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Flamengo, Inter, São
Paulo ou Palmeiras?

Brasil estreia contra
a Coreia do Norte

Um desses quatro times vai erguer a taça do
Brasileirão. Saiba o que cada um precisa fazer.
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No grupo ainda estão Costa do Marfim e Portugal.
Primeiro jogo do Brasil é no dia 15 de junho.
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Aberto temporada de disputo
. .

pelo presidência do Câmara
Natália Petry (PSB) sere o nome da oposição e Isair Mos.er (PR) pode representar o governo.
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+ Número de casamentos + Especialista dá dicas para + Divórcios também aumentam,
cresceu 47% nos últimos quatro quem quer manter a uniijo em 2004 foram 6.7 registros

.anes em Jaraguá do Sul em harmonia e ser feliz contra 179 no ano passado

Adquiro suo revisto
GRATUITAMENTE

nos patrocinadores.

Saiba onde em

www.blu�hmagozjlle.cam.brtoda em

clima de
e dezembro!

Assinantes do
O CORREIO DO POVO

recebem em coso.

Lei Seca vetada
pelos vereadores
Proposta sugerida pela secretária de
Saúde, Suzane Reinke, foi rejeitada
por unanimidade na Câmara de
Massaranduba.
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CARREIRA
Planejamento
é essencial.

TALENTO & SUCE
.

Calor faz dispamr
vendas no comércio
Nas últimas semanas, cresceu a

procura por ventiladores e aparelhos
de ar condicionado esvaziando
diversas lojas da cidade.
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ALIMENTAÇÃO COM BAIXA
INGESTÃO CALÓRICA RETARDA

O ENVElHECIMENTO.

Estudo do Escola de Medicino de
Monte Sinai, em Israel. fonte: O Globo

FAMEG

(47) 3373·9800
www.fameg.edu.br
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EDITORIAL

OPINIÃO�---------

CHARGE

res esperam. Até hoje os deputados e sena

dores não conseguiram avan

çar nem sequer em temas

irrelevantes e todas as ten
tativas de mudar (3 sistema.
.foram Barradas. O problema
é que eles atuam em causa

própria e não querem perder
os privilégios.

Assim a opção por formar
um corpo de constituintes
exclusivos para reescrever os
capítulos que versam sobre
o sistema .polític() pode ses ..

uma boa alternativa no avân-
'.

Impraticâv�l 'é deixar

Até hoje os

deputados e
.

senadores não
conseguiram QvançJJr
nem sequer em temos

irrelevqntes e todos os

tentativas de mudar
o sistema foram

borrados
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PONTO DE VISTA

Acessibilidade na Copa e na Olimpíada
LIANA BECOCCI,ENGENHEIRA E DIRETORA
DÁ lEME BRASIL, EMPRESA DE ENGENHARIA
CONSULTIVA ESPECIALISTA EM ACESSIBILIDADE

Preparar o Brasil para a Copa doMun
do de 2014 e para a Olimpíada e a Parao

limpíada de 2016 não será tarefa fácil. As
cidades que receberão os jogos devem es

tar prontas para a chegada de pessoas com
necessidades bastante diferentes, como os

·portadores de deficiência. De acordo com.

a ONU (Organização das Nações Unidas),
. existem 600 milhões de pessoas com al

gum tipo de deficiência no mundo, seja
física, auditiva, visual ou intelectual.

Os organizadores dos dois maiores
eventos esportivos do mundo - Fifa (Fe
deração Internacional de Futebol) e COI

(Comitê Olímpico Internacional) - exigem
'uma infraestrutura impecável. Além de

estádios e ginásios, também os pólos de

hospitalidade e os terminais aeroportuá
rios, portuários, rodoviários e ferroviários

. devem ser pensados para atender a todas
as pessoas, inclusive as com deficiência.

O ideal é quando as regras da aces

sibilidade já fazem parte do projeto
arquitetônico de uma determinada
construção, seja uma via ou uma arena

esportiva. Mas muitos espaços utiliza
dos durante os jogos, em especial os es
tádios, são edificações bastante antigas
que exigirão adaptações.

Um planejamento cuidadoso é impor
tante, pois permite focar em acessibilida
de total e segurança para as pessoas com
deficiência. Não basta que haja rampas
se os banheiros não são adaptados para
pessoas commobilidade reduzida ou se o

DO LEITOR

Inclusão
Nesta semana comemorou-se o Dia Internacio

nal da Pessoa com Deficiência, contudo, em uma

cidade do significado que se pretende para Jaraguá
do Sul, é inacreditável que ainda vivamos as con

dições da deficiência como uma situação de mera

benevolência.

Jaraguá ao Sul é um triste exemplo da omissão e

negligência do poder público quanto aos direitos e

a inclusão das pessoas com deficiência'. Eis apenas
algumas situações:

- A lei que determina que 2% das vagas de
estacionamento público sejam destinadas a

pessoas com deficiência é sequer considerada
em nosso meio;

- Há falta total de entendimento de que o direito
de acesso é o principal alvo do estacionamento para
pessoa com deficiência (não é privilégio, mas neces
sidade), absurdo que se revela no estacionamento
do Hospital São José, onde a vaga especial encontra
se no ponto mais longínquo, sob a alegação de que
a pessoa seja "desembarcada" por outra na portaria,
negando a autonomia e a independência da pessoa
com deficiência em dirigir-se sozinha ao seu desti
no [atitude, no mínimo, preconceituosa);

.

- O desrespeitoe a ignorância das pessoas em

plenas condições de saúde que estacionam frequen
temente nás vagas especiais, deixando aqueles que'
delas necessitam sem alternativas de acesso, tudo
sob o manto do famoso "jeitinho brasileiro", aco
bertado pela completa ausência de fiscalização das
autoridades competentes;

- Ainexistência de um Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência, onde essas e demais ques
tõés possam ser tratadas expõem a franca violação
de direitos em nosso meio, e a ausência de ações
de inclusão que não demandam custos ou recursos

adicionais, mas que revelam o nível da educação de
umpovo e seus governantes.

E uma pena, mas na Semana Internacional da
Pessoa com Deficiência, nós ainda não temos muito
a comemorar.

DENISE DE CÁSSIA KÜHL , ASSISTENTE SOCIAL
E PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Os textos poro esta coluna deverão ter no maximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados poro o e-mcil redacao@ocorrelOdopovo com.br, ou por carta para u

Av. Prefeito Waldemar Grubba, t 400 • Bnependi- CEP 89256-500 • CP 19. E cbriqntório
informar nome completo, profissão. 'CPF e

* telefone (* não serão publicados).

chão não for sinalizado adequadamente
para os deficientes visuais.

Por isso trabalhamos com o conceito
de rotas acessíveis. É necessário que o

deficiente tenha entrada privativa e saída
de emergência adaptada, que seja aco

modado em áreas reservadas acessíveis e

que possa mover-se sem dificuldade até o
banheiro ou os bebedouros, por exemplo.

A adaptação de um estádio para pes
soas com deficiência pode representar
um gasto extra pp;ra. o.s estádios e af8'FlaS .

esportivas. Mas dinheiro algum é capaz
de pagar a inclusão de um deficiente
em um meio social. Com planejamento,
podemos aproveitar a Copa e a Olim

píada para gerar um importante legado
para os milhões de brasileiros que pos
suem algum tipo de deficiência.

QO
O CORREIO 00 .POVO
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Ao comentar os episódios recentes de
corrupção, o presidente Lula
defendeu a tese de que é ne

cessário que o Brasil convo
que urna Constituínte capaz
de promoyer uma ampla refor
ma política no país. De fato, a
hipótese merece ser discutida
pela sociedade, pois já é fato
provado que ao que depender
da classe política nada será
feito e' continuaremos sendo

. reféns de desvios de recursos,
caixa 2 em campanhas, men
salões é IJ_1.gqmais.

SÓ .u.�a ;renovqção . institucional ampla
será cap

.

e dar as respostas que os eleito-
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Carolina Tomaselli
Recuou

Depois de ter assinado a denúncia protocolada na última
quarta-feira no Tribunal de Contas do Estado, o vice-presi
dente Isair Maser (PR) voltou atrás e não votou ela abertu
ra de uma Comissão Especial de Inquérito para investigar as
contas da Schützenfest. Foi voto vencido. A postura demons
tra a inclinação do vereador em direção ao governo, reforça
da pelas negociações dele com a Prefeitura e o PMDB para
chegar à presidência da Casa, quebrando acordo firmado em

2008. O PMDB garante que não se aliará ao governo. Entre
os argumentos, a disputa judicial contra a administração de
mocrata e a presidência prometida para Jaime Negherbon em
2011. Mas certeza só se terá no dia 17.

.

CÉSAR JUNKES

Asfalto
Prefeito de Corupá, Luiz

Carlos Tamanini (PMDB) en

trega neste domingo, às 10 ho
ras, a ordem de serviço para
pavimentação asfáltica em tre
cho de seis quilômetros da Es
trada Abilio Lunelli, no Bairro

Itapocu. O investimento é de
R$ 3,4 milhões, dos quais R$
2,5 milhões do Estado. Confor-

-

me o secretário estadual de In
fraestrutura' Mauro Mariani, as
obras devem ser concluídas até
a metade de 2010.

JoãoPessoa
Ausência de escola estadual

no Bairro João Pessoa será discu
tida hoje em audiência pública,
a partir das 14 horas, no salão da
Igreja São José. A iniciativa é de
moradores, associação do bairro e

APP da Escola Municipal Macha
do de Assis, que assinam ofício
endereçado à Prefeitura e à SDR.
O líder comunitário Adão Cordei
ro, informa que foram coletadas
mais de 40D assinaturas, anexadas
ao ofício. "Este ano são mais de 80
alunos que estão se formando e

não tem para onde ir", comentou.

Por conta
O tucano Adernar Winter

pouco se importou com a coli

gação DEM-PSDB e votou pela
abertura da CEI, que já estava

garantida com os seis votos da

oposição. Não expôs os moti
vos. Recentemente, por ter sido
contrário ao fim da repasse àAr

sepum, houve ameaça de rom

pimento da aliança caso. o vere

ador continuasse. a votar contra
o governo. Mas ele sempre agiu
assim, pela própria consciência,
até por que ninguém pagou sua

campanha, não é seuWinter?

DIVULGAÇÃO

Rejeitado
Por unanimidade, o TRE (Tri

bunal Regional Eleitoral) rejeitou
os embargos de declaração da

coligação "Iaraguá Nossa Gente"
contra a decisão dos juízes pelo

. arquivamento do recurso contra

a expedição do diploma, Na ação,
a coligação do ex-prefeito Moacir

. Bertoldi (PMDB) pede a cassação
do rliploma da prefeita Cecília
Konell (DEM) e do vice-Iríneu Pa
sold (PSDB). PMDB-PMN-PCDOB
PTDOB-PV-PR-PSC e PSB vão en

trar com recurso especial no TSE
(Tribunal Superior Eleitoral).

FALAAÍ!
, ,- Quando eu faço um acordo, pode vir o

Papa que eu não m�do minha posição. , ,VEREADORA NATALIA PETRY (PSR)

ca rol i na@ocorreiodopovo.com.br

EI
A Aciag (Associação Empre

sarial de Guaramirim) promo-·
ve um seminário na próxima
segunda-feira, 7, para discutir
a Lei do Empreendedor Indivi
dual. O objetivo é informar aos

trabalhadores autônomos os

benefícios de se inserirem nes

sa nova modalidade do Simples
Nacional e sobre acesso ao mi
crocrédito. O Executivo ainda
não regulamentou a lei no mu

nicípio. O seminário é aberto e

começa às 19 horas.

CÉSAR JUNKES

Exemplo·
Pela primeira vez em 48 anos

de emancipação do município, a
Câmara de Vereadores de Massa
randuba aprecia um projeto de
iniciativa popular.

-

Promessa de

.campanha do prefeito Mário Fer
nando Reinke (PSDB), a proposta
é conceder transporte gratuito
para estudantes de faculdade.
Quem tomou à frente no processo
foram os alunos daEscolaEstadu
al General Rondol, que trataram
de colher as assinaturas de eleito
res como reza a Lei Orgânica. To
dos os vereadores subscreveram.

Bebidas
Os vereadores de Massa

randuba rejeitaram por unani
midade projeto de lei da então
vereadora e hoje secretária Su
zane Reínke (PSDB) que proíbe
a comercialização e o consumo

de bebidas alcoólicas em ruas da
cidade. "Já existem ferramentas

jurídicas e de leis que regulam
essa matéria. O próprio Estatu
to da Criança e do Adolescente
tem esse poder de polícia, as

sim como o município", explica
Mauro Bramorski (PP).

&Cassuli
www.cassufi.adv.br
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Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99 "C
Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 47 3371 7511 • Fax 47 3275 1820 «

Além da defesa de seus direitos, a
evolução de SeUS negócios jurídictlJs..
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MESA DIRETORA

Eleição na Câmara
pode dividir o 68
Governo propõe presidência a Isair Moser
JARAGUÁ DO SUL

A eleição da Mesa Direto
ra da Câmara de Vereadores
vai ocorrer no próximo dia i 7
'e, por enquanto, Natália Petry
(PSB) é a única candidata ofi
cial. \9 n�me. dela é conheci-c:
do desde janeiro, quando [ean
Leutprecht (PC do B) foi elei
to em acordo firmado para os
quatro anos. Porém, o vereador
Isáir Maser (PR) pode concorrer
à presidência como candidato
do governo, rompendo com o

bloco oposicionista.
Uma reunião do G8 realizada

-na terça-feira ratificou o nome de
Natália como candidata da opo
sição. A novaMesa Diretora teria
Lorival Demathê (PMDB) como

vice-presidente e Francisco Alves
(PT) como secretário. Para 2011,
o presidente deverá ser Jaime
Negherbon (pMDB) e em 2012,
Justino da Luz (PT).

No entanto, Maser confirma

que foi sondado pelo governo
para ser o candidato da base alia
da, que ainda não definiu um

nome para a disputa. Apesar do
convite; o vereador afirma que
vai decidir apenas na próxima
semana, "Existe esta possibilida
de, sim. Mas eu tenho um acor

docom o G8. Euimagíno que o

governo queira desestabilizar a

oposição. Vamos analisar isso
nos próximos dias", afirma.

A possibilidade de quebrar
o bloco oposicionista não preo
cupa Natália. Ela garante ter o

apoio dos demais vereadores.
"Fiquei surpresa com a notícia

que o Maser pode sair. Eu acre

dito que as pessoas irão man

ter as suas palavras. Quando
eu faço um acordo, pode vir o
Papa; que eu não mudo minha '

Natália informa que vereadores do bloco têm nova reunião no fim de semana
p

Base aliada desconhece intenção
o líder do governo Adernar

Possamai (DEM) afirma desconhe
cer o interesse da Prefeitura em

placar Isair Moser à presidência,
porém elogia a iniciativa. "Ele é
um bom nome, mas vamos discutir

o assunto eleiçóo na próxima se

mana", explica. Já Adernar Winter
(PSDB) nõo demonstra preocupa
çüo com a d�PQta. "Que"! eu vilú
votar? Decido isso cinco minutos
antes do eleição", responde.

,

posição", alfineta.
O vereador Jaime Negher

bon (PMDB) confirma que o

partido irá apoiar Natália e

lembra que o acordo da oposi
ção estende-se até o último ano

da legislatura. "Já conversamos

sobre isso. Não há mais o que
discutir. Se quebramos agora,
como vamos compor em 2011,
quando o PMDB deve indicar o
candidato?", questiona,

GIOVANNI RAMOS

MATRíCULAS ABERTAS.
AGENDE UMA VISITA.

Vereadores aprovam obrigação
de limpar terrenos particulares
JARAGUÁ DO SUL

OS proprietários de terre
nos baldios serão obrigados
a mantê-los limpos, sob pena
de multa. Um projeto de lei
da Prefeitura aprovado esta

semana pela Câmara de Vere
adores obriga a manutenção
dos imóveis. em toda a área
urbana.

De ,acordo com o projeto;
os terrenos baldios precisarão
ser roçados, as árvores poda
das, e não poderão ter guardar
lixo e recipientes com água
parada. Construções inacaba
das ou abandonadas também
estão incluídas. A fiscalização
será de responsabilidade da
Secretaria de Obras e Urbanis
mo, que emitirá uma notifica
ção ao proprietário, com um

prazo de 15 dias para a regu
larização. Caso não ocorra, a

própria secretaria fará o servi

ço de limpeza e cobrará poste-
.

riormente em dívida ativa.
O secretário de Obras e

Cf) Urbanismo, Valdir Bordin,
LU
'"
Z

�
o:
-c

,li]
ü

explica que a multa a ser co

brada - do proprietário será
muito maior que o gasto que
ele teria se tivesse feito a lim

peza. "Tem que ser caro, caso

'contrário, os donos vão deixar
tudo para a Prefeitura fazer, só
esperando o boleto de cobran
ça depois", comenta.

Bordin conta que recebe
inúmeros pedidos de manu

tenção de terrenos por. dia,
'

Porém, a secretaria nãopos
sui estrutura para atender a

todos. "Não é a nossa obri

gação cuidar de locais priva
dos. O pessoal esquece que a

calçada já é de responsabili
dade do dono", afirma.

A ciclovia no Centro da ci
dade é uma justificativa do se

cretário para o projeto de lei.
"Já roçamos o local umas seis
vezes este ano, mesmo não
sendo nossa responsabilida
de. Os proprietários precisam
saber que no verão a manuten

ção precisa ocorrer com mais

frequência", reclama.

CÉSAR JUNKES

Mato chega a tomar conta das calçadas e poderá gerar multa pela nova lei

Ed
.
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���® ê,1f.xJQAMAIS IMPRESSIONANTE NO FIM DO
If), &�NGA DURAÇÃO DA REVISTA QUATRO RODAS.

Citroén C4 Pallas 60 937km
Após sua avaliação final na pista, fizemos
um teste cego: será que os avaliadores de usados
acertam a quilometragem do conservado sedá?

"Hora de ver como o C4 Pallas chegou ao fim do
seu teste de Longa Duração. Levamos o sedá à

pista para as medições finais e vimos que ele
mostrou bom fôlego. Completou O a 100 km/h
em 1-1 segundos ... Nas retomadas de 60 a 100

, km/h e de 80 a 120 km/h, o Citroên apresentou
tempos melhores Nos espaços de frenagem, a
situação se repetiu o Pallas se mostrou um carro

muito "inteiro", mesmo com seus 60 937 km
rodados ... Outro técnico que acompanhava a

análise chutou que o Pallas deveria estar com

menos de 40 OOOkm".

Fonte: 'Revista Quatro Rodas 598
Dez 2009.

VEJA COMO É FÁCIL MANTER SEU C4 PALLAS REVISADO

10.000 km 20,000 km 30,000 km 40.000 km

3. R$110,00 3. RS148,00 3. R$153,00 3. R$148,00

CITROEN C3 FRANÇA BRASIL
O SEU CITROEN AINDA MAIS COMPLETO COM
O MESMO PRECO. GRATIS: BANCO DE COURO

E ACABAMENTOS EXCLUSIVOS.

CITROEN C4 FLEX
AIR BAGS+FREIOS ABS2

CITROEN XSARA PICASSO
FRANÇA BRASIL

4 AIR BAGS+BANCO DE COURO
+RODA DE LIGA LEVE+CD/MP32

CITROEN GRANO C4 PICASSO
2,0 16V 2010
7 LUGARES • TETO PANORÂMICO

TAXA 0,49%A.M. EM 24X4APii$53.990; 4

.. ,

GLX1,42010FLEX

I
XTR1,42010FLEX

AP'R$38.990, APR$42.990; APAR11'::55 9903 TAXA
R� • I

EM36X

'C�ÉATIVE Ttt:HNOlOGIE CITRoÊn

1 ;Preço a vista, não inclui frete, seguro e opcionais, sem troca, vãlido para C4 Pailas GLX FlexActcmédco 09/1 O. 2· Beneficios contidos neste anuncio são intransferíveis e não poderão ser convertidos em espécie. Não será cedido desconto no valo-do veiculo. 3· Preços a vista, nào incluem Frete, seguro e opcionais, sem troca, válido
apenas para os modetosaqui anunciados. 4-leasing realizado pelo Banco Gtroén: paraC4 Palias taxa 0% em 24X com 60% de entrada; para C4 taxa 0% em 24X com 60% de entrada; para Xsara Pkasso taxa O%em 36X com 60% deenttada; paraGrandC4 P"1CaSSO, taxa O,49%a.m. em 24Xcom 60% de entrada. TC R$ 828,00.
Consulte a CET em uma de nossas concessionárias. Cadastro sujeito a eproecêc. 5 - Para C4 Palias 3 anos de garantia pela montadora. Para os demais mocIetos 2 anos de garantia sendo 1 pela montadora e 1 peta LeMonde Citroên, conforme contrato assinado entre concessionâria e dente. 6 - Pmanciamento realizado peta Banco
Citroén com 20%de entrada e saldo em ate 60 meses com taxa de 1,45% a.m. 7· Promoção vá�da até 12/12. Fotos meramente ilustrativas.
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COMÉRCIO.
,GERAl-'-------�--

Ar condicionado 'e
ventilador em alta
Produtos chegaram a sumir das prateleiras
JARAGUÁ DO SUL

Mês de temperaturas altas,
sol, abafamento. Noites e dias
de calor intenso. O clima de
verão antecipado tomou conta
da microrregião e também fez
movimentar o comércio. Nas
últimas semanas, a procura por
ventiladores e aparelhos de ar

condicionado disparou, esva

ziando diversas lojas da cidade.
Teve até quem comercializou

)

50 _de uma vez só.
Conforme o gerente Marcia

Ranucci, de uma das principais
redes jaraguaenses, os estoques'
dos dois produtos chegaram a

esgotar durante novembro. "Foi.
uma loucura", comenta. De sur

presa, a empresa precisou rever

as programações de compras e

.

acelerar os pedidos. O acrésci
mo nos negócios chegou a 30%
no comparativo com a mesma

, época de 200a. Já no estabeleci
mento gerenciado por Iria Piske,
os negócios também ficaram
aquecidos. ''Nós nos preparamos
e não deixamos faltar", explica.
Amedida fez toda a diferença no
balanço final do período, pois as

vendas dos equipamentos dobra
ram e ainda deixaram expectati
vas positivas para dezembro.

Na opinião dos dois profis
sionais, 2009 tende a ser um

dos mais lucrativos da década.
"Sem catástrofes naturais e com

a crise financeira controlada,
agora, os clientes vão às com

pras", comenta Ranucci. O ce

nário, porém, pode ser prejudi
cial a quem deixar a aquisição
paramais tarde. Isso porque, há
chances de- os itens sumirem
outra vez das prateleiras.

Linha spl�t
faz sucesso

Enquanto os ventiladores
chamam a atenção pela econo
mia na hora da compra e pela
'praticidade, os aparelhos de
ar condicionado da linha split
têm encantado o público. De
acordo com Iria Piske, a po
pularização do produto fez os

preços descerem, tanto que os

clientes já conseguem levá-lo

para casa por cerca de R$ 900.

Elzira é'das consumidoras que foi às compras por causa do medo do calor

Reposição urgente
A aposentado Elzira Baumann, 62, aproveitou a manhã de sexta

feiro para procurar um ventilador de telo novo. Elo queria trocar o apa
relho que estragou em um dos cômodos da cosa de praia antes do tem

porada de verão. "Temos ar condic�onado,' mos nem sempre é preciso
ligá-lo", complementa. Quanto aos preços praticados, o consumidora
diz ter ficado satisfeita.

.

Dermatologistas em campanha
'para· p:revenir cêneer depele
JARAGUÁ DO SUL

A prevenção do câncer
de pele ê o foco da campa
nha

.

nacional· organizada
pela Sociedade Brasileira de
Dermatologia, neste sábado.
Com atividades que primam
à conscientização, unia equi
pe formada por sete voluntá
rios vai incluir Jaraguá do Sul
nesse roteiro. O atendimento
gratuito também acontece de
'maneira simultânea em outras
dez cidades do Estado.

NCl município, os médi
cos e auxiliares permanecem
na Praça Ângelo Piazera, no
Centro, das Bh às 16h. Eles

_alertam a população e, ainda,

. fazem uma triagem para des
cobrir episódios suspeitos-da
doença. Caso seja necessário,
esses pacientes terão o enca

mínhamento a consultas no

'Sistema Único de. Saúde agi
lizado com o intuito de resol
ver o problema o mais rápido
possível.

Segundo o coordenador
da iniciativa, Júlio [ahnke, os

profissionais envolvidos espe
ram prestar esclarecimentos a

cerca de 250 pessoas. Em 11

edições, esta é a primeira vez

que ela acontece em Jaraguá
do Sul. A organização coube
ao serviço de dermatologia da

Associação Médica.

PIERO RAGAZZI

�

Exposiçõo nõo protegida a� sol é uma das principais causas da doença.

Doença é a mais comum entre
todos os tumores malignos
A cada cem pacientes de

câncer, 25 o 'desenvolvem na
.

pele. A incidência é a maior
entre todos os tumores malig
nos tratados no Brasil. Somen
te no ano passado, segundo o

dermatologista Júlio Jahnke,
foram descobertos 115 mil
novos casos no país. A notícia
boa é que em 90% das situa

ções existe possibilidade de
cura. No entanto, para isso

acontecer, é necessário aten

ção e cuidadó rédobrado.
A dica primordial, conforme

o médico, é conferiro próprio
corpo rotineiraniente. Feridas
que nunca saram precisam ser

verificadas por profissionais. O
mesmo ocorre com pintas que
apresentam evolução de tama-

nho, cores variadas e coceira,
por exemplo.

Quem quiser evitar qual
quer imprevisto deve sim

plesmente se proteger. "Pre
cisamos valorizar a sombra",
resume. Ao longo dos anos,
a orientação padrão tem sido
utilizar protetor solar de fa
tor 30, no mínimo, e aderir
aos óculos escuros, chapéus e

guarda-sol,
Nas exposições ocasionais,

como as que ocorrem nas. ci

dades, basta aplicar o produto
pela manhã e, outra vez, no

início da tarde. Já nas inten
cionais, o ideal é passá-lo so

bre a pele 20 minutos antes de
.

sair de casa e repetir a tarefa a

cada duas horas.
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LEI SECA

Liberado consumo de álcool
Proposta é rejeitada pela Câmara de Vereadores
MASSARANDUBA

Com exceção de Guaramirim,
a lei que proíbe o consumo de
bebidas alcoólicas em locais pú
blicos não tem feito sucesso em

outras cidades da região. Exem
plo

.

disso é o projeto rejeitado
por unanimidade pela Câmara
de Vereadores de Massarandu
ba na noite de quinta-feira. A
proposta é de autoria da então
vereadora Suzane Reinke, es

posa do prefeito Mário Fernan
do Reinke e atual secretária de
Saúde do município.

O projeto de lei, que foi en
caminhado pelo Executivo em

junho, determinava a proibição
da comercialização e o consu

mo de bebidas alcoólicas em

avenidas, rodovias, ruas, em

calçadas, praças, pontes, e em

torno de bares, quiosques, lan
chonetes, restaurantes e outros
locais públicos. A fiscalização
se daria através de parceria com
a Polícia Militar.

O vereadorMauro Bramorski
justificou o voto contrário afir
mando que, se aprovada, a lei
seria difícil de ser aplicada. "Se
entrasse em vigor, a lei não per-

. mitiria que se consumisse bebida
na praça, por exemplo.Mas, se ao
lado da praça existisse um terre

no baldio, de propriedade priva
da, um grupo de pessoas poderia
se juntar e beber sem qualquer
impedimento", comentou.

.

Para ele, alguns itens da

proposta também não ficaram
claros. "O projeto não fala, por
exemplo, sobre a distância que
a bebida pode ou não ser con
sumida no entorno dos bares e

lanchonetes", destacou.
Autora da proposta, Suzane

disse que ficou surpresa com a

rejeição do projeto pelos verea-
.

dores. Ela ressalta que, além de

constranger quem passa em ruas

e praças, o consumo de bebidas
alcoólicas também deixa a cida
de suja, devido às latas e garrafas
que ficam jogadas pelo chão.

"O alcoolismo é um proble
ma crescente no país. Mas se

deixamos que as pessoas be
bam livremente em locais pú
blicos, que exemplo estamos

dando para nossas crianças e

jovens?", questionou.

DAIANE ZANGHELlNI
Se aprovado, lei proibiria consumo de bebidos alcoólicos em locais públicos

Lei sancionada há um ano

ainda nõo pôde ser aplicada
JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRiM

Em Jaraguá do Sul, lei se

melhante foi sancionada em

dezembro do ano passado pelo
entã·o prefeito Moacir Bertol
di. No entanto, a lei ainda não

pôde ser aplicada porque não
foi regulamentada pela atual

gestão. Dessa forma, não há

ninguém para fiscalizar quem
desrespeitar a norma. A lei es
tabelece que, quem for flagrado
bebendo em via pública pode
ser multado ou obrigado a pa
gar cestas básicas ou atémesmo
a prestar trabalhos voluntários.

De acordo com o procura
dor Valmir Elói, o conteúdo da
lei ainda não foi avaliado pela
procuradoria jurídica da Pre
feitura. "No momento, o go
verno está priorizando outras

� açõe�. ,Por isso, eSSÇl questão
g deve ser analisada somente

� no próximo ano", comentou.
� Como a lei é municipal, um

Procurador afirmo que questão deve ser analisado somente no próximo ano dos itens a serem estudados

é a disponibilidade de um fis
cal da Prefeitura para realizar
as abordagens, trabalho que
contaria com o acompanha
mento de policiais militares.

GUARAMIRIM
Em Guaramirim, a lei que

proíbe o consumo e a comer

cialização de bebidas alcoóli
cas em locais públicos vigora
desde janeiro de 2008. A Po
lícia Militar de Guaramirim
acredita que a legislação in
fluenciou na redução de al

guns tipos de ocorrência, que
podem estar relacionadas ao

consumo de álcool.
Levantanieiito 'realiza-

do pela corporação em abril
deste ano constatou que, em

·2008, as rixas (brigas envol
vendo mais 'de duas pessoas)
diminuíram 75% em relação a

2007. Já os casos de desacato e

resistência à prisão reduziram
cerca de 6% no ano passado.

Junckes nega
as acusações
GUARAMIRIM

O prefeito de Guarami
rim, Evaldo Junckes, o Pupo,
e o secretário de Saúde, Pau
lo Veloso, negaram denún
cia de que o Hospital Santo
Antônio é alvo de sucatea

mento. A acusação, publi-
. cada na edição de ontem de
O Correio do Povo, foi feita
por funcionárias do setor de

enfermagem da instituição,
Elas afirmaram que a dire
ção da autarquia não estaria
fazendo a compra dos medi
camentos necessários e que
a estratégia teria sido adota
da para convencer a popula
ção sobre a criação de uma

OS (Organização Social)
para administrar o hospital.

"Não existe sucateamen

to", afirmou Veloso" garan
tindo que a entrega de medi
camentos está normalizada.
Segundo ele, cerca de 500
itens - como remédios, mate
rial de raio-x, luvas e outros
- foram comprados através de
licitação aberta no início de
novembro. e começaram a ser

recebidos nesta semana.

O secretário destaoou tam

bém que o telhado do Centro
. Cirúrgico está recebendo me-:

lhorias e que o hospital deve
receber, nos próximos dias, um
novo aparelho de raio-x, e de
ultra-sonografia. As obras estão
orçadas em R$ 91 mil e os apa
relhos custam R$ 75 mil e R$
65 mil, respectivamente.

"Isso está sendo feito com

recursos da Prefeitura. Nos
últimos quatro meses, tudo
foi comprado através de lici

tação, dentro da legalidade;
diferente do que aconteceu
no governo anterior", alfine
tou Junckes. Ele afirma que
os funcionários que fizeram
a denúncia são ligados ao

governo do ex e futuro pre
feito, Nilson Bylaardt.

CÉSAR JUNKES
---

Pupo citou melhorias no hospital
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CASAMENTOS

grupo, Lírio Baruffi.

Segundo ele, pais e filhos
participam de encontros onde
trocam experiências através de
palestras ,e apresentações de de
poimentos. '�gente percebe que
a principal dificuldade é a falta
de diálogo, Muitos casais somen
te dividem o mesmo teto, nem
dizem bom dia um para o outro.
Nós incentivamos o diálogo e o

perdão", explica. Informações
sobre os cursos para casais po
dem ser obtidas através do tele
fone: 47 3371 7353.

GE�l--------------------

Aumenta o número
de gente dizendo SIM
Registro cresceu 47,7% em quatro anos
JARAGUÁ DO SUL

Véu, grinalda, aliança e "pa
pel passado". Essa combinação
continua sendo o sonho de
muitas mulheres. É o que re

velam os números da pesquisa
divulgada na semana passada,
pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).

De acordo com os dados,
em 2008, em Jaraguá do Sul,
foram oficializados 765 casa

mentos, número 18,9% maior

que em 2007, quando 643 ca

sais disseram o "sim". Nos úl
timos quatro anos, o aumento
foi de 47,7%. Em 2004" 518
casais trocaram alianças. Já no
Brasil, o número de casamen

tos registrados cresceu 4,5%
entre 2007 e 2008.

A pesquisa revela ainda
que o perfil dos casais mudou.
Homens e mulheres estão se

casando mais tarde, com ida
de entre 25 B 29 anos. Dividir
.a mesma casa, antes de subir
ao altar, também está cada vez
mais comum. "Os relaciona
mentos mudaram muito nos

últimos anos. Morar junto,
sem estar casado, para algu
mas pessoas era inconcebível.
Hoje é normal", comenta o

psicólogo Dalton Fischer, que
defende que a convivência an
tes de oficializar o relaciona
mento pode ajudar o casal a se

conhecer melhor.
É no que acredita a gerente

de -qualidade Elaine Graciele
Roming Marquardt. Aos 29

anos, ela casou no último sá
bado, com direito a cartório,
igreja e festa. Porém, a decisão
foi antecedida p�r oito anos de
convivência, seis anos moran

do junto, e pelo nascimento de

DESAFIO É ALIAR DIÁLOGO E PERDÃO
Diante das transformações

nos relacionamentos da socieda
de moderna, os grupos religiosos
de casais se unem para repensar
e fortalecer as relações. A As

sociação Encontro de Pais com

Cristo (EPC), por exemplo, já re

alizou cursos com cerca de 800
casais desde que foi fundada em
2003. "Trabalhamos com casais
de primeira e segunda união. A '

gente estimula o entendimento,
o perdão e o amor para que a

aliança permaneça até o fim", ex
plica um dos coordenadores do

"CASAMENTO PERFEITO É UM
MITO", DIZ ESPECIALISTA

O Correio do Povo solicitou
ao psicólogo Dalton Fischer di
cas para manter um relaciona
mento duradouro. O especia
lista também fala sobre como

se recuperar do sofrimento de
uma separação. Acompanhe:

(.)o
O Correio do Povo: A expe

S riência de morar junto antes

� do casamento pode ajudar na
relação?

Dalton Fischer: Para conhe-

OCP: E qual seriam as dicas
para manter um relaciona
mento duradouro?

DF: Convivência, companhei
rismo, diálogo e observação. Co
nhecendo a pessoa com a qual
convivemos, saberemos o que
não dizer ou fazer para, que não
OCOITam discussões, e saberemos
agir de uma forma que agrade
quem está ao nosso lado. An
tes de qualquer forma de união,

cada casal deve conversar muito

para saber se compartilham os

mesmos objetivos e expectativas.

OCP: QUIDS as principais
causas para o fim dos casa

mentos?
DF: De acordo com o IBGE, os

casamentos duram em média 10
anos no Brasil. Em Jaraguá do Sul
essa realidade não é muito dife
rente. O que observo em muitas

pessoas que buscam apoio psi
cológico, é que eram muito ima
turas quando se uniram, e essa

imaturidade levou a um excesso

de expectativas, cobranças inde
vidas e inabilidade em lidar com
as diferenças. Casais um pouco
mais maduros possuem experi
ência para resolverem suas di
ferenças. A ideia do casamento

perfeito é um mito. O que existe
é uma maneira perfeita de lidar
com as diferenças: conversando
e chegando ao consenso.

OCP: Como a pessoa que
acaba de romper um relacio
namento pode buscar ajuda
para superar esse sofrimento?

DF: Nessa hora é preciso se

apoiar na certeza de que você
fez o melhor e seguir em frente,
sem vergonhas ou frustrações.
Ter um novo lar ajuda. Outra
dica é não se isolar de amigos
ou eventos sociais. É preciso
buscar novos interesses ou res

gatar projetos antigos. Cuidar
de si mesmo também ajuda a

elevar a estima.

� cer uma pessoa melhor é ne

cessário passar o maior tempo
junto possível. Por isso, alguns
casais optam por morar junto

r antes do casamento, e até mes

mo em não realizar o casamen

to civil ou religioso. A obriga
ção do casamento para algumas
pessoas pode ser a realização
de um sonho, a busca de uma

segurança maior e até mesmo a

busca de uma prova de amor. O

que vale mesmo é a qualidade
do relacionamento e a felicida
de do casal, seja morando junto
ou com um belo casamento.

-

I

Recém-casada, Elaine diz que amor e respeito sõo base da relaçõo

í Fonte: IBGE- 2007
Casamentos: 643

Separàções: 172
Divórcios: 167

2005
Casamentos: 603

Separações: 96
Divórcios: ,93

JARAGUÁ
DO SUL

2008 2006 2004
Casamentos: T6-5- Casamentos: 6-2"6- Casamentos: 51S-

Separações: 189 Separações: 102 Separações: 106

Divórpios: 179 Divórcios: 116 Divórcios: 67

Divórcios também crescem
Em 2008, foram registrados em

Jaraguá do Sul, 179 divórcios, número
167% maior que em 2004. As sepa
rações chegaram o 189 em 2008. Em
2004, esse índice era de 106. "Antiga
mente os casamentos eram poro o 'vida
todo'. O homem mondava e o mulher

ero obediente e resignado. Hoje, nin
guém é de ninguém e ninguém mondo
em ninguém. Ouondo um casal se co

nhece e se respeito, assume viver juntos
até que dure", avalio o psicólogo espe
cialista em terapia de casais, Odenite
Cordeai de Magalhães.

uma filha, que hoje, está com

cinco anos. O marido dela, Di
dmar Marquardt, 37 anos, é
divorciado e já tem um filho
de 11 anos do primeiro casa

mento, fato que ela também

encarou com naturalidade. "É
um sonho realizado. E para
dar certo, tem que ter amor e

respeito", destaca.

DEBORA VOLPI
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COMEÇA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO JARAGUÁ
No dia 5 de dezembro de 1979, o jornal O Correio

.
do Povo anunciava a construção de um edifício de alto

padrão em Jaraguá do Sul. O prédio a qual a reporta
gem se ..referia seria chamado de Edifício Jaraguá.

A construtora RB Planejamento, de Blumenau,
foi contratada para erguer o prédio. Para começar as

obras, foi preciso demolir uma casa, em estilo en

xaimel, que ficava no terreno em frente ao Corpo de
Bombeiros, na Rua Epitácio Pessoa. O proprietário

do local, e quem construiu o Edifício Iaraguá foi. o
senhor José Fructuoso .

A ideia inicial do proprietário era' fazer .urn edi
fício de 12 a 15 andares, o primeiro na cidade dessa
altura. O prédio foi inaugurado em .1983. No térreo
também seriam construídas algumas lojas comer

ciais. A construção dessa edificação marcou época
em [araguá, pois o local dava um aspecto de cidade

grande e desenvolvida.
.

PREFEITOS DA HISTÓRIA-DE JARAGUÁ DO SUL
. .

dade. Em sociedade com Aldo Piazera e Renato Raboch
'

abriu o Supermercado Jaraguá, o primeiro dó gênero na
,

cidade. Em_1971 criou a Frilusa Frigorífico 'Rio da Luz

S/A,'vendida em 1984. Em 1989 inicia a ADV Aurora,
distribuidora de produtos Aurora. Em julho de 1986 foi
convidado para ser candidato a deputado estadual pelo
PMDB, sendo o terceiro mais votado no Estado. Não

Ademar Duwe é na- completou o mandato, pois assumiu por cinco meses o
-

tural de Jaraguá do Sul cargo de secretário de Estado do Trabalho e De';envól-'
onde nasceu em 11 de vimento Social e depois secretário de Desenvolvimento
junho de 1938. Casou Urbano e Meio Ambiente: Foi deputado Constituinte.
em 25 de março de 196i Em 1988 se elegeu vice-prefeitona chapa.deIvo ](0:
com Ingrid Kreutzfeld, .nell, Em 1989 e Úl91 assumiu 'corno prefeito em exer-

corri quem teve dois filhos: Ademir e Dieter. Aos 15 anos cício. Em 1992 foi candidato .novamente, só que'corno
, começou a trabalhar na Oficina Mecânica de Paulo Wun- - prefeito; tendo por vice Wemer Schiister, mas perdeu
derlich, depois na loja de eletrodomésticos de Lothar a eleição..Emj�94 foi candidato a senador, Em 1995

, Sonnenhohl. Trabalhou também na Loja Douat, filial de assumiu 'nova:menie.o·cargode secretário do Desenvol-'
[araguáiquando foi instalada a repetidora de TV na cí- vímento Urbano.e Meio Ambiente.

'

ADEMAR

FREDERICO DUWE

07/08/1989 a

25/08/1989 -

02/05/1991 a

10/06/1991

t
I
,

o CORREIO DO POVOOSABADO, 5 DE DEZEMBRO DE 2009

Na época, o
edifício era

o maior de

Jaraguá, hoje
ele já está
rodeado por
outros

5 DE .DEZEMBRO
PELO MUNDO

• 1908 - Fundação da Cruz Vermelha Brasileira.
..........................................................� .....

• 1934 - Três cidades ficam destruídas em
terremoto em Honduras: San Jorge, La
Encarnación e San: Fernando.

• 1946 - Nova York é eleita sede
permanente dos NaçõesUnidas.

• 196? - criada a Funai (Fundação Nacional
do Indio) no Brasil.

'

..............................................................................................................................................................

• 1985 O Reino Unido abandona aUnesco
(Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura).

• 1987 - Pelo menos 22 pessoas
morreram após incêndio em um

cargueiro panamenho na Espanha. I

I
. I

I
I

I
I
I

.............

J
....

A Sociedade Bandeirantes, de Schroeder, realizou a tradi
cíonal festa de Rei e Rainha do Tiro no dia 28 de-novembro; ir:
festa contou com um diferencial, com duas rainhas "e um .reí; -

pois durante o ano foram suspensas várias festas por motivo da :

Gripe A (HIN1). Confira algumas fotos do evento:

Os associados

� convidados
curtiram as

marchinhas do,
folclore alémão
formando um

trenzinho

S9CIED�DES. EyENTOS .:HISTÓRiA. ASSOCIAÇÕES -

"

Grupo de

majestades
da Sociedade
Bandeirantes

Enquanto uns

se divertiam na ,

dança, outros
passavam o

tempo Jogando -
o baralho
alemão, muito
difundido
ainda em

Schroeder

Melônia llndner Roters é
a presidente da Sociedade
Bandeirantes e atiradora
esportiva do tiro (10 alvo

, -
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

o lixo _ainda pulsa!
Na terça-feira pela manhã saí cedinho para

tomar um café na padaria e vi que eles ainda
estavam lá: sacos e sacos de lixo pela calçada
(alguns edifícios na Av. Marechal foram cons

truídos há mais de duas décadas, não preven
do espaços para o lixo). Algum problema com -

nossos prestimosos lixeiros (que ganham uma

miséria para efetuar um dos serviços mais im
prescindíveis) trouxe a verdade do lixo para
nossas portas.

� Como a gente produz lixo!
Minha mulher escuta essa frase todos os

dias, quando uno as várias sacolas numá só, de -

tamanho maior, e desço envergonhado pará me
desvencilhar dessa espécie de corpo-objeto.

E cada vez que saio do meu apartamento,
pego o elevador e tenho que deixar o lixo na

frente do prédio (construído há trinta e três
anos atrás), uma vergonha e uma lembrança
se apossam de mim.

Vergonha por expor meu lixo, como uma

instalação a céu aberto, e a lembrança de Ar
thur Bispo do Rosário, o homem qUB achou
outro sentido no lixo. Nascido em 1909 em

Japaratuba, no Sergipe, Bispo do Rosário foi
marinheiro e lutador de boxe na juventude
e, mais tarde, trabalhou como caseiro num

palacete de uma importante família cario
ca. Em dezembro de 1938 acordou com alu

cinações e rumou para a Igreja da Cande
lária, 'no centro do Rio de [aneiro.Subiu o.

pequeno morro que termina no Mosteiro de
São Bento,e avisou aos monges-que era um

enviado de Deus e ia cumprir a missão de
julgar vivos e mortos. Foi internado no Hos

pício Pedro II (o hospício da Praia Verme

lha), e encaminhado para a Colônia Juliano
Moreira, em Jacarepaguá, com o diagnósti
co de "esquizofrênico-paranóico:': ficou in
ternado por mais de cinqüenta anos.

A partir da década de 1960, Bispo passou
a recolher objetos do lixo e da sucata da Colô
nia e, em lembrança de seus tempos de Mari
nha, começou a produzir estandartes, faixas,
objetos domésticos (colheres, pratos, escovas
de dentes) e o famoso Manto da Apresenta
ção, que dizia que iria vestir no dia do Juí
zo. Graças a psiquiatra Dra. Nise da Silveira
(aluna de Jung) e seu "Museu da Imagem do
Inconsciente", a arte' de Arthur Bispo do Ro
sário foi comparada a de Marcel Duchamp.

Bispo do Rosário é considerado pela crí
tica um dos principais artistas brasileiros do
século XX, saudado nacional e internacional
mente, mas apreciado por um público restri
to. Bispo sabia o que fazer com o lixo. E nós? /

E o planeta? Sabemos?
.

Meu filho, Henrique, que está a caminho,
será de uma geração que vai herdar um uni
verso de lixo, escondido, sulcado na terra ...

Enquanto isso; todos os dias, ao descer para
levar meu lixo, vou tendo a plena certeza que
a bactéria-homem vai matar o planeta logo,
pois o lixo ainda pulsa.

.
,

NOVELAS

VARIEDADES---------

CINEMA

JARAGUÁ DO SUl
• Cine Breithoupt 1
• lua Novo (leg) (14h. 16h30, 19h. 21 h30 - sex, sob,
dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Breithoupt 2
• Atividade Paranormal (leg)------,
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - sex, sob, dom,
seg, ter. quo, qui)

• Cine Breithoupt 3
• 2012 (leg)(15h, 18h, 21 h - sex, sob, dom, seg, ter,
quo, qui)

JOINVILLE
• Cine Cidoae 1

.

• Planeta 51 (Dub) (14h, 15h45, 17h30 - sex, sob,
dom, seg, ter. quo, qui)
• Novidades no Amor (Leg) (19h15, 21 h15 - sex, sob,
dom, seg, ter. quo, qui)

• Cine Cidade 2
• 2012 (leg) (15h, 18h, 21 h
sex, sob, dom, seg, ter. quo, qui)

• Cine Mueller 1
• lua Nova (leg) (14h20, 16h50, 19h20, 21 h45 - sex
sob, dom, seg, ter. quo, qui)

• Cine Mueller 2
• 2012 (leg) (15h, 18h20, 21 h20 - sex, sob, dom, seg,
ter. quo, qui)

LIVRO

Frei Betto

umhomem

JChamadOesus
.

Romance

Jesus Cristo
. contextualizado
Nesta biografia. Jesus é um homem

que orno Deusr
. p.leno de compaixão.

avesso ao moralismo, sedento de justiç�
e que foz do umor o sentido do vida. Par
tindo dos Evangelhos de Mateus. Marcos
e João. Frei Beto acrescento dados his
tóricos que dão os dimensões dos men

sagens de Cristo num lugar regido pelo
lei do dinheiro. do poder e do vlnlêndn.

• Cine Mueller 3
• Atividade Paranormal (14h, 16h, 18h, 20h, 22h
sexo sob. dom. seg, ter, quo, qui)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• lua Novo (Leg) (14hl0. 16hl0. 19h20. 21h50-
sex, sob, dom, seg, ter. quo, qui)

• Cine Neumorkt 2
• luo Nova (Dub) (13h50, 16h20, 19h20, 21 h50 - sex,

sob, dOm. sego ler, quo, qui)

• Cine Neumartk 3
• O Besouro (Nocional) (15h, 16h20, 19h, 21h40':':
sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Neumorkt 4
• Atividode Paranormal (leg) (14h, 16h, 18h, 20h,
22h - seXo sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Neumarkt 5
• 2012 (Leg) (15h30, 18h30, 21 h30-
sex, sob, dom, seg, ter, quo, qui)
.• Os Fantlfsmos de Scrooge (Dub)
(13h40 - sex, sob, dom, seg, ter, qua, qui)

DVO

Batalha sem

uma guerra
Abril de 1945. o Segundo Guerra

acabam. mos o Brasil ainda estava em

guerra. O combáte entre Segismundo.
ex-torturador do polícia, com o polonês
Clousewitz, confundido com um nazista,

. se desenrola na sala de imigração .

/ Tudo porque o fim da Guerra é o que
. tira o paz de Segismundo.

CAMA DE GAIO
Heloisa reconhece Gustavo, mos é impedida por
Patrícia de ir ao encontro dele. Gustavo se es

conde e Heloísa o perde de vista. Um jornalista
pede para tirar uma foto de Davi com Rose e ou

tra de Verônica com Rose, que reagem tensas.
Débora percebe a paixão de Alcino por Rose,
mas ele tento disfarçar. Duda e Igor reclamam
ao verem Débora e Macau os recrimino. Gusta
vo teme pela segurança dos filhos de Rose, que
estão com Woldemor. Regina e Francisco se di
vertem com os amigos de Ferdinando e Julieta.

, CARAS E BOCAS
Xico rejeita seu antigo dono e decide ficar com
Denis. Valdemir reclama que a mãe está traba
lhando muito e ela culpa Adenor. Anselmo nota

que Fabiano só fala de Ivonete. Judith impede
que o dinheiro dos quadros fique com Dafne. Vi
cente acha que a justiça vai tirar Xico de Denis.
Galeno pede ao dono do circo que apresente
alguém que ame o macaco de verdade. Denis
promete lutar por Xico. Pelópidas encontra uma

caixa de aranhas no depósito e arma um plano
contra Judith. Amarilys e lucas se entendem.

VIVER A VIDA
Luciano dorme antes de ver que Bruno está a sua

espera. Helena, Alice, Ariane e Ellen conversom com

Bruno e o convidam para jantar com elas no Gengi
bre. Bruno chama Felipe para ir com eles. Ellen fica
furiosa ao encontrar Isabel e Ricardo no Gengibre.
Alice se encanta por Felipe. Isabel e Ellen se desen
tendem. Ricardo fala para Isabel que está salteiro
e elo pede um beijo quando vê Ellen se aproximar
Matilde chega cam Onofre ao restaurante e Dora fica
incamodada ao vê-lo. Ela os trata bem.

PODER PARAlElO
Não há exibição.

BElA A FEIA
. Não há exibição.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
das emissoras).
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---------VARIEDADES

DIVIRTA-SE

Sequestro
o sujeito estava muito aflito porque o

seu filho havia sido sequestrado dias
antes. De repente, ele ouve a campainha
da porta. O cara vai atender correndo
e o carteiro lhe entrega um caixa. Ele
abre o pacote e fica surpreso ao ver

que dentro da caixa havia uma orelha,
acompanhada do seguinte bilhete:

_

"Caro senhor, esta orelha que você está
vendo é minha, mas se não mandar o
resgate até amanhã, ao meio-dia, a

'

próxima ser.á a do seu filho. Assinado:
Joaquim Manoe!".

Andrucha e Torres'
teriam se sepamdo
Andrucha Waddington, marido de Fer
nanda Torres, alugou um apartamento
no leme, no Ri'o de Janeiro, e há dias
estaria fora do apartamento na lagoa,
onde mora com a atriz. Segundo
a "Folha de S. Paulo", o cineasta
havia se hospedado no Copacabana
Palace. A assessoria da atriz disse que
Andrucha ficou no hotel paro realizar
trabalho e que alugou um imóvel paro
instalar um escritório.

Tais Araújo vira
um ícone gay
A intérprete de Helena, protagonista
da novela Viver a Vida, da Globo, virou
ícone gay. Na noite de qulnta-leíre,

-

um grupo de tronsformistas reveren
ciou a atriz durante a entrega do
Troféu Tais Aroújo Paro Talentos de
Dublagem 2009, 'realizado no Fór
mula do Gol, em Jacarepaguá, no
Rio de Janeiro. [inda num vestido
bege, Ials ganhou até mesmo.um

clone, vestido igualzinho a ela.

SUDOKU

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

repetir números em cada linho e cudo coluna. Também
nõo se pode repetir númer9s em cada quadrado de 3x3.

rc.,
Kandy, ela faz

parte da família
Grotewold.
O clic é dos
leitores -,

Walter e
Anelise. I

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

SOLUÇÃO
o tempo segue com predomínio de sol
e chance de chuva isolada no início dia
na região Norte de Estado.

.. Jaraguá do Sul e Região

� Fasesrda lua

CHEIA

O 2/12

NOVA NASCENTE

16112 .� 24112

MINGUANTE

.�. 9112
.'

)(
GÊMÉOS
(21/5 a 20/06)

, Atente-se às novas

oportunidades que
vão surgir. Sua

atração pelo mistério pode au

mentar. No amor, saberá seduzir
com facilidade. Realizar algo é
muito importante, mas imaginá
lo também pode ser uma podero
'sa fonte de satisfação.

ÁRIES
(ZO/3 a 20/4)
Mercúrio indica

que o desejo de se

destacar profissio
nalmente está em alta, podendo
prestar concurso ou concorrer a

uma mudança de cargo. A noite

privilegia o namoro. Aja com

si!1ceridade, pois este não é o /

momento de se reprimir.
.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Bom dia para des
travar tudo o que
estava emperrado.

Mercúrio favorece os estudos
e os contatos. A vida conjugal'
está protegida, favorecendo os

momentos de erotismo. Atingirá
suas metas por meio de atitúdes
firmes na direção certa.

CÂNCER

��.�� ( )'� � 21/6 a 21/7
.,-;;.•_-.";.-, Ótimo dia para ini-
: ; ciar empreendimen-

tos. Bom astral nas

finanças. O desejo de agradar
a quem ama há de prevalecer
no dia de hoje. Dietas leves e

cuidados com a saúde serão de

grande valia para os tempos agi
tados que se aproximam.

DOMINGO

i)
.

SEGUNDA TERÇA

�MíN,18°C MíN: 18°C 6 MíN: 16°C
MÁX: 28°C MÁX: 26°C MÁX: 22°C
Sol Nublado com Sol

abertura de sol
Sol

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Você sentirá maior
necessidade de .

silêncio e a sua

capacidade de trabalhar dura
mente vai se estender até o fim
da tarde. No romance, o clima é
de muito prazer. Faça o que for
necessário, pois terá tempo para
recuperar o que .perdeu.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Mercúrio transita
pela morada da

_ sorte e do prazer.
deixando você bem-humorado e

com enorme facilidade para se

divertir. No amor. os momentos
de privacidade contam com boas

energias hoje. Desligue-se um

pouco mais das tecnologias.

#
SAGITÁRIO

Cr
.....� (22/11021/12)

Poderá descobrir
'trabalhos alter-

. nativos e suas

ideias podem ser mais lucrativas
do que você imagina, por isso,
coloque-as em prática! Bom as

tral para firmar compromisso no

amor. Aproveite seu aniversário
para planejar bem 'a sua vida.

LIBRA,
(23/9 a 22/10)
Mercúrio aumenta
sua capacidade
de concentração,

favorecendo os estudos, a toma
da de decisões e providências.
Na relação amorosa, o clima é
de confiançQ e cumplicidade.
Visite lugares que frequentava e

poderá reencontrar amigos.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Terá mais

segurança para se

expressar com obje
tividade. A Lua pode

aumentar a sua popularidade,
sobretudo com o público feminino.
Hoje, demonstre a sua generosi-

. dade. Existem várias coisas que
podem te render um bom lucro.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

� Aproveite este sá-
bado para tornar
se mais popular.

Você estará mais falante, bem
humorado e terá muita segurança
dos seus sentimentos. A relação
a dois ganha um novo tempero.
Aproveite as intensas energias
que brotam em seu interior.

o CORREIO DO POVO mSABADO, 5 DE DEZEMBRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

5/12
Adolar Hotch
Aline K. Kinas
Anc;lré de C. Ferreira
Arlene M. Ortiz
Asta Hornburg
Beatriz Vamashita
Carla dos Santos Rocha
Celso Rosa
Cristiane E. Voelz
Débora Rahn
Dirce T. Nunes
Elilia Buzzi
Elze Schmidt
Felipe Lenzi
Gertrudes Oesterich
Guilherme Erdmann
Hilze Doge
Irene Porinelli
Jean C. Vieira
Jose I .. Kraemer
Katia Krüger Schulz
Ketlyn D. Wolf
Kevlyn C. Wolf
Lois de C. Ferreira
Luiz C. Barabas
Mana L. Santos Araújo
ManyMary
Marcelo da S. de Lima
Maria Pormo Corre0
Mateus Lenzi
Olori Lombardi
Sonia Kienen
Valeria da Silva
Valtrudes K. Laube
Waldemar Maass
Wanderlei Viola
Van L. Scoz

6/12
Addan D. Ferreira
Adilar Dalsochio
Aires José Mengarda
Alicke A. Matzanke
Aline Valentini
Amarildo L. Gervin
Ana Hostrn
Beto Fausel
César J. Zanetti -

Charles Harnack
Daniela Engelma'nn
Dario Pradi
Edite S. Borchardt
Eronildes B. Krug
Fabiano C, Bassanesi
Fernando da Casta
Giselle Schmitz

Igor R. de O. Lurei
Jacir Buzarello
Jean Celso Naiberg

, Jean Cesar Naiberg
Jeferson Malheiros
Jéssica Gesser
Jose Gonçalves
José Oliveini Pereira
Jeclmelre'A. Eckert
Luis R. Costa
Marcas Coelho

. Marzorati da Cruz
Nickolas L. Knihs
Nicolau Costa
Nicolau Hinsching
Nicoláu Judacewski
Patricia do Amarante
Paula R. Pedri
Renato C. Walter
Robert C. Cerpa
Silvano Stevo
Soraia Siebert
Teila S. Tomoselli
Thais de Souza

.

Valdete Hernacki

.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Mercúrio favorece�

) os estudos e as,J
, atividades men-

.

tais que exijam concentração e

pesquisa. Pode ter sucesso nas

parcerias. Ótima sintonia na vida
,

sentimental. Não perca momen.

tos que podem ser preciosos por
não ligar para as emoções.

PEIXES

... (19/2 019/3)
.•• Dê mais atenção a

�� alguém com mais
experiência. Há •

chances de se envolver afetiva
mente com alguém que faz parte
da sua rotina. Não é momento
de se impor. deixe que as coisas
evoluam naturalmente e verá

que tudo será bem mais fácil.
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SONHO

BAILARINOS
BUSCAM AJUDA PARA ESTUDAR

Agnês, José e Gabriela conquistaram vaga
em uma escola de" renome nacional

I

i
f

Três bailarinos têm a oportu-- têm alguns colegas que estudam
nidade perleita nas mãos, mas na Escola de Dança e eles estão
ainda não podem agarrá-la. Esse ajudando com os quesitos mo

é o caso de AgnêsRodrigues, Ga- radia e trabalho. Mas a maior
briela Gorges e José Carlos Kniss. preocupação é o deslocamento
Os amigos foram chamados para até Natal. "Procuramos por pas
estudar na Escola de Dança de sagens e a mais barata que acha
Teatro Alberto Maranhão, na ci- mos custa R$ 379, fora todas as

dade de Natal, no Rio Grande do outras despesas com transporte
Norte, mas estão com dificulda- para as nossas coisas. Não temos
des financeiras para ir até lá. condições de pagar esse valor"

O sonho dos três é crescer e revela Agnês.
se tornar bailarino profissional, José é o único que conseguiu
mas em Jaraguá do sul, as chan- uma bolsa integral para dançar.
ces são pequenas. "Chega uma Já Agnês e Gabriela esperam por
hora que 'você não tem mais para uma resposta da escola. Mas elas
onde crescer e é preciso procu- acreditam que devem conseguir
rar trabalho fora. Por isso, fomos

.

também, pois eles costumam

atrás, esse é o nossa sonho", afir- conceder a bolsa para pessoas de
ma Agnês, de 20 anos, a mais ve- outras cidades. "Também temos

lha do grupo. alguns amigos que estão nos aju-
Para poder estudar os três pre- dando por lá. Essa é uma opor

cisam pagar passagens, transpor- tunidade, que nós não podemos
te de objetos, conseguir emprego perder. E muito difícil conse

e lugar para morar. Os bailarinos guir", relata.

.),
f
i
;

\ i

REVELANDO TALENTOS
A Escola de Dança dê Teatro Alberto

Maranhão tem renome internacional. Ela
forma profissionais desde 1986. Grandes
nomes como Cosme Gregory, Érika Ro
sendo ,e Cleber de Oliveira saíram de lá
para o mundo. Ao todo são 750 alunos.
A escola também é reconhecida por ofe
recer oportunidade para alunos carentes
de todo o Brasil.

Agnês, José e Gabriela

durante as aulas de dança no Estúdio Wald
Oliveira há três anos e desde lá só foram
crescendo. Eles se apresentaram esse ano no

Festival de Dança de Joinville e também em

diversos eventos em Jaraguá e região,
Quem quiser ajudar esses jovens talentos .

a realizar um sonho, o grupo está aceitando
doações. Para mais informações, entrar em
contato com Agnês nos: telefones (47) 13483-
'5351 ou (47) 8836-4563.

•
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DANIEL MOBiliA

Graduação abre as

portas pa ra a vida

profissional. Confira
quais áreas têm
ma is inscritos e as

dicas para se dar

bem no vestibular

Páginas 3

Felipe Hernandes: aulas
no cursinho e 12 horas·
diárias de estudos para

ingressar em Direito
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De olho no mercado> fique por dentro
LIVRO DA SEMANA

Editora:
.....:..��: ..... Gente

CategQrias:
Gestão7
Marketing
Preço: R$
64,90
Páginas:
256

PU'MloD'

I...a� .-=::::;_::E�

A tecnologia é um meio ágil de
fortalecer a imagem de uma

organização. E para ensinar os
profissionais a utilizar esse
recurso .no dia a dia, os gestores
Rob Cross e RobertJ. Tomas
escreveram o livro "Redes
Sociais: como empresários e

executivos de vanguarda as

utilizam para obtenção de
resultados". A obra diz como usar

as ferramentas on-line, entre elas

Messenger, Orkut, Twitter e
i Fagebook, para agilizar a comuni
cação e posicionar a imagem da
empresa no mercado.

FOTOS DE ODIVAL REIS

o QUE USAR NO TRABALHO: BOLSAS

,A bolsa enriquece o visual e da um charme à
aparência. Acerta quem opta por modelos
clássicos e de cores neutras, como o marrom.

Evite usar acessórios que chamam muita

atenção no trabalho. A bolsa grande está na

moda, mas não exagere no tamanho.

o COIUlmo no povo

râi'ento & SUCESSO
I o seu guia pf�fis5ional I

I

EXPEDIENTE
• Coordenadora:
Patrícia Moraes

.• Programaçêo Visual:
Bianca C. Deretti

• Textos: Agência O Globo
• Cornerciallzaçâo..
O Correio do Povo

(47) 21.06-1.91.9

Em Jaraguá dO Sul:.
M Id RoUpas I Desenhista em Produtos�e Moda

confech�i�naMd�c��iCOol E�:t�clsta de Instalações Ind�s�rlá\SDesen sta .,

li F dor Mecanlco.

8etrônica de Manutenç�o \ndus:na . �e:� Geral \ programador de computad�r.
Mecânico de Manutençao de .Maqulna Redes Locais I Torneiro MecanlcO

Suporte e Manutenção em MIcrocomputadores e
.

Inscrições abertas para os cursos

Técnicos da Faculdade SENACI
• Técnico em Alimentos

• Técnico em Enfermagem
• Técnico em Segurança do Trabalho

Informações através do fone 3275-8400

Rua dos Imigrantes, 410 - Vila Rau

FACULDADE SENAC - ÓTIMO NO SEU CURRíCULO!
"

.

Faculdade de Tecnologia SENAC I Fone: (47) 3275-8400
....

Ruà dps Imigrantes, 410 c-vilà Rau

senac

1111
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Maratona de vestibulares
Equilíbno e

disciplina são
fundamentais
De acordo com Elisangela da
Silva, especialista em psicologia
da Universidade Nove de Julho

(Uninove), realizar atividades

leves, se divertir e buscar apofo
dos amigos e familiares é a dica

para lidar melhor com as

expectativas do intenso período
de vestibulares. "Descansar é
fundamentai. É durante o sono

que a rnemórta de tudo que fOi.,.
estudado é armazenada".
"O estudante precisa ser bem

objetivo nas respostas escritas e

estratégico nas questões de teste..'
O ideal é responder as mais fáceis'
primeiro", aconselha Alberto Nas-.
cimento, coordenador pedagógico
da rede Anglo de ensino. Na hora
de 'fazer um chute, valê lembrar

que algumas respostas podem ser

eliminadas por meio de uma

leitura minuciosa.
E para manter a disposição
durante as provas, é 'preciso ter
um bom café .da manhã e um .

almoço balanceado. Estar

preparado para o vestibular é
cruciai. Evite chegar atrasado para
realizar as' provas. O melhor é
conhecer o local 'com antecedên
cia. No dia do exame, leve canetas,
borracha, lápis, uma garrafa de

água e barrinhas de cereais. "Para
controlar o estresse, é preciso res

pirar pausadamente e ter confian- .

ça no próprio conhecimento",
ressalta Elisangela.

Fonte: Dados fornecidos pelas instituições de ensino mendonàdas

Peso da formação acadêmica para a contratação de um funcionário é superior a 71%

vestibular para
. engenharia de produção.

Para ingressar na
graduação em direíto de
uma universjdade
pública, Felipe
Hernandes, de 22, faz
cursinho e estuda mais
de 12 horas por dia.
"Meu problema é
controlar a ansiedade."
"Escolhi engenharia civil

por causa da demanda",
fala Eric Ota, de 20,
estudante.
"Em qualquer
carreira há bons

o diploma abre as oferecidas em

, portas para o mercado graduações presenciais
de trabalho. De acordo no país em 2008,
com a pesquisa "A metade não foi

contratação, a demissão preenchida. A grande
e a carreira dos maioria (98%) em

,

executivos brasileiros instituições privadas,
2009", realizada em conforme o "Censo da
abril pela Catho Online, Educação Superior",
71,87% é o nível de divulgado pelo
importância da Ministério da Educação
formação acadêmica (MEC). "A graduação é a

para contratar um exigência mínjma para
funcionário. Essa conquistar uma vaga de

avaliação foi feita por trabalho", afirma
16.207 profissionais que ...Gustavo Nascimento,
participaram do estudo. gerente do Foco

Talentos, setor do Grupo
Para ter sucesso é Foco, erytpresa de
preciso se dedicar aos recursos humanos (RH)
estudos. O primeiro - veja o ranking das

passo pa ra o . sete áreas mais
crescimento na carreira promissoras.
é o ingresso em uma "Me. empenho porque
universidade. E o quero ser competitivo",
desafio é enfrentar a diz Silvio Tacla, de 17
maratona de anos, aluno do terceiro
vestibulares. Das quase ano do ensino médio.
três milhões de vagas Ele está prestando

um do outro é o quanto
a pessoa se realiza",
destaca Luiz Cláudio
Binato, consultor de
carreiras da
Sociedade Brasileira
de Coaching
(SBCoaching).

Med�" EllI'lIhafu"
!Y�aPomé<nica
'(Ollljl(tta�o

letras flli'fl)lafu ElIg!l1llil!iada fll!!'n1.,ia',
QJJini<a (OO1l"'laç!o pfIldllÇ!o

-m1{�M·dil.!n1O OiíeítoAot\llOO Aiquiu:tlJf3e fngenhaliadVil
wwnlsmo

CURSOS COM MAIS
ALUNOS MATRICULADOS

•••••••••• Administração
638.741••••••• Direito

356553••1111 Engenharia

Comunicação social

Enfermagem

Ciências contábeis

Educação ffstca

Ciências biológicas
fome: Gu�tavo Naklm�nto, coordenador da r:oc'O rareares,
segment'o dosrucc rocc. empresa de r.ecursoshumari-Os, (RH)

Fonte;-""censo da Educação Superior l008� divulgado na se�ta·reira,
dia 27, pelo- Ministério da Ed(lcaçi'iQ...(M.EG).!! pelo msnnnc Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (lnep)

USP UNiCAMP

ÁREAS MAIS CONCORRIDAS NO VESTIBULAR 2010

UNESP UNIFESP

" ···lh547-··· .. ······· .. ·

D�it(l fiollomia,
Jdml,lllstra\�o,

O!otiJl(oolábeil
!dttlâria

12.834
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'_ Talento & SUCESSO o seu guia profissional o umnmo 1)0 1)0\0

Sustentabilidade no
- -

ambiente corporativo
Funciohários da Vivo criam ações para o bem-estar coletivo e ambiental

A Vivo, da área de
telefonia móvel, fez no

começo deste mês o
encerramento das
atividades de 2009 do'

projeto "Multlconexão",
O programa foi lançado
em janeiro com o

objetivo de incentivar os
.

funcionários a ter ideias

para promover o
desenvolvimento'
sustentável da,
organização, por meio
de reuniões com os

líderes e colaboradores.
De janeiro a novembro, a
empresa realizou 19

encontros em suas nove

regionais no país, para
os profissionais darem
sugestões de quais
ações e serviços
deveriam ser

implantados na

corporação. Todas as
propostas deveriam
estar ligadas ao bem
estar coletivo e

ambiental.
No encerramento foram

apresentadas as

melhores sugestões
obtidas em todas as
reuniões e que serão

implantadas, entre elas

o incentivo ao uso de

bicicletas, as parcerias
com empresas de coleta
seletiva e o espaço para
relaxamento e

atividades físicas (veja
as principais sugestões
no quadro). Propostas
mais simples e que
dependiam apenas da
iniciativa da equipe
estão sendo colocadas
em prática, como o uso

de canecas no lugar de
copos descartáveis, a
redução de impressões
e a realização de

palestras.

Escolar
De 07 de dezembro a 29 tle JaneirG

Administração - Comércio Exterior

Administração - Finanças
Administração .. Marketing
Adrninistração - Recursos Humanos

€iências Contábeis
Comunicação Social - Publicidade e Propagantfa
Deslgn - Môda

Direito

En,genharia de Produção
Psicologia
SerViço Social

47 3373-9800
www�fameg.edu.br\i''l'�

GRUPO

URIASIELVI
FAMEG

Karina Fonenze, gerente de sustentabilidade e responsável pelo projeta._

empresa ganha por ouvir

quem realmente faz
parte dos resultados:
sua equipe'jcomenta.

"Uma empresa que não
é sustentável acaba se ,

tornando inviável. O
clima organizacional é
perfeito para servir
como um canal para,'
essas ações", fala Paulo

Mendes, diretor de
segurança da

informação da Vivo, que
, comanda 250
funcionários.
"Os cotaboradores se
sentem parte da

construção de algo
estratégico. Já a

IDEIAS DE SUCESSO

1 --;; Criação de bicicletário para os colaboradores.

2 - Parcerias para a coleta seletiva de lixos

recicláveis.

·3 - Envio de sugestõespor SMS (torpedo).
4 - Digitalização de, documentos impressos.
5 - Envolver todos os fornecedores no projeto.
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o (OIUU�1O 1)0 POVO Talento & SUCESSO o seu guia profissional II

Elogio sob medida
no trabalho

Líder não deve enaltecer o profissional, mas
destacar os bons resultados para evitar conflitos e

,
até inveja entre os funcionários

Os profissionais que
executam bem o trabalho,
ou seja, desenvolvem os

projetos no prazo' estabe
lecido e trazem bons
resw'ltcados para a empre
s('devem ser elogiados.
Segundo Natascha

Medeiros, encarregada
de recursos humanos

(RH) da Editora SBS, essa
ação (elogio) indica que Õ

gestor reconhece as

qualidades de seus
•

funcionários.
De acordo com a

especialista, um elogio traz
vários impactos positivos
na rotina de um colabora

dor, que-acaba se sentindo'
mais motivado e confiante
na execução de suas

tarefas. "O ideal é que o

chefe imediato destaque o

desempenho do subordi
nado. A equipe também
pode fazer esse pequeno
agrado".

Para ela, o reconheci

mert9 ,�é.i urna �to�tna de
feedback (anális€ sobre ,o
trabalho r e a lizadoj.,
"Existem funcionários que
não sabem _quando
atendem às expectativas
do gestor, pois não
recebem um feedback

positivo ou' negativo de
suas atividades". I

Natascha disse que o
-

elogio deve ser feito por
meio de e-mail; destaque
no mural, reunião ou bate

papo com o colaborador. E
é prectsotercuidado com o

reconhecimento, pois se

ele não _tiver um funda
mento perde a seriedade e
a credibilidade diante a

equipe. "O mesmo vale

para excesso de agrados. O
meio-termo sempre
funciona bem", falà.

,

"O líder não pode
ressaltar o profissional,
mas, sim, os reSultados

alcançados por ele na'

organização. Desta forma,
evita conflitos e até inveja,
entre a equipe. "Os

profissionais devem ter

maturidade o suficiente

para reconhecer o

funcionário que apresen
tou bom desempenho e

motivar-se com isso para,
superar os resultados

alcançados", aconselha a

encarregada de RH.

R$ 349,00 R$ 239,00
Gestão Pública sex noite e sáb manhã R$'349,00 R$ 239,00
Processos Gerenciais sex noite e sáb manhã 2 anos R$ 349,00 R$ 239,00
Secretariado sex noite e sáb manhã 2 anos R$ 349,00 R$ 239,00
Negócios Imobiliários sex noite e sáb manhã 2 anos R$ 349,00 R$ 239,00
Gestão Hospitalar sex noite e sáb manha 3 anos R$ 349,00 R$ 239,00
Letras ter e qui noite 3 anos R$ 349,00 R$ 239,00

sex noite e sáb manha

Administração noturno Aanos B R$ 559,00 R$ 319,00
Administração matutino 4 anos B R$ 559,00 R$ 319,00
Ciências Contábeis noturno 4 anos B R$ 559,00 R$ 269,00
Comércio Exterior noturno 2 anos T R$ 409,00 R$ 289,00
Gestão Financeira noturno 2 anos T R$ 409,00 R$ 289,00
Gestão da Produção noturno 3 anos T R$ 409,00 R$ 319,00
Logística noturno 2 anos T R$ 409,00 R$ 289,00
Marketing -noturno 2 anos T R$ 409,00 R$ 289,00
Recursos Humanos noturno 2 anos T R$ 409,00 R$ 269,00
SerViço Social sex e sáb 4 anos B R$ 325,00 R$ 215,00
Pedagogia sex e sáb 7sem R$ 325,00 R$ 215,00

09

. Mais recursos.Melhores humanos. �'\
, f:�.

TRABALHO TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. CONSULTORIA ..ESTÁGIOS Itiiattr.. . Rtia'Henrique Piaz�a%103 - Centro. Tel. 3276-0700

VAGAS DESTAQUE

Atendente de Cal! Center
Operador CNC

Supervisor (a) de
Estamparia

, Supervisor (a) de Expedição
Televendas de cursos

(línguas estrangeiras)

CONTRATAÇÃO IMEDIATA

VAGAS DE AUXILIAR DE

PRODUÇÃO (residir próximo
à SCHROEDER, VIEIRAS,

CENTENÁRIO)
.

Compareça a Meta RH com

documento pessoal e
agende uma entrevista.

JARAGUÁ DO SUL

OPERACIONAL

ALMOXARIFE
Desejável1° grau completo,
ATENDENTE DE AÇOUGUE
Disponibilidade para atuarfim de semana ADMINISTRATIVAS
AUXILIAR DE PADEIRO (A) ,

Disponibilidade para atu,ilrfim de semana. AUXILIAR ADMINISTRATIVÓ
AUXILIAR DE PRODUÇAO . Desejável vivência no ramo. de transporta-
Desejável 10 grau completo, Disponibi- dora,' .« '

lidade para deslocar-se ao Vieiras, AUXILIAR FINANCEIRO
.

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS Desejável conhecimento em contas a

Disponibilidade para atuar fim de semana.
. pagar e receber, ensino superior em

AUXILIAR DE L1MP.EZA Contábeis.
Para atuar na Barra do Rio Cerro. CAIXA
BORDADEIRO (A) Desejável vivência em atendimento,
Conhecimento em máquina digital de CONSULTOR (A) DE VENDAS

,

bordado, Vivência na função de vendas/ secretaria-
CONFERENTE do,
Disponibilidade para trabalhar na Ilha da OPERADOR DE LOGíSTICA
Figueira Desejável conhecimento em expedição
COSTUREIRO (A) RECEPCIONISTA
Vivência nafunçao. Desejável carteira de habilitação B.
COZINHEIRO (A) RECEPCIONISTA
Desejável vivência n,a função. .

Desejável vivência na função e disponibili-
OPERADOR DE MAQUINA DOBRADEIRA dade para fins de semana,
DE CHAPA DE AÇO VENDEDOR (A) EXTERNO
Desejávelvvêncianafunção. Desejável vivência em vendas de material'
REPOSITOR (A) de construção,
Disponibilidade para atuar fim de semana, VENDEDOR (A) INTERNO
TALHADOR (A) . Desejável vivência em vendas,

Desejável conhecimento na função.
TELE-VENDAS
Preferencialmente com vivência em

vendas,
ZELADORA
Vivência na função,

COORDENAÇÃO/TECNICAS
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
Preferencialmente experiência na área
metalúrgica, mecânica, Formação Técnica
Mecânica ou elétrica,
FRÉSADOR
Desejável . conhecimento em leitura e

interpreta:ção de desenhos técnicos e

-vtvência na função,
MONTADOR/ SOLDADOR
Desejável vivência em montagem,
N U T R·I C I O N 1STA / C O O R D. D E
RESTAURANTE

'

Desejável superior completo em Nutrição e

habilitação B,
OPERADOR DE CALDEIRA L

Desejável curso e vivência na função.
PINTOR (A) DE MAQUINAS
Vivência na função,
PROFESSOR (A)
Desejável vivência em outros países para
lecionar línguas. •

PROJETISTA / ENGENHEIRO OU TECNICO
. MECÃNICO
Desejável conhecimento na função e curso

superior.
.

SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO .

Desejável vivência na árfla de cobrança,
TECNICO DE 'EDIFICAÇOES .

Para atuar no acompanhamento de obras,
elaborar relatórios técnicos.

www.grupometa.com
TORNEIRO'MECÂNICO
Desejável conhecimento em mecânica,
VENDEDOR (A) EXTERNO
Desejável vivência em vendas.

GUARAMIRIM

OPERACIONAL

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Disponibilidade para atuar no l° e 2° turnos.
COZINHEIRO (A) \

.

Preferencialmente vivência na função.

ADMINISTRATIVA

ANALISTA FINANCEIRO,
Ensino Superior em andamento ou

completo, Conhecimento em informática,
Vivência na função,

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO
PESSOAL/RH
Desejável vivência em cálculos e
fechamentos de folhas, controle do cartão
ponto, geração de impostos, férias.

TÉCNICAS

MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA
Vivência na função e curso de mecânico de
máquina de costura.
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entrevistas é: nunca diga nada

negativo sobre alguém que não
está presente para se defender.

Tenho uma dúvida sobre os processos seletivos: o que devo

responder quando o·· entrevistador perguntar qual é a minha
pretensão salarial? RO$ANY

Sugiro que responda que você.
está mais interessada, neste
momento, em trabalhar naquela
maravilhosa empresa, e que a

oportunidade será mais

importante que o salário inicial. O
motivo dessa pergunta nos

processos seletivos, Rosany, não
é contratar quem pede menos, O

objetivo é descobrir quais
candidatos têm expectativas artas
demais e, portanto, já se sentiriam
frustrados desde ° primeiro dia de

trabalho, se fossem contratados.
- ,

Autorizado pela Secretaria do Estado e da Educação e Desporto - Portaria NÓ'E/164/SED 25110/99 .

. Oferece Cursos de:

Massoterapía Orientai
• .Acupuntura

.

• Qí (jonfJ / 'Taí Chí Chuan.
RefCexowfJía/ .Aurícu(oterayía/ Xoryo Soojí Chim)I

Shíatshu
Pedras Quentes

Bamboo .14assagem
Yentosa Terapiapi 'Estética

. :rene Shu:

Regional· Jaraguá do Sul

Rua: Marechal Deodoro da Fonseca N° 776 Sala 06 Fone: 47 3371-0339
Jaraguá do Sul - Santa Catarina. E-Mail: imojaragua@hotmail.com

www.medicinaoriental.com.br
www.universidadeabertaimo.com

,

Outras Regionais: Balneário Camboriú F. 47-3264-90691 Joinvilte-ETOSC F. 47-3026-3370

Blumenau: F. 47-3378-1563/ Clínica Green BeU Fone: 473363-9500 f SP F. 13-3448-5057

. unda a sexta-Ieira das 8:00 as i i :30 e das 13:30 as 77:30.
Hofário de atendimento. de seg

VAGAS URGENT�S!I! VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL

CONTRATAÇÃO IMEDIATA!

AUXILlÀR DE PRODUÇÃO - Ensino fundamental completo, disponibilidade para atuar no primeiro o_l! segundo turno, para
os bairros Centenário e Três Rios do Sul.
AUXILIAR DE EXPEDlÇÃO- Disponibilidade para trabalhar no segundotumo e no bairro Jaraguá Esquerdo.
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO - Ensino médio completo, qualquer conhecimento com instalação elétrica e telefônica.

Disponibilidade para atuar em horário normal.
COORDENADOR DE SERVIÇOS/GOVERNATA - Ensino médio completo, disponibilidade para atuar no bairro Nereu Ramos,
possuir veiculo próprio e disponibilidade para fazer horas extras.

.

SUPERVISOR DE LEITURISTA - Ensino médio completo, conhecer os bairros de Guaramirim, possuir carteira de habilitação
para moto, disponibilidade para atuar em horário normal. ,

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VENDAS - Ensino médio completo, conhecimento avançado no programa ExceL Para atuar
em horário normal.
ANALISTA DE LOGISTlCA INTERNACIONAL SENIOR - Ensino superior completo em comércio exterior ou MBA em Logística,
fluência em inglês, conhecimento em rotinas de exportação. legislação de regimes especiais de exportação, gestão de fretes

internacionais, noções de cambio.
AJUDANTE DE MOTORISTA (02 vagas) - Ensino fundamental completo e residir na cidade de Massaranduba.
('GENTE DE ATENDIMENTO TElEMARKETlNG (02 vagas) - Ensino médio completo; vivência com vendas, para atuar no
periodo da tarde e a noite e alternando aos sábados, um de manhã e outro à tarde. Para a cidade de Jaraguá do Sul.
ESTAMPADOR (04 vagas) - Conhecimento com estampa localizada manual. Para atuar no bairro Ilha da Figueira no primeiro
turno.
ENGENHEIRO QUíMICO - Formação em química ou engenharia química, com experiência em impermeabilização de produtos
para a construção civil, para atuar em Massaranduba. �

lEITURISTA - Ensino médio completo, possuir carteira de habilitação e conhecer a cidade de Corupá,
MONTADOR - Ensino fundamental completo, vivência ém montagens de máquinas, disponibilidade para atuar em Corupá
PASTEIRO -Conhecimento com mistura de pastas para estamparia. Disponibilidade para atuar no primeiro turno.
PINTOR INDUSTRIAl- Ensino fundamental completo, vivência em pintura de máquinas e equipamentos, disponibilidade para
fazer hora extra, para atuar em Gorupá.

-

PROFESSOR DE INGLÊS - Ensino médio completo. Fluência com a língua inglesa.
PROFESSOR DE ESPANHOl- Ensino médio completo. Fluência com a língua espanhola.
SERVENTE DE LlMPEZA-Ensino fundamental completo, disponibilidade para atuar no baitro Vieiras.
SOLDADOR - Ensino fundamental completo. vivência com solda, disponibilidade para atuar em Corupá.
VIGILANTE HORISTA - Ensinomédio completo ou em curso. Possuir curso de vigilante EM DIA.

Rua Vi'ctor Gaulke, nO 70,'bairro Czerniewiez, próximo à SCAR e Hospital Jaraguá. '�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IIo CORlo=ro no povo 5/6 de dezembro de 2009 '

INE
IN FD R�A:TI CA.

, '

N,OTEBOOK--
INTEL PENTIUM 2.1

'LCD' l'4.0"\LED
MEMORIA 3 GIGA

HD 250 GIGA' ,

GRAVADOR OVO -

LEITOR DE CARTÃO
OAMERA _1.3MP

r

10 2

-.

PLAYSTATION 2
+'BRIN,DES'

,'79,

LOCAMOS, IMPRESSORAS E'COPIADORAS

dEIS: '

EIS: 2h dEI ••• iEI ....hEl
\

•••a:.rqLlEl LI ••• V'iriEldfil:.
INFORMÁTICA J ASSISTÊNCIA-TÉCNICA I GAMES I PERIFÉRICOS I RECARGA DE

'.

CARTUCHOS I DIGITALIZAÇAoES I IMPRESSÕES I LAN HOUSE I ENVIA,MO,S FAX
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omesmo cartão CO...... que você já possue agora com' novos conveniados. Confira aqui os
descontos con�idos aos assinantes do jomal que,apresentarem o cartão nomomento de suas compras.

Y.�Hf.�,V
10% de desconto li visto em dinheiro

�.
(Dm1mfurr[lru
Lanches

5% de desconto à vista em dinheiro

15% de desconto à visto

,�'"A,*,�'+
10% de desconto li vista

ÚIlIlBizadora
Jaraguá

�7fi".:i:rr--�
12% de desconto

15% de desconto li visto

10% de desconto li visto

5% de desconto à visto em dinheiro

WSt'ru�ura
15% de desconto li visto

I
R I-R A V E l l I

MHld) " Ml!' $; e IlH:. l N. "-

15% de de"Scõiito li vista'

AG1",.,�.r
5% de desconto ii vista em dinheiro

15% de desconto

1 0% de desconto li vista em dinheiro

1 O % de desconto nos

manipulados li visto

5% de desCllAlo li vista

MlJE��
8% de desconto à visto

PíMENTA BIJU

10% de desconto à visto

complementos
10% de desconto li visto

10% de desconto li vista
ou 5% de desconto a prazo

5% de desconto'

Criare
móveis planejados

5% de desconto li vista

Fórmula Certa
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

10% de desconto ii vista

10% de desconto

15% de desconto li visto ou

10% de descente o prazo

Receituário
FA1U""CIA MIlGl$l'IIj\L

(471121S1l764 "

10% de desconto ii visto

selí-seevíce de Perfumes
coro fmg:_dnciiJs importadas

>�!--; �

����0�$1
10% de desconto ii visto em dinWeiro

13'Y. de desconto à visto ou 5% de
desconto o prazo em 3 vezes

,. ............

BELISSIMA
iHI o lt.:Il e

8% de desconto à visto

)FoI'ÇiI 111a!(
C..."IIPO d", 1'''''"'1'''' .. blél""..

1 0% de desconto

I�E�A�'D�I CASl\�
Móveis e Deca_rc:ç6es 1NTER 1 OR ES��..

5% de desconto o Visto ....,...
'\ 15% de desconto li visto

Q!iI!:lI�
5% de !tesconjo 10% de desconto no mão-de-obra e

check-up gratuito 00 suspensão e freio
Falcãospc.'1:s

10% de desconto ii visto '

IDIOMAS

10 % de desconto parei adulto e 25%
de desconto para teen e kid

'�J.t�
10% de desconto

vceo LOCADORA I PRESENrES I DECORAÇ6ES

7% de desconto li visto no

linho de presentes e decorações

5% de descente

"Iei!t! CO/!l LlDE.ANf;.A

15% de desconto
(mensalidade de novos alunos)

t-shirt
�% de desconto li visto

8% de desconto à vista

Aproveite você também os descontos! Assine já! Ligue 3055-7575

5% de desconto ii vista

10% de desconto no hospedagem
10% de desconto

linho de brinquedos ii visto

�1fi'Ãi�MÁCIAS DEPLENA
T .. (47)3372-OOf4

�tII Rooli' DO NOffT.IL � Livraria e 1IiI:aria'� �1d=,7iJ
,

10% de desconto à visto�ü1IW'�J!.JlMA
10% de desconto ii vista

@ao��l{ruOcs@
� Ofli)1k@[SCf®O

5% de desconto acima de RS 30,00

,j

Grafipel
5% de desconta ii visto

10% de desconto na mão-de-obra e

5% de desconto nas peças ii visto
'Li",,,,,,, bÀ "Vib...

1 0% de desconto

Vâzigi
lnternezus

10% de desconto li 'vista paro
troco de oléo, filtro, fluído e md.

tNG1.tS • ESPANHOL - tNURCAMBto

5% de desconto

PanYel
F:4H,.'AC'AS

Vocé .sentpre bem,
Iit !!MI§JelJS

10% de desconto ii vista

20% de desconto nos monipulados!gen-érico
,

e 10% ,de desconto no ético ii vista 10% de desconto nos segundos,
terços e quartas-feiras

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3055-0900

Champangt cl 1 suite cl sacada, 2 '

qtos cl sacada, mezanino, COZ, lav,
salas, lavabo, jardim de inverno, gar
pi 2 carros, acab em massa corrida,
gesso, entr. pi split, pareei, etc.
Valor R$ 260.QOO,00 negociavel

Cod.12004 - bentro - Sala com aprox. 40,00m2 - R$ 400,00
Cod.12006 - Sala térrea com 40m2 - R$ 600,00.
Cod. 12002 - Centro - Sala comercial cf 72,00m2 cfBW\C - R$1.200,00
Cod. 12003 - sala comercial aproximadamente 130m2 com '02 BWCs e

01 vaga de garagem. R$1400,OO

- Baependi -

. Galpão com aproximadamente732,38m cf
BWCs. ( consulte-nos) .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGOTTI
oM B L R A

PéÍrê'inóveis

3371-0031CRéCI550-J
BlllÁ

MENEGOTTI www.pareimoveis.eom.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro.

6090 - JO o PESSOA - SITIO COM
25.000,OOm2 COM CASA MAO, DE

63,nOm2.- R$170,000,OO

6076 - RAU - TERRENO COM 1.092,OOM2
+ CASA MAD. COM 2 DORM, SALA, COZ,

.

LAV. - R$ 400,000,00

6079 - NOVA BRASILlA - TEflRENO COM
650,00 M2 COM 1 CASA MISTA 4 DORM,1
BWC, 2 SALAS, COZ, LAV, GAR. + 1 CASA
ALV. 2 DORM,SALA, GOPAfCOZ, 1 8WC,

GAR R$ 290.000,00

6070 - BAEPENÔí - APTO 2 DORM.,
SALA, COZI, BWC, LAV, SACo CI CHUR, 1

VAGA GAR R$104,800,_90

6075 - NOVA BRASltlA - CASA ALV. 1
SUíTE 2 DORM, 3 SALAS, COZ, LAV,
PISCINA, GA8 - RS 220.000,00

6082 - VILA LENZI - CASA ALV. 4 DORM,
SALA, 2 BWC, COPA/CO� LAV, OESR GAR.

R$ 130,00U,00

6034 - MANSO - CHÁCARA CI
25.000,00M2 , 1 CASA C/4 DORM,SALA
TV, COPA/COZ, DER LAV, CHUR, 1 BWC, 2
GAR, + EDíCULA Cll OORM, 1 BWC, COZ,

+ 1 RANCHO - R$ 150.000,00

6045 - JGUÁ ESQUERDO - CASA ALV.
DORM, 1 S·ALA. COPA/COZ, DEp, LAV:GAR,
TERRENO COM f.157,00M2 - R$ 320.000,00

6068 - JoÁo PESSOA - CASA ALV. 1
SUíTE, 2 DORM, SALA. COPA, COZ, LAV,
GAR, CHUR - R$120.000,00 (ACEITA

FINAC. BANCÂRIO)

6043 - CZERNIEWICZ - SOBRADO 1 SUíTE,
3 DORM, 3 SALAS, COPA/COZ, DER CHIJR,
QUAD. ESPORT, EseRIT, LAV, 5 VAGAS GAR.

PISCINA - RS 980,000,00

6089 - TRES RIOS DO NORTE - CASA
MISTA 2 DORM, SALA, COPA/COZ, LAV,

BWC, GAR. - R$ 68.000,00

TERRENOS
S78S-ÁGUA VERDE 450,00rn2 RS 70.000,00
5913 - SCHROEDER 105.000,OOM2 RS 1.600.000,00
5928·ROD. DO ARROZ 166.000,OOM2 RS 193.000,00
5924·TRES RIOS DO SUL 20.000,OOM2

.

R$ 250.000,00
5837·ÁGUA VEROE-14.700.00M2- R$ 300.000,00
5929·RODOVIA DO ARROl372.000.00M2 RS 430.000,00
5972-ÁGUA VERDE - 465,00M' RS 90.000,00
5994 - JGuA Esa. 525,80MO RS110.000,00
6017 ·GUARAMIRIM . 360,OOM' - RS 75.000,00
6037 - CENTRO -1,474,OOM'- RS1.400.000,00
6092 - ÁGUA VERDE - 450,001112 - RS 90.000,00
6093 - AMIZADE - 450,00M2 RES. VERSALHES -

RS 140.000,00
6095 -AGUA VERDE TERRENO C/ 465.00M2 - RS
90.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:
BAIRRO ESTRADA NOVA
RUA JOÁO MIGUEL DA SILVA:514, 02 aTOS. SL,
COZ, LAV, BWC, GAR. RS 350,00
BAIRRO ILHA OAflGUEIRA
-RUA DOMINGOS DA ROSA, 698, 020TOS, SL, COZo
BWC, LAVE GAR. R$ 480,00
BAIRRO TRÊS RIOS 00 NORTE
·RUA HILOA FRIEDEL LAFIN, 138, 02 aTOS. SAL,
COZ, BWC, LAV E GAR. R$ 300.00
·RUA ROO. MUNICIPAL, 537, 02 oras, SAL, Cal,
BWC, LAVEGAR. RS3aO,00
BAIRRO VILA LENZI
- RU�. AFONSO NAGEL,65 -RESIO. VIENA· 173M2,
01 SUiTE + 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, ÁREA DE
FESTAEGAR. RS1.100,00
- RUAGUILHERME SCHMln 109, 03 aTOS, SL,
coz. BWC. LAV. R$ 420,00.
BAIRRO CENTRO
· RUA MARINA FRUTUOSO, 873, 01 SuiTE .. 02
aTOS. SL, Cal, BWC, LAV, ÁREA DE FESTA, PISCINA
E GAR. RS 2.300,00
BAIRRO VILA RAU
·RUA JOÀO MORETTI. 65, 04 aTOS, SL, COZ, BWC,
LAVEGAR. RS 700,00
BAIRRO JGUA 99
·RUA EMILlO ano AUGUSTO OLDERBURGIJE, 02
OTOS, SL. Cal, BWC, LAV E GAR. R$ 465.00
BAIRRO BARRA
-RUA HANNOVER 03 aTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GAR. RS 400.00
-RUA ANDREVITKOWSKI, 78, 03 OTOS, SL. COZ, 02
BWC, LAV E GIIR.RS 850,00

APARTÀMEIITOS:
'BAIRRO CENTRO
,RUA CORONEL PRoe. GOMES DE OLIVEIRA. 1320
- EDE IZABELA, 01 SUiTE + 02 aTOS, SL,
COPNeOl, 02 BWC,LAV. GAR.E SACADA Cf
CHURRAsa. R$ 800,00 +/-150.00 CaNO.
- RUA LEOPOLDO MANSKE, 5� - EOIE DNA. ALZIRA,
01 SuíTE + 02 QTOS, SL. corrcnz. 8WC,LAV, GAR.
RS 700,00 +1-100,OOCOND.
· RUA GOv. JORGE LACERDA, 31 ° - EOIE STA. LUZIA,
01 SUITE, 01 aTO, SL; covcoz BWC.LAV. SACADA
Cf CHURA. EGAR. R$ 650,00 +/- 60,00CaNO.
- RUA CORONEL PROC. GÓMES OE OLIVEIRA, 1320
- EOE IZABELA, 01 SUiTE + 02 aTOS, SL,
COPA/COl, 02 BWC,LAV, GAR.E SACADA Ci
CHURRASO. RSl.l00,00 +/·100,00 CaNO.
BAIRRO AMIZADE

•

-RUAARTHUR ENKE, 231-EOEPARISI, 02 aTOS, Sl,
COZ, BWC,LAV, GAR. R$460,00 + 50,00COND.
-RUA JOÀO BAPTISTA RUOOLR 49, 02 aTOS, SL,
COl"BWC, LAV, GAR. R$ 400,00 .. 24,88 TAXA DE
AGUA
BAIRRO VILA NOVA - COBERTURA
-RUA MARTIN STALL, 525 -EOIE SPARTAKUS, 01
SUITE, 02 aTOS. SL, COZ, BWC, LAV, GAR P/ 4

CARROS, PISGINA E ÁREA DE FESTA. RS 2.500,00
+/-140,00COND.
-RUA GUILHERME e. WALCKERHAGEN, 615
-PORTO SEGURO, 01 SUITE. 020TOS, SL,COl,
BWC, LAV, SACADA Cf CHURRASQ. E GAR PI 02
CARROS. R$ 800,00-/-115,00 CaNO.
-RUA JOSE KRAUSE, 221 -EDlf. BARCELONA, 01
SUITE, 01QTO, SL,COl, BWC, LAV, SACADA C/
CHURRASO. E GAR. R$ 680,00-/-100,OOCONO.
-RUA ANTONIO E DIEMON, 141· EDIE TORRE DY
LUNA, 020TOS, SL,COl, BWC. LAV, SACADA Cf
CHURRASQ. E GAR. R$ 620,00 + 50,00 COND.
SÃO LUís
-RUA JOSÉ NARLOCH, 1849, 02 aTOS, SL,CDl,
BWC, LAV E GAR. RS 460,00 ,

· BAiRROCZERNIEWICZ
-RUA FRANCISCO TOOT, 960 -RES.GUILHERME,
020TOS, SL,COZ. 8WC, LAV, SACADA c/
CHURRASO. E GAR. RS650.00-/- 40,00 CaNO.
-RUA 13 DE MAIO. W 590 -EOIf. MONT VERMONT,
01 SUITE, 010TO, SL,COl, BWC, LAV.SACAOA CI
CHURR. E 02GAR. R$ 780,OO·;-150.00COND
BAIRRO JGUA ESQUERDO
·RUA AOOLARATA DALRI PRAOI, 126, 020TOS,
SL,COl, BWG, LAVE GAR. R$ 560,00-/-15,00 CaNO.
BAIRRO VILA LENZI
- RUA MARCELO 8ARBI, 314, 02 aros, SL, COZ,
BWC, LAV, GAR. R$400,00 + 40,00 CaNO.
BAIRRO ÁGUA VERDE
• RUA JORGE BUHR, 336,02 aTOS, SL, Cal, BWC,
LAV. GAR. R$ 480,00 + 60,00 CaNO.
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA-EDlF. MARIAALICE
· RUA MARIA A. DA S. MASCARENHAS. 01 SUITE,
01 aTO, SL, GOZ, BWC, LAV. SAe ICHURRAS. GAR.
RS650,OO +/- 90,00 C.OND.
BAIRRO CENTENÁRIO
·RUA AlFREDO CARLOS MAIER, 137, Dl aTO, SL,
GOZ, LAV, BWC, EGAR. R$450,OO + 50,OOtOND.
BAIRROTIFA MARTINS

-

-RUA ADELAIDE TOffOL, 766 _. LOT. eORUPÁ, 03
OTOS, SL, COl, COPA, LAV, 8WC E GAR. RS 380,00
+ 30,00 CONO.
KITINETE
-RUA JOSE PleOLLI, 512- BAIRRO ESTRADA NOVA. 01
QJOECOl,IUNTO, BWC. R$250,00 .. 30,00CONO.
·RUA ANTONIO PEDRI, 14.-ILHA DA FIGUEIRA, 02
aTOS, COZ, LAVE 8WC. R$350,00
·RUA GERONIMO CORREA, 55 -CENTRO
GUARAMIRIM. 01 DTO, Cal, LAVE BWC. R$ 450,00
CASAGUARAMIRIM

'

-RUA OLANDA PETRY SAT,EA, 210-GUARAMIRIM.
02 aTOS. SALA, COZ, BWC, LAV E GAR. RS 450,00
GALPÃO-ILHA DA FIGUEIRA
· RUA GABRIEL OESCHLER, 50, 300 M2 102
BANHEIROS, RS 2.000,00
TERRENO
·RUA JOSt THEODORO RIBEIRO -ILHA DA
fiGUEIRA, 30X60M2, RS1.000,00
SALA COMERCIAL: CENTRO - PRÓXIMO ANGELONI
ANTIGO

.

• RUA MARINA FRUruOSO, SALAS 2" E 3" ANDAR, SN..A
.

10-38M'-R$410,OO,SALA 15-34M'-R,340,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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\( www.s�culus.net )

\ imobiUariaseculus@netuno.com.br /

" Apt60 DDr;a .I!,flttlnl:o(ND'I'a BrnsUla " príix. LOJáit l1ll \/lIal RS
440,00 cI G:1liIl�(ln'llnl6.
.. Ed..l..lllwlllt {Vila LllIall.• ]l!lÓ:�. Ma;r�sol:1 A,$ 42tUIO
� f!ift Il�m IEmlllrl pn:iK DELLANO .fl�. 50Q,íliJ

aZOIJARIOS•.
o .i!qJtll S<'ioluls tPrnx. Arroz Urbana) R$ 4�,Oú
, Apm Ilha d� figueira. plÓX Brasão RS 450,O!J
, Apto CM:O d., Paooa À.$ 49fJ;,DO
, 'Ed, JlIllllrnl das Mlln:e.rte.s f,�ta tll:l'la " !Iróx. 8ielra Rio) R$
500,00 "

, Eá. GeJll00;i;rilll(j)fro:. APAE) {l,PTOS t4[}1I0S lU 520,00
" Ed. UI!JJfl1I("QI" Lalau "pmx. '.tanso!) RS 520,00
, M Alg!ll"lle(:Amlzade o pr·ií'..:. MllWPUM) RS 55'').00,
, E;I, filrrell(CooLHI " prox:Cootfil]lI,l'ídal.fl$ 560J,(i
" M'Cfllia/1dr.3.�Jlla NilI\'il} ;:;,1 eoz, mml:lllla.oo R$ SaO.ilUlt
" Ed. .!l$1raJ • Ilha da FigLlflra, i}flW.. Bf-asáo RS 5B1i,00
• Aptll Sthrllllldllf • GeF,tro R$ 600;@O
, Eil Amatj'llIs.(Vlla Nova - pmK Pai!. Viíl Pão) RS 600,00.
• Ed. Ilaependl· e((Zjooa ml1ll>lfl3da RS IiOO,OO
.'E!l PIa.l:mUSI;G",r.1ro.fjlraIL RelJit (;a1l1fomla}, R$1i!l�JJI)
• 'Eidt. Ma!!lllóllllJ • c<Rlllra,. 1'1!1" cll) IHlrnlnlll RS il':JiIJ.Oú
• Ed. Slll1llO\�'er· t!ia'l'i1I Braslll;; RS 65�,!JO
• Ed. Mó Ake -Ilha ela Figueira, Jl'J0:. lI:útM..OO RS 006,00
, Eá. Tulipa l'Ceftlrn·PrQlt 8elra Rio) t suite, socada <.:l
t!Jl'faslll. RS 100,00
, !Oit. ',lolitVermll'lll· pro.il DuMglD AlilIertll flal!efR$
730.00

•

, 1:;1, MI! M<:e -Ilha d:J. FIgueira, jli[0:. H:m.l!ÁG.'Íl. SEMI
MüBILI/!.fJO RS 8..s;,),OO

LOCAÇAo COMERCIAL
'. lÍliilll!!l.o Br.ll"rn ( rumdlls ClIl'lm,j} Jiifmo 'l:Ofll !i.Q(lO,l'l' RS
5.00í},1l11l

Aptos co� suíte+ 2 quartos, sala, cozinha"
sacada com churrasqueira, bwc,.,áraa d'e serviço com .s,acada
8, gar.BgelR.
.. Localização privilegiada
.. Playground
.. Inlernet colativa via .I ..FI
.. Central de flá:s
- Medidor 'de água individual.
- Sistema de caleta e reap:rave.itamento de água da chuva..

"SaIll 00IT11. ��e[,eu Ramos· p.rOO:. s�rmf<lro) cl:l!JlfOC 100Jl}l
• Terreno (Chlro lIe Paula. prllJ.:. Ger.açào 30001 r:t aprID::

cImllZanloo. H$1.000.0!f 350rW'. RS 3:S-!l,QIJ
• SaJa Cml (Barra'PciIDl Posta Km1) JJlI!Oiê. 167,6íJrn'!. R$

•. fef11cno( Ilha da FIIJ.• prIDl. 8msi!.o! 3 mil! melros RS
UIlO,CI) 'l.ootl,OO
• Saíacml A1!, IGill1llla 'i.IÍlIroosRS LSaú,011l
�,

Emipreendimentos, ImebiUários . Ltda.
VENDA ALUGA ADMINISTRA Shopping Breithaupt � sala 206

R.EALPARQUE
-i'" 'I ��

03...mWtms�
" Caslilltladelra$(hl'lleJ!er·gmde 1il am�1li!Jarl1lln IilS 450,00
-Ed. Cel:mne· B.,rfll.,Jjfóx. M211'íee R$ 00(1.00.
• Ec. Bar1lett'/lIa Lal<lll. !lft1:<. rndovlàrla) RS 62:0,(10
• Cd.Astrnl·llf!Iadll Ftçuelfa. após8r3Soo R$630.DIl
• Ed. Frngata(Jaraguá Es,�uoolQ) RS 650<,00
" Ed. Hilamar ·lllila ,00 fll)Ulfilm RS 1)60,00
• Em. VI,OO!a flálllía·· V11a Lal'iill RS 6:J:íI,tl!J.
• Ed. Ilel� ViStl(\'lliltNOij<l! _.prÓ>:. bar,do OC1l) lU ôlO,OO
• Eo. Joã<l! llajjsta�Uha da Figueira) R$ 680,00
• êd Sullllern(llJnlzalle -prro:. GanatllJhOI ll.$ 680,00
·lõlll. Rebella [Cf4I!fil'Il fI$ 700.00

·EI1AmarJilsk\!lI3t�CIl\a· JlfIÍ«..IlaFl.vt\lPtlo.:I cy'sLll:e.AS 115,00
• EIlI.Ill.'ilbel!a·Cootm, IlFÓlL IJ'errrlrurelm !1a(!uJiíIR� 7.80,00
• Em. Amacyllls • IJlla �JOJt.'i, jll'&<: V1a floo, COM COL

MOSILlAlJA lU 81.li&,OO
•• Ed.Mon, �f1IJrO.prti>:. Ver;Jurelril�a"l)<I!:JRSOOO,O(l
• Em. GIliadlnit,Cen1m,· jll'<1Íx, cohÍ>iJio S�I) LltIls) IUroIMO.
• Ed. BareelClM'APTO l'l{j1ill), VilaMm'aRUOO,OO
• .i\pro Termm ('Giln,tro - ?W\(. re'!llstra de ·lfIl(j�1fjls} piscina.
clwt'ra�ulllril. R$ 1.200XlO
• Ed. IJlantllus· Centro. altojl<iidroo R$1.2DO,OO
• Em. AAHll'aBlhlts{Cemfll�Alto padrão,RS 1.SOO.00

CASAS.
• C:�s�gemlm21dlJl S;!lfllll Arutonlll! c,/1 ,t]llar1ol'l$ 280,09
• c'asaJlI'1' a,·!).lada [ISOlO lNEG, c/2 'l'a'11:1ls garagellllU 650,00
• G;ISa 1111512 \JiJa LallL�, tM IlIl3r!fls RS 70l}.llG
• Gasa.1l!jVila l:ol3U, 03 "tos.coo: mobiliadaRS 770,00
- Casa ai,;, (i'Ólmerurio, sulre 'F 02 IlrtOiS, I:OZ. moblllaê., RS
78tl,OD
• Sllll'lradJ!j' ar', Cl1!lco 'IIePaula -02 lluart!J;SR$ l.21)l)).(ill)
• Casa.lllvRooMiNIIliiKI.I1UOSO· 04 quartes RS1.aoo,OQ

• 2 ,WfillmIts· B3fr<J 'dCl RI� MoIMa· ililllado da IlrrefeHklrn. RS
300,Olllca>lla.

• lferrlll'lOS (\llla NOWi " pr.ox. F«1.Im) r;../ 1.!l1}1m� 1) 2.2tl!l1'J1'!

RS t.200;Ofle R$1AOO.OO.

E muita mais••,.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o CORREIO DO POVO IJ

47 3275.9500
Plantão 9658-6786www.parcimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou
-

Shopping Breithaupt - sala 206

APARTAMENTOS---------

APARTAMENTO NOVO

ReI. 1006 - Víla Lenzi - RES. NOVO HORIZONTE
• Apto c! suíte + 2 quartos, sala, cozinha,

lavanderia, sacada c! cnur., 2 vagas garagem.
Entrega em abri1/2010. Apartir R$220.000,00.

ReI. 1002 - Edil. Vila Nova - Apàrtamento com

3 quartos, banheiro, sala; cozinha, lavanderia,
garagem. R$125.000,OO.

CASAS
. Rei. 005 - Figueira -

Sobrado com suite com
closst + 2 qtos, bwc
social, sala de estar e
jantar, lavado, cozinha
mobiliada, area de
festas e 2 garagens.
Acabamento de
primeira linha -

R$ 400.000,00 (Aceita
financiamento
bancaria)

ReI. 3003 - Centro -

Galpão de 350,OOm2.
R$ 400.000,00 ..

ReI. 4005 - Rio Cerro II.:.. Chácara com 165.000m2, casa
com 170 m2 estilo moderno e aconchegante. Suite + 2

quartos, closet conjuga'do, instalação pi água quente. Sala,
cozinha e área de churrasco integradas. Fogão à lenha e

lareira. R$ 345.000,00

Ref. 2006 - Guaramirim Resid. Malibu -:- Terreno com -361 ,77m2 R$ 45.000,00
Ref. 2004 - Vila Rau - Terreno com 520m2 - R$ 98.000,00

.

ReI. 2000 - Jaraguá Esquerdo - Terreno cf 371 ,00m2 cf frente de 14m. R$ 90.000,00.
Ref. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2. R$8.5.000,00.
ReI. 2025 - Schroeder Terreno de 500m2: R$69.000,00
ReI. 2018 - Rio Cerro 11- Terreno com 1.000,00 m2 - R$ 82.000,00
ReI. 2001 - Jaraguá Esquerdo - TerrerJJ de 578,30m2 no final da Av. Marechal Deodoro da Fonseca.
Próximo à DellAno.R$500.000,OO.·

.

Rel.2007 - Guaramirim - Loteam. K'Panema com 431 m2. R$58.000,OO ..
Ref. 2010 - Vila Lenzi - Terreno cf4.585,00m2,

cf casa aprox. 150,OOm2 RS 500.000,00 TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

I��------
<-------------------------------------"-'-----

I

Vendas.e Locação no-Shopph,g Breithãupt
------.------.

1
Comodidade de um horário diferenciado Fone: 47 3371.88181

Segunda a Sexta.füh às 22h e Sábado: 10h 'às 20h 47 96�8.6785 . I
.

.

------_. 1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931

. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às .12hs e 13h30mín às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Terreno no bairro Vila Rau, com
2214,OOm2• Prox. mercado Rau

R$ 130.000,00

Apartamento prox. a Unerj.
ResídenGiallmigrante, com 2

quartos e demais dep.
R$550,OO + cond.

TERRENO: Loteamento

Boulevard,próx. ao Ghampagnat -

Lote c/ 3600,00 m2 R$ 700.000,00
.

- 50% de entrada e saldo parcelado

Cód.3166 - Loteamento

Boulevard, próx. ao
Champagnat Lotes cf 348,75
m2Apartir de R$ 115.000,00

'Cód. 1264 - Vila Lenzi - Casa Averbada - alv.
cf 3 donn. sendo 1 suíte, bwe, coz embutida,
lav" cf 2 vagas na gar. e demais dep. c/sala
comi 70m2 + 1 bwc. R$ 200.000,00.

Cód.1186 - Casa(sobrado) no bairro
Amizade no Loteamento Boulevart,eom
250m2.Tem 4 quart.,2 suites,4 banheiros

e 2 vagas na gar. R$ 700.000,00

• VENDA:

- GÔd. 1255 - Casa no bairro
Amizade, próx. ao Salão Amizade.
R$ 105.000,00
- Terreno com casa de madeira,
próximo a preteítura. R$100.000,00

Apartamento (Kitinete) próx,
a Verdureira Raquel com 1

quarto e demais dep.
R$350,OO + cond .

Cód.2108 Casa no bairro Ilha da Figueira
com 3 dorm.,e demais dependeneias.
R$150.000,OO aceita casa em Tubarão!

Cód.: 3126 -3194 - Bom investimento.
R$300.000,00 . Com 926,00 m2- Centro

Ótimo para prédio. R$ 300.000,00

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

• Edlf.Madúti • Baependi - 1 suite, 1

dorm. � vaga - R* 530,t)(j + �orid.

vaga R$ 600.00 + cond.
- Edil.Cristiane Monique - centre- 1

suíte. 2 dorm. COZo mob ... 2 vgsR$
1.050.00 + cond.

Ed.Gonzaga _ Rau - 02 quartos, 01 vaga
_ R$ 400,00
_ Ed.Alessio Berri . Centro - 1 suíte com

hidra. 2 dorm. 1 vaga - R$ 1.100,00 +

cond,

Casa na Vila Lenzi de madeira com 04

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371-2357
Plantão: 9135-8601

www_parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br

R.Cel. Procópio GDmes de OIiveira,1207

o CORREIO DO POVO n

. N'E NA NOSSA pÁGINAVEJAON-LI
.

REF. - 361 -8. DO RIO CERRO - terreno e/3a1,50m'

(14x27,50), R. Marcos Valdir Girolla, tot. Jardim daBarra,
lote n° 55-R$ 80.000,00
BARRA 00 RIO CERRO - Terreno cf 477m2 (13,58 x

35,13) 101. Girolla, Rua CamiloAndrea,tla - RS 60.000,00
REF.-378-RI0 DA LUZ-terreno com aproximo 90.000m2

(21 OX428), no lado da Seara Alimentos- RS 2.000.000,00
REF.-162-V. NOVA - terreno com 6.991 ,13m2 (29 x128),
R$ 450.000,00
ReI. - 329 - BARRA DO RIO CERRO -terreno c/

544m2(16x34), R$ 75.000,00.
Ref. - 391 - BARRA DO RIO CERRO - terreno c/ 963,30m2

(24,70x39), R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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E para morar ou
investir? Tanto faz!

.
. \

�
A Leier Empreendimentos Imobiliários tem o imóvel

que se encaixa nas suas expectativas de preço,
negociação, localização e tamanho.

Tudo com financiamento direto

.
com a construtora com ,;.

entrada + saldo'
parce,adoematé50 meses'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Financiamentos

CAI;'A
-

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!'
Facilitamos seu pr.ocesso
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal" ... * Casas Prontas

* Lotes a venda em

diver�os pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

www.imobiliariaws.colTi.br I vendas@imobiliariaws.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

(.47) 3373·3�04 I 3373.0C)66

ReI 166 - Avail Guaramiriní Casa em

ótima localização, 1501))' e terreno
684m', com sala de estar, çoznha, sala
,de T)ldavanderia, área,de festas, 3

qu.àrtos, 2 banheiros Valor R$
270.000,00 NegociàveL

ReI: 0158 - SiÍntaLuzialJaraguado Sul
Casa em alvenaíía, c13 quarto§; sala,

cozinha, bwc' e Javanderia. . de
64m' e ?08m" de terreno RS .00,00

Re(0154 Casa nova 'em alvenaria
com 3 quartos sendo t suite, sala,

copa, cozinha, 1 banheiro e

(lavanderia. Localizada no Residencial
São Lofz no Bairro Amizade em

Guaramirim. R$ 11'0.000,00

Rét,141 CBnlrolGuaramilim. casa 154m>:
terreno 357,00m' i:I 03 quartos, sendo 01

'

, suíte, sala de estar/jantar, cozinha, bwc
soej_�, garagem PI 02 CÍI,rros, área deje��,"
ê/ banheiro, dislHl,nsa e lâvanderia. Atimo ,,'

,

Acabamento R$180.000,00

ReI 161 Sóbrado, Térreo: 02 quartos,
sala, cazinlia, banheiro, lavanderia. 2
Piso: Sala, cozinha, 02 suites, 01

quartô, banheiro, social, área de festas
e lavanderia, RS 21 O.ODO;OO

ReI. 0122 Amizade/Guarami
se área comercial. Terreno cJ 3060m', de
frente pi Rua28 de Agosto, cl uma casa

; 1'ti1 ALVENARIA Op60M'. Ótimo p!p�nto
Comercial. Terr!lÓo c/20m de frente por

153 de fundo. RS 350.000,00

ReI 173 - Centro I Guaramirirm, Casa
com 03 quartos, sendo 2 suites, 2
salas de estar, cozinha, área de

serviço, varanda, lavanderia, garagem
para 2 carros e dependência de
empregada. R$ 310.000,00

ReI 155 Vila Amizad,el Guaramirim
Terreno'Gom aprox 450m', contendo 3

casá, de madeira. R$ 70.000,00

ReI. 0170 - Chácara c/36.000 m'.,. área cl
,disponlbilióade:$ara plantio de palmeiras,
distante 7km .do êentro de Guaramirim e

de facil acesso. RS 70.000,00

Casa nova em âJvénaria, com 1 suite +
2 quartos, sala, copa, cozinha, 1

banheiro, lav®deria e garágem para 2
earros. Casa loda,murada, com 120m'

de àiila'construída.
'

ReI. 11 8 - Centrol Guara
alto padrão, cJ 03 quartos sendo 01 suite
master, sala de estar e jantar, lavanderia,
cozinha e eloset com móveis sob medida,

área de festas; dep. de eynpregada,
garagem pi 02 carros, 260 m', ótima

localização. R$ 280.000,00
.

im
.Terreno de co aprox. 486m', contendo
02 casas em alvenaria. Casa com 121m'
, 3 quartos sendo 01 suite, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e-garagem. A outra
casa ücanos fúndos e possue 70m', 2

quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia. Valor: R$ 200.000,ÔO .

ReI. 0052 Amizade/Guaramirim
vende-se terreno·c/l.973,25m�, c/

galpão de 500m'.

Amizadel Gliara.mirim
Residencial Sáo Luis,
Lotes em ótima
Localização e ampla
infra"estrutura, ruas
pavimentat\as, ).

'playground e pâsseio
estilo amerioano.
Financiável pela Caixa
Econômica. Apaitir de
R$48.QOO,00;,x

Rel:0002 - terrenos com�60m', ruas
pavimentadas, tocal com illhpla infra'_

estrútura, pronto paracbnstruir.
.

R$ 38.000;0'0.

Rei. 0008 Casa geminada nova cemz
.

quartos, sala, copa, cozinha, 1 banheiro,
( lav. e gaL casa toda murada.

RS l1Ó.OÓO,OO Enlrega pronta., '

ReI: 0150 - Amizade/Guaramirim
Casa mistª oom 150m', terreno com

570m','otimo para ponto comercial.
-

R$ 155.000,00

ReI 157.- Avaí( Guaramirim Casa c/02
salas, cozinha, area de testas cl cnur.,

•

banheiro; lavanderia, garagem, 01 su&e
02 quartos. R$ 1;18 . .000,00

.-..;,,,,"_

ReI: 119 - Amizade/Guaramirim, Casa em
,

alvenaria" cJ 4 quartos sendo uma suíte, i
banHeiro,'sala, cozinha, area de serviços e

garágem)oda murada. R$120.000,oÕ

n�l. 11153 Terreno em Jaraqúá do Sul no
Res. Monte Verde, onma localização e

Loteamento ano Padrão, com padra de

agu� e juz ja instalatlo� e Projeto de uma
casadé 16Óm' ja aprovado na prefeitur:t.;

. ,

Valor do terreno R$ ao.OOO,OO

Ref174 - Nova Esperança
Guaràmirim, Lote no Loteamento
Oenker, 403,09 m' R$ 62.000,00

fieI 175 Amizade,' Guaramirim, Terreno
'CoJn'1054m', s� 17,50' metros pÔr

.

60,25 metros. R$ 160.000,00

,

1Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371-1500

CHALÉ

.
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vendas@chaleimobiliaria.com.br

Rua Reinoldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul

CENTRO

�I'
...:...�

<-F .-�_
6'

�APARTAMI;NTO
Edifício Jaraguá
Rua Presidente

. Epitácio Pessoa,
n° 1'11 - s:

Apartamento 84
Centro -

Jaraguá.do;SiJl

Divisões internas
02 dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, bWc social, área
de serviço.

VILA NOVA

APARTAMENTO

Edifício Prímula
Rua Arthur Gumz nO 475
- Apartamento 104

Jaraguá do Sul
Divisões internas

-01 suíte, 01 dormitório, sala

estar/jantar com sacada

'ampla, cozinha, bwc social..
área de serviço,

.

e 01 vaga de garagem.

área privativa de

118,70m2.,
área total construída
de 71,59m2•

Rua Donà Lídia, 10:1,- Jaraguá do Sul/Se
Área do terreno: 360,00m2 •

. Sendo frente c/ 15,OOm, fundos cf 24,00
.Área.construída: 185,00m2•
Divisões internas
ia pav.: áréa de festas cf piscina, sala,
cozínha, área de serviço, bwc e garagem
para 02 carros.

2° pav.: 03 dormitórios, sala, bwc e sacada

ampla.

.

APARTAMENTO· Rua 189 - Emil Burow na 30 . Ápartamento 201
Próximo ao Clube Beira Rio - Centro - Jaraguá do SUl

área privativa de-129,23m'., área total construída de 181,20m'.
Divisões internas - 01 suíte, 02 dormitórios, sala estar/jantar 1':9m

sacada, cozinha, bwc social, áreade serviço com dep. de.
empregada e bwc, Churrasqueira e 02 vagas de garagem.

SAO LUIS

CASA ALVENARIA - Rua Carlos Tribés, 828 - São Luiz.
- Jaraguá do Sul - Logo após Malhas Dalila- Área

.

terreno: 541,00 m', Área construída: l34,00m2� 1
Divisões Internas: 01 suíte, 02 dormitórios, sala de

estar/jantar, cozinha, bwc, �rea de serviço e _ �
.

garagem p/ 02 carros.

VILA LENZI

TER�ENO - Rua 568 - João Meurer, ao lado casa na

105, Próximo ao campo do Xatuba. Jaraguá do Sul
Área do Terreno: 406,QOm2 (cada)'

Sendo: frente e fundos c/ 14,50m e lado direito e

esquerdo c/ 28,OOm.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos lrnobiüários atendimento@megaempreendimentos.com

Rua Guilherme Dancker, 161 � Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sui - sc

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107.1865

Ametista Loft
Residence
Apartamento estilo Loft
localizado na Avenida
Marechal Deodoro.

Baependi - Excelente casa com 300m2
de área construída, ampla área de
festas, garagem para 4'carros. Terreno
com área de 450m2• Ótima localização
próximo ao Clube Baependi.

R$ 290.000,00
aceita financ. Bancário (

Edif. Sctliochet • Centro
- Amplq apártamento com 186m2,
contendê 1 suíte + 2 dormitórios. Edifiçjo
conta com 2 elevadores, playground,
piscina e ótima localização.

R$175.000,00

Residencial Barcelona - Vila Nova -

Apartamento Novo contendo 1 suite,
2 quartos, sacada com cburrasqueíra
e 2 vagas de garagem.

R$165.000,00

Terreno comercial
Centro de Jaraguá do Sul (Morro da
AABB) Imóvel central com área de
1.040mz, sendo 25m de frente para a
Rua Adélia Fisher. Consulte-nos!

Casa localizada naVila Rau, com área
de 180m2, sendo 1 suite, 2 quartos, sala de
estar com lareira. sala de jantar, bameíro.
social, cozinha, depósito, lavanderia, área
de festas com churrasqueira, garagem
para 2 carros, portão eletrônico. Terreno
com área de 450m2.

R$-230.000,00

Imóvel
contendo
1 suitecom
sacada,
2 dormitórios,
3ambientes

de. salas,
cozinha sob
medida, área ,

de servíco,
ampla área

"

de festas corri
churrisqueira,
garagem ';;;".
coberta para,3
carros, portão

\ eletrônico,
linda vista para
a cidade, rua
tranquila - sem

saída.

Entrada de �$ 7 mil e saldo
eJII 100 parcelas direto com
a construtora. Excelel!te ,

localização, acesso
asfaltado, próxinrA li '.

�;:. .�
escola, creches, posto-dI! ",'

-

combustivel e mercado.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ve_ Ex"",iYas, M
�l·Ednilson dos PASSOS

COR1tI;;'f!"lR DE IMóVr�{.� i C'JU!Cl772li,

Platúi'to:
47997380-20 I 4792142021

NOVO EN])l�Rl�Ç'O
RUII MDrlUiI Frulllosl), 180 - sola 4]) - Centro

47 30550073 I www.epassos.com.br
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3371·5544 VENDAS

PLANTÃO'
8431-1122 - Rejane

.

9905-0699 - Keli

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 • 18h30

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlàntaimoveis.com

Rei: 2375 - Cfiico de Pauío Apartamentos
com 1 Suite -i-'1 dormitório ou de 2 -

dormitórios eem sala de esfar! [antar"
conjugada. bwc social. cozinha; área de

serviço, sacada CQm churrasqueira, 1 vaga
de estacionamento.

R$ 106.000,00 á R$ 113.000,00

.

·Rel: 2368 - Vila Lalau Apartamento com 2
.

dormitórios, bwc social mobiliado, cozinh
mobiliada, sala de jantar/ estar, sacada
com churrasqueira, área de serviço com

terraço, 1 vaga de estacionamento
coberto. R.$ 1.25.000,00

Rei: 2272;· Nova Brasilia Apartamentô na
301 (fundos) C0m 1 silíte,2 dormitórios,
ewc social, sala de estar, sala de jantar,

cozinha, lavanderia, sacada com
churrasqueira, 1 vaga de garagem.

.

R$ 175.000,00

. .

Rei: 2339 -.Centro Apartamentos com 3
suítes (1 master com cioset e sacada, 2

demi-suítes), Ampla sala de jantar e estar
com sacada e churrasquelra, cozinha,
área de serviço com estendal, lavabo, 2
vagas de garagem. R$ 300.000,00

.

Ref: 2357 -,Ilha da Figueira
Apartamento com 2 dormitórios, sala
de estar e jantar, bwc social, cozinha,

área de serviço, 1 vaga de
estacionamento. R$ 120.000,00

Ref: 2387· Nova Brasilia
Apartamento mobilado com 1 suíte,
2 dormitórios, copa, cozinha, área de

serviço; sacada, churrasqueira,
garagem. R$169.000,OO

Ref: l593 - Casa Geminada - Ilha
da Figueira Lot. Malibu Casa com
1 suíte, 2 dormitórios, bwc social,
sala de estar e jantar, copa,
cozinha, área de serviço, .1 vaga
de gàragem. R$144.000,OO

ReI: 1577 - Sobrado - Vila Nova Piso

Superior: 1 suíte, 2 dormitórios, bwc
social com hidra, sala de tv com
lareira, sacada. Piso Inferior: sala de
estar e jantar, lavabo, cozinha,
dispensa, área de serviço, 2 vagas de

garagem.· Com 2 sálas comercías c/
. entradas independentes. Aceita imóvel
como parte de pagamento.

-

R$ 550.000,00

Ref: 1531 - Casa Geminada
Amizade 2 Geminados com 3
andares. 1 suíte, 3 dormitórios,
bwc social, copa, cozinha, área
de serviço, churrasqueira, 1

vaga de garagem-.
R$ 235.000,00 cada uma

ReI: 1573 - Casa Tifa Martins Casa de
madeira com 2 dormitõríos, sala, bwc,
cozinha; área de serviço. (Aceitúarro

na negociação) R$ 90.000,00

/
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Segunda a Sexta
8h:OO às moo e 13h30 às 18h15

Aos sábados
PLANTÃO DE VENDAS

�
,
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I

Ref 4758 - Resid Colinas - Aptos cf \ Ref 4654 - Resid Lancaster - Apto c/ I
2 dorm - sala estar/jantar - sacada c/

• !115.65m2 - 02 dorm - sacada c/ churr I
.

churr - Entrega Janeiro/2012 -

-

i , - vaga gar - a-partir de R$142.000,OO I
R$89.900,OO Com 40% entrada I' Obra Incorporada sob nO R1 - 59.825 It=.w ... �W""-'�'�"'�'___"_""" __ ' __H-' ......W-••.•"".,_.w... - ...• ,"".......w,W"._.M'VW_�y� t_._='w_.,.. _w.w_'w...._,= .• ,y_._w_._.=••.••�'w�."'�o�_-w.ww.w.•..v�._,_,,��=.. _h'W-.J.

Ref 4604 - Ed Quatro Ilhas - Apto c/
151.61 m2 - surre � 2 dorm - vaga gar -

I
sacada cf churr - Entrega Outubro/2010 I

L.�_" __ �a partir de R�!,��:�����_�_J
CENTRO AMIZADE VILA LALAU

. Ref 47.18 - Schroeder - Resid l

Gneipel - Apto - 02 dorm - bwc - coz i I
I Ref 4776 - Resid f.iladelfia.- Apto c/II - area serviço -saía estar/jantar.- II . ,

r 64,27m2 - 2 dorm - estar/Jantar -' I I sacada c/ churr - vaga gar - a partir de I I Ref 4658 - Resid Grand Life - Aptos c/ r
coz;tárea serviço - bwc - sacada c/ II R$115.000,OO - Entrega I ; 109.69mL suíte - 2 eorm - sacada - I

churr � gar - R$115.000,OO -' I! Dezembro/2010 l ! area servíço - a partir de R$159.900,OO
s

_..

Ref. C-106 - Centro -

Salas Comerciais segundo
piso em torno de 30m2 -

R$600,OO

Ref. C-118 - Cenlro - Sala
Comercial cf 70m2 - bwc,
depósito - R$600;OO

Ref. F-001 - Área
Comercial - Pousada com

23 Suítes mobiliadas,
recepção, escritório,

cozinha, estacionamento,
piscina - R$6600,OO

Ref. C-111 - Sala
Comercial cf 300m2 - 2
bwc's- R$4000,OO

Rei. C-120 - Centro
Sala Comercial com
50m2 -1 bwc-

. R$990,OO

Ref. E-H - Terreno
Comercial cf 1500m2 -

R$1200,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imobiliária Engetec
Plantão:· .

3370 09198447-9319 I 8412-4712 (47)'
-

.

REF154 • Corupá· Centre- Bar,
restaurante e lanchonete cf estoque
e equipamentos. R$ 37.500,00REF142 • Três Rio do

Norte· Terreno cf
2.500m2 cf casa mista cf 2
quartos e demais dep,

R$ 65.000,0.0 .

REF155 • Barra- lavação cf
borracharia completa. R$ 60.060,00

REF156 • Baependi • lavação .com
tocos os equipamentos. R$ •

12.000,00
REF139 Ilha da Figueira·
terreno cf 31.130,86m2•

R$ 900.000,00

Re157 . Nova Brasãa- lavação cf
equipamentos. R$ 55.000,00

REF153 • Massaranduba • Descrição da
Pousada: 147.000m'. cl7 lagoas.

pedalinhos, campo de futebol, 2 canchas de
bochá, restaurante pi 200 pessoas, estac pi
100 carros, pousada ci sala de recepção C/
preparação PI internet, 5 sutes ci lareira e

inst, PI Iv ii cabo e teL, piscina e área de
festa. Mais 2 res.• A la cf 1 suite + 3 qtos,
cozo rnob., piscina adutto e infantil, área de
festa, e a 2' c/3 qtos. sala, cOZ., lav. e gar.

REF162 • Cenlro • Casa cf suíte +
2 quartos, bwc, 3 salas, escri1ório,

garagem pf 2 carros. R$
390.00.0,00

REF169 • Chico de Paula· Terreno
cf 1000m2 cf galpao c/2

pavimentos + casa cf 3 quartos, 2
bwcs, garagem. R$ 260..000,00

REF140 • Vila lalau - Sobrado
plso-superior c! 3 quartos, bwc,
sala, sacada, piso inferior cf bwc,

sala, cozinha, área serviço,
garagem. R$ 233.000,00

REF147 • Amizade· lote cl
318,5m2 em rua asfaltada. Aceita
50% de entrada e saldo direto cIo

proprietario.

REF078 • Amizade· Casa alv. cf 2'
quartos, bwc, sala, cozinha, área de
serviço, área de festa, toda murada.

R$120.000,OO

�EF159 • Tifa Martins· Sobrado cf
su� + 4 quartos, 2 bwcs, sala,

cozinha, área serviço ..garagem pi 3
carros. R$ 220 000,00

REF160 • Jaraguá 84 • Casa alv. cl
2 quartos, bwc, sala, cozinha,

garagem. R$ 55.000,00

REF137 - Estrada Nova- Casa' Alv. cf
110m2, cf surte + 2 qtos, bwc, sala,
coz, área serviço. R$125.000,00

1IV1I\nM,:"engetecilTloveis_coln�brRua Pe Pedro Francken, 217 I Centro I Jaraguá do Sul - se

Haus
. , .

amoveis
CRECl1�10J.J

Fone/Fax
(47) 3373-2135

Rua 28 de Agosto, 'f445
Guaramirim
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o CORREIO DO POVO II

Faça AQUI seu
financiamento
imobiliário,
empréstimo"
consignado

e agora também
Consorcio Imobiliário!

1
J
1
i

.MPERD�VEL
j
.\
)
\

Mariana -

apto 70m2•

R$110,OOO,0

j

1
"�
�\
J
J
J
j
J
�\
j

J
.,\
J
j
\
:\
1
\
1
J

"J

]
.J

- casa alv. 200m2. Terreno
400m2• R$ 300.000,00

REF 2817 -Ilha da Figueira
casa alv. 110m2• Terreno

"548,25m2• R$ 395.000,00

- -- -"""'" � ,........., .... ,...-

� APARTAMENTOS
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1
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t

12_39-
CONDOMíNIO

.

FECHADO
FLAMBOYANT -

SOBRADO Estilo
Contemporâneo c/
suite master + 2
suites + qto
hóspedes, excelente
área de festas. Vista
privilegiada. Terreno
c11200m2 e casa cf
383m2. R$ 950 mil

Localização privilegiada:
projeto único na cidade.
'Venhá conhecer esse

belíssimo proíeto,

- I
-1

I
�
�

i

!
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de Alvenaria com 265m2 4 quartos, 2
banheiros, cozinha, lavanderia, sala de

visita e de estar, piso cerâmico e

carpete. Área de lazer e de churrasco
.

com forno a lenha. Toda murada com

portão. Ampla Área Livre terreno de

esquina contendo 999,50'm2
. VALOR DE R$ 250.000,00

Apartamento
. no bairro Amizade, semi novo,
contendo 2 quartos, banheiro,
sala de estar e jantar, cozinha,
área de serviço, área de festas,

TODO MOBILIADO .

Valor de R$ 155.000,00

. Alvenaria com 312'm2, tendo 5 quartos, 2
banheiros, cozinha, lavanderia, sala de jantar e de

visitas, dispensa, garagem, pisos cerâmicos. Área
de lazer e de churrasco com piscina. Ampla Área

.

_ Livre com área frutívora e vegetativa (palmeira
.

real) terreno de 6.576m2.

204m2 tendo 3 quartos, 1 suíte, 2
banheiros, cozinha, lavanderia, 2

salas (TV e estar), dispensa,
garagem para 2 carros, pisos

cerâmicos. Área de serviço e de
churrasco. Ampla Área de Jardim e

amplo terreno com 2.500m2

VALOR DE R$ 450.000

localizado na praia de Ubatuba contendo
4 quartos, 2 banheiros, cozinha

churrasqueira, fogão a lenha, sala de TY.
sala de estar, garagem para 4 carros.

VALOR DE R$ 185.000,00

TERRENO REF 005 -

Terreno de 30.000m2

localizado em Três Rio do

Norte, ótimo para Sitio .

Valor de R$ 90.000,00

o CORREIO DO POVO m
FIM·DE·SEMANA, 5/6 DE DEZEMBRO DE 2009

Sobrado de esquina na Ilha da

Figueira, contendo 3

dormitórios', sendo 1 suíte, com
área de festas interna e

externa, lindo jardim, semi
mobiliado.

alvenaria 70 m2 terreno de
375.76 m2 no bairro'

Czerniewicz, super oferta.

Terreno no bairro Água Verde,
contendo 465m2 sendo

15m2 x 31m2

Valor de R$ 100.000,00

SOBRADO REF 008 - Sobrado no

bairro Czerniewicz a 500 metros do
PAMA contendo 240 rn>, 1 suíte e 3

dormitórios, garagem para 2 carros,
área de festas, área de serviço,
cozinha e demais dependências,

terreno de 315 m2 , semi mobiliado.
VALOR DE R$ 365.000,00

alvenaria no bairro Czerniewicz a

600 metros do PAMA 96,00 rn>,
contendo, 1 sufte..'! dormitório, .

banheiro, cozinha, garagem,
área de serviço.

VALOR DE R$ 225.000,00

localizado na praia de Ubatuba
contendo 2 quartos, cozinha, lavado,
1 banheiro, cozinha, sala de estar e

T\I, churrasqueira, garagem- para 1

carro. VALOR DE R$ 90.000,00

TERRENO/GALPÃO INDUSTRIAL

REF 010 - Rua Amabile Tecila Pradi,
60 - Jaraguá Esquerdo, terreno

8.270 m2 tendo um galpão.de 1'.200

m2 alem de uma residência contendo

120,65 m2_ Excelente oportunidade
para permutar.

Valor de R$ 3.500.000,00
Temosmais imóveis nas praias de

Ubatuba e Enseada.

- Localizado na Vila Rau, terreno
3.315 m2 área construída de 741

rn-', imóvel encontra-se locado
até maio 2010.

no Chico de Paulo próximo a

MENEGOTII MALHAS,
contendo 8 apartamentos,

todos locados .Ó»

TERRENO RURAL REF

011 - Terreno com

154.000m2 localizado na
Grata funda - Santa

Luzia, contendo 30 mil

pés de banana, 3 mil pés
de eucalipto ( 3 anos ),
.energia, casa para
caseiro, nascentes,

estradas em bom estado.

localizado na RuaCarlos Frederico

Ranthum, Bairro Santa kuzia, ao
lado da Igreja Católica, contendo
524,05 m2 sendo 23,32m2 x

22,47m2, ideal para salas.
comerciais.
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REF: 0553 ' Terreno 132.500m' em
Schroeder, R$1.250.000,00;
REF: 0956 ' Terreno no São Luis
R$108.000:00;

, REF: 0919 ' Terreno na Ilha da Figueira
R$130.000,OO:
,REF: 0982 ' Terreno na Vila Lenzi
'RS 250.000,00;
REF: 0696 ' Terreno na Barra do Rio Cerro
312,50m' R$ 85.000,00;
REF: 0987, Terreno noAguaVerde507,05m'
R$100.000,OO (oeg.)

,

IMOVEIS
'MOS'L'ÃR;IA

COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRAÇÃO· ASSESSORIA EM FIN,ANCIAMENTO

PLANTÃO VENDAS
9977-9338 I 9977-4654 I 9,977-9336 I 9977-4652

PLANtÃO ALUGUEL 9977·,9337 I' 9934-0687
.
R. João Januário Ayroso, 531 - si 2 Início do Jaraguá Esquerdo.

TERRENOS

0459 . Sobrado com 220m2
no Jaraguá Esquerdo, 1 suite
+ 2 dorm. cozinha mobiliada

R$ 380,000.00

REF: 0999 - Casa. no AMIZADE,
3 dorm. R$�200,000.00

Troca por imóvel em Barra
velha de menor valor

0959 -Casa no Estrada
Nova, 2 dorm + 1 suíte

R$148.000,OO

Rel:0954 Casa com 2 dorm no

. Amizade. R$ 210,000.00 pronto
para financiamento.

REF: 0993 • 2 casas 1 com

70m e outra com 40m, na vila
Lenzi R$ 160,000.00;

REF: 0983 . Casa na VILA
LENZI, 4 darmo 1 suíte

R$180,OOO.OO

REF.: 0957 Casa no são Luiz, 3
dorm sendo 1 suite R$
290.000,00 com 211 m2 (áceita
troca por imóvel em camburíu)

Rei: 0744 - Casa no Centro, 1
suite mais 3 dorm, gar para 3
carros com área de festa.
R$470,000.OO Negociável.

REF.: 0962· Casa em TRES
RIOS DO SUL, 2 dorm mais 1

suíte. Valor à Vista:
R$175,OOO.OO

REF.: 0980 - Casa no São
Luís, 2 dorm + 1 suíte, . Valor
à Vjsta: 235,OOO.ÓO (pode ser

financiada via banco);

rio: entrada + saldo em até 72 vezes" .:
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o CORREIO DO POVO m

Re'- 1861 - Terreno - Jaraguá
Esquerdo - 688m2

.

R$ 161.000,00 (cond: fechado)

·GOM�RA-..��VENDE - ADMINISTRA
-

--

--,

a,
L{)
L{)
N

C3
UJ
cc:
u

IMOBILIÁRIA
MANN

Fone/Fax: (4:7)-331Q-070rr-
www.ímoveisemlaraqua.coftrbr

Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila lenzi Plantão: (47) 8413-7824

CASAS.
Rel.3&81- W»)(. CarinhosoR$ 75.000.00
ReI. 3161- Casa de madeira - Tila .Martins - 3 dormitórios, 1 líwc: garagem,
demais dependências R$ 78.GOa,ao

. ReI. 3641 - Estrada Nova Casa 3 donn. R$ 90.000,00
ReI. 3691 - casa João pessoa - R$ 92.000.00
ReI. 3671- Jaraguá 99 - R$ 96.000,00 .�
ReI. 3621- Amizade - 2 DormitR$112.0Qcr,Oo
ReI. 3632 - Chico de Paulo - Apto c/elevador-ótimo espaço interno li partir de R$
119,000,00
ReI. 23l1-Chicode paula-3 conn, 1 bwc, 1 vaga de garagem R$120.000,00
ReI 3491 - Estr. Nova - Casa Alvenaria 3 Bormi!.+suite R$120.000,OD(aúita
chácara]

-

Re136f1- São luis . Suite + 2dofmit. p!(feV(2Ul0)RS 13õ.OOa,oo
Ref3431 Vila lenzi-.2 Casa em alvenaria (aceita caminhão até 8$ 60.000,00) R$
149.000,00

.

ReI. 3121 - Nereu Ramos - com 2. casas R$150,000 00
Rel3441-JoaoPessoa .Casa"suite+:2 dormi!. RS 150.000,00
ReI359(Vila Lenzi - Casa Suite + 2. dormito R$155.000,00

R$
TERRENO,

ReI. 3351 - Casa - Vila lenzi - 1 dormitório, bwc, demais dep., piscina
160.000,60 ReI, 2471-Teneno - Rau - com 413,81m2. R$ 58.000,00

ReI. 2581 - Vila tenzi - 2 suítes, 3 dorrn., 2 bwc, demais dep, garagem R$
160.000.00
ReI, 3162 - ma Martins -.170012 - 3 dormitórioS, 2 owc, 3 vagas de garagem, ReI. 775 -Jaragua Esquerdo-,prox. arena- R$ 89.000,00
demais õependencías R$160,OOO,00 Rêl ..2

...

2 -.Terreno. _ Vila lenzi _ c.orn 435m2, Rua asfaltada, R$lQ!}.OO.o,ooRel.1811 -I)�ico de Paula - CaSlj.misla com 3 dormitórios, 2 salas; área defestas. . • .• '.

o/chur, e piscina + 1 kilinet + areaee 60m2 - oficina RS 200.000.00
.

ReI. 3111 - Terreno- "Otímo pónto comersial' - centro c/300m2 R$·118.000,bo
ReI. 2141 - figueira - Sobrado cl suíte, 3 dorm., 2. vagas dê garagem R$ Ret. 2931 - Terreno - Vila Lenzi com 442m2 - 130.000,00
210.000.00

.

Re11695- Terreno - Schroeder - Ierreno 1190m217x70 R$130,OOO,OO
ReI. 3091 - Água Verde - 3 dormitórios, 2 bwc, garagem p/2 carros' R$ ReI. 2731 _ Terreno, Água Verde _ 900m2 R$160.000,002.30.000.00

.

ReI. 3371- Casa - Rau -1 sulíe, 3 dormitórios, garagem 'p/4 carros, 2 bwc, demais
dependências R$ 215000,01)' ....

.

ReI. 3141 - Vila lenzi .2 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais oep. R$
220.000,00
ReI. 831 - \fila tenzi - 5 quartos, 'sala, copa.. bwc, suite, chur., cozinha' R$
220.000,00

•

ReU831 - Chico de Paula, 4 dorm, 2 bwc, 2. vagas de garagem, área 3506m'. R$ SíTIO {CHÁCARA
. 245.0.00,00
RelJ521 - 8�eeendi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr Marisol
R$ 450.0í)O,OO
Rei.

-

�nha-;-casa alto padrão""frente p/amar"R$ á consultar

ReI. 3151 - Apto - Ed. Veneza - Próximo a WEG - 1 suíte, 2 dormitórios, bwc,
demais dependencias R$140.000,OO
IW 3451 - Czerniewícz - Apto Financiavel- Suite + 2 Dormit. R$140.000,00
Ref. 3251. - Apto - centro - 2 dormitórios, 1 bwc. e demais dependências, sacada
c/churrasqueira, área de festas com plscína (sem acabamento) R$144.00,O,00
Rei 1694CZERNIEVICZ - Suite + 2 dormi!. R$167.000,00

'i Re13471 -Ilha da Figu.eira- Casa!i 194m2 - Suite
_

2 Dormit. (prox. I
i Raumak) R$ 250.000,00 I

Re!. 1661-Cenlro- 1 suíte, 2 dormitõrios, demais dependências. R$175.000,OO
ReI. 2ÍlZ1- Cenlro- sone. 2 dorm., bwc, 1 vaga de garagem. RS176,050,00
Rei 3601 - Vila tenzi - Sobrada c/Piscina (oUma localização)H$ 370�OOO ,00
ReI. 2441 • 8alneário Camboriú, GOBESrURA, alto padrão, 4 suítes, 1 derm, dep.
de emp., 4 vagas de garagelTI + espaço pllet SlIi e 1 moto. pisçina privativiÍ e
demais dep, R$ 1,750.000,00 (entrada de 1'1$ 500,000,00) e salôo el1172 vezes.

ReI 3521 -Ilha da ligueira/Guaramirim - 361m2 R$ 60.000,00
Rel,2671 - Terreno. Figueira - 38D,80m2 - R$ 75.000,00

ReI. 3051-Terreno -Amizade � 1620m2 R$ 280.000,00

Ref.1131 -Area - Braçinho - 22.000012 R$ 280.000,00
ReI3461.- Comercial "p'rox Elia.n" 900m2 R$400.000:00
ReI 3501 ,.feremo central 774m2 com casa R$ 430.000,0(1

ReI. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 395.000,00
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IMOVEIS
• CORRETOR DE IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, ALUGA
E ADMINISTRA SEU IMÓVEL

Plantão 9651·9028- 8827-2189
Anderson R. Matheussi erec; 12008.,

'I
OIí:l!l@I!JOI1D�!lLii 3376·5050

';t ,�, "

';t , ,

� '. n
. www.imobiliariareal.net

� , ii:Ali R, ,.,,,,,. """''''', 1081 -Barra ..m, C,n.
(.)

.

,
.

. tneação- contato@imobiliariareal.net

Cód,1084 • Água Verde - sobrado,
suíte+zqtos, bwc social,

coz.ernbut., garagem. R$ 250mil

CRECI·13252

Terreno com 57.S00m'. Com 15
mil pés de eucalipto de 5 a 7 anos.
Corupá.R$ 210.000.0.0. Imóvel
possui Inventârio Florestal
comprovando o investimento.

Chácara 258.087m2,água
corrente, ranchos, galpão,
pastagem, 11mil pés de'

banana, 4800 pés de Casa de 121,04m2, com peças amplas, lareira,
eucaliptos, 2000 palmeiras, . fogão a lenha e churrasqueira, casa averbac;la,
excelente área para plantas terreno alto de 618,30m' (sendo 18,40m de frente).
o r n a m e n t a is. o Ú Localização excelente. ValorR$100.000,OO.
reflorestamento. Estrada
Pedra de Amolar, Corupá.
Valor R$ 260.000,00.

Chácara de 601.767m2,
02 casas, ranchos e

250.000m2 desmatado.
Área para mais de 30.000
pés de eucalipto. Rio Natal
a 15Km de Corupá. Valor
R$ 370.000,00.

Terreno com 88.200m2
(126x700), localizado na

SR 280, Km 82, ao lado
do Tureck 'Ga r t e n ,

Corupá. R$ 350.000,00.

Chácara com 10.000m2,
casa, área de festa,
rancho, estrebaria, 3
lagoas, água corrente,
terreno cercado. Pedra de
Amolar, Corupá.
R$150.000,OO

Casa de alvenaria 150m2,
terreno 16.914,75m', 166m
de frente, edícula com bar,

Casa 3. qts e demais sala de festa e 04 qts, casa
dependências , terreno com laje, 02 qts, sala,
300�2, fundos para o no, copa, lareira, bar, cozinha,
proximo a antiga usma lavanderia, banheiro,
Corupá. R$40.000,00 churrasqueira, piscina.

RuaAbílio Lunelli. Corupá.

Roberto Seidel, 1142. Cor-upá, Fone:3375-2031 19135-497719153-1112

ESTAMOS A,TENDENDO EM NOVO ENDEREÇ0:
RUA DOMINGOS R.DA NOVA, 4G3 - SL.01,02

PROX.SIPAR E STUDIO FM

Casas Bairro ÁreaITerreno'* Construção'
1002 Baependi 300m' 350m'
1046 SFSlltaguaçil 600m' 6oom' 3pav.
1047 Agua verde 300m' 260m'

1048 Centro 532m' 150m'
1065 Vila Nova (2 casas) fsoOm'
1066 Praia Barra do Sul . aprox.90m'

Valor

4500111
430mil

240mil

6000111
350mil

135mil

Apartamentos
2002 SFS/l:Ibatuba

'2019 Baln.Camboriú
2011 Baln.Camboriú
2012 Entrega 2010

2016 Vila Lenzi

Local
1 quadra do már 70m'ISuite+2q
quadra do mar

.

Próx.M�rambaia
N.Brasilia Suite+1q
Ed.Floresta 2 quartos

85mil

255mil

550mil

135mil

110mil

Cód.1082 - Schroeder - 150m2,
suíte+2Qtos, 2 salas, despensa,

port.eletr. R$ 160mil

Cód.1073 - Corupá . 130m2;3
qtos, sala, cozinha, bwc, lavand.,

garagem. R'$ 120mil

Terreno Área
3034 Água Verde

3040
.
8entro(prox.Kohlbach)

Chácara ,

4041 SFS/Ribeira

)4003 Pedra Branca

4005 Rio Cerro II

4006 _ Mass.IRib Gustavo

4007 São Bonifácio'

172.000m' 220 mil

90.000m' 220 mil

25.oo0m' 200 mil

201.000m' 150 mil

242.000m'· (Prox.Palhoça) 150 mil

Projetos
Estruturais e

Arquitetônicos

310m'
3.000m'-;l-

60mil
, 6S0mil

Cód.1080 - Schroeder - sala,
cozinha, 3 qtos, bwc, lavand.;

80m2, R$110 mil

2600,00

PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande experiência no mercado de

construções."Deixe todas as preocupações e os desgastes estressantes e emocionais de uma construção
por nossa conta, enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves,"

FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).

Locação
Apartamento
6030 Centro 2qtos, sem condomlnio
6031 tentro 3qtos(1 mobiliado), sem condom.

6Q32 Centro kitinete, cJchurrasq, sem condom

.Galpão
8003 Centro .340m' 2 gemin cada

500.00
600,00
420,00

DUlAGfUS'I'INA
Ir ft {/!. ti·'ii! � ... j!If i /li,

�Y' 1!&';;"i:'Ii.�'·w�iJ!:t'-A""-,·� , .,.""f!*""(.;"l''''1�tt·,''Jii=!I·"",·,of!.�\· '1.� !2,�'1!", ... ,,: •.t-",.V'_'_��� ,::����',�, ';::""#��";,::""" !i',,"-'"'t;'''''"'-;''':i�''''!i,'''��'���''''':<''f'::'''}�:''''.� _��.:,. �"F,i,j" ;:-�,4;;;' _"'I;:"·f;��f,!f·:'·�.;J;j;.r4"",:f"·'t::}��,},·�-�.:;.: ,l ..�-:'"·�;:"'!.".;.j�."::�:t·:'ft

;; PA"R_A, '!.�,,,,DER J �gIl:'P�A� J. ALUGA�'OU �DMI,NI�TRAR:��U'�MOyEL VI��;Tt:;����,� E �O��U,",T;E'M�_I,Sl.�:r�.�,�p_ISt;?P__�,:ty��,��:;
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Imobiliária CRECI:2716J

Sonholn
3274-8844

PLANTÃO
(47) 9929-8265 (47) 997J.·3581Invista em Sonho!seu

- Casa de madeira, Energia
elétrica com transformador

próprio, lagoa, amplo espaço
para plantio, jardins recém

implantados, área preparada

com linda vista. Ruas e trilhas

bem trabalhadas.

Fácil acesso, distante i.700m

do Asfalto (antiga estrada do

Jacú-açú.)
Valor R$138.000,OO

TRÊS RIOS DO SUL

Rel.nO - AMIZADE - Terreno c/630m2 sendo14X45,1ateral da Rua Afonso
Piazera . Terreno plaina pronto pI construir. Aceita financiamento Valor R$
105,000,00

Rei. 145 - AMIZADE - Terreno urbano cl 318,50m2 em rua asfaltada e com

escriturá. Aceita financiamento bancário. Valor R$ 78.000,00.

REF.144 - VILA RAU - TERRENO com excelente localização ,próximo ao Posto
Cidade e a creche da Vila Rau,com área total de 345,00m2.Valor :90,000,00
Aceita veículo como parte do pagamento

TRÊS_filOS DO NORTE - Terreno com 1.900m2 .Pronto para construir prédio ou

casa em condomínio. Valor R$ 145.000,00 .

ReI. 110 - TRÊS RIOS DO NORTE - Terrenos no loteamento Vicenzi Gadotti, cada
terreno possui 324,00m2, Entrada de R$ 7,000,00 mais 100 parcelas de .

R$488,00

AMIZADE

Rei 565 -. Loteamento Grutzmacher - Unda casa de alv,

. oI. suite cf closet + 02 quartos, sala, banheiro social,
cozinha, área de serviço, área de festas cl churr.e

garagem pj 02 carros. Aceita financiamento bancàno.
Valor R$ 194.000,00.

Ref- 503 - Casa de alv. clOl Quarto lavaaderia , sala,
cozinha, banheiro e garagem no Bairro João Pessoa,

Valor R$ 58,000,00 aceita troca por imóvel de maior vaiar.

ReI. 511 - AMIZADE -Terreno plano com 327m-'
contendo. Casa de alv. com 60m' com 2 quartos,

banheiro, sala, cozinha.área de serviço, varanda. Casa
escriturada e averbada. Valor R$99.000.00

Rei 56L::.JLHA DA flGUEIRI\. - onma casa de alv. conten"do 01 suite + 02 quartos, sala e copa
conjugadas, sala de estar, cozinha, dispensa, escntório.üt banheiro social, área de serviço, área
de festas c/ churrqçarapem pi 02 carros. jardim e portão eletrõnico. Valor R$ 220.000,00. Aceita

troca por apartamento no centro como parte do negócio

Terreno de esquina,
próximo ao Posto

Cidade, com
385m2.Valor R$

88.000,00,Escriturado
Aceita financiamento.

REF. 801 -Ilha da fiqueira -PRÉDIO COMERCIAL sendo: Terreno com área de

751.25m'.Contendo uma sala comercial com 321, 13m' e uma casa mista com 143m' com
03quartos ,02salas, 01banheiro,cozinha,área de serviço, despensa e garagem. Obs.:Área
comercial de frente para a rua principal do Bairro, perto de escola, mercado, igreja, etc

ReI. 152 ::..!!tNTRO - Ed: C-ª,J!ID.!tIl- Apto. todo revisado e ét pintura nova,
01 suite + 02 dorm. dep. de empregada cl bwc, salão de festas, garagem e

demais dep. Valor R$198.000,00.

Rei 71i.::hiuo Jaraguá ES_Ii!!!mll! prox, a Madri - Apartamenlo edifício
O'Espanha , andar térreo. Contendo 1 suite + 01 quarto, banheiro, sala,

cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem coberta. Valor R$125.000,00

ReI. 714 - Apartamentos Próximos a

WEG (CENTENÁRIO), com área aprox.

de 70m2. Contendo 02 quartos, sala de

estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia,

01 banheiro, sacada com churrasqueira

e 01 vaga de garagem.Entrada mais

parcelamento até o financiamento pela

CEE Valor R$i16,600,00�9_1Ji::._çORUPÁ - C_1l!!!IQ_- Aplo. em faze linal de construçáo cl 03
quartos, sala e cozinna conjugadas, 01 bwc, lavanderia, varada e glragem. Ci

nlso.oerâmico e janelas C/ vidros temperados. Valor RS 85.000,00
.

www.sonhoinvest.com.br
�rn� � rn,......'-'-"'--'''''''''''.......,..�............... '"'''
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Já imaginou ler o seu jornal predileto enquanto curte suas merecidas férias de verão?
. .

O Correi o Povo imaginQu! .

Solicite já a transferência do endereço da sua assinatura.

o CORREIO DO POVO
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o CORREIO DO POVO m

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

[ÉJ\Bii'Jos _

002 - Água Verde, terreno com 4S0,00m'
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m'.
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m' .

047 - Schroeder - terreno com 360,00m' .

051- Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.105,75m'.
076 - Amizade, terrenos -Itacolumi II a partir de ..

086 -Amizade, terreno com 50S ,DOm' ..

089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,3901' .

109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo p!indústria) . . . . . . .. .,.

127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno e/375,OOm' .

050 - Schroeder - casa cf 79,8001' e terreno c/SOO,OOm'.
156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141 ,34n1'.

· R$ 90 OÕO,OO
· .. RS 600.000,00

· . R$ 52.000,00
· RS 55.000,00
· R$ 200.000,00
· R$ 79.380,00
· RS 79.350,00
· R$ 132.000,50

· . R$ 330.000,00'
R$ 28.000,00
RS 140.000,00

· R$150.000,00

. .... R$ 93.000,00
· R$190.000,00

.. RSll0.000,00
· R$ 230.000,00
· R$ 200.000,00

.

· R$140.000.00
. ... R$ 285.000,00

· .·R$100.000,00
· . R$ 310.000,00

· .. R$ 90.000,00
. .•. R$170.000,00

RS 250.000,00
R$ 170.000,00
R$ 80000,00

· R$ 40.000,00
· . RS 90.000,00

· . R$ 380.000,00
· R$ 380.000,00
R$ 175.000,00

· RS 640.000,00
· . RS -80.000,00

. R$ 400.000,00
· R$ 650.000,00

· .. RS 90.000,00

· R$ 450,00
· R$ 350,00
· R$ 660,00
· R$ 600,00
· R$ 580,00240 _. João Pessoa, casa de alv. cl

área de 119,33m' e terreno cf
513,44(11' aceita f1nanc. bancário.
R$150,000,OO

com área de 170,OOm' e terreno
com 2.033,45m' R$150.000,OO

AMIZADE - LOTEAMENTO
CHI'MPS ELYSÉE - Casa nova cf
suite mais dois dorm. cl sacada,

bwc social, sala, varanda,
cozinha, lavanderia, área de

festas, garagem pi dois carros e

despensa. R$ 417.000,00,

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa com suíte mais
03. dormitórios, bwc social, sala de jantar e
estar cozinha, lavanderia. Churrasqueira,

lavalío e garagem nos fundos. Metragem da
casa: 193,OOm2 Metragem do

terreno:409,50m2 R$ 320.000.00.

AMIZADE - LOTEAMENTO
ITACOLOMIII - Casa pronta para

morar com suíte mais dois
dormitórios, tJWG social, sala estar
e jantar, cozinha, lavanderia, área
de festas com lavabo, garagem
para dois carros. R$ 285.000,00,

�
,

COMPRA - VENDE - ALUGA'., FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA - :R: Guilllerme Weege;.,1.66 ": 'Eélifício B,rgame, �,Centroê
.

" " - , , ". J'� "'"' ." ... '" � ... "'" _" .m."" , ,. ,j ,�"''' "ii" �. I "iIi n ",,,,,, � �,

'!"

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

Cerro - madeira com com

020 - Três Rios do Sul- casa de madeira com 11 O,OOm' e terreno com 420,OOm' .

022 - Vila Lenzi , sobrado com 166,78m' e terreno com 302,20m'.
027 - Santo Antohio, casa de alvenaria 128,OOm' e terreno de 360,72m'. aceita apto como pgto .: ........• , .

025 - Schroeder, casa de alvenaria com 108,0001' e terreno com 1.230,00m'..
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cl 200,00m' e terreno C/ 329,00m'.
050 - Schroeder - casa com 79,00m' e terreno com 500,00m'..
055 - Nereu Ramos - casa de alvenaria cf203,40m' e terreno c/ 1.364,00m' ..
063- Nereu Ramos, casa mista com 144,00m' e terreno com 760,00m' .:Aceita imóvel em Garupa .

080 - Vila Lenzi, Sobrado c/258,00m' e terreno cf área 418, 12m'. aceita apto de (-)valor, casa ou terreno.
129- Ribeirão Grande do Norte, casa de alv. cl 80,0001' e terreno cf607,50m"
031-lIha da Figueira, casa de alv. c/132,00m' e uma d e mad. de 60,00m' c/terreno de 525,00m' ..

136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,OOm',
_ 153 - Vieiras - Sobrado com 220,00ri1' e terreno com 450,00m'. (aceita proposta)
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 50,OOm' e terreno com 450,00m'..

.

159 -Praia do Ervino, casa.de aivenana com 100,00m' e terreno com 300,00m'· ..
165 -.Schroeder, casa de alv. cf 53,OOm' e terreno ci 450,00m'. (aceita terreno como forma de pgto)

026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m'.
030 - Sinto Amonio, c/ casa de alv., rancho, lagoa, cf área 'de 175.000,00m'. aceita imóvel de menor valor
038 ., Rio Cerr.o.com área de 175.000,00m' ..

163 - Guaramirim - cl casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas ... c/ área de 126.600,00m'.
043 - Ribeirão Grande do Norte com área de 22.000,OOm' ...
044 - Nereu Ramos, cf área de 60.000,00m', cf casa, área de festas, rancho, lagoas ..

061 -João Pessoa: casa de alv cl 3?7,23m', edícuía, cachoeira, lagoa, e terreno cf 190.500,00m'.
120 -Jaraguá 84 - com área aproximada de l.500,00m', com casa mista, lagoa ..

www.scheUercorretordeimoveis.com.br

dormitórios,
um banheiro,
ambiente para
duas salas,
cozinha,
lavanderia,
uma vaga de
garagem. Rua
Golas, na.
301, Vila
Lenzi Valor R$
140.000,00
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Av. Nereu Ramos, 3773
Balneário de Picarras . se
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Apto Central 201,36 m

Apto Lateral 190,98 rn'
��"'''H,.""",,-,.

1 Suíte e 02 dormitórios.
.

02 Vagas de garagem
Sala de Estar·

Sala de Jantar
Cozinha Integrada cl churrasquel
Ampla Sacada

Depósito Individual.
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ricardocimove,is@hotmail.com

PLANTÃO
.

8808-5378 I 8837-8299
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Faça AQUI seu

financiamento bancário!

Cód 195 Apartamento c/1 suite + 1
dormitaria e demais dep. R$

1111.000,00 Vila Rau.

Cód 214 - Casa de alvenaria
(nova) com 1 suite + 2

quartos. Tres Rios do Sul. R$
170.000,00.

Locação: Casa de madeira 3

quartos + garagem.(pintura
nova) Czernewiscz - (Proximo
ao teatr Scar) R$ 550,00. (

Ap novo) cozinha sob medida
Res. Vermont 1 suite + 1

quarto - demais Depen.R$
700,00 + Cond. Vila Lalau.

Cód 222 - Casa de alvenaria
com suite + 2 quartos,
garagem, sacada. Ilha da

Figueria
R$ 405.000,00

Cód 208 Casa de alvenaria 3

quartos, Garagem demais Depen.
Baependi R$ 160,0012,.00.

Cód 223 -,Casa de alvenaria com 1
suite + 2 dormitarias demais

depend.; R$135.000,00, Tifa Matins.

Cód 196 Apartamento cf
suite + 1 quarto, garagem.
(Predio novo) Vila Lalau.

R$ 138.000,00.

Cód 218 Apartamentos novos
Res.Neumann com 1 suite +
1 quarto demais dep. A partir
de R$ 110.000,00. Vila Lalau. �

Incorporaçao M 17.297.

Cód 224 - Terreno com

3.300,85m2 R$ 990.255,00m2
Barra do Rio Cerro.

Cód 216 Apto 1 suite +
quarto, Ed Magnolia - Centro
R$ 190.000,00. Um lindo Ap.

LOCAÇÃO

Apartamento com 1 quarto R$
400,00 Viia Lalau.

Apartamento com 2 quartos .

R$ 480,00 Vila Lalau.

VENDA

Cód 220 Terreno com
. 300,00m2 - Rio Molha R$
160.000,00, Rio Molha. Obs:
Também vende-se em 4 itens.

ra-------·--------.----.
-.---.---------

! ALBERTO G. MARQUARDT 3376-1804
i C t de Imével 9904·2076
I

orre or e movelSCRECI12152

I
Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 - Barra do RIO Cerro I e-mail: marquardtimoveis@gmail com

Ref 084 - Barra do Rio Cerro -

'Casa de Alv. c/89m2 - 3 qtos,
bwc, sala, cozinha/copa, área de

serviço, garagem - Terreno
c/192m2 - R$ 130.000,00

Ref 077 - Barr!! do Rio Cerro - Casa
de Alvenaria .c/115m2 - 3 qtos, bwc
social, sala, cozinha, copa, dispensa,
garagem, área de serviço - Terreno

c/405m2 - R$190.000,00

Ref 082 - Barra do Rio Cerro -

Terreno de esquina'com 556,50m2
(15,90m x 35,00m) - Próximo a

Malwee Malhas

'�"�m91 DEH

IRi..w�!
Rua João Januário AVroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÀ 00 SUL - se

LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM DAS BROMÉLIAS

; FINANCIAMENTOS
,

FACILJT/ÚIl�ID$. SEU CREDITO
JUNTO A CAIXA

,

• AQUISIÇÃO DE rolRENO � CONSTRUçAo
• LOTEAMENTO PRÓPRIO' CASAS PRONTAS

....�.I{íf{t,J1\_WJJm!ll

CASA COM 2 QUARTOS, SALA E COZINHA INTEGRADA,
BWC, AREA DE SERVIÇO, GARAGEM E TODA MURA.

ESTE VALOR ESTA INCLUIDO: TERRENO + CASA + TODA A

DOCUMENTAÇÃOP/FINANCIAMEino NA CAIXA
ECONOMICA FEDERALBAIRRO: BARRA - PROX. SUPERMERCADO BREITHAUPT.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ref 006 • ReSidencial Di Fiori Bairro: Ilha
da Figueira· Apto c/2 quartos, bwc, sala de
estar/iantar, sacada, cozinha, área de serviço

e 1 vaga de garagem, Área útil: 61,21m'
Preço: R$ 120.000,00 (entrada e saldo por
Finac. bancário. Entrega: Novembro 2010

....,

r-!.
00
C')
N

zs
LJ.J
a:
(.)

Ref. 1056- Casa no Bairro Ilha da
Figueira, com 5 quartos, bwc, sala
de estar! jantar, cozinha, área de
serviço; garagem. Preço R$

215.000,00

ReI. 1059- Sobrado no Bairro Chico de Paulo com,
1 ° Piso: kitinete com 1 quarto, cozinha, sala e bwc.
2° Piso: 3 quartos, 2 bwcs, sala dé estar, cozinha,
área de serviço, área de festas, sacada, piscina.

Preço R$ 210.000,00

,

IMOVEIS o CORREIO DO POVO m
FIM-OE-SEMANA, 5/6 DE DEZEMBRO DE 2009

. ReI. 003 - Res. Vieiras
Aptos com suite + 2
dorm. com 98m2, •

localização previlegiada
na aréa central.
(Ultimas unidades)
R$140.000,00

OPORTUNIDADE
INVISTA SEU 13· SALARIO NO SONHO
DA CASA PROPRIA. TEMOS IMÓVEL
NOVO PARA A COMPRA NO PLANO

MINHA CASA MINHA VIDA.
.

CONSULTE-NOS.
-

"ReI. 024- Lindo Sobrado em Guaramirim
Com 198m', 1 suite master, 2 dorm,

coz.mobiliada, sala de jantar e estar toda com
gesso rebaixado, lavabo, escrilorio área Intima,
área de serviço, bwc, área de festa com mobilia.
Instalação para água quente. Aceita imóvel de
menor valor em Jaraguá do Sul. R$ 280.000,00

.�

'I!itJJlilq;�I" uv "-
. ,:/r,lfJl1!Ji!llflhib\'\\ \���':.\ <'\�

t. - --

� - --

•••••••.!! ....

ReI. 044 Geminado Novo em Tlês rios do
Sul - Casa com 2 dorrn, bwc, Cal, garagem,
lavanderia, área útil 77 ,39m' terreno de

esquina com 228m'. Aceita carro ou terreno
como parte de pagamento. R$ 138.000,00

venda por financiamento com FGTS.

II.

·Rel. 047- Res. Maranatta -APTO NOVO no
centro clm 2 dorm, bwc, sala de estar e jantar,
coz. área de serviço, varanda, sacada cl chur.a.

acabamento c/m piso porcelanaío e gesso
rebaixadO, Apenas R$ 130.000,00

Rel.020 Ras. Don Caliel • Apto novo no

centro c/100m', cll suite + 2 dorm. sala de
estar e iantar, sacada cl chur., COZ, área de
serviço 2 vaga de garagem R$ 176.000,00

aceíta financ. c/FGTS.

ReI. 017 • Bairro João Pessoa • Linda
casa Geminada Nova, com 2 dorm, saia,
cozo iav. garagem. Com 78m', aceita
tinae. com FGTS. R$10B.OOO,OO

ReI. 015 • Amizade cl apenas 2 anos de

construção, cozinha, aréa de-seryjço e bwc
mobiliados, portão eleirónico, grade, alarme, um

lindo jartlim, um exelente terreno pi por uma piscina,
e muito mais. Marque sua visita cf um dos nossos

corretores. R$ 230.000,00 venda por financ.

Temos lerreno pi compra cl conlrução
'Minha casa minha vida'

- ReI. 035 Bairro Ilha da Figueira apartir de
R$ 43.000,00
• Ref. 005 Bairro Amizade apartir de R$
68.000,00

.

• ReI. 014 Terreno para chácara a 15 km' do
centro R$ 55.000,00
- ReI. 029 Terreno no Czerniewicz c/945m'
R$ 165.000,00, aceito carro.

Acerta parte do pag�mento como parte ou

emrada + parcelamento.

Ref.021 Casa nova no lot. Malibu· Ilha da
Figueira. Com 1 suite, 2 dormitórios, bwc social,
sala de estar e jantar, copa, cozinha. área de
serviço, I vaga de garagem. 83,67m', apenas

R$ 144.QOO,00 aceita fianc. bancario com FGTS.

ReI. 043 Res. Don Pedro - Apto novo préx. a
escola creche, supermercado. Sendo com 1
surte cl sacada + 2 dorm. sala de estar e

jantar, sacada com churrasqueira, coz, área de
serviço 1 vaga·de garagem R$·150.000,OO.

IVANA 3370·112219117.1122
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimoveis.com.br
OIertas válidas até a data de 08/12/09

r

I :M O V' E I S

ReI. 2059- Apto no Bairro Amizade
com, 2 quartos, bwc mobiliado, sala de

estar, sacada com churrasqueira,
cozinha mobiliada, área de serviço com

armários, 1 vaga de garagem.
Preço R$ 150.000,00

ReI. 1052- Casa no Bairro Amizade,
com 1 suíte, 2 quartos, bwc social
sala de estar, jantar, cozinha, área de
serviço, depósito, churrasqueira,
garagem. Preço R$ 240,000,00

ReI. 1054- Casa no Bairro Vila Lenzi,
com 1 suite, 2 quartos, bwc social, sala
de estar/ jantar, cozíma sob medida, área
de serviço, área de festas, garagem para 2

carros. Preço R$ 285.000,00

ReI. 3022- Terreno no Bairro Amizade,
Loteamento Wille de Lyon. Área
420,00m2• Preço R$ 80.000,pO

ReI. 1055 . Sobrado no Bairro Jaraguá Esquerdo
com, 10 Piso: cozinha, área de serviço, dispensa, sala
de tv, sala de jantar, estar, lavabo, 2 suites, área de
festas com churrasqueira, bwc, piscina, 2 vagas de
garagem. 2° Piso: 1 suite master com sacada, 2
quartos com sacada, bwc social, escritório com

sacada. Preço R$ 7p5.00p,00 .

. .

ReI. 1053- Casa no Bairro Três Rios do Sul, com 3
quartos, bwc, sala de estar, jantar, cozinha, área de
serviço, churrasqueira, garagem para 2 carros. Preço

R$ 235.000 • .00

Ref. 3020- Terreno no Bairro Amizade, no
Loteamento Itacolomi I. Preço R$ 87.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. J02418 - Ed. Vírginia. Apto c/47m2
área privativa; 01 quarto; sala; cozinha;
área de serviço; bwc; garagem. Liberado

para financiamento bancário.

Ref. JD2191 - Ed. Florença. Apto Duplex c/
204m2 área p�ivativa; 03 quartos, sendo 01
suite cl hidro e closet; 02 salas c/ sacada;'

cozinha mobiliada; 03 bwc; área serviço, área
de festa, dep, empregada c/ bwc, 02 garagens.

Água Verde

- ReI. JD2390 - Ilha da Figueira - Apto cl 02
quartos, demais dependências - Vaiar: R$
450,00.
- ReI. JD2387 - Centro - Ed. Aquarnaríne - Apto
cl 02 quartos, demais dependências - Vaiar: -

R$680,OO.
ReI.: JD2454 - Centenário - Apto 'com 02

quartos, sala, cozinha, banheiro, área de

serviço, garagem ... Valor R$ 560,00.
- ReI.: JD2285 - Nova Brasília - Casa comercial

com 02 quartos, demais dependências. Frente
com 50m2. VaJorR$1.000,OO.
: ReI.: JD2399 - Vila Lalau - Res, Trento - Apto
com sala, cozinha, 02 quartos, área de serviço,
sacada. Valor R$ 500,00. + Condomínio.'

-Bet: JD2409 - Vila Nova - Casa em alvenaria

com 03 quartos, murada, com jardim. Valor R$
950,00.
- ReI.: JD 2441 - Vila Nova - Apartamento com

03 quartos, sendo 01 suíte, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira, área de serviço, 02
banheiros, garagem ... Valor R$ 900,00 ..
- ReI.: JD 2439 - Czerniewicz - Apartamento
com 02 quartos, sala, cozinham, 01 banheiro,
garagem, demais -dependencias. Valor R$
600,00.
- ReI.: JD 2400 - Vila Rau - Apartamento com

'02 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem,
demais dependencias, ValorR$ 630,00.
- ReI.: JD 2447 - Centro -Apartarnento com 03

quartos, sendo 01 suíte, sala ampla com

sacada, cozinha, dependência de empregada,
área de serviço com sacada. Valor R$ 700.00

Ref. )02455 - Casa em alvenaria cl 64.20m';
terreno c/335m2, 003 quartos; sala de estar;
cozinha; bwc; quintal. Forma de pgto: entrada-e
saldo liberado para financiamento bancaria.

Rei. 102425 - Galpão alvenaria c/600m2;
terreno de esquina 100% plano 01 4.157m";
frente para rua principal: 40 metros, e frente

para rua lateral: 103.90 metros. Forma de

,Pag<itneÍlto:.fi vista ou com entrada +

parcelamento.

- Ref. JD2385 - Rua Guilhermina
Pereira Lima Lenzi,terreno o/
450m2 pronto pI construir.

Springs, terrenos com infra
estrutura completa, prontos para
construir. Pagamento facilitado em

até €lO meses.
-

RENATO

OPORTUNIDADE
-CHACAINHA AMIZADE 25 000m2 com

agua RS 160 mil

-CHACRINHA prox Thailacker com muita

agua20 OOOm2 RS 100 mIl

Shopping Center Breithaupt

3370-0005

3371:7605 .��

R1077 Amizade
. 160m' Piscina área

de festas Jardim
MUITO LINDA

R$ 290 .000,00

OFERTA
Terreno em

Guaramirim
a partir de

R$ 33.000,00
pode ser financiado.

CONSULTE OUTRAS OPÇÕES DE TERRENOS, CHÁCARAS, SíTIOS NA 'REGIÃO!
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JARAGUÁ 99 - Vende-se,
nova, alv., 120m2, terreno es

quina, murada, 2 qts + 1 sui-
. te, garagem dois carros, prox.
a Malwee, R$ 190.000,00. Tr.
99026885

água, luz, rua asfaltada, R$
65.000,00, aceita carro no ne

gocio. Tr. 33716069

estar, sala de jantar, cozinha,
'lavanderia, 1 banheiro, sacada

.

com churrasqueira, garagem,
. R$ 116.600,00 Tr. 3274.8844 -

CRECI2716J

CHÁCARAS AGROCOMERCIAL I AGRO
PECUÁRIA - Vende-se, ótima
clientela formada, bom fatura
mento, em funcionamento, boa
localização. Tr. 32760297

GROTA FUNDA -Vende-se,
140 mil m2" regularizado. Tr.
33791119

GARI BALDE - Vende-se, 41

000m2, 3 lagoas, 1 rancho,
com pastagem, toda cerca

da, á 70m., do asfalto. R$ 125
000,00. aceito terr. no negocio.
Tr: 3055-8262.

CENTRO - Vende-se, ed. Ma
ximum Center 1 suite, 2qtos,
·gar.,salão de festas, elevador, 20
andar, sacada fechada com sis
tema reike,que pode ser aberta
totalmente qdo quiser, todo mo

biliado com móveis sob medida.
R$270 .000,00, aceito financia
-menta. Tr: ,3055-2094 ou 9117-.
8754.

JOÃO PESSOA - Vende-se, alv.
, 1 qto, lavanderia, sala, cozi
nha , banheiro e garagem,R$
58.000,00 aceita troca por
imóvel de maior valor. TR.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

JOÃO PESSOA - Vende-se,
alv., 2 qts lavanderia, sala, co
zinha , banheiro e garagem, R$
58,000.00, aceita troca por imó
vel de maior valor. Tr. 3274.8844
CRECI2716J

ARMARIO DE COZINHA - Ven
.de-se, R$ 50,00. Tr. 337651321
91897709

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
450,00m2, R$ 80.000,00. Tr:
-3370-6370 ou 8447-0376.

BARRA PARALELA - Vende-se,
de alumínio. Tr: 8843-2125.

JACU-AÇU Vende-se,
54.462,48m2, cl casa simples
de madeira, cl lagoa e energia
elétrica., R$ 138.000,00.Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
450m2, Rua Ricardo Karsten. Tr:
9969-5540.

• CASAS
BATERIA INFANTIL _. Vende
se, R$ 50,00. Tr. 337651321
91897709ILHA DA FIGJJEIRA .. Vende-se,

450,00m2, R$ 80.000,00. Tr. .

3370-6370 ou 9965-9934 ou

9975-2943.

JGUA, SCHROEDER, GUARA
MIRIM - Compra-se terrenos:
Tr.33714008 ou 88026635

AMIZADE - Vende-se, alvenaria,
área de 200m2, semi-mobiliada,
terr. 450m2, liberada p/financia
mento bancário. Prox, ao posto
novo. Tr: 8843-5751.

CENTRO - Vende-se, Ed. Mene
gotti, 2 qts .; dep. Empregada,
bwc privativo, R$ 130.000,00,
aceita carro e/ou imóvel em Ja- .

raguá I Praias I Itajaí. Tr. 3248-
4258 ou 8401-4000

RIBEIRAO AURORA - vende-se,
37 mil m2, R$ 65.000,00. Tr.
33722818

BAU - Vende-se, de caminhão
8,5x2,60m. de altura, 2 portas
laterais, assoalho reforçado. R$
9.000,00. Tr: 3275-3975.RIBEIRAb AURORA - Vénde-se,

40 mil m2, R$ 45.000,00. Tr.
33722818

.

JOAO PESSOA - Vende-

se, 79m2, R$ 65.000,00. n
32732356 I 84651737

AMIZADE - Vende-se, 327m2, cl
casa a�v. cl 60m2, 2 qts, banhei
ro, sala, cozinha, área de servi

ço, varanda, R$ 99.000,00. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

BEBE CONFORTO - Vende-se,
usado, pi carro, R$ 100,00. Tr.
32735233 .

COMPRA-SE - Apto até R$
95.000,00 à vista, de preferên
cia próximo Angeloni. Tr: 9993-
4100.

rviASSARANDUBA - Vende-se,
10.000m2. Tr: 3379-1119.

PiÇARRAS - Vende-se, prox ao

fórum, ou troca-se por imóvel
em Jaraguá do Sul. Tr: 9975-
3090 ou 3371-1243 cl César.

RIO CERRO II - Vende-se, 50
000 m2, lagoa de peixe, cacho
eira. R$ 120 000,00. Tr: 3376-
0726.

BELICHE - Vendê-se, bran
ca, R$ 70,00. Tr. 337651321
91897709

.

NAVEGANTES - Compra-se. Tr:
3275-3736.

. AMIZADE - Vende-se, avi,
200m2 , 3 qts, garagem, rua

asfaltada, R$ 168.000,00 aceito

apto. pequeno no 10 andar, ou

casa com 2 qts. Tr. 91375573

ARMAÇÃO/PENHA - Vende-se,
130 m2 fica a 200 metros da

praia. Tr: 9953-5627"

CORUPÁ - Vende-se, centro
- Apto., faze final de constru

ção, 3 qts, sala e cozinha, 1

bwc, lavanderia, varanda e ga
ragem, piso cerãmico, vidros
temperados, R$ 85.000,00. TR.
3274.8844 - CRECI2716J

PiÇARRAS -Vende-se, 120 m2,
R$ 70.000,00. Tr. 3275-0560.

SANTA LUZIA - Vende-se, sítio
cl 375.000,00m2, grata funda.
lr: 3370-2855.

NOVÁ BRASILlA - Vende-se,
728m2• CI galpão, prox. ao cal

çadão. R$ 270.000,00 neg/Tr:
9137-5573 Creci 11831.

BICICLETA - Vende-se, antiga,
própria pi colecionador. Tr. 47
91615232SANTO ANTONIO - Vende-se,

Joinville, alv. R$ 40 000,00,
aceito carro no negócio. Ir:"
3372-1617.

BICHOS DE PELUCIA - Vende
se, da Disney novos, á partir R$
15,00. Tr. 32735233

• SALAS COMERCIAISPiÇARRAS - Vende-se, 120 m2,
R$ 70.000,00. Tr. 3275�0560.MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende

se, 165,34 m2 , heliporto, 2 va

gas garagem. R$ 600.000,00.
Tr: 8408-8157 ou 8408-8159. .

SÃO LUIS - Vende-se, mista,'
84m2 em alv. e 46m2 em ma

deira , fofro PVC, murada e cer

cada, 2 salas, 3 qts.Sob Terreno
Escriturado cl área de 722m2,
R$120,000,00. Tr. 3274.8844 -

CRECI/SC 2716J

SÃO LUIS Vende-
se, alv., 135m2, pintura
nova, R$ 210.000,00. Tr.
33718153/91867223

'

SARRA DO RIO CERRO - Vende
'se, 2 suítes, 1 master, cozinha
planejada, lav., sacada, gar.,
área construída 200m2, terr. 400
m2• Tr: 9609-5924.

CAMA - Vende-se, com es

tante, baú, cama auxiliar, R$ .

300,00. Tr. 99619692

PiÇARRAS - Vende-se, pró
ximo ao fórum. Troca-se por
imóvel em Jaraguá do Sul. R$
95.000,00. Tr: 9975-3092.

AGROPECUÁRIA - Vende-se,
Walter Marquardt. Tr. 3370-0370

VILA RAU - Vende-se, 2 qts, ga
ragem, R$ 450,00, Tr. 99932131

CENTRO - Vende-se, ponto co-

merciai, com mesanino, ideal
SÃO LUIS - Vende-se, 351 ,64m2, '. para loja. Tr. 99791101
R$ 90.000,00. Tr. 3370-6370 ou

9965-9934ou 9975-2943
.

CAMERA DIGITAL - Vende-se,
12 MP EX-Z1200, casio LCD
2,6". R$ 1 800,00. Tr: 9607-
2022.

CONSÓRCIO DE CARRO - Ven
de-se, Volksvagem, R$ 4000,00
pago. vender para R$ 3000,OÓ.
Tr:3371-7090 ou 9169-6342.

BARRA DO SUL - Troca-se, por
chácara ou terr. em Jaraguá. Tr:
8824-1107. t TERRENOS 1LHA DA FIGUEIRA - Vende-se,

sobrado comercial e residencial,
.

com mercado completo funcio
nando, 600m�. Tr: 3370-4927.

.

SANTO ANTONIO - vende-se,
400m, perto de colégio, cl água,
luz. R$ 5.500,00 de entrada +

parcelas de um salário mínimo.
Tr: 3371-6069, creci 11831.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-
.

se, loteamento Vicerizi Gadotti,
cl 324,00m2. Entrada de R$
7.000,00 mais 100 parcelas de
R$480,00. Tr. 3274.8844 - CRE
CI/SG 2716J

VILA LALAU E ILHA DA FIGUEI
RA - Procura-se, á. partir de
600m2• Tr: 9101-8302.

CASAS - Compra-se mes

mo com financiamento. Tr.
33714008 ou 88026635

AMIZADE - Vende-se, 630m2,
plano, lateral da Rua Aionso
Piazera, R$ 105.000,00. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

TIFA MARTINS - Troca-se casa

CASA - Compra-se pi retirar do por outra com laje, Chico de

local. Tr. 32736474/91043238 'Paula ou prox .. Tr. 32730974 t LOCAÇÕES CUBO PARA GUITARRA - Ven
de-se, 50W.. R$ 490,00. Tr:
3370-5533 ou 9189-8233.

CVBER CAFÉ/LAN HOUSE·
Vende-se, cl 12 comp. Monitor
LCD, cadeiras, mobiliado, split,
impressora laser, geladeira, clien
tela formada. Tr: 8855-3800.

'FILHOTE � Vende-se,Vork Shire,
machos e fêmeas. Tr: 3375-
2006 ou 9146-4864.

AMIZADE - Vende-se, ou troca

por casa, 60m2• Tr. 33745520TRÊS RIOS DO SUL - Vende-se,
alvenaria, 2 qts, banheiro, sala
de estar cl cozinha integrada,

.

lavanderia, gesso, piso lamina
do de madeira. It, 3274.8844
-CRECI 2716J

ESTRADA NOVA - Vende-se,
prox. a Unerj, alv., laje, 4 qts,
2 bwc, garagem 3 carros, R$
150.000,00. Aceita casa de
menor valor. Tr. .91375573 I
33716069 - Creci 11831

ANA PAULA - Aluga-se, 2 qts,
2 bwc, prox. ao Posto .Mime, R$
500,00 + metade luz e água. Tr.
910783821 4719973

AMIZADE - Vende-se,318,50m2,
'rua asfaltada,R$ 80.000,00. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

BARRA DO_ SUL- Aluga-se pi
temporada.Tr. 3376-1553 ou

9903-0545

AVAl - Vende-se, loteamen
to Capanerna, 370,39m2, R$
48.000,00. Tr. 32735233

BARRA VELHA - Vende-se,
terreno rio tabuleiro, frente pi o
mar, 300m2, R$ 150.000,00. Tr.
88146407

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
alv. cl suíte, 02 qtos, garagem.
R$210.000,00. Tr: 3274-8844
Cresci 2716J.

t APARTAMENTOS
VILA LENZI - Vende-se, 300m2,
R$ 65 mil . Tr. 9993"3881

PiÇARRAS OU BARRA VELHA
- Procura-se, casa pi alugar, do
dia 24 a 3. Tr. 91812725

AMIZADE - Vende-se, 3 qtos, cl
garagem. Tr: 3276-3321.

CENTENÁRIO - Vende-se, prox,
a WEG, 70m2, 2 qts, sala de

FILHOTES - Vende-se, Mal-'
tes, machos e fêmeas. Tr.
33752006 I 91464864

JARAGUÁ 84 - Vende-se,
385m2, 2 qtos, sala conluqada
cl a cozinha. R$ 50 000,00 á
combinar. Tr: 3273-71"95.

VILA RAU - Vende-se, 345,00m2.
R$ 90.000,00. Tr. 3274.8844 -

CRECI/SC 2716J .

FIRENZE - Vende-se, 400m2,
FILHOTES - Vende-se, Golden
Retriever. Tr. 91162350

FOGÃO - Vende-se, R$ 120,00.
Tr. 99619692

Terreno de
6.950,25 m2

com Edificação
. de 522 m2

localização:
BR280

. FREEZER � Vende-se, Côn
sul, 170 Its, R$ 300,00. Tr
33761403

Terreno de
4.443,65 m2

; com Edificação
de 863 m2

Localizaçâo:
BR280

. GUARDA ROUPA -, Vende-se,
estilo Rudnick, R$ 350,00, Tr,
99619692VENDE-SE
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JOGO DE MESA - Vende-se,
jantar, 6 cadeiras, cl balcão
madeira masisa, semi novos,
R$ 680,00. Tr. 3273523�

KIT - Vende-se, de alarme re

sidencial instalado. Tr: 9944-
5352.

lANCHONETE - Vende-se,
completa no Bairro Baependi.
Tr: 9613-7754.

lAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da
figueira, aceita carro. Tr: 8826-
8636.

lAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da

Figueira, aceito carro. Tr: 8826-
8636.

lOJA - vende-se, de confecção
em geral, aceito carro ou ma

terial de construção. Tr: 8813-
0934.

lOJA DE MÓVEIS""" Vende-se.
Tr. 99975027

'

MARCENARIA - Vende-se, Tr.
32748679

MERCADO -_ Vende-se, Rua

Eugenia Bertoldi n° 60, R$
40.000,00. Tr. 32731066

MICROONDAS - Vende-se, 40l,
R$ 150,00. Tr. 99619692

MOVEIS - Vende-se, apenas 1
ano de uso, pi loja de roupas
fem., em MOF, cores, caramelo
e branco. Balcão, caixa, balcão
expositor, provadores, 4 araras,
2 tablados de vitrine, 3 mane

.

quins, páinel decorativo, sofás
e tapetes. Tr: 9903-9535.

MÓVEIS -Vende-se, escritório,
. 2 mesas,1 armário, 2 portas, 1
balcão, 2 cadeiras giratórias, 4
cadeiras fixas, 2 cestos de lixo,
1 caixa de correspondência. Tr.
47 8443-3999 ou 3376-1996

MÓVEIS- Vende-se, geladeira,
freezer, ar condicionado, sofá, _

fogão, mesa, balcão de pia. Tr:
3376-2142 .(parte da manha).

MP15 WiFi - Tvmobile + Blue
tooth + MP3 + MP4, Tela 3.3" .

+ Suporta 2 Chip + Micro 50
até 16gb, Modelo igualo ipho
ne. R$450,00. Tr: 9607-2022

OFICINA - Vende-se, de bicicle
ta, corupa, cem todo maquiná
rio e estoque, uma ótima fre

guesia, ótimo ponto comercial.
Tr: 3375-2798

OFICINA - Vende-se, Tornearia.
R$ 4.6 000,00. Tr: _ 9953-2408
ou 9905-9850.

PADARIA E CONFEITARIA -

Vende-se, no bairro Vila Nova,
ótima instalação .. Tr: 9652-
3963.

PIZZARIA - Vende-se, região
central, ótima clientela e locali-.

zação. Tr. 99479765

PORTA RETRATO DIGITAL
- Vende-se, R$ 200,00. Tr.

33765132/91897709

PRATELEIRAS E BALCÃO PI
lOJA - Vende-se, prateleiras cl
divisórias, balcão cl granito. Tr.
78118277

PISCINA NAUTIKA - Vende-se,
material PVC, 7.800 litros, com
360cm de diâmetro e 90cm de

altura, com kit (bomba de ar

para encher, filtro e produtos
químicos para manutenção. R$
800,00. Tr: 9131-0680.

PLACA DE VíDEO - Vende-se
GF6500 256mb. H$ 90,00. Tr:

(47) 9607-2022.

SERViÇOS DE PEDREIRO - Sua
obra do fundamento, ao aca-

.

barnento, com especialização
em escadas, Massaranduba e

região. Tr. 96083966

SOFÁ E RACK - Vende-se, sofá
dois lugares, R$ 250,00. Tr.
32735233

SORVETERIA - Vende-se, com
pleta, maquina de fazer sorve
te, 5 freezer, mesas, ·geladeira,
fogão. R$ 38 000,00. Tr: 9137-
0999.

TAPETES - Vende-se, um de 2 x

2,5, e outro de 1 x 1,5, os dois
.

por R$ 150,00. Tr. 30550746

(após 19:00)

TELEVISÃO - Vende-se, 14

polegadas, cl controle, ótimo
estado. R$: 200,00. Tr: 3370-
0983.

TElHASf, - Vende-se, 100m2.
e 1 m3 de madeira usada, R$
370,00. Tr. 32735233

TIJOLOS - Vende-se, mil tijolos
novos, 6 furos, R$ 370,00. Tr.
32735233

TITULO - Vende-se, Sociedade
Acarai. R$ 1.500,00 p.ago até
2014. Tr: 3371-6968.

TIRA Mo'FO - Vende-se, eletrô
nico, armazena até 1 l de água,
R$ 300,00. Tr. 337651321
91897709

»

UTENCILlOS PI MERCADO -

_Vende-se, serra fita pi açougue,
moedor de carne, balcão de
frios e laticínios. Tr: 3273-5065.

VESTIDO - Vende-se, de pren
da. Tr: 3370-4164 ou 8863-
7665.

YORKSHIRE - Procura-se, cor

preta, pequena; sumiu na rua

Jacobi Gesser no bairro Amiza
de, atende pelo nome de Coca.
Tr.33717914

I DOA-SE
COCKER - Doa-se, fêmea, cara
melo, 3 anos. Tr. 33761.403

,

IMOVEIS

ANTENA - Compra-se, parabó
lica pequena. Tr: 9194-0580 ou

3273-5183.

CARRO - Compra-se pi assumir
financiamento, ano 05 ou mais
novo: Tr. 99917490

CILINDRO PI MASSAS - Com

pra-se, industrial, 39 cm. Tr.
99917490

VIOLÃO - Compra-se, afinador.
Tr: 2106-1924.

BEAGlE - Compra-se, somente
filhote. Tr. 9136-9383

-

ASTRA - Vende-se ou troca-se

por carro 1.O, 00, preto, com

pleto, 2 portas, teto solar. Ótimo
estado. R$ 22 000,00. Tr: 9926-
9663 ou 9902 8007.

ASTRA - Vende-se, 05, Hatch
Elegance, 4 portas, 2.0 flex,
preto, AR, OH, VE, TE, AL. Tr:
8823-8479.

ASTRA - Vende-se, 05, sedan,
confort, 4 portas, 2 -,0 flex, prata,
compl. 1° dono. R$ 31.000,00.
Tr: 3273-5233.

-

ASTRA - Vende-se, 08, pre
to, roda 16", ipva pago, único
dono.Tr. 99294800

ASTRA - Vende-se, Sedam 2.0;
02, 4 pts, completo + GNV, qui
tado. Troco por carro de maior

valor, ou financio em condições
especiais. Tr: 9101-8302.

ASTRA - Vende-se, 05, Hatch

Elegance,
. 4 p., 2.0 flex, preto,

Ar. digital, OH, vidros travas e

retrovisor elétrico, alarme, rodas
liga leve. Tr. 8823-8479 (após
18hrs)

CELTA - Vende-se, 03, 1.0, 2

portas, branco, pneus novos,

película, DV, AQ, seguro até

03/2010, R$ 16.000,00. Tr.
9189-7551 e 3273-64$7

CORSA - Vende-se, 2 pts, 97,
branco, ótimo estado. Tr: 9177-
3927

MONTANA - Vende-se, 08, con
queste, VE, trava, AL. R$ 28
500,00. Tr: 3370-7144.

OPALA - Vende-se, comodoro

83, azul, 2 pts. Tr: 9188-2814.

OMEGA -Vende-se, 93, gls, 2.0,
R$ 12.000,00, troco por car

ro' de menor valor, 33738675 I
99.655627

S10 - Vende-se, 00, 2.2, 4x2,
GNV, cab, Simp., VE, TE, Al,
lM, 4 pneus novos. Ótimo es

tado. R$ 25.500,00. Tr: 9967-
9864.

S-10 - Vende-se, 04/04, turbo
.
diesel interculer, cabo Simples,
AC/DHNE/TE e sistema de ras

treamento. R$ 39.000,00. Tr:
9107-6932.

tFORD

COURIER - Vende-se, 06,
1.6, branco, R$ 22,000.00. Tr.
32731944

CORCEL I - Vende-se, 77, 90%
original, ótimo pi colecionador.
Tr. 91114635

DEL REY - Vende-se, 83, ver

de, metálico, bom estado. R$
2300,00. Tr: 8459-8773 ou

8461-3436

ESCORT - Vende-se, 01, SW 1.6

cl GNV (9 meses de uso) Azul,
AR, OH. TE, VE. R$ 12.000,00
+ 22x de R$ 548,42. Tr: 9172-
.6768 ..

ESCORT GUARUJA - Vende-se,
91/92, 4 portas, VE, TE, AR. Tr:
3372-0416.

F-250 - Vende-se, 02, branca,
6 cilindros, bom estado, unico
dono. Tr 91123256

F-1000 - Vende-se, 93, diesel,
cabine simples (modelo novo)
motor mwm em ótimo estado.
R$ 27.000,00. nego Tr: 9973
5052

F-1000 - Vende-se, 86, turbina
da, vidros e trava elétricos, alar
me, OH, banco couro, completa,
R$ 22.000,00. Tr. 99419712

FIESTA - Vende-se, 00, 4. por
tas, azul perolzado, pára-choque
personalizado. R$14 800,00. Tr:
8405-9689

FIESTA Vende-se, 08,
qratite.sedan.: 20.000 km, R$
26.000,00. Tr: 8424-8381.

FIESTA -Vende-se, 97, 1.0; GNV,
TE, Al, MP3, DT, 4 pneus novos,

vermel, ótimo estado. Entrada de

R$ 5.000,00 + 36x de R$

9689.

MONDEO - Vende-se, 95_ teto

solar, banco elétrico, air bag du

plo, ABS, top de linha. Tr: 3373-
8244.

PAMPA - Vende-se, 94, motor

1.6, gasolina. Ótimo estado. Tr:
9977-0595.

VERONA - Vende-se, 94, LX,
álcool, rodas .de liga leve, pára-

• choque personalizado, película.
R$ 8.500,00. Ir: 8405-9689.

t MOTOS

BIZ - Vende-se, 03, 100cc, sem
partida elétrica, preta, oferta, R$
3.300,00. Brinde capacete. Tr:
33702060 ou 9948-9644.

BIZ - Vende-se, 05, C100, preta,
cl partida, 16km, R$ 3.300,00.
Tr. 9975 6078 ou 3372 2348

BIZ - Vende-se, 07, 125, KS, pre
ta, R$ 4.300,00. Tr. 33761403

BIZ - Vende-se, 07, 125, preta,
c/�partida, 1 ° dono, 10.000 Km.

R$ 4.500,00. Tr: 8405-9689.

BIZ - Vende-se, 05/06, 125 KS,
cl baú médio, vermelha, R$
4.000,00. Tr. 99619692

CG - Vende-se, 07, 150 Sport.
Tr: 8451-0470. _

CVX 250 - Vende-se, 08, Twister,
licenciada 2009 paga, cl alarme ..

14.000 km. R$ 9.500,00. Tr:
8802-6399.

DRZ400E- Vende-se, Suzuki,05.
Tr. 9973-8618.

DT 180 - Vende-se, de trilha
+ bota + capacete. Tr: 3372-
0409.

MOTO PI TRilA - Vende-se, Ya
maha, cl capacete, botas e doc.
Tr. 33720409

SHADOW - Vende-se, 600 VT,
01, 2° dono, em ótimo estado.
Tr: 9993-3937

SHADOW 600 VT - Vende-se,
01, cromada. Tr: 9993-3937.

SUNDOWN - Vende-se, Web
EVO 100, 06, preta, partida elé
trica, grátis 2 capacetes preto.
Tr: 3275-3105

XLX - Vende-se, 8.6. R$1 000,00.
Tr: 3055-8262.

•
, XR 250 :- Vende-se, 04, tornado,

KA - Vende-se, 08/09, semi- equipada pi trilha, R$ 3.500,00.
novo, branco, 9.000 km, AR, Tr. 92140486

TE, Al. R$ 25 OOQ,OO, Tr: 9135-
8601.

KA - Vende-se, 98, prata, pára
choque personalizado, TE, AL.

R$ 10.800,00 si troca. Tr: 8405-

XT 600 - Vende-se ou troca-se,
por moto de menor valor. Tr:
3372-9057 ou 8807- 0261.

XT 600 - Vende-se, 04, azul. R$

15.000,00. Tr: 8807-0261

YBR 125 - Vende-se, 06, Ya

maha,14.000 km, vermelha, cl
baú e capacete. Tr. 8443-3999 I
3376-1996

BORA - Vende-se, 01, azul,
compl., banco de couro, ABS .

R$ 28 000,00. Tr: 8405-9689.

FOX - Vende-se, 07, 1.6, plus,
prata, completo, flex, ar, direção,
vidros elétricos, step novo, R$
29.900,00. Tr. 84312431

GOL - Vende-se, 09, 1.0, 4 por
tas, flex, preto. R$ 28.000,00 Tr:
3273-5233.

GOL - Vende-se, 01, 1 ° dono, Tr:
3274-8679.

GOL - Vende-se, 99. R$
4.000,00 entra. + 27 parco R$.
397,00. ou R$ 11.900,00 à vis
ta. Tr: 91 02-9254�

GOL - Vende-se, 05, 1.0, 4 pts,
AR, Lp, quitado. Tr: 9101-8302.

Gpl - Vende-se, 1.0, 05, 4 pts,
quitado, ar-quente, desembaça
dor e limpador traseiro. Troco

por carro de maior valor, ou fi
nancio em condições especiais.
Tr: 9101-8302.

GOL - vende-se, special 02,
2pts, ótimo estado. Tr: 9188-
2814 cl Antonio

.

GOL - vende-se, 94, 1.0. R$
'8.800,00. Tr: 9962-3664.

GOL POWER - Vende-se, 03,
1.6, Ap, OH, AR CONDVElÉl, 4
P., CD manual, R$ 20.900,00. Tr.
33760015 - 9175-9528'

GOlF - Vende-se, 01; 1.6, com
pleto. Tr: 9993-0794.

GOlF - Vende-se, 06, 2.0, au

tomático, prata, 22.500km. Tr
9981-9777

PARATI - Vende-se, 97, 1.8, 2

portas. Tr: 9973-9749.

POlO - Vende-se, 00, ótimo es

tado, compl. R$ ?0.500,00 ou

R$ 16.000,00 de entrada + 12x
de H$ 652,00. Tr: 3376-3978
(após 13h)

POlO - Vende-se,04/05, Sedan,
1.6, 8v ,Flex, preto, 69.000km,
AC,.DH, VE, TE, RE, CB, Rll 15,
FN, volante escamoteável, R$
26.000,00. Tr. 9973-5229

S'AVEIRO - Vende-se ou troca

por niaterial de construção, 02,
G.3, 1.6, GNV, R$ 17.9QO,00. Tr.
32753538 ou 993194'10.

SAVEIRO - Vende-se, 01/01,
1.8, completa, gnv, branca,
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ótimo estado. Tr. 96549763 f
33708279

• RENAULT

MEGANE - Vende-se, 01, sedan,
compl., cinza. Tr: 8433c0088.

MEGANE - Vende-se, Grantur
08, completo, revisado com

40.000km. Tr: 9186-5783..

MEGANE RETH - Vende-se, 01,
2° dono, completo, pneus novos.

Tr. 99479765

• OUTROS

C LX - Vende-se, 05, preto, re
visado, R$ 33.000,00.Tr. 9975-
1171

-

CIVIC LX - Vende-se, 05, pre-
to, revisado, R$ 33.000,00.Tr"\
9975-1177

JEEP - Vende-se, 61, gasolina,
4)(4, reduzido, R$ 18.000,00. Tr.
33740649

JEEP - Vende-se, 61,6 cilindros,
4x4, 3 marchas, R$ 18.000,00.

SCENIC - Vende-se, 06, Privile- Ir. 99623664
ge, R$ 35.000,00. Tr. 99623664

• FIAT

PALIO - Vende-se, 99, 4 portas,
branco, cpmpl. Tr: 9618-7945.

TIPO - Vende-se, 95, compl., 4
pneus novos. R$ 9 000,00. Tr:
3376-4050 ..

UNO - Vende-se, 4 portas, com
pI. R$ 4 000,00 entrado E +

parco Tr: 9618-7945.

UNO - Vende-se, 05, Mille Ele
tronic, 1.0, azul escuro, 2p, LOT,
AO, insulfilm, som, rodas de liga
leve , 4 pneus semi-novos, R$
7.900,00. Tr.. 8426 0628.

• PEUGEOT

PEUGEOT - Vende-se, 02, 206,
prata, AR. OH, VE, TE, Air bag
duplo, pode ser financiado. R$
18.500,00. Tr: 9975-0078.

PEUGI;OT - Vende-se, 07, 206
SW Flex, compl, único dono. n.
9158-7991.

PEUGEOT - Vende"se, 02, 4

portas, praa, AR, OH, VE, TE, air
bag duplo, pode ser financiado.
R$ 18.500,00. Tr: 9975-0078.

.pEUGEOT - Vende-se, 206,1.6,
completo, R$16.800,00, troco

por carro de menor valor. Tr.
32753538

PICASSO - Vende-se, 02, exclu
sive, AR, banco de couro, com

pl., ótimo estado. R$ 24 500,00
. Tr: 8862-0017.

TOVOTA - Vende-se ou troca-se,
04, HILUX, 3.0, turbo, 4x4, pre
ta, gabine dupla, couro, compl.
58.000KM. 1°' dono. Tr: 3376-
5122.

.TOVOTA- Vende-se, 89, bandei
rante, capota de aço, curta. AR,
OH, Guincho elétrico, bancos de
couro, 2° dono. Tr: 3370-7144.

TOVOTA -Vende-se, 81, Bandei-
o

rante, diesel, vermelha, cf carro
ceria em madeira, ótimo estado,
R$ 14.500,00. Tr. 32760297 f
99912007

TROLLER - Vende-se, 03, T4,
Verrm., diesel, 4x4, AR, VE, OH,
TE, banco de couro, compl.,
original. 53 000 km. Tr: 8424-
8381.

•

VAN FURGAO - Vende-se, 03,
.

Mercedes Benz Sprinter 311
cm, 4 portas, diesel, IPVA 2009

pago, R$ 52.000,00. Tr. 47
8443-3999 ou 3376- 1996

VAN FURGAO - Vende-se, 03,
Mercedes Benz Sprinter 311
COi,4 portas, diesel, IPVA 2009
pago, R$ 52.000,00. Tr. 47
8443-3999 ou 3376- 1996

SCANIA - Vende-se, 83. Tr.
33707144

IMÓVEIS o CORREIO DO -fOVO
o

m
FIM-DE-SEMANA. 5/6 DE DEZEMBRO DE 2009
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Conh�: liffemq, Gle�.�,
l-raiana, 8�f�nlj, a AmIgas

,

IIEI'ln 'S,AlTO nlYII
��G4çr, de, çr,oo��� oom-looçr,t ,

R. José Theodoro Ribeiros; �Q3f Jlha,_Do,Figueira
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IMÓVEIS _

o CORREIO QO POVO m
FIM·DE�SEMANA, 05/09 DE DEZEMBRO DE 2009

7'
"

••�'í�\�j;(t';J: �:'
',- . ",�

,'Seu imóvel 'estó oqui,
.

I'.

·H A·B···ITA-n�
CRECI t58.3-J

!.'

H203 Residencial Saint Tropez -

aptos c0.P1 01,02 e 03'dormitórios,
01 ou 02 vagas de
garagens,cozinha, sala
cburrasqueira a gás nos aptos,
terraço Fitness Center, hall social
decorado, playground,
blcicletárío.Rua Exp. Cabo Harry
Haldlicli. Bairro Centro. ,

LANÇAMENTO Edificio Waldemiro
Bartel, apartamentos de 80m' e
63,03m'. Previsão para março de

2011.

H204 Res. Verticalli,
Bairro Baependi, Enirega para

agosto 2010.
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NEREU RAMOS

mO CORREIo-no POVO',

.
I

FIM-DE-SEMANA, 05/09 DE DEZEMBRO DE 2009

Segunda a Sexta
8h:OO às 12hOO e 13h30 às 18h15

Aos sábados
PLANTÃO DE VENDAS

NEREU RAMOS NEREU RAMOS AMIZADE AMIZADE

Valores sujeitos à anelação.

Ref 6590 - asa Alv c/114.00m2 - suíte
- 2 dorm .; estar/jantar - churr - gar -

massa corrida- roda teto em ge�so
luminárias - janelas em blindex -

esquadrias em alumínio -,R$178.000,00
ILHA DA FIGUEIRA

Ref 6372 � Casa Alv c/ 143.50m2 -

suíte - 2 dorm ,.:... gar p/ 02 carros -.
De R$23'9.000,00 por R$215�OOO,OO

NEREU RAMOS

Ref 6476 - Resid Dernathéc- Casa alv c

120.00m2 - suíte - 2 dorm - estar/janta
- gar c/ churr - R$178.000,00

NEREU RAMOS

Ref 6560 - Casa de Alv c/ 164.20m2 -

suíte - 2 dorm - gar p/ 02 carros -

- R$285.000,OO

Ref 6542 - Casa Alv c/ 130,00m2 -

. suíte _:_ 2_ dorm - estar/jantar - área
festas - 02 vagas gar - massa corrida -

gesso - janela blindex - R$195.000,OO
VILA BAEPENDI AMIZADE,

Rei 6565 - Casa Alv c/16D.QOm' _

suíte "2 dorm - edicola cl �5.00m'
_ dorm - coz e bwc -garagem pi O

carros: R$265.000,OO

Rei 6507 _ Casa Alv cl
156.00m' _ surre _ 2 dorm _

aceita imovel de menor valor _

R$350,OOO,OO

AMIZADE ILHA DA FIGUEIRA

.

Rei 6494 ' CasaAlv c/
170,OOm' - sUITe _ 2 dorm _ gar
pi 02 carros _ área festas _

R$340'_OOO,OO

ÁGUA'\VERDE

-'
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.

O CORREIO DO.POVO m

IIVIÓVEIS

-Compra
·Vende
-Avalia

·Aluga

•Administra
-.Casa
• Lote.
•Apartamento
• Chácara.

Rua Exp.João ZapeIIa_.88
Cen� -Jaraguá do Sul

com closet + 03 quartos. bwc social. cozinha.
copa, sala. salão de festas com bwc, piscina. oful'Ô,
sauna e garagem para 04 carros. R$410.000,OO

Ref.28U-�
no Ce121!rO 'OOIm

\lJ�.,j-1))
�:sa1a,
amn'ba

mdbl1iadl\,
il;rnnderia,

. Sl!Itada«lm·

Clborr�e
:gar�
iIl$ml.O�1Otl

suite + 02 quartos, sala. cozinha mobiliada, lavabo"
escritorio. area de festas e garagem.

.

R$27S.000,OO
.

Ret2"I-Casa_�CiIIIID.1
S1l'IiiIle_ saGIIL!Ia'"U��ClIIIIidIa
maIIiIfiwh"InR:".........aeà"aft$. feStase

-'.��
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FIM.QE:SEMANA. 05/09 DE DEZEMBRO �E 2009

,

IMOV-EIS-------
3275-3934

Plantão: .9148-2144
www.cOrretorajuliana.com.br
Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 - Centro

Visite nosso site e conheça as demais opções

SPi RE

.jt.j!lll!ll2��SWC,
!�ddl1lJ���
Sa/aEst;wf.Jliimt:;;w"�

: �"'faí.. 1.!íMO·

, lR'""��"",,,,�3"1l'-'
,A�.R$11�

VJt.A NOVA· GRANO UFE

ApadarnenI.os 3 Q.uaJtI.:Is (1 Suffej. "

Salamm 2 Ambientes.Sacada�··�
demaísdepeÍld. '1 -2 Vagas de GaJagem_ .

Pi� paJa água quente e
"S§lrlt". fOO'O em gesso, massa 00f'fída.
eIevatf«. balJ deenlr��,
EIlm!ga: Mafço 2011 ..

Apadír'�R$174.900,OG

�mtms2 'ÜtJ,,".as.m2ÍÍ7l1'ial,. iII'DJ\!:;,
SalÊll�l![l;m!a",!la,,�.a\�

.�IWml""U""'�
1Pm_am>üÍiilaatlllÍlr""",�€eF.!lm�

, mi:l""fem�_
5:ltI:eg;al:..J�

Apadiirdelli.1'.II&IllIa.a

�2�{_"""sem$"-"Je).�BWC
saJaf5fat.<1""toir,�d""""'_",J"".
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-

.�SPUr__em�_�.

E",t:��2

�(I'aI\tiI'de R$ 84!IIJO.oo

RES..JUUANA - CZERNIEWICZ
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�d�
3lai'a�.�I!MC" .

""� Gal..... 82,4Jm"póvatioro•

iF,_",,"da�
R$143..11GO.eo
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<fo>iFGJS

•

�NOYOSt.
Rua�ZiemaiIn,
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���LER��L
.

El'ai""" Sãl!l\l!uis;
.

llfualJm!e>IF�� l!.!tma>'I1!Il.
.. SalaHt<!!IlI"""iatl"';;"'�_ lIlíiid
-'11��_2�
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-��",ellb>_",�",,_

.

��=",,�e.�
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AMfZIIPE - En. BELOARVOREDO

�_t!llMI!., ClIl!3a.a.!tI1sfll�}.
Sa!'a�'ar.�a"ra�
�<!.'Zm��

.

�,,�.

��Jw.i)2m1

ApaltirdeR$1fi.�

Fnmte,. SQl da_Illi
3�1SUi'el��
=<Ii!fa_�"Iar�
sat'ade�.!a:l\1!alfem3ll'lltf��..

S"o'1lC� garagem, 9lim" privaf,iv'o
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R$1N�

PLANTÃO

(47) 8404-8498

IMÓVEISPARA LOCAÇÃO
.

• Apart., 1 dorm., sala, COZ., lavand., bwc
e garagem. Próx. WEG II. Aluguel: R$
380,00
• Apart., 1 dorm., sala, COZ., lavand., bwc,
sacada cf churrasq., e garagem. Centro -

Resid. das Tulipa�Aluguel: R$ 475,00
• Apart 2 dormit., sala, cóz., lavand., bwc
e _ garagem. Rua João Planiricheck.

Aluguel: RS 460,00 \

• Apart. 2 dormit., sala, COZ., lavand.,
.

bwc, sacada e garagem. Resid. Bela Vista

(Próx. Posto Behling). Aluguel: R$ 570,00
• Apart. NOVO, 2 dorrnít., (sendo 1 suíte),
sala, GOZ., lavand., bwc social, sacada cl
churrasq. e garagem. Vila Lalau • Resid.
Vermont Aluguel: R$ 550,00
• Apart. 3 dormit, sala, COZ., área serv.,

bwc, sacada e garagem. Vila. Lalau - Ed.

Vitória Régia.Aluguel: R$ 600,00
• Apart. 3 dormít (sendo 1 suíte), sala,
cozo, área serv., bwc social, sacada cf -

churrasq., e garagem, Centra - Resid.
Marina. Aluguel: R� 750,00
• Apart., '3 dormi! (sendo 1 suíte), sala,
COZ., área serv, bwc social, sacada cl
chur:rasq. e_garagem. Vila Nova - Resid.
O' Angelis. Aluguel: R$ 750,00
• Casa NOVA, 2 dormit, sala, COZ.,

lavand., bwc e garagem. Estrada Nova

Aluguel: R$ 470,00
• Casa em alvenaria, 3 dormit., sala, COZ.,
lavand., bwc, depósito, churrasq.,
garagem pi 2 veículos. (murada, possui
amplo quintal) Próx. Unerj. Aluguel: R$
900,00 \
• Casa pi fins comerciais no Centro. Rua
Ida Bona Rocha (latàal da Rua Barão do
Rio Branco).

(47) 3371-2117

www.interirnovels.net
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- O CORREIO DO POVO m

Edifício exclusivamente residencial. Suíte, mais dois dmmitórios, sacada
com churrasqueira e duas vagas de garagens. Apartamentos

personalizados de aeordo com O gosto do dono, sendo passivei
mudanças na plantá para adequação a cada necessidade e acabamento
único. � edifício císoórá d,e uma estrutura com piscina, sala de ginástic'a,
playground e o inovador Espaço Gourmet que dá um toque de elegância
ao já eonnecido salão de festas. Previsão de entrega em Abril de 2010.

.

R$197.000,OO

COO 392· VILA LALAU • ii partir �e AS 79.0ÓO,OO
,- - --

.

LOCAÇÃO .

,

• COO 416 • CENTRO· Casa el sala. 2 dormitórtos. banheiro, cozinha, lavanderta, garagem.
RS580,00.
• COO 417 • CENTRO· CASA (RESIDENCIAL ou COMERCIAL), com aproximadamente'280m'· com
sala grande. 4 dormitórios (sendo 1 suite), banheiro, cozinha, lavanderia, varanda que circunda toda
a casa, garagem para 4 carros. R$1.800,00.
• COO 418· CENTRO· SQBRADO (RESIDENCIAL ou COMERCIAL). Sala, 3 quartos (sendo 1 suite),

COMERCIAIS

• COO 410· CENTRO - Av. MarechÍil Deodoro da Fonseca esquina e/Manna Frutuoso .• Excelente imóvel comercial
dMdida em 5salascl-�banheiros, cozill\la edespensa. estaCionamento. R$3.500,00.

"

• cob 413· CENTRO'; Em frente ao Termi.nal Rodoviário. Excelente sala comercial com aproximadamente
100m', com sala anexa e banheiro. Possibilidade de anexaras aluguel estacionamento e depósito. Temos:3
saías- R$2.800,OO (cada), ' ::.:
• COO 411 • CENTRO· Excelente localização, frente de rua, saa comercial com 45m2 -r banheiro"

R$890,00.
• COO 414- VILALENZI· Salas comerciais, frente de rua, 45m2 com banheiro, RS500,OO cada.
• CENTRO· Excelente localização, sala comercial de frente para rua, com 45m'+ banheiro, R$890,00.

RESIDENCIAIS APARTAMENTOS
-

• CºO·406 • AMIZADE· 5 minutos do Centro. Apartamento com sala, sacada cl churrasQuei� 2.

dormitórios, banheiro, cozinha, lavanderia, garagem coberta. Condomínio com salão de festas, •

parquinho. R$480,OO. -" >

-COO 409 • VILA NOVA· MOBILlAOO. Excelente apartamento com sala, 2 dormnórios, banheiro,
.

cozinha, lavan�rta, garagem. R$850.00.

CASAS
• COO 403- VIEIRAS· PRÓXIMOWEG II. Casa cercada, com sala, 2 dormítónos, banheiro, cozinha,
lavanderia, quintal. R$420,00
• COO 405· CENTRO· (Kitnet - quarto, cozinha e banheiro). R$380,OO.

banheiro, lavaDO, cozinha, lavanderta, garagem. R$980,00

SALAS COMERCIAIS
• COO 404 - CENTRO • próximo TERMINAL RODOVIÁRIO. Excelente imóvel comercial com

aproximadamente 400m' divididos em 6 salas com 3 banheiros, ampla varanda na frente e nos fundos,
cozinha e despensa. Possibilidade anexar ao aluguel estacionamento para aproximadamente 20 carros
no local. R$4.500,00 .:

TERRENOS
• COO�15 - BARRA DO RIO CERRO· Terreno 612m' de esquina, R$1.200,OO.
• CEN.TRO· Rua Marina Frutuoso· aproximadamente 600m2 - R$900,OO.
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'Centro - Res. Monte Olimpo
3 quartos (1 suíte) ou 2 quartos
(1 salte), sacada com churrasqueira,
elevador, playground, lavanderia com

standall, previsão para split.
A partir de R$145,OgO,oo

------�--��,� ������.,����---------------------------�

Czerniewicz - Bélissimo Flat
no Saint Sebastian TODO
mobiliado com hidromassagem!
mezanino e todos os confortos
de um flat. R$135.000,OO

Barra do Rio Cerro
365m2 R$79.000,OO

Vieiras próximo DG '

da WEG com 31l2in2
R$110.000,OO

-

Barra do Rio Cerro

próximo ao Noviciado
10,850m' R$150.000,OO

Barra do Rio Molha
Próximo ao Curtume
Schimilz 184.627m'
R$180,OOO,OO

Czerniewicz Rua ao

ladoda Gráfica Avenida.
2.481m' R$350.000,OO'

Vila Nova em frente
à Gatos e Atos'1.541m'
R$300.000,OO ou

R$220.000,OO à vista.

Km 47 BR 280 - Após a
WEG Qulmlca, Guaramirim
22.500.m' R$�O,OOO.OO

,

Estrada Nova

350m� R$60,OOO,OO

Terreno Lot. Fírenzi

360�2 R$6�.OOO'�0,iiE*
QUio�qlJe óti�o ponto""'
comercial 12m�

',. R$60.000,OO 'l,. \

Centro Guaramirim
360m2 R$60.000,OO

.,@_��'- Res. Ana Lúcia
3 quartos (1 suíte) ou 2 quartos.

..

rebaixo em gesso. A partir de RS101.000.00

Amizade - Suíte mobiliada, banheira com hidro,
2 quartos, sala copa cozinha conjugadas, cozinha
mobiliada, wc social mobífiado. sacada com

churrasqueira. 2 vagas de garagem.

• João Pessoa próx.
Bombeiros '340m2
R$65.000,OO

Centro - Res, Maranalta ' 3 quartos
(1 surie) ou 2 quartos, sacada com

churrasqueira A partir de R$130.000.00 -
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Compr:a • Vende ... Aluga, ... Administra

(47) 3055 0070·
PLANTÃO DE VENDAS

Deleon 9923-5174 I Tanini � 9923 6771 I IIson 9923 9739
. "

"

l-100'1 • POUSADA - com 23 su�s,
contendo 01 apto com 02 quartos, sala
'de estar, copa amplot,:lavabo, bwc
social, lavanderiaê cozinha mobiliada -

, t·1002- CASA MISTA -Ilha da Figueira'
- cf 03 quàrfos, sala, cozinha, 02 •

owc: s, área ce.servço. vaga de
garagem, tod�!TI.uJadª.-R$ 650,00
L-l003 - CAS}CDE'ALVENARIA,,,,-Centro
- 03 quartos, sâla, 'tozinha, 021lW� S, -

área de serviço, vaga de 'g-ªragel'n, toda
murada com portão.

. .

L-1004 - CASA DE ALVENARIA - Rau -

03 quartos, 02 bws, sala, cozinha, área'
de serviço, garagem para 02 carros.
toda murada
L·1022 - CASA DE ALVENARIA - São
Luis, cl 03 quartos, sala, cozinha.
bwc, lavanderia e garagem. RS 700,00
L-l031- CASA - Schroeder- cll qto,

_
bwc, sala, COZ, área de serv, gar. RS
450,00 �).
L-2000· APART

'

G'imtr�-·
�

sala co
'

I

, ,-

L-2002 �-jpARTA O • vlla
S'emi·mobiliado ci 01 qto, sala com

sacada, bwc, coz., lavan. e gara.
l-2003 - APARTAMEtHO - Vila Lalau -

suite, 02 quartos, sala com sacada, bwc
socai, coz., lav,anderiaB'gara, "

L-2025 - APARTAMENTOS Nóvils - Vila
Rau - 02 qtos , sala. coz., bwc, lavan. e

gara .. R$ 580,00 "

l-2028 - APARTAMENTO NOVO· Centro
- Suite, 02 qtos, sala, sácáea com churr.,
COI., bwc social, lavan. e gata.
RS1.200,00
L-2034· OumNETÉ - Centro - 1 qto, bwc,
sala, coz., área da serv,conj. R$ 299,ó0
L-2035 , APARTAMENTO - ChicoAe
·,Paula - 2 qlos, hwe, sala e ooz conjug.,

.;
área de ser, sacada, gar,_áréà de festas

•

no prédiõ. R$ 500,00
L-2043 - olIiTINETE - Centro:- 01 qto,
bwc, sala, coz, gat RS 3.50,00
L,2044 . APARTAMENTO NOVO . Vila
Nova • suíte, 02 qtos, sala e ccz.

conjúgadas com sacada' com- churr.,
bwc, lavan. egar, R$ 750,00

'

L-2046 - APARTAMENTO - Vila Nova·
I,\partamento -eom 01 qto, bwc, sala e

,
-

COZo 'e ,lava0.
-

conjugadas, gara . R$
400,00 .'

.

l-2047 - APARTAMENTO - Centro - 02
qtos, sala, bwc, coz., lavan. e gara ..

Prédio cl salão de festa. RS 60Q,00
L-2048 . APARTAMENTO NO
'ÇAlÇAil�O - ,03tjtos, sala, 02 bwé�s,
COZ., lavan, gara" tem uma sacada
grande;R$ 700;00 ,

'

L-2051 - APARTAMENTO NOVO- Centro
• suite, 01 qto, sala� com sacada com
churr.. coz. semi-mobiliada, bwc social,
-tavan, e gara"

.

l-3001 . SALA COMERCIAL, Centro - cf
32m2, bwc. Es!acionamentó nítativo.R$
480:00. , _

",.

_ L·3008 : SALicOMERCIAl - Barra do
'Rio-Molha: RS 660,00.

.

l-301t - SALA COMERCIAL! - Centro -

·R&500,00.
•

.'

L·4002 - GALPÃO '. 3.600,00 m' • salas
para 'escritório, sala de reuniões,
auditório, refeitório; depósito, g'úarita._
Sob Consulta,

L-4006 - GALPÃO com aprox.
400,QOm'. RS 2.000,00
l'6000-TERREN{J-ViiaNova-R$1.200,OO.

: ,

'l

I

"

'\

I,

J
'-

'1

1
\
�7

\
.t
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-g,f 'AI
'FINANCIAMENTOS

i ran,'e seI "I",es,�"",",��x!!!!" '=�
'Facilitamos seu crédíto'junto ,a _

, ,'- CAIXA. Regularizamos liiíu' ,

imóvel para financiamento,

3370-6480 I 9609-0736
imoveis@franciscovende.com

Apto'-Tipo
(.�i·;:í;Õ����·s�::·�·;i-·-
: ar condkicncdc split
I • 1 dormitório
: - Sala de �star e [ootor
: integrada
: � Cozinho c área de

: serviço integrado
: - WCsociol

Casa mista
Figueira cl 3
quartas,2
salas, 2
BWC,
cozinha,
lavanderia e

garagem,
R$
140,000,00

.

, guã do Sul"� se I Fone: 47 3370 2507

Plantão: (47) 9199·0770 miotetto@míotetlo.com.br

---�?!�:'!!!"�""'"''
. 1 suíte c/ espere pj :
ar condicionado splít :
- 2 dormitórios

-

:
- Sole de estar e jantar:

.

inteqrodo :
- Cozinho e�áreo de

I

serviço jnleg�'adã
,WCsociol
• Amplo sacado com

churrasqueira
, Socado do óreo de
serviço :
- �orroç�c ç�m- gesso :

Cód.0209 . Casa Figueira cl sute, 2 qtos,
sala, coz, area de festas; murada, portão
eletr" rua asfaltada, etc .. , R$187,000,OO

• Elevad�r
• Socada G/ ChurrasqueiEa'
• Espera Ri Ar Condicionodo Split
·.Forroem'@Qsso", .

• Acab-amenlb em-Massa Corrida
• Ployground

Cód. 0216 • Sobrado Figueira
cl 1 suíte cl closet +

banheira hidro, 3 quartos,
sala, COZ, BWC, lav, garagem
pi 2 carros. Parte térrea '

possui atualmente um
mercado, cl cliente fjxo e

estacionamento.

R$.800::�OO,ÕO

Aluga-se sobrado parte
superior cf 3 quartos, sala,
cozinha, BWe, lavanderia e

garagem. R$ 470,00

�Aluga-se sala comercial;cL
+Ó ,a�m2 .�� F[gúeir� pr�-' a
'é1;lf@.- Me{al% R$_46�,JJO j, "

, ;
l
{
i
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REDE D:: CONC:;SSICIN;'FUAS PcUGEOT

TODAA LINHA
PEUGEOT207 - MOTOR L6L 161( FLEX DE ATÉ 113CV OU L4L Ft.:EX DE ATÉ 82CV

-AR�CONDICIONADO DIGITAL COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA
- CÂMBIO AUTOMÁTICO SEQUENCIAL TIPTRONICSYSTEM PORSCHE
- FARÓIS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO
- SENSOR DE CHUVA PARAACIQNAM�TO AUTOMÁTICO

� DO LIMPADOR DE PARABRISA
- FREIOSABS 'E MUITO MAIS

ENTRADA A PARTIR DE

R$ 4.990

PEUGEOT 207

PASSIONXR IA LfLEX
- MOTOR IAL FLEX 8V

- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁUI:ICA

- BANCO DO MOTORISTA
Cf REGULAGEM DE ALTURA

- VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS

PEUGEOT 307 HB PEUGEOT 207 X-UNE
1.4LFLEX

- MOTOR l.4L 8V FLEX 82CV
- BREAK LIGHT
- PROTETOR DE CARTER
- FAROi.. DE NEBLINA TRASEIRO
- RODAS 14"
- COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL
- PARACHOQUES NA COR BO VEíCULO

ENTRADA A PARTIR DE

R$ 4.990<I••
- MOTOR 1.6L 16V FLEX II3CV
- AIR BAG DUPLO
- FREIOS ABS DE ÚLTIMA GERAÇÃO
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO ELETRO-HIDRÁULlCA
- VIDRO? E TRAVAS ELÉTRICAS

A PARTIR

R$37.790
APARllR

R$49.900 R$R28.IOOG
R$R29.900e I a 'PARCELA SÓ PRA

DEPOIS DO CARNAVAL

.

I a PARCELA SÓ PRA
DEPOIS DO CARNAVAL

CAEP - Central de Aeendtmenec Especializado Peugecn 0800 703 2.424 - www.peugeot.ccm.br Peugeot usa e recomenda lUbrificanteSTOTAL

Strasbourg Jaraguá do Sul - (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - (47) 3331-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3355-4500
, ,

Rio do Sul - (47) 3522-0686

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Mega üpereçãcnes Concessionárias Strasbourg. Peugeot 207 X-Une 1.4L Hex, 3 pertas. plntura.sélida, ano/modelo 09/10. Pr�o público sugerido para venda à vista ii partir de RS 28.100,00 e 5 portas a partir de RS 29.900,� para todo o Brasil, com frete incluso ..

Sujeito à aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se houver alteraçõessfqnifkatlvas no mercado financeiro, sem aviso prévio. Peugeot 207 Passtcn XR 1.4l Flex,ano/mod,elo.:09/10, OS portas, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétrjcas, pintura sélida.a partir de RS 37.790,00
ii vista com frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6l16v Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 49.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Simulação, modalidade leasing pejo PSA Hnanceârrehdainentc M�rcantil SA,'considerando o vekuln
acima e I) preço à vista sugerido a partir de RS 49.900,00. Plano de 24 meses sendo: Entrada (VRG antecipado) de RS 24,9�0,00 (50%) à vista, mais 24 parcelas mensais totais fixas de RS1.074,08 com vencimento da la (primeira) parcela para 90 dias. Taxa dejuros do contrato de arrendamento de O%a.a. e 0% a.m., a

CET (Custo Efelivo Total) da operação de arrendamento mercantil é de 2,7657% a.a. e O,2176%a.m. com incidência de ISS e TC inclusa na CET (CU.SIO Efetivo Total). Valor total do veiculai prazo de RS 50.727,92. Sujeitc àeprovaçâc de'crédito. As condições aoma poderão ser alteradas se houver alterações significativas
no mercado financeiro, sem aviso prévio. Atenção: A taxa de juros zero é válida somente para a linha Peugeot 307 HB e Peuqeot 307 Sedan. Estoque das Concessionárias Peugeot participantes: Peugeot207 X-Une l.4l Hex, 3 portas, plntura sélida, ano/modelo 09110 - 01 unidades; Peugeot2G7 Passicn XR l.4l Flex,
ano/modelo.:09110, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - -05 unidades. Peugeot 307 HB Presence 1.6l16v Hex. 5 portas, pintura sólida, ano/modelo09110 - 01 unidades.Prazo de vigência da promoção, pedidos firmes fechados de93/1212009 a 15/12/2009 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para
outras promoções, Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a �ede de Concessionárias Peuqeot-partkipantes. ligue para 0800-7032424 ou acessewww.peuçeet.com.br

gBAN�O PEUGEOT

De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados até as I 3 h. - www.strasbourg.com.br
.

DIRIJA ESSE PRAZER
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Compre seu carro e comece

a pagar só em Janeiro!
Transferência gratuita.

2009 49.900 46.400
2009 47.900
2009 47.400

AR OH VTE AL AQ A.BAG LBORDO RD VV 2007 41.8PO 37.800 19.500 870,37 710,26
AR DH VtE AO RD LTVV 2009 40.800 31.300 ·19500 811,34 678,41
AR DHVTE ABS A.BAG LBOROO CD RO AO LT 2005 34.200 31.200 16.700 694,58 569,28
AR DHvTE ALAQLTVV 2006 32.400 29.700 11.500 829,52 679,!lB '

ARVTEAO 2007 29.900 27.900 10.800 745,47 608,34
OHVTEAtAQOTW 2007 28;900 26.900 9.800 . 745,4r 608,34.
DIHE AL AO DTVV 2008 29.400 27.400 14.600 577,64 471,38
ARDH VTE AOVV < 2007 28.900 .26.900 9.800. 745,47 6ÜB,3�
DH VTE AO RO LDTW 2007 27.900 25.900 10.500 679,12 554,19
AQLDTVV

'

20.D7 27.600 25,600
-

9300 714,25 582;86
AR DH VTE AL AUTO A.BAG CD VV 2001 24.900 22.500 8.600 657,71 541,65
IfrE AQLTvV 2007 24.500 22.500 8.100 640,09 522,3.4
VTE AO A.BAG OTW 200721900 21.900 9:500 562,03 458,64

, AR[jHVTE,AL�QLT'IY' 2004 L.18OO 21.800 9.800 555,66 455,4{
flESTA HATCH VTEAL 2005 21800 21,800 7.950 629,09 515,6
'�06S0lElll.0 AR OHVTEALMLTVV 2003 21,900 19.900 7.600 -S67,5y-' 465,18
KOMBll.69L OTVV 2000 21.500 19.500 6.300 613,32 505;1
PIEK:UP CORSA ST AOVV 2003 19.900 18.400, 6.2.00 543,75 445,66

Vl]: AL AO CD LOT 2005 19.900 18.400 8.600 448,5 367,59
VEALAOOTW 2002 18:900 16.900 6.3\)0 4fã.!
TE AL AO LOT VV 2004 18.400 16.400 6.200 396,87
AR OH VTE COURO AO RO 4X4VV 199717.900 16.400 7,500 369,41
ARTEALAOW 2003 17.100 15.600 6.500 344,82
AR OH vtl;ABSA.BAG ALAO RO LTVV 1999 16.900 lS.4OQ 6.100
AR OH VTE AQ RO LTW

'

2002 16.900 15.400 5.500

VTEALROll)T
"

2D01 16,200 14.700 5.900
ARALAOW -.,,; 2003 16.700 15.200 6.500
TEALDTVV 200214.900 13,,100 4,§OO
ALVV

OTVV

·50 ra.; Com massagem

ctõníiriios.
a��!!�Rq!l,••::... ,

• Tenho acessórios
• Realixo suas mais
ousadas fantasias

• Atendo motel
•Tenho local

Venha conferir nossos seroiços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se

�xata
EXATA CONTABILIDADE lTDA.

Prestamos Serviços de:
• Administração de Condomínios;
• Contabilidade Condominial;
Elaboração de Convenção e Regimento Interno;
Acompanhamento de Reuniões;

• Emissão de bloquetes de cobranças;
Balancete do mês;

• Cobranças de condomínio com baixa inadimplência;
• Serviços de manutenção.

Rua José Emmendorfer, 932
Br.asília . Jaraguá do suí - se
Fone: 3372.1281

www.exatacontabilidade.srv.br
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2009, 2 Portas, Dourado, Flex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Li,iipador e Desembaçador
Traseiro, Cd Player.

2003, Prata, Gasolina, GNV, Direção Hidráulica, Vidros e
Travas Elétricas, Alarme, Rodas de Liga-Leve.

2003, 4 Portas, Vermelho, Direção Hidráulica, Travas
Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro.

Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

2006. Preto, Ar-condicionado Digital.
Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

.

.. :1, Espelhos Elétricos, Alarme. Rodas de Liga-
., leve. Freios Abs, Air Bag, Desembaçador

Traseiro. Cd Player + Magazine 6 Cd's,
Faróis de Neblina. Sensor de
Estaçionamento. Piloto Automático.
Computador de Bordo, Bancos em Couro,
Cãmbio Automático.

2008, Preto, Ar-condicionado, Direção Elétrica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Computador
de Bordo, Limpador e Desembaçador Traseiro.

2002, Prata, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas
Elétricas, Cd Player, Rodas de Liga-leve, Desemb. Traseiro.

2007. Prata, Flex, 1.0 2 Portas. Vidros e Travas Elétricas.
Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Ar-quente ..

A casa que você
_ sonhou agora

pode ser
*
sem comprovação de renda

*
sem juros

* imóveis residêncial ou comercial
*

compra ou contrução sua.

347,22
'M iS0,meses II '150 meses .1 120 meses

491,67
416,67
486,11
555,56
625,00
694,44

400,00
480,00

.

590,00
I

560,00 688,33
640,00 786,67
720,00 885,00
800,00 983,33

Grupo 903 com antecipação de taxa em 10 meses:O,20% a.m e sem FR

Consulte planos para VEíCULOS ou MOTO

Consórcio
UNIAO

3371-8153
9186-7223
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Moretti�Automóveis Ltda RuaHenlique Piazera, 199 - Centro - .lala!!uá do Sul
foRlmorelli@morelliaUlo.ctlIIl.w

Promoção "Taxa Zero para Toda Linha de Carros Ford" (válida até 06/12/2009 ou enquanto durarem os estoques). Ford Ka tOl Flex 2010 (cat KBFO) a part� de R$ 24.900,00 à vista. Fiesta Hatch 1.0l
Flex 2m o [cat FABO) a partir de R$ 26.900,00 à vista. Fiesta Hatch.l.0l Flex 2010 ícat FBCO) a partir de R$ 31.900,00 à vista. Fiesta Sedan 1.0 Flex 201 O ícat. SBBO) a partir de R$ 34.900,00 à vista.
Ford Ka, Fiesta Hatch e Fiesta Sedan com Taxa 0%, 50% de Entrada, Saldo em 12 meses e a primeira parcela para 30 dias, na modalidade CDC, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), Custo Efetivo
Total (CET) a partir de 1,35% a.m. e 17,42% a.a., através do Programa Ford Credit. 1 - Sobre o Saldo em BO Meses - Toda linha Ford em BO meses com 20% de Entrada
e primeira parcela para 30 dias, com Taxa de 1,60% a.m. e 20,98% a.a., na modalidade CDC, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), Custo Efetivo Total (CET) a partir
de 1 ,BO% am e 23,93% a.a, através do Programa Ford Credit 2 - Sobre a la parcela para o mês do Carnaval- Toda linha Ford com Zero de Entrada, em 60 meses e

primeira parcela para 2010, com Taxa de 1,49% a.m. e 19,42% aa, na modalidade CDC com 90 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarJas, custos
e impostos (IOF), Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,69% a.m. e 22,30% a.a., através do Programa Ford Credlt. As ofertas apresentadas para a linha Fiesta e FORO
Ka co�r�sp09.d�e:LTI�sory1eryte às c�res sólidas desses veículos.Va�ores para cores metálic�s elou especiais �e�ia�te,con�u.tta �a revenda Não ��rangem seguro, VIVA O NOVOa�ess�nos:�ÔQcumentaçao e serviços de �espachante,.man.utençao ou qualquer outro serviço prest�do pelo DlstnbUldor. SUjeito � aprovaçao de credito. Contratos de
Flnanclamen�o e Arrendamento Ford Credit sao opera�lo�ahféld�s CARTÃO FORD UNICARD. SOUCITE JÁ O SEU. &II ... �pelo Banco Fnasa BMC S.A.lmagens somente para fins Ilustratlvos. _ =::':'=':::i==':.�;:: �� Segurosfiold

Ford Empresas: (11) 4174.3929
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CEL"t

RE\ISAO
1O�-n

l&lf>oo

MONTANA1•.
·� o

i$28.390á
vlsta

ER :AlA �-o

Rs42.990
'TAXA DEO,9g% A.M. EM 24X àvista.

lIAVECmA � EXI' me . .íi
RS51.99Q �

,','.

Não ,passe apuro ,nesse verão, a ,partir de 3x R$ 43,00 você agenda uma revisão!
Concessio ária Emmendõrfer, Mais de 5u anos, prensa

·

....e ma'�-

GaIta 1.0, "2l11'mi$, Ui\! 1'Ielqocwer, RSA, _/fa'brlc..aUQ09. �!i>Glr:nod. 2QlQ,�_ PII!ÇO ptomOdonal t vista de.R$ 33<890;oo.Oas*1.0, AI!jf·
pawer, RlIA, _/1'Ibik:�"2OQ9, iJ:lQ/r:nodelUQ10, tom pr!ÇQ :promaç1�lUl' li vIst:I de 'R$ 26.390,00 ou l!I1tIadiI deR$ 6.ggo,QQ (26.49%). "Ido

"

1iIMal'Idldo emn 'l>IStIç!le!; _nale de R$-4oI7,9S<:em tilxa-prcmOllio1'lll de'l.4S'IIo a.m. e 19,2h. 11,3. '!'CC e IOF n� Inclusas. crr19,77% 3.1,

totilllnndo R$39�Q.'II. EmplllCill!'ft1:c, st!ll1iltG1)brlia�o .1PVA��$.MI!IIvI 1-4 JI7I'. !>OH, IAolfa� 4009, ano/modelo 2010,

tom PIl!ÇO promoclcm1 �vl�llI'de R$<a-490 tomWI4!lIomoclonll1ile o.99'l!oll,m. e 1Z,SS'!<ou. com entrada desO% ulIldc1ilmancla1ilo "'" 24 3274 4444pmta.;_ menul!!. '!'CC e IOF mio Inelw§o5.llnh1lVectta�o, Aexp_, .",,,/fabricaç302Q09;ano/modelo 2010, cum til•• promocional de 47.
O'llo�,m. ê'O"''''.1i.>ccm ""lr.!dajj.SO%f!$.ldQi'l�;IIItI.�Qf!I'1:Z4PMtaçllesmI!riAI$, TCCe IOFnhtnel.505. CoAdlçllesvjJlda$J!llIl'�Vf!lruIos Av. Mal OeOdOro dO Fonfeca 57
OhlM'lilletZIInl 1(""",'IiII$p�nlvells'�G llNqua da OílIlltft5slri�l. Camlr.!taçh�l!I)eltói �rlvIa 'pnl\<..açaode�t«flto,Ascomd�poderio SI!r Centro - Jol'fl!NlÍdtJSul·se
altl;radas �elG 'Sa!<ltm OMA'Csem prnvlo lI\I�Q. 'Ct>nswlluls _QIç&!$MlI�S:lon6rilíS Chl!Vrollet participantes. l�ftMSme-ramen�

lIusll'ltlV3lJ. Os \1f!feltillDSOh_11I!t !!itia em e_!mloade OQlll'l"O I'ROCONIl'E '(Prosramll de Conttole de Po1olçAo tiío il.r porVelculos
A_Il1:ct'e!I).1lItommçhv"lIJn�Cl91'2/::1009 ou ""qIJJntcld"rafQ$CII�e. SAC: 01100702 4200.
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'Os valores são sem troca, proposta sujeito a aprovação ------------------- TEMOS MUITO MAIS OP OESm CONSULTE-NOS -------------;------
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www.omveiculos.com.br

omveiculos@netuno.com.br
(47 ) 33�:L-534a

COMPRA - VEND,E - TROCA - FINANCIA
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• Computador debordo. Banco do motorista com regutagem de_�l�ura,
• ;Volante c!)m re-gulagem e-m attura • Direção hidrá_uOca -Drive byV-;t:!'!
• Embreagem hidráuUca. MyCal'. Porta óculos. Faróisde- neblina
• Travam�ntl)das'Rortas a 20 km/h • B�aketig�t •. ,��condiclon<tdo
• Vidr.os elétricos ecm antiesmagamento • Yidtos escurecidos Vênus '35
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NATAL
.

Programação do
Coral da Scar

o Coral do $cor (Sociedade Cultura Ar
tístico) se apresento hoje às 20 horas em

frente 00 Seminário de Corupá. O concerto

integra o série de espetáculos que o grupo
�
vem realizando desde novembro. Amonhã�
o apresentação acontece às 19 horas, no

Auto de Natal do $cor. e no dia 8 às 20 ho
ras, no Sociedade Ginástico, em São Bento
do Sul. Com regência do maestrina Denise
Mohe os concertos vão contar com o parti
cipação do maestro Emanuel Martinez, de
Curitiba, convidado pelos cora listas.

GRUPO

Rio Vermelho faz
show em JarQguá

Joraguá do Sul recebe no terço-feira
uma apresentação do grupo instrumental
Rio Vermelho. O evento foz porte do tur
nê Dois Mundos, lonçomento do primeiro
álbum do grupo. O show é gratuito e acon

tece no Sesc (Ruo Jorge Czerniewicz. 633,
Bairro Czerniewicz), às 20 horas. O grupo
troz um repertório variado com 12 eonções,
sendo nove do CD Dois Mundos.

MOSTRA TEATRAL HOJE NA SCAR
O polco do Grande Teatro do Scor recebe o Mostro Teatral do Programo Cultura nos Bairros hoje, quando 380

crianças estarão envolvidos em cinco espetáculos apresentados em duas sessões, com uma delas iniciando às 17
horas e o outro o partir dos 19 horas. No programação do evento estão os peças "Um casamento do outro mundo",
"Os ovos do golinho", "O mistério do boneco", "A caixa dos desejos" e "Auto de Noto!", com uma apresentação do

Corporação Musical do Escola Jonas Alves de Souza, que executará canções natalinos antes de iniciar o segundo
sessão. A entrado é gratuito. A Mostro Teatral marco o encerramento dos atividades deste ano do Programo Cul
tura nos Bairros, que iniciou em abril.

o CORREIO DO POVOmSABADO, 5 DE DEZEMBRO DE 2009

CORAL

� Concerto especial
na Igreja Luterana'

o Coral Collegium Vocole apresento
o "Concerto Comemorativo 200 Anos de
Mendelssohn-Bortholdy" hoje, o partir
dos 20 horas, no Igreja luterano do Cen
tro, em Joroguá do Sul. No programação:
Christen, Àuet Diesen Tog (BWV 63), de
Johon Sebostion Bach; A Cerimony of
Corols op. 28, de Benjamim Britten, Con
certo Grosso op. 6.4, de G. E Handel; Die
Geburt Christi e Von Himmel Hoch, am
bos de Mendelssohn-Bortholdy. Ingres
sos à vendo no secretario do Igreja ou

pelo telefone 8861-7686. O evento tem
o apoio do Fundo Municipal de Cultura.

PARA TODOS

Coral da Unerj
"

na Angelo Piazera
A programação do Natal poro To

dos, do CDl (Câmara de Dirigentes lo
jistas) e Prefeitura de Joroguá do Sul,
conto hoje com apresentação do Coral
do Unerj no Praça Ângelo Piozero, em
frente 00 Museu Emílio do Silvo. O
evento acontece às 20h30.

Rua João Lombardi
BairtoVilaAmnade

Rua Lauro 2immermann
Bairro Guamiranga

Rua MarGioni'o do'$1Santos
Bairro CorticeIra

Rua H�rminio StringariBairro Corticejra

R_u� l�o'':'Jiro João c:orrz'a
BmrroAmizade

" ""� ....
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Ginásio fechado durante um ano
Fmpresa que fará reparos· será revelada dia 9. Investimento é de R$ 35 mil

-

_. PIERO RAGAZZI

GUARAMIRIM

-Os 111 estudantes da escola
municipal Vereador Arrnin Byla
ardt, do Bairro Recanto Feliz de
Cuaramirim, estão sem ter atíví
dades de educação física no gi
násio esportivo há um. ano. Logo
após a inauguração da obra em
·2008 o telhado cedeu por cau
sa dos temporais de novembro
do ano passado. Enquanto isso,
os alunos têm as aulas no pátio
da unidade de-ensino quando o

tempo permite.
Agora no próximo dia 9, a.

Prefeitura vai anunciar o nome

da empresa vencedora que fará
os reparos necessários. O valor
previsto para promover as me

lhorias é de R$ 35 mil. O inves
timento inicial foi de R$ 380 mil
e à obra foi 'realizada pela Cons
trutora Empreiteira' Dakina, de
Cuaramirím, Segundo 'informa-

Natal Solidário
até o dia 15

A Ação Social e o Corpo de Bom
beiros Voluntários, de Guaramirim,
promovem a campanha Natal So
lidário uté o próximo dia 15. Para
ajudar, _ a comunidade pode doar
alimentos, brinquedos e roupas. Os
moradores devem entregar as con

tribuições na corporação voluntária.
Mais informações pelo telefone (47)
3373-6967.

.

.

ções do setor de licitações da Pre
feitura, no contrato firmado em

maio do ano passado não consta
a garantia da obra, o que significa
que a empresa responsável pela
construção do ginásio não será

responsabilizada pelos danos.
De acordo com a diretora da

escola, Áurea Freitag, o problema
maior é que pedaços do telhado
continuam caindo quando cho
ve e venta forte. Os banheiros
também não estão adequados.
"Faltam barras de apoio para os

alunos com alguma deficiên
cia física e as divisórias entre os

chuveiros", destacou. O ginásio.

também poderá ser utilizado pelos
moradores nos fins de semana, já

.

que o bairro não tem uma área de
lazer. "O que mais atrasou o térmi
no dessa obra foi a troca de prefei
tos, mas estamos aguardando pela
reforma", afirma a diretora.

MASSARANDUBA

Safra 2009/2010
na assembleia

"

Hoje acontece a assembleia extra-
ordinária da Cooperativa Juriti, no Cen
tro Esportivo de Massaranduba. A partir
das 7 horas, será divulgada as normas

para recepção da safra 2009/10. Outros
assuntos como .autorização de financia
mentos, apreciação do projeto técnico de
utilização de recursos do Procap-Agro e

do projeto de instalação da nova indús
tria de beneficiamento estão na pauta.

Pedido de Autorização de Supressão de Vegetação e Averbação da Reserva Legal
�

-'
-

'

SILVIO MIGUEL MEIER, 'Pessoa fisica, inscrito no CPF nO 222.343.819-91, torna público que está

requerendo à Secretaria Municipal de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura de Schroeder, a

Autorização de Supressão de Vegetação, de uma área de 1 ha, na estrada Rancho Bom, fundos Rio
Velho, com finalidade de reflorestamento de essência arbórea (Eucaliptos); e Averbação da Reserva

Legal, com vistas à. obtenção da adequação da Legislação Ambiental. Referente ao imóvel nO 20.278.

PUBLIQUE AQUI!

2106-191'9

Telhado continua caindo e oferece risco para os alunos, que têm aulas de educação física no pótio da escola

Intensificado -o combate às zoonoses
Veterinária alerta sobre os cuidados em casos de mordeduras de animais
GUARAMIRIM

A secretaria de Agricultu
ra' Pecuária e Meio Ambiente'
de Guaramirim confirmou um

caso de raiva bovina das duas

suspeitas no Bairro Putanga
informadas à reportagem do O
Correio do Povo nomês passa
do. Em. setembro, outras duas

suspeitas foram confirmadas
no Tibagi. As duas localida
des ficam próximas e esses

indícios são analisados e diag
nosticados pela Cidasc (Com
panhia Integrada de Desen
volvimento Agrícola de Santa

Catarina). .

Para intensificar o 'contro

le das zoonoses e em paralelo
manter o trabalho .de vacinação
dos animais e orientação aos

proprietários agrícolas, princi
palmente dos bairros Tíbagi e

Putanga.que hoje são o foco de
raiva bovina, a veterinária Ma
rister Câmara Canto, que antes

atuava na secretaria de Agri
cultura, Pecuária e Meio Am

biente' passou para a secretaria
de Saúde. '1\, pessoa que sofrer

qualquer tipo de acidente de
mordedura de qualquer animal
deve lavar o local COIn água e

sabão· e depois procurar um

posto de saúde", enfatiza.

PI ERO RAGAZZI
''!!r'í/l

.�

J
1

No Tibaji e Putanga jó foram confirmados casos de raiva bovina

Todos os animais vacinados
�gora outro profissional médico

veterinário atuo na secretaria de
Agricultura, Pecuária e Meio Am
biente para conti_nuar com o trabalho
de Marister. "Os agricultores têm que
vacinar todos os animais e não só os

gados e em casos de mordeduras de
morcegos. A vacina é anual. E os cães
e gatos devem ser vacinados porque
eles têm acesso aos animais silvestres,
principalmente nos bairros do interior·
do município", alerta Marister.
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COMUNICADO
Irio Luiz Volpi, corretor de imóveis inscrito no CRECIjSC sob o

n° 09786, venho através deste comunicar que não sou mais sócio
da empresa Imobiliária Vivenda Ltda, tendo vendido minhas cotas
que correspondiam a 50,00% da respectiva sociedade, declaro
não mais responder pelos atos da mencionada empresa, bem

como, não devendo mais ter meu nome vinculado a qualquer ato
da mesma. Outrossim, quero, neste ato agradeceraos clientes,
amigos e parcerias que durante todo este período, de alguma
forma participaram do relacionamento com a empresa e

principalmente com a minha própria pessoa.

E: é baseado nesta relação de muito respeito, amizade,
cordialidade, confiança e de bons negócios, que continuarei
atuando no ramo imobiliário, ramo no qual há 10 anos que me sinto
muito a vontade e totalmente motivado pela oportunidade de junto
com todas estas pessoas que fazem parte, desta relação,
compartilhar de alguma forma de seus sonhos, 'd� seus desejos, de
seus planos, enfim, compartilhar um pouco de suas vidas e, em

conjunto buscarmos a, concretização destes anseios. Para isto,
nunca pude estar sozinho, precisei sempre de uma equipe, e

aproveito aqui para agradecer a todos os profissionais que fizeram
parte daquela equipe, a todos muito obrigado, muito sucesso,
muita felicidade, e que Deus os abençoe. Reconhecendo a

importância e necessidade de se ter uma grande equipe para
grandes realizações, estou mais' uma vez 'muito satisfeito-e
confiante, pois estarei cercado de grandes profissionais,
profissionais de muita índole, capacidade e de muita dedicação
para que, em conjunto com nossos clientes possamos buscar a

realização de seus

anseios e seus desejos,
com a credibilidade e

confiança que VOCÊ
nosso cliente sempre
depositou. E será com o

nosso desejo de ter VOCÊ como nosso cliente, que não
mediremos esforços para bem- atendê-lo. Ao agregar tudo isto,
buscamos um local para sua facilidade de acesso,
estacionamento próprio, conforto nas instalações e tecnologia
disponível para o melhor atendimento. Assim definidos os

conceitos, estaremos a partir de 1° de dezembro iniciando a

nossa nova empresa, a - "Imobiliária MORADA BRASil", que
estará estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n°
1384, esquina com a Rua Florianópolis, no centro de Jaraguá do
Sul, ao lado das atuais instalações da UNIMED, ou se preferir nos
telefones 3374-0370 e 9979-6750.

em pé: Claudinéia Garcia Volpi -

proprietária/administrativa
I rio, Luiz Volpi - proprietário/corretor
sentadas: Fabiane Heller - vendas

Betilan A C Frutuoso (Bety) - corretora

Denise M Donath - locação

\ ,

Sinta-se convidado para conhecer a nossa .nova imobiliária,
saborear um gostoso café que estaremos oferecendo durante todo
o mês de dezembro, e quem sabe, darmos início a bons negócios.
Aproveite e traga seu imóvel para venda ou locação, a nossa equipe
está ansiosa para atendê-lo, e ,você que quer comprar ou alugar,
faça-nos uma visita também, pois já temos várias opções para

_
oferecer. Venha conferir, se não tivermos o imóvel que você procura,
será nosso compromisso em achá-lo para você, venha!

Um grande abraço de toda a equipe MORADA BRASil, e mais
uma vez obrigado portoda a confiança!

L
morada

'00.'",,,<,, brasil
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GRANDE BAZAR
Na terça-feira, dia 8 de dezembro, às 8h30min, acontece na loja da fábrica, o
lançamento do tradicional bazar da Karlache Malhas, comandado pelas irmãs
Grasiele e Karol Micheluzzi. O preço é direto de fábrica. E o que é melhor, um
percentual do faturamento será doado para uma entidade. Vale à pena conferir

LEITOR FIEL
O leitorfiel de hoje é o jovem empresá
rio Orlando Satler Jr Em Guaramirim, ele
é outro amigo que lê a coluna todos os

dias para ficar super antenado no que
acontece de melhor em nossa região.

MARTIN LAMELAS
Hoje à noite, os renomados DJs Martin
Lamelas, da Argentina, e Andrey Lonbay,
da Inglaterra, comandam em Guarami
rim, na Sociedade Diana, a Balada Uni
versitária & Play Connection. Presença
também do Pagode. Com e do sertanejo
Leo lima e Banda. Imperdível!

" Guardar
ressentimento é

como tomar veneno e

esperar que a outra

pessoa morra. "WILLIAM
SHAKESPEARE

ONDE COMER
BEM EM JARAGUÁ

_ No Estação do Tempo. Gastronomia reco
_

nhecida pela revista Veja Santa Catarina.

TÉO & EDU
Chico Pirmann, sempre na frente, traz
para movimentar a London Pub, no

domingo, o show nacional da dupla
sertaneja Téo & Edu. Você vai perder?

SHOW
No domingo, no Pavilhão da Fecar
roz, em Massaranduba, será realiza
do omega show nacional com Maria
Cecília & Rodolfo.

Curtir a Choperia Saloon.
Música ao vivo e

gastronomia de primeira.

NAS RODAS
• Cintia Fortes, estudante de
moda. está de novo amor. A
garota anda suspirando pe
los corredores da faculdade,
sempre pensando em seu

love. Quem será o eleito?

• Disputadíssimos os lugares
do F12 Bar. A galera mais
descolada e bonita da cidade
já assumiu o espaço.

• Na segunda-feira, às
19h30min, no Estação do
Tempo, a turma de moda da
Unerj, promove um concorri
do desfile de moda.

• Pelo meu iPhone tenho
escutado elogios sobre a loja
Bodega - Impórlo e Delica
tessen, no Shopping Brei
thuupt, pilotada pela Josiane
Schultz Mengarda. Lá se en

contram maravilhosas cestas
e kits de Natal. Um must!

o fotógrafo Leonardo Zanghelini,
ao lado da namorado Aninho,
festeja em grande estilo o

idade novo, segundo, dia 7

Do área
comercial do
O Correio do
Povo Gecione
Roden, nos
embolos do

Estação do

Tempo

-

Os promoters Chico e Odonis Micheluzzi, na London

NAT
Não ousem esquecê-Ia! Sonia Se
drez Schollemberg, a esposa do meu

camarada Adauto Schollemberg, da
Sport Brasil, certamente, é a grande
aniversariante do domingo. Por favor,
liguem! Ela vai adorar saber que foi
lembrada. Parabéns, Sônia. O meu

desejo é que sejas plenamente feliz.

ESTRUTURA CONECTIVA'
No próximo dia 12 de dezembro,
às 20 hnrns, no Pavilhão C do Par
que Municipal de Eventos de Jn
raguá do Sul, acontece um Desfile
de Formatura do III Moda IF-SC. A
minha amiga Micheli Ribas é uma

das futuras estilistas que partici
pará do evento.

. Os joven·s ismor Antonio Schwortz Junior e Cybeli Cristina
Borges cosam hoje no Igreja São João. A recepção será
no aristocrático Clube Atlético Boependi

TE CONTEI!
Marcelo Muller, Leo e

Juliano Leier já garantiram os

seus ingressos. No domingo,
eles assistem ao jogo
entre Flamengo e Grêmio
no Maracanã. Partida que
pode consagrar o Campeão
Brasileiro da série A.

• O industrial Wander
Weege, sempre simpático e

espirituoso, foi presença no

jantar dos quintaferinos, no
F12 Sport, oferecido pelo
empresário Reinaldo Correia e

pilotado pelo chef Tato Bronco.

Evandro Bruns, filho
do casal amigo Laércio e

Maria Bruns, certamente, é o

aniversariante mais festejado
deste domingo. Mil vivos.

• Ainda muita confusão
vai rolar lá pelas bandos
�o Planalto, devido ao

.

envolvimento de famosos com
o pedofilia. Entre muitos:
o conhecido DJ Malboro é
acusado rio CPI do Congresso.

• O DJ Diego Alves embala
a choperia Scondidinho neste
sábado, a partir das 19 horas.

• Hoje rola na licoreria
a banda Zomba. Garantia de
muito samba e rock. Já no

domingo, Neni Junkes instala
telões para a galera conferir a
final do Brasileirão.

o
c::

§

Hoje a partir das 11
horas, no salão de festa da
Igreja Matriz São Sebastião

_

tem II Grill do grupo
Companheirismo Jaraguaense.
Renda para Ama e- a escola da
Barra do Rio Cerro.

• Não esqueça! Faça uma

criança feliz neste Nafal!.

Com essa, fui!
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.NESSA TERRA DE GIGANTESJ.

Foi anunciada ontem a fusão .do grupo Pão
de Açúcar com as Casas Bahia: um faturamen
to de quase R$ 40 bilhões, a julgar pelos da
dos dos balanços de ambas referentes a 2008.
É uma empresa gigante! Abílio Dinis, dono do
Pão de Açúcar,' avaliou da seguinte forma: "o
Brasil passa por um grande momento econômi
co, marcado pela expansão do crédito, aumento
da oferta de empregos e da renda, onde se des-

.

taca o crescimento sustentável do consumo in
terno". Abílio está certo. Um empresário desse
porte, geralmente está.

Quando o investidor internacional (e também
o nacional) fala empolgado em investir no Brasil,
fala, sobretudo, pensando em atividades ligadas ao

consumo interno. Qual a espoleta (o trigger, no jar
gão do mercado financeiro) que move o consumo

interno? Renda e crédito. No Brasil existem dois ti-
. pos de crédito: o livre e o direcionado. Este, como o

próprio nome diz, é direcionado por lei e tem suas

taxas de juros definidas pelo governo. São financia
mentos feitos, principalmente, pelo BNDES. Estão
nessa.conta o financiamento rural e o habitacional,
por exemplo.

Já o crédito livre é aquele que.motivou a fu
são da nova gigante - e que interessa extraordi
nariamente ao Pão de Açúcar e as Casas Bahia.
Como o nome também sugere,
o crédito livre é sem direciona-
mento específico e' sem regula-
ção nas taxas de juros a serem

pagas por quem toma dinheiro

emprestado. Portanto, livre.
Para citarmos apenas alguns
exemplos que beneficiarão as

duas empresas, temos o finan
ciamento de toda linha branca,
dos móveis, de computadores,
de eletroeletrônicos e de toda
uma gama de produtos que es

sas empresas vendem.
Com base nos dados do Ban

co Central, a relação crédito/'
PIB (toda a riqueza produzi-
da no país) que, em 2000, era

de 24·,9% do Produto Interno,
chegou a surpreendentes 45,7% em 2009. Prati-:
camente o dobro. O crédito direcionado teve um

modesto aumento, de 11,7% para 14,4%, enquan
to o crédito livre (aquele que é utilizado pelo ci
dadão comum) deu um salto expressivo de 14,3%

para 31,2% do PIB. Ou seja,
dinheiro mais barato e abun
dante na mão da população
que ainda carece. de muitos

liquidificadores, fogões, te

levisão, geladeiras, armários,
mesas, celulares, TVs, etc .

As Casas Bahia e o Pão de
Açúcar sabem disso. E por isso
uniram forças para ganhar mais
com sinergia, ser mais compe
titivas, aumentarem sua par
ticipação de mercado e, claro,
ganhar mais dinheiro. O difícil,
agora, será entrar numa das lo
jas da rede e sair sem nada em

mãos. Natal-está próximo: va

mos às compras!

Ouondo O investidor
internociono I

.

(e também o nocional)
falo empolgado em

investir no Brasil, falo,'
sobretudo, pensando em

atividades ligados 00

consumo interno

* *Este artigo teve a colaboração do economista
Fabio de Paiva Ferreira.

.

Presidiários
fazem Enem

CAMPANHAS

Mendes .eebm mudanças
Presidente do. STF defende 'financiamento de campanha

BRASíLIA
Os presos participantes

do Enem (Exame Nacional
do Ensino Médio) farão as

provas hoje e amanhã, dias
cinco e seis, às partir das 13h.
A portaria do Inep ( Instituto
Nacional e Estudos e Pesqui
sas Educacionais) foi publica
da no Diário Oficial da União
ontem. O exame será reali
zado nos presídios que ins
creveram os detentos e que
mantêm programas espe
ciais de ensino. A aplicação
especial vai ser dentro do
sistema logístico do exame.

Sábado, das 13h às

17h30, serão aplicadas as'

provas de ciências da natu-
.

reza e suas tecnologias e ci
ências humanas. No dia seis,
domingo, os presos farão as

provas de linguagens, códi
gos e suas tecnologias, ma
temática e suas tecnologias
e também a redação. O ho
rário será das 13h às 18h30.
As questões serão diferen
tes das que fazem parte do
Enem regular, mas o nível
de dificuldade da prova será
idêntico. De acordo com o

Inep, isso será assegurado
pela metodologia aplicada.

BRASíLIA
O presidente do STF (Supre

mo Tribunal Federal), ministro
Cilmar Mendes, disse ontem

que denúncias de corrupção,
como as investigadas pela Ope
ração Caixa de Pandora no Dis
trito Federal, revelam "mazelas"
do sistema político e mostram a

necessidade de mudanças no

financiamento de campanhas
eleitorais. "Isso é preocupante
porque pode 'afetar a legitimi
dade do sistema político, [des
pertar] a dúvida do cidadão em

relação à seriedade do proces
so democrático", disse Gilmar,
após participar de cerimônia
no Tribunal de Justiça do Esta
do de Goiás.

O presidente do Supremo .

afirmou ainda que o sistema

político precisa de mudanças
para evitar a corrupção, princi
palmente . em relação ao paga
mento de campanhas eleitorais.
"No que diz respeito ao finan
ciamento de campanhas, temos
que ser mais enfáticos no que

concerne a mudanças, refor
mas. Esse modelo de financia
mento exclusivamente privado

.

e captado pelos candidatos ou

envolvidos é propiciador desse
modelo (de corrupção). Preci
samos refletir sobre esse assun

to", afirmou o ministro.
Mendes também disse que,

desde os casos de corrupção no
governo do ex-presidente Fer
nando Collor, o sistema político
do país tem passado por suces
sivas crises. '1\ toda hora, desde
1990, quando tivemos a crise
do Collor e do PC Farias (Pau
lo César Farias, tesoureiro da
campanha de Collor), o Brasil
tem tido reincidências. Depois
tivemos o caso do mensalão,
aquela crise na Comissão do
Orçamento. Há sucessivas cri
ses nessa área", citou. Segundo
Mendes, além de mudanças na

lei, "é preciso que se introduza
uma nova cultura", assim como

melhorar a fiscalização.

AGENCIA ESTADO Poro ministro, desde Collor, país posso por sucessivos crises nessa área
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,IDEAL PARA O COMÉRCIO!

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE *

Numa matéria de Gustavo'
Chacra, o, jornal "O Estado de
São Paulo" de 27 de novembro
de 2009 publicou que os Esta
dos Unidos querem linguagem
simples em leis e provas.

O jornalista comenta um

movimento americano que de
fende o uso de um inglês me

nos rebuscado e mais fácil de
entender. Diz a matéria que
"nos Estados Unidos, advoga
dos, consumidores, professores
e até políticos travam uma ba
talha para fortalecer a lingua
gem simples na hora de redigir
leis, documentos, comunicados
oficiais, bulas de remédios e

descrições de alimentos. Insti
tuições, como a Universidade
de Nova York, começam a exi

gir que seus alunos escrevam

trabalhos e provas de forma
mais direta e com as palavras,
que melhor expressem as suas

ideias, conforme manuais do
movimento que luta contra

os textos rebuscados e pouco
claros. O Centro para a Lin

guagem Simples (CLS), que
, busca alertar as pessoas para
a necessidade de serem claras
ao escrever, lançou uma pre
miação para escolher os mais

. bem escritos documentos e

sites do setor público e do pri
vado. Os piores também serão
indicados e, posteriormente,
divulgados. "Nós homenage
aremos aqueles textos ruins

que ninguém entende", diz
Susan Kleiman, do CLS.

Um movimento semelhante
seria muito bem-vindo ao Bra
sil. Textos rebuscados" frases
longas demais e palavras difí
ceis são comuns em contratos,

o desafio
de escrever
simples
leis, decretos, manuais de ins

trução e inclusive em comuni
cados internos nas empresas.
Outro dia vi uma comunicação
interna escrita por um diretor
de empresa que ninguém con

seguia decifrar. Cada pessoa
que lia dava uma interpretação
diferente. Quando perguntamos
ao diretor o que ele realmente

queria comunicar, vimos tratar
se de coisa completamente di
versa do que todos haviam en

tendido. Escrever com clareza
e concisão é, pois, um grande
desafio que temos que enfren
tar também entre nós.

Escrever de forma rebusca
da e complicada, além de ser

um desrespeito ao leitor, deixa
a impressão de que quem está
escrevendo é uma pessoa inse

gura e faz uso de muitos artifí
cios de linguagem para que as

outras pessoas a vejam como

inteligente, culta, desvian
do o leitor do real conteúdo
da mensagem. Assim, os que
pensam ser vistos como cultos
e inteligentes, acabam sendo
vistos como prolixos e como

alguém que realmente não sabe
o que quer comunicar e se enro

la nas palavras.
Faça uma análise da comu

nicação escrita de sua empre
sa. Veja se as pessoas escrevem

com simplicidade usando for
mas diretas e simples. Analise
se muitos problemas não têm
como causa a má comunica

ção escrita, os memorandos,
os comunicados e até mesmo

os confusos avisos afixados no

refeitório.
Seja simples, até no escre

ver. Pense nisso. Sucesso!

'(3(3 Assim, os que pensam ser vistos como cultos e

inteligentes, ,acabam sendo vistos como prolixos e -

como alguém que realmente nõo sobe o que quer .

comunicar e se enrolo nos polovro�. SJ9

FUSÃO
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Pão·de Açúcar faz
,

'

compra estratégica
Após Ponto Frio, grupo adquire Casas Bahia
SÃO PAULO

O Pão de Açúcar anunciou
ontem a co,mpra das Casas

-

Bahia, com a' integração dos

negócios no setor de varejo de
bens duráveis com a Globex
(controladora do Ponto Frio).
A integração será realizada

por intermédio da subsidiária
do Pão de Açúcar, Mandala I

Empreendimentos e Participa
ções - unidade pela qual tam
bém foi realizada a compra da
Globex. Os valores do negócio
ainda não foram divulgados.

Com o negócio, o Grupo
Pão de Açúcar passará a contar

com 1.807 lojas, incluindo lo
jas de super e hipermercados,
postos e drogarias, com fatu
ramento (base 2008) de apro
ximadamente R$ 40 bilhões e

mais de 137 mil funcionários.
Globex e Casas Bahia juntas te
rão um total de 1.015 lojas em

18 Estados brasileiros e Distrito

Federal, 68 mil colaboradores
e um faturamento bruto (base
2008) de R$ 18,5 bilhões.Q gru
po estima que a associação será

implementada em até 120 dias,
sendo que a integração dos mi
gócios de varejo e a de comér
cio eletrônico serão realizadas
simultaneamente.

Segundo comunicado, o

Pão de Açúcar irá transferir

para a Globex, por R$ 120

milhões, todos .os estabele
cimentos comerciais onde
atualmente são operados ne
gócios de varejo de bens du-
ráveis, exceto os negócios de
comercialização de bens durá-

INDICADORES

TR

CU·B

BOVESPA

POUPANÇA

.-1,25%

0,5145

CÉSAR JUNKES

ressalvas em algumas praças, mas

deve aprovar, porque o setor de ele
troeletrônicos é muito pulverizado",
afirma. "Na órea de supermercados,
sé somarmos as cinco maiores redes,
elas detém 50% do mercado".

Globex e Cosas Bahia juntos terão um total de 1.015 lojas em todo o país

Negócio passará p�lo Cgde
A compra aindil será analisa

do pelo Cade, mas o órgõo tende o

aprovor o negócio, mesmo que com

ressalvas, prevê o coordenador do
Núcleo de Estudos de Varejo da ESPM.
Ricardo Pastore. "O Cade pode fazer

veis que opera em seus super
e hipermercados.

Pelo acordo, após a inte

gração entre Globex e Casas

Bahia, o Pão de Açúcar terá
50% mais uma ação na nova

empresa. As Casas Bahia, por

2.DEZEMBRO.2009
_L

DEZEMBRO,2009

3,DEZEMBRO.2009
..

2.DEZEMBRO,2009

DÓLAR TU'RISMO (EM RS) 1,6700

DÓLAR PARALELO (EM RS) 1,8200

EURO (EM RS) 2,5663

1,8100 t: 2.45%
..

1,9200 • 1,11 %

2,5682 ... -0,18%

sua vez, ficará com 47,84%
das Ons (ações com direito a

voto) e 2,21% das PNs (ações
que dão direito a parte dos di
videndos).

AGÊNCIA ESTADO

LOTERIA

QUINA ",

CONCURSO 2162

02 - 18 - 35 - 50 - 54

LOTO FÁCIL
CONCURSO 484

01 - 04 - 06 - 08 -

10-11-13--14-16
11-20-21-23'-25
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Llnha deFundo

Julimar Pivatto
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Pontapé inicial
Começou de vez a Copa do Mundo de 2010.

E o Brasil terá um grande desafio pela frente.
Costa do Marfim, naminha opinião, é o melhor
time africano. Um futebol rápido, envolvente,
mas ainda não acostumado com momentos

decisivos. Tem dificuldades na marcação. Os

portugueses apostam na tradição, já que o

time de-hoje é muito dependente de Cristiano
Ronaldo. O de 2006, que ficou em quarto lugar,
era melhor. Já a Coreia do Norte tem tudo para
ser o "saco de pancada" do grupo.

ESPORTE--------�-
ESTATlsTICAS

julimar@ocorreiodopovo.com.br

DOS ADVERSÁRIOS
DO GRUPO DO

BRASIL NA COPA DO
MUNDO DE 201 O, o
ÚNICO CONFRONTO
QUE SE REPETIRÁ
SERÁ CONTRA

PORTUGAL. FOI UM
JOGO, EM 1966 NA
iNGLATERRA, COM
OS PORTUGUESES
COMANDADOS POR "

EUSÉBIO (FOTO),
VENCENDO POR

3X1 E ELIMINANDO
OS BRASILEIROS. .'G'rupos

Dos cabeças-de-chave, quem mais levou
sorte foi a Inglaterra. Amaior dificuldade deve
ser contra a retranca estadunidense. Já nossos
hermanos também terão grandes adversários

pela frente - a imprevisível Nigéria,' a correria
daCoreia do Sul e a retranca grega. Aívãomeus

palpites dos classificados para as oitavas-de
final (se a Copa fosse hoje): França, México,
Argentina, Nigéria, Inglaterra, EUA, Alemanha,
Sérvia, Holanda, Camarões, Itália, Paraguai,
Brasil, Costa doMarfim, Espanha e Chile.

DOIS TOQUES
INTERNACIONA�.Descobri em um

site português que Fernando
Ferretti vai dar uma palestra
sobre futsal em Coimbra, no dia
g,de janeiro de 2010.

***

AVALlAçAo.Ontem os professores
e técnicos da FME se

.

encontraram para uma reunião
deavaliação sobre a temporada.8rasileirão

DIVULGAÇÃO

***

Não tem como se dizer que, em um cam

peonato de pontos corridos, o campeão não

mereça a taça. É a fórmula considerada mais

justa. Se terminasse' no domingo passado, o
Flamengo mereceria a taça por ter arrancado
na hora certa. Mas se acontecer de ser ultra

passado domingo, pagará por não conseguir
manter a vantagem (como já fizeram Palmei
ras e Atlético-MG). Independente disso tudo,
eu vejo o Flamengo jogando o futebol mais
bonito da competição.

.

TlRO.A equipe jaraguaense está
em Blumenau, onde participam
da última etapa do estadual
nas modalidades de carabina.
deitado e ar comprimido.

***

PIADA.Já tem gente dizendo que
o time do Grêmio na SC CUP vai

estar desfalcado no domingo,
já que vai enviar garotos para o

jogo contra o Flamengo.
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DECISÃO
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.. Ponte e Roma decidem quem sobe
Com o empate em 2x2 no jogo de ida, quem vencer domingo lava a taça.CESAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL

A taça e uma vaga na elite
do futebol jaraguaense. Essas
duas conquistas estarão em

disputa neste domingo, às
16h30, no campo da Ponte
Preta. O time da casa rece

be o Roma, em igualdade de

condições, já que a partida
.de ida ficou 2x2. Um novo

empate leva a decísão para
os pênaltis.

A Ponte Preta chega à de
cisão com a chance de decidir
em casa por ter a melhor cam

panha da competição. Quem
lembra disso é o técnico San
dro Brandenburg. '(Fizemos a

melhor campanha, mas isso
não ganha o campeonato. Para
sermos campeões precisamos
mostrar que somos bons tam

bém no último jogo", opinou.
Coelho, suspenso, é o único

desfalque dos donos da casa.

No Roma a expectativa é de
não levar gols e ter competên
cia para marcar ao menos um.

O presidente, Juliano França,
informou que o time entra
rá na retranca. "Sabemos da
dificuldade que será jogar lá.

Vamos tentar não tomar, su

portar a pressão, para depois
tentar o

_ contra-ataque", co

mentou. Mas a missão vai ser
um pouco mais difícil do que
o esperado. O artilheiro do
Roma na competição, Tonhão
(que tem nove gols), cumpre
suspensão pelos terceiro car

tão amarelo. Eder também
está fora pelo cartão vermelho
da partida de ida. Para suprir
a falta do atacante, a aposta da
equipe é a confiança na força
do conjunto, que joga junto há
um bom tempo e pode fazer a

diferença na decisão.
Um pouco antes do confron

to decisivo, o público poderá
conferir outra final. Às 14h30 o

Barrabaxo enfrenta o Roma pe
los aspirantes com a vantagem

.

do empate, já que venceu a pri-
-

rneíra partida por 2xO .

.

No domingo serão entre

gues também os troféus in
dividuais e melhor ataque e

defesa. Na artilharia Maba,
do Rio Cerro, tem 12 gols, To
nhão, do Roma, marcou nove,
e Jair Serafim, da Ponte, mar
cou sete vezes. Roma (com a bola) vai jogar retrancado tentando suportar a pressõo da Ponte Preta para depois marcar

Vitória (com a

bola) joga fora
de casu, mas

quer vencer para
ter vantagem

0800.648.6465
www.cmjs.sc..gov.br

Vitória e Cruz de Malta fazem,
confronto de ida·na Primeirona
JA"RAGUÁ DO SUL

Vitória e Cruz de Malta prota
gonizam no domingo, às 16h30,
no Estádio Eurico Duwe, uma

das decisões mais equilibradas
das competições promovidas
pela LJaF (Liga Jaraguaense de

. Futebol). Os times fizeram cam

panha semelhante e são conheci
dos pela tradição. Além do título,
o campeão garante uma vaga na

CopaNorte 2010. O jogo de volta
está marcado para acontecer no

próximo domingo, 13, no Campo
do Vitória.

O time auriverde venceu

quatro, empatou quatro. e per
deu uma na primeira fase. O

alvinegro conquistou quatro
vitórias, um empate e uma der
rota. O Vitóriamarcou 12 gols e

.; o Cruz de Malta 13. Na defesa,
o auriverde sofreu quatro,' en
quanto o time cruzmaltino dei
xou entrar sete. Para completar
o equilíbrio, no jogo da primei-

ra fase eles não saíram do OxO.
Para o dirigente do Vitória,

Carlos Ricardo, a equipe tem

que tomar cuidado para não ser

surpreendida. Mesmo assim
vai em busca dos três pontos,
porque o' empate não é um bom

negócio. "O resultado igual não
nos dá vantagem nenhuma por
que o empate em pontos nos

dois jogos leva a decisão para
os pênaltis. O jeito é ganhar os
dois corifrontos", disse.

Os desfalques também es

tão equilibrados, dois para
cada lado. Mengarda e Vaé
não jogam para o Cruz de Mal
ta, enquanto Pedreiro e Mário
Raulino desfalcam o Vitória,
todos suspensos. Antes da
decisão, às 14h30, Botafogo e'
Vitória fazem o primeiro con

fronto pelos aspirantes. Na ar

tilharia, Alagoas, do Flamengo,
com seis gols, é cotado para le
vara taça.
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COPA DO MUNDO

ESPORTE----------

Bmsil e Portugal se
encontram na 1 a fase
Norte-coreanos e marlinenses completam grupo
CIDADE DO CABO

o Brasil conheceu ontem
os três adversários na primei
ra fase da Copa de 2010, que
acontecerá entre os dias 11 de
junho e 11 de julho, na África
do Sul. Pelo sorteio realizado
na Cidade do Cabo, a Seleção
Brasileira caiu no Grupo G do
Mundial, que conta também
com Coreia do Norte, Costa do
Marfim e Portugal. O time de
Cristiano Ronaldo é conside
rado o principal adversário do
Brasil na primeira fase.

. A estreia brasileira na Copa
será contra a Coreia do Norte,
no dia 15 de junho, no Ellis
Park, em [ohannesburgo. Na

segunda rodada, o Brasil vol
ta a atuar em Johannesburgo,
mas o jogo com a Costa do
Marfim, no dia 20 de junho,
será no Estádio Soccer City. E,
no encerramento da primeira
fase, a Seleção encara Portu

gal, dia 25 de junho, no Dur
ban Stadium, em Durban.

Pelo sorteio realizado on

tem, o Brasil também já sabe
quem poderá ser seu adver
sário nas oitavas de final da
Copa, caso consiga a classifi
cação. O cruzamento da chave
brasileira será com o Grupo H,
que conta com Espanha, Suí
ça, Honduras e Chile.

Sorteio dos grupos do Copo foi comandado pelo atriz Charlize Theron (C)

Dunga diz que grupo é equilibrado
o técnico Dunga comentou sobre

o grupo que o equipe terá pelo frente
·na Copo de 2010: "Todos (seleções)
estão aqui por merecimento e não
vejo adversários fáceis. É um grupo
equilibrado. Tem o Coreia do Norte,
que esté em formação, e os outras

duas seleções são fortes", avaliou o
.

treinador brasileiro. A dificuldade, no
entonto, é consldemdn um aspecto
positivo. "Um grupo equilibrado pode
ser algo bom, 'pois ,exige atenção.
Deve evitar euforia antes de começar
o com�etição", afjrmou",. � ,I" r ... :

Mais um clássico decisivo no Norte
Malwee enfrenta Krona/Joinville com missão de vencer em casa

JARAGUÁ DO SUL

A Malwee/Cimed tem .na

segunda-feira, 7, às 20h15, o

penúltimo encontro com o rival
Krona/Ioinville na temporada
de 2009. As equipes se enfren
tam na primeira semifinal -da
'Divisão Especial do Campeona
to Catarinense. O jogo de volta
será na casa dos adversários no
dia 13.

Para a Malwee a vitória
é muito importante, já que o

Joinville tem a vantagem no

empate na prorrogação do se

gundo jogo, porque fizeram a

melhor campanha. Para o fixo,
Leco ter que enfrentar os ri
vais nessa reta final de compe
tição -dá mais motivação. "Não
podemos negar que é diferente
jogar contra eles, entramos com
mais garra", disse o fíxo.

Na opinião dele os jara
guaenses terão uma dura
missão pela frente. "São vá
rios ingredientes que pro
porcionam ao clássico ainda
mais difícil", comentou Leco,
lembrando que o Joinville
acabou de trocar de treina
dor .: saiu Paulinho Gambier

para entrar Paulinho Cardoso
- o que pode dar mais moti

vação para os rivais. "Sabe
mos que quando se troca de
técnico os jogadores querem
mostrar trabalho. Mas vamos

mostrar personalidade e ven

cer o jogo de tentar adminis
trar na volta", disse.

Quem passar desse con

fronto enfrentará, na deci
são, Florianópolis ou Pinhal
zinho. As duas equipes se

enfrentaram ontem, mas até
o fechamento desta edição o

jogo não havia terminado.

África do Sul
México
Uruguai
França'

Argentina
Nigéria

Coreia do Sul
Grécia

• • GRUPO D

Alemanha
Austrália
Sérvia
Gana

Argentina
Nigéria

Coreia do Sul
Grécia

I GRUPO E I GRUPO F

Holanda
Dinamarca
Japão

Camarões

Itália
Paraguai

Nova Zelândia
Estováqula

Brasil
Coreia do Norte

" Costa do Marfim
Portugal

Espanha
Suíça

Honeuras
Chile

TABELA DE JOGOS

Sexta (11/6)
África do Sul x México
Uruguaix França
Sábado (12/6)
Argentina x Nigéria
Coreia do Sul x Grécia
Inglaterra x Estados Unidos
Domingo (13/6)

,

Argélia x Eslovênia
Alemanha x Austrália

Segunda (14/6)
Holanda x Dinamarca

Japão x Camarões
Itália x Paraguai
Terça (15/6)
Nova Zelândia x Eslováquia
Costa do Marfim x Portugal
BRASIL x Coreia do Norte

Quarta (16/6)
Honduras x Chile
Espanha x Suíça

Quárta (16/6)
África do Sul x Uruguai
Quinta (17/6)
México x França
Grécia x Nigéria
Argentina x Coreia do Sul
Sexta (18/6)
Alemanha x Sérvia

Sábado (19/6)
Gana x Austrália
Holanda x Japão
Camarões x Dinamarca
Domingo (20/6)
ESlováquia x Paraguai
Itália x Nova Zelândia
BRASIL x Costa do Marfim

Segunda (21/6)
Portugal x Coreia do Norte
Chile x Suíça'
Espanha x Honduras

Eslovênia x Estados Unidos
Inglaterra x Argélia

Terça (22/6)
México x Uruguai
França x África do Sul
Nigéria x Coreia do Sw'l
Gré"Cia x Argentina
Quarta (23/6)
Eslovênia x Inglaterra
Estados Unidos x Argélia
Gana x Alemanha
Austrália x Sérvia

Quinta (24/6)
Eslováquia x Itália
Paraguai x Nova Zelândia
Dinamarca x Japão
Camarões x Holanda
Sexta (25/6)
Portugal x BRASIL
Coreia do Norte x Costa do
Marfim
Chile x Espanha
Suíça x Honduras

Sábàdo (26/6)
Al- 1" Ax 2° B
A2 - 1° C x 2° D

Domingo (27/6)
A3 - 1 ° D x 2° C
A4 - 1 ° B x 2° A

Segunda-feira (28/6)
A5-1°Ex2°F
A6 - 1 ° G x 2° H

Terça-feira (29/6)
A7-1°Fx2°E
A8-1°Hx2°G

Sábado (10/7)
Disputa 3° Lugar

Domingo (11/7)
Final
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BRASILEIRÃO

Flamengo,
do artilheiro
Adriano, é
o único que
depende
apenas das

próprias
forças para
conquistar
.0 título

o mais equilibrado
dos campeonatos
Disputa pelo título será 'entre quatro times
DA REDAÇÃO

. Chega ao fim a mais dis

putada edição do Campeona
to Brasileiro, desde a criação
dos pontos corridos, em 2003.
São quatro times com chances
reais de conquistar o título:

Flamengo, Internacional, Pal�
meiras e São Paulo. Além dis
so, há a briga para chegar na
Libertadores e fugir da zona

. de rebaixamento.
Dos dez jogos da rodada,

apenas quatro são apenas para

cumprir tabela. Atlético-MG x

Corinthíans e Náutico x Avaí
foram antecipados para este
sábado às 19h30. No domingo,
Barueri x Atlético-PR e Vitória
x Goiás têm disputas apenas
para a Copa Sul-Americana.

v SÃo PAULO X SPORT" .

Pode ser considerado o jogo mais fácil dos

quatro postulantes ao título. O Sport, já rebai
xado, só pensa em 2010 e ainda por cima joga
desfalcado. Mas o São Paulo, além de ganhar,
tem que contar com derrotas de Flamengo, In
ternacional e Palmeiras.

O Flamengo é o único que depende apenas de si
para ser campeão. Para isso, basta vencer o Grêmio,
que fora de casa tem um dos piores retrospectos
do campeonato (apenas uma vitória). O jogo está
cercado de polêmicas, sobre um possível "corpo
mole" gremista para prejudicar o rival Colorado .

• INTER X SANTO ANDRÉI
O time gaúcho precisa vencer o Santo André e

torcer pelo menos por um empate no Maracanã.
A tarefa não é das mais fáceis. Os paulistas ainda
lutam contra o rebaixamento. Para isso, tem de

ganhar e torcer contra Botafogo e Coritiba,

O BOTAFOGO X PALMEiRÃs
Jogo eletrizante no Engenhão. O Alvinegro

carioca precisa vencer e torcer por um tropeço
do Coritiba diante do Fluminense para não ser

rebaixado. Já o Verdão quer os três pontos para
depois torcer contra Flamengo e Internacional.

---�
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CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

Coi. Times PG J V E D GP GC SG Apr. 3S'RODADA

1° Flamengo 64 37 18 10 9 56 43 13 58% SÁBADO
19h30 - Náutico x Avaí

2° Internacional 62 37 18 8 11 61 43 18 56% 19h30 - AtlétiCQ-MG x Corinthians
:;)0 Palmeiras 62 37 17 11 9 57 43 14 5\)%
4° São Paulo 62 37 17 11 9 53 42 11 56% DOMINGO

5° Cruzeiro 59 37 17 8 12 56 52 4 53%
17h - São Paulo x Sport
17h - Santos x Cruzeiro

6° Atlético-MG 56 37 16 8 13 55 53 2 50% 17h - Barueri x Atlético-PR

7° Grémio 55 37 15 10 12 66 44 22 50% 17h - Cçritlba x Fluminense
17h'- 'Internacional x Santo André

8° Goiás 54 37 15 9 13 62 63 -1 49% 17h - Flamengo x Grêmio

9° Avaí 54 37 14 12 11 60 52 8 49% 17h - Vitória x Goiás

10° Corinthians 49 37 13 10 14 47 54 -7 44%
17h - Botafogo x Palmeiras

11° Santos 49 37 12 13 12 57 56 1 44%

12° Barueri 48 37 12 12 13 59 52 7 43%

13° Vitória 47 37 13 8 16 49 55 -6 42%

14° Atlético-PR 47 37 13 8 16 42 49 -7 42%

15° Fluminense 45 37 11 12 14 48 55 -7 41%

16° Coritiba 44 37 12 8 1747 59 -1240%

17° Botafogo 44 37 10 14 13 50 57 -7 40%

18° Santo André 41 37 11 8 18 45 57 -1237%

19° Náutico 38 37 10 8 19 48 ;;:o -2234%

20° Sport 31 37 7 10 20 48 67 -1928%

Juventus sai na frente mas

cede a virada pela se Cup
JARAGUÃ DO SUL

O Juventus fez um belo pri
meiro tempo. .Segurou-se ·bem
na defesa e ainda conseguiu
converter em gol as oportuni
dades que teve no ataque. Foi
para o intervalo vencendo por
2xO. Mas então a parte física e o

pouco tempo de preparação pe
saram e as mudanças do técni
co Zé Augusto, do Corinthíans, .

surtiram efeito � o time paulista
saiu com a vitória por 3x2. O

Moleque Travesso tenta a re

abilitação na SC Cup hoje, às
17h contra o 'Grêmio, que per
deu por lxO para o Bahia. An
tes, às 15h, tem Corinthians x
Atlético-PR (que ontem venceu
o Vasco por 2xl) e às 19h tem

Vasco x Bahia. Os jogos aconte
cem no Estádio João Marcatto e

a entrada é livre.
O Corinthians começou me

lhor, dominando as ações no

ataque. Mas o Juventus conse

guiu abrir o placar aos 12 mi

nutos, com Kather, de cabeça,
completando cobrança de es-

canteío. Bem no setor defensi
vo, o Tricolor tentava o contra

ataquee, em um deles, Victor
[apa quâse ampliou aos 26,.mas
a zaga tirou praticamente em

cima da linha. Aos 37, jogada
familiar, Alan deu um belo lan

çamento para o irmão gêmeo
Luan, que avançou pela esquer
da e tocou na saída do goleiro
para fazer 2xO.

Depois do intervalo, o Co- ,

rinthians fez algumas mudan
ças. Aos seis minutos, Igor co
brou falta e venceu o goleiro
Dudu, .

descontando para os

paulistas. Aos 18, Paulo, que
havia entrado no intervalo,
mesmo' de costas para o gol,
desvíou para empatar. O Co
rinthians teve um gol anula
do aos '22, com Michael, que
estava impedido. Aos 28, no
vamente Paulo (e novamente
de cabeça) decretou a vitória

Alvinegra por 3x2.
Para conferir a tabela com

pleta de jogos só acessar o site

www.tacagovernadorsc.com.

4tn SANTOS X CRUZEIRO•
O Santos não tem maiores pretensões no

campeonato, mas o jogo é fundamental para o

Cruzeiro. 'Os mineiros podem conquistar uma
vaga na Libertadores, caso vençam e São Paulo
ou Palmeiras percam seus jogos.

, �
CORITIBA X FLUMINENSE•

Jogo de.vida ou morte para ambos. O Flu
minense está numa situação "mais confortável
e escapa da Série B com um empate. Se perder,
tem de torcer contra o Bótafogo. Para o Coxa, só
a vitória interessa.

PIERO RAGAZZI

Luan (com a bolo) ·marcou o segundo gol Tricolor, o mais bonito da partida
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Caraguá Auto Elite
Uma: relocõo de con,fionça�
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