Ref 0013 - Vila Lenzi - Casa com 4 quartps, sala de
estar e iantar cosma 2 vagas de garagem, área

cosntruida de 320111', R$ 220.000,00

Ref.04-\ií�ra-Casac/I44m', 3quartos, 2bwc,.
garagem., demais dep, terreno c/450m'..R$

160.000,00.

ReI. 2010 - Vila Lenzi -

Terreno ef4.585,00m',
cf casa aprox.
150;00m2 R$
500.000,00

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

qtos, 2 garage'ns - R$160.000,00

- ReI. 046 - João Pessoa - Sobrado com 3
quartos e demais dep. - ·R$140.000,00

ReI. 4005 - Rio Cerro II - Chácara com

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

aconchegante. Suíte + 2 quartos, closet
coniugado, instalação pi água quente. Sala,

cozinha e área de churrasco integradas. Fogão à
lenha e lareira. R$ 345.000,00

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

edifício.
R$375.000,00.

- ReI. 3000: Corupá
- Galpão industrial
no Parque AnoBom,

com 4.000 in',
terreno com 22.000

m'
Consulte-nos

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

.
.

Segunda a Sexta:·1Oh às 22h e Sábado: 10h às 20h

Ref. 0010 -Jaragua Esquenfo- casa nova cf 148
m2, suãe + 2 qtos, sala, cozírra, bwc, lavabo, área
de festas, garagem para 2 carros. - R$ 215.000,00

Aceita financiamento bancário.

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

70.000,00,

Ref. 2000 - Schroeder I -

Terreno cf 336m2.
R$ 33,000,00

Ref. 2020 -Guaramirim -

Loteamento K'panema com

430,63 m2 - R$ 58,000,00.

Ref. 2013 - Amizade -

Lotem. Versalhes IV com

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

fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

TEMOS TERRENOS
PRONTOS PI CONSTRUIR,

CONSULTE-NOS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Amizade apto com 3 qtos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem. R$ 89.000,00

Últilnas unidades

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



3376-0015
BarraSul
A imobiliária da Barra

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

P�móveis

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

produção C/ aproldmadamente 45% concluído e constituído de sutte e

hidro, 2qlos, bwc social, sala intima, sala de IV e sacada e nos fundos

uma edícula C/27m' , Rua 522-Maria Alves de Sales, n° 71 -

R$ 205.000,00, acena carro até R$ 20.000,00

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

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

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

RuaJosé Papp, n069-R$31 0.000,00

(29 x128), Rua José Marangoni -

R$ 330.000,00
• BARRA DO RIOCERRO - Terreno c/

4'77m2(13,58x35,13) loteamento Girólla,
Rua Camilo Andrealta - R$ 60.000,00
• Rei. - 353 - BARRA DO RIO CERRO -

terreno c/482m2(12x40), Rua José

Maestri - R$ 48.000,00
• ReI. 343 - BARRA DO· RIO CERRO -

terreno c/20.604,14m', sendo 66,OOm de

Irente para a Rua Horário Rubini,
localizado na Rua Horácio Rubini,

próximo da Nanet Malhas - área especial
para industria e construções de galpões -

R$ 700.000,00

1
.

I

ReI. - 360 - JARAGUÁ 99 - casa alv. c!laje 93,I5m2 averbada, terreno
c/325m2(14x25), 3qtos, sala,coz.banheiro, lavanderia, 2 garagens,
murada- Rua Paulina K. Lescowich, n° 67, tot. Miranda- R$115.000,OO

Ref. - 230 - CHICO DE PAULO - sobrado em alvenaria com 612m', terreno
c/l.005,50m'(47X22) sendo a parte superior com 234m', suite + 2 qtos,
sala, copa, coz.2BWC, lavanderia, sacada, e parte térrea uma sala com

198m', tendo escritório, bwc, 2 garagens e mais um galpão pré-moldado
com aproximadamente 180m' Rua ourval Marcatto, n° 80 - R$ 360.000,00.

Rei. - 345 - RIO CERRO 1- sítio com 1 00.000,OOm'(1 00x1.000),
sem benfeítorias, mata secundária, nascente de Rio no próprio
terreno, distante 10km da BARRA,tem luz e telefone, localizado na

Estrada Ribeirão Aurora - R$ 85.000,00

GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371 �7931

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

-

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

- Aptos com 70m2 cl 2 quartos no Bairro
João Pessoa próx. a Weg II.

- Apto com 2 quartos e demais dependo
,fica cozinha sob medida!

Resid.lmigrantes - prox. UNERJ

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

- Aptos na Ilha da Figueira,ambos com 2

quartos.R$ 600,00 Apartir de fevereiro
estarão disponíveis,

- VENDA:

Cód.3193 - Terreno comerclal.cornê.ãtüme.óêmo para prédios e

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

Cód.: 3126 -3194 - Bom investimento.

_ cód.2106- Baírro Vila Nova, Apto com 86,80m'. 3 qtos R$300.000,00 . Com 926,00 m2- Centro Ótimo
de demais depen De R$115.000,00 por R$110.000,00. para prédio. R$ 300.000,00

�-I.====��------------�==================�

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

Cód.2105 - :1 Aptos sendo 1 com 3 quartos e outro com 2

quartosA salas comerciais para aluguel e 4 Kilinetes.Todas já
locadas,num total de R$3.700,00.Mais terreno com .área de

390m'.R$890.000,00Analisapropostas.

COO.1264-Vila Lenzi-CasaAverbada -alv. C/3 dom sendo 1 suâe,
cód. 3192 - Cenlro - Sobrado com 230,00m', terreno 666,27m'. OB5: bwc, Cal. embutida lav., r:) 2 vagas na gar. e demais dep. C/ sala comi
Possui casa demadeira e um sobradoem ahienaria R$450.000,OO 70m'+ 1 bwc. R$2oo.000,00.

- TERRENO:
• Loteamento Boulevard.próx.ao Champagnat -

lote c/ 3600,00 m' R$ 700.000,00 - 50% de

Cód.1281- CiJof,i,no bairro Vila Nova - com 5 quartos
2 vaglil de garagem,área de festa e

demais dependencias - R$300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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D o CORREIO DO POVO
FIM-OE-SEMANA, 14/15 DE FEVEREIRO DE 2009 IMÓVEIS

Apartamento na Barra
do Rio Cerro, Com 2

quartos, sacada cf
churrasqueira, 1 vaga
de garagem cf opção
de 2a

Residereial Champágnat
Cód. 00017.020 - Residencial cl
Hall social decorado, Elevador,
Área de lazer, play ground,
piscina. salão de festas, central
de gás. água quente. previsão
para split. Apartamentos cl
salas integradas oi 2
ambientes,3 quartos (1 s +
2q), cozinha e lavanderia. AU:
120 m' AT: 170m'

Residencial MaranaUa éód.00129.001
Apartamento no centro próximo ao Angeloni antigo. Com 1

suíte + 2 qtos ou 2 qtos, sala, cozinha, sacada c0'l1
churrasqueira, 1 vaga de garagem

Residencial Alhenas
00017.Ó18 Apto duplex
cobertura com 3 quartos
sendo 2 suítes, uma com

closet e banheira. 3
salas (iantar, estar e
home theather), sacada
com churrasqueira, área
de festas privativa cl
churrasqueira, todo
trabalhado em gesso e

luzes embutidas.
Área para piscina.

mástercomcloset,2 quarlos,-WC, cozinha, área de

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

marfim, jardim de inverno na sala, lextura pé
direito inclinado com laje, acabamento em gesso.

Galpão Comer.cial 00131.001 Galpão em

alv. -I- casa Área Útil: 465m' Área total:
2.150m'

Casa Ilha da Figueira cod:00110.001
Terreno com 380m' RS 120.000,00 -1 suãe, 1
qto, sala de estar. coz/copa, bwc social cl

banheira, lav., avabo. varanda cl chur +- 130m'.

ALUGUEL Residencial Alhenas:
Apartamento cl 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$160.00Q,OO

Com 16,532,52m2
contendo 2 casas de

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

lavanderia e sótão. 2a casa

de madeira. Localizado na

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

Terreno - Vila nova cod:00092.001
R$ 300.000,00 - Localizado na Rua 25 de Julho c!

1.541,25111' planos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

CO PRA I V DE
Fone/Fax: (47) 33731113404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br

.

'ls'iiilitNos$Qi:f$frE
WWW. imobil ia riaws�com.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

Ref. 0096 Avaíl
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 CEF)

ReI. 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 eonstruida e

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

TERRENOS
• Rel. 0053 Vende-se chácara em Guararnlrim'
Bruiderthal, el 200.000m" de area, el mata nativa,
2 lagoas, nascente de agua, otimo para tazet há
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
• Ref0114ÁvaVGuaramirimvende-seterrenoe/450m",
legalizado pi Rrafl:lamento pela cabia economica
federal. residenelalKapanema. R$50.000,00
• Ref. 0086 Amizade/Guaramirim Casa em

afveraria el 03 quartos, 02 salas, cozinha,
banheiro, lavanderia e gardgem. Casa toda murada
.e/112m"eterren0504m'. R$120.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1117 - CENTENÁRIO -CASA ALV. cl
230m2, terreno cí 463m2 - surre

master cl closed + 2 qtos, cozinha
mobiliada, 2 vagas de garagem,
aquecimento solar. R$ 290 mil.

.� 5150 '

OPORTUNIDADE DE

'"rtf!!lP!I!!"'!!IIIIIiII..._.....Jl\II ADqUIRIR TERRENO
tOM 4.157 ,61m2-
VilA NOVA
(ESQUINA) terreno cl
415�{}1ffi2c!galpão
de alvenaria de
600m2_ frente de
40mts para R. Olívio
Domingos Brugnago.
Estuda propostas.
Faça contato e

agende uma visita.

1008 - IMÓVEL CENTRAL - cl área
de 320m2, cl sufie + 4 qtos, grande
área de festas cl churrasqueira.

Ierreno c/ 1.130m2• Passibilidade de
troca por outros imóveis.

ALV. cl surre + 3 quartos, área de
festas com churrasqueira e cozinha
mobiliada. Excelente Vista da Cidade!!

R$ 330 mil

1014 -IMÓVEL CENTRAL - DE
ESQUINA - EXCELENTE lOCAliZAÇÃO
PARA FINS COMERCIAS, CONSTRUÇÃO
DE PRÉDIO terreno c1 700m2 cl casa +

sobrado + sala comercial.
Venha conhecer.

1102 - BARRA DO RIO CERROI RES.
PAPP - CASA AlV, cl suíte + 2 qtos,
ampla área de festas com piscina,
.churrasqueira, salão de festas,

garagem para até 4 cerros. Terreno
excelente, com 30 metros de frente,

total de 787,50m2. R$ 385 mil

5035 - IMÓVEL COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. PRÓX, PREFEITURA
• TERRENO c! área de 2,026.80m2 4 GALPÃO ALV. c/668m2 + casa

de alvo Ótimo local para estabelecer sua empresa. Agende sua visita!

1335 - SÃO LUís - CASA ÀlV, cl
110m' - e/3 qtos. R$165 mil

3013 - CENTRO - APlO NO ED.
SCHIOCHET - semi-mobiliado, c/ suíte + 2

qtos, dep. empregada. Prédio c/2
elevadores, salão de festas, salão de jogos,
piscina, quadra poliesportiva, playground,

porteiro. R$ 220 mil.

semi-mobiliado cl suíte + 1 qto, 2 vagas
de garagem. R$180 mil,

3001 - CENTRO, RES, AREZZO APID
NOVO cl surre' + 2 qtos, área total de

143,14m2. R$195 mil. Estuda
propostas.

3411 - GRANjl.Ojl. RESIDENCE

RUI\, 25 OE JULHO (em 1rente

Recreativa Ouas Rodas)
I\,PI\,R'lAMENTOS NOVOS

uite cl sacada + 2 Quartos,
I\,ptos com s

d I cl
sala em 2 ambientes, saca a amp a

churrasqueira, bwc SOCial, cozmha,

lavanderia, 2 vagas de garagem.
a tos

Prédio com salão de 1estas ..
Os P

terão espera para ar_condiCionado.
Split em todos os ambientes, medidor

de água individual. co� e����� valor
"ondição de pagamen O.

de entrada e o saldo em 24 parcelas.

jI. partir de R$165 mil c/1 vaga de

garagem.
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t
\

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

(47) 3055-2400
Neste mês de fevereiro a 'mobiliaria.Com comemora 5 anos de sue

ü
w
(Y
o

Apar!. Tipo 03:
Suite c/ 1 dormi!.
- sala estar/jantar
- sacada c/
churrasqueira -

cozo - bwc - area

o Empreendimento terá:
- Campo de futebol;

- Quadra de Vôlei;
- Quiosques com

churrasqueiras;
- Playground (espaço kk:ls);

- Bosque ecológico;
- Redário.

30.560 - terrenos totalmente planos -

total intra-estrutura- próximo a escola,
igreja, posto saúde, supermercado,
banco, posto combustivel- entrada +

parcelamento direto com a imobiliaria

Andorra - Apto próx. Havan - 100 mts -

,

1 suite - 1 dormito c/2 biliches -

cozinha - sala jantar/estar conjugada
bwc - lavanderia - sacada c/

churrascaria. Obs.: Mobiliado Sob
medida - 2 ar cond. R$ 230.000,00

Ref:-20.314 - Vila Nova - Ed. Paradise
ssidence - Apartamentos a partir de R$

103.000,00

Ref: 20.301 - Vi� Nova - Res. Espartakus -

Apto 100% novo cf 155,00111' - suite hidra - bwc
- COl. - saa de estar{jantar conjugada - saco

Grande - rrazanim cf chur - bwc - lav. - saco

Panorâmica - 2 vagas gamo R$ 450.000,00

ReI. 20.438 - Vieiras - RESIDENCIAL COSllI DO SOL - Apto c/ 2 dorrnit, - sala. de
estar/jantar - sacada c/ churrasqueira - cozo - área de serviço' - bwc - garaCl.'l!jl

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

porteiro eletrônico - interfone. R$105.000,OO

ReI. 20.303 - ED. CARVALHO - Apto c/
1 surre - 2 dormi!. - cozinha - sala

jantar/estar - bwc - do rmi!. Empregada e

lavabo - garagem. R$157.000,00

20.445 - Centro - RESIDENCIALGRAN RAMA

Apto 100% novo cl 65.40111' cf 2 donn� - bi.::
social- saa de estar - cozinha - área de serviço-
sacada cl ctue - 1 vaga de gamgem - área de

festas - portão emnico . EN1REGA
JANEIR0!2010. PREÇOSA flIRllR DE R$

104.500,00. CONClÇÕES DE COMPRA FACIUll\DA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



com 1 suíte + 4

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

Cód .138 - Casa de madeira cf 4 qtos
no sarno Antônio. R$ 69.000,00

Cod. 056 - Terreno cf 17.680m2 no

centro de Guaramirim. Próx, ao trevo

plincipal. Consulte-nos,

Cad. 116 - Terreno cja37,OOni'ern
Três Rios do Sul, R$ 40.000,00.

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

R$500.000,OO
cód.168 - Terreno corn360,00m'
em Guaramirim R$ 44.000,00

q O CORREIO DO POVO
-.:. FIM-OE-SEMANA. 14/15 DE FEVEREIRO DE 2009 IMÓVEIS

'"

RICARDO tlALERIOI
u

ricardocimoveis@hotmail.com

"O'SS:�01'91�,<

"-:,:1',,,
.

-iX"':§%; ":':""",:,,' '"

.� 8808-5378
� 8837-8299
A.Corretor de' Imóveis R:João Marcatto nO 265 .. Sala 05 Ed.Mônac� • Centro

Cód.160 - Chácara com

74.560,00m2 contendo
casa de madeira no

bairro Nereu Ramos. R$
260.000,em

00d.146 - Casa mista cl
3 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$ 400.000,00.

Cód.164 - Imóvel dividido
em 5 partes pI locação
no bairro. Três R ias do
Norte. R$ 90.000,00

Cod107 - Casa de alv.
com 3 quartos, na Ilha

da Figueira.
R$ 85.000,00

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

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

Cod135 - Casa de alv
cf 4 quartos, bairro São
Luis. Pode ser financ.
Valor 11'$170.000,00

suítes + 3 quartos, no
bairro Vila Lalau ..

Pode ser financiada.
R$ 260.000,00

GÓd. i 63 - 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

WWWmschellercorretordeimoveiSacomllbr

AMIZADE - RESIDENCIAL JULIANA -

Apto. nO 403 - Suíte mais dois
dormitórios, sala de estar e janta,
bwc solal, cozinha, lavanderia,

sacada com ehurrasquerla e uma

vaga de garagem. H$ 145.000,00

Apto comsnte mais um dormitório,
bwc social, sala de estar e jantar,
cozinha lavandéiia, sacada com

cturrasqueira e uma vaga de

garagem. R$ 135.000,00

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

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

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

estar e jantar, cozinha, lavanderia, sacada com

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

AMIZADE - LOTEAMENTO CHAMPS
ELYSÉE - Casa nova com suíte mais

TRÊS RIOS DO SUL - LOTEAMENTO
BEIRA RIO - Casa em construçãodois dorm. ci sacada, bwc social,
com suíte mais dois dormitórios,sala, varanda, cozinha, lavanderia, bwc social, sala, cozinha, lavanderia,área de festas, garagem para dois

carros e despensa. R$ 380.000,00. churrasqueira, garagem.
_""""""""''''''''''"'''''''''''''''''''''''"''''''''��__'''''''''_''''''''.�$ 115.000,00.
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RESIDE.NCE

Apartamentos em

Itapema
1 apartamento por andar: 4 suítes
sendo 1 suite master, living, home

theater, ampla sacada com

churrasqueira, lavabo, cozinha,
área de serviço e tubulação para ar

condicionado split.

3376-5004

Resp. Técnico:
Genésio Neja
CREA: 85258-8

Plantão de Vendas
3310-6310 9965-9934 CRECI/SC9.41S

9111-8051 CRECI/SC11.155

Rei. 302· São Luiz - Casa próx.
Estalados Jardim - 01 suíte, 02
dorm. e demais dep. (Pode ser
usado FG1S e Financ. Bancário).
R$ 155.900,00, troca por chácara

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

Corretor de Imóveis
(REei - 132.52 Compra, Venda, Locação e Administração

. Chácara com área de 601. m, com .

i 2 ranchos e 250.000m' desmatado. Área para mais de
,Ca,sa de Alv. 114m, uma 30.000 pés de eucalipto. Rio Natal a 15Km de Corupá,
[suite mais um quarto, próximo ao Parque das Aves de fronte para o Morro da
,garagem e dema is Igreja. ValorR$ 370.000,00.
l dependências. Bairro

.

'Seminário. Valor R$
i 125.000,00. Liberada
[para fi.nanciamentp.:
[Corupá.

.

Casa de alv. 03 quartos,
Terren0400m', no Jardine'
Lenzi, Jaraguá do Sul.
Pelo valor R$ 77,000,00,

Terreno 2.580m'. Galpão
pré rnokíado com 319m�,
Bairro Ano 'Bom, Valor R$
195.000,00, Corupá. '

Terreno com 57 ,SOam',
Com 15 mil pés de
eucalipto com idade de
5 a 7 anos. Corupá,
pelo valor de R$
210,000,00

Sobrado de aiv, , de
282m', 03 moradias, 03

cozinha sob medida, sala sala comerciais(110m'),
comercial no térreo. terreno Lote 729m', fazendo

. de 414m2, em frente ao fundos para o rio, ótima Casa de alvenaria, com
portão da WEG I. Valor R$ vista, propicio para

136 2 03 rt S 'rt
185 000 00 Aceita troca por clínicas e ótimo ponto _

m .

T ,qua os, alRS
.. 02a·ptos'de'02a03quartos. comercial. Valor R$ Joao OZInI. V�lor "

295.000,00. Corupá. 145,000,00. Corupá.
. . i

-142�-Corupá.�'Fõne:-3375--:2031�e 9'1j549'77.Roberto Seidel.
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REF059 - Apartamento
Central cf 2 qtos, bwc, lavabo,
sala 2 ambientes, cozinha,
área de serviço, sacada,
garagem. R$ 130.000,00

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

Loteamento nobre, residencial,
consulte opções.

REF085 - CZllrniwecz"
Apto no Champgnat cl.
200m' de área útil, c/·
suíte, 2 quartos, sala
estar, sala jantar; cozinha,
ampla sacada cl chur.,
área de serviço, garagem
pi 2 carros. Entrada +

pareeI. si juros direto cl a.
Co nstruto ra.

;," �. REF046 - Vila Bau- Casa c/ suite + 2
., " quartos, bwc, sala; cozinha, área de

serviço, garagem p/2 carros.

R$ 170.000,00 Aceita financiamento.

REF014' . Chico de Paulo· Casa mista
c/ 4 dormitarias, sala, cozinha/copa, 02

.

bwc, área de serviço, garanem 2 carros
+ edicula de alvenaria. R$100.000,00

zermeWlcz

suíte + 3 quartos, 2 salas,
copa/co�nha, área de festas, serviço.
Local. privil.giada. c/327m' de área

constr. CONSULTE·NOS!

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

REf084 - Baependi - Ap
quartos, bwc, sala. cozinha, área de

serviço, garagem. R$125.000,OO

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

REF901 -

Guaramirim -

'

Centro - Aptos cf
50,00m2, cf 2
quartos, sala f

I cozinha, bwc, área
de serviço, sacada,
garagem. R'l
70.000,00 (próx.

�_......... escola carrossel)

Rua 28 de Agosto, 1445
EM GUARAMIRIM
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���� ..
lOx de R$199,OO �Z�.

10x de R$ 79,00

(47) 3376-0679
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1674 lOx

\!!_+ 9)Cedro Móveis

(47) 3372-2677
'Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 140
JARAGUÁ DO SUL - SC

Localização nobr�: Bairro Vila Nova.
PLANTÃO DE VENDAS

Fone: 9961-8818

'3EStRurURA
Incorporadora I Construtora I Realização
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ENATO CorretordeImóveis
CREC114.407 <4.7) 3371-SU51 • 9993- 3SHl

.13 L<;08efc;ló'V$fosQ, N" (J8 • 0ar�qá de Sul SId;4('sIéí&iriitbQ�níifsf:;(fbl]i�ffir.
CASAS
01 - AGUA VERDE CASA MISTA MAO. LEI PROX.
MARCOLLA R$ 130 MIL
04 - AGUA VERDE CASA MISTA PROX. UNERJ R$
95MIL
06 - BAEPENDI CASA ALVENARIA 1SUITE 2
QUARTOS TROCA TERRENO
15 - VlLALENZI CASA 1 SUITE 2 QUARTOS UNDA
R$210 MILNEG.
'22 - AMIZADE CASA ALV. 2 QUARTOS E DEMAIS
DEP. R$100 MIL.
25 - AGUA VERDE CASA ALV. 2 QUARTOS E
DEMAISDEP.130 MIL.
APTOS:
07 - CENTRO 1 QUARTO SALA COZINHA
BANHEIRO, GAA. R$ 90 MIL
13 - CENTRO 1 SUITE 2 QUARTOS, SALA, COZo
GAR. PISCINA,ACADEMIA
23 - RAU 2 QUARTOS, SALA,COZ., MOB., BANH.,
GARR$90 MIL
26 - RAU APTO 2 QUARTOS GARAGEM COPA
COZINHA RS 80 MIL.
TERRENOS:

02 - AGUAVERDE 400 M2 Cf ESCRITURA R$50 MIL
03 - AGUA VERDE COMERCIAL 600 M2 FRENTE

s ASF.23MRS60MIL
05 - AGUA VERDE 1000M2_ R$ 110 MIL
ESCRITURA NEG.
08 - FIGUEIRA 400 M2 COMERCIAL PROX.PONTE
WEGII RS130 MIL NEG.
09 - FIGUEIRA 360 M2 PROX. POSTO R$ 75 MIL
10- FlGUEIRA2400M2BONllACHACRINHAR$130MIL
17 -SCHROEDER 1500M2ESQUINA R$ 35 MILNEG.
18 - SCHROEDER I 400M2ASFALTO R$ 50 MIL
20 - PiÇARRAS PERTO PREFEITURA RUA

, CALçADA 320M2 RS 35 MIL
24 - VILA NOVA 400 M2 PROX. PMJS RS11 o MIL
27 -AMIZADE1600M2 �$2.10MIL
28 - VILA NOVA COMERCIALAREA 3000 M2 NEG.
CHACARAS:
11 - STA LUZIA COM 6000 M2 AGUA LAGOA,,
PLAINOSEMCASARS55MIL
12·- STA LUZIA COM 50 MIL M2, CASA, CAHOEIRA,
LAGOAS,POMAR MUITA UNDA. R$130 MIL NEG.
14 - MOUHA COM 300 MIL M2, AGUA, LUZ,
ESTRADA BOAR$110MIL

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

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

Santa Luzia.

fiNANCIAMENTOS

: L�:'J��g������� ����s::gtr:A�
e-mcail: amPladi�ne1�no.uom.bl

Seu imóvel está aqui.

[61
HABITAT

" >li' ..

3�n.!J líilb jj.J;
".cR:.::E"",c;:.;I1..S!I=3•..J 'VV,�

®VENDE oALUGA
_ @ADMI'NISTRA

www;imobiliariahabitat.com.br

3371.8009

HELIANO ORIBKA (47) 8428-28�5
CorretordeimóveisCRECI14999F .

8412-8933

APARTAMENTOS
Rei 2010 apto 100m' Centm eo

constt
Rei 2015 aptos a partir de 94n"
Centro

TERRENOS
ReI 401 O 300m' Centro, Corupã
4020 Ter. Viia Lalau 409m·
4021 Três Rios380m'
4025 João Pessoa 350m'
4018Amizade- Ville de Lyon330m'
4034 Terr.Schroeder 495m' R$!
34.000
4035 Terr.Schroeder 333m' R$
28.000

4037TerrFigueira 720m'R$110.000

CHÁCARAS
Ref3012 na Barra, 124.000.00m'
Ref3013 SChraeder12.500m'
Ref 4050 Rio da Luz II 185.0001TÍ
ideal para Refloreslamenlo
Rei 4055 Rio Cerro II 870.000n,.',
ideal para Reflorestamento- !Ref 4057 Fazenda em Conrpá
6.335.000m' ideai para Refloresl.

IRei 3030 Chácara com casa no

Amizade

IR.2038 Apto Balneãrio Camburiü
179.00 m'
R.4030 Schmeder 1.200 m' R$
35.000,00
RA025 Vila l.alau 409 m' R$
85.000.00

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?
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3275-3934 Plantão: 9148-2144
vendas@splendoreincorporadora,com.br

Rua Nova, 483 � Cermo
--_!II!IIII-

Suile + 2 quartos
.

Sacado gourmet
.Apatamentos a pariIr de 109,69m2 (privativo)
TubUlaçOo PI águo quente
PreI/IsOO para 'SpIII"
8WC& Cf cerOmlco reIIfIcodo e pIn1Uro ep6xI

MedIdores de águo. lUZ e gás lndMduaIs
7 pavimentos • 24 aptos

.

Elevador
1 ou 2 vogas de garagem
kea gourmet na cobeI1ua
LocaIlzaçOO: VIa NoVo • Rua 25 de jutlO,

-

esquina com a R. GullhelmeWacKemogen

Terreno R. Therezlta Menegottl
Água Verde - 450m2 - 15mX30m
R$ 75.500,00 - flnanclóvel

Casa Nova no Czer
1 94,80m2 Suíte + 2 Q,
crunoso. garagem p/2
carros e demais dependo
Porcelanato, telhas
esmaltadas, piso laminado,
previsão pi água quente e
Split. R$ 325.000,00

el.

Juliana �t. Santos
COI"t'etm:a de Imóveis

Crecí 151594

sacada cl
churrasqueira, 1 ou 2

vagas de garagem.
A partir de R$
124.000,00
Entrega: Abr 2010.

ResIdencial Ebenézer
Boependl
TIpo 1 : Suite + 2 Q
TIpó 2: Suite + 1 Q
Tipo 3: 2 Quartos
- Sacado cf churrQSq.
- VàgaS de garagem eXITos
- Aptos bem lOcalizados
- Entrega: 24 meses
A partir de RS 90.000,00

.

9:148-2144

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

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

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

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

pagamento.
Czer-niewicz -

próx. a Humana RH
- 458,20m2-
86mil.

Três Rios-
9.800m2 - 75 m

de frente - ideal

para indústria - R$
200'mil.
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�BAATEL Compra, Vende, Avalia, Aluga, Administra
Casa, Lote, Apartamento, Chácara.

IIVIÓ"EIS i'(4t1), �21'fr�i:�"3� 1.'��ANTid ..9�§'_ã-'5ey�fª::,
<,� _ � .,

�
.

� "
•. "' 1

www.bartelimoveis.com.br

Ref. 161.1 - Casa no Jaraguá
Esquerdo com 01 suite + 02

quartos, 03 salas, cozinha,
BWC, lavanderia, garagem e

area de festas. R$215,OOO,00.

Ref. 236.1 - mudar descrição
.

'para: Casa na Vila Lenzi com 03
c-

quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem, area de

festas e piscina. R$300.000,00

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

mobiliada, bwc, lavanderia e

garagem. R$250.000,00

.

Ref. 238.1 - Casa no

, ...ChalJlpagnat com 01 suite + 02
'.

quârtos, sala de estar e jantar,
cozinha, bwc, lavanderia,

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

Figueira com

01 suite maste
+ 03 suites,
sala intima,
cozinha, copa,
bwc,
lavanderia,
sala, lareira,
piscina, quadra

; de esportes e

garagem.
R$550.000,00.

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

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

R$350.0ÓO,00·

Réf. 228.1 - casa rio Água Verde
com 01 suite com closet + 02

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

R$265.000,00

Ref. 239.1 - Casa na Vila Lenzi
com 01 quarto, sala, cozinha
mobiliada, bwc, lavanderia,
garagem e churrasqueira.

R$160.000,00.

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

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

garagem para 02 carros e salão
-

'de festas. R$190.000,00

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

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

vagas de garagem. R$750.000,00

Ref. 230.1 - casa no Centro com

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

R$220.000,00

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

02 cozinhas, copa, bwc,
,

lavanderia, área de festas oom

piscina e garagem.
R$350.000,00.

Ref. 240.1 - Casa antiga na Vila
Lenzi com terreno de 1.470m2.

R$480.000,00.

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

,

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

Ref, 131.1 - casano loteamento
Bella Vista com 1 suite com closet
+ 02 surres, sala, cozinha, copa,
bwc, lavanderia, escrtorio e

garagem. R$ 350.000,00
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itajuba com 4

quartos,
garagem 3.
carros.demais
dependências.
R$ 150.000,00 .

aceltatroca por
carro ou imóvel
em jaraqua do
sul e região

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



III o CORREIO DO POVO
fiM-OE-SEMANA, 14/15 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

. WW\'V. ímovelsemiaraqua.com. br

Ref. 2301'- Nova Brasília, 1 sUíte, 1 dormitório, 1 BWC, sacada c/churrasqueira, 1

vaga de garagem "Entrega em setembro 2009" - R$'120,000,00
Ref. 3041 - Nova Brasilia -1 suite, 2 dormitórios, 1 BWC, sacada c/churrasquelra, 1

vaga de garagem R$135.00'O,00
Ref. 1661 : Centro - apto em' construção, Residencial Aquarela, com 1 suíte, 2

dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur:c/ 119m'. R$.145.000,00
Ref. 2401 - Centro, Ed.lsabella -1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de garagem R$
160.000,00

.

Ref. 2321 - Centro-suite, 2 dorm., bwc, 1 vaga de garagem. R$155.130,00
Ref. 2341 - Bombinbas -,1 suite, 1 dorm., sacada c/chur., prédio c/ piscina, play ground,

_ área de festas. elevador. R$ 250.000,00 - Aceita troca c/ imóvel em Jaraguá.
Ref.2001- Vila Nova c/I suíte,2dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
Ref. 2621 - Balneário Camboriu - próximo igreja Santa Ines - 1 suíte, 2 dqrmitórios, 1

bwc, I vaga de garagem R$340.000,00
Ref. 2441 : Balneário Camboriú, COBERTURA, alto padrão, 4 suites. 1 dorrn., dep. de
ernp., 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina privativa e demais dep.
R$1.500.000,00 (entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.

TERRENO
Ref. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 50 000,00
Ref.2472 - Terreno-'Rau,415m2 - R$50.000,00
Ref. 2461- Terreno - Barra do Rio Cerro- 510m2 - R$ 55.000,00
Ref. 2671- Terreno - Figueira- 380,80m2 - R$ 55.000,00
Ref. 517 - Comercial R$ 74.000,00- Chico de Paula com 458m2
Ref. 774/775 - Jaragua EsquerdO -prox, arêna - R$'80.000,00

. Ref. 256) - Terreno --Vila Lenzi c/ casa de madeira - 534,50m2 R$ll O.DOO,OO
Ref. 2931 - Terreno - Vila Lenzi coni442m2 -115.000,00
Ref. 2131 - Terreno, Água Verde- 900m2 R$150.000,00
Ref. 3051-Terreno-Amizade-1620m2 R$190.000,00
Ref. :j_021 � Nereu Ramos - 'industrial" frente para BR 280 - 3400m2 R$ 240.000,00

.

Ref.1941 - Vila Lenzi 250,OOOm2 R$·250.000;00
.

Ref. 2431 -Area -Braçinho - 22.000m2 R$ 280.000,00
Ref.3061 - Jaraguá 99 com 325m2 R$ 55.000,00

Ref. 2921 - Tifa Martins - 2 dormitórios, 1 bwc, casa de madeira R$ 58.000,00
Ref. 2452 - Estrada Nova'3 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 82'.000,00
Ref. 2111 - Guaramirim: 4'dormitórios, 1 bwc, garagem' R$ 85.000',00
Ref. 2421 - Figueira - 2 dormitórios, bwc, garagem, R$ 85.000,00
Ref. 1401 - Barra Velha - casa 5 dormil.demais dependo R$95.000,00
ReI. 2721- Vila Lenzi -3 dormitórios, 1 bwc R$105.000.00
ReI. 2411 -. Figueira - 3.dormitórios, bwc, garagem R$1-1 0.000,00
ReI. 2491 - Tifa MartinS'- 4-dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dependênctas
R$110.000,00
·Rel. 2371- Chico'de pauta- 3 dorrn., 1 bwc, 1 vaga de garagem R$110.000,00
ReI. 1901 - Rau -1 suíte, 1 dormitó,rio, bwc, garagem p/dois carros. R$110.000,00
ReI. 2561 - Vila Lenzi - 3 dormitórios. 1 bwc, garagem, demais dependências. R$
'11'0.000,00"
Ref.2941 - Vieiras - 4 domíitórios, t bwc, casa de madeira R$112.000,00
ReI. 2681 - Estrada Nova -3 dormitórios, 1 bwc, 79m2 -OFERTA R$110.000,00
Rel.l091- 3dorm. 2bwc, 2 salas portâo eletr., piscina R$125.000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de festas
c/chur, epíscfha + 1 kitinet + area de 50m2 -oficina R$150.000,00
ReI. 2581 - Vila Lenzi - 2 suítes, 3 dormitórios, 2 owc, demais dependências, garagem
R$150.000,00
Ref.1I31 - Vita Lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur, cozinha R$ 200.000,00
Ref. 1512 - Barra Velha - Sobrado ·c/ suíte, 2 dorrn., lavabo, churrasqueira R$
200.000,00

.

Ref. 2141 - Figueira - Sobrado c/ suíte, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$ 210.0,00,00
ReI. 1211 , Vila Lenzi - Suite, 2 dorrn., chur R$ 25Ó.000,00 - ótimo para ponto
comercial.

.

ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorrn., 2 bwc,2 vagas de garagem R$ 245.000,00
ReI. 1831 - Casa - Chico de P.aula - 4 dormitórios, 2 bwc, garagem, demais dep,
Próximo Igreja São Judas Tadeu. Terreno de 3506m2 R$ 245.000,00
ReI. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
ReI. 1911' - Figueira - suíte, 3 dormitórios, 2 bwc.çaraqern 2 carros R$ 270.000,00
Ref.2601 - Centro - 206m2 -1 suíté, 4 dormitórios', 2 bwc R$ 420:000,00
ReI. 1521' - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr Marisol R$
450.000,00
ReI. 28'1 - Penha -casa alto padrão "frente p/ omar" R$ 55Õ.000,00
Ref. 2631 - Jaraguá Esquerdo - 3 suítes, 3 dormitórios. lavabo, dependência
empregada, piscina - Casa alto padrão - Á$ 750.000,00

.

SITIO I CHÁCARA
ReI. 861 - Molha/Massaranduba - 260.000m' R$135.000,00
Ret .1141 - Garibalde -area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
ReI. 1741- Garibaldi 75000'm2 R$320.000,00
Ref, 663 - MassarandÚba - 71agoas casas, areadefesta 238.000m'. R$ 600.000,00

ReI. 2261 - Casa comercial -

Centro - 2 suítes, 3 dorm., 3
. BW,C, gar. p/4 carros, e casa

dos fundos c/ 2 dorm .. cíoset.

Ref. 1661 - Centro - apto em construção: Residencial Aquarela, com 1 suIte, 2

dormitórios, bwc, cozinha, lavanderia, garagem, sacada cl churt R$ 150.000,00.
entregajunho/2009
ReI. 2291 Apto - Vila N9va - entrega em janeiro.de 2010. A partir de R$ 85.900,00
Entrada + 539,20CUB atualizado pelo CUB

SALA COMERCIAL
ReI. 2701 - Saíaeomerclal- Rau , salão de cabeleireira completo R$ 55,000,00

Últil]1as Unidades Ed. Liliurn - Vila l.alau

01 Quarto, cozinha semi-mobiliada, banheiro com

blindex, chuveiro e armário com espelho e garagem.
Edifício com elevador.

'. -

Preço especial para as últimas unidades.

04 Apartamentos novos de' alto padrão na Vila Nova
com 01 suite +_02 quartos, 02 vagas de garagem e

sacada com churrasqueira. Residencial com salão de
testas, elevador, playground e bicicletário.· Preço
especialpara as primeiras unidades.
01 'Apartamento na Vila Nova com 01 suíte + 02
quartos, sacada ampla com churrasqueira, 02 vagas de
garagem. Editicio com elevador: salão. de festas,
piscina, playground. quadra de vôlei. Vàlor da tocação:
R$1.200,OO'
01 Apartamento novo no Ed. Plátanus, com 01 quarto,
cozinha semi-mobiliada, 01 terraço amplo e garagem.
Editício com elevador -e salão de festas.Valor da

locação: R$ 580.00
01 Apartamento no Centro. Eg. Gardênia com' 01 suíte
-h 02 quartos, sala .corn sacada, cozinha dep.
empregada, área oe serviço e garagem. Vaiar da

locação: 8.$"100,00
-

01 Apartamento na Vila Lenzi com 03 quartos, sala com
sacada, cozinha, banheiro e garagem. (TODO
MOBILIADO). Vaiar: R$ 700,00
01 Apartamento 110 Ed. Jaraguá com 02 quartossata,
cozinha. banheiro e garagem. Valor: R$ 600,00
01 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

02vagasde garagem. Valor: R$ 600,00
01 casa residencial, bem localizada no Centro, toda
mobiliada com ar central, porteiro eletrônico, área de
testas, churrasqueira e garagem para 02 carros.

01 casa' residencial ou comercia! no Centro. boa
localização, com área de' festas com piscina. porteiro
eletrônico e garagem para02 carros. YdiorConsulte-nos.
01 casa comercial ampla na Vila Nova, com piscina e

,área para estacionamento. Valor:.R$ 2.500,00

01 casa cornercat ampla no Centro, com piscina, 01
área grande para estacionamento. porteiro eletrônico.
Valor' R$5.000 00 (Negoci:ível)
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PlANTÃO VENDAS 9977-4652 I 997-7-4654-
�. João Januano Ayroso, 531 - sl2 Início do Jaraguá Esquerdo PLANTÃO ALUGUEl 9977-9337

.

COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRAÇÃO - ASSESSORIA EM' FINANCIAMENTO

11238 - Rau. 680,63m2. R$80.000,00
0294' - Rio Molha. 7.898m2. R$
240.000,00 (neg.)
0485 - Barra do Rio Cerra. 79.220m2. R$
520.000,00
0618 - Barra do Rio Cerro. 51.260m2. R$
265.000,00
0771 - Estrada Nova. 340m2' R$.
45.000,00 .

0116 - Rau. Terreno próximo a

Associação da CELESC, com 373,1 Om'.
R$ 50.000,00 (neqociavel). -

-

------:----:--:-i-------------i-------------i-----------i---------,..--+_ ---10553 - Terreno com 132.500,00 m' em
Schmeder, Bairro Schroeder I. R$
900.000,00.
0-721- Rau: Condominio Renacençaarea
364,70m'. R$82,000.00
0754 - Ilha da. Figueira. Com 400m'. �$
,135,000.00 (neg)
0354- BairroAmizade. R$ 65,000.00·
0890 - Vila Lenzi. 498,09m' R$
78,000.00
0886 - Três Rios (lo S uI. 325m'. R$
42.000,00
0908 - Terreno em Massaranduba
medindo 4.960m'. R$130,000.00 (neg)

dormitórios mais 1 suíte.
Terreno com 504m2.

R$ 300.000,00 .

Apartamento
Amizade - Apto 2 dorm. R$ 500,00
Barra do RioCerro - 3 dorm. R$ 850,00

Barra do Rio Cerro' - Kit net 1 dorm: R$
.'350,00
Centenário - Apto 2 dorm. R$ 500,00
Centro - Apto J dorm - R$ 400,00 mais
condomínio

Centro-Apto3dorm. R$800,00
Centro -Apt02 dorm. R$ 500,00

---------1 Nova Brasília - Apto 3 dorm. R$
1.000,00
Rau- Apto. 1 dorm. R$530,00 + cond.
Rau -Apto. 2 dorm. R$ 550,00
Rau - Apto 2 dorm. R$ 600,80
São Luis -Apto 3 dorm. R$ 560,00

. Ilha da Figueira. Apto 1 dorm, 'R$ 41 0,00
Ilha da :Figueira - Apto 2 dorm. R$
480,00
Vila Nova - 3 dorm. R$1.300,00
Vila Nova. Apto 1 suíte mais 2 dorm. R$
'1.300,00'

.

Vila Nova -2 dorm. - R$ 620,00 + cond.
Nova Brasília. Apto 2 dorm. R$ 450,00

Centro 'Guaramirim - Sala comercial
52m'. R$ 330,00
Centro -,Sala comercial 32rri R$ 400,00
Centro - Sala Comercial. R$ 500,00
'Nova Brasília - SalaComercial R$ 1 .000,00
Rau-Sala Comercial. R$ 600,00

.

Centro -sala comerciá( R$ 450,00
Centro - Sala comercial. R$ 500,00
Centro - Sala comercial. R$ 600,00
Centro: Sala comercial. R$ 800,00
Jaraguá Esquerdo - Sala comercial. R$
415,00
Centro - Sala comercial. R$ 550,00
Certrb.SalaComercial. 102m'. R$2.500,00
Centro. SalaComerçial. 128m'. R$3.oo0,00

Galpões
Galpão2500m'-Guaramnm R$15.ooo;00
Galpão 450rn:i -Ilha da Fg ueira. R$ 2.000,00
Galpão. Vila Nova. 5.313m'. R$ 3.500,00

Casas

Guaramirim-3dorm. R$950,00'
Jaraquá Esquerdo -4dorni. R$ 850,00
Jaraguá ESquerdo - 2 dorm. R$ 385,00
Centro - 3 dorm. R$1.1 00,00
VilaNova-3dorm.R$2.500,00 •

. ,
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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., area
serv.,bwc. Ed. Miner (Calçadão), Aluguel: R$ 500,00
ALUGA - CENTRO � Apart. 01 dorrnít., sala, cóz., área
serviço, bwc, sacada cl pnurrasq. garagem. Rua Preso

Epitácio Pessoa - Resid: das Tulipas. Aluguel: R$
475,00

< _

ALUGA -·CENTRO - Apart. 02 dormt., sala, COZ., área
serviço, 02 bwc, despensa e sacada. Av. Mal. Deodoro

-:- Ed. rv1enegotti. Aluguel: R$ 500,00
ALUGA - CENTRO - Apart. 03 dormit. (1 suíte), sala,
COZ., área de serviço, bwcsocíal.sacada cl churrasq. e
'duas vagas de garagem. Rua Barão do Rio Branco -

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

Jorge Lacerda - Ed. Marajá. Aluguel: R$ 900,00
ALUGA - CENTRO - Sala comercial cl área aprox. 70
m2. Rua Reinaldo Rau, 86 - Ed. Mário' Tavares (10
'andar). Aluguel: R$ 350,00

3371-2117,

'INTERIMOVEIS Acesse outras opções em nosso site

INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.
-

,

www.interimovéis.net

·Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05:' 'Centro
. Esquina com a Rua Marina Frutuoso

,

CEP 89251-460 - -Jaraquá do Sul - SC

www.hninaimoveis.com.br
ivaml@ivanaimoveis.cóm.,br

. Corretora de

Imóvei§

Iveme I:apraro

Ref 1027- Casa no

Bairro Aguá Verde,
com 3 quartos;
bwc, sala deestar;
sala de tv, copa,
cozinha, área de
serviço, varagem
para 2 carros,.
piscina. Preço
R$ 210_000,Qo

Rei 2030- 'Apto no Bairro Chico dI' Paula, Hes, Di Napoli, com 2 quartos,
bwc, sala de estar/ iantar, cozhna.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_ooo,00

Ref 2027- A'Pto no

Bairro Vila Lalau, Res.
Don Arcanjo, com 2,

. quartos, bwc, sala de
estar/ jantar, cozinha,
sacada, ãreade 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 arrnáríos, área de

serviço, 1 vaga de
estacionamento. Preço .

R$149_o00,00

R!lf 3013-
Terreno no

Bairro ,Amizade
com 510,85m2•
Preço
R$ 200_000,00

Ref 2000- Apartamentos em faze
-de construção .nn Bairro Vila Lalau
comt suíte, 2 quartos, bwc social,
sala de estar / jantar, cozinha,
lavanderia, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de garagem.
Preço R$128.o00,00 '
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www.atlantaimoveis.com

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

.

Ref: 1533 - Casa
Nova - Lot. Malibu
llha.da Figueira
Com 1 suíte, 2·
quartos, sala de
estar, cozinha,
bwc social, área
de serviço, 1 vaga
de garagem.
R$ 126.000,00

master, 2
quartos, bwc
social, sala de
estar, jantar,
cozinha, área
de serviço,
área de testá,
2 vagas de

garagem. Área
Const. 155m2
R$267.000,OO

Financiamentn
Apartamentos com
1 suíte, 2 quartos,
bwc social, sala de

estar, sala de jantar
com sacada e

churrasqueira,
çozinha,
.lavanderia, 2 vaqas
de garagem.
R$ 167.071,52 á

R$169.919,33

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

serviço, bwc, sacada com

churrasqueira e garagem:
Acabamento em gesso,
massa corrida e

preparação para ar

condicionado tipo Splitt.
Localização: Rua: Paufo
Shiochet . Centro (ao
lado do Antigo Angeloni) .:
R$151.000,ÔO

Apartamentos': 1

suíte, 2 dormitórios,
sala de estar/jantar,

.

bwc social, cozinha, '

área de serviço,
sacada c/ chur., 2
vaqas de garagem,

- Vila Lalau

Apartamentos com 1 suíte, 2
dormitórios sala de jantar/estar,' .

bwc social, cozinha, áreade
serviço, 1 vaga de

. estacionamento. R$128.000,OO

Residencial Aquarela
• Nova Brasilia

.

Apartamentos com·
1 suíte,2
dormitórios,
bwc social, sala de

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

Residencial Don Pedro -

Vila Lenzi

Apartamento nO 204 (frente),
com 1 suíte com sacada, :2
dormitórios, cozinha-
(m obüiada), sala de estar e.
jantar, birvc social (mobiliado),
sacada com churrasqueira, 1

vaga de gar.agem.
R$ 130.000,00
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imóveisplanetai,�!�
CEP 89251-400 - Jaraguã do sul/se

2 ULTIMAS UNIDADES
Aceitamos FGTS e financiamento em até 360 meses!

Entrega 31 demarço de 2009. eód. 190

PAVIIV'.ENTO SUPERIOR

LOCAÇÃO

Apartamentos de 2 -

quartos para locaçãe na

barra e centro.
.

. Loja/galpão ., excelente
oportunidade-- Br 280 ..'

Com refeitório, 2
banheiros,

estacionamento;

Loj� no centro - Rua

ExP: Cabo Harry Hadlich
- 75m2 cem banheiro.

- Côd. 214 - Casa com excelente oportunidade no

terreno, 529m2.

- Cód. 204 - Casa Ana Paula, pcssuíüa
qtos, sala, cozinha, banheiro social,

"Iavanderia, garagem.

- Cód. 200--Terreno na Tlta Ma-rtins, de'
esquina, excelente ponto para área

comercial!

- Côd. 187 - Casa Jaraguá Esquerdo - Possui 01
su�e com closet, 02 qtos, 03 banheiros'sociais,
cozinha, sala em dois ambientes, área de serviço:
área de testas com chur. Com portão eletrônico e

. interfone. Terreno plano e murado. Todos os qtos.
possuem sacada! Valor R$ 350.000,00.

.

TERRENO
Rua.Antônio J�

Macedo - 350in2 -
Lote 02 - Jarag.uá

Esquerdo.
Ótimo lote.

- Cód. 155 - Casa de esquina cf
ótima localização na Vila Nova,
·cl piscina e edicula contendo
área de festas cl chur., garagem·
pi 2 carros cl opção p/.4.
Cozinha/copa, sala de jantar, sala
de estar cl 2 ambientes', suíte
master c/ banheira e closed.
Escritório/ dormitório 'mais 2 '-"

dormitÓrios, sala de jbgosl
atelier, dep, completa de
empregada e depósito .
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Tel: 3055 0070
Deleon 8405-6125
IIson 9142-4641
Keli 9905 0699

PLANTÃO DE VENDAS
• Compra • Vende • Administra •

End: Rua R�inoldo Bau, 276 - Centro, Jaraguá do Sul

LANÇAMENTO 2064 - Residencial
Paradise - Vila Nova - Apartamentos
panos e dupex Opções com: 03

dormitórios, ou suite + 02
dormitórios ou surre + 01

dormltório. Apartir de 103,550.00.

Ref 2001 - Residenc�1 G ran Ramá -

Centro - lipo 01 : 02 qtos, saa estar /
.Jan1a( bwc, sacada c/ chut cozrra,
área de serviço, garagem. lipo 02, 03

e 04: suíte .; 02 qtos, saa estar /
jan1a( cozrna, área de serviço, sacada
c/ chu( bwc, garagem. A partir: R$
104,500.00 - Entrada + Pare, em até

50)( Entrega: Janeiro / 2010.

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

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

serviço.

l::U
2051 - Apartamento - Vila

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

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

garagem, sacada c/ churrasqueira.

2049 - Apartamento - Czerniewicz -

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

saa ginástica.

6069 - Terreno - Barrado Rio Cerro-

30.00 m' - R$ 76,000.00
6028 - Água Verde - 756 rn' - R$

0,000.00. "

1133 - Sobrado - Amizade: 107.75
m' - R$ 190,000.00 - 01 suíte, 02
qtos, sala, copa, cozinha, área de

serviço, bwc, garagem.

50,000.00 - Terreno ns área

entrai.

067 - Rio Cerro - 20,000.00rn'- RS
1.200,000.00

7008 - Sítio - Guaramirim -

250,000.00 m' - Casa principal - 03

qtos, sala, cozinha, área de serviço,
-.

wc. Chalé - 02 qtos, sala, cozinha,
bwc. Choupana - área de festas,
ogão 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.

Ref 1079 - Casa -Ilha da Figueira -

182 m' - R$ 240,000.00 - 03 qtos, 02
bwc, sala, cozinha, escritório, garagem
para 03 carros, piscina, chur Aceita
apto de menor valor no negócio.

�-=��=;i:l�:::===3"" 6053 - Casa c/ aprox. 300 m', contendo 01

.. suite c/ sacada, 04 qtos, 03 saias, 03 bwc,
cozinha, área de serviço, ampla área de

festas, escrltórío, dependencia de

empregada, 04 vagas de garagem. Terreno
c/3.456,50 rn'. Lateral da Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca. Com

possibilidade de desmembramento.

Comereiai.

0:'8 - Terreno - Ilha da Figueira -

2,774.38 m' - Terreno Comercial

ule Industrial

1132 - Sobrado - Centro - com 02

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

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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Julia n0181 - apto 02 dorm., sala
de estar, bwc, COZ., e lavanderia.
Térreo. R$ 600,00 sem valor de

t--............."""""'.....,."""";;;=:---;:-;:ot---:::::=:---::=-:::::=::=-t--------.....;..-I----------I------------II----."..........;..----1 REF 305 - Vila Lalau - R Henrich

Augusto -02· apto. 02 dorm.,
salajcoz.,bwc, lavand., garagem.
R$ 575,00

Branco - Edf. Fênix, apto. Ó1 dorm.,
cjbwc, todo mobiliado e com

eletrodomésticos. R$ 1.500,00.
condomínioR$180,00
REF 309 - Centro - Rua Procópio
Gomes de Oliveira - Ed. Maguilú-
01 dorm, sala, coz, bwc, iavand,
garagem. R$ 450,00
REF 310 - Centro - Rua Guilherme

Weg - (de fronte Wyzard) Edf.
Onduras - 02 dorm., copa, COZ.,
bwc, sacada s/ churrasq., 01 vaga
garagem. Aprox. 85m2. R$ 600,00
REF 315- Czerniewicz-Rua Jorge
Czerniewicz, 424 - apto 22 com

aprox. 120mL 01 suite, 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 suite,02 dorm,
bwc, sala, coz, bwc, lavand,
sacada e uma vaga de garagem. R$
.800,00

REF171- R Silvio Uller - Vila Lenzi
- casa alv., 02 dorm., sala,
coz.,bwc, lavand. R$ 530,000
REF 307 - Guaramirim - Centro
Rua 28 de agosto n° 297 - casa alv.
02 dorm., sala, COZ., 01 bwc,
lavand., garagem. (de fronte ao

cemitério municipal). R$ 600,00

65m2• (próximo Importway).
Lateral praça Ângelo. Pia�era. R$
1.500,00.
REF 266 - Vila Nova - 25 de Julho -

sala comercial 65m2. R$ 850,00

Janeiro 88 - sala comercial 120m2

, 02 bwc , com. sobreloja 02
entredas c/ portão eletrônico. R$
.1.200,00

Guaramirim - próxiino
portal de Jaraguá do Sul com
500m2. R$ 3.865,00
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3275.3300 • 3055.3300
SPEDITO
IMÓVEIS

PL:ANTÃO DE VEN..DAS: ESPEDIT!::�422.7895 • 9996�6400 • KARINA: 8422'.7894· WA DERlE{: Q,1?S-§786
R. Barão do Rio Brl'jnco; 124 - Cflntro c Jar.!lguá d�i�uI7SC • MSN: eSpef.lifoiOloveis@hotmail:Com •• SKYP,E: espedilo.imollei�1 ,. E-

..'

Protocolo n": 2008.01.03.02538

r: ReI. 724 - Chácara com casa, 3 dorm. e demais
: dependêrcas. Ierrano de 41.700m> tem escrtura, lagoa,
i galinheiro, árv. frutíferas, ãrea de festas c! churrasqueira,
" fogão a �nha, balcão de granito. AceITa propOJ;ta.

( e. 44 - Casa com 4 dorrmórios (2 surres com closet)
,3 vagas de gar, pisc., esclit sacada, area de festas cl

i churras, lavabo, ss. de alanme, dep. de emp"'gada, e d + i

\. dep. AceITa outros imóveis de menor valor. Sob ConsUITa . .)

,-"
, Ref. 804 - Casa cl 2 dor., sala, COZ, bwc e área de serv.,:

cl 89m'. Terreno cl 438,60m>. Aceita-se terrenos e
.

outros imóveis como parte do pago R$ 85.000,00. ',
ReI. 815 - Terreno com 8.137m', escriturado. !

Aceita propostas de carros, terrenos.
.

R$ 150.000,00. .)

HORÁRIO DEATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12h e

13h30 às 19h • SÁBADOS: 8n30 às 12h

I
Ret. 745 - Casa com 4 donm. e demais dep, varanda, 1

Ivaga de gaL ótima infra·estrutura. Terreno ótimo para ponto
\.comercial. Ace,a troca por outro imóvel. R$ 270.000,00;;

r

Ref. 824 - Errpreendmerno residencial e comercial cl '119 aptos tipo, 01 cobertura e 01 sala comercial.
Entrega para 2010. Sob consu'a.

./

ATENDIMENTO

ONLlNE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETOR
www.espedltoimoveis.com.br

/ -..,
! Ret. 773 - Casa com 02 donm e demais dependências, 1
•

com edicula nos fundos com 02 dorm., sala, cozinha e !
\_�"c �ti��I�cali�����_Il�ra_:_l)_rll��io�����o.0_o�,��)

(Ref. 798 - Apart cl 2 dorm. + 1 suite, sacada e

dema;'\�i dep., área de festa cl churrasq. (senelo feita) 2 vagas de

19ar. Finan. pela CAIXA e aceita prop.valor R$ 235.000,00
........ _-_ _-_ __ - .. _ --_ --_ _ .. __ _.--_.-

! Ref. 827 - Casa cl 1 dorm. + 2 suites, 1 cl sacad-;;-;;'\
i closet e 1 cl sacada, e d + dep., área de festas cl churra.l
\ Ace,a propostas e financiamento. Sob consu'a. )

Ref. 729 - Apto com 02 dorm. e
demais dependências 01 vaga d

garagem, piscina, salão de
festas, portão eletrônico,

íntertone.
Financia pela caixa.
R$ 119.000,00.

<,

i Ref. 791 - Casa em fase de acabamento cl 2 dorm. cl

Ji sacada + 1 suãe cj sacada e demais dependências, 2

'\.vagas de garngem com churrasqueira. R$ 220.000,00.

Ref. 834 - Linda casa de 350m', 2 pav., 2 dorm. + 2\

i, suítes, portão elet., 2 sal., cal, área de festas cl churr. e Ii d+ dep., inst. pi piscina, 2 vagas de gar. Terreno de
i 789m> .. Semi mobiliada. Aee,a terrenos, propostas e

___ �. __ . ,,_fin.�n._m,laÇilll\(l. __ __-,\
���

)
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APARTAMENTO
EDIF. WALTER

BARTEL

IMÓVEIS-----------�

CASA DE
ALVENARIA
C/I:llMl CONTENDO SUíTE

+ 1 QUAR�OS, ÁREA DE fESTAS

CI PISCINA, COZINHA
SOB MEDIDA, GARAG�M PI

1 CARROS E PORTA0
ELETRÔNICO. CONSULTE-NOSl

WWW.LEIER.COM.BR

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

2107-0500

, CONHEÇA NOSSOS
�

IMOVEIS DE ALTO PADRAO! COMERCIALc60. 167.1 - CI 1.380M', SENDO 41 MmosDE FRENT�, LOCALIZADO NA RUA RINALDOBOGO, BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA.
CONSULTE-NOSI

CÓD. 284.1 -

.

CASA DE ALVENARIA EM

GUARAMIRIM, POSSUI ISSM', 1 QUARTOS,
2 SALAS, COZINHA, CHURRASQUEIRA

E 2 VAGAS DE GAltAGEM.

CÓD. 174.1 - LOCALIZADO NO BAIRRO

BAEPENDI, POSSUI I suÍTE + 1 QUARTOS,
SALA EM DOIS AMBIENTES, COZINHA

MOBILIADA, SACADA C/ CHURRASQUEIRA.
ÁREA PRIVATIVA 114M'. CONSULTE-NOSI

. OPORTUNIDADEcóo. 268.' - EXCELENTE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALNA RUA WALTER MARQUARDT (AO LADO DO PAVI
_

'lADO

POSSUI26 METROS DE FRENTE. CONSU�:::� EVENTOS).
"

-

COM APROX. 1$OM', AMP�O
�o:::éOM 470M', CONTENDO I SUITE,

2 QUARTOS, 1 BWCOSOAC:������:��DE ESTAR, I LAVAB , Áo
COM DEPÓSITO E BANHEIRO. LOCALlZAÇ ,

PRIVILEGIADA NO INSíCEIMOS��::I�:��:::UA
ESQUERDO, RUA '

PERfEITA DA CIDADE. CONSULTE-NOSl

CÔO. 278.1 - CASA DE ALVENARIA EMGUARAMIRIM _<PRÓX. A IGREIA MATRIZ)COM 167M2 DE AREA CONSTRUíDA, POSSUIS QUARTOS, CHURRASQUEIRA, 1 VAGAS 'DE
GARA.GEM. CONSULTE-NOS!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS o CORREiO DO POVO ft'I
FIM-OE-SEMANA, 14/15 DE FEVEREIRO DE 2009 laII

UQUIDA 1UDO CARMR A

Toda loja* com 600/0 of

ZEZI +

"exceto bolsas e acessórios Victor Hug� �

VICTO·R HUGO
com desconto único de 25%

-

ROUPAS FEMININAS·ACESSÓRIOS
.. -_.-_ .. _--_._--_ _--_ _-----------_. __ ._---_.-.-._--------._----_._---_.�_._-_. __ ._ .. _-.--� .. _------_. __ ._�._-----------_ _ ..

Loja Carmela: defronte ao colégio Bom Jesus, na Marechal Deodoro, 739, loj� 04 - Centro - Jaraguá do Sul
4730550878 - contato@lojacarmela.com.br"

A loja está aberta para você das 9h às 19h de segunda à sexta-feira. Aos sábados/sua visita pode ser feita entre as 8h30 e 13h.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m o CORREIO DO POVO
FIM-OE-SEMANA, 14/15 DE FEVEREIRO DE 2009 IMÓVEIS

FINANCIAMENTOS

C ,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito Junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

I s
www.franciscovende.com

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

João Pessoa:
R$116mil.
Bau: 3 quart,�wc, sala, coz, área de serviçc com bwc, prox. UNERJ R$195mil.

. SohorederBraoinho: Residência mista 2 Ouart,2 saias, bwc, coz, d+dep, R$42 mil
Schoroder Braoinho: Resid�ncia Madeira, 2 qiart, sala, Cal. bwc, d+ dep. R$56mil.
Schorederoentro Norte: 1 suite, 1 qusrt, 2 OOZ, saia, bwc, d--dep, acabamento em gesso. R$187mil
Schoreder Centro: 3quart, sala, iJ\�c, lavanderia, garagem uma sab comercial com bwc com

'I 080m2, R$245mil.

�JER�ÉIII�*2, : • l,fI!
. ,

Schoreder: 382,0'5m2 prox.marisol23mii a
Schoreder: com 3500m2 prantos para
Schoreder: centro Norte, 740m2 esquna
João Pessoa; 420m2,R$39,500+ parceas.
Schoreder: Rancm Bom, '1600m? averida principal R$õ5mil.

Ne ilho
Crecl 9414

COMPRA I VENCE I ALUGA
nemezi oim oveis@pop. com. br

Tina

Florentina FiecUer
COR�1ETURA DE IMÓVEIS

Ceec i nO StJ ::m

Rua Walter Marquardt. 2155
Jaraguá do Sul.- se

REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA

IlIlI=VI=D
=:' = -- = --....- = -:.======

VENDE, ALUG_A, ADMINISTRA IMOVEIS
PARA LOCAÇÃO E LOTEAMENTO PROPR10.

TEl.. 3310 ...6624 ·1

uma área de 130,00m' e terreno
de 525,QOm'. R$ 80.000,00

175 - Nereu Ramos, casa de
alv, .cl 72.,00m' e terreno c/
378,00m'. Aceita carro como

forma de pgto. RS 45.000,00

TERRENOS

R$ 500,000,00
RS 120.000,00
R$ 750.000,00
R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

003 - Santo Antomo, terreno com área de S9.268.0qm'.
007 - Santo Antonio, com área de 62.352.00m'.

008 - Nereu Ramas. Sr 280, terreno cl 33.947,25m'.
036 - Nereu Ramos, terreno com 409.,68m". (terreno bem localizado)
037 - Nereu Ramos terreno com 357,00rn'
073 - Amizade, terreno com 360,00m'
074 - Amizade, terreno com 425,51m'
083 - Schroeder, terreno com 500,00m'.
084 - Schroeder, terreno com uma área aproximada de 500,00.
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo pi indústria)
115 - Nereu Ramos, com área de 1.100,00m'.
235 -Schroeder, terreno com 2.357,60m'.
236 - Schroeder, terreno com 1.171,OOm'

l(íjilJlfl1JZMlgs@,;B"I:I
053 - Vila Laíau, o/área privativa de 109,37m'. Aceita apto de 02 quartos como forma de paçamento. R$160.000,OO
170 - Czerniewicz - com 93,00m' de área privativa R$ 130.0.00,00

R$ 45.000,00
R$ 40.000,00
R$ 280.000,00
R$ 97.000,00
R$ 53.000,00
R$ 38.000,00

016- Três Rios do Norte, casa de madeira com 63,00m', terreno com 390,00m'. R$ 50.000,0'0
019-Czerniewicz, alv semi-mobiliada e/27!J,00m' e terreno c/525,00m', (aceita imóvel em Blumenau),RS 280'.000,00
024-Vila Rau, sobrado el 21 9,00m'e terreno c/ 390,00m'. Mais urna edíeulade 70,00m', Negociável. R$ 165.000,00
028 - QURO VERDE -casa de alvenaria e/200,00m' e terreno e/329,00m'. RS 200.000,01}
031 - llhà, da: Figueira, casa de alv. el 132,00m' e uma de mad. de 60,00m' el terreno de 525,00m' R$ 150.000,00

(aceita apto de menorvalorern Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
032-São.Luis, casa de alvenaria com 140,00m'e terreno com 421,61 m2, R$160.000,OO
063 - Mereu Ramos, casamista com 144,00m'e terreno com 760,00m'. Aceita imóvel em Corupá RS100.000,OO
080 -::VIla Lenzi, Sobrado el 258,00m' e terreno el área418,12m'. aceita apto de (-)valor, casa ou terreno. R$ 28.0.000,00
091- Tila dos Monos, casade alvenaria com 156,1 Om' e terreno com 380,70m'. R$105.000,OO
092-lifa Martins, casa mista com 40,00m'e terreno com 322,00m', RS 70,000,00
188 - Sanlo Anlonio, sobrado com área de 170,00m' e terreno com 2.500,00m'. R$150.000,00

026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m'. R$ 380.000,00
044 - Nereu Ramos, c/ área de 60.000,00m', cl casa, área de festas, rancho, lagoas. RS 400.000,00
123 - Santo Antonio - com área de 80.000,00m'. aceita carro na negociação. R$ 75.000,00
237 - Ribeirão Grande do Nórle cf 123.300,00m', com água corrente, plantação de arroz, banana. R$ 700.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

ALBERTO Ga MARQUARDT 3376-1804

C t d I
' .. 9904-2076orre or e movelSCRECI12152

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

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

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

cf churrasqueira - Terreno cl 336m2

Rei 071 - Chico de Paula - Casa .de
Alvenaria cf 70m' - 3 qtos, bwc, sala,

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

Ref 072 - Rio Cerro

Terreno com 27.000m2

R$125.000,00

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

COMPRA VENDE .. A�UGA - ADMINISTRA

Vilma Mariana Mendonça
Corretora de imóveis - CRECI 12688-PF

Rua Donaldo Gehring, 145 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - 89251-470

Fone/Fax: (47) 3275-3593 - www.projetaimoveis.com.br

Gôd. 1050 VENDE casa Centro-
Área +/-260,00m' terreno

1.140,OOm', 3 quart., 1 suite, 2
bwc, cozinha, 3 Salas, si Jantar,
2 9ara9. Ótimo ponto comercial.

RS 750 mil. Aceita pare.

Cód.2010·0FERTAApto
B. Carnboriú . quadra do mar,2
qtos., sl.íestas/ Jogos play

ground, carn.seq., sauna úmida,
Portão Eletr Vaiar: R$ 210 mil.

Aceita carro até 35 mil.

Bairro Área/Terreno'" Construção" o Valor
Centro 300m' 350m' 450mil
Czemiewicz fiOOm' 300m' 400mil
Centro 410m' 350m' 421).mil

SFSllt"guaçú 60001' 600m'3pa,. 500mil

Aguavcrde 300m' 260m' 255 mil
Centro ' 530m' 150m' 500mil
Firenze ll casa+quitinele 130m' 88mil

Apartamentos Local
2002 SFSIUbatuba 1 quadra domar 70m'/Suíte+2q 75mil
2009 Centro Próx. StudioFM 200m'/Surre+3q 250mil
2011 Baln .Carnbonú PróxJ0aram'baia 550mil
2012 Entrega 2009 Vila l.enzi Suite+1q 110mil
2013 Entrega2009 Centro Suite+2q 210mil
2014 Amizade PróxArsepum 63m'3g 83mil

Are.
Ilha da Figueird 544m' 60mil

Jaraguá Esquerdo 400m' 90mil
Centro(próx Studio )390m' 550míl

Chácara
4041 SFS/Ribeira m.OOOm' 130mil
4004 Barrado Río Cerro 90.000m' 180mil
4005 RioCerroll 25.000m� 200.mil
4006 Mass./Rib Gustavo 201.00001' 150mil
4007 SãoBonfácio" 242.000m' *(Prox.Palhçça) 150mil
4008 .Mass.l Rib. Wilde 60.000m' 150mil

GôdA01O· Chàcara Rib.Gde.do lOCAÇAO· Cód.8003- Galpao
Norte. 125mil m', casa c/500m', aprox.1000 m' na Barao, próprio
piscina, slíestas, garag.6 carros, pi depósito, indústria ou comércio.
17 lagoas, pastos, pomar, galpao. Possui escritório, refeitório, bwc, e

Valor RS 1.300.000,00 estacionamento. Valor: RS 6 mil
PROJETOS E CONSTRUÇOES

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande
experiência no mercado de construções.Deixe todas as preocupações e os

desgastes eslressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto isso vocé desfruta os sabores da vida até a entreoa das chaves.'
FINANCIAMOS PEl..O SISTElvlA(SFH).

LOCAÇAO
Casa
1059 .Nova Brasilia R.José Emmendorfer 1.100,00
Apartamento

Sala comercial
7004 Nova Brosília 102.m2 800,00
Galpáo .."

8001 Centro (Box) 250m2 1.000,00
8002 Nova Brasiâa 150m2 800,00

DELLAGIU5TINA

RARi 'V:ENJ:>ER'I GOMB�Rf,I·.Àlll.!J.G.ÀRwOU,A'ÔMitN·iSTR..AR�SEÚ ]iMóvÊ�ii;l
'l �:: � VIS�TE-NaS'i}'E GONSlJlLTE MAIS ITENS J:>]iSPONÍ'V:EIS:::'''9', ;;"

Bolsafrasqueira
Dimensão - 40x24x12

Bolsa brinde

Dimensão 43x31x16

Bolsa de nylon
Pequena
Dimensão - 35x23x25

Dimensão 27X36x27

Mochila de
trescores
Dimensão - 50x27x30

Bolsap/
Representantes
Dimensão 59x34x38

Mochila
Escolar-
Dimensão - 30x45x14 Dimensão 33x40x15

Camilo Rnareatta n° 180 (Esquina com virgilio Ped,r� Rubini) ,

, ,�
'I Barra do Rio Cerro· Jarguá do Sul· SC ';�il4�

Fone: (47) 3371-1700 • Email: fammel@fammel.com.br. www.fammel.com.br .'1rj
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Em o CORREIO DO POVO
FIM·DE·SEMANA, 14/15 DE FEVEREIRO DE 2009 IMÓVEIS

". 1O an" cO_rulado sint\Oc$\
En • ausa Hel8ft atelanas
�.\1lII ..�_�

(47) 3273:5865
9113-5Q-'79

�

If.� Malriz: 8R 280 km 69 (Em frente Posto Mareolla) Filial: Shopping Center 8reithaupt· 2° Piso i
����'�__�""""""",","0'�'''''''''''''''''''''____ ��""""",",�_,."""-.w""""_�__,_w."",,,,,,,,�_,.�

." ligue e anuncie.
'B'*��'�2t06-1919 "

f

Agende uma Visita

pelo fone 47 3275-1447

Financiamentos

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a caixa.

Terrenos em Schoereder

apartir de R$ 28.000,00

Terrenos em Schroeder e
Guaramirim próximo Forum

Guaramirim - Residencial San Rafael com 70,OOm2

COMPRA - VENDE
* Casa * Apartamento

* Terreno * Imóvel na Planta

�

! _ ;r

__

�

"...;_ _

� -

�� �
�

__� :'
,-' ."" �

.

Av. \Valclemar Grubba. 2655 . Vila Lalau (ao lado cio Besc- Arweg) Jaraguá cio Sul. se

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 I
- Localização privilegiada em local '"

nobre, na rua 13 de maiô (Champagnat) �
- Financiamento Direto -li

com a Construtora.

Apto.
Tlpo01

3 dormitórios
(1 suite)

Construindo 'lualidade de vida

Visite nosso site:
www.hexagonalengenharia.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS
"

,
7' I

Imobiliária CRECI:2716J

Sonho nvest
'nvj§ta om IIJU Sonhol

3274-8844
PLANTÃO

(47) 9929·8265
(47) 9973·3581

.

,

www.sonhoinvest.com.br Rua Preso Epitácio Pessoa, 820 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Ret. 129 - Três Rios do Sul - Casa mista
cf 60m2 cf ótimo cf 448m2. 02 dorm.,
sala, cozinha, área der servo 01 bwc, e

garagem. Valor R$ 60.000,00.

Ret. 176 - Vila Lalau - Apto. no
Residencial Trento. 02 dorm. Sala,

cozinha mob. 01 bwc. mob. Área de servo

sacada cf churr. 01 vaga de garagem.
Valor R$ 120.000,00.

Ref. 168 - Agua Verde - Apto. no Ed. Le
Petit. 03 dorm., sala de estar e jantar cf

sacada, cozinha, 01 bwc, área de servo área
de festas cf churr. e 01 vaga de garagem.

Valor R$ 110.000,00.

Ref. 1 - I a ova - Apto. no Residencial
Vicenzi, 'cf entrega prevista pf julho de 2010.
02 dorm., sala, cozinha, 01 bwc, área de servo

sacada çf churr., área de festas e 01 vaga de

garagem. Valor a partir de R$ 87.203,00.

-
e .

- I a ova - p O. em cons ruçao,
no Residencial Paradise. Localizado na rua do

fórum.�ções de aptos planos e Duplex.
Valor a pIlttir de R$ 109.000,00. Consulte-

nos para maiores informações.

Rei. 1 O e entro - 2 aptos no aximum Center.
Apto. 305, cl 98,17m2 de área útil e 141,46 de área total.
Surre + 02 dorm., sala de estar e jantar conj., coznha, 01
bwc cl móveis, sacada, salão de festas cl c.hurr, 01 vaga de
garagem, Valor R$180.000 00· Apto. 204, cl 141,46 m2

de área útil, e 161,73 de área total. Surre+02 dorrn., 01 bwc,
sala de estare jantarconj., cozinha, dep. de empregada,

sacada, salão de festas cl churr 01 vaga de garagem. Valor
RS 210.000 00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS�-----------

SEJA UM PROFISSIONAL DE,SUCESSO!

FAÇA CURSO TÉCNICO NA
FACULDADE SENAC!

_ Técnico em Segurança do Trabalho -

início 16/02/09
_ Técnico em Enfermagem - início 09/03/09
'_ Técnico em Alimentos - início 11J05/09

.

Inscrições abertas.

Faculdade SENAC - ótimo no seu currículo

Siqueira'
CONSULTORIA
HABITACIONAL

Ziener

Processo para liberação de FGTS elou
financiamento de:
• Aquisição de Imóvel Pronto, CORRESPONDENTE

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

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

iran@netuno.com.br
Fone (47) 3370-9849
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2655 - Vila Lalau
(ao lado Besc Portal) - Jaraguá do Sul

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

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

Mais informações: 47 - 3275-4125
Rua João Marcatto, -156 centro - Jaraguá do Sul - Se

E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

Precisa-se de .

vendedora com

experiência em

tecidos e

artesanatos.

Tratar (47)
-

9606-7086

CONTRATA-SE
FUNCIONÁRIO CI
EXPERIENCIA
EM PET SHOP.

Tratar (47)
3370-0856
8838-7545

;;;"

Temos tudo que você precisa 'para aumentar sua
renda sem sair do seu emprego atual.

Oferecemos ótimas comissões, mostruário em

consiguinação, investimentos zero e produtos
de alta qualidade.

ALUGA-SE
kitinete e quarto
mobiliado com

proprietária, próx. a
Weg II. Reserve

.

também na praia.
ir: 3370-3561
9958-3197

Empresa de grande porte, no ramo
varejista de móveis e eletro, contrata:

GERENTES DE LOJAS
(A�1BOS os SEXOS)

-

Requisitos: Vivência na função;
Noções de informática;
Desejável ensino superior

Enviar currkulo para o e-mail: curriculo.lojas@hotmail.cóm;1,
especificando no assunto a vaga ia cidade de interesse. J;R'

Em caso de dúvidas, ligar para: (48) 3234 7471. ' <�i?�
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IMÓVEIS

Manicures

profissionais

Para inicio imediato.
Ótima localização.

Tel.(47) 3-275-0207/
8443-5242

com Sr. Franco

Currículo pI
salã01.profissional09@gmaílLcom

Local: Jaraguá do Sul- se· (centro)
Desejável formação e experiência

comprovada.

RECRUTA CANDIDATOS

SES/sewww.sesisc.org.br
(Iink: Trabalhe conosco)

S;$�ma FcdlJroção das Indv5uJils
do Estado de SantlJ Cotar/na

e de Vagas Prazo e local de Inscrições

•.• _ _ c •• _ ••. _ •.•.•• _ ••••.••......•.••••••••••.••••.••••••• .• _._ .••••• __ ._. __ ._._ ••

AUXILIAR DE SAÚDE

Jaraguá do Sul

01 Até 22.10212009 pelo síte

Até 22/02/2009 na Rua Walter

Marquardt, 835 . Bairro Barra do Rio

Molha· Jaraguá do Sul ou pelo sita

A,UXILlAR DE COPA E COZINHA

Jaraguá do Sul

01

'Vagas para ambos os· sexos. As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no item

"Trabalhe C0I10SCO" no síte www.sesisc.org.br

I

CONIRArA-SE" .

Vendedor(a) Externa cf experiência,
com veículo próprio.

• Salário fixo mais comissão.
• Ajuda de custo.

Tratar no fone: 9171-7766

(47) 3371-8075
www.back.com.br d sexta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17'3d segun a a . O

Horário de atendimento: e .

,

VAGAS URGENTES!!! VAGAS PA.RA JARAGUÁ DO SUL

CALDEIRISTA - Ensino fundamental completo ou em curso. Experiência com operação de caldeira a SECRETÁRIA - Ensino médio completo. Experiência na área. Disponibilidade para trabalhar no horário
vapor com abastecimento manual ou informatizado. das 13h às 22h e sábados.

.

COORDENADOR PEDAGÓGICO - Ensino superior completo ou cursando Letras Inglês/Português. SERVENTE DE LIMPEZA - Disponibilidade para atuar em horário normal.
Inglês fluente.

COPEIRA- Disponibilidade para atuar em horário normal.

AUXILIAR FINANCEIRO - Ensino médio completo ou superior em curso. Conhecimento na função.

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Experiência como pedreiro ou carpinteiro, encanador, manutenção
predial e jardinagem.

.

CAL,DEIREIRO - Ensino fundamental completo. Conhecimento com indústria metal mecânica.

COMPRADOR - Ensino médio completo, informática básica, boa fluência verbal. Conhecimento em

compras de materiais para indústria metal-mecânica.

.

FREZADOR - Conhecimento na função.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - Curso Técnico mecânico ou elétrico,

REPOSITOR - Ensino médio completo. Para limpeza, abastecimento e organização de gôndolas.

RETIFICADOR - Desejável ensino médio nível técnico. Curso de metrologia, leitura e interpretação de
desenhos e cálculós básicos de trigonometria. Conhecimento em rebolos de retificação. Experiência na

função.

SOLDADOR - Conhecimento com solda MIG, MAG e Oxiacetileno.

TORNEIRO CNC - Desejável ensino médio técnico. Curso de metrologia, leitura e interpretação de
desenho e cálculos básicos de trigonometria. Experiência em torneamento de peças por comando
computadorizado .

VENDEDOR INTERNO - EnsinoMédio completo, ter disponibilidade para trabalhar das 14h às 22h e fins
de semana, experiência em ve 'as ou atendimento ao público e conhecimentos em informática.

I
"c
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'
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Rua"Vlc'tor Gaulke, n� 70, ba,irro Czerniewicz, p_róximo à SCAR e Ho.spital Jaraguá. ,
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Em o CORREIO DO POVO
•

FIM-DE-SEMANA. 14/15 DE FEVEREIRO DE 2009 IMÓVEIS-------------

Agora em

J
'

_, rag�g
A opção

, � .

MAIS PRATICA e mais ECONOMICA para
ter seu próprio negócio

A Jaraguá Business Center oferece toda a estrutura que você precisa
para por érn prática os seus planos. São salas totalmente' mobilladas em

localização central, o mínimo de investimento inicial, baixas despesas mensais e

a vantagem de Uma instalação imediata.

PÚBLICO ALVO

......._....................... �'ª�ylç-º�
• Disponibilização de endereço fiscal e empresarial;
• Recepção completa;
• Serviços de apoio administrativo;
• Salas executivas e de reunião;
• Auditório para até 25 pessoas;
• Internet banda larga e wireless;
• Telefonia digital;
• Recebimento de encomendas e

correspondências:
• Atendimento telefônico personalizado

INVESTIMENTO:
As salas já estão mobilíadas, com todos os

equipamentos e serviços necessários para o seu

negócio;

2° Grau Completo. Conhecimento em vendas externas.
Desejável noções de vendas com equipamentos e

serviços para informática.
VENDEDOR(A) INTERNO(A)
Conhecimento em projetos mecânicos e venda de

equipamentos. Disponibilidade para atuar em Corupá.
VENDEDOR(A) INTERNO (A)
Conhecimento em vendas interna. Noções de informática.
Disponibilidade para atuarem horário comercial.

TÉCNICAS
CALDEIREIRO(A)
Desejável conhecimento na função. Disponibilidade
para atuar em horário normal:
COMPRADOR(A)
Ensino Técnico em Mecânica. Desejável vivência na

compra de materiais mecânicos e elétricos.

Disponibilidade para atuar em Corupá.
COMPRADOR(A)
Desejável Ensino Superior Cursando em Logística;
Marketing; Administração. Vivência na função,
preferencialmente no setor movelelro. Disponibilidade
para atuar no bairro São Luis.

ENCANADOR(A)
Desejável conhecimento nà função. Disponibilidade
para atuar em horário normal.

FRESADOR(A) CNC
Conhe_çimento em fresa CNC: noções de leitura e

interpretação de desenhos mecânicos. Disponibilidade
para atuar no bairro Barra do Rio Cerro II.

FRESADOR(A) CONVENCIONAL
Conhecimento em fresa convencional: noções de
leitura e interpretação de desenhos mecânicos.
Disponibilidade de atuar no bairro Barra Rio Cerro II.

MARCENEIRO(A)
Desejável cnnneeírnento na função. Disponibilidade
para atuar em horário normal.
MECÃNICO(A) DE MANUTENÇÃO

Autônomos, Profissionais Liberais, Consultores, Associações,
Microempresas, Empresas sediadas fora de Jaraguá do Sul, Representantes
comerciais, Advogados, Engenheiros, Arquitetos, Estilistas, Decoradores,
Auditores, Empresas prestadoras de serviços e todos que desejam possuir um
atendimento telefônico profissional e um local para desenvolver seu trabalho,
reunir-se com seus clientes ou treinar seus colaboradores.

Conheça seu mais novo escritóriojlelosite:

www.jaraguaDc.com.br

ECONOMIACOM DESPESAS:
Redução de custos fixos (aluguel, água, luz,

telefone, IPTU, funcionários, encargos trabalhistas,
etc.), em até 70% do valor de um escrítório comum.

RAPIDEZ NA INSTALAÇÃO:
Sem maforescomplicações, em poucas horas

sua sala está à sua disposição.

Disponibilização de salas por
HORA, DIA, INTEGRAL

ou

PLANOS MENSAIS

is recursos.Melhores humanos.'

Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700
Disponibilidade para atuar em horário normal.
OPERAOOR(A) DE MÁQUINA FLEXOFRÁFICA
Disponibilidade para atuar no segundo turno. Desejável
conhecimento na função.
SERRALHEIRO (A)
1 ° Grau cursando ou completo. Conhecimento na função.
TORNEIRO(A) CNC
Conhecimento em torno CNC: noções de leitura e

interpretação de desenhos mecânicos. Disponibilidade
paraatuarno bairro Barra do Rio Cerro II.
TORNEIRO(A) MECÃNICO(A)
Conhecimento em torno convencional: noções de
leitura 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.

ADMINISTRATIVAS
AGENTE DE ATENDIMENTO
EnsinoMédio cursando ou completo. Vivência no setor
admnisfranvo.
BALCONISTA
2 Grau Cursando ou Completo. Noções de vendas e de
estoque. Disponibilidade para atuar em 2 turno.

PROMOTOR(A) DE VENDAS
2° Grau completo. Disponibilidade para viagem e para
atuar no estado do Paraná e Santa Catarina. Desejável
vivência da função.
RECEPCIONISTA
Desejável vivência na função e conhecimento em

inglês ou espanhol.
REPRESENTANTE COMERCIAL
Vivência na função. Desejável registro no CORE.
Disponibilidade para atuar no Norte de Santa Catarina
ou Vale do Itajaí.
VENDEDOR(A) EXTERNO (A)

Ensino Técnico em Eletromecânica Completo.
Vivência na função.
WEB DESIGNER
Vivência na função. Conhecimento em Photoshp e

Corei Draw, flash e html.
ESPECIALISTAS

ANALISTA DE.CUSTOS
Ensino. Superior Completo ou Cursando em Ciências
Contábeis, Economia ou Administração. Vivência na

área de Custos no segmento industrial.
ANALISTA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL
Necessário curso técnico Têxtil. Desejável Ensino
Superior em andamento e inglês avançado.
Conhecimento em confecção. Disponibilidade para
viagens.
COORDENADOR(A) PEDAGÓGICA
Ensino Superior Cursando ou Completo em Letras.
Conhecimento avançado em Inglês.
COORDENADOR(A) DE RESTAURANTE
Ensino superior completo em Nutrição. Necessário
registro no CRN. Conhecimento na elaboração de

cardápio e liderança de equipe em cozinha ináustrial.
GERENTE DE LOJA
Ensino Médio Completo. Conhecimento na função e

liderança de equipes, Disponibilidade para horário
comercial.

INSTALADOR(A) DE CENTRAIS TELEFÔNICAS
Atuar na área de telecomunicações, realizando

instalação e manutenção de centrais telefônicas.
INSTALADOR(A)
Desejável 2° Grau cursando ou completo. Noções de

instalações de PABX, rede, alarme e CFTV
NUTRICIONISTA
Ensino superior completo em nutrição e registro no

CRN:Conhecimento na elaboração de cardápios.
PROGRAMADOR(A) DE DELPHI

Desejável estar cursando ensino Superior.

www.grupometa.com

TRABALHO TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. CONSULTORIA. ESTÁGIOS
""

M

JARAGUÁ DO SUL

OPERACIONAL
ATENDENTE DE CARNES
Disponibilidade para atuar no segundo turno.
AUXILIAR DE COZINHA
Desejável conhecimento na função e 1 ° grau completo
ou cursando.
AUXILIAR DE ELETRICISTA
Conhecimento na função. Desejável Curso Técnico em

Eletromecânica em andamento.
AUXILIAR DE PADARIA

Disponibilidade para atuar no segundo turno.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Cursando 2° grau.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Disponibilidade para atuar no terceiro turno.
COSTUREIRO (A)
Desejável 1° grau completo. Vivência na função.
Disponibilidade para atuar em horário normal.
COZINHEIRO(A)
Disponibilidade para atuar em turnos. Desejável
conhecimento na função.
DEPILADOR(A)
Desejável conhecimento na função. Disponibilidade
para atuar em horário normal.
OPERADOR (A) OE CAIXA
Disponibilidade para atuar no segundo turno.
OPERADOR (A) DE CORTE
Conhecimento na função e com talhação.
OPERADOR (A) DE MÃQUINA .

Desejável Curso de Técnico em Mecânica ou Leitura e

interpretação de desenho em andamento ou cursando.
Noções com corte e dobra de chapas, prensa,
furadeira. Disponibilidade para atuar em Corupá,
OPERADOR (A) DE MÁQUINA
Conhecimento em máquina de guilhoiina e dobradeira.

Conhecimento em desenvolvimento de sistema em

Delphi.
PROJETISTA MECÃNICO(A)
Ensino Superior em ·andamento. Vivência na função
com projetos de máquinas. Conhecimento em Solid
Works.
SUPERVISOR (A) DE PRODUÇÃO - MALHARIA
Ensino Técnico ou superior completo ou cursando.
Vivência na função no setor de malharia.
SUPERVISOR(A) DE LOGíSTICA
Ensino Superior Completo em- Logística. Vivência na

função. Conhecimetno em informática. Disponibilidade
para viagens e para atuar em Navegantes.

GtlARAMIRIM

OPERACIONAL
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

1 ° grau cursando ou completo.
AUXILIAR DE ESTAMPARIA

Disponibilidade para atuar no primeiro turno.
COSTUREIRA(O)
1 ° grau cursando ou completo. Disponibilidade para
primeiro ou segundo turno.
VENDEDOR(A) EXTERNO (A)
2° Grau Completo. Conhecimento em vendas .externas.
Disponibilidade para atuar em Jaraguá do Sul e

SclÍroeder.
VENDEDOR(A) INTERNO (A)
Vivência na função. Noções de informática.
Disponibilidade para atuar em horário comercial.

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

.

CONTROLADOR(A) DE MATERIAIS
Ensino Téc, Mecânico em andamento. Conhecimento na

função. Noções dos idiomas alemão e inglês:
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CLASSIMAIS
,.

FIM·OE·SEMANA, 1·4/15 DE FEVEREIRO DE 2009

A PARTIR DE

• SENSO� DE CHUVA PARAACIONAMENto ,

ÃUTOMÁTICO 00 LIMPADOR DEPÁRA-BRISA
• FP.EIOS ASS. E MUITO MAIS.

307CC
CONVERSíVEL

�R$35.990
• MC>'TOR 1.6llW flEXOItATÉ 113CV
ÓlJ tAL RÉ)( PiAm sicv

ALéM DE OPCIONAIS EXÇLU�IVOS COMÓ
BANCOS R�ÉS1IDOS De CÔURO E AIR BAG
DUKO 1'((E;)t<JTAl Ef LATERAL

(47) 3274-1900

'"-

.
ri"

Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTALt
.

f'
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro· 1

I
UI

I

II BANêO PEUGEOT

Promoçào VZeroGr<lU, Zerode-taxa", 0% de juros para toda a linha Pi'ugtot 307. Unha P€ugeotl07 jenetc Peugeot)fJ7 PaSilon e PfUgt'OI207 EscapadeJ' Taxa O,99%a.m. na modalidade LeMing pelo PSA Final\(@:Arfendarm>ntoMe1{antl!SAcomentlUdade50%noplanode14 parcelas. Pata toda Unha Peu9ft1t 207.Passion ePeugeot 207 Iscapaee, na
modalidade coe ((rêdito Direto ao (on$�midcrl pelo !LJ:O{o flSA Finance6fcl5il S.A., taxa de 1,30% a.m mm entrada de SO% lIO plano de 12.1lilfCelas. Peuqeet 206Sensation, ra�a 0,99% e.m, cem entrada, mais 60 par{!?las de R$m,OO.�-Símll!�, modalidade leasing pelo PSA ünance AtrendamefllD Me1canUI SA, conSldefdlldo {I vekl.!lo P!!lIgeot
206 Selllatioo1.4l F!ex, 3 porias, pintura metãno Pn!to ?fria nea ano/modelo 2008/2008. Preço pública sugerido j)ilra vendolll vista d Partir deRS 27.300,00, todo o.SraloiJ (ex(I!tO lona franca de Manaus) romfrete incluso. Plano de 6IJmeses sendo: tntrada de RS 14.456,60 (52,95%) à v!Std, mais 60 panetas mensals totais fixas de RS 199,OO<om
vencimento d<I J� (primeira) parcela para 30dias. Taxa Interna de Retomo (TIR) de 0,99% a.m e 11,55% a.a am ((uno Efetivo Total) da operação de arrendamentc mer«lntil ê de 14,94% aa e 1,J7%a.m, cem inddélKja de ISSe TC inclusa na eH (Custo Hetivo TOlal). Valor total do veíwloil prazo de RS 32.396,60. Sujeito ii aprovação de crédito..As
(ondiljÕesadma poderão sei aheradasH' hcwer aherações significativas no mercado finan,eif�, semevso previo."'-5imulaçao, modandadf Leasing pelo PSA finarlCe Anendilmento Mefl:anti! SA, ccnsderandc (I veiculo Peupeet 207XR 1.4l ReK, 3 portas. pintura sólída,ano/mooelo 200812009. Pleço publkõ sllgélido pala venda ii vista ii partirde RS
35.990,00, todl>o Srasil (exceto Zona Franca de Mafl<lus) mm frete leousc. Plano de2.4 ml!S�ssendo: En:r�diI de RS 17.995,00 {SO,OO%} ii v�talmas 24 parcelas mensais lotais fixas �e R$891,61 com vt'ncimento da,. (primeira) parcela para90 dias, rara Interna de Retomo (riR} deO,99% amo e 12,S4%a.a, ii CEI íCusto Efetrro lotalj da cperaçãe de
arrendementc mElcantil éde IS,7S%il.a e123%a.!n, rem inüt!êncilt de ISS e TC inclusa nam (Custo [letivo Total).Valflrtotal do veiculo a prazo de RS �9.393,64. Os eq;lipamel!loç'llildos�oitensdt'.série da versão Peugeot201 XS Automáti(iI 1.6L 16V Flex· S portas - i1nllfmode!o 2008/1009. f, e)(olha do item opciona!air ba9 dupIQflon�! e lateral
está vinculadaao·item ballCQSlt'vMtidos de (Ouro, evüe-verse, e são i!fflseJlclllsiVosparaa versáo X5 Autom.itir.a 1.61. 16VAex, 5 portas.�muJi!Ção, madi!Uda!!e (1)( - rédlto Dlr\'laaoConsumidorpl'loBanco Peugt'ot, (oll$ideranoo o veiculo Peugf.Ot 207 PaiS/ati Xl{ Vlt F!ex.4 j')nrtas/ pintura só1idil,annlmndelo 200812009. p� público sugerioopara
vend1 a vlsaapartir deliS J9.490,OOpitli) 10000 BIasi! (exceto lona Franca deManaus) com üete induso. Plilllode 11 mesesendo: Enl"l"dilde 19.74S,OO{50%)à vista, mais 12 pcmelasmen�i�tatais fixas de !IS 1.915,33 mm vendmento da 1 (primeira) pa/(cla pafdl){}dí�.1axa Interna deRetarno (TIR) de 16,76%a.� e 1,30%a.m., a CEI (Custo Efetivo
Total)_ da operaçao de finandamentoede 24,24%raa e 1,83% am, com indd@-n(iadeIOFde3,096a.aparaPessoaFisiça(ocustodoIOFadicionalde0,38% está lnduídono (oefiOente). Valor total do ve/ro!o a pr.uo de RS 42.718,%. !.inha de utilir,j,ws Peuqeot apronta entrega, ptt><;os I.' condições favor consultar uma das (ooreslonárias Strasoourg.
PeugeotJ01 C(- (onvm�e! - Completo.;. lreios ASS I.' Ai!bag dupln- Bancos de Ieuto - Mode1o.: 2008 - ?feço ii partir de RS 135.000,00- tnuada de RS 72.500,00+ saldo de R$ 61.S00,OOe JAC de RS 638,00", Total de RS 63.138,OOl!rn.24lJezes de RS 2.630,96�e.m jUfOS. Tooas as (olldiçôesadlTlc"l ciradas, modalidade teaslng e modalidade CO(
(Clédito O!leto ao COflSumitlor), esrâc Si�eililS" a ap'rov�o de trédko e pGói!l� se elteecasse hauvetem a!tera�ões sigllifi<ativ(I' no meradofinan.celro,.sem aviw previa útl)Que nacional das cOfl(ession�rias Peugeot partitlpantes: Untla Peugwt307 ·500 unidadl!s; Unha ?eugeot 20] .� 500 u.fli(!ad�; Peugeot206 Sensa[ion lAl Fle�, 3 j}Oltas,
atloJmodelo 20081.2008, pintura metálica preto perfil nee- 5Ounidildes. Prazo devjg�fl(':ia da pmmoção de 031'0212009<1 02J03n�, OI.! enquanto durarem os estoques. fotos�omente para fins ilustratwm. Nâo cumulativa �ra outras promoções. Pdfa mais informaç�s �obre pie�o5 e {ondiçôesespedals, consulte a Rede de (oll(essionanas Peuqeer
part.idpalltes, ligue pala 0800-7032424 ou a(BSt.www.pell9eot.com.br.OuvidOllado êanco Peu�t !iyue pala 0800·7719090. ,.-

••••íii1i1i. De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 13h.· www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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VEíCULOS--�---------

New Cillic LX5 .2007
COMPLETO + ASS R$ 54.900,00

Consórcio

UNIÃO
IMÓVEIS - CiIIlBOS -MOTOS

ICRÉDITO II
l;let.M,uum
Q*i,ri'ltltM

..•.. �..�. , :

335",58 • 40674

422,79 508,46

I R!ji 60.000,00 503,38·_·• 610,13

R$ 83,000,00 696,34 • 844,01

I R$ 97.000,00 813,79 986,37 I

I RS 113.000,00 948,03 1.149,07

I 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

I
R$ 167.000,00 1.401,07 1.698,19
R$ 186.000,09' 1.560,47 1.891,39

I RS 200.000,00 1.677,93 2.033,76
- - - _. ---

Biz 125 KS R$ 122,60 YBR 125 K R$ 127,80
CG 150 KS R$ 122,60 XTZ 125 K: R$ 163,80
NXR 150 Bros KS R$ 163,40 CBX 250 Twister R$ 217,40
Fazer 250 R$ 239,80 XR 250 Torna!io R$ 238,80
XTZ 250 Lander R$ 253,80 NXR 400 Falcon R$ 301,80

. correção através da tabela do fabricante

Agende uma visita
.

3371·81.53/9186·7223

Novos e seminovos. Antes de comprar seu carro
novo ...Consu lte-nos

Fone: (47) 3370 ..3�15
Acesse nosso dite e confira nossas ofertas

www.fachiniveiculos.com.br
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* Entrada Clube Atlético Baepeí1di

3275-0045
3275-1055

[-MAISOPÇÕES---�
------------

i ASTRA GL 2P GNV 99

II ASTRA SEDAN GL 1.8 99
, BLAZER DLX 2.2 gnv 96
i VECTRA GL compl. 00
I. VECTRA GL compl. 97
I CELTA 4p com ar 07
; CELTA 4P04
I CELTA 2P 05.

•

i CORSA SEDAN 16V AR + DH 01
i CORSA SEDAN 00

I g8����D4tf'��1
1 GOL G4 2P ar'+ opcs 06

I �gt �m.l:� 1�� :� 81
II GOL s�e:ciaI99·

.

" STlLO COM TETO 06
I PALIO 4P FIRE FLEX C. AR 07
I PALIO WEE. HLX ,1.8 flex compl. 05
I PALIO WEE. CITY1.5 8v compl. 99

I ��tig m�� a�l{ l���803
i PALIO EDX 4P. 96
I UNO CS 89
i ECOSPORT XLS 1.6 05
I FIESTA personaltt completo 04
I FIESlA personalit c/ar 05
i KA CLX 1.3 vitro trava + opcs 97
I KA GL 0lfs + vidro e trava 97

I gg��i�R U �j
I ESCORT GLX compl. 97
I ESCORT1.8 GNV 96

i }ill�?rs��28
IM. BENZCLASSEA 19001
I BMW32512P94

i CLlO EXPRE. 1.6 compl. 07
CL.IO 1.0 compl.-DH 04

i!
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A FORD NAO ESTA PARA BRINCADEIRA.

FORD FUSION 2.3L -

69.000
BONUS MAIOjt
QUE A REDUÇAO

.

DO IPI

R$ 39.900 Ar-Condicionàdo
Direçã Hidráulica

Vidr s eTravas Elétricos Rs47.'155
Ar-Condicionado

Direção Hidráulica
Vidros eTravas Elétrk:os

FORD FOCUS HATCH 1.6 COMPLETO FORD ECOSPORT 1.6

DONODA
CATEGORIA

.�

Moretti Automóveis Ltda (47) 3274-2800 Rua Henrique Piazera, 199 - Centro - Jaraguá do Sul
.

fordmoretti@morettiauto.com.br

Promoção 'Agora é a melhorhOla para você comprar um FOIdZero'lválida até 16/02/2009 ou enquanto durarem os estoques). Ford Focus 1.6L 2009 (cat MAD9) a partirde R$39.900,OO à vista. Ford EcoSportXLS 1.6L !;at ESD9) a partir de RS 47.155,00
à \�sta. Ford Fusion 2.3l20091cat UAA9) a partir de R$ 69.000 à vista. (1) Novo Ford FocusSedan 2.0L (cat 88221 a partir de RS 55.810,OOâvista ou financiado com Taxa O%a.m, 50% de entrada eSaldo em 24 meses na modalidade Leasing com 30 dias

de carência para pagamento da l'parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos OSS). Custo Efetivo TotaIICET) a partir de 0,19% a.m - 2.32% a.a através do Programa da Ford Credil. (2) Toda linha Fordtom Zeroda Entrada, Saldo em até 60 Meses e taxa

de juros de 1,85% a.m. - 24,60% a.a na modalidade Leasing com 30 dias de carência. Custo Efetivo TstallCETj a partir de 1,95% a.m -26,12%aa através do Programa Ford Credit*. Para este cálculo, foi considerado o valorfinanclado do Fiesta Hatth 1.0L

2009 - cal. FAK9 - (R$ 26.8noo) com Zero de entrada, financiamento na modalidade Leasing em 60 meses com carência de 30 dias para pagamento da l' parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos IISS).Condição de Financiamento não cumulativa.
, Não abrangem seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. Estas condiçães de financiamento podem oscilar de acordo com a região e o

perfil de crédito do consumidor. Estas alertas não abrangem os veiculas destinados a locadoras, auto-escola, autarquias e órgãos públicos, táxi, test-drive, transporte de passageiros ou q�alquer outra modalidade de venda direta. Contratos de Financiamento

Ford Credit são operacionalÍllldos pelo Banco Finasa BMC S.A. A Ford está dando no Fugion urn incentivo superior ao valor percentual máximo de redução de IPI anunciad� pelo governo. Imagens somente para fins ilustiativos. As infurma�s e ofertas nesse

anúncio substituem e' invalidam o anúncio publicado em 10/02/2009.

CARTÃO FORD U�JICAR[}. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até R$10.000 em descontos na compll! ae ser Ford Zere,
captais. ffl!lIÕOSlIlItfO!lOÚl/il1ll3: 4004-19tiO 1_1".alida...:0!!0072819tiO '.

VIVA O NOVO
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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�i· "1Liberte JOINVILLE,
(47) 3145-3145

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

ITAJAí
(47) 3341-3341

BLUMENAU'
(47) 3144-3l44
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·�de

tsadição.em.
. JwuuJu4 da Sul

.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
-

1014 - Centro
(em frente Posto Marechal)

,3370-8622
3372-0048...-, CI

VEICULOS

www.hpjs.com.br

Palio 1.0 Fire 4pts 2004

R$ 19.800,00'

TITAN KS 150, 2005, PRETA,

R$ 3.800,00

_-
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ASTRA SEDAN 1.8BRANCOali,
tanque cheio + transfe�ncia gr-átis

PALIOWEEI(END AD. 2OB&
tanque chel0 + transferência grátis

ti ptlttirde'a partir de

Uno Mille Srnsrt

" ;Corsa Sedan lO Astra HB 4 Portas AUv. 07/07

CorsêlWind Celta lO 2 Portas 02/02

gQls Plus 16V Celta 5 Portas 'Super 02/03
. �

Fax 1.OPlus 2 PortasHom:l;tFit LX 1.4 03/04

Vectra Sedah'Elegante
Corsa Hatch Joy

'(;011.0:4 Portas Corsa Hatch 03/04
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Engates de carretas*,""l�
P�ra todo os modelos
- Pick-U s e Automóveis

COM'�RAMOS CARROS
ACIMA DE-2001

(47) 3273 ..8600

Caixa THULE
Para todo os modelos

As Thule são bem planejadas pelm
,

solucionarmuitos problemas de Jnmsporie"
com capacidade de 360lts de bagagem.

Conforme lei federal n° 950� CTB , resolução-197.

_ Revendedor Exdusivo
Os acessórios Thule tomam mais fácil'aq>en-,.eRkiril.�

==----==�--------------�
-,

#tC*'#tCO
PaÚão pela Bventum

IHUg® VOLPATO
CA.IIIl.0CK I!'\tMliii\lSCAPOTAS
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• COMPRA • VENDE • TROCA • FINANCIA

VEI (ULOJ MULTI-MARCAS TODA LINHA OKM
• Rua Angplo Schiochpt, 144 - Jaraguá �o Sul - se

Meninas/S Estrelas

Venha conferir nossos seraiçosl
(047) 3376-0,251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Vendo trator
VALMET 735

(fruteiro) 4 X 4
ano 2000.
Tratar (047)

, 9998-00.82
I,

LOCADORA DE
MAQUINAS PARA

. PERFURAÇÃO DE
SOL (ESTACAS
TIPO BROCA).
Tratar (047)
9998-0082

icici<it
Com novas gatas na casa

RAlSÇA iniciante *
Estilo MENININHA

.

RAQUEL! iriiciante*Estilo SAPECA '

RAFAELA iniCiantti*Estilo SENSUAL

MONICA iniciante
..Estilo SAFADINHA *

mos motorista que leva e traz

147) 9624·8410*
Atendimento 9hOO a 1hOO I Temos local

._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _

1

I

,I

I

1

Atendo mulheres '

e casais, para
atendimento
durante o dia.
Interessados:
8848-8875
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Rodízio = R$ 15,00 .

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

';

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

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

,
O CORREIO DO POVO mFIM-OE-SEMANA, 14/15 DE FEILEREIRO DE 2009

�

I

ELIMINAMOS IAIATAS • RArOS
. CUPINS • 'OIMIGAS • MOSQUITOS-

. ARANHÀS. ETC•••
"MPEZAS DE -

- RESERVATÓRIOS.
DE ÁGUA

gcp@guarapragas.com�br
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k_Wc. Xl_ I PIaa lIãe (s/YII)
lII'II!miIriia 2GI I III 12U I Giarador oro

&tM" I l!D Ir Samtung
De R$ L290,00 por

RS l.120,OO

Proc.lntel Oual (ore 2200 1.8Ghz I Placa Mãe (s/v/Q
Memória 4GB I HD 320GB I Gravador OVD

Kít 04 baías I lCO 19" Samsung
De R$ IA90,00 por

R$ 1.391l,OO

Rua (Àlrotlel Pt4cópíD &mes de 01ívtim, UU
Cém(o -laratuá do Sul - Fone: (47) 331I-Ll&&

,
'

www.oclrreiodopovo.com.br
, ,

o Cartão Correio + é entregue gratuitamente para cada assinante, sendo um por assinatura,
transferível e com 12 meses de validade. Dev!lrá ser reli,rado no Jornal O Correio do Povo.
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FIATZE

NAJAV
-,

NOTEBOOK
Na compra do seu FIAT JAVEL ZERO KM

você leva pra cose um NOTEBOOK novo".

'Este enuncio anulo os anteriçres. Corras que particípam desta promo�ão: Pali� Weekend Adventure, CHASSI: 4263887 - Polia Weekend Trekkinq, CHASSI: 4264449 - Stilo Flex, CHASSI: 3087557 - Stiló Sporting Dual,
CHASSI: 3088038 - Strada Fire CE Flex, CHASSI: 7121733 - Strada Treeking Flex, CHASSI: 7128711. Na compro de qualquer um dos veículos zeroKm relacionados acima, no FIAT Javel, você ganha um NOTEBOOK

modelo e marco determinados pelo Jcvel, Esta promoção évólida até 28/02/2009 ou enquanto durarem os estoques. Terá direito 00 prêmio negociações sem troco e sem descontos (preço de fábrica). Todo a linho Fiat com

�edução do IPI poro todos os veiculas zero Km em estoque. Esta promoção pode ser revogada sem aviso prévio. Todos os imagens são de caráter ifustrativo.
. .

FATURAMENTO DIRETO DE FÁBRICA: PRODUTOR RURAL :I FROTISTA fi PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

I
AUTOFEl!C!DADE!

JAVEl Concessionurio fiAI Rua Expedicionário João Zopelln, 214 - fone 3274 (HOO -�roguó'do Sul- se - www.jovel.com.br
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AR OH VfE LDT FN ABSW pp

AR OH, VfELDT 'A.BAS ABS FN AD CDW PP

AR OH VTE LDT�,BAG OUP FN AO W PP osos

AR OH VfERO lDTPP 00I0O

AR OH VlE OTW ' 01tt>1

AO PORTA LATERAlW' 03/04

lDTWPf>

2006, Prata, Flex, Ar-quente, Limpador e
Desembaçador Traseiro, CD Player.

2007, Prata, Gasolina, Ar
condicionado, Direção
Hidráulica, Desembaçador
traseiro,

•
2005, Preto, Gasolina, Ar-condicionado, Vidros e

Travas Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Bodas de Liga-leve, CD Player.

PRONTA ENTREGA e EMPLACADO!

20tJ9, O KM, Vermelho, Ar-cohdicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e
Desembaçador Traseiro.

'

.' 2007, Prata, 07 LUGARES, Gasolina, Ar-condicionado
Digital, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Aír Bag, Freios Abs, Rodas de Liga-leve, CO
Player, ,Limpador e Desembaçador Traseiro, Bancos em

Couro, Piloto Automático.

2007, Automático, Cinza, Gasolina. 28.440 Km, Ar
condicionado, Direção Hidráulica. Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Alarme, Desemba,cador Traseiro, Freios Abs, Air
Bag II, Píloto Automático, Rodas Liga-leve, CO Player cf

.

.Dísqueteira pI 6 CD's e Controle no Volante, Faróis de
Nebtina, .

'

Mauro
>e-�#nM> ��

v e"í c u los'
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3370-8622' - 3372-0048
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19:30H
BANDA

MINISTÉRIO DE MÚSICA
-DiscíPULOS

PRESENÇAS: PADRE e PASTOR

SHOWS

DG: 21:00H'

GR & ES: 22:30H

DESENVOLVIMENTO· PRODUÇÃO
RÚBIO.!FEIRAS & SHOWS

www.rubiofeiraseshows.com

!
.

VEícULOS----------------,---

JARAGUÁ DO SUL se
_

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - BARRA DO RIO CERRO
PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU - ÁGUA VERDE
PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃÓ • CENTRO
PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS· CENTENÁRIO
JORNAL'O CORREIO DO POVO
MICRONAUTA INFORMÁTICA ( FRENTE AO CARTÓRIO)
RÚBIO.!FEIRAS & SHOWS (ED.Marcatto Center)

.GUARAMIRIM SC

PARÓQUIA BOM JESUS· CENTRO

CORUPÁ SC- AMIZADE 99,9 FM

. -OUTRAS LOCALIDADES ENTRAR

EM CONTATO PELO FONE

Oxx47 3376-9614

INGRESSOS:
R$ 10.00 - 16/02 até 16/03
R$ 15.00·17/03 até 27/03
R$ 20.00 • 28/03

'

BARRA VELHA SC
PARÓQUIA DIVíNO ESPIRITO SANTO

JOINVILLE SC

LIVRARIA EVANGÉLICA REMA.
R: 15 de N_OVEMBRO N° 619,. CENTRO (fundos)
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BLOCO
�

Marcelo Müeller e Jailson Angeli passaram ontem por uma sessão de depi
lação (pernas, axilas, peitó e costas), visando usar o fantasio de colegial, no
desfile do Bloco Dos Sujos, em Jaraguá. Putz, era só o que me faltava! .

CURVES'
As modernetes do cidade já estão op
tando pelo badalado Curves. A novo

academia instalado recentemente em

Jaraguá. Com um estilo totalmente
diferente, ·tem valorizado, e muito, o

tempo dos alunos.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu amigo Laér
cio Bruns, o popular Leivinha. Ele,
00 Iodo do esposo Mario, lê todos
os dias o coluna poro ficar íntor
modo sobre os babados do região.

, ,

NAS RODAS
,, As pessoas têm � PaFa. os menos avisados. No pró-

•

.' xlmo dia 13 de março o poderoso
uma' eorse em comum:" Subway, fast food especializado
sõo todos diferentes .em sanduíches natura ris, inau-

ROBERT lEND . gura em Jaraguá do Sul mais uma

franquia.
BIN.NNNGO!
Tem uma senhora, do classe dos bem
nascidos de Jaraguá, que dedico todos
os suas tardes poro uma boa jogatina:
Até aí tudo bem. O problema é que o

dondece está levando o· passatempo
muito o sério. A turma língua de ve

ludo espalhou: ela já gostou todos os

suas economias, emprestou dinheiro
do banco e está andando o pé. A fa
mília está em polvorosa. Só tomando
mesmo minha dose bem geladinho de
Veuve Clicquot Brut.

BABADO
'Chegou 00 fim o namoro de C.n
tio Schmitt e o joinvilense Cleiton
Peixe. No sóbado encontrei elo
todo animado. Feliz com o se

paração, o loiro preferiu badalar
na-.festa do casal amigo leila e

Roberto Bartel, no urbe, o ir poro.
o praia do dos Amores brindar o

. aniversário do ex-amor.

• Não ousem esquecer! Amanhã,
mais conhecido como sábado, Ro
gério Blank recebe o merecido coro
de parabéns.

• Silvio Piazera é outra mulher'
que todo o sociedade deve respei
to pelos seus constantes trabalhos
voluntários,

'

• O meu amigo Cide, do "Cide Mo
tos", já não esconde mais de nin

guém que foi flechado pelo cupido.
Embora ele tente esconder o lave
secret, o nome dela. é Adriano. Os
amigos mais chegados garantem:
até o final do ano, ele posso o usar

algemo de dedo.
.

.. FEUZ
A bonito estilista Barbara Unhares
e Renato Burow circulam no maior
grude entre os points do cidade .

A goto está feliz lIó vida com o

amor!

A bonito Joice Rubio lonto e Leandro Schmiickel Gonçalves cosam
se hoje, no Igreja Evangélico Luterano. A recepção será em grande
estilo no salão Arno Henschel, no Boep�ndi.

PLATÔNICO .FAíSCA
Uma personal soradérrima, com os coxos Por favor, não convidem poro dividir
mais bombadas do cidade e selterls-

.

o mesmo mesa o secretário do Secre-
sima, está despertando olhares mais taria de Desenvolvimento Regional
intensos de um empresário do cidade. (SDR), Lia Tironi,e o ex-deputado,
Segundo ele, se o affair acontecer levo Ivo Konell. O caldo pode entornar.
o !'laço poro o altar. Então, tá! Não me perguntem o motivo.

. atroçoo maior
Ué hoje no

London!

\. .• <,
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LUIZ MARINS, 'CONSULTOR
E PALESTRANTE

ECONOMIA------�---

Três atitudes simples
para enfrentar a crise

Só se fala em crise. Reunimos um grupo de pessoas
- empresários, funcionários, prestadores de serviços, con
sumidores - para discutir quais atitudes simples as pes- ,

soas e empresas poderiam ter para, se não for possível
, vencer a crise, pelo menosminorar os seus efeitos. Veja a
seguir os principais comentários;

1. As pessoas e empresas precisam cumprir o que
prometem. Os membros do grupo· disseram que em

tempos de maior díficuldade, empresas, prestadores de
serviços e mesmo colaboradores de uma empresa preci
samredobrar o" esforço para cumprir o que prometerem a

clientes (internos e externos). Agora, como nunca deveria
ter sido, não é hora de faltar com a palavra. Agora, como
sempre deveria ter sido, é hora de surpreender e encantar

,INDICADORES

ainda mais o cliente, fazendo o que ele não espera, isto
é, antecipar a entrega;' chegar um pouco antes da hora
marcada; atender no horário, etc.;

2. As pessoas e empresas devem falar a verdade em
qualquer circunstância. Também aqui o grupo confir
mou o que mostram.nossas pesquisas - veja o site www.
marins.com.br - de que "atendimento excelente" é antes
de tudo "falar a verdade em qualquer circunstância". Se a
empresa ou prestador de serviços, por alguma razão, não
puder cumprir com O que havia prometido, deve falar a
verdade a seu cliente e jamais se esconder ou fugir dele. O
grupo deu o seguinte exemplo: se ummédico-ou dentista
tiver que atrasar uma consulta e ligar' ao cliente dizendo,
que terá que atrasar, o cliente não se irritará tanto quanto

,

chegai no horário e ficar esperando na sala de espera sem
saber sequer se omédico ou dentista está no consultório.
Assim, fale a verdade, e o cliente agradecerá.

3. As pessoas e empresas devem visitar clientes, li
gar" colocar-se à disposição, demonstrar interesse em

ajudar o cliente. Mais, do que nunca,' agora é hora de
mostrar ao cliente que você está comprometido com o

sucesso dele e, portanto, à inteira disposição para ajudá
lo no que puder para que ele ultrapasse a fase dificil que
possa estar atravessando. Não é hora de se esconder. É
hora de se comprometer com seus clientes. Eles se lem
brarão de você quando a crise passar.

Coloque em prática estas três atitudes simples.
Pense nisso. Sucesso!

CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial(R$)
Euro (em US$)

COMPRA
2,263
2,918

VENDA
2,266,
2,922

VARIAÇÃO
-1,05%

r----------1

�1,10%

Plano de demissão

para 62,mil na GM
Empresa oferece US$ 20 mil de indenização
A 'General Motors ofereceu

um plano de demissão volun
tária para 62 mil trabalhado
res sindicalizados nos Estados "

Unidos, dois dias depois de
anunciar a demissão de dez
mil funcionários pelo mundo.

Segundo a empresa, o objetivo
é desligar outros 11 mil em

pregados.
A empresa reclama que os

salários dos funcionários liga
dos ao principal sindicato nor
te-americano do automóvel, o
'UAW (United Auto Workers)
é muito alto, porque os acor

dos foram definidos há,alguns
anos. O objetivo da medida é

permitir à empresa contratar GM ainda não tem estimativa de quantos funcionários võo aceitar o plano
novos operários com salários
e com custos sociais menores.

Em São P�ulo, a TRT (Tri
bunal Regional do Trabalho)
decidiu que demitidos .pela
montadora da fábrica de São

José dos Campos terão direito
a receber seis meses de salário
e benefícios integrais. A GM
ainda está avaliando se vai re-

.

",orrer da decisão,

EDITAL
CONVITE N° 001/2009

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Assessoria Técnica Especializada em Cálculo Atuarial para Q Regime Próprio
de Previdência Social dos servidores públicos do Municipio de Jaraguá do Sul (FMPS) e
do Plano de Assistência (FMASA), fundos administrados pelo ISSEM - I(ljSTITUTO DE
SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JARAGUA DO SUL.
TIPO:'Menor Preço Global
REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 11:00 horas do dia

,

27 de Fevereiro de 2009, na sede do ISSEM - Instituto de Seguridade dos servtoores
Municipais, situado na Rua w'alter Marqúardt, 623, sala 4, Bairro Vila Nova, Jaraguá
do Sul- SC.
ABERTURA DOS ENVELOPES: ás 14:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 2009, na
sede do ISSEM - Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais, situado na Rua
Walter Marquardt, 623, sala 4, Bairro Vila Nova, Jaraquá do Sul- SC.

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo poderá ser obtido no endereço abaixo.
ISSEM - Instituto deSeguridade dos Servidores Municipais de Jaraguá do Sul
Rua Walter Marquardt, 623, 'sala 4, Bairro Vila Nova

.

CEP 89,259-700- Jaraguá do Sul- SC. r

INFORMAÇÕES: Informações e esclareeirnentos poderão ser obtidos no seguinte ende

reço: Rua Walter Marquardt. nO 623, Sala 04 ou pelo fone/Fax Oxx47-3370-8650 ou pelo
e-mail deise@issem.com.br.

Jaraguá do Sul (SC), 16 de Fevereiro de 2009.

FRANCISCO RODRIGUES
,Diretor Presidente do ISSEM

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JARAGUÁDO DO SUL - SC

EDITAL.DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
, GERAL ORDINÁRIA PARA ELEiÇÃO DA DIRETORIA

EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL
A Presidente da Associação �ecreativa dos Servidores' Públicos Municipais de Jara

guá do Sul· ARSEPUM, Sra. TACIANA TECILLA GESSNER, com fundamento no artigo
5� do Estatuto Social da entidade, convoca os associados efetivos de carreira, ativos e

inativos, da Prefeitura Municipal, dasFundações, das Autarquias Municipais, d� Empre
sas de Economia Mista Municipais e da Câmara de Vereadores Municipal; quites com

suas obrigações sociais com a associação, para votarem na Eleição da Diretoria Executi
va e Conselho Fiscal da entidade, a ser realizada no dia 31 de março de 2009. no horário
das 08hOOmin às 11h30min e das 13hOOmin às 16h30min, nos locaisaserern divulgados
pela Comissão Eleitoral, a qual Se regerá pelo Regulamento Eleitoral publicado nas re

partições públicas, além das seguintes normas abaixo relacionadas:
1, A eleição será coordenada pela Comissão Eleitoral nomeada para este fim pela Porta
ria 01/2008 e composta pelos seguintes membros: FATIMA DUARTE, LlANDRO PISKE
e SUSAN MARIETE SCHMITT,
2. O registro das chapas, deverá ocorrer entre os dias 09,10.11.12 e 13 de março de

2009, no horário das 08hOOmin às12hOOmin e das 13hsOOmin às 17hOOmin, na sede da

associação.
3. Os cargos para candidatura à Diretoria Executiva e Conselho Fiscal são os constantes
do Estatuto Socíal e divulgado no Regulamento Eleitoral.
4, Poderão candidatar-se todos os associados em pleno gozo de seus direitos que ma

nifestem consentimento em concorrer apondo sua assinatura no respectivo pedido de

registro de chapa,
-

5. O associado poderá concorrer somente através de uma chapa,
6. Não serão admitidos votos por procuração e somente poderão votar os associados
quites com suas obrigações sociais,
7. O voto será dado à chapa e assim computado, não se levando em conta eventual

votação nominal para determinado candidato, elegendo-se a chapa que obtiver a maioria
dos votos,
8. Aposse dos eleitos será no dia 1° de abril de.2009, às 20hOOmin na sede da associação.

Jaraguá do Sul, SC, 13 de fevereiro de 2009.

TACIANA TECILLA GESSNER -,Presidenta
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TRAGÉDIA

Avião' cai sobre casa em Buffa-Io
..

Queda matou todos os 44. passageiros, quatro tripulantes e um morador
teve acesso à comunicação en

tre o controle aéreo e o piloto,
a aeronave desapareceu dos
radares dois minutos depois
de ter sido autorizada a pou-

'

saro Há suspeita de que o mau

tempo, com chuva e vento

forte, possa ter influenciado o

acidente.
�
-'

NOVA YORK

A queda de um avião da
Continental Aírlínes sobre'
uma casa perto do aeropor
to de Buffalo ontem, em

Neiva York, matou 49 pesso-
.as, Todos os 44 passageiros
e quatro tripulantes a bordo
do avião morreram, além de
uma pessoa que se encon-

trava no local do acidente, TRAGÉDIA
na área' urbana de Clarence Doze casas pegaram fogo
Center. O vôo 340i, operado após a queda do avião. Ma

pela subsidiária Colgan Air, radares tiveram que ser leva
havia saído de Newark, em dos para hospitais e centros '

Nova Jersey, com destino a de emergência para serem

Buffalo. atendidos. Testemunhas dis-
O avião, um bimotor do seram que ouviram um gran-

, tipo Dash, caiu por volta das I de barulho, seguido de uma

22h20 (01h20 de ontem no ' explosão. .Algumas disseram
horário de Brasília), a cerca de ter visto o avião cair de bico.
16,5 quilômetros do aeroporto Duas pessoas que estavam na

de Buffalo. Segundo a rede de casa atingida pejo avião con

televisão americana CNN, que seguiram escapar.

Brasileira atacada na Suíça
não,estava grávida, diz polícia
A polícia de Zurique infor- -; e que teria ela mesma feito os

.

mau ontem que a advogada
brasileira Paula Oliveira não

estava grávida quando foi ata
cada por supostos neonazistas '

na última segunda-feira na

Suíça, de acordo com infor

mações publicadas pelo jornal
"Tages Anzeiger". .Paula, que
se disse grávida de 3 meses

de gêmeos, disse ter 'abortado
após a agressão sofrida.

O diretor do Instituto de
Medicina Forense da Univer
sidade de Zurique, Walter Bar,
afirmou, a partir de exames de

legistas e ginecologistas, que a

brasileira não estava grávida

ferimentos em seu corpo. O
tom da' imprensa suíça é de

desconfiança quanto à versão

apresentada pela brasileira.
Em meio à comoção causa

da no Brasil pela agressão, o

governo brasileiro anunciou

que poderá levar o caso ao

Alto Comissariado de Di
reitos Humanos das Nações
Unidas. "Eu acho que nós
não podemos aceitar e não

podemos ficar calados diante
de tamanha violência contra
uma brasileira no exterior",
disse o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.

Presidente afirmou que Ó Brasil nõo pode ficar calado diante dessa violência

Doze casas pegaram fogo. Moradores tiveram que ser levados para hospitais para serem atendidos

Plebiscito decid:irá futu:ro'cde Chávez
População vota amanhã a favor ou contra. reeleição ilimitadano país

O presidente Hugo Chávez
encerrou a campanha em fa
vor da emenda constitucional

que introduz a reeleição ilimi
tada com um apelo em forma
de prognóstico: "O 'sim' deve

ganhar por 'nocaute", anunciou,
ele, referindo-se ao referendo
amanhã. Chávez disse ter rece

bido pesquisas que indicam sua

vitória, SE;)m dar detalhes, por
que a lei não permite sua divul

gação nas vésperas da votação.
Chávez disse, que seu futuro

político será definido amanhã.
'� partir de 15 de fevereiro, só
o povo colocará e tirará gover
nos", celebrou o presidente; no
cargo há dez anos. "Domingo
vocês vão decidir meu destino

político, e se saberá se Hugo
Chávez fica ou vai", drama
tizou o presidente, que 'disse

que falaria pouco e discursou

porl1140;
, Milhares de pessoas tingi

ram de vermelho as avenidas do
centro 'de Caracas para apoiar a
emenda constitucional.Amaio-

, ria trazia camisetas, bonés, 'co-
o letes e bandeiras indicando que
trabalham para algum órgão ou
programa social do governo ou

,

estudam em escolas públicas.

Presidente afirma que está pronto para governar até o ano de 2019

o, blo-
queios e", f cio., que não:

s�"otrevom, nós'e�amos pronlps para
enfrentó-Ios. A Venezu�la teró paz, nós
somos portador�s da paz, eles sõo os

portador:gs da violência",'acrescentou
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LEITURA, NOVAS
AMIZADES E

CONHECIMENTO
Essas são algumas das

propostas da professora Rosemere
.

para os alunos do 2° ano
JARAGUÁ DO SUL

As aulas não haviam come

çado para a turma do 2° ano, da
escola Anna Towe Nagel, e ainda
nas férias o primeiro contato com

a futura professora aconteceu. Foi
uma surpresa quando um envelo
pe chegou à casa de cada um dos
25 novos alunos da educadora Ro
semere Clementina. A experiência
para a maioria das crianças nunca
tinha ocorrido. Ganhar uma carta
e conhecer a mestre antes do dia
9 de fevereiro, data do início das
atividades escolares, na rede mu

nicipal de Jaraguá do Sul.
, Com a intenção de conquistar

os. pequenos, Rosemere escreveu.

um bilhete. O recado dizia para'
cada criança montar as peças do
quebra-cabeça que havia no enve

lope. Logo em seguida, depois de
�'

; minutos com a cuca funcionan
do, a carta' da futura educadora

ficaria montada e pronta para ser

decifrada. A seguinte mensagem
empolgou os alunos: "

... contos,
fantasias, jogos, leituras, novas

amizades e.conhecimento ... ".
.A 'brincadeira' criou expecta

tiva nas crianças e aumentou a '

ansiedade para que as aulas co

meçassem.iO convite deu certo.

Chrystian: Bonomini, 6, contou

que montou e colou os papéis. O
resultado .da atividade pôde ser

notado na declaração do garo
to: "quando foi o primeiro dia de
aula, quando bateu o sinal, eu fi
quei bem alegre". E com a amiga

,oe colega de classe do garoto, Éri
ca Souza Ruediger, 6, não foi di
ferente. "Foi a primeira carta que
recebi", sussurrou. Para retribuir,
ela respondeu a correspondência

-

à professora. A idéia da professora é criar
atividades de ensino para
despertar o interesse das criançasDAIANA CONSTANTINO

FOLCLORE BRASILEIRO

BICHO-PAPÃO
Dizem que o bicho papão é um

monstro que persegue as' crian
ças travessas. Tem gente que diz
se tratar de uma espécie de cabra,
metade cabra metade monstro, ou- .

tros dizem que há vários tipos. Sol
tando fumaça pelas narinas, ataca
crianças que andam sozinhas nas

ruas desertas.
O Bicho-papão aparece re

almente para levar consigo as

crianças desobedientes, que fa
lam palavrões e mentem. Para

espantar o bicho papão, da re

dondeza, a criança deve ser obe
diente e educada e, se por acaso
fizer alguma traquinagem, deve
pedir desculpas.

�f'
�.....,_,..........--'-=-----,1 .

f
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Fone: (47) 3371-0202
www.jangada.com.br

�
�
Ir

o
Ir
W

õ:

�......�..�����

Dica da mestre
Com a tarefa nada fácil

de alfabetizar, Rosernere se

atreveu a antecipar o contato
com os alunos e aproximá
los da escola. Segundo ela,

"

existe muita dificuldade em

envolver as crianças nas ati
vidades de ensino. "Hoje, nós
(professores) competimos com
os programas de televisão, os

vídeos games e os computado
res", afirmou.

.Para ganhar a atenção dos
novos estudantes, a professora
pretende desenvolver traba
lhos diversificados para mo-

.

vimentar as crianças e fazer
com que participem das aulas.
"Outra tática também é mudá
los de lugar dentro da classe
e fazer surpresas educativas",
confessou.

. A menina Érica
. gostou tanto
de -receber a
correspondência
da educadora que
fez questão de
respondê-Ia
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E
GANHAM ESPAÇ

Jangada atende demanda de
candidatos interessados na região

GRADUAÇÃO

Quando chega o momento de
definir que carreira seguir. Jovens
que recém deixaram o Ensino Mé
dio, ou adultos dispostos a entrar
na academia. Hoje, o mercado de
cursos de graduação cresce cons

tantemente na região, e Jaraguá do
Sul oferece um leque de opções
aos candidatos a uma vaga. A Fa
culdade Jangada, por exemplo,
apresenta três capacitações con-

. ceituadas na área da saúde.
Os cursos Ciências Biológicas e

Educação Física foram osprímeiros
a surgir no município, em 2005. A

escolha foi feita pela não existência
dessas capacitações na cidade, àté
então. Logo em seguida; a Enferma
gem apareceu no ano de 2007. De
acordo com o diretor geral da ins

tituição, Luiz Carlos Duarte, essas

graduações atendem a urna deman
da disposta a ingressar nas respecti
vas especializações.

A intenção do diretor é ampliar
a lista de cursos. Para isso, as so

licitações das graduações de Fi

sioterapia e Farmácia já foram re

alizadas. Mesmo sem previsão de

,

data, Duarte adianta que o Jangada
deve ganhar um novo espaço para
expandir a estrutura da academia.
Segundo ele, a tarefa não é nada
fácil e requer paciência porque se

pede tempo. "Para conseguirmos
os dois primeiros cursos -levou

·

dois anos de espera. Somente' a
autorização do MEC demorou 12

meses", ressaltou.
A instituição está cheia de par

ticularidades. Oito laboratórios
para os três cursos. Computação,
biologia, microscopia,' anatomia,
física, química, enfermagem e fi- ..
siologia. Esses são os espaços ofe
recidos aos 1400 estudantes, que
também contam com biblioteca e

· equipamentos de multimídia. Tu-
do para oferecer qualidade.

Na opinião de Duarte, a am

pliação da faculdade será neces

sária para acomodar os novos alu
nos. Ele destaca o trabalho como o

grande objetivo para este ano. "O

problema é o espaço e não a infra-
· estrutura", completou.

DAIANA CON�TANTlNO

ATIVIDADES E ENSINO
As atividades da unidade reco

meçaram na última segunda-feira
(9). Os estudantes de Enfermagem
no período noturno e os estudan
tes de Educação Física e Biologia
no tempo noturno,

. ",0 gq.tpo
- de educadores está

composto por 37 professores, dois
da cidade de Blurnenau, urn de

Joinville, três do Rio Grande do Sul
e os demais de [araguádo Sul e re

gião. De acordo com o diretor, a me
todologia do ensino funciona com·

licenciatura, ensinando o aluno a

ensinar, e bacharelado, ensinando
o estudante a fazer. E o processo de
avaliação é por competência, atra
vés da análise de urn colegiado.

Duarte é doutor em Ciências
Biológicos, com mestrado .

em Genético Humano
Cerca de dois anos de

pesquisa e desenvolvi
mento do- trabalho. Foi o

tempo que o acadêmico
Aldair Mittelstaedt, 26, le
vou para produzir "Como
recuperar as áreas degra
dadas na região de Jara-
guá do Sul?". A atividade
aconteceu através de um

questionário . ambiental
realizado com os morado
res do Morro do Boa Vista.
A intenção foi visualizar as
áreas danificadas e apontar
métodos para salvar o meio

.

ambiente. "Para restaurar
urna área, precisa de pes
soas sensibilizadas com a

causa e o apoio do poder
público junto à faculdade",
completou o estudante de

.
Ciências Biológicas.

li

I
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Nova categoria
Kreis Jr: inova mais uma vez. Agora ele confirmou participação na

Pick Up Racing, categoria do automobilismo nacional que tem os

mesmos-moldes do Stock Cor. Aliós, as etapas da Pick Up abrem
as disputas da Stock em cada etapa. E foi esta visibilidade que
chamou mais a atenção do jaraguaense, que continua mostrando
-o mesmo otimismo de sempre. "Como seró um ano de estréia e

aprendizado, espero conquistar alguns pódios e quem sabe termi
nar entre os cinco primeiros do campeonato", afirmou. A primeira
etapa seró no dia 12 de abril, em Curitiba, uma boa oportunidade
paro o torcedor jaraguaense ver Kreis em ação. No foto, o protóti-
po do carro que ele usaró. .

, ,�
-c

g
::>
>

Õ

A TODO VAPOR
A comissão do Aberto de FÕ'tsal de Schroeder trabalha a todo vapor.
E � principal objetivo é tornar o evento ainda mais conhecido e cha
mar ainda mais o pÓblico'para o Ginósio Alfredo Pasold. É com este

argumento que o orgonização explico o foto de poder inscrever cinco
a�etas federados - para aumentar o nível técnico do competição. Se
rão 16 equipes na compeonato e o regulamento deve ser divulgado
em breve. �'

. LENíSIO MACHUCADO
O craque l�nísio não viajou ontem com o grupo da Malwee que par
tiu poro uma série de quatro amistosos em quqtro dias. O camisa 10

, sentiu um estiramento na coxa direita e estó em tra1amento o fisiote
rapeuta Renato Jorge, que classificou a lesão como leve. lenísio deve
voltar a treinar normalmente' em duas semanas. O quatro jogos .da
Malwee serão, na seqüêncíc, em lrani, Ituporanga, SaJete e Arroio do
'Silva, de 13 o 16 de janeiro.

CATARINENSE
Só três equipes têm chances de brigar pelo título do turno; nesta' úl-

,

timo roda�a. Na liderança está o JEC, que depende apenas de si poro
ser campeão. Mos teró uma parada duríssima em Chapecó, jó que o

yerdão do Oeste empatou uma e venceu as outros três partidos no'
Indio Condó, todas d'e goleadiJ. Jó o Criciúma, que tem de fazer suo
parte contra o Figueirense, em casa, e torcer por um tropeço do Joln
ville, pode considerar que está em situação mais confortável. Por foro,
o Ibiramo, que joga foro de caso também, contra o Morcílio Dias, que
brigar poro ficar com o título. E olha que a folha salarial do time do
Alto Vale do Itajóí é uma dos mais modestas da competição.

POLÊMICA EM SP
A torcido e o diretoria do Corinthians andam chiando aos quatro ven

tos sobre a coto de ingressos fornecido pelo São Paulo pelo clássico
de domingo, assim como o preço que foram disponibilizados. O mando
de campo é do São Paulo e ele fez o que mondo o estatuto do torcedor
:... disponibjlizar 10% do capacidade do estádio para a torcida visitan
te. Normal. Tudo certo. Agora cobrar RS 90 (RS 45 o meia-entrada) é
réalmente um absurdo.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE-----:-----------

JARAGuÁ DO SUL

Começa hoje, a decisão do

Campeonato Jaraguaense de Fu
tebol da Segunda Divisão - Taça
SDR edição 2008. A competição
deveria ter terminado no ano

passado, mas as chuvas atrapa
lharam o andamento das parti
das. A primeira partida será hoje,
às 16 horas, no Campo do Sele
to, em Guaramirim. De um lado
o novato JJ Bordados briga pelo
título inédito. Do outro União Ja
gunços/Seleto, busca o tricampe
onato (já que o Seleto conquistou
a Segundona em 1!;l79 e 1981).

Jogando em casa, o time de
Guaramirim estará completo.'
O presidente do clube, Adriano
Denk, declarou que o time está.
determinado, mas consciente
das 'qualidades do adversário.

"Respeitamos b time do JJ Borda
dos por participar da competição
há mais tempo que nós e por ser

,

um grupo muito jovem, entrosa
do .e rápido", apontou.

Para a partida Denk disse que
o elenco está otimista por fazer o
primeiro jogo em Guaramirim.

"Esperamos contar com a vanta

gem de jogar em casa para fazer
um bom jogá. Vontade não irá
faltar, estamos ansiosos para que
dê tudo certo", finalizou.

JJ aposta no

setor ofensivo -

A aposta no setor ofensivo,
que deu certo no decorrer do

campeonato, continuará sendo
a fórmula do II Bordados para a

final de hoje. "Como o resultado
da.derrotâ nãomuda com o saldo
de gols, vamos pra cima, com o

objetivo de chegar mais tranqüi
lo no segundo jogo", informou o

presidente do time, Jéferson de
Oliveira. Para o dirigente, mesmo '

atacando mais o JJ terá que to

mar cuidados com a agilidade do
ataque adversário. "O time deles

é, bastante rápido, mas o nosso

também tem qualidade", anali
sou. Para a primeira final o JJ terá
o retomo do volante Curiri, que
cumpriu suspensão;

CHEGOU O DIA

JJ e Seleto abrem
1

� .

hoje a grande final
Primeira partida acontece em Guaramirim

"

União Jagunços/Seleto (escuro) d�sclassificou a atual campeão Kiferro

Jte'lníizade decidem,cROSaspirantes "

,

Nos aspirantes o final será entre RomotJJ 8onfados e Amizade. I'ara o di- '

rigente do JJ, a chances de serem campeões é grande. "Sem dúvida somos fa
voritos, pelo trabalho que fizemos e pelo quafidade que1êm em compo"� disse.
Já o Amizade está empolgado paro esta final. Segundo o dirigente do clube,
C1óu�io Balsanelli, o jogo seró decidido nos d�talhes. ''Apesar de termos veR-

,

cido � pqrtida na primeira fase (3d) agor� a,motivação é outra e quem estiver
ent{,odo levaró a melhor,", ,Iembr:llr que os aspiril
,

horas � os titulares na 'g;'i"
s
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CAMPEONATO CATARINENSE

1

Quem leva o título do turno em Se?
Joinville, Criciúma e Atlético de Ibirama são os únicos que têm chances
DA REDAÇÃO

A rodada deste domingo
promete fortes emoções nos

gramados catarinenses. Três

jogos às 16 horas definirão
quem será o campeão, do tur

no da Dívisão Principal. [oin
ville, Criciúma e Atlético de
Ibirama são os candidatos.
Vale lembrar que o campeão
estará 'garantido na semifinal
da competição, junto com o

vencedor do returno e os dois
melhores índices técnicos.

Dos três, o único que joga
em casa é o Criciúma. Mas terá

.

um clássico contra o Figueiren
se pela frente. A novidade no

Tigre será a volta do volante Ba

sílio, que cumpriu suspensão
no jogo do meio da semana. Ele
deve entrar no lugar do zaguei
ro Filipe, que saiu de campo
contundido na última partida.

CAMPEONATO CARlOCA
7" Rodada .

Amanhã (todos às 16h)
Madureira x Vasco

'

Fluminense x Tigres
Resende x Americano
Boavista x Bangu
Botafogo x Fla!11engo '

Macaé x Friburguense
Volto Redondo x Mesquita
Cabofriense x Duque de Coxias

Classificação
Grupo A: Americano 9, Cabofriense 8,
Fluminense 8, Dllque de Coxias 8, Resende 7,
Madureira 7, Vasco 5 li Tigres 5

Grupo B: Flamengo 16, Botafogo 15; Mesquita
8, 'Macaé 7, Boavista 7, Friburguense 5, Bangu
4 e Volto Redondo 4

CAMPEI)f�Aiíl CATAR!NENSE
9" Rodado
Amanhã
16h - Chapecoense x Joinville
16h - 'MC!rcílio Dias x Atlético Ibirama
16h - Criciúma x Figueirense
19h30 - Avaí x Metropolitano
19h30 - Tubarão x Brusque
Classificação: Joinville 16, ,Criciúma 16, Atlé
tico de Ibirama 15, Figueirense 12, Brusque
12, Chapecoense 10, Marcílio Dias 10, Avaí 10,
Atlético Tubarão 4 e Metropolitano 4

CAMPEONATO GAÚCHO
8" Rod!lda
Amanhã'
16h -Inter-SM x Santa Cruz
16h -Internacional x Caxias
16h - Avenida x Grêmio
16h - Veranópolis x São José
16h - Juventude x São Luiz
16h - Esportivo x Canoas
16h - Novo Hamburgo x Sgpucaiense
20h30 - Brasil de Pelotas x Ypiranga
Classificação

Já o Figueira terá a estréia do
atacante Marcelo, que teve sua

.

documentação liberada.
'

O Joinville terá um adversá
rio duro pela frente. Enfrentar a
Chapecoense, em pleno Índio
Condá, não é tarefa das mais
fáceis. O técnico Leandro Cam

pos terá quatro desfalques para
este Jogo - ô volante Carlinhos
Santos, o meia Claudemir e os

atacàntes Marcelo Silva e Lima, '

todos suspensos.
Mas a tarefa mais difícil é

a do Atlético de Ibirama. Terá
de vencer o Marcílio Dias em

Itajaí e torcer contra JEC e

Criciúma. Vale lembrar que
estes dois últimos estão
com, 16 pontos, mas o [oin
vílle tem a vantagem de ter
três gols ,a: mais de saldo 'que o'
time do Sul do Estado. O Ibi-
rama está com 1!? Dos três candidatos, apenas o Criciúma joga em casa, mas precisa vencer e tereerper um tropeço do Joinville

7° Rodada

Hoje
16h30 - J. Malucelli x Cionorte
18h30 - Atlético-PR x Nacional

. 20h30 - Londrino x Cascavel
20h30 -Iguaçu x Toledo
Amanhã
15h30 - Eng. Beltrão x Foz do Iguaçu
15h50 -Iraty x Paraná
18h30 - Coritiba x Rio Bronco

Classificação: Atlético-PR 14, Cianorte II,
Coritiba II, Londrina'l O, Toledo 10, J. Malu
celli 8, Iraty'8, Paraná 7, Rio Bran�o 7, Foz do

Iguaçu 6, Eng. Beltrão 5, Nacional 4, Cascavel
4, Iguaçu 4 e Paranavaí 4

8" Rodado

Hoje
17h - Palmeiras x Paulista
18h30 - Guaratinguetá x Santo André
19h10 - Barueri x Mirassol
20h30 - Oeste x Bragantino
Amanhã
11 h - Marília x Mogi Mirim
16h - São Paulo x Corinthians
18h30 - Ponte Preta x São Caetano
18h30 - Botafogo-SP x Portuguesa

'

19h10 - Santos x Guarani
21 h45 - Noroeste x Ituano

Classificação: Palmeiras 18, Corinthians 17, São
Paulo 16, São Caetano 13, Barueri 13, Partu

guesa 11. Santo André 10, Santos 10, Mirassol 9,
Oeste.9, Ponte Preta 8, Ituano 8, Guarani 8, Bra

gantino 7, Guaratinguetá 7, Paulista 6, Botafogo •

5, Manlia 5, Mogi Mirim 4 e Noroeste 2

----------i4I,N,}iiji',I:jjI$1'·>---------
Grupo 1: Internacional17, Novo Hamburgo
II, Veranópolis 9, Avenida 9, Esportivlt9,
Juventude ii, Inter-SM 4 e Brasil 2

Grupo 2: Ypironga 13, Santa Cruz 12, São Luiz

li, Grêmio 10, Ulbra 9, São José 8, Caxias 8 e

Sapucaiense 4

Penha abre hoje o brasileiro, de jet ski
Competição nacional tem a presença confirmada de Alessander Lenzi
PENHA

Ó jaraguaense Alessander
Lenzi inicia a campanha em bus
ca do 12° título nacional no Fre

estyle Profissional. Neste final de
semana ele será unia das atra

ções da abertura do 22° Cam

peonato Brasileiro de Jet Ski,
na Praia Alegre, em Penha. As
disputas serão realizadas no sá
bado e domingo e deverão reu

nir cerca de 60 competidores de
vários Estados e convidados da
Bolívia e Uruguai.

Lenzi é um dos principais
nomes damodalidade e também
tem no currículo o título mun

dial no Freestyle Profissional de
2001. Foi vice-campeão em 2007,
A .nova geração da família Len
zi também marcará, presença .

Pelo terceiro ano consecutivo,
Gabriella e Allan, filha e sobri
nho, respectivamente, de Ales- '

sander, disputarão a categoria
Freestyle Amador. Na tempora
da 2008, Gabriella Lenzi ficou
em terceiro lugar, enquanto

Allan LenZÍ Margute terminou .

em sexto lugar. Esse ano,' com
mais experiência e orientação
de Alessander esperam conse

guir melhor posicionamento.
Hoje, das 9 às llh30 horas

acontecem as inscrições dos pi
lotos e vistoria. No domingo, a

movimentação tem início às 11

horas com a disputa da catego
ria Super COUJse. A partir das 15
horas, os pilotos inscritos no Ire
estyle fazem a segunda série. Na

.

seqüência, a entrega de prêmios.

_
o SENAC/SC, COMUNICA, I

senac Abertura de Processo Seletivo

•• Vagas para ambos os sexos
•

ORIENTADORES DE CURSO:

,

'

·�··Eipe·aaiízãçã·õ···p·ãra···ã··área··(fe··F·in·i:l'nçã·s··9·
.. "··
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································of·{úilúl} ·······················Jaragúá··(iõ··S"u(·············- ·····f�fã··fnb272Ú6'9
Contabilidade ou área afim

- Especialização para a área de Técnicas de 01 (uma) Jaragllâ do Sul 14 a 17/02/2009
Pesquisa (Noturno). .

• Especialização para a área de Técnicas de 01 (uma) -Jaraçua do Sul 14 a 17/02/2009
Pesquisa (Matutino).

� Especialização na área de Marketing, ou área 01 (uma) Jaraguá do Sul 14 a 17/02/2009

··������·ff�·�����ã-areãcfe-�rarketi:n·g:�··o·ü-·á·r·ea·-·.- .. - ..... -.--- .... _ .. -._._-
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..
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__
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. r-�fjm l��.0.��.__ .� .. __ " ._ .. _. __ .. _. .

'
__ .____,____. . �._- -_ .._ .. - - .. _.--P__ - _.

, .. ._

- Especialização em sistemas de informação . 01 (uma) . Jaragua de Sul 14 a 17/02/2009
Gerencial ou área afim.

··:··Eipecr�i'i\i;iç·ã·o··em-·Econ(ún·la··õ·u··áreã··ã·fi'm-:...... ··································õ1·
..

(ii'in'ã) ·······················Jàr·ãg·uá·-ci'o···Sur
.. ··

14 a 17/02/2009

- Especialização em info_rmática ou área afim.
I

----Gràdü·â-çãõ·emE-ngentianade"ãiTrlientõs.-·-
---- -,.-.-.-.--- -- -- --

·····-·ÔT-{ui�ãr·-·-···- ·····--·J'ãrãg·ua-aõ
..

sül-
-·--· __

·_·_·_-·--··-14f"ã"T'702/2(fÕ�f--'---'--
Veterinária ou área afim.

01 (uma) Jaraguá do Sul 14 a 17/02/2009

- Graduação em Engenharia de alimentos, Biologia, químico Industrial. 01 (uma) Jaraguâ do Sul 14 a 17/02/2009

01 (uma) Jaraguá do Sul 14 a 17/0212009- Graduação,em enfennagem.

".Graduação em enfermagem com especialização em enfermagem do tr�ho. 01 (uma) Jaraçua do Sul 14 a 17/02/2009

- Graduação em enfermagem. 01 (uma). Jaraguá do Sul 14 a 17/02/2009
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� o CORREIO DO POVO
SABADO, 14 DE FEVEREIRO DE 2009 PUBLICIDADE-�--�--�-

TROQUE DE CARRO AGORA.
..._._._._-_ .. --_._---_.-------_._

- _"
- --_._ _ _._- _-_ .. - -_._ _ _-_ .. _ _ .. _ ..

\
SEM'

VOlKSWAGEN
1 JETTA170CV
2 FOXUPlUSFlEX
3 fOX 1.6 PLUS FLEX
4 FOX 1.6 PlUS FLEX

8 GOLF 2.0 AUTOMAi

5 FOX 1.0 crrv FLEX 4 AQ LT or
COMPLETO

COMPLETO + RLL 07/08 PRATA

04104 PRETA

&GOLf1.6FLASHflEX 4 CO!llPLETO·!lu·COiIIIO 05/06 PRATA

7 GOLF 1.6 4 COM?$..ETO + RLL� 03/03 PRATA

AC OH TE ti Oi

ACOHTE-LTOT
a6J07 VERMELHA
06107 VERMELHA
06Jtl7 VERMELHA

10 GOLF GNV

11 GOLF 1.6

4 COMl'l.ETO.�IT.'� 02JOl PI!ETA
COJ,II'LETO.Alltll�g."'.101102 VERMELHA

COMJ'I,.EfO +!lu. 01/02 -VERMELHA

COMPlETO 01102 PRATA
00101 CINZA
00/00 VERDE

9GOLF2.0

13GOLFU
14GOL 1.6P;OW1:.RFLEX
15GOL1.6PO't'-l!i:RFlEl( 4

1600\..1.6 POWER f\..EX

17 GOL 1.6 pQWER

COW'lEro� flU

4 COMPLETO
4 COMPLETO

COMPLETO
4 OHLTDT
4 DHTELTDT

21 GOL 1.(1 CITY FLEX

1I1GOL1.CICrrrF1.EXGNV 4 TEAl.LTDT
19GOL1.0CITYFLEX 4' AQlTDTFN
20 GOL 1.0 CITY FL.EX 4 l.Q lT DT

ACAQ lTOT22 G01.1.0 CITY FL;EX
23 GOl1.0 CITY FLEX

24 GOL 1.0 CITY FlEX

25 GOL 1.0 CITY FLEX

2GGOL1.0Cm'

TEAlLTDT

4 AcoHLTDTAQ
4 DHAQ

AQlT DT

ACOHLTOT

30 GOL SPECIAL

27 GOL 1.0 SERIE OU�O 4 COMPLETO

MSICO

:28GOL1.0
29 GOL 1.0 16V PLUS

31 Gal SPECIAL
12 Gal SPECIAL

33GOl1,016V
34GOlU)16V
35 GOl1.0 MI

36GOl1.0M.1
.37 GOL 1.0 8V MI

38GOl1.0MI
39 G0L1.0 MI

40GOL1.0MI
41GOL1.6CL
A2 GOl1.6 CL

43GOl.1.0t
44GOl. 1.6CU
45GOlCÜ1.8
46GOlCLl1.6
47 GOL 10001

4 BASICQ-
BASICO

2 BASICO
LiDT

COMPLETO

O't/07 PRETA

OG/Cl6 BRANt:_:A
04/05 CINZA
03/03 CINZA
07/07 BRANCA
07107 PRETA
07/07 CINZA

06/06 CINZA
05106 BRANCA
06106 BRANCA
05106 PRETA
05/06 PRETA
04104 CINZA'
01101 PRATA.
Otl01 CINZA
00/01 CINZA
03103 BRANCA
02/03 PRETA
00100 BRANCA

OUTRAS MARCA.S
07ro8 PRATA

63 ClTROéH C<I PAllAS1.0 ci. 4

'FORO
TEALOQLTDT .05106 PRATA

64 FIESTA 1.0

L] OT AQ CD 4 PN 04105 PRATA65FIESTA1.0
OHVETElTDT 04105 PRETA

05106 clNZA66 RESTA 1 ,o .

AQCT67 FIESTA SEDAN
68 FOCUS 1.6 L 4 COMPt.ETO 04105 AZUL I

;�:��: .... : �:::��:;"M:
.e

:
..::.':P�RAR�TT:A ;�:.:.72 PAUO FIRE 1.0 F\.EX 4 AQ LT DT 06107 PRATA

73 PALIO FIRE 1.0 Flex LT DT

�: ;��:� �::�� 4 �� rr DT :: �=CA -:�.:.76 PAUO.l.O EDX AC OH AQ LT Dl 97197 BRANCA

77PAl101.0ElX 4 VEALAQ1.TOT 96197 veRMELHA
06106 BRANCA
05/06 BRANCA

06101 PRETA

Osro1 PRATA
05106 AZUL

:: ��� "0'''''''' ! �����o. RLL ���: :::'�A l
85 �TRA HATCH GL t.a 2 COMPLETO'" RlL. 01101 PRATA

es VECTRA GlS 4 COMPLETO + RLL 99/00 CINZA.

78 UNO MILLEflRf srex

79 UNO MILLE !'IRE FLEl(.

2 lEAL

4 ACAQUOT

GM
2 AQl.TOT
4 AC

SOCElTA
81 CELTA

AC82CEL1A

81 CORSA U SEOAN CLASSIC 4 VE TE AQ DT AL CO 05105 PRATA

88 CORSA 1.IlSEOM<ClASSIC.4 AC AO cr ALCOOl 0.4105

9a/9!l BRANCA 89 CORSA 1.0 seOAH 1oI!\XX 4 AC TE + COURO 04105' PRETA

97198 VERMELHA 90 CORSA 1.0 SEDAN JOY 4 .or 04105 CINZA

91 CORSA 1.0 SEOAN ml>ll. ""'" 4 OH'lE TE AL AQ DT 02103 AZUl..

92 COOSA 1Jl SEDAM ullE:I\IIU 4 AO DT 02102 BRANCA

AC OH lTOT

2 BAS1CO 97193 BRANCA

2 TE ALAQ LT or 91198 VERME1.HA

AQLTOl

97/97 .VERDE
97197 vERDE
91/97 VERME1.HA
97/91 BRANCA
91198 VERMELHA
91197 BRANCA

93 CORSA 1.0 SalAM modo Nov 4 AQ DT

94 COMA SEDAM MILENIUM 4 TE AL DT

95CORSAI.OSEDANSIn'ER 4 AQDTRLL

96CORSAI.OSEDANWlIfD 4 AODTRLl

91 CORSA HATCH AQ LT DT

02/02 BRANCA
OV02 CINZA
00101 AZUL
99/i)O BRANCA
02103 PRATA

DT

BAS1Cb
BASICO
LiOT

DTRLLLT
AQRLL
BASICO

2 RLL

2 LTOT

98 CORSA 1.0 WIND TEAl AQ LT DT 01/i)1
99100 BRANCA

95/95 VERMELHA

96/96 BRANCO 'J9CORSA 1.0 WlNO 4 l.T DT PE

95196 BEGE 100 CORSA 1.0 WIND 2 AQ DT

95195 vERMELHA 101 PICK UP CORSA 1.6 2 TE AL LU 00101 PRATA

95195 PRATA

53 PARATI 1.6 cu
52 POLO HATCH.1.6
53 pala HATCH 1.6

54 pala SEDAN 1.6

4B PARATI 1.lfIW.UF!tL1I 4 COMP1.ETA'" RLL 07ro1 PRATA

49 PARATI1.0 161" 4 VE AQ L1' DT 99/00 BRANCA

50 PARATI1.0 16V LT DT 99100 CINZA
96196 VERDE

4 COMPLETO 04105 BEGE
.

4 COMPLETO + R1.l 02103 AZUL

4 COMPLETO" RlL 01(08 PRETA

9519'

RENAULT
102 SCeNIC RXE 1.616V 4 COMPLETO • .-u.-..<õDU!' .. 01f02 CINZA

103 SCENIC RXE 2.0 4 COMPu:TOA\IT.<lPN 02102 PRATA

104 scsstc RXE 2.0 .4 COMPt.ETO" RlL 00100 CINZA

105 cuc SEOAM EXP 4 COMPLETO 03/04 PRATA

106 cuc SEDAN 1.0 AUT. 4 COMPLETO'" eu, 03104 e'RANCO
101 cuc SEDAN RT1.0 "COMPLETO + RLL �1102 PRATA

57 pala CLAS. 1.6

58 "SATANA 2,0

59 KOMBI 1.4 FlEX

5S pala SEDAN 1.6 4 COMPLETA" R1-l lPN 04104 PRETA

56 soco CLAS.l,a MI 4 cOMPl.AB'AB��rrro 99/00 PRATA MOTOS
� 108 CG 150 TITAN KS 04105

04104 AZUL
08108 PRETA
06!06 AZUl..

04105 PRETA 'aRM60KOMBI
61 KOMBI GNV
62 KOMBl BASICO

4 COMPlEtO 99/" VERDE

.4 COMPLETO" RlL 00I0O PRATA

BASICO eeee BRANCA

BASICO 03104 BRANCA
02102 BRANCA
99t99 BRANCA

109CG150TTTAN
110 CG 125 FAN

111 SUNOAW WEB 100

112XTZ125K

A promoção Pago pra Ver Caraguá Auto Elit é t 't .

�

::-
....�-------_....�...._..._-_...._---...._-_........�--._......;

Banco Volkswagen Cadastr
.. . . .

e res n � a veicules sermrovos, a partir de 2003' para parcelamento d 48

Validade: 14/02/09.'
o sUJalto a analise de credito. A concessão de qualquer percentual de desconto exclui a�om:ti:�ez�s. com entrada mlnima de 50% e condicionada a financiamentos através do

.

en e as vantagens desta promoção. promoção válida para veiculas a partir de 2003;

www.autoelite.com.br
f

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 47 3274 6000 Caraguá Auto Elite
. Uma relação de confiança.
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