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Câmara deve
, 'ter orçamento
de R$ 9milhões
Ãcordo entre vereadores e

Prefeitura deve resultar em

repasse de recursos à Cômara

�enor que o previsto por lei
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Prefeituras
entramem
férias coletivas
A partir de segundo-feiro,
serviços básicos funcionam
em regime de plantão no Vale
do Itapocu. Confira os dias e

os horários de atendimento
-

para os próximos dias.
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FUTURO
A importância do plano de carreiro.
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SOLIDÃO
Um sonho de Natal.
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POLíTl'CA
Geraldo Werninghaus,

Irineu Pasold, Cecflia Konell,
Moacir Bertoldi, Vicente
Caropreso e Ivo Konell

PÁGINAS'
'
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ORGANIZAÇAO
SOCIAL

Habitantes, Veículos,
Mulheres, Trabalho,

Crescimento e índices
PÁGINA6

\
. ESPORTE
Malwee, Juventus,

Liga, Futebol
Amador

e Fundação
Municipal de '

Esportes.
PÁGINAS 7 E8

Barça quer título
inédito do Mundial
Time catalão enfrento o Estudiantes

hoje, às 14h. Argentinos já
conquistaram o troféu uma vez.
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NazarenoSilva é o
novo técnico do·Juve
Treinador chego hoje em Jaraguá do
Sul e começo o montar o plantel para
o Diljisão Principal 2010. Trabalho no

João Marcatto deve começar apenas
dia 28 de dezembro.
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SOLIDÃO PODE SER CONTAGIOSA
.

COMO UM RESFRIADO.

Pesquiso do Universidade do Califórnia
San Diego, Universidode de Chicogo e de Harvard,

nos fstodos Unidos. fonte: BBC Brosil
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GRUPO
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FAMEG

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

Saúde
Eleita' como uma das principais prio

ridades do cidadão jaraguaense, a saúde

pública precisa avançar com mais agilida
de. São frequentes as recla

mações de filas em postos de
saúde e principalmente para
consultas e cirurgias com es

pecialistas. Na outra ponta
estão os hospitais,. que com

a ajuda da iniciativa priva
da estão caminhando para
se tornar referência em di
versos tipos de atendimentos, entre eles
infantil, de cardiologia e oncologia.

São mais de dez mil pessoas esperando

por atendimento especializado, como

mostrou reportagem especial do OCP de
ontem. Segundo a secretaria de Saúde,

uma nova formatação da
organização do serviço já
está em estudo. O que vai

garantir que as urgências e

emergências tenham prio
ridade. Mas para que real
mente tenhamos um servi

ço adequado é necessário
que se enfrente com cora

gem a questão da falta de médicos no

município. Sem isso, as soluções serão
meramente paliativas.

São mais de
dez mil pessoas
esperando por

atendimento, -.
como

mostrou reportagem
especial do OCP .',:.

CHARGE

PONTO DE VISTA

Fim de ano ou ano novo?
GONTER BARTEL, DIRETOR GRUPO

UNIi!.SSElVI/FAMEG
, Esta é uma época em que a emoção

toma conta .e a razão perde a sua for
ça. É um momento mágico de paixão,
perdão, amor, carinho, solidariedade ...
Esses sentimentos brotam no ser huma

noque tem o seu dever cumprido. Rea
lizamos um balanço de todas as coisas

que aconteceram nos últimos 12 meses

em nossa vida.
Foram pessoas que passaram, trou

xeram conforto, auxílio, alegria e in
centivo. Levaram pedaços dos nossos

melhores sentimentos. Projetos que nos

fizeram lutar, inovar,· acreditar e que
nos trouxeram resultados, alguns es-

plêndidos, outros que nos fizeram pen
sar em como podemos melhorar. Houve
momentos de solidão, cuja importância
foi tamanha para que pudéssemos colo
car em ordem ideias e sentimentos que
não faziam sentido. Houve momentos
de companheirismo, com família, com
amigos, com alguém especial; que nos

fizeram entender a plenitude da vida.
Em qualquer circunstância fomos

impulsionados, seja pelo melhor que
desejamos a nós mesmos ou ao nosso

próximo. Hoje, nesse período em que a

-sensibilidade aflora em todos nós, olha
mos para o ano que se finda e percebe
mos que muito do que conseguimos, teve
uma mão amiga. E que muitos daqueles a

quem ajudamos reconhecem essa mesma

mão. amiga, como sendo a nossa. Deve- -

mos preservar esta emoção durante todo
. o ano, dosando-a com a razão.

O ano termina e outro se inicia. Inevi
tável compreender que um ciclo se com

pleta. É hora do balanço geral, mas tam
bém de novos planos. E se o poeta disse

que "quem teve a ideia de cortar o tempo
em fatias foi um gênio", ele dê fato, tem
toda a razão. Fim de ano ou ano novo?

Não devemos esquecer este ano que
passou, ele faz parte da nossa história
e contribui com a construção do ano

novo. Vamos seguir, compartilhar os

nossos melhores sentimentos com to
dos. Feliz Ano Novo!

DO LEITOR

Cosméticos orgânicos:
um segmento inteligente
o conceito de produtos orgânicos migrou da área

alimentícia e apesar de ainda causar certa resistência a

algumas pessoas, já conquistou um público cativo, uma
vez que as condições básicas que definem os produtos
orgânicos são as ausências de agrotóxicos e fertilizantes
químicos para o seu cultivo. É um processo em que se

devem respeitar normas em todas as etapas de produção.
Tratando-se dos verdadeiros cosméticos orgânicos,

esses produtos, devem ser compostos apenas por in

gredíentes naturais produzidos dentro dos preceitos da
agricultura orgânica; também não devem conter conser
vantes e fragrâncias sintéticas, derivados de petróleo, sili
COJ1.es entre outros componentes considerados de origem

.

não natural. Isto os diferencia da composição de outros
cosméticos que afirmam possuir ingredientes orgânicos
(Revista do Farmacêutico, p.54-55, Jan-Mar., 2009).

A origem das matérias-primas é fundamental no
desenvolvimento dos cosméticos orgânicos e por isso
o Brasil já sai na frente, tendo em vista que, há cerca

de quatro anos, tornou-se uma potência no que se refe
re ao fornecimento de insumos de origem vegetal para
cosméticos orgânicos, tendo a Alemanha, Inglaterra e

EUA como potenciais compradores. Outro ponto forte
da adesão desses cosméticos no Brasil é a relação com

políticas de sustentabilidade, assegurando a qualidade
do meio ambiente através da prática não extrativista
da matéria-prima, bem como, pela reciclagem das em

balagens utilizadas.
Para assegurar que todas as exigências de produtos

orgânicos serão seguidas surgiram então as empresas
certificadoras que fiscalizam desde a produção da ma
téria-prima até o produto acabado. No Brasil, no início
da década de 80, surgiu o IBD (Instituto Biodinâmica
de Desenvolvimento), a mais antiga certificadora bra
sileira de produtos orgânicos. A única 100% nacional
reconhecida em todo o mundo.

Num balanço final, os cosméticos orgânicos deve
rão ganhar força nos próximos anos,' especialmente com

a regulamentação do mercado. Além disso, tendem ocu

par cada vez mais espaço na linha de produtos ecologica
mente corretos, e que proporcionam qualidade de vida.

NEILA DE PAULA PEREIRA, PROFESSORA UNIVERSITÁRIA E

DOUTORA EM CIÊNCIAS FAflMACÊlJ'flCAS PElA IJfPR
.
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Carolina Tomaselli
Aprovou

o TCE (Tribunal de Contas do Estado) recomendou
esta semana a aprovação das contas do último ano do

governo do prefeito Moacir Bertoldi (PMDB). Aque
las mesmas que a gestão Konell denunciou ao próprio
Tribunal e também ao Ministério Público na primeira
quinzena de janeiro. Bertoldi foi acusado pelos adversá
rios de ter usado do decreto de emergência para efetuar
contratações irregulares. O parecer do Tribunal irá agora
para a Câmara; que deverá acatar a recomendação, con
siderando que quatro dos 11 vereadores integravam os

dois primeiro escalões do governo anterior.

Reveillon
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul vai promover uma festa de
virada de ano, a primeira na

história da cidade, com direito
a queima de fotos e show com

as bandas Fahrenheit e Estre
la de Ouro. O festerê começa
às 22 horas e será no Pavilhão
A do Parque de Eventos. "Per
cebemos que muita gente fica
na cidade nesta época e pen
samos em oferecer a elas uma

. alternativa", disse o presidente
da Fundação, Jorge Luiz Souza.

Fica
Apesar do revés no TSE, Eval

do Iunckes (PT) entra em 2010
como prefeito de Guaramirim. A

petição protocolada por Nilson

Bylaardt (PMDB) não foi aceita

pelo ministro Carlos Ayres Brit
to. O pedido era para recondu

ção imediata ao cargo, sem de

pender da publicação no Diário
da Justiça da decisão favorável
ao recurso especial eleitoral. O

julgamento ocorreu há um mês,
mas por. razão desconhecida,
não foi publicada.

Online
A Câmara de Vereadores de

•
Guaramirim aprovou ontem em

segunda
.

votação projeto que
torna o Diário Oficial dos Mu

nicípios de Santa Catarina um

órgão oficial da Prefeitura. O
diário é um website da Fecam

(Federação Catarinense dos Mu- �.
nicípios) que reúne os informes .

oficiais das Prefeituras do Esta
do, dispensando o uso de meios

impressos (exceto editais de lici
tação, que precisam ser publica
dos em jornais). O endereço é o

www.diariomunicipal.sc.gov.br.

Veto
Prefeita Cecília Konell (PT)

vetou projeto da bancada do
PT que obriga a empresa Ca
narinho a manter a função de
cobrador nos ônibus, por con
ta da implantação da bílheta

gem eletrônica. Em outubro, o

procuradorVolmir Elói já tinha
argumentado que a definição
de regras nos contratos de con
cessão do serviço público é de

competência do Executivo. Em
Blumenau o projeto do PT pas
sou. Veio de lá o estímulo.

Chance
Como os ministros se reuni

ram ontem extraordinariamen
te, há uma última chance de o

acórdão ser publicado este ano.

O Diário da Justiça sai na segun
da-feira. Quando sair, começa a

correr o prazo para os embargos
declaratórios, que os advogados
do petista vão entrar para tentar
derrubar a decisão. Mas a recon

dução de Bylaardt à Prefeitura
não dependerá disso, mas so

mente da publicação, a partir da
qual o TRE é comunicado.

ARQUIVO OCP
�--�������-

ca ro I ina@ocorreiodopovo.com.br
PIERO RAGAZZI

Benefício
Câmara aprovou em segun

da votação projeto que isenta
famílias que recebem até dois
salários mínimos do pagamen
to de contribuição de melho
rias para asfaltamento de vias

públicas. Autor da proposta,
o vereador Jaime Negherbon
(PMDB) lembrou que há ruas

que precisam de asfaltõ e não

conseguem adesão de 80%

porque há pessoas que não tem

condições de pagar, "por isso é

importante que se dê isenção".

Trem da alegria
Mais uma vez o governo

mostra habilidade para garantir
aprovação dos projetos origina
dos no Executivo. Tem minoria
e sempre consegue o que quer. '

Cedeu no projeto que reajusta
o IPTU, acatando o pedido de
escalonamento, e vai ter apro
vação, ainda que os novos índi
ces assustem. Conseguiu deixar

para ano que vem a votação da
Lei Orgânica, e está convencen

do os 'vereadores a reduzir em
R$ 4 milhões o orçamento a que
a Câmara tem direito.

Extras 1
Na segunda-feira, estão

marcadas três sessões extraor

dinárias na Câmara de Jaraguá:
às 17h30, às 18h30 e às 19 ho
ras. Na pauta vai entrar o proje
to que aumenta a taxa de coleta
de lixo, o que reajusta a planta
de valores usado como base
de cálculo do IPTU e ITBI. O

governo evita estrategicamen
te falar em percentuais, mas a

promessa é de que a planilha
será entregue antes da sessão.
O orçamento também será vo

tado, em sessão exclusiva.

Extras2
Em Guaramirim também

tem sessão extra na segunda
feira, às llh30, para votação de
dois projetos que beneficiam
os Bombeiros Voluntários. Os
textos autorizam repasse de R$
7 mil, por mês, durante todo o

ano de 2010, e mais um auxílio
financeiro de R$ 15 mil para a

manutenção da entidade. Na

terça - feira vai ter outra sessão,
no mesmo horário, para vota

ção em segundo turno.

"
FALAAÍ!

Todos os anos
sempre ocorria
aquela aposta. , ,

VEREADOR lORIVAl
DEMATHÊ (PMDB), SOBRE A

ELEiÇÃO DA MESA DIRETORA
EM OUTRAS lEGISLATURAS
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Além da defesa de seus direitos, a
evolução de seus negócios jurídiCos.
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RS 2 milhões a menos pam a Câmam
Pref�itura propõe orçamento para o LegislC:1tivo menor que o permitido pela lei
JARAGUÁ DO SUL

Um acordo entre vereadores
e Prefeitura, que começou a ser

costurado esta semana, poderá
resultar em repasse de recursos

para a Câmara menor que o pre
visto por lei. O Legislativo tem di
reito a 6% do orçamento, que para
2010 seriam R$ 11 milhões. No
entanto, o Executivo propôs R$ 7

milhões no projeto da LOA (Lei
Orçamentária Anual), e promete
repassar mais R$ 2 milhões para
abril, através de suplementações.

O secretário de Administra

ção e de Finanças, Ivo Konell, se
reuniu ontem com os vereadores
Natália Petry (PSB), Jean Leut

precht (PCdoB), Adernar Possa
mai (DEM) e a. bancada do PT

para apresentar a proposta, que
vai a votação na segunda-feira.
"Seria muito complicado refazer
o projeto agora, então nos com

prometemos a repassar mais R$
2 milhões no primeiro semestre",

explica Konell.
Para o presidente da Comis

são de Finanças e Orçamento,
-

Francisco Alves (PT), o assunto

precisa ser analisado com cal
ma. "Vamos decidir até segunda
de manhã. Sou a favor de exigir
da Prefeitura o repasse integral
de R$ 11 milhões já. A comis
são ainda não emitiu o pare
cer", comenta.

Futura presidente da Câmara,
Natália Petry (PSB) afirma que o

orçamento será votado sem alte

rações, se for de entendimento
da maioria. "Nós não precisamos
destes recursos agora, apesar de
entender que o Executivo deve
ria arrumar o projeto", defende.
Ela lembra ainda que a Câmara

pode fazer emendas ao orçamen
to, remanejando recursos 'para
completar os R$ 4 milhões fal
tantes para o Legislativo.

.

GIOVANNI RAMOS Secretório propôs suplementação de R$ 2 milhões para compensar

IPTU aumenta
até 15%

o aumento do IPro, a partir da
atualização da planta de valores do
municípi.!l, poderá ser escalonado a

partir de 2010. Segundo o secretário
de Administragão e de finanças, Ivo
Konell, o reajuste do valor venal será
de até 15% em 2010. Com isso, a

arrecadação prevista subirá de RS 16
milhões para RS 22 milhões. "Preciso
mos atualizar o planto, pois os valores
estão defasodos. Mas vamos discutir
os demais parcelas do reajuste no ano
que vem", comento Konell. A proposto
de parcelar o aumento do valor venal
tinha sido feita pelo vereador Francis
co Alves (PT), com apoio do líder do
governo, Adernar Possomoi (DEM). O
projeto vai à votação única na Câma
ra no próxima segundo-feira, assim
como o orçamento, que exige sessão
exclusivo e dois turnos.

INFORME pU8umAruo

Relatório cidadão
<'

COMUNIDADE INFORMADA É COMU·NIDADE RESPEITADA.
PPA PARTICIPATIVO

A iniciativa inédita da Câmara de ouvir a

população para saber de seus princip,ais
anseios e carências é um dos fatos mais

SESSÕES ITINERANTES
Os vereadores realizaram neste ano sete sessões

itinerantes. Toda a estrutura da Câmara foi
deslocada aos bairros como forma de aproximar
seda população emostrar para o cidadão como é
e como funciona uma sessão, como os projetos
são lidos, debatidos e votados. Aproveitou-se
também para prestar homenagens a uma

pessoa ou entidade relevante para a

comunidade.

OUVIDORIA
Outro ponto alto da reforma administrativa da
Câmara foi a criação da Ouvidoria. Sem dúvida, a
Ouvidoria é uma das principais mudanças
impostas neste ano que teve repercussão direta
na comunidade. A Duvidaria atende a todos os

cidadãos seja diretamente na sede da Câmara,
pelo e-mail: ouvidoria@cmjs.sc.gov.br; pelo
telefone 0800-6486465 e pelo site:

www.cmjs.sc.gov.br.

MEIOAMBIENTE
A Câmara de Vereadores neste ano intensificou

campanha interna de coleta seletiva de lixo,
com lixeiras em todas as salas para separar o

plástico e o papel. Na cozinha, tem espaço para
coletar o lixo orgânico e na área externa

grandes recipientes para coleta de papéis,
metais, vidros e plásticos. A Câmara também

passou a integrar o projeto "De óleo no futuro",
tornando-se um ponto de coleta de óleo de

cozinha. A população e funcionários podem
trazer o óleo acondicionado sempre em

garrafas plásticas.
HOMENAGENS
Os vereadores dividiram' suas atividades neste

ano também com a realização de momentos

especiais em que cidadãos e entidades foram

homenageados pela relevância de sua atuação.
c Foi assim com as mulheres, os professores, os

negros, os empresários, atletas, religiosos,
empresas, veículos de comunicação, em pelo
menos 30 sessões.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
As chamadas audiências pÚblicas são espaço
democrático em que todos têm oportunidade de·
fazer seus questionamentos e opinar. Os
vereadores promoveram estes encontros para
discutir e debater junto a comunidade assuntos de
relevência para a população. Três audiências

públicas foram dedicadas à prestação de contas

quadrimestral da Prefeitura e as outras cinco
discutiram temas de interesse da comunidade.

Atuações do Poder Legislativo - 2009'

I SesSÕes I Projetos
Sessões Itinerantes : ···lndicações
Audiências públicas • Moções

"NúmNosreaUzadosatê1°dedezembrode2009,

REFORMAADMINISTRATIVA
Ao assumir a Câmara, a atual mesa diretora,
promoveu uma reforma administrativa. A

reforma foi necessária para o bom
funcionamento da Casa, e resultou na criação de
cinco novos cargos e a valorização técnica e do

grau de instrução do quadro de servidores.

ACESSIBILIDADE

Agora a sede da Câmara de Vereadores está toda

adaptada no que diz respeito à acessibilidade.
Com esta ação, a Câmara de Vereadores

_ demonstra o seu compromisso e respeito com

todos os cidadãos de Jaraguá do Sul:

CÂMARA DE
VEREADORES
OEJARAGuAooSUl
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ACIDENTE MUDA OS RUMOS DA POLITICA
Geraldo Weminghaus empregou um novo jeito de administrar a cidade

JARAGUÁ DO SUL

Na madrugada do dia 9
de fevereiro de 1999, um aci
dente automobilístico tirou a

vida do prefeito Geraldo Wer

ninghaus, 66 anos, e acabou
mudando os rumos da politi
ca jaraguaense. O assunto foi
manchete do O Correio do
Povo na edição do dia 12 de

- fevereiro daquele ano.

O velório, na - Arweg, foi

'acompanhado por milhares
de pessoas, entre as quais au

toridades como o então vice

governador Paulo Bauer e o

senador Jorge Bornhausen,
ambos do PFL, mesmo parti
do do prefeito. O enterro foi

- seguido por cerca de duas
mil pessoas, num silêncio

quase que absoluto, 'inter
rompido por aplausos na Rua
Quintino Bocaiúva. Geraldo
era conceituado como prefei
to empresário que mudaria a

maneira de fazer política na

cidade. Até hoje é referência
nos dois setores.

Em 1961, Werninghaus
ajudou a fundar a Eletromoto
res Jaraguá Ltda CWeg), ocu
pando o cargo de diretor de

produção até 1973, quando
foi eleito membro do Con
selho de Administração. Em
1979, tornou-se diretor vice
presidente de Operações,
passando a diretor· da Weg
Motores em 1986.

Foi também um dos funda
dores do Corpo de Bombeiros
Voluntários e do Beira-Rio Clu
be de Campo. Antes de falecer,
ainda inaugurou os Centros de
Educação Infantil Elza Behling
e [ader Marcolla, diversas pon-

, tes e a Casa da Serenidade.

CAROLINA TOMASELLI

-

REPRESENTAÇAO LEGISLATIVA
Se hoje a região reclama da falta de representatividade por

não ter elegido deputados, há dez anos a realidade era outra.
No alto dos seus 102 mil habitantes, Jaraguá do Sul contava
com um deputado federal e um estadual. Eleito com 47.890 vo
tos em 1998, omédico neurologista Vicente Augusto Caropreso
(PSDB) assumiu uma vaga na Câmara Federal. Na Assembleia

Legislativa, o ex-prefeito Ivo Konell, então filiado ao PMDB e

reeleito com 21.151, defendia os pleitos do Vale do Itapocu.

Geraldo

Werninghaus
com o ex

prefeito Durval
Vasel (PTB).
e, abaixo,

com a equipe
do primeiro
escalõo da
Prefeitura
r

t

FOTOS ARQUIVO OCP

Prefeito em uma

das reuniões

políticas com

lideranças dos

partidos que
integravam a

administraçõo
municipal

LíDERES POLíTICOS SÃO OS MESMOS
Assim como hoje, a coli

gação DEM e PSDB também
administrava o município há
dez anos. Corri a morte do pre
feito Geraldo Werninghaus,
do então PFL, assumiu o co

mando o vice-prefeito Irineu
Pasold (PSDB), que é o atual'
vice, com a diferença que hoje
é secretário de Saúde e há dez
anos era titular da Secretaria
de Planejamento.

Mas as coincidências não

param por aí. Atuais secretá
rios também faziam parte do

, primeiro escalão naquele go
verno. A Secretaria de Obras e

Serviços era tocada por Valdir
Bordin, indicado pelo DEM.
O tucano Silvio Celeste Bard
também fazia parte da equipe,
à frente da pasta de Cultura,
Esporte. e Lazer. O hoje contro

lador do município, José Olívio
Papp, era secretário de Admi

nistração e Finanças e Nelson

Klitzke já comandava o Samae,
No Legislativo a situação se

repete. Além de dois - Adernar
Winter (PSDB) e Adernar Possa
mai (DEM) - ocuparem assento

-

há dez anos, os demais titulares
das vagas também permane
cem inseridos no meio político,
seja em cargos nos governos ou
em funções estratégicas dentro
dos partidos.

Mas se os líderes políticos
de hoje já eram conhecidos há
dez anos, a diferença estava na

relação entre eles. Naquela épo
ca, a prefeita Cecília Konell e

seu marido Ivo eram filiados ao)'
PMDB e, portanto, adversários
políticos dos pefelistas e tuca

nos. Em 1996, o ex-prefeito se

candidatou à majoritária, em

coligação com o PPB, do então
vereador Moacir Bertoldi. Foi
derrotado por Geraldo Wernin

ghaus com diferença de cerca

de mil votos:'

ELEITO TRÊS VEZES
EM QUATRO ANOS
O empresário Geraldo Wer

ninghaus iniciou sua carreira
na vida pública em 1992, quan
do se candidatou à vereador
pelo PFL, e foi eleito com 1.794
votos. Dois anos mais tarde,
concorreu a deputado estadu-

. al, se elegendo com 20.752 vo

tos. Em 1996, encabeçou chapa
majoritária da coligação ''Acerta

Jaraguá" (PFL e PSDB), obtendo
22.356 votos.

Pasold chora a morte do pre.feito
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NÚMEROS

JARAGUÁ DO SUL

Como era viver em [ara
'guá do Sul quando a cidade
tinha quase 30 mil habitantes
a menos? Basta você voltar um
pouco na história para saber.
É suficiente buscar as referên
cias ou lembranças decorren
tes do início da década. Sim,
há cerca de dez anos, o muni

cípio possuía, segundo o IBGE

(Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística), somente
108.489 moradores.

Frente aos mais de 130
mil existentes atualniente, as

diferenças provocadas pelo
aumento populacional são gri
tantes. Em 2002, por exemplo,
a frota de veículos em circula
ção pelas ruas jaraguaense era

.

composta por 46.860 unida
des. Hoje ela superou a mar

gem dos 80 mil automóveis.
Outra mudança de cená

rio está na economia. No ano

2000, conforme dados do Mi
nistério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior,
o saldo da balança comercial
da cidade era de US$ 65 mi
lhões e 484 mil. Desde então,
as exportações só cresceram e

impulsionaram a soma final.
Antes mesmo de fechar 2009,
o resultado já supera o ante

rior em mais de 400%.
As relações humanas tam

bém se alteraram ao longo des
te início do século 21. Os ca

samentos saltaram de 531, em
1999', para 765 no ano passado,
assim como o de separações e

divórcios. 'Eles foram de 206 a

368. Com um ritmo pouco me

nos acelerado, a quantidade de
nascimentos foi de 1.998 para
2.080. Já o de óbitos, que na

época contabilizou 532,'pulou
à casa dos 816 ao fim de 2008.

KELLY ERDMANN

NA DÉCADA PASSADA,
A INTERNET BANDA LARGA

<'

AINDA ENGATINHAVA
Há quanto tempo você tem

um computador em casa? Se
a resposta é mais de dez anos,
saiba que faz parte de uma pe
quena parcela da população
jaraguaense. Conforme dados
do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), no
início da década, o município
tinha apenas 4.652 domicí
lios, entre um total de 30.577,
munidos com o equipamento.
Hoje, essa cobertura é pratica
mente inimaginável.

Segundo Maurício Hen

ning, coordenador dos cursos

de Sistemas da Informação e

de Análise e Desenvolvimen
to de Sistemas da Unerj, por
volta do ano 2000, a realidade
era a internet discada com ve

locidade máxima de 56 Kbps.
Agora, pouco se fala nela e a

banda larga já é oferecida .em
até 30 Gigas. 'Ainda estava

engatinhando naquela época
enquanto o processo de priva
tização das telecomunicações
começava", completa.

Com a massificação da in
ternet em alta velocidade, as

preferências de quem navega
pela rede também evoluíram.
Há dez anos, o número restrito
de usuários buscava informa
ções textuais e não conhecia

páginas como Google e, You- .

Tube. Depois dos avanços da

tecnologia, os acessos se con

centram em sites multimídias,
ou seja, que ofertem imagens,
sons e vídeos conjuntamente.

Segundo pesquisa nacio-'
nal, divulgada pelo IBGE na

semana passada, o, número
de brasileiros com acesso

contínuo à internet atingiu 56

milhões de pessoas em 2008,
uma alta de 75,3% na com

paração com os 31,9 milhões
de 2005. A verificação ainda
indicou que a maior parte de

quem habita esse território é
formada de jovens, com idade
média de 27,6 anos. Além dis
so, quanto maior o tempo de
estudo, maior o percentual de
inclusão digital.

ESPECIAl----------

MAIS MULHERES NO MERCADO DE
� ,

TRABALHO E NA VIDA PUBLICA
No ano 2000, Jaraguá do Sul

contava com 108.489 habitantes,
segundo o censo do IBGE (Ins
tituto Brasileiro de Geografia e,

Estatística). Desse total, 44.801
eram do sexo feminino e 27.607

. possuíam algum tipo de rendi
mento. Mesmo sem dados atua

lizados, é unânime a certeza de

evoluções significativas nesses

números..
Conforme Madalena Sonne

nhohl, coordenadora do Núcleo
de Mulheres Empresárias de [a
raguá do Sul, são. poucas as que,
na atualidade, podem se dispor a
dedicar todo o tempo ao cuidado
da casa e dos filhos. "Estamos
cada vez mais assumindo duplas
ou triplas funções", comenta.

Por causa disso, a quantida
de de mulheres gerenciando o

próprio negócio também vem

crescendo. De acordo com Ma

dalena, mesmo aposentadas, elas

permanecem na ativa. Do lado
contrário, há ainda as jovens,
que ano a ano investem mais na

independência profissional e fi
nanceira.

Além da presença no setor

empresarial, elas se firmaram na

administração pública munici

pal ao longo desta última déca
da. Pela primeira vez na história,
a cidade elegeu uma prefeita.
Cecília Konell venceu as eleições
de 2008 com 31.015 votos, repre
sentando quase 40% da totalida
de. Nas mesmas umas; [araguá
do Sul levou Natália Petry à Câ
mara de Vereadores após quatro
anos de trajetória política. Nesta
semana, a professora foi escolhi
da para assumir a presidência da
Casa, fazendo com que, a partir
de janeiro, os dois cargos mais

importantes do Executivo e do
Legislativo passem às mãos de
representantes do sexo feminino.

[2
'"
z

.�
o:
«

.[2
ü

* População conforme censo do IBGE, em 2000

,

EM DEZ ANOS, INUMERAS MUDANÇAS
Além do crescimento populacional, cidade ganhou carros e desenvolvimento

ARQUIVO OCP
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JARAGUÁ DO SUL
EM ESTATíSTICAS

• POPULAçÃo
2000: 108.489
2007: 129.973

• TOTAL DE DOMiCíLIOS
2000: 30.577
2007: 42.466

• RAIO-X *

_.�To=t=al�:
c--�

1=08.489
• De cor branca: 101.031

_0)�.cor .Qreta_: __j._,14�
• De cor amarela: 94
• De cor parda: 5.648
• Indígena: 247
• Sem declaração: 327
• CasadQ�_____ 42.17-ª._
• Solteiros: 40.200
• Desquitados ou separados
_j_tJ.9.i�almente: 2.621
• Divorciados: 1.336
• Viúvos: 3.658
• Economicamente ativos: 59.963
• Mulheres com filhos: 28.617
• Pessoas com algumadeficiência:

11.465
'. Com 'deficiência mental: 1.397
• Com deficiência física: 297
• Com deficiência física provocada
pela falta de um membro: 351

• EDUCAÇÃO
• Pessoas frequentando creche

ou escola: 35.233
• Em cre�c�h�e: �1=.718
• Pré-escola ou classe de

alfabetização: 2.809

,

• Alfa betização de ad u Itos: 334
• Ensino Fundamental: 19.589
-----------,---

• Ensino Médio: 7.242'

_._ Pré-veS!iQ_�ª-r::_ 122
• Ensino Superior: 3.275
• Mestrado ou doutorado: 144

• RELIGIOSIDADE
• Católicos: 80.288
• Evangélicos: ' 25.759
• Espíritas: 390
• Umbanda � candomblé: 15
• Religiões orientais: 72
• Outras: 821
• Sem religião:

__ �___b_046
• Não determinada: 11

• RESIDÊNCIAS
• Total de domicílios: 30.577

,

• Domicílios com coleta de lixo:

29.762
• Com energia elétrica: 30.520
• Com automóve�articular: 19.240
• Com telefone: 14.852

.�Com microcomputador:
' 4.652

• Com micro-ondas: 8.042
• Com geladeira ou congelador:
____� 30.15-ª_
• Com máquina de lavar: 17.420
• Com ar condicionado: 8.106

�m aparel!!.Cl_d�'?_QiQ:_�.224
• Com televisão: 29.367
• Com videocassete: 14.102
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EM DEZ ANOS
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DA BASE ATE
"-

A EXCELENCIA
EsPorte em Jaraguá do Sul vive situações

.

distintas, mas é reconhecido internacionalmente
Em 1999, começaram em [ara

guá do Sul dois trabalhos distintos
.

e que estão dando frutos até hoje.
A administração municipal come
çou a investir pesado no esporte de
base e hoje a cidade é referência no
Estado em modalidades como bas

quete, vôlei, atletismo e natação. Já
a iniciativa privada criou um time
de futsal que hoje é reconhecido
no mundo inteiro.

No futebol, paixão maior do
brasileiro, o destaque foi o cres

cimento da Liga Jaraguaense. Em
1999 cerca de 200 atletas disputa
vam as competições promovidas
pela entidade, hoje já passam de
4,5 mil. A única coisa que não mu
dou muito foi no Juventus. O time

segue na mesma montanha-russa,
embora termine a década na elite
do futebol catarinense.

TRAJETÓRIAAO
TOPO DO MUNDO

O futsal evoluiu muito nos úl
timos anos, ganhando cada vez

mais visibilidade. E [araguá do·
Sul tem certa parcela de "culpa"
nessa história toda. Quem nun

ca viajou para outra cidade e se

deparou com a seguinte situa-

ção: "você é de Jaraguá do Sul,
a terra da Malwee e do Falcão?".
Esse reconhecimento começou
há ganhar força há dez anos. Na
época, Caoá Pavanello comprou
uma vaga na Liga Futsal com sete

cheques de R$ 10 mil cada sem

saber como iria cobrir a dívida.

Depois foi atrás de patrocínio e,

felizmente, conseguiu.
Em 1999, o time era chamado

de Breithaupt Futsal. Nessa épo
ca, Osny Matheussi, Sérgio Silva
e Cacá fundaram a Associação
dos Amigos do Esporte Amador e
foram em busca de novos patro
cinadores. Um ano depois a Ca

raguá entrou na jogada e somente

mais tarde a Malwee Malhas ini
ciou os investimentos em marke

ting esportivo apostando firme
na modalidade.

Hoje os sete cheques não se

riam suficientes. Dez anos depois,
uma vaga na maior competição do
futsal nacional custa R$ 500 mil.
"Fomos com cara e coragem. Nós

imaginávamos disputar uma Liga.
Nacional por dois a três anos, de

pois fomos ganhando títulos.' a
coisa ficou maior e não temos mais
como parar", descreve Cacá.

PIERO RAGAZZI

Logo depois da saída do técni
co Maneca, o diretor de futsal da
Malwee sondoli Marcos Moraes, o

Marcâo, que estava no comando
do Banespa, para o cargo, mas ele
não quis vir e indicou o amigo de'
longa data Fernando Ferretti. Anos
mais tarde os dois viriam a traba
lhar juntos pela Malwee.

Em 2002, o time iniciou uma es

tratégia que deu certo. Começou a

busca por grandes-nomes da moda
lidade para dar visibilidade à marca.
O primeiro deles foi Manoel Tobias,
considerado na época o melhor jo
gador de futsal do mundo. "Sem

pre foi urna vontade da diretoria da
Malwee ter urn jogador famoso para
chamar público e dar destaque na

mídia nacional", conta Cacá.

Depois de Tobias a bola da vez
foi Falcão. O craque das quadras.
veio para a equipe com a inten

ção de ficar uma ou duas tempo
radas, mas gostou tanto que aca

bou não indo embora. "Tobias era
muito caro. Quando trouxemos o

Falcão ele ainda não era o melhor,
mas estava se destacando no Ba

.nespa", revelou Cacá.

GENIELLI RODRIGUES

ARENA DEVE PASSAR
POR TRANSFORMAÇÃO

Para 2010, Cacá projeta uma Malwee ainda
mais audaciosa. Além de cuidar muito bem do

plantel, característica marcante na equipe, a

diretoria da Malwee quer melhorar a infraes
trutura. Ele e os representantes do clube enca

minharam para o Ministério dos Esportes um
projeto intitulado: "Modernização da Arena".

O projeto prevê dentro da Arena uma aca
demia de última geração, um Centro de Trei
namentos e de recuperação de atletas (nos
moldes do que já existe no São Paulo), além
da quadra de madeira, ônibus personaliza
do, van e micro-ônibus. No projeto todas as

categorias de base serão comandadas pelo
clube com alojamento para novos talentos
no futsal. "Queremos profissionalizar ainda
mais e movimentar todo o futsal da micror

região", A expectativa é que a modernização
da Arena inicie em fevereiro e custe cerca de
R$ 5 milhões.

No próximo ano, Arena deve receber
investimentos de R$ 5 milhões

o CORREIO DO POVO OSABADO, 19 .DE DEZEMBRO DE 2009

o primeiro grande craque a vestir a camisa
de Jaraguá foi Manoel Tobias (acima), hoje

as atenções se voltam para Falcão
PIERO RAGAZZI

MALWEE DE
ONTEM E DE HOJE

A principal diferença da equipe de ontem

para a de hoje, para Cacá Pavanello, é o profis- .

sionalismo que foi sendo construído ao longo
dos anos. "Posso afirmar com toda a certeza

que temos o time mais profissionai do Brasil",
diz Cacá, apontando a boa estrutura para trei
nos a Arena Jaraguá e o plantel de colocar in
veja em qualquer time.

Para o dirigente, a Malwee tornou-se um fe
nômeno e pelas cidades onde passa vira atração.
"Os ginásios ficam pequenos quarido jogamos
fora de [araguá do Sul. Por aqui o time virou

paixão. Uma decisão de [araguá do Sul tem até
cambista. Nosso time tem status de futebol de
campo, pela torcida, estrutura, número de cami
sas vendidas", apontou, informando que amédia
de venda anual de camisas oficiais é de 15 mil.
"Tem time de futebol que não vende isso".
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acabou sendo rebaixado. Agora,
às vésperas de voltar à elite do
futebol catarinense, vive uma ex-

pectativa de incerteza, mas mes
mo assim positiva.

O presidente lldo Vargas
sequer cogita a hipótese de
não participar do campeonato,
mas ainda não tem a definição
de patrocínio. O que atrasa a

formação do plantel e o início
da pré-temporada. Mesmo as

sim, os planos são audaciosos.
"Queremos conquistar a vaga
para a Série D", diz o dirigente.
Para isso, basta ficar na fren
te de Metropolitano, Brusque,
Atlético de Ibirama e Imbitu
ba. Vargas ainda acredita que
pode ter mais investimento
do empresariado local. "Falta
o pessoal reconhecer a grande
paixão. do trabalhador da nos

sa região pelo futebol profis
sional", acredita.2008, o time recebeu patrocínio

do O Correio do Povo, mascomo
ainda acumulava muitas dívidas JULlMAR PIVATTO Em 1999, Juventus mudou de nome poro Jaraguá, tentou subir por dois anos e fechou os portos em 2000

LIGA JARAGUAENSE TEM

EVOLUÇÃO SIGNIFICATIVA
O melhor exemplo de crescimento no crescimento do nosso futebol foi o fato

esporte deu-se com a Liga Jaraguaense de dos clubes entenderem que era preciso
Futebol. A Malwee Futsal, hoje referência se reestruturar, Hoje temos mais de 30
mundíal, é resultado de um trabalho íní- equipes disputando todas essas com

cíado ainda na década de 90. Mas com a petições", afirma Tomazelli.
LJaF, a participação da população aumen- Hoje, com o comando do ex-árbitro
tau consideravelmente. Jerri Luft, a Liga fechou o ano com dinhei-

Quando assumiu a entidade em ro em caixa, está em uma sede mais bem
2000, Rogério Tomazelli instituiu o es- estruturada na Arena Jaraguá e promete
tatuto oficial da entidade e começou a mais novidades para 2010. Entre elas, um
investir mais em competições. Segun- calendário maior, que inicia no primeiro
do ele, na época cerca de 200 atletas semestre, com os clubes da Primeírona se

participavam dos eventos e hoje são enfrentando em turno e returno. A inten
mais de 4,5 mil, entre os campeonatos ção é que a competição ganhe ainda mais
da Primeirona, Segundona, Escolinhas, em qualidade e se firme como uma das
Sênior e Feminino. "O que levou ao cinco melhores do Estado.

PIERO RAGAZZI

JUVENTUS VIVEU ALTOS E BAIXOS
'lricolor agora espera voltar com tudo à elite do futebol catarinense

;EJ_

NA FME O PROBLEMA
,

MAIOR AINDA E O MESMO
Quando presidente da FME, Lu

deritz Gonçalves Filho foi um dos

responsáveis pelo fortalecimento
no trabalho de base. A ideia do en

tão prefeito Irineu Pasold era inves
tir na garotada e deixar o profissio
nal para a iniciativa privada. Deu
certo. Nos anos seguintes, Jaraguá
do Sul foi bicampeão da Olesc

(Olimpíada Estudantil Catarinen
se), competição para atletas com

idade até 16 anos. Aquela geração
continuou brilhando nos anos se

guintes e hoje temos modalidades
que estão entre as mais fortes do
Estado, como vôlei, basquete, fut
sal e atletismo.

No setor de eventos, foi dada
continuidade aos eventos tradícío
nais, como o Varzeano e o Aberto de
Futsal. Ambos seguem funcionando
a todo vapor e 'já fazem parte do ca

lendário domunicípio..
Mas um dos maiores problemas

da época persiste até hoje - a falta
de locais adequados para treinar. '�
gente gastava muito com aluguel e
tínhamos projetos para construção
de um centro de treinamentos, mas
não saímos do papel por falta de
dinheiro. Hoje vejo várias moda
lidades com o'mesmo problema",
lembra Luderitz.

De 200 atletas em 1999, hoje sõo cerca·de 4,5 mil disputando os campeonatos do Ligo Jaraguaense

Desde a fundação, ainda
como amador, o Juventus sem

pre viveu numa montanha-rus
sa. Entra ano e sai ano, o time
sofre com falta de verba, incer
tezas quanto ao plantel, mas

mesmo assim possui uma das
melhores estruturas físicas do
interior do Estado. Em 1999, o
clube fechou uma parceria que
deu o que falar. A Radix pro-

.

metia investimento alto e ne

gócios com futebol espanhol e
italiano. Na época, até um trei
nador espanhol apareceu aqui.
Avelino Villar tinha passagem
pela base do Celta de Vigo, mas
ficou apenas 38 dias e sequer
estreou na Segunda Divisão do
Catarinense daquele ano.

O Tricolor não subiu, fato
que se repetiu em 2000. Depois

- disso, o time parou as ativida-
des e só voltou em 2004. Em

Ganhamos a Arena [araguá,' o
que foi um grande passo, mas hoje
o espaço é utilizado apenas pelo
handebol, pelo xadrez, pelo fut
sal e pela recém-criada equipe de

ginástica. Já a pista de atletismo,
inaugurada ano passado, nunca foi
usada pela equipe, que segue trei
nando no Baependi.

O secretário de Turismo,'Cultura
e Esporte, Ronaldo Raulino, entende
que o problema continua. Mas ele
diz ter três projetos em Brasília em

busca de aprovação de recursos. O

primeiro é para finalizar a pista de
atletismo, o segundo para um centro
de treinamentos no mesmo terreno
e para uma piscina ao lado da .Are
na. 'Além disso, queremos construir
ginásios em todos os bairros", disse
Raulino, salientando que, em 2010,
a prioridade será levar lazer para
todos os cantos da cidade. ''Vamos
criar competições como dominó, ca
nastra e futebol de areia, além de tra
zer ainda mais eventos para a Arena

[araguá", afirmou.
Sobre as equipes de rendimen

to, a continuidade acontecerá natu
ralmente, como vem acontecendo
nos últimos anos, mas a cobrança
por resultados também aumentará
em 2010.
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PRIMEIRO PAGAMENTO PARADEPOISDOCARNAVAl:

CRÉATIVE TECHNOlOGIE

��
CITROEn

CITROEN XSARA PICASSO
FRANÇA BRASIL
4 AlR BAGS+BANCO DE COURO
+RODA DE LIGA LEVE+CD/MP3'

CITROEN C4 PALLAS GLX
AUTOMATlCO
AIR BAG DUPLO+FREIOS ABS
+RODAS DE LIGA LEVE 16"2

CITROEN C4 GLX FLEX 2010
AIR BAG DUPLO+FREIOS ABS
+CD/MP32

"R$S2.990: T.
COM .. R$2,OOO EM 24X

RODAS DE LIGA LEVE 16'

CITROEN C4 PICASSO 2010
7 AIR BAGS+FRElOS ABS+CÂMBIO
AUTOMATICO SEQUENCIAL COM
TROCA NO VOLANTE+PARA-BRISA
PANORAMIC02

'

"R"$79.990:.",.,,.0·S5 990" TAXAR$ • , EM36X "-'°'63 990' TAXAR$ • , EM24X

1-Preços. vista, nêc incluem .... , seguro e opcoreis, ;;.", troca, vélídc apenas para os ";culos aqui anunciados, ImhaC_Okm 09/1 0, 2 - �sC<)ntidos ne',,,,anunóo séc intransleriveis e não pod•..., se, convertidosem espéée. Náoser.l concedidode.conto novalor hnal do '-"ÍCU�' 3 - Financiamento "",lJ",do pelo

Banco_ JCitrcên com 20% de entrada e.satdo em 60 meses coro taxa de 1,45% a.m. para primeiro pagamento em 90 dias após a assinatura do ooreatc. 4 -leasing realizado pelo Banco PSA. Para Xsara Pcassc, 60% de entrada e saldo em 36X com taxa zero; para C4 Palias e C4, 60% de entrada e seldo em 24X com taxa. zero. TC R$
B28,OO. Con�ra aCETem uma de nossas concessionárias. 5 � 2 anos degarantia sendo 1 pelaGcoên do Brasil e 1 peta teMonde, confonnecontratoassinadoentredienteecoocessionária. 6 -Imagens meramente ilustrativas. Pl'omoçao válidaaté 19/12/2009 ou enquantoduraro estoque.

-

-,

, ,

L- , ,
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NOVELAS
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CRÔNICÀ

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

Conto de Natal
Ele queria carregar outro tipo de saco. Mais pe

sado, resistente, vermelho. Mas querer é sempre
urn verbo traiçoeiro. Mas no prazeroso espaço do
sonho, ele tinha urn saco vermelho, e até urna fa
mília. Mas quando se viu no reflexo de uma loja de
sapatos, percebeu que mal tinha dentes, e carrega
va urn saco de lixo. Ter dentes já seria urn avanço,
poderiamorder as carnes duras que achava.

- Ei, ei, ei... O que tá fazendo aí?
- Separando o lixo ...
- Não, não, nem vem ... Vocês fazem uma

bagunça do cacete e fica uma fedentina aí em
baixo da lixeira, e eu que tenho de limpar, sai
fora ...

- PÔ, vai regular lixo: ..
- Não é questão de regular, pega aqui um

real e dá o fora ... Peraí, pronto, pega dois pila, é
Natal, assim você pode comprar uma cachaça
e encher o rabo, pronto ...

- Eu não bebo, senhor...
E se afastou com a nota de dois reais na mão

e um saco de lixo cheio de latas de refrigeran
tes e cerveja na outra. O Natal era sempre legal,
sobrava chester, tender, peru, e muitas latinhas,
muitas ... o Natal só perdia para o réveillon, quan
do realmente podia fazer seu décimo terceiro, e

pagar a Judite, que tambémmorava na ponte, por
urn pouquinho de diversão.

Ele pensava em mudar de cidade, achava
que novos ares lhe fariam bem, a coisa estava
ficando complicada. Semana passada perdeu
mais uma rua, e ganhou um olho roxo. Os mais
jovens usavam a força para ficar com as me

lhores ruas, com as avenidas e bairros nobres.
Cada vez mais ele era arremessado R,ara a peri
feria, para o lixo escasso, onde havia também
os grandes ratos, com quem não podia compe
tir. Competir. Essa palavra já não lhe cabia. A
'palavra que melhor lhe cabia era sobrevivên
cia. Palavras.

- Por que você não sai das ruas?
- São as ruas que não saem demim - respondia.
Ele estava sem beber há dois anos, pois sabia

que se continuasse a beber entraria em rota de
colisão com a morte. E amava a vida, não queria
papo com a senhora da foice, ainda não. Amava
o Natal também. Gostava de sentar nas calçadas
e escutar os barulhos que vinham das casas, os
risos fáceis, aalegría desmedida. Isso sempre lhe
dava alento. Talvez um dia ele pudesse arrumar

os dentes, comprar uma roupa de Papai Noel, e

sair por aí, pegar urnas crianças no colo. Gostava
de crianças, algumas até conversavam com ele,
entre as grades muradas, até as mães chegarem
com o discurso de "não fale com estranhos".

Em alguns natais. passados, pessoas saíam
de suas casas e lhe davam comida, num prato,
e da boa, além de refrigerantes, mas isso já faz
tempo, pensou. As pessoas eram boazinhas por
um ou dois dias, nem o enxotavam do lixo. Mas
ele sentia que algo estava mudando, as pessoas
pareciam cães raivosos hoje em dia, sempre ros
nando. Ele queria receber um abraço de alguém
neste Natal, qualquer pessoa, urn calor qualquer.
Mas recebeu o açoite da solidão, e mesmo assim
sorriu, por um bom tempo, olhando as estrelas,
e pensando que o Papai Noel poderia passar por
ali, com o trenó e suas renas, e levá-lo dali. Mas
nada aconteceu, como sempre, e ele ficou um

bom tempo tentando lembrar de seu nome.

CINEMA

·JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithoupt 1
• Avotor (leg) (14h30 - todos os dias)
(17h40, 20h50 - ser, sob, dom, seg, ter, quo)

• Cine Breithoupt 2
• Atividade Paranormal (leg)
(17h, 21 h30 - sex, sob, dom, seg, ter, quo)
• lua Novo (leg)(14h30 - todos os dias}
(19h - sex, sob, dom, seg, ter, quo)

,

• Cine Breithaupt 3
• 2012 (leg) (15h - todos os dias)--__,
(18h, 21 h - sex sob, dom, seg, ter, quo)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Avotor (Dub) (14h - todos os dias)
(17hl0, 20h30 - sex sob, dom, seg, ter, quo)

• Cine Cidade 2
• 2012 (leg) (18ft, 21 h - sex sob, dom, seg, ter, quo)
• Planeta 51 (Dub) (10h30 - sex) (14h15 - todos os

dias) (16h - sex, sob, dom, seg, ter, quo)

• Cine Mueller 1
• Avatar (leg) (13h, 16h15, 19h25, 22h30 - sex, sob)
(15h - dom, seg, ter, quo, qui)
(18h20, 21 h30 - dom, seg, ter, quo)

• Cine Mueller 2
• 2012. (leg)(15h50, 21h15 - sex, sob, dom, seg, ter,
quo) (16h - qui)
• lua Novo (leg) (13h20, 18h50 - sex, sob, dom, seg,
ter, quo) (13h30 - qui)

• Cine Mueller 3
• Atividade Paranormal (leg) (14h - todos os dias)
(16h, 18h, 20h, 22h -sex, sob, dom, seg, ter, quo)
(16h20 - qui)

BLUMENAU
• Cine Neumorkt 1
• Avotor (Du&)(12h45, 16hOO, 19h10, 22h15-sex, sob)
(14h30, 18hOO, 21hl0 - dom, seg, ter, quo) (15h - qui)

• Cine Neumarkt 2
• Avotor(Leg) (13h, 16h20, 19h25, 22h30..,.sex, sob)
(15h, 1.81120, 21h30- dom, seg, ter, quo) (151115-qui)

• Cine Neumorkt 3·
• Lua Novo (Dub) (16h20 - todos os diaS) (131150, 19h,
21h40-sex, sob, dom, seg, ter, quo) (13h45- qui) _

• Cine Neumarkt 4
• Atividade Paranormal (leg) (16hl O - todos os dias)
(14hl0, 18hl0, 20hl0 - sex, sob, dom, seg, ter, quo)
(22hl0 - dom, seg, ter, quo) (14h15 - qui)
• Encontro de Cosais (Leg) (22hl0 - sex, sob)

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

• Cine Neumorkt 5
• 2012 (Dub) (13h05, 16h05 - sex, sab) (14h45,
17h45 - dom, seg, ter, quo) (13h30 _ qui)
• 2012 Ileg) (19h05, 221105 _ sex, sob)(21 h - dom,
seg, ter. quo) (l6h30'- qui)

• Cine Neumarkt 6
• A Princesa e o Sapo (Dub) (13h20, 15h20, 17h20 _

sex, sob, dom, seg, teç quo) (14h - qui)
• lua Novo (leg)(19hI5, 21 h50 _ sex, sob, dom, seg,
ter, quo) (16h - qui)

LIVRO

Um conto natalino
foro dos padrões
Da encomenda de um conto que deve

ser publicado na manhã de Natal, surge
uma história nada convencional envol
vendo uma carteira perdida, uma mulher
cega e uma ceia natalina. Tudo é virado
de ponta-cabeça. O que é roubar? O que é
dar? O que é uma mentira? O que é a verda
de? Um enredo nem um pouco sentimental,
mas nem por isso· pouco comovente.

DVD

Fantasmas dos
Notais passados
Fred está tão envolvido com sua par

ticipação na produção "O Cântico de Na
tal", onde interpretará o avarento Scroo
ge, que se esqueceu completamente de
comprar os presentes. Caberá a alguns
fantasmas familiares fazer o rabugento
Fred se lembrar do verdadeiro sentido
desta data tão especial.

CAMA DE GATO
Bené tento se reconciliar com Patrícia, mas elo
o expulso do pensão. Ernestino aviso que Dé
bora saiu com Verônica. Torcísio, luli e Glória
estranham que Pedro tenho ajudado Débora.
Davi pede Ulll tempo o Bruno poro pensar no

relação dos dois. Pedro pego o celular de Eu
rídice e decoro o telefone de Débora. Sofia não
dá atenção 00 ouvir Adolgiso dizer que vai sair.
Pedro ligo poro Débora, mos se arrepende e

mente poro seus amigos. Um homem ligo poro
Alcino, falo que está com Débora e exige que
ele vá encontrá-lo. Em seguido, o homem ligo
para Gustavo e combino um encontro com ele
no mesmo lugar que marcou com Alcino. Rose,
Ferdinondo e Julieta decidem levar Gustavo até
o lugar do encontro. Mori conto poro Kátio o

que aconteceu no coso de Alcino_ Gustavo e Alcino
chegam 00 loco I e Roberto coloco fogo no lugar.

CARAS E BOCAS
Simone acuso Denis de tê-lo enganado mais
uma vez e vai embora furiosa. Amorilys revelo
que Renan tem uma doença mental que provoco
surtos. Bionco diz aos pois que não tem mais
dinheiro poro investir no produção dos biscoitos
e eles estranham. Isaac confesso a Toliano que
teme perdê-lo poro Benjamin, agora que ele
não se casará mais. Benjamin diz à. mãe que
ama Totiono e quer reconquistá-lo. Josefa lem
bro que Jacques tinha uma fortuna em obras de
arte no passado e Dirce decide contar o Dafne.
Amorilys diz o Vonesso que só elo pode ajudar
Renan o melhorar. Dafne convido Simone paro
jantar em suo coso e pede que elo avalie o tra
balho de Gabriel como pintor. léo levo Sid ao

desfile e Cássio discute com ele. Gabriel mostra
suas telas poro Simone.

VIVER AVIDA
luciono converso com Tereza sobre o suo ido
poro caso de Marcos e Heleno. Dora acordo
Garcia poro que ele vá poro o como e dá um

beijo nele. Bruno diz o Felipe que pretende se

encontrar novamente com Heleno. Renato fico
animado 00 ver o revisto com seu anúncio. Mar
cos apresento Dr. Kolil poro Miguel e Arione.
Osmar conto poro Helena que Bruno fotografou
um desfile e elo fico surpreso. Felipe admite
poro Bruno que gostou de Renato. lorisso en

sino novos exercícios poro Luciano. Dr. Moretti,
Miguel e Dr. Kolil conversam sobre o coso de lu
ciono. Dora levo Rofoelo poro o colégio, vê lucas
e fica apavorado. Betina questiono Cido sobre seu

novo aparelho MP3 e Gustavo fico nervoso. Miguel
convido Dr. Kolil poro ir à coso de luciano.

PODER PARAlElO
Não há exibição.

BElA A FEIA
Não há exibição.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
dos emissoras).

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------VARIEDADES

DIVIRTA-SE

Castigo no céu
No porto do céu, um anjo recebia três
mulheres:
-Só tem uma condição, o céu é cheio de
patos. Quem pisar nos patos irá receber
um castigo!
A moreno pisou, e ganhou de castigo
um homem horroroso. Com o segundo,
foi o mesmo coisa. A terceiro mulher
não pisou em nenhum, e recebeu de
recompenso um homem lindo.
Extasiado, exclamou:
-O que eu devo ter Ieite.pum receber
uma recompenso dessas?
O homem respondeu;
-Você eu não sei, mos eu pisei em uni pato!

SUDOKU

Kate Moss eleita
mais bem vestida
A escolho foi dos leitores do revisto
de modo "Vogue", uma dos mais
conceituados do mundo. A modelo,
que teve um romance intenso cem o

ator Johnny Depp entre 1994 e 1998,
. foi eleita o mulher mais bem vestida
do década. Ela ficou na frente de
Gwyneth Paltrow, segunda colocado
da lista, Nicole Kidman e Charlize
Theron. Chloé Sevigny e Sarah Jéssica
Parker também estão na lista.

Melanie Griffith
,explica ,bematoma
De acordo com o site de celebridades
"TMZ", o hematoma próximo ao olho
direito de Melanie Griffith foi resulta
do de um procedimento cirúrgico para
remover estágios iniciais de côncer de
pele no rosto. A dúvida sobre a marca

no rosto da atriz pairava no ar desde
o sábado, 12 de dezembro, quando
ela foi fotografada com o olho roxo

'

saindo de um salão de beleza em

Beverly Hills, nos EUA.

SOBRE O J060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. Ó objetivo
é preencher um quadrada 9x9 com números de 1 a 9,sem
repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

r-w;éa
Charlene.
toda

encolhida de
frio! Ela é o

amor da vida
de Jussara
e Jefferson
Alberth

KO�

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO

,

" .. ÁRIES
I' (20/3 a 20/4)

G.raças à influê�
CIO da Lua, voce
se sentirá mais

integrado ao seu universo.
Parceria com colega experiente
trará progresso. A distância será
um de seus maiores obstáculos
no amor. Hoje, vai descobrir um
prazer diferente de viver.

,

TOURO
(21/4 a 20/5)
Coloque suas

energias em algo
produtivo: novos

projetos podem ser consolida
dos. Cuidado com desentendi
mentos na vida o dois. Enfrente
o dia com mais entusiasmo e

impressionará alguém que pode
fazer.a diferença no seu futuro.

Presença de sol e calor. Chuva típica
de verão, entre a tarde e noite, e vento � Fases da. lua
fraco a moderado com rajadas. CHEIA MINGUANTE NOVA NASCENTE

� Jaraguá do Sul e Região O 2/12 ')) 9/12 .16/12 � 24/12

HOJE . DOMINGO

6'
SEGUNDA

6
TERÇA

Mí�:200� . MíN: 18°C MíN: 19°C Mí�:200c6MAX: 2JOC MÁX: 31°C MÁX: 34°C MAX: 31°C

Nublado Nublado com sol Nublado com sol Nublado com sol
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ANIVERSÁRIOS

19/12
Adriana Scherer
Alan Marcilio
Andressa M. Hille
Carlos A. Guths
Cleonice Gacho
Davi Pires
Eliane S. Buzarello
Estela S. de Campos
lIete Bauer
Inês Kron
Iso Giese
Ivo da Costa
Jefersson G. Jurck
Jonas M. Schneider
Julio C. Strecker
Laerte A. R�mos Filho
Lurdes B. M. Spezia
Maiton R. Girola
Marielly C. da Silva
Mario Mokowa
Mateus Volpi
Mikael Eduardo
Paollô M. T. Boiko
Rafael A. Chibicheski
Rafael C. Ferreira
Rosilene E. S. Poerner
Victor Imroth
Vivian R. Rossa
Zulnia Moraes

20/12
Adelaide F. Klitzke
Alfredo A. Hoeft
Anderson Schwirkowsky
Antonio Flomski
Bruno Baucke
Carla C. Ruysan
Carlos R. Hermes
Cleyton Cirico
Daniel Meneguelli
Daniele Gandolfi
D.jonata C. dos Santos
Eduardo-Corre0
Elisangela Wolf
Gilson C. Schmidt
Glaci R. Runke
Isalete Dumes
Jair Luiz Gerent
Janaina Stringari
Jean C, Depieri
Jose M. Morotti
Maicon GuthS
Maria T. Henn Kong
Marildo Bier
Motheus R. Lise

. Moacir Losi Junior
Nicolas H. Poffo
Rafael da C. Diefenthaler
Rafael H. Mundi

. Raimundo Jungton
Rosecler S. Todt
Rosema Strelow
Vanessa Bilen
Vilson Doge

)(
�MI� � LEÃO

#UBM �
SAGITÁRIO

."
AQUÁRIO

(21/5 a 20/06) � (22/7 a 22/8) (23/9 a 22/10) (22/11 o 21/12) (21/1 a 18/2)
Poderá concretizar � A Lua deixa você Quanto mais você . Estará mais recep- Com a Lua no seu

projetos que você � mClis sociável. se identificar com ( - tivo à mudança, signo, você sentirá
tinha em mente, É hora de dar a a carreira, melhor Entretanto, o o reflexo de suas

mas suas necessidadl1s afetivas devida importância à ajuda que será o seu desempenho. Por parecer de gente mais madura . ações, podendo obter'; reconhe-
podem bater de frente com os os outros oferecem. No amor. há outro lado, há o risco de ter que pode vir a calhar. Boa fase para cimento do que tem realizado.
seus interesses profissionais,

.

sinal de inconstância. Procure sacrificar sua vida amorosa. se desligar do passado e das Sentirá segurança, mas nem

devendo dor prioridade a um dos aprender a ouvir sua voz interior Cuidado com intrigas. Melhore relações tensas. Procure obser- tudo serão flores no vida afetiva.
dois. Faça disso mais um cami- poro que decido por quem seu os seus relacionamentos, em var melhor seus sentimentos ao Descobrirá que ideias contrárias
nho para o amadurecimento. coração bate mais forte. especial com amigos íntimos. falar sobre suas emoções. só enriquecem os relações.

,_, '" CÃNCER

IlfW-
61 ti ESCORPIÃO

�
CAPRICÓRNIO PEIXES

�.� (211� o 211�) (23/8 a 22/9) '*' (23/10 a 21111) (22/12 o 20/1)

..." (19/20.19/3),," "/
Pode ter êxito ao \".,::....��::/ Fora do centro A Lua aumenta Você demonstrorár::.•-·:;;, Tudo que tuJo do �;���::�: 'corriqueiro vai se dedicar a uma .... das atenções, terá sua capacidade maior necessidade

atrair o seu interes- atividade social ou ( �. maior liberdade de avaliação, po- de silêncio e re-.._,

se. Náo tenha medo .de investir que esteja voltada à comunida- para agir ao seu dendo perceber com facilidade flexão, o astral revela uma fase
em projetos inéditos. Os com- de: Tente-se libertar do passado modo. O ciúme, seu ou de quem o valor dos coisas. Não deixe a de grande amadurecimento. Não
promissos de trabalho podem e dar uma nova direção a suo ama, pode prejudicar o relação i,nconstância abalar a paixâo. deixe que o clima de competição
interferir no relacionamento a vida amorosa. Aprenda a con- ,o dois. Não tenha medo nem fujo E hora de definir o que quer. se prevaleça na relação com seu

dois. A energia do dinheiro está quistar um objetivo para depois dos desafios. Este é um bom dia não planejar seus passos pode par. Coloque-se à disposição de
vinculada ÍI da auto-estima. estabelecer outro. para pedir favores. acordar onde,não queria estar. quem precisa do sua ajuda.
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A MEU/DR OpÇÃO
EMGAMES E INFORMÁTléA.

JJOJfFJJYJlJJJJE:. fJJJMJfA lFIfAAiffJfCJSfJI. 113ff!J�!Ef!./fúIfft)) fflRE::4ff_��11 - Ji01WUf: SHOPPiNG CIDADE DAS FLORES FONE:41 3025.4849

NorA IJJJA EM JABAGUÃ: SHOPPING BREllHAUPT FONE: 47 3055.0292
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Ângela Moreira
fez um treinamento

.

em janeiro em

marketing
internaciona I

• •

laje n

Profissionais que
trocam as férias por

cursos de qualificação
têm mais chances de

ascensão

Página 7
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olho no mercado> fique por dentro,

Editora: Fundação SM e Organização
dos Estados Ibero-Americanos

Categorias: Pesquisa
Páginas: 64
Site: www.edicoessm.com.br

A Fundação SM e a Organização dos
Estados Ibero-Americanos realizaram,
no início deste.ano, uma pesquisa
com 15 mil educadores a respeito do

que pensam sobre os primeiros anos
da carreira. O resultado desse estudo

está no livro "A formação e a iniciação
profissional do professor e as

implicações sobre a qualidade de

ensino", disponível na web. Segundo
os participantes, é preciso.valorizar a
educação no país.

FOTOS DE ODIVAL REIS

o QUE USAR NO TRABALHO: BLUSAS

" li
I é usar blusas com decotes discretos e

cores neutras, como o preto. Dê preferência
aos modelos que cobrem a barriga.

-

Evite blusas que deixam a barriga de fora. No
mundo corporativo, quanto mais formal for o

traje melhor será a avaliação profissional.

EXPEDIENTE
• Coordenadora:
Patrícia Moraes

• Programação Visual:
Bianca C. Deretti

• Textos: Agência O Globo
• Comercialização:
O Correio do Povo

(47) 2106-1919

tll�aragu�do,Sut R '+Oasenhlst8 emProdl..ltosde M()�a
rf

.• dor de Moldes e oupas I ú
. , ,

ccn �c�l�naMeGânlCO I Eletricista de !nstalações Ind�s�nals .

OesenlllSla .

.

\ I F ador Mecamco .

Eletrônica de Manutenç�o Indus�na , resm Geral \ Programador de Computad�(.
Mecânico de Manutençao de ,Maquinas e d e Redes Locais \ Torneiro Mecamco

•

I Suporte e Manutenção em Mlcrocomputa ores
.

Autorizado pela Secretaria do Estado e da Educação e Desporto - Portaria N° E/164!SED 25/10/99.

Oferece Cursos de:

• .:Mas50terayia Orientai
• Acuyuntura

• Qí ÇJong I '](,ü Chí Chuan.
• Ref{exo{ogíal .Jtu!icu{oterayíal Korvo 500jí Chim)

• Shi a: shu.
.

• 'Pedras Quentes
• Bamhoo Massagem

• 'Ventosa Terapiapi 'Estética
• :Feng Shui

Regional - Jaraguádo Sul

Rua: Marechal Deodoro da Fonseca N° 776 Sala 06 Fone: 473371-0339
Jaraguá do Sul - Santa Catarina. E-Mail: imojaragua@hotmail.com

www.medicinaoriental.com.br
www.universidadeabertaímo.com

Outras Regionais: Balneário Camboriú F. 47-3264-9069! Joinville-ETOSC F. 47-3026-3370

Blumenau: F. 47-3378-1563/ Clinicá Green Bel! Fone: 47 3363-9500 I SP F. 13-3448-5057
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o CORREIO DO POVO 19/20 de dezembro de 2009 Talento & SU,CESSO o seu guia profissional

es que 'queimam o filmeAtitu
Líderes não toleram atrasos, falta de diálogo, desmotivação e

trajes inadequados na equipe

Engana-se quem pensa comunicação verbal cortês, grosseiro,
que um profissional só Reinaldo Passadori, a impaciente e tantas

é avaliado durante um melhor maneira de outras variações de
.

processo seletivo. No avaliar um profissional atitudes", destaca.
dia a dia, o líder tem o é pela forma como ele Segundo Passadori,
papel de observar os se comunica. "Seja ela quando o líder
colaboradores verbal, corporal ou identifica um
constantemente. Ele escrita. Sua expressão comportamento errado

precisa analisar cada indica a sua relação deve ter uma conversa

funcionário e saber consigo mesmo e com o com o subordinado e

quais são seus pontos exterior. Essa alertá-lo que issopode
fortes e fracos. E comunicação se prejudicar a carreira,
algumas atitudes expressa nas reações pois tal atitude tem-

podem queimar o filme aos problemas e no prejudicado seu

com o gestor, entre elas desempenho. Nas suas desempenho e o

chegar atrasado, não atitudes diárias perante trabalho em equipe. "No
ser comprometido com as tarefas, metas a caso de agressão física
os ideais da empresa, cumprir, pressão por ou verbal, é
ser desmotivado ou prazos e desafios aconselhável orientar a

arrogante, não almejados". É pessoa a procurar ajuda
trabalhar em equipe, importante também psicológica. Situações
manter-se fechado para observar o de falta em excesso,

diálogo e usar comportamento do sem justificativa, e
vocabulário e trajes colaborador. "O chefe venda de informações
inadequados. De acordo pode ver se o podem levar à
com o especialista em funcionário é educado, demissão", comenta ele.

Pobreza atrasa a

educação no país
Pesquisa diz que a dificuldade financeira afeta mais

os alunos do ensino fundamental

Pesquisa divulgada na do atraso no e responsável pela
semana passada pela aprendizado de pesquisa. De acordo
Universidade Federal alunos de escolas com a especialista,
de São Paulo municipais. Nas uma alternativa

(Unifesp) e pelo estaduais, o índice simples que poderia
Centro de Estudos da foi de 44%. A causa ser implantada para
Cultura dessa diferença está resolver o problema
Contemporânea no maior número de é permitir que os

(Cedec) revela que a escolas de nível estudantes fiquem
pobreza.é o fator que fundamental nas com os livros após o

mais afeta o redes municipais de fim do curso.

desempenho dos ensino. "Uma criança "Dessa forma,
estudantes do ensino que não tem acesso a eles podem
fundamental no jornais, livros e consultar os materiais

. Brasil. Segundo o cultura em sua casa didáticos quando
estudo, financiado terá um desempenho tiverem alguma
pelo Instituto escolar inferior ao de dúvida ou quiserem
Nacional de Estudos e outras que vivem em estudar,
Pesquisas um contexto social principalmente se

Educacionais (Inep), mais favorável", diz vierem de famílias
as dificuldades Christina Andrews, menos favoreci��s",
financeiras foram professora do campus afirma a

responsáveis por 58% Guarulhos da Unifesp, pesquisadora.

ANDERSON PRADOjOl-D7-2008

REINALDO PASSADORI: faltas em excesso e venda de informações podem levar à demissão

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
senac

1111Rua dos Imigrantes, 41 O -Vila Rau
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Três homens e um sábio
o COlUtElO no povo

Três homens andavam que já boto a mão na Há pessoas que passam negativos, e não

pelo mundo a procura massa. Estou sempre pela vida e só usam o conseguem'mudar suas
de um sábio que fazendo, trabalhando, corpo físico. Arrebentam- vidas, realizar e ser
pudesse responder mas tenho poucos se de trabalhar. São os felizes.
todas as suas resultados. primeiros que chegam, O sábio quis dizer que só

perguntas. Nos -Eu sou muito pensativo. os últimos que saem, o corpo físico não

caminhos da vida se Tenho muitos estão sempre agindo, resolve. Só a mente não

encontram e chegam pensamentos, muitas mas conseguem pautas resolve. Só a alma não

juntos à presença do ideias, mas não consigo resultados. É o caso resolve.Precisamos
sábio. Ao chegar são implementá-Ias, disse o típico daquele pedreiro globalizar. Unir, juntar os
alertados que cada um segundo. que quer rebocar recursos que Deus nos

só podia fazer uma - Eu sou muito rapidamente o banheiro, deu e utiliza-los de

pergunta. Após pensar, sentimental. Sofri muito. mas quando termina forma equilibrada.
um deles indagou. Vivo preso aos percebe que esqueceu Usar a mente para

-Diga-me sábio. O que sentimentos e fatos os encanamentos e planajar.
devo fazer para ser uma negativos do .passado, precisa refazer parte do O corpo para fazer e a

pessoa completa? falou o terceiro. trabalho, desperdiçando alma para amar.

O segundo interveio e O sábio olhou para os tempo e material. Para fazer tudo com

disse. três e disse: Outros passam pela vida paixão. Tudo com arte,
-Essa pergunta é minha. - Então, se bem entendi, dando ideias. São - beleza e amor.

Eu queria fazer. estamos diante de um campeões de dar ideias.
O terceiro também fala. fazedor, um pensador e Mas eles mesmos não
- Essa pergunta é minha. um sentimental? fazem. Tem ideias para Pivatto, José Celésio
O fato é que após muito - É parece que sim, os outros fazerem. São Tecnólogo em Processos

caminhar, os três tinham respondeu um deles. também chamados de Gerenciais pela
a mesma pergunta. Ao que o sábio, após papagaios. Falam, Uniasselvi

O sábio olhou para os olhar bem nos olhos de falam, mas não fazem. Máster practittioner em
três e perguntou. Como cada um respondeu. Outros passam pela vida PNL pela American

é que vocês são hoje? - Vocês três juntos têm a e choram e reclamam a Board
Ao que o primeiro resposta que precisam. vidatoda. São os Capacitado formador
respondeu. Virou as costas e se foi. chamados "sofrenlldos", pela UFSC

-Eu sou muito ativo. Não O que será que o sábio Vivem presos aos fatos, Consultor-Instrutor e

posso ver nada por fazer quis dizer?' especialmente os palestrante desde 1995

is recursos.Melhores humanos. n
_ TRABALHO.TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. CONSULTORIA. ESTÁGIÓS

. �. II• Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700
II 'I

t. www.grupometa.com
JARAGUÁ DO SUL

OPERACIONAL
CHAPADEAÇO
Desejável vivência na função.
TALHADOR (A)
Desejável conhecimento na função.
TELE-VENDAS

Preferencialmente com vivência em vendas.

ZELADORA

Vivência na função.

Desejável vivência em vendas. superior.
TÉCNICO DE EDlFICAÇÓES
Para atuar no acompanhamento de obras,
elaborar relatórios técnicos.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Preferencialmente vivência na área.

TORNEIRO MECÂNICO
Desejável conhecimento em mecãnica.

CONTRATAÇÃO
PARA JANEIRO 2010

COORDENAÇÂO/TECNICAS
ALMOXARIFE

Desejável1° grau completo.
AUXILIAR DE EXPEDlÇÂO
Desejável noção em cotação, fretes, emissão e

baixa de manifestos de entrega, liberação de
manifestos.
AUXILIAR DE PADEIRO (A)
Disponibilidade para atuar fim de semana.

AUXILIAR DE PANIFICAÇÃO

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO

Preferencialmente vivência na área metalúrgica,
mecânica.

ENGENHEIRO CIVIL

Desejável experiência com obras, desenhos
técnicos e Autocad..

FRESADOR

Desejável conhecimento em leitura e

interpretação de desenhos técnicos e vivência na

função .

MECÂNICO MONTADOR

Desejável vivência em montagem industrial.

NUTRICIONISTA

Desejável superior completo em Nutrição e

habilitação B.

OPERADOR DE CALDEIRA'

Desejável curso e vivência na função.
PINTOR (A) INDUSTRIAL
Vivência na função.
PROFESSOR (A)
Desejável vivência em outros países para
lecionar línguas.
PROJETlSTNENGENHElRO OUTÉCNICOMECÂNICO
Desejável conhecimento na funçãb e curso

VAGAS DE AUXILIAR
DE PRODUÇÃO GUARAMIRIM

OPERACIONAL
ADMINISTRATIVAS

ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO

Compareça a Meta
RH com documento
pessoal é agende
uma entrevista.

Para atuar de Segunda à Sexta, na Vila Rau.

.

AUXILIAR DE PRODUÇÂO
AUXILIAR DE PRODUÇÂO
Disponibilidade para atuar em turnos.

COZINHEIRO (A)
Preferencialmente vivência na função.
PINTOR (A) INDUSTRIAL
Desejável vivência na função.

Suporte do produto CONSISTEM da área contábil
/fiscal, Desejável conhecimento em legislação.

Desejável1° grau completo. Disponibilidade para ASSISTENTE DE VENDAS
deslocar-se ao Vieiras.

.

AUXILIAR DE LIMPEZA
Desejável vivência em Call Center.

AUXILIAR FINANCEIRO
Para atuar na Barra do Rio Cerro, de Segunda à
Sexta.

BORDADEIRO (A)

Desejável conhecimento em contas a pagar e

receber, ensino supericrernContábels.
CAIXA

Desejável vivência em atendimento.

RECEPCIONISTA
Disponibilidade para trabalhar na-Ilha da Figueira Desejável vivência na função ? disponibilidade
COSTUREIRO (A) para fins de semana.
Vivência na função. VENDEDOR (A) EXTERNO
COZINHEIRO (A) Desejável vivência em vendas de material de

Desejável vivência na função. construção.
OPERADOR DE MÁQUINA DOBRADEIRA DE VENDEDOR (A) INTERNO

ADMINISTRATIVA
Conhecimento em máquina digital de bordado.
CONFERENTEA Meta RH deseja

a todos um Feliz
Natal e Próspero
Ano Novo!!!

ANALISTA FINANCEIRO

Superior cursando ou completo. Conhecimento
em informática. Vivência na função.
ANALISTA DE RH

Desejável vivência em cálculos e fechamentos de

folhas, controle do cartão ponto. geração de

impostos, férias.
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carreira de talento

Max
._

2 anos R$ 349,00 R$ 239,00
2 anos R$ 349,00 R$ 239,00
2 anos R$ 349,00 R$ 239,00
2 anos R$ 349,00 R$ 239,00
2 anos R$ 349,00 R$ 239,00
3 anos R$ 349,00 R$ 239,00
3 anos R$ 349,00 R$ 239,00

4 anos B R$ 559,00 R$ 319,00
4 anos B R$ 559,00 R$ 319,00
4 anos B R$ 559,00 R$ 269,00
2 anos T R$ 409,00 R$ 289,00.
2 anos T R$ 409,00 R$ 289,00
.3 anos T R$ 409,00 R$ 319,00
ianos T R$ 409,00 R$ 289,00
2 anos T R$ 409,00 R$ 289,00
2 anos T R$ 409,00 R$ 269,00
4 anos B R$ 325,00 R$ 215,00
7 sem R$ 325,00 R$ 215,00

sex noite e sáb manhã

sex noite e sáb manhã

sex noite e sáb manhã

sex noite e sáb manhã

sex noite e sáb manhã

sex noite e sáb manha

Gestão Comercial

Gestão Pública

Processos Gerenciais

Secretariado

Negócios Imobiliários

Gestão Hospitalar ,

Letras ter e qui noite ".
sex noite e sáb manha

Administração
Administração

noturno

matutino

Ciências Contábeis noturno
Comércio Exterior noturno
Gestão Financeira noturno

Gestão da Produção noturno

Logística noturno

Marketing noturno

Recursos Humanos noturno

Serviço Social sex e sáb

Pedagogia sex e sáb

Tenho 26 anos, sou psicólogo com mestrado completo e estou

fazendo. goutorado, além de ter v�rios cursos fie especialização na

área. Minha família âçhá que nãopreciso de tantos títulos e que estou
fugindo do mercado. Não conconxt, mas não sei mais que

I argumf;ntos U$ar. <3,.
Se você nuncatrabalhou, essa bela

coleção de títulos realmente não
vailhe garantir um primeiro
emprego de altíssimo nível. Càso
seja contratado por uma empresa,
começará mais ou menos por onde

começaría se tivesse apenas
concluído a graduação, devido à
falta de experiência prática. Por

outro lado, se pretende ter um
consultório pqrticular, ou se vê a

pos�ibilidade de seguir uma
carreira acadêmica. os títulos
pesarão bem mais. Portanto, seus

-

argumentos devem partir da
seguinte pergunta: o que você de
fato quer de suá vida profissional?

Obs. Valores Incentivo até 5° dia útiL
Inscrições: Secretaria da Instituição � www.vestibufares.br

Vestibular dia 17/01/2010
Rua Majo! Júlio Ferreira, s/n - Vila Lalau - Jaraguá do Sul.

Marquei minhas férias para fevereiro, comprei passagens e reservei
hotel. Mas meu. chefe decidiu cancelar meus planos, devido a um

projeto importante ql.J€ surgfu. Posso ped.ir que à empresa r�emboJse '

o dinhéiro que gastei?LEA
47 2107·4700

Pedlr, você pode e deve. Porém,
miseravelmente, a razão está do
lado daêrhpresa. Pela$ leis

trabalhistas, a erganízação é que

getermin� o periodo
...
ern que o

funcionário sairá de férias. Imagino
que tenha comunlcado a seu-chefe

que sairia em fevereiro e el.e tenha
concordado. Mesmo assim, a

" deciSãÔ dele de. cancelar sOas
férias tem amparo legal.
Moralmente, tem toda razão.
Legalmente, lião.

Tenho 24 anos, moro em Fortaleza e sou formado em jornalismo.
Comoaqui não há oportuni(1ades, estou.pensando emmemudarpara
São Paulo, onde omercado émais promissor. JOTA '

� Aélministíração - �QtlI!'u�ll'cim Bxfe'fii�,

At:t�ini'stll'a�ão - fjflal1l�as
Adrniflf$tra!C}ã0 .. NJ'arleljng
Aâmiaisttta'Ção - _eGt.lIl'SaS IatiM1ranas

&iê'1!íeias CSofl'tãlJeis
Gt>maanieaqão So�ia� - P'tt16t'içidaije e ProflagamIGIla
Desi'Qn - MQc:ta
Direito

, Engeaatlaria de Prbdução
Psicologia
Sef'Viço Social

Não faça isso, Jota! O mercado de
.

São Paulo realmente é maior, mas
não é mais promissor porque o

número anual de formandos é
muito superior ao número de.Vagas
abertas. Nos últimos três meses,
recebi 60 consultas de formandos

em jornalismo que não conseguem
se empregar, e a maioria é de São
Paulo. Nessa área, só se consegue
uma vÇlga através de indicação
direta. Portanto, suas chances
ainda são maiores em Fortaleza.

Trabalha há cerca de três anos sem registro porque vejo vantagens
financeiras. R. CARLOS

4� O futuro irá lhe mostrar que não há

vantagem alguma em você sen um

trabalhador irregular. Isso só
interessa à empresa contratante,
que está economizando nas

contribuições legais. Se você
pretende ter uma carreira

,

47 3313-9800
www.fameg.edl!J.brr
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O f.Om�]O DO POVO:

Aprenda a lidar com
, as gerações X e ':f

palestrante convidado

Nos últimos anos, tenho lido
muitas coisas sobre as

.

gerações de profissionais e suas
diferenças. Tornou-se
pauta do día nas empresas discutir

I questões ligadas aó
,

perfil de cada colaborador de
acordo com o grupo a

que ele pertence. Mas um dos
pontos mais importantes
parece ter sido deixado de lado:
como alinhar as

diferenças para que seja possível
alcançar os resultados
desejados? A visão holística dós
pontos mais expressivos
do comportamento de cada

geração nos dá a

possibilfdade de trabalhar com o

conceito de complementaridade.
O que isso quer dizer? Que os

gestores
de recursos humanos (RH) e
executivos devem conhecer
muito bem sua equipe e suas

funções.
Desse modo é possível alocar
os talentos da melhor maneira

possível. Vou dar um
exemplo: os especialistas
apontam que os jovens da geração
Y, nascidos a partir de
1982, costumam buscar o

equilíbrio entre o tempo dedicado
à carreira e à vida pessoal.
Como pedir para que um

projeto que exija dedicação total
por um período considerado

longo possa ser tocado apenas
por pessoas desse grupo?
As demandas desse tipo de

profissional não casam com as

da tarefa em questão e o resultado

pode ser frustração e·

mau desempenho. Pensando
na complementaridade, seria
interessante que esse mesmo

projeto pudesse ter na equipe
funcionários da geração X,
nascidos'entre 1965 e 1981.
Reconhecidos porjsua fácil
capacidade de adaptação, eles

.

iriam agregar ao dinamismo
dos mais jovens a visão de longo
prazo e a becessidade de

dedicaçãq para que os resultados
possam ser construídos de

maneira sólida. Juntos formaríam
uma equipe dinâmica,
adaptada às novas tecnologias
e capaz de manter O foco por
um longo período de tempo.
Quando o assunto é acabamento
de tarefas, a dupla ideal

de. gerações pode mudar. Minha

experiência como gestor
de equipes fez eu perceber que
os mais novos, para falar outra
vez da geração Y, são rápidos,"
mas cometem pequenos erros

frequentemente. Para balancear
essa característica, poderíamos
colocá-los em contato
com os baby boomers (geração
pós-guerra). Nascidos entre
1946 e 1964, eles são exigentes
e atentos à qualidade final
do trabalho, os detalhes
Obviamente, estou generalizando;
mas o ponto importante
é a ideia de se explorar a
complementaridade de
profissionais.
A criação de uma matriz com os

�, pontos fortes e fracos de cada

geração pode facilitar o trabalho de

engenharia das equipes. Isso pede
ser determinado por testes

comportamentais.
Então, os gestores podem mesclar
as característícas dos membros da
equipe e formar um time. de
trabalho cuja complementaridade
entre os indivíduos seja a

.

mais próxima do ideal.

Os gestores podem
mesclaras
características
dos membros

d a sexta·le'lra das 3:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17'30�M�a .

Horário de.atendlm
'

VAGAS URGENTES!!! VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL

CONTRATAÇÃO IMEDIATA!

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Ensino fundamental completo. disponibilidade para atuar no primeiro ou seguQ_dõturno. para os bairros Centenário e Três Rios do
Sul.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO-Disponibilidade para trabalhar no segundo turno e no bairro Jaraguá Esquerdo.
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO - Ensino médio' completo. qualquer conhecimento com instalaçáo elétrica e telelónica. Disponibilidade para atuar em horário
normal,
AUXILIAR EM SEGURANÇA eo TRABALHO- Vivência na área de segurança do trabalho, disponibilidade para atuar no bairro Três Rios do Sul.
COORDENADOR DE SERVIÇOS/GOVERNATA - Ensino médio completo, disponibilidade para atuar no bairro Nereu Ramos, possuir veículo próprio e

disponibilidade para fazer horas extras.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VENDAS - Ensino médio completo, conhecimento avançado no programa Excel. Para atuarem 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.
AGENTE DE ATENDIMENTO TELEMARKETING (02 vagas) - Ensino médio completo, vivência com vendas, para atuar no periodo da tarde e a noite e

alternando aos sábados, um de manhá e outro à tarde. Para a cidade de Jaraguá do Sul.
CllINDRISTA DE BORRACHA - Disponibilidade para atuar no bairro Trés Rios do Sul e no primeiro turno.
CONFECCIONADOR DE PNEU -Disponibilidade para atuar no bairro Três Rios do Sul e no primeiro turno.
CONSULTOR DE NEGÓCIOS - (Para cadastro) Ensino superior completo ou em andamento, vivência em atendimento ao cliente e com vendas, disponibilidade
para trabalhar aos sábados.
ESTAMPADOR (04 vagas) - Conhecimento com estampa localizadamanual. Para atuar no bairro Ilha da Figueira no primeiro tumo.
EXTRUSOR DE BORRACHA - Disponibilidade para atuarno bairro Três Rios do Sul e no primeiro turno.
ENGENHEtRO QUíMICO - Formação em quimica ou engenharia quimica, com experiência em impermeabitização de produtos para a construção civil, para
atuar em Massaranduba.
INSPETOR OE LINHA DE PRODUÇÃO - Disponibilidade para atuar no primeiro turno e no bairro Três Rios do Sul.
LEITURISTA-Ensino médio completo, possuir carteira de habilitação e conhecera cidade de Corupá.
MONTADOR - Ensino lundamental completo, vivência em montagens demáquinas. disponibilidade para atuar em Corupá.
PASTEIRO - Conhecimento commistura 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
Corupá.
PROFESSOR DE INGLÊS-Ensino médio completo. Fluência com a lingua inglesa.
PROFESSOR DE ESPANHOL- Ensino médio completo. Fluência com a lingua espanhola.
REPOSITOR- Ensino fundamental completo. Para limpeza, abastecimento e organização de gõndolas.
SERVENTE DE LlMPEZA- Ensino fundamental completo, disponibilidade para atuar no bairro Vieiras,
SOLDADOR-Ensino fundamentatcompleto, vivência com solda. disponibilidade para atuarem Corupá.
VENDEDOR TÉCNICO - Ensino técnico completo em eletromecânica, vivência com vendas técnicas, disponibilidade para atuar em noràrío normal no bairro Ilha
da Figueira.
VIGILANTE HORISTA ':'Ensinomédio completo ou em curso. Possuir curso de vigilante EM DIA.

Rua Victor Gaulke, nO 70, bairro Çzerniewicz, próximo à SCAR e Hospital Jaraguá.

LEmonDE
J'ADORE CITROEW

A Le Monde Citroên, expandindo suas atividades em Santa Catarina,
seleciona com urgência e para início imediato, profissionais de

ambos os sexos, com habilidades na seguinte função:

RECRUTA CANDIDATOS

www.sesisc.org.br
(link: Trabalhe conosco)

SES/se
Sistema FSde.ração aes JndúSt!ias

do Estado de Sanra catarlnlJ

N° de VagasFunção* e ,Fidade Prazo e local de Inscrições.

MOBILIZADOR EDUCACIONAL

Jaraguá do Sul

01 Até o dia 05/01. pelo slte.

AUXILIAR PEDAGOGICO

Jaraguá do Sul

NUTRICIONISTA

Jaraguá do Sul

01 Até o dia 05/01. pelo site.

01 Até o dia 12/01, pelo slte.

PROMOTOR DE ATIVIDADES F SICAS

Jaraguá do Sul

01 Até o dia 15/01, pelo site.

'Vagas para ambos os sexos. As· demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no item

"Trabalhe Conosco" no site �.sesisc>org,.br
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DESTINOS PROC�RADOS NO EXTERIOR

Dd,ram cer ca d� um mês

a são didáticas IS tem tonteudo focado

.. Dinamizam. tem o dest nado os estudos

.. EVidenciam a'dedical;ão do orofissionàl

II Aceleram o prOCESSO de prend'zagem

a Podem ser realizadas a distâncIa ou presencialmente

II 'São diferendais nos processeis seletivos

livrepara
-

5

CURSOS DE FÉRIAS MAIS
VALORIZADOS

SERGIO 8ARZAGHI

PEDRO FONSECA:
intercâmbio no Canadá

FERNANDO DANTAS

BIANCA CARLOTTI:
três cursos de tecnologia

Descanso é indispensável
... Na hora de decidir entre
tirar o período de descanso
para relaxar ou investir em

qualificação, o melhor é fa
zer uma autoavaliação do
seu nível de estresse. Segun
do Elisângela Ferreira da
Silva, psicóloga da Universi
dade Nove de Julho (Uni
nove), os cursos de férias
são ótimos para turbinar o
cur-rículo, mas o efeito pode
ser contrário se o profissio-

Cursos em janeiro e julho
ajudam a turbinar o currículo

colaborador, com mais oportunidades de

contratação e até mesmo de ascensão na

empresa. "Os cursos de férias são ótimos
para aprimoraro conhecimento emelhorar o
currículo. Além disso, os estudantes ficam
mais motivados ao perceberem o retomo

desse investimento na carreira", fala Teresa

Gama, diretora da Projeto -RH, empresa de
recursos humanos. A administraçiora 'de

empresas Ângela Moreira, de 33 anos, fez
em janeiro um treinamento em marketing
internacional. "Como o tempo é escasso,

vale a pena estudar durante as férias", diz
ela, que é coordenadora de importação e

distribuição de uma empresa da indústria
farmacêutica.

Bianca Carlotti, de 25, participou de três
cursos de tecnologia e foi contratada pela
própria instituição para atuar como analista
de suporte. O tenista Pedro Fonseca, de 15,
aproveitou as férias escolares para treinar o
esporte e estudar inglês em Toronto, no

Canadá. "O intercâmbio é uma grande
experiência para adquirir autonomia,

Ter qualificação abre as portas no

mercado de trabalho e o profissional gánha
pontos no currículo e nos processos
seletivos. Sai na frente quem aposta em

cursos de idiomas, atualizações e

intercâmbios durante o tempo livre. Abrir
mão das férias não é fácil. Mas o mundo

corporativo valoriza esse tipo de

nal estiver esgotado: "O des
canso ajuda o organismo a

retomar o equilíbrio:'
De acordo com ela, os

principais indícios de es

tresse são: falta de concen

tração, desânimo, irritabili
dade, perda de memória e

baixa imunidade. "As férias
são importantes porque
nesse período as pessoas
descansam e não se preocu
pam com horário': explica.

responsabilidade e fluência no idioma."
Para Rafaela de Lima, de 26, secretária
executiva do Hospital das Clínicas, abrir
mão do descanso é um diferencial no

mercado. "O fato de a escola estar mais
vazia facilita o aprendizado", conta ela, que
realizou em julho um intensivo de inglês. "O
interesse pelos estudos mostra que o

profissional está em busca de reciclagem e

crescimento", completa Gerusa Mengarda,
gerente de recrutamento e seleção da Allis,
da área de RH.
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RENAULTLibertJ 'NdVA LOJA - BLUMENAO

BLUMENAU
(47) 3144-3144

ITAJAI
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145

JARAGuA ÕO SUL
(47) 3274-0000

SEMINOVOS
(47) 3340-7700

www.liberte.com.br
Para mais lnfúrmaç6es, consulte sua ccocessonàna Renal/lI. 1} Cl10 Campus 1.0 16V Hi·Flex 2.P 0911 O, via internet à vista porRi 23,990 ou financiado pelDCDC com enuada mals sakfo.cotn taxa de juros de 0"'1b a.m. Consulte cood\çôes del:a!badag.;je fiJ1ândamento na c-onr..:essiQnáriaRet"..au� uberlé. Estoque.3 unidades. 2) Sandf;fro Authenuque
j J) 16V Hi-F/ex 4P 09110, à vlstãpor RS 26.900 ou frnancia'�o pelo. coe com enteada mais saldn"OOm taXa de juros ue 0% a.m. Consulte condições detalhadas. de financTall'1e.nto na corceseonéra RooaultUberté. Estoque. '3 oodade-s. 3í SarideíO Expression 1.f116V !irRax 4P 00/10, à 'Jis(aÇK)T RS '33.700-DU financiado pela coe com entrada mais
saldocom taxa dejums de 0% amo Coílsuite concções detal"","" ele filiaOO<ll'!lell1cna"'�lÍaRe"qWiUbe<ffi. Estoque 3 W1i<Jades. 4.) toganAu:l1enlique 1.0 16V I*R""4P 00110, ,ia internet. a viStapor fl$25.990 oumlllnciàdo peloCOC""mernrad. mais saldowm Iaxa dejorOs de 0% arn C,mSlIltebOnd�rlelalhada., rle iliaOO."."",lo
na ceeceesonéra Renaulf liberte. Esfoque'5 unidades, 5} Logan Séf1e.lim\tada Up 1.0 16\1 H!·f1ex 4P (finO, à v7sta por R$.32.700 ou finandaoo pelo coe com entrada.mais safdo�;c,m taxa de juros deO%.am. Consulte cOl1d!-çt.'esde!a!hadas de- f:nanciarne.r;to na concessionaria RenaultUberté, Estoque: 10 onidades. 6) Mégane Sedan Expressoo
j.6 lSV Hl:.flex 4P OSítO, via Internet, à 'Jisfa pcr RS 49.990 ou tinandado pe10 coe com entrada mais '::;'8.\00 CfJm taxa de juros de 0% e.mConsulte condições delalhadas dedinanciamento na cúrn:estJonária- Aehau{t Libertá. Estoque: 2 unidades. 7)Symbo\ Expresslon 1.6 av HHiex 4P o..qt�O, â 1I'Isla por RS 39.990 ou financiado PEito COO 'COm

enlrada mais saldo com taxa de jurosíle 0% arn. Consulte condições detalhadas de finarociament<>na ooncessíO(lária Renault llberiá Estoque: 7 urYdades�f'manciarrlffltoe-11wes«mentG Renaul1 dó Brasil. Crédito suíetto a a'láBse e aprovàç'aode cadastro. Taxa de" Abertura de Cc4dll0, Oespesasde Serv';ÇOS de Terceiros,mias não-inclusos. Pmtura
rootâlica não inclusa, Frete. incluso. Ofertas 'Jáiióas até 19/12109. Promoç.à,o válida apenaspara wcolos emestoque. Estoques,limitados. Linhas logan. Sandero., Sar--.dero Stepw-a'j\_ Mégane- Sedan, M'egane G{andTOUí e-Symbo�CQmgarantia de3 anos 00 100 rr�i QUUômetros. o queococrer primeíro, condicionada aos termos li: oondções estabelecidos
no �.jlar!lia-t tie Garo;;flna e· Manutenção. A Rena.ult reserva-se o d;u;:ilo de alterar as especificaç®s de seus VEÚCV)OS, se�Js e taXL�S sem préviO a'v'lSQ. Imagens meramente �us1.rati'J.a-s. AJguns uens mostrados eloumencionados são, opdJnaJs-efou aoessórln-s erou re:f!i:lfe/T1-se a VeI;soo's especificas. Sabeber, não dirija. Enquanto dirigir, não falf!: ao
c-eiUlar. Pí&Serve a vida. Ci"nlos de- 'segurança em corqUHto com air bags podem sa!'.IaI'vldas.
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RESIDENCIAL ASPEN
Apartamentos em construção na Vila Nova com
com Área Privativa de 100m2; com 1 suíte, 2
qcartos, sala de estar e.iantar com sacada e

churrasqueira, cozinha, bwc social, área de
serviço, + 2 vagas de gamgem. PREÇO: R$
169.000,00 ou entrada mais parcelamento

Apto .Centro cl 1 suite + 1 qto, bwc,
lav., lav. e COZo semi-mobiliado, sala e

sacada el chur., 1 vaga !)àr.
R$ 158 000,00

Champangt cz t suite c/ôaeada, 2
.qtos cf. sacada, mezanino, COZ, lav,

,

saías, lavabo, jardim de inverno, g'àr
p/2 carros, aeab em massa corrida,
gesso, enn. pi split, corcel, ele.
Valor R$ 260.000,00 neqoclavel

II O CORREIO DO POVO

Sobrado Czerniewicz - com 1 suite master, 2 quartos, bwc,
cozinha, saia, lavabo, área de festa com churrasqueira, terreno
com 67Dm2. De R$ 370.000,00 por R$ 290.000,00. Neqocíável.

*Gemioado no Joao

...4 Pessoa, com 2

.'" ,.,' quartos, sala, coz,
bwc, lav, varanda e

gar. R$ 115.000,00
à vista ou R$
54.000,00 entr +
60 parc com a

construtora.
'Francisco de Paula - casa·e/l DOm' de área

constr., terreno cl 360m', ao lado da
Impressu!. Valor R$ 180.000,00

"

Casa nova amizade- 1
suite, 2 Quartos, sala,
cozinha, lavanderia.'
Garagem, área de festa
com churrasqueira R$
199.000,00 à vista ou

entrada de R$
105,000,00 + 6.0
parcelas com a

construtora.

VENDE-SE LOTE NO·

JARDIM FRANCISCO

(CeRtenário).466m2.
R$ 90.000,00

PLA�TÃO LOCAÇÃÓ 9994-566

SALAS COMERCIAIS:

Centr9,- Sala com aprox. 40,00m2 - R$

Cod ..12002 - Centro - Saia comercial cl 72,00m2 c/BWC -

R$1.200,00
Cod. 12003 -, sala comercial aproXimadamente 130m2

com 02 BWCs e 01 vaga de garagem. R$1400,00

GAlPA_Q_;_
CQd. 13001 - Baependi - Gaipão 'com aproximadamente

732,3Bm cl BWC�, ( consulte-nos)
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TERRENOS "
,

I M o -8 L R I A
S7S8-AGUA VERDE 450,00m2 RS 70.000,00
5973 - SCHROEDER 105.000,QOM2 R$1.600,000,00

;��::��S r;go�R�g�0t62�ogO���;��S 1a3,OOO,00

RS 250.000,00
5S37·ÁGUA VERDE-14JOO.OOM2- RS 300.000,00
5929-RODOVIA 00 ARROR 372.000.IJüM2 RS. 430.000,00
59n,ÁGUA VERDE - 465,00M' RS 90,000.00
5994-JGuAESQ.525,BOM' RS 110,000,00
6017 ·GUARAMIRlM ' 360,00M' - RS 75.000,00
6031 - CENTIlO - 1.474,00M' - R$1.4GO.OOO,00
6092 - ÁGUA VERDE - 4,50,001112 - RS 90.000,00
6093·- AMIZADE - 450,doM2 RES. VERSALHES -

RS140.000,00
6095 - AGUA VERDE TERRENO C/465,00M2 - RS
90.000,00

.

P&ÍCimóveis

CRECI 550·-1 .

B t l I ,ii,

MENEGOTTI www.parcimoveis.com.br
e-mail: immeilegotti@parcimoveis.com.br

3371-0031
, .

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro LOCAÇÃO -

1

6043 - CZERNIEWICZ - SOBRADO 1 SUiTE,
3 DORM, 3 SALAS, COPA/COZ, DER CHUR,
QUAO, ESPORT, ESCRIT, LAV, 5 VAGAS GAR,

PISCINA - RS 980,000,00

6034 - MANSO - CHÁCARA Cf
25,OOO,OOM2, 1 CASA Cf 4 DORM,SALA
TV, COPA/COZ, DÉP. LAV, CHUR, j BWC, 2
GAR, + 'EDíCUL.A Cll DORM, 1 BWC, GOZ,

+ 1 RANCHO - R$ 150.000,00

6045 - JGuÁ ESQUERDO - CASA ALV.
OORM, 1 SALA. CDPNCOZ, DER LAV,GAR,
TERRENO COM .1.l57,oOM2 - RS 320,000,00

6089 - IRES RIOS DO NORTE - CASA·
.

MISTA 2 OORM, SALA, COPNCOZ, LAV,
BWC, GAR, - R$ 68,000,00

6068 - JOÃO. PESSOA - CASA ALV. 1

SUíTE; 2 DORM, SALA, COPA, COZ, LAV,
GAR, CHUR - R$120.000,oo (ACEITA

FINAC. BANCÁRIO)

CASAS:
BAIRRO ESTRADA NOVA
R�A ,JOÃO MIGUEL DA SILVA, 514, 02 OTOS, SL
COZ, LAV" BVlC, GAR. RS 359,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA
-RUA DOMINGOS DA ROSA, 698, 020TOS, SL Cal.
!iVlC, LAVEGAR. RS480,OO
BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE

.

,RUA HILOA FRIEDEL LAFIN, 138; 02 QTOS, SAL,
Cal, BVlC, LAVEGAR, R$300,OO
·RUA ROO. MUNICIPAL, 537, 02 aTOS, SAL, Cal,
BVlC,LAVEGAR.R$380,OO·

.

BAIRRO VILAÍ.ENZI -

.

- RUA AFONSO NAGEL,6$ -RESID. VIENA, 173M2,
01 SUITE + 02 0TOS, SL, Cal, BWC, LAV, ÁREA DE
'FESTA E G�R. R$1.100,00

- RUAGUILHERME S8HMIIT, 109, 03 aTOS, SL,
COZ, BVlC, lAV, 8$420,00

.

BAIRRO CENTRO
, RUA MARINA FRUTUOSO, B73, 01 SUiTE + 02
QTOS, SL, Cal, BWC, LAV, ÁREA DE FESTA, PISCINA
E GAR. RS2.300.00·
BAIRRO VILA RAU

,RUA JOÃO MO'Rml, 65, 04 OTOS, SL, CDl, BVlC,
LAVEGAR. RS 700,00
BAIRRO JGUA 99

.

·RUA EMILlO orro AUGUSTO OLDERBURGUE, 02
aTOS, SL COZ, BWC, LAV E GAR. RS 465,00
BAIRRO BARRA
-RUA-HÀNNOVER 03 aTOS, SL, COZ, 8V1C, LAV E
GAR, RS 400,00 •

,RUA ANDRE VltKOWSI(I, 78, 03 DTOS, SL, GOl, 02
BWC, LAVE GAR.R$ 850,00

- .

APARTAMENTOS:
.

BAIRRO CENTRO
: RUA'CORONELPROC. GOMES DE OLIVEIRA, 1320
- EDF. IZABEtA, 01 SuiTE + 02 aTOS, SL,
COPA/COZ, 02 BVlC,lAV, GAR.E SACADA C/
CHURRAS@.R$SOO,O.O +/ .. 150,00 COND.

'

- RUA LE.OPOLDO MANSKE. 52 - EOIE ONA ALllRA
01 SUíTE + 02 QTOS, S" corrcoz, BVlC,LAV, GAR,
RS 700,00 +/-100,00 CaNO .

. RUA GOV, JORGE LACERDA, 310 - EDIE STA. LUZIA,
01 SUITE, 01 aTO, SL, CaP/Cal, BWC,LAV, SACADA
c/ CHURR. E GAR:R$ 650,00 +/, 60,00 CaNO.
- RUA CORONEL PROC. GOMES DE OLNEIRA, 1320
- EDF. IZABELA,· 01 SUiTE + 02 OTOS, SL,

,

COPA/Cal, 02 BVlC,LAV, GAR.E SACADA Cf
CHURRASO. R$1.100,00 +1, 1 00,00 CaNO,
BAIRRO'AMIZAOE
·RUAARTHUR ENKf, 231.-EDF.PARISI, 02 OTOS, SL,
COZ, BVlC. LAV, GAR R$ 4?0,00 + 50,00 CaNO ..

·RUA JOÀO BAPTISTA RUOOLF, 49, 02 OTOS, SL,
COZ, BWC, LAV, GAB. RS 400,00 + 24,88 TAXA DE
AGUA

"

BAIRRO VILANÔVA· COBERTURA
-RUA MARTIN STALL, 525 -EDIF. SPARTAKlIS, 01
SUITE, 02 ,aTOS, se, Cal, BWC, LAV, GAR PI 4
CARROS, PISCINAE ÁREA'DE FESTA. RS 2.500,00
+1-140,OOCOND,
-RUA GUILHERME C. VlALCKERHAGEN, 615
-PORTO SEGURO, 01 SUITE, 020TOS, SL,COZ,
BVlC, LAV, SACADA C/. CHURRASQ E GAR PI 02
CARROS. R$ BOO,OQ·/-115,00 CÓND
·RUA JOSE' KRAUSE, 221 -EDIE BABCELONA, 01
SUITE, 010TO. SL,COZ, BVlC, LAV, SACADA C/
CHURRAsa. E GAR. R$ 680;00-/-1 00.00 CaNO .

·RUA ANTONIO F. OIEMON, 141· EDIF. TORRE OY
LUNA, 02OTOS: SL,COZ, BWC, LAV, SACADA 'Cf
CHURRASO, E GAR. R$ 620,00 + 50,00 COND.
'SÃo-wís
-RUA JCSE NARLOCH, 1849, 02 aTOS, SL,COZ,
BWC, LAV E GAR. R$460,00
BAIRRO CZERNIEWICZ
-RUA FRANCISCO TOOT, 960 -RES:GUILHERME,
020TOS, SL,COZ, BVlC, LAV. SACADA C/
CHURRASO. EGAB. R$650,00'f- 40:00 CaNO.
,RUA 13 DE'MAIO, ruo 590 -EOIE MONT VERMONT,
01 SUITE, Dl aTO, SL,COl, BVlC, LAV.SACADA C/
CHURR.E 02GAR.R$780,00,/-150,00COND . \
BAIRROJGUAESQUERDO -

,RUA AQOLARATA OALRI PRADI, 126, 02OTOS,
SL,COl, BWC, LAVE GAR. R$560,OO-I-15,00 CaNO.
BAIRRO VILA LENZi
- RUA MARCELO BARBI, 314, 02 QTOS, SL, C{)Z,
BWC, LAV, GAR. R$400,00 + 40,00 GaNO.

.

BAIRRO AGUA VERDE
. RUA JORGE BUHR, 336, 02 QTOS, SL, Cal, BWC,
LAV, GAR, R$ 480,00 + 60,00 COND,
BAIRRO ILHADA FIGUEIRA-EOIF, MARIAALICE
, RUA MARIA A, DA S. MASCARENHAS. 01 SUITE,
01 aTO, SL, COZ, BVlC, LAV. SAC /CHURRAS. GAR
RS 650,00 +/- 90,00 CaNO.
BAIRRO CENTENÁRIO
·RUA ALFREDO CARLOS MAIER, 137,'010TO, SL,
Cal, LAV, BVlC, EGAR. R$450,00 + 50,00COND.
BAIRRO TIFA MARTINS .

-RUA,ADELAIOE TOFFOL_ 766'- LOT. CORupA 03
aTOS, SL, COZ, COPA, LAV, BWC E GAR, R$ 380,00

�ft��ECONO
'

·RUAJOSE PICOLLI. 512- BAIRRO ESTRADA NOVA, 01
aTO ECOZJU�rro, BWC. R$250,00 + 30,00COND.
,RUA ANTONIO PEDRI, 14 -ILHA DA FIGUEIRA, 02
OTOS. COZ, LAVE BWC. R$350,OO
,RUA GEHONIMO CORREA, 55. -CENTRO
GUARAMIRIM. 01 aTO, COZ, LAVE BWC. RS 450,00
CASA GUARAMIRIM

.

-RUA OLANDA PETRY SATLER, 210-GUARAMIRIM,
02 aTOS, SALA, Cal, BWC, LAV EGAR RS 450,00
GALPÃO-ILHA DA FIGUEIRA

RUA GABRIEL OESGHLER, 50, 300 M2 102
BANHEIROS, R$ 2 o-ÚO,OO -

TERRENO
·RU�, JOSE THEODORO RIBEIRO -ILHA DA
FIGUEIRA, 30X60M2,R$l ,000,00
SALA COMERCIAL: CENTRO, PRÓXIMO ANGELONI
ANTIGO

.

,RUAMARINA FRU1UOSQ, SALAS 2' E3" ANOAR;SALA
10--38M'-R$410,QO,SALA 15 .. 34M'-R$340,00

1·':,I,r:.

'"

o PESSOA - SITIO COM
. 25.000,OOm2 COM CASA MAO. DE

63,OOm2.-. R$ 110,000,00

6076 - RAU - TERRENO COM 1,092,OOM2
+ CASA MAO. COM 2 DORM, SÁLA, COZ,

LAV, - R$ 400,000,02

6075 - NOVA BRASI�IA - CASA ÁLV. 1
SUíTE 2 OORM, 3 SALAS, COZ, LAV,'
PISCINA, GAR - R$ 220,000,011

6079 - NOVA BRASILlA - TERRENO COM
650.00 M2 COM 1 CASA MISTA 4 DORM,;
BWC, 2 SALAS, COl. LAV, GA� + 1 CASA
ALV. 2 DORM,SALA, COPNCOZ, 1 BWG,

GAR R$ 290,000,00
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'3275�9500-
Rua Preso Epitácio Pessoa, 41�

3371.8818'-
Shopping Breítnaupt • 2° piso

9658.6786 - Plantão de Vendas

oApartamento:
- 3 suítes
- Sala de estar/TV
- Safa de jantar
- Cozinha c/cooe
e cburresquelre
- Área de serviço
- 2 garagen$

o Edifício:
- Portão e porteiro eietr.
- Espeço gourmet
- Área de festas

'

- Piscina
-Acedemie
- Playround
- Áreas sociais entreques
decoradas e mobiliadas.'

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

IL:HA GA FIGUEIRA
','Suít� + 92 quartos R$ 650,00

- Quitinete Estrada Nova R$ 330,00,
_' Ed. Lilium (Vila Lalaú - prox Marisol) R$ 420,00
• Ed. Manacá, Centro, fundos Museu WEG R$ 430,00-
--Apto Dona Antonia(NOva Brasilia, próx. Lojão da -Vila) R$
440,00 cl condomínio,
- Ed. Dom Ernilio- próx DELLANO R$500,00
02QUARTOS:
· Apto São Luis (Próx, Arroz. Urbano) R$ 430,00
- Apto Ilha da Figueira, próx. Brasão R$ 450,00
- Apto Chico de Paula R� 490,00
, Ed)ardim das Mercedes (Vila Nova -próx. Beira Rio) R$

500,00, .

Ed, Centenáríojpróx. APAE) APTOS NOVOS R$ 520,00
,

. Ed, Lilium(Vila Lalau- prox Marisol) R$ 520,00
:_Ed, Algarve(Amizade ' próX.-ARSEPUM) R$ 550,00

,

• Ed, Ferreti(Centro -próx.Ceníro Vida) R$ 560,00
,Ed, Jo�oJ3atista, Ilha da Figueira 8$ 560,00
- Ed, Caliandra(Vila Nova) cl coz, mobiliada R$ 580,00
- Ed. Astral- Ilha da Figueira, próx.srasão R$ S?O,OO
· Apto Scnroeder - Centro R$ 600,00
- Ed, Amaryllis(Vila Nova- prox Pan, Via Pão)'R$ 600,00

'

· Ed. Hass, Centro- próx. Hosp São José R$ 630,00
· Ed. Erica- mobiliado R$ 630,00
- Ed, Magnólia· centro, rua do terminal R$ 650,00
· Ed. Sunflower - Nova Brasília R$ 650,00
· Ed, Tulipa (Centro·Prox, Beira Rio) 1 suite, sacada cl

currasq, R$ 700,00
· Ed. Mont Vermont - próx. colégio Alberto Bauer R$
730,00

.

: Ed. Ma Alice -Ilha da Figueira, próx. HOMAGO, SEMI
MOBILIADO R$ 850,00'

,

- Apto Vila Nova R$ 500,00
- Ed, Cézanne- Barra.préx. Malwee R$ 600,00
- Ed. Bartel(Vila Lalau, próx. rodoviária) R$ 620,00
-Ed, Astral, Ilha da Figueira;após Brasão R-$ 630,00
· Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$650,00
- Ed. Hilamar·l1ha da Figueira R$ 650,00
- Ed. Vitória Régia - Vila Lalau R$'6QO,00
- Ed� Bela Vista (VílaNova· próx. bardp Oca) R$ 6IO,OCh.
-Ed, João Batista (Ilha da Figueira) R$ 650,00

'

,Ed. Suellen(Amizade· próx Canarinho) R$. 680,00�
.

-Ed. Rebelló(Centro)-R$ 700,00

• Casa alv Hau- mobiliadaR$l.�qO,oo
-

- Casa alv Rua Marina Frutuoso, 04 Quartos R$1.800,O'o
- Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4,000,00

LOCA ÃO COMERCIAL

· Sala cml Centr� - Ruâ preso
NIACRED R$ 480,00

.
- Ed. MarketP�aee" Sala 508. R$480,00
- Sal eml Chico oe Paua- 30m2 R$ 500,00
,Ed. TowerCenter Sala 307· TODA MOBILIADA R$ 859,00

· Ed, Amaryllis (VilaNova,prói pano Via Pão) clsufie. R$ 700,00 ,

_ Ed. ísabeüa- Centro, próx.-Verdureira Raquel R$ 780,01r
• Sala coml, (Neieu Ramos, orox. semáfará) c/aprox,J 00m2

- Ed. Arnaryllis . Vila Nova, próx. Via Pão, COM COZ, e/mezanino. R$1.000,00 1

MOBILIADA R$ 800,00
- Sala Cml (Barra·Prox, Posto. Km7') aarox 167,69m2. R$
1.100,00 -

..

- Salacml Av. GetúliaVargas R$1 ,500,00
· Casa comércia� alv ampla, Centr.o R$ 4.000,00

- Galpão Barra ( fundos Ciluma) Termo com 5:0.00m2 R$
5.000,00

- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cl aprox
350m2, R$ 380,00

- Casa alvVila Lalau, 03 qrtos, coz, mobiliadaR$770,00 7 Terreno( Ilha da Fig", próx Brasão) 3 mil metros R$
-Casa alv Centenário, suite + 02 qrtos, coz. mobili�a R$ 1,000,00
780,60 , Terrenos, (Vila Nova- próx. Fórum) cl 1 ,807m2 e 2.200m2
- Sobrado alv Chico de Paula- 02 quartos R$1.200,00. R$1 ,0200,00 e R$1.400,00,

'-

· Ed. Arion, Centro, próx. Verdureira Raquel R$ 800,00
- Ed, Dinael- mobiliado R$ 800,00
- Ed, Barcelona - APTO NOVO, Vila Nova R$ 900,00

. ,Apto Térreo ( Centro:_ Prox. registro de Imóveis) piscina,
churrasqueira, R$ 1,200,00

,

-Ed. Dlanthus- Centro, alto padrão R$1.200,00
._ "'" �- '"

CI1SAS:
-Casa geminada Santo Antonioe/1 quarto R$ 280,00

· Casamadeira Servidão Ipê Roxo, Rio Molha R$ 600,00
- Casa mista Vila Lalau, 0'4 quartos R$ 700,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275�9500,
Plantão 9658-6786

Pá�móveis
www.parcimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping BreithaUpt - sala 206

APARTAMENTOS-_..

_Ref. 1024 �

Centro - Edil.
Erica - apto 1

quarto,
banheiro,
sala, cozinha,
lavanderia,

-

garagem .

R$90.000,OO.
Excelente

localização.
Aceitei
financiamento
bancário.

Vila tenzf -

RES.NOVO
HORIZONTE -

.

Apto i;/ suite
I
+ 2 quartos,
sala, cozinha,
íavancena,

. sacada c/
chur., 2 vagas
garagem.
Entrega em

abril!20l0. A
partir
R$220,000,ilo.

APARTAMENTO'NOVO

RESIDENCIAL REAL, PARQUE - VILA NOVA - Apartamentos
com suíte + dois quartos, sala, cozinha, sacada cf

.

churrasqueira, bwc, área de. serviço cf sacada e garagem.
Localizaçáo.prlvdeolada.'A partir de 8$143.472,60 à vista.

• ReI: 005 - Figueira -

Sobrado com suite com
closet + 2 Q1ÓS, bwc
social, sala de estar e

-

jantaé lavado, coznna
mobiliada, área de festas e

2 garagens, Acabamento
de primeira linha -

R$ 400.000,00 (Aceita
financiamento bancário)

� .

Rei. 1023 - Edil.

figuéira . Ilha da

figueira Apto cll
suíte, 2 quartos,
sacada c(churrasQ., 2

vagas de gar, ótimo
padrão de-acabamento .

RS 200.000,00.

OPORTUNIDADE DO MÊS
ReI. 1002 - Edil. Vila Nova

/
- Apartamento com 3

quartos, banheiro, sala,
cozinha,.lavanderia,
garagem. R$125.000,eo.

ReI. 3003 - 'Centro
- Galpão de
301,00m2.
R$ 400.000,00.

ReI. 3004 -

1 Rau - Galpão,
de 170m2 em

terreno de
396m2,.
R$ 195.000,00.

ReI. 2006 - Guaramirim Resid. Malibu - Terreno com 361 ,77m2 R$ 45.000,00
Ref. 2004 - Vila Rau - Terreno com 520m2• R$-98.000,00
ReI: 2000 - Jaraguá Esquerdll- Terreno cf 371 ,00m2 cf frente de 14m. R$ 90.000,00.
ReI. 2028 - Amizade Terreno de 337,58m2. R$85,000,OO.
ReI. 2018 - Rio Cerro 11- Terreno com 1.000,00 m2 - R$ 82,000,00
ReI. 2001 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 578,30m2 no fjnal da Av. Marechal Deodoro da Fonseca ..

..

Próximo a DellAno. R$500.000,00.
Ret2007 ., Guaramirim - Loteam. K'Panema com 431 m2. R$58.000,OÕ:

Ret. 4005 - Rio Cerro II:... Chácara com 165.000m2,
casa com 170 m'. estilo moderno e aconchecante. Suíte
+ 2 quartos, closet conjugado, instalação pi água

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

ReI. 2010 - Vila Lenzi - Terreno c/4.585,00m2,
cf casa aprox. 150,OOm2 R$ 500.0_!lO,00 .

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

.

,.
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GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931

Bua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

TERRENO: Loteamento Boulevart, Cód. 3166 - Loteamento
próx. ao Champagnat - Lote cf . Boulevart, -próx. 'ao Champaqnát.

. 3.060m2. R$ 700.000,00 - 50% 'Lotes c/ 248,75m2. A partir de
de entrada e saldo parcelado R$ 115.000,00

Apartamento prox. a Unerj.
Residencial lmiqrante, cOrTJ 2

quartos e demais dep.
R$500,OO + cond.

• VENDA:

- Cód. 1255 - .Casa no
bairro Amizad�, próx. ao
-Salão Amizade: R$
j 05·900,00 ,

- Terreno com casa de
madeira, próximo a

wefeitwa. R$ 100.000,00

Cód. 1186-
Casa(sobrado)
no bairro

'

Amizade no

Loteamento
Boulevart, com
250m2. Tem 4

quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2

vagas na gar.
" R$ 700.000;00

/,

CÓD. 1115 -Imóvelno Bairro
Estrada Nova, Rua: 694 Felix Richert
nO 225 - com 3 dormitórios sendo 1

suíte, 2 BWC e demais dep. R$
134.000,00;; Ótimo investimento.

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

eM: 3126 -3194 _ Bom invesíimento.
R$300.000,00 . Com 926,00 m2- Centro

Ótimo para prédio. R$ 300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371-2357 -www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.c·om:�b� _

CORRETOR DE IMÓVEIS Plantão: 9135-8601 .
.

--�----.-_._----�------�----�...,.....

R.CeL Procópio Gomes de Oliveira,1207

.

117 - CASA ALVENARIA, Bairro
/

Água Verde, com 180m2, Terreno cl
300m2, � suite mais 2 dormitórios,'
amplo salão de festas, cozinha sob
medida. R$ 280.000,00. Aceita

.

imóvel de menor valor

Cód. 244 - TERRENO
com 3.334m2, Ilha da

Figueira (em frente a

Indumak). R$ 250.000,00

Cód 118: APARTAMENTO, Rua
Pedro Gesser, Ed. Amesterdan,
Amizade, cf 67m2, 2 quartos.

R$ 155.000,00,

Cód 1'55: CASA GERMINADA
.

NOVA, Lot. Firenze, Bairro Chico de
Paula, com 63m2, 2 quartos,

Entrega abriI201ü. R$110.000,00.
-

Aceita Financiamento.
.

Cód 216: ESTRADA NOVA,
Terreno com 375m2.

R$ 53.000,00

LOCAÇÃO:

·ILHA DA FIGUEIRA: Quitinete com 45m2, 2
dormitorios, próximo Igreja Nossa Senhora

Aparecida. R$ 350,00.

·ILHA DA FIGUEIRA: Quitinete cam45m2, 2
dormitarios, próximo MetalNox. R$ 380,00.

1.25. CASA ALVENARIA, Rua
Bernardo Dornbusch, Bairro

Baependi, c.om 140m2,
-

.

Terreno com 377m2, 3
dormitórios. R$ 250.000,00'

Cód. 503 - Apartamento no

Ed.schiochet, Centro, com 114 m2,
.

com piscina, 1 suíte mais 2
dormitórios. R$ 210.000,00'

Cód 106: ÁGUA VERDE, Casa em

. alvenaria, com 169m2, Salão de
festa com Piscina, 3 dormitorios,
1 banheíro e 2 vagas de garagem .

-

R$ 230.000,00

Cód 239: TRÊS RIOS DO SUL,
Terreno com 448m2, lote 39,

'

Loteamento Schwarz. R$ •

6º�000!00

CENTRO: Apartamento no Ed.schiochet,
com 114 m2,-com piscina, 1 suíte mais 2

dormitórios. R$ 800,00 + Cond .

'-o

CENTENÁRIO; Apartamento com 3
dormitórios, próximo ao. DG da Weg.

R$ 600,00

REF. - 361 --8. DÓ RIO CERRO - terreno c/381 ;50m'2
(14x27.50), R. Mar.cos Valdir Girolla, tot. Jardim da Barra,
lote n" 65 - R$ 80.000,00
BARRA 00 RIO CERRO -'Terreno cf 477m2 (13;58 x,

. 35, 1�) lot: GiroHa, Rua Camilo Andreat�a - R$ 60.000,00
REF.:"370-RIO DA LUZ-terreno com aproximo 90.ÚOOni2

(21 Ox428)', no lado da Seara Alimentos - R$ 2.000.000;00
REF.-162-V. NOVA - terreno com 6.991 ,.13m2 (29 x128),
R$450.0.QO,00.
ReI. - 329 - BARRA DO RIO CERRO -terreno cf

544m2(16x34); R$ 75:000,00 .

. Ret. - 391 - BARRA 00 RIO CERRO - terreno cf 963,30m2
(24,70x39), R$ 75000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Venha conhecer esse lançamento!
--

LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

(C)47

2107-0500
Agência Jaraguá: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1i)9�
(Em frente ao Registro de Imóveis) • www.leier.com.br

.

Agência Joinville: Rua Otto Boehm, 338
Centro • tel,: 47) 3025-2080 • www.base.imb.br
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'Faça AQUI-seu
, fin�nciament(')
imobiliário.
empréstimo
cOflsignãdo

'

e agor.a 'também
, <Con50rdo,íino�iliári�!

'
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II O CORREIO DO POVO
FIM-OE-SEMANA, 1,9/20 DE DEZEMBRO DE 2009

- , IMÓVEIS

Cerro - casa alv.
160m�. Terreno
325m2•
R$ 170.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOVEIS FIM·DE·SEMANA, 19/20 DE DEZEMBRO DE 2009

o CORREIO DO POVO n

Queneste'Natal, a
luz Divina aqueça
seu coração, para
que você possa

iluminar e aquecer "

outros corações.
E que no Novo Ano

I que se aproxima,
I -

você encontre
muita paz realize

, todos os seus
sonhos e tenha
muitas alegrias.
São os nossos
mais sinceros

'�

votos!

eH

\RlJ.a Marina Frutuoso, ao lado do n° 111, Centro.-. �
__ ";":",- :-.

."_ .

' .;:.

Apartamento TIPO 01 com suíte e dormitório
amplo reversível (pode ser transformado em

dois dormitórios), bwc social, sala de
estar/jantar, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e uma vaga de

garagem; com áreas de 135,09m2 total e
87,66m2 privativo - R$ 127.550,28 dividido
em 23 Parcelas - CUSTO ESTIMADO pelo
Condomínio sem Acabamento).
Apartamento TIPO 02 com dois dormitórios,
bwc social, sala de estar/jantar, cozinha,
área de serviço-sacada com churrasqueira e
uma vaga de garagem,' com áreas de
119,29m2 total e .76,06m2 privativo - R$
112.632,30 divic;!i.do em 23, Par.celas -

(CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem
Acabamento).

Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José
Marangoni, Vila Nova.

.

Apartamentos TIPO 01 com suíte e dormttôrio
amplo reversível (pode ser transformado em dois
dormitórios), bwc social, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e duas vagas de garagem, com
áreas de 153,63m2 total e 98,50m2 privativo -

R$ 129.518,40 dividido em 25 P-arcelas -(CUSTO
ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento).
Apartamentos TIPO 02 com dois dormitórios, bWG
social, sala de estar/jantar, cozinha, área de
serviço, sacada com churrasqueira e duas vagas
de garagem, com áreas de 120,95m2 total e
75,OÓm2 privativo � R$ 102.201,66 dividido em

25 Parcelas - (CUSTO ESTIMADO pelo
Condomínio sem Acabamento).

Apartamento TIPO 01 com 1 dormitório (suíte), kitchen,
área de serviço, estar/jantar e umª, vaga de garagem

(segunda vaga opcional), com áreas, estimadas de 75m2
total e 40,75m2 privativo • R$ 85.717 ,ª6 • (ÇUSTO' . '.

ESTIMADO pelo Condomínio sem Acasementoj,:
Apartamento TIPO 02 com 1 dormitório (suíte), kitcheri,

,

área de serviço, estar/jantar e uma vaga de garagelTl'-�c
(segunda vaga opcional), com áreas estimadas de 69m2"' .}-'f':

total e 36,90m2 ptivativo • R$ 79.340,46 - (CUSTO
ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento).

1
{

!

I
í

j

Rua 181- Emil Burow esquina com a Rua 459 - Severino
Schiochet, ao lado do nO 272, Centro;

Apartamento TIPO PENtHOUSE com Suíte Master, Closet
. e Varanda; Suíte 2 com' Sacada (ou.Dormitório 2 com

Sacada e Bwc Social); Dormhório 3 com varanda; Home
theater com Varanda (ou Dormitório 4 com Varanda);
Lavabo; Hall Social; lh;ing (Salas de Estar e Jantar);

Cozinha e Área de Serviço; Sacada com Churrasqueira e

duas vagas de estaciõnamento, com áreas estimadas de
270,OOm2 total e 149,OOm2 privativo- R$ 265.437,00
(CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento),

sendo a parcela 01/30 em 15/01/2010.
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F'M·DE·SEMAN� 19120 DE DEZEMBRO DE 2009

�;
.

'IMÓVEIS
,

Rua Guilherme Dancker. 161 - Sala 3

·,·�"Esquinâ ·com .Rua .Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - se

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107.1988

I
I· BelvedereResidenee -Centro

ApartamentoNovot"!OOlótinn�píso�•.
área imimacom pisoemmadeira. c:ootmdo 1 suite mãsIer
+2 suites.amplasaladeestare jantar.00zi1haeáreade
serW;o ri1obiIiadas. sacada cfchul:rasqueirae 3vagas

.

degaragem privativas. (t6Oai rJeárea útiIl

Eõ�comArquitetUramodelma,2ApartamentoS
porandâr• .2�Esquadriasema.lUiirinio na coe
�.. �Hallde ", , .�Ife '

feStaS para aCadêtmae
.

com

áreade Iazer'cotíE!ttíe i:feSooberta

Vis,ite este lindoaparta.mento!.

Utn tJ\ega .

NatS\eutn
e�ce\ente

.t�',Q
nobre. Vil
InlOvel $.Ituado 11& Roa .• bairro
Vila NovaTerreno sem Ilénfeitorias
(todo murado), prontopal1lconstrucâo.
contendo área de 420m2, sendo15metros
de frente. Localização priVilegiada. em
área nobre do bairro VilaNova, próximo
a Delegacia (s9guranoal,eao FOrum
dl;l. cidade. Região muita procurada
<:omerciálmente para. osde

" étlvaCaala ê cllnicas'm .

e no âmbito
residenoial para casas de a ,o padrão.
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I

- Edifício com elevador e salão de festas" ,

- Apartamentos de 1 ou 2 dormitórios
- Sala de estar e jantar c;:_; ".

.

- Sacada comi;çhú�rasquê1r-ãl�}���> ;'
- Cozinha e áteá-de serviço .'":�

,. ',�:�
- Garagem

. r:

.�1Jt
- Financiamento direto com a construtora

UTILIZE SEU FGTS!!!

Localização: \1 ...
Av. Prefe�o Waldemar Grubba

-

WEG ,

D."O. ': ciÓ. J-?--,\:-,
..k::'- -

Vendas Exclusivas:

Rua 293

PLANTÃO
DE VENDAS NO ,OCAL

V "'A _"

Plantão::" :
473_05�Õf!7j i 47 9973-8020

...

�
I j

EdniIson1dos PASSOS
CORRrrOR DE IMÓVEIS I CREO rm

",' ..
'

Rua Mariaa FriltútlSo, 180 - sala 4D - Centro
jaraguá -dti Sul- se - ednilson@epáSSos.�m..br

www.epsssos.com.br
.

1
,\
,
\
\

\

l
�

I
t
1
,
\

l

\

����--------=-------�----------�----��--------------------------------------------------------�,
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FIM-OE-SEMANA. 19/20 DE DEZEMBRO DE 2009 IMÓVEIS

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.atlantáimoveis.com

COMUNICADO:
Estaremos de férias a partir do dia
21/12/09, retornaremos dia 05/01/2010.

,k-
�#

Sug�stões de presentes para
o Natal:
Para seu inimigo, perdão.
Para um oponente tolerância.

P�ra um amigo seu coraçõo.
Para um cliente serviço.
Para tudo caridade.
Para toda criança um

. exemplo bom. Para você

respeito.

Ref: 2351· Vieiras· Apartamento (n'301) com 2
dormitórios, bwc social, sala e cozinha integradas.

sacada com churrasqueira, área de serviço, 1 vaga de
estacionamento. R$118.000,OO

ReI: 2376· Jaraguâ
Esquerdo, Apartamento
com 1 surte. 1 dormitório,

. bwc social mobiliado,

.; sala de estar e iantar, sacada
•. Cf com churrasqueira, cozinha

mobiliada,
.

área de serviço com sacada,
1 vaga de garagem,
ENTRADA + FGTS +

FINANCIAMENTO
BANCÁRIO.
RS 160.000.00

FELIZ NATAL

E UM ÓTIMO ANO NOVO!
É O que deseja a equipe
ATLANTA IMÓVEIS!!

Ref: 2368 • Vila Lalau • Apartamento cl2 dormitórios,
bwc social mobiliado, cozinha mobiliada, sala de iantarl
estar, sacada c! chur.a, área de serviço cf terraço. 1 vaga

de estacionamento coberto. R$ 125.000,00

I'tesidlUlCictl Reamto da 911Hr
Ref: 2377 " Ilha da

Figueira· Apartamentos
nO 303 e <103 com 1
suite, 1 dormitório,
espaço web, sala de
iantar! estar, copa,
cozinha, sacada com
churrasqueira. bwc
social, ampla área de

serviço, 1 vaga de
garagem. RS: 139.900,00
á R$149.900,00

Rei: 2378 . Vila Nova- Apartamentocom 2 dormitórios
mobiliados, sala de estar e iantar, bwc social, sacada

com churrasqueira, cozinha mObllrda, área de semço. 1
vaga de garagem R$ 155 OOÕ.OO

..

_

Ref: 2249· Cemm
Apartamento nO 102 '

(Frente) com 1 suíte,
2 quartos, bwc social.,
sala de estar, sala dê
jantar com sacada e

churrasqueira,
cozinha, lavanderia, 2
vagas de garagem.
RS 176.050,00

Ref: 2362 • Barra do Rio cerro- Apartamentos com 1
suite, 2 dormitórios e aptos com 2 dormitórios. bwc

social, sala de iantar e estar, cozinha, área de serviço, 1
vaga se garagem. RS 110.000,00 ii RS 125.000,00

Ref: 1593 . 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 vagade garagem.
,,>

"

.' .' .R$ 1M_OOQ,OO
-_ -

"",-:.�-

ReI: 1580 - Casa Vila Rau - Lot. Grutzmacher .

Casa com 1 suíte, 2 dormitórios, bwc social,
sala, cozinha mobiliada, área de serviço, 2

vagas de garagem.
R$ 205.000,00

ReI: 1591 - Sobrado Comercial - Vila Lalau Piso
Superior: 1 suíte, 4 dormitórios, 2 cozinha, bwc
social, sala de 1V. Piso Inferior: Sala comercial
sala, garagem, bwc. R$ 520.000,00

R�i'15871-SÓb�ado Vila Nova
Parte Superior: 1 suíte master com closet + 1 suite + 1 dormitório,

todos com sacada, sala com mesanino. Parte Inferior:
sala de estar e jantar com lareira, sala de TV, lavabo,

1 dormitório, cozinhamobiliada, dispensa, área de serviço.
3 vagas de garagem. Area de Festas com cozinha mobiliada,

bwc social e piscina. R$ 980.000,110

Ref: 1531 . Sobrado Geminado - 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.
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CRECI 1.105..J

Imobiliária Engetec
Plantão:

8447�9319 I 8412-4712 (47) 337-0-0919

REF139 Ilha da Figueira·
Terreno c/31.130,86m2•

R$ 900.000,00

Um ótimo Natal, e que os dias do Ano'Novo sejam uma.

seqüência de proveitosas realizações e repletos
de paz e felicidades! REF156 • Baependi - Lavação com

,

todos os equipamentos. RS
12.000,00

,

gOCORREIO DO POVO IMOVEIS��F=IM�.D=E�.S=EM=A=N��19=��OD�E��=En=M=B=��D=E�20=0=9----------------------------
-

REFl54 - Corupá - Centro - Bar,
restaurante e lanchonete cl estoque
e equipamentos. R$ 37.500.00

REF155 • Barra - Lavação cl
bOrracharia completa. RS 60.000,00

REF142 - Três Rio dó Norte·
Terreno cl 2.500ri12 cl casa
mista cl 2 Quartos e demais

dep. R$ 65.000,00

, REF162 - Centro· Casa cl suíte +

2 quartos, bwc, 3 salas, escritório,
garagem p/2 carros. R$

390.000,00

assaran u a

Pousad�, 147.000m', C/ 7lagoa5,
pedalinhos, campo de futebol, 2 canchas de
bocha, restaurante pi 200 pessoas, estac pf
100 carros, pousada cf sala de recepção cl
preparação pi internet. 5 su�es cf lareira e

insl pi tv fi cabo e tel., piscina e área de
festa. Mais 2 res, - A I' C/ 1 sune + 3 qtos,
coz. mob., piscina adutto e infantil, área de
festa, e a 2' C/ 3 qtos, sala, coz., lav. e gar.

REF140 • Vila lalau - Sobrado
piso superior c/3 quartos, bwc,
sala, sacada, piso inferior cl bwc,

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

"""""".enget:ecin1oveis.colRI.br'

REF179 • Rio da luz· Casa alv. cl
1 suíte + 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, garagem. Área construída de

75m'. R$ 95.000,00

REF180 • Vila Rau : Casa alv. cl 3
quartos"sala, cozinha, 2 bwcs,
lavanderia, garagem p/2 carros.

R$110.000,OO

REF149 • Vila Nova· Casa cl
200m2, cl suíte + 2 quartos: bwc,
salÚ amb., cozinha, área serviço,
garagem p/2 carros.Terreno cl

600m2. R$ 300.000,00

REF137 - Estrada Nova- Casa Alv. cl
110m2, cl suíte + 2 qtos, bwc, sala,
coz, área servço, R$125.000,OO

cl
suite + 4 quartos, 2 bwcs, sala,

cozinha, área serviço, garagem pI 3
carros. R$ 220.000,00

Rua Pe Pedro Francken, 217 I Centro I Jaraguá do Sul - SC

Haus
'imóveis

C1B11_1fIS.J .

Fone/Fax
(47) 3373-2135

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O CORREIO DO POV(fgfIM-DE-SEMANA. 19/20 DE DEZEMBRO DE 2009

ReI. A-459 - Vila Lalau -

Aptos Novos - Suite, 2 dorm,
bwc, sala, coz c/atrnários,
lavanderia, garagem, sacada

e/churr - R$,770,00

CZERNIEWICZ

ReI. C-119 - Vila
Baependi - Sala

Comercial com 60m2, 01
bwc - R$550,OO

Sala Comercial com
50�2 -1 bwc

R$990,OO

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

ReI. C-118 - Vila Nova
Sala comercial com 70m2 -

01 bwc - R$600,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1081 - RES.
VERSALHES -

CASAALV. c/
250m2, terreno
c/3795m2•
Espaço para
horta, pomar, .

quadra de
esportes, área
de festas com

piscina. Local
Aprazível.

1239-
CONDOMíNIO
FECHADO.
FLAMBOYANT -

SOBRADO Estilo

Contemporâneo c/
suíte.rnaster + 2
suítes + qto
hóspedes, excelente
área de festas. Vista
privilegiada. Terreno
c/ 120Dm2 e casa c/
383m2. R$ 950 mil

Localização privilegiada,
projeto único na cidade.
Venha conhecer esse
belíssimo projeto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RUA BERTHA WEEGE N°' 525 SALA 1
t'�O LADO DO POSTO CIDADE DA
BARRA, EM FRENTE A ENTRADA PARA
O PARQUe MALWEE FONE: 8376·2206

Imobiliária CRECI: 27'16J

SonhoInvest
Invista em seu Sonho!

3274�8844
PLANTÃO'

(47) 9929�8265
(47) 9973-3581

Rua Pres ..Epitácio Pessoa, 820 - Centro - Jaraguá do Sul - se

ReI 567 -ILHA DA FIGUEIRA -

Ótima casa de alv. contendo 01
suite + 02 Quartos, sala e copa

conjugadas, sala de estar,
cozinha, dispensa, escntórto.üt
banheiro social, área de serviço,

.

área de festas cl cnurrq.qaraqern
pi 02 carros, jardim e portão

eletrônico. Valor R$ 220.000,00.
Aceita troca por apartamento no

centro como parte do negócio

Ref 554 - SÃo LUIS - Terreno
Escriturado cl área de 722m',

possuindo ótimo espaço para novas
edificações. Sob ele Casa mista

com 84m' em madeira, forro PVC,
pintura nova, grades nas janelas,
toda murada e cercada, em ótima

localização. Contém 02 salas, 03
Quartos e demais dependências.

Valor R$ 140.000,00

Rei 565 - TRÊS RIOS 00 Sul -

Loteamento Grutzmacher -

Linda casa de alv. cl suite cl
closet + .02 Quartos, sala,

banheiro social, cozinha, área de
.

serviço, área de festas cl churr.e
'garagem pi 02 carros. Aceita
financiamento bancário. Valor

RS 194.000.00.
--

ReI. 511 - AMIZADE -Terreno
plano cõm 327m2 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
Pode ser 'Inanciada

sendo: Terreno com área de 751,25m'.Contendo uma sala comercial com
• '321, 13m' e uma casa mista com' i43m2 com 03quartos ,02salas,

/. til banheiro,cozinha,área de serviço, despensa e garagem. ObscArea comercial
'de frente para a ru'a principal d� Bairro, perto de escola, mercado, igreja,. etc

PROMOÇÃO IMPERDíVEL

ReI. 915-. CORUPÁ - Centro -

Apto.novo c/03 quartos, sala e

cozinha conjugadas, 01 bwc,
.lavandena, varanda e garagem.

Entrepa para janeiro/201 O.
Localizado a Rua FranciscõMees

- próximo ao Posto Oalsóchio
. Valor R$ 95.000,00 aceita

veiculas como parte do negócio.

Rei. 752 - CENTRO - Ed.
Carvalho - Apto. todo

'revisado e cl pintura nova,
01 suíte + 02 dorm. dep.
de empregada cl bwc,

salão de festas, garagem e

demais dep. Valor R$ ,

. 1'98.000,00

Terreno com área de 54.462;48m2, contendo:
. Casa de'madeira, Energia elétrica com transformador próprio,

.laçoa, amplo espaço para plantio, jardins recém implantados, área
preparada para construção em local alto e com linda vista. Ruas e

trilhas bem trabalhadas Fácil acesso, distante 1. 700'm do Asfalto

(antiga estrada do Jacú-açú.) Valor R$ 138.000,00

Esquerdo prox. a Madri -

Apartamento ediffcio O'Espanha ,

andar térreo. Contendo 1 su�e + 01
quarto, banheiro, sala, cozinha, área
de serviço, 01 vaga de garagem
cobertavaor R$125.000,00

o CORREIO DO POVO m

wwW.sonhoinvest.com.br

CASAS

Casa em Barra-'Velha . Terreno com 573,00m2
possuindo casa com área de 195,00m2 á SOm da'
praia. Valor R$230.000,00 ou aceita como parte
do pagamento, apartamento em Jaraguá do Sul ou
Blumenau.

TERRENOS

Terreno - Rau - Com área de 345,00m2 sendo

(15X23m), próximo ao Supermercado Rau ,

.

posto,creche e Unerj . Totalmente plaino e com

escritura .Valor R$ 90.000,00 aceita' veiculo
como parte do pagamento.
Três Rios do Norte - Terreno com 1.900m2
Pronto para construir prédio ou. casa em

condomínio. Valor R$145.000,00
ReI. 110 - TRÊSfllOS ÓO NORTE· Terrenos no

• loteamento Vicenzi Gadotti, cada terreno possui
324,00m2. Entrada de R$ 7.000,00 mais 100
parcelas de R$480,OD
Rel.170 - AMIZADE - Ierreno cf 630m2
sendo14X45,lateral da Rua Afonso Piazera
Terreno plaina pronto pi construir.

�

Aceita
financiamento ValorR$ 105,000,00
Ref. 145 - AMIZADE - Terreno urnano , cf

.

318,50m2 em rua- asfaltada e com escritura.
Aceita financiaménto bancário. Valor R$
80.000,00 ..

REF.144 . VILA RAU·(loteOBl Com excelente'
localização ,próximo ao Posto Cidade e a creche
dá Vila Rau,com área total de 345,DOm2:Valor
:85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TERRENOS

mO CORREIO DO.POVO
FIM-OE-SEMANA, 19/20 DE DEZEMBRO DE 2009

-,

IMOVEIS

CRECI2173-J

Rua João Januário Ayroso, 531. No início do Jaraguá Esquerdo,
Atendime'nto: 8h30 às 12h - 13h30 às 18hOO. Aos sábados: 8h30 às 12h ..

www.'imobiliariabeta.com.br

3371'·6600

Aq"iéo
Vendas

. 9977�9338 e 9977-9336
Locação
9934-06.87

Ref: 0233 Casa em

Buaramirlm, 4 dorm. R$900,00

.Ret 0675 Apartamento no

Centro, 3 dorn, 2 vagas mi .

garagem. R$ 1000,00

ReI: 0795 Apartamento na Vila
Nova, semi mobiliado.

R$1000,00

ReI: 1020 Aparatamento no

Baependi, 1 suite + 2 darmo
R$ 275.000,Óa

. REF: 0553' - Terreno 132.500m' em
Schroeder - R$1.250.000,OO:-

.

REF: 0956 ; Terreno no São Luis
R$108.00o.,00; _

REF: 0919 - Terreno na Ilha da Figueira .

R$130.000,00;
.

REF: 0982 - Terreno na Vila Lenzi
R$ 250.000,00:

ReI: 0958 Casa na Vila Latau,
3 darmo R$ 235.000,00
(aceita imóv.el de menor

'valor)

Ref: 0367 Casa na Vila Nova, 1
suite + 1 dorrn, R$330_000,00

(Negociável)

ReI: 0997 Casa no

Czerniewícz, 2 dorm.
R$ 125.000,00

Ref: 0993 2 casas, 1 com 70m
e outra com 40m, na Vila Lenzi.

R$160.000,00.
-

Ref: 0914 Apartamento na

Vila Nova, 3 dorm, 2 vagas
na garagem R$190.000,00

ReI: 0727 Apartamento na Vila Ref: 0377 Apartamento na Ilha da
Nova, suite + 3 dorm. R$ Figueira, 1 suite + 2 ôormitórios.
170.000,00 (Negociável) R$ 175.000,00.(Negociável)

Terrenos com financiamento próprio: Entrada + saldo em até 72 vezes.

- ,
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O COR8EIO DO POVO'm

.r

" COMPRA - VENDE - ADMINISTRA

Fone/Fax: (47)3370-07-00 .

www.imoveisemjaragua.com.br
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

7
m
co
l.()
N

C3
LU
ex::
(.)

I M O 8 tt I Á R I A

MA·NN Plantão: (47) 8413-7824

CASAS APARTAMENTOS
ReI. 3681 - prox. Carinhoso R� t(i.ooo,OO ReI. 3301 _ A�lo - Barra do Rio- Cerro, 2 dormitórios demais dependencias. R$
ReI. 3161 - Casa de l1ladeir3 • 'Illa Martins· 3 dormitórios, 1 hwc, garagerrj, 105.000,00demais dependências R$ 78.000,00 .

ReI.3641 .• EstradaNovaCasa3dorm,R$90.000,OO ReI. 3151 -Apto· Ed, Veneza· Próximo a WElh.l surre, 2 dorm�órios, owc,

ReI. 369j -casa Joào pessoa- R$ 92,000,00
' demais dependenciasR$140,OOO,OO' .

Rat3671- Jilragua99· R$ 96.000,00 Rel3451 ··Czerniewiêz.-Apto fina�ciavel. Suite + 20ormiI,R$140,OOO,OG
ReI. 3621· Amizade-2Dormil, R$112 000,00- .,

. Ré!. 3�51 - Apto -'centro - 2 dormitórios, 1 owc, e.demais dependências, sacada
ReI. 3632 - Chico de Paulo - Apto c/ eíevador-ótlrno espaço interno á partir de R$ c/churrasquélra, área detestas com piscina {sem acabamento) R$144.000,00
119,000,00' Re! 169'4 CZERNIEIIICl- Suite + 2 dormi!. R$167.000,Oe
ReI. 2371- Chita de paulá - 3 dorm .. 1 bwc, 1 vaga de garagemR$120,QOO.00 ReI. 11\61.. Centro" 1 SOlte, 2 dormITórios, demais dependências, R$175,OOO,OO'Ret 349.1 - Estr. Nova - 'Casa Alvçnaria 3 dormi\.+suite R$120 OO�,OO (aceita ReI. 2321. Cenlro. suite, 2 dorrn., bwc, 1 vaga de garagem, R$HÕ,Q50.00chácara)
ReI 3611 ,São Luis· Suite+ 2 dormi\. p/(fev/201 O) RS t35.0eO,Oo _

ReI 361)1 - Vila len�i - Sobrado c/ Piscina (otima localizaçao) RS 370.000,00
Rei 3431 Vila Lenzi· 2 Casa em alvenaria{ace�a caminhão até R$ 60.000,00) R$ .Rel. 2441 • Balneário Camborlú, COBERTURA, alto padrão, 4 surtes, 1 dorm., ciep.
149.000,00, de ernp, 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina privativa e

ReI. 3121 - Nereu Ramo�· com 2 casas R$150.0QO,OO c d.emais cep. R$1.750,OOO,00,(entrada de RS 500,000;00) e saldo em 72 vezes, e
Rei 3441-.JQao Pessoa - Casa suite + 2 dormittl$150.000,00

.

. Rell!.5�1:Vilã tenzl ·Ca.�a Suite+ 2 agrmttd�$15s.000,OO. .

.Rel.3351 - Casa ":Vila tenzi - 1 dormijório, bwc, demais dep., piscina
160_000,00
ReI. 2581 - Vila Lenzi - 2 suítes, 3 dorm., 2 bwc, demaiS oep., garagem R$ Ret3521-lIhadaligueira/Guaramirim-361m2R$ 60.000,00
160000,00.

.

• ReI: 2671 - TerreoQ • Figueira - 38(),80m2 - R$ 75.000,00
Rei, 3162 ·Tifa Martins: 170m2· 2 bwc, :> vágas de garagem, Rei, 775 _ Jar<lguáEsquerdo ·prox.arenà. R$89:000,00
dern�!sdependen�I�R$.160,000,OQ .' 'R I 2'2 li "·'II·{ L" ." R f '. d RS 9 O'QRel..1311 � Chico de Paula-Gasamista com 3dormitórios: 2 salas, área de festas e. • erreno- na enzl-col1)",,5m2, uaas alta a, . 10 .00 • O

c!chunepiscina + 1 kltinet+ area de 60m2 : oficina R$ 200.000,00
'

ReI. 21�1 • Figueira � SODrado cl suite, 3 dorm., 2 yágas de garagem RS>
210,DOG,OO ,,'.,

"

ReI. 3091 .' Água Verde � 3 dor
23Q,ooo;ao"

.

Rê!. aa71-Casa- Rau-1 surte, 3dor
,".

_.

dependências. R$ 215.000,00.
. , "

'

·Rel. 2431 - Area - Braçinho· 22.QOOm2-R$ 280.000,00
,
ReI. 3141 , Vila lenzi' 2 dormitórios, 1-bwc. garagem e demais dep, R$ Ret3461-Comereial"proxElian"ObOrn2R$400.006,oo
22q,090,OO 'Ref3501'- Teretoo oentral774m2col1Í casa R$ 430,000,00ReI. 831 ,Vila lenzi ;,

5 quarto�, sala, copa; bwc, s , é0�infia R$
220.000,00

.

- 'y
. .' ...,., .'-

ReI. 1.831 -Chico de Paula:4 dorni., 2'bwé:2 vagas de gar.gem: área 3S06m'. R'$
2#,OQO,OO

'

Re(1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado"'proxrecr Mansol'
RS'450,OOO,OO

• • < •.
ReI. 2.81 ' "enha -casa a�o padrão "frente pi omar' R$ ii coasúítãr ReI 2471 - Terreno Rau

-

R$ 58;000,00

ReI. 1861 - rerrene- Jaraguá
Esqueroo - 688m2

'R$'161,OOO,OO (cond. tecnado)-
ReI. 3251 - Terrenos AMIZADE

à pârtir de R$ 79,500,00 ,

LEILA.
CORRETORA DE IMÓVEIS

t:RECI01l420

rw����rto ...
7l6�,��� de���!
Rua 28 de Agosto, 728 - Guararnlrlm 47. 3373 - 1 '905

vendo sítio no Rio, Bral1co,Colnárw de'

aproxímaaamente16,aOO,OGm>, casa
com a,pr:px: 140,DOoy_" -C6m piscina e

lagpa 11$ :1.00 OOQPQ nez::.ciável
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IMOVEI'S
Plantão 9651-9028·8827·2189

Anderson R. Matheussl Creci 12008
COMPRA, VENDE. ALUGA

E·ADMINISTRA SEÚ IMÓVELCORRETOR DE IMÓVEIS

éasa de alvenaria 150m',
terreno 16.914,75m', 166m
de frente, edícula óorn bar,
sala de festa e 04 qts, casa
com laje, 02 qts, sala,
copa, lareira, bar, cozinha,
lavanderia, banheiro, Terreno 15m x 33,5m ótima localização
churrasqueira, piscina. 'C' R$ 40 000 00RuaAbílio Luneüí. Corupá. o��pa:. "

Roberto Setdel, 1142. Corupá. Fone:3375-203,1 19135-497719153-1112

Chácara 10.500;;::2, cf
Casa, laqoa. Bom Plant -

Corupá. R$90.000,OO
(troca por residência).

ref 081 - Vila lalau, c/3 quartos, e
demais depn., casa com área

'aproximada de 140,00m' e terreno
com BOO,OOm:. �$ A COMBINAR

CRECI-13252

Terreno de 2.400m', .corn

galpã.o pré-moldado de
660m2,-no bairro Ano Bom,
Corupá. R$ 260.000,00

Casa 3 qts. e demais
dependências, terreno
.3ÕOm2, fundos para o rio,
próximo a antiga usina

Corupá. R$40,000,00

Cód.1073 - Corupá - 130m2, 3
qtos,sala, cozinha, owc, íavand.

garagem. R$120mil

Cód.1084 - Água Verde - sobrado,
suite+2qtos, bwc social,

coz.embét., garagem. R$'250mil '

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

port.eletr. R$160mil

Cód.l080 - Schroeder - sala,
cozinha, 3 qtos, bwc, lavand.,

80m2. R$ 110 mil

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

construções.Delxe 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).
'

Projetos
- Estrutt1fâfs e

Arquitetônicos lJaI.AGIU$fI�A,
� )j.1[, '1i,' H ,>l'. PI J fi:.

·ESTAMOS ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
RUA DOMINGOS R.DA NOVA, 403-· SL.01 ,02

PROX,SIPAR E STUDIO FM

Casas Bairro AreaITerreno· Construção" Valor

1002 jiaependi 300m' c350m' 450mil

1046 SFSJltaguaçú 600m' SOOm' 3pav 430mil
1047 Água ve�e: 300m' ,260m' 24Qmil

1048 Centro 532m' 150m' 600mil

1065 Vila Nova (2 casas) 1500m' . 350mil
lÓ66 Praia Bãllll do Sul aprox.90m2 135,mil

'Apartamentos Local
2002 SFSfUbatuba 1 quadra co mar 70m'ISuite+2q 85 mil

2019" Balo' Camboriú quadra �o mar 255 mil

2011 'Balo.Camboriú Próx.Marambaia 550 Inil

2012 Entrega 2010 N.Brasilia Sulte+lq 135mll
� �20:-1.6�Ia.-beRzi_-�,'';';·--- EiI:-Flõr*ta-=2:qttarté�-�""'"''''''''

Terreno Área
3034 Água Verde

3040 Centro(prox,Kohlbachl
Chácara

4041 SFS/Ribeira
4003 Pedra Branca

4005.- Rio Cerro II

4006 Mass.7Rib Gustavo

·40Q7 São Bonifácio'

172.000m' 220 mil

90.000m' "220 mil

25.000m' 200 mil

201.000m' , 150 mil
.

242.000m'· (Prox.Palhoça) 150mü

310m' 60 mil

.3.000m"'l- 650mil

locação
Ap�rtame�to
6030 Centro
6031 Centro

. 6032 Centro

Galpão
8003 Ceníro

2qlos, sem condominio

3qtos(1 mobiliado), sem condom.

kitinete, c/churrasq, sem condorn.

500,00
600,00
420,00

340m' 2 gemin cada 21>00,00

�·PARA',VENDER I COMPRAR':I·ALUGAR OU .ADMINISTRAR SEU:'IMOVEC\VISITE-NOS",E:CONSULTE'MAIS'ITENSÕ'DISPONIVEIS'i!:
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CORRETOR
DE IMÓVEIS

J:E..RB.EN0�S. .......,>__ ....._

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',
'

049 - Schroeder - terreno com 2,149,37m',
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8,1 05,7Sm', , , , , .. , , ... ,

076 - Amizade: terrenos -ltacolumi II a partir de
086 -Amizade, terreno com 50S,00m'
069 - Amizade, terreno·CHAMPS ELYSEE com 420,39m' , . ,

109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo pi indústria)
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno c/37S,00m' ,

050 - Schroeder - casa cl 79,80m' e terreno c/500,00m'. ,

156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141,34m',

. , R$ 600,000,00
, . , , .. R$ 52,000,00

.. , . R$ 55.000,00
, , , , , , , ,R$ 33,000,00

, , , R$ 200,000,00
. .. .. .. .. .. ,R$ 79,380,00

.. , , , , , , ,RS 79,350,00
, , , R$132,000,50

. RS 330,000,00
, , ,RS 28.000,00

, , , , , , . , R$140,000,00
R$ 150,000,00.

, R$.160,000,00

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

ICASAS
'014 - Rio r� casa de madê'ira com 70,oôín' e te!;ljlil1O com31f1lbíM�� . ,"'R:r"7D:bôÓ:'OO
022 - Vila Lenzi, sobrado com 166,7801' e terreno com 302,2001', R$ 190.000,00
027 - Santo Antonio, casa de alvenaria 128,00m' e terrena de 3B0,72m'. aceita apto como pgto , , , , .. R$11 0,000,00
025 - Schroeder, casade alvenaria com 108,60m2 e terreno coni 1.230,00m'. , , , , , , , , RS 230.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cl 200,00m' e terreno c/329,00m', .. RS 200.000,00
048 - Schroeder. casa com 100.0001' e terreno com 22,955,60m'. . , RS 280.000,00
050 - Schroeder - casi' com 79,00m' e terreno com 500,00m'.. , , .. , , , , , . , , , . , R' 140,000,00
055 - Nereu Ramos - casa de-alvenaria c/203,40m' e terreno cf 1.364,OOm'. ,', , .. "., ". , . ' .. RS 285,000,00
080 -; Vila Lenzi, Sobrado cl 258,00m' e terreno cl área 41'8,12m', aceita apto de (. )valor, casa ou terreno, RS 310.000,00
129- Ribeirão Grande do Norte, casa de alv, cl 80,00m' e terreno C/ B07,50m' , , , . , , . , , , , , , ' RS 90.000,00
031 -Ilha da Figueira, casa de alv. C/ 132,00m' e uma d e mad. de 6Ó,00,m' cl terreno de 525"00m' . , , , , .. R$ 170,000,00
136 - Rau, geminado em aivenana com 199,00m', , .... " . . R.$ 250,000,00
153 - Vieiras - Sobrado com 220,00m' e terreno com 450,00m', (aceita proposta) ., , R$ 170,000,00
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 50,00m' e terreno com 450;00m'.. , . , ,RS 80,000,00
159 -Prala do Ervino, casa de alvenaria com 100,OOm' e terreno com 300,OOm'. ,R$ 40,000.00
165 - Schroeder, casa de alv, cf fi3,OOm;! e terreno ci 450,00rn', (aceita terreno como forma de pgto) . R$ 90.,000,00
188 - Santo Antonio-sobrado com área de 170,00m' e terreno com 2,033,45m' R$150.000,OO

026 - Santo Antonio, com 'área de 47S.650,OOm', , , , . , , , , . , '

030 - Santo Antonio, cl casa de alv., rancho, lagoa, C/ área de 17S.000,00m'. aceita imóvel de menor valor
038 - Rio Cerro com área de 175,000,00m' . , , ,

163 - Guaramirim - cl casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas .. , cf área de 126.600,00m',
043 - Ribeirão Grande do Norte com área de 22,000,00m' ,

044 - Nereu Ramos, C/ área de·BO.OOO,OOm', C/ casa, área de testas, rancho. lagoas ..

061 - João Pessoa, casa de alv. cI327,23m', edícula, cachoeira, lagoa, e terreno cf 190,600,00m'.
t29 - Jaraguã 84 - com área aproximada de l,500,00m', com casa mista, lagoa. , , , , . , . , , , .. , , , ...

, , , RS 380,000,00
. RS 380,000,00
RS 175,000,00

. , , RS 640,000,00

.. ,RS 80,000,00
. . R$ 400,000,00

, RS 650,000,1)0
,RS 90.000,00

240' - João Pessoa, casa de alv. cl
área de 119,33m' e terreno cl
513,4401' aceita finaoc, bancário,
R$150.000,OO

063 - Nereu Ramos, casa mista
com 144,ODm' e terreno com

760,DOm'. Aceita imóvel em

Corupá R$ 100.000,00

COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA - R: Guilherme Weege, 166 - Edifício lergamo - Centro

Corretor de imdveis www.schellercorretordeimoveis.com�broe-e"', .,., .StlEi

AMIZADE· LOTEAMENTO
CHAMPS ELYSÉE - Casa nova cl
suíte mais dois dorm. cf sacada,

bwc social, sala, varanda,
cozinha, lavanderia, área de

festas, .garagem pi dOis carros e

despensa. R$ 417.000,00.

AMIZADE - LOTEAMENTO
ITACOLOMIII - Casa pronta para

morar com suíte mais dois
dormitórios, bwc social, sala estar
e jantar, cozinha, lavanderia, área
de festas com lavabo, garagem
para dois carros, R$ 285.000,00.

JARAGUÁ ESQUERDO .. Casa com suite mais
03 dormitórios, bwc social, sala de jantar e
estar, cozinha, lavanderia. Churrasqueira,

..

lavabo e garagem nos fundos, Metragem da
casa: 193,OOm2 Metragem do

terrelÍo:4D9,50m2 R$ 320,000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lOCAÇÃO:
o Ref. JD2186 o Saint MorilZ o Aptos novos no I
bairro Vila Nova, 1 suíte + 2 quartos, coz. sob I
medida, sacda cl churras, 2 vagas gar.agem,

felevador, salão festa, playground, Valor: R$
1,200,00,
o ReI. JD2390 o Ilha da Figueira o Apto cl 02 e

quartos, demais dependências o Valor: R$
450,00,
o ReI. JD2387 o Centro o Ed, Aquamarine o Apto • i
cl 02 quartos, demais dependências o Valor: o I
R$ 680.00. o

" IReI.: JD2454 o Centenário o Apto com 02 I,quartos, sala, cozinha, banheiro,' área de '

serviço, garagem .. ValorR$ 560,00,
o Ref.: JD2285 o Nova Brasilia o Casa comercial

I� com 02 quartos, demais dependências, F.<enie i

com 50m2, ValorR$i ,000,00.

I' Rei.: JD2399 ' Vila Lalau ' Res. Trento, Apto
com sala, cozinha, 02 quartos, área de serviço, !'

sacada. Valor R$ 500,00. + Condominió, ,i,ReI.: JD 2441 - Vila Nova, Apartamento com

03 quartos, sendo Di surte, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira, área de serviço, 02
banheiros, garagem .. , Valor R$ 900,'00,
,HeI.: JD 2439 - Czemiewicz - Apartamento com
02' quartos, sala, cozinham, Oi banheiro,
garagem,demais dependeocias, ValorR$ 600,00,
�'Ref.: JD 2400 ' Vila Rau

"

Apartamento com

, 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem,
,

iReI. J0;2455 Casa em atveríat!i1?' 64.20rri'; Ref. JD2425' Ga!p�aaill!lnarla c/600m"; Ret. ;02385· Rua Guilhermina Ref. Jp20l.9 - Residencial Paim i demais dependencías. Valor R$ 630,00, 1

'j terreno c/335m'. 003 quartqs;�ala de estar: terreno de esquina :1,00% plano cl 4.157m;;' Pereira Uma Lenzl, terreno cl Springs, terrenos com infra
.

o ReI.: JD 2447, Centro - Apartamento com 03 '

icczínna: bwc; quintal. Forma de, p,,�O! entreoa e fren�e para 11)8 princi\i)<ll: 40 metros, e trente 450\'112 pronto pi construir. estrutura completa, prontos para quartos, sendo 01 suíte, sala .ampla comsaldO liberado para finanoiamento bsncarío. para rua lateral: lQ$;�O metros. Forma de c(1)stru1l'. Pagamento facilitado em
, sacada, cozinha. depéndência de empregada,

_ll__�� ������ p_ag�a=m_e_n_oo��:!:��i�:�:m�oe:Un��o:om��e_n_tr_ad_a__
+

__� �=-�==__� �� a_t_é_6_o_m__es_e_s_· ���L�:�:���de�!�:e���iÇ�o�c.om�sa�:�=���.�va=lo�:���!�:O�O�'O�O�&MW�·1

* Casa em alvenaria 135,00 mts (pintura nova)
* Terreno com 365,00 mts (múrado com portão eletrônico)

* Jardim planejado (novo)
* 01 suíte (com banheiro mobiliado)

* 01 quarto (com opção para + 01 quarto)
*' Banheiro social (mobiliado)

.

* Cozinha / * 02 Salas / * Lavar'lderia
'" Garag�m / '" Área de festas em granito

* Rua asfaltada (livre de enchente e deslizamentos)

R1077 Amizade
160m' Piscina área
de festas Jardim
MUITO LINDA
RS 290 .000,00

""

R2044 Ed,Jaragua

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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u:A
CAIxA ECONÔMICA FEDERAl

Cê'ntro - Res. Monte Olimpo I
3 quartos (1 suíte) .ouZ quartos I

'I' (1 suíte), sacada com churrasquelra]
elevador, playground, lavanderia comi
standall, previsão para split. I
A partir de R$145.000,OO I

. Czerniewicz - Bélisslrno Flat
no. Saint Sebastian TODO
mobiliado com hidromassaqem!
mezanino e-todos os confortos'
de um flat. R$135.800,OO

Barra do Rio Cerro
365m2 R$79.000,OO

Vieiras próximo DG
daWE'G com 392m'

R$110.000,OO

Barra do Rio Cerro
próximo ao Noviciado
10.850m' R$�50 000,0.0

Barra do Rio Molha
Próximo ao Curtume
Schimitz l84.627m'
R$180.000,OO
Czerniewicz Rua ao

lado da Gráfica Avenida
2,48lm' 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 BR280 -Após a

WEG Oulnuce. Guaram/fim
22.500,m' R$440.oào,oO

Estrada Nova
350m2 R$60.000,OO

Terreno Lot. Firenzi
360m' R$6Ó.OOO,OO

Quiosque ótimo ponto
comercial 12m'
R$60.000,OO

Centro 'Guararnirirn
360m2 R$60.000,OO

�"_<lJ&[@ " Res. Ana Lúcia í&_ntro - Res. Maranatta - 3 quartos
uartos (1 sufte) ou2 quartos, \1 suíte) ou 2 quartos, sacada com

ebaix�_e_m_g_e_ss_·o_.A_p_a_'I_ir_d_e!'::10�O�_O,_O_O,""",,_c_h�ra A P!';tir de R$130000.:29

• João Pessoa próx,
Bombeiros 340m2

-

R$65.000,OO

I

I
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.. 1 Suíte .e 02'd()r�mitórios
.

! -, .

.

.

02 Vagas de garagem
�. Sala de 'Estar '

, ,
-

. ,Sala de -Jantar
, Cozin'ha Integrada �1 ehurrasqee'

-
' "

,

: Ampl� .$acada
.

. "
'

-

)
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Cód 223 Tifa Martins. Casa de
.

alvenaria c/ 1 suite + 2 quartos
-

demais dep. R$ l35.pOO,OO

• Cód 222 Ilha da Figueira. Casa
de alvenaria cl surte + 2 quartos,
garagem, sacada. RS 405.000,00.

Cód 229 Tres Rios do Sul. Apartamento
Gem, com 2 dom'iitorios, garagem

demais dep. R$ 125.000,00.
.

�-------------------------------�------------------------------.

ricardocimoveis@hotmail.com
o (47) 8808-5378
l� (47) 8835-6617
2 (47) 8861-2276
5 (47) 8861-2228
a.. .(47) 8861-1753

CAI••
,

Fàça AQUI seu
financiamento bancário!

Cód 228 Vila Rau. Casa de alvenaria
1 suite + 2 quartos, demais depe.

R$ 223.000,00.

VENDA

Cód Rio molha,
Terreno com 300,OOm2
R$ 160,000,00. Obs:
Tambem vende-se .ern

partes em 4 partes.

\ Apartamentos novos Res.
Neumann c/1 suite + 2

quartos demais dep. A partir
de R$105.000,OIJ.

Incorporaçao M 17:297.

I

Cód 224 Barra do Rio Cerro.
Terreno com 3.300,85m2

R$ 990.225,00.

Cód 210 Casa de alvenaria alto

padrão com suite + 2 quartos,
sacadas, garagem area de festas

R$ 450.1i00,00..

ALBERTO e.MARQUARDT 3'376�1804

C t d I
T. 9904·2076. orre or e moveis CRECI 12152

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

ReI 084 - Barra do Rio Cerro -

Casa de Alv. c/89m2 - 3 qtos, -

bwc, sala, cozinha/copa, área de

sérvíço, garagem - Terreno
c/192m2 - R$ 130.000,00

ReI 017 - Barra 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

Ret082 - Barra doRio Cerro -

Terreno de esquina com 556,50m2
- (15,90m x 3s;OOm) - Próximo a

Malwee Malhas

: FINANCIAMENTOS
FACILlT;A.NI

S-EU CREDI
JUN-TOACA_

Rua João Januário Ayr�so, 2633 - sl.Ol - Jaraguá Esquerdo _ JARAGUÁ 00 SUL - se

LOT,EAMENTO R'ESIDENCIAL
JARDIM DAs BROMÉLIAS

CASA CQM 2 QUARTOS, SALA E COZINHA INTEGRADA,
- BWC, AREA DE SERViÇO, GARAGEM E TODA MURA.

ESTE VAlÔR ESTA INCLUIDO: TERRENO + CASA + TODA A
_ DOCUMENTAÇÃopíFINANCIAMENTO NA CAIXA

BAIRRO: BARRA - PROX. SUPERMERCADO BREITHAUPT. ECONOMICA FEDERAL
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OPORTUNiDADE
INVISTA SEU 13° SALARIO

�m SUNHO DA CASA
PROPRIA. n:mos IMOVEl
N:ilVO PAR.A A COMPRA

NO PlAMO
.M%NHA CASA MINHAVlDA.

CONSUlTE-NOS.

"Rsr. lU1 -!l@. IlsrAft&1la - oI.f'líl 'UIVO 00

Ir.olrn f:;'m � @m, Il'NC, ;aja IE e!illf a)mtl<
cal, area de- 5.er.1ÇQ, \'al]ir"l:a: SJf:ana_ tl,1 Citluu.
acab!:f1l!rlD ('I'!! n>l!6 pllf!,;I",..re e g.!SD

ff!:\ll<.!On. �i${!a"!l;;, I 3n OOJ,nu

RemI1 1:�9� ��.� IIn 1:11. MBjbu - 11'" Ga

fiQue a: 411111 I � t�, Z ®rnltlM"" lllOe S�Clill,
Sd!� d: aa�" fi I!nlar �·c� (ulloha, ""1>1 ':ií.j.

:i-'iif,lt(O. 1 I.":qd de {lfií):rrt 8J,S,;fff.- apanas
R$· 144.DUI) ')J S<��. �nt. bancal',jHammts

Ral.l!l15 - Jlmll!aÓ4!l.), "Ill!I'jj� a ""as dI!

c!liGl!uç!n, étlWI!il.lll& li! ;/lj1I�fi e ,!<"t
ll;tHIDn�� ei9:lI"oo. ww, àla!mi!, Ilm

1111; lMdl'TI um 1l>:e1iltll"!!rri!M�' par !íTllllJ>:l!ia.
'fr.JJbI mll!. M�:iu"\Isru.1)/ cmilnSOOi-�
correlln!S.�· 23U.OO:V:v ""mi; !U§!WK<.
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Ref. 1056- Casa no Bairro Ilha da

Figueira, com 5 quartos, bwc, sala
de estar/ jantar, 'Gozinha, área de
serviço, garagem. Preç{) R$

215.000,00

I
1MÓVEIS

3370·11221

/

Rua Guilherme Dancker, 161 . Sala 05· Centro· Esquina Gom a Rua Marina Frutuoso
.

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimoveis.com.br
Ofertas válidas até.a data de 12/01/10

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-,

Rel1064 - Casa no Bairro Três Rios do Sul, com 1

surte, 2 quartos, bwc social, sala de estar, cozinha
com armários, área de serviço, garagem para 2

carros. Preço R$ 210.000,00

Ref. 2060- Apto no CentrQ, Res.
Marajó, com 2 quartos, bwc, sala de

_ estar, sacada, cozinha, área de

serviço, 1 vaga de garagem.
Preço R$143.000,00.

Ref. 2059- Apto no Bairro Amizade
com, 2 quartos, bwc mobiliado, sala de

estar, sacada com chwrasqueira,
cozinha mobiliada, área de serviço com

armários, 1 vaga de garagem.
Preço R$150.000,00

ReI. 1055 " Sobrado no Bairro Jaraguá Esquerdo
com, 10 Piso: cozin[la. área d� serviço, disp�nsa, sala
de tv, sala de jantar, e'Star, lavabo, 2 svítes, área de
festas com churrasqueira, b.wc, piscina; 2 vagas de

garagem. 20 Piso 1 suíte master com sacada, 2
quartos com sacada, bwc social, escritório com

sacada. Preço R$ 765.000,00.

ReI. 1053- Casa no Bairro TFês Rios do Sul, com 3

quartos, bwc, sala de estar, 'jantar, cozinha, área de

serviço, churrasqueira, garagem para 2 carros. Preço
R$ 235'.000,09

.Ref. 1054- Casa no Bairro Vila tenzi,
com 1 suíte, 2 quartos, bwc social, sala
de estar/ jantar, cozinha sob medida, área

. de serviço, área de festas, garagem para 2
carros. Preço R$ 285.000,00 ..

Ref. 3020- Terreno no Bairro Amizade, no
Loteamento Itacolomi L Preço R$ 87.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

·I·MOVEIS

IFraDe�

seo Alves
FINANCIAMENTOS

CAI7lA
CAIXA ECO�ÔMICA FEDERAL

. Facilltamos'seu crédito íunto a

CAIXA. Regularizamos seu
.-

imóvel para financiamento.

Cód.0209 - Casa Figueira cf suite, 2 qtos,
sala, COZ, area de festas, murada: portão'
eletr" rua asfaltada, etc ... R$ 187.000,00

Côd. 0216 - Sobrada Figueira
cl 1 suíte cl closet + Ibanheira hidro, 3 quartos,

sala, coz, BWC, Iav, garagem
pi 2 carros. Parte térrea
possuí atualmente um

mercado cl cliente fixo e'

estacionamento .

.
R$ 800.000,00

Aluga-sé sala
comercial c/ +/-

80m2 na Figueira próx ..
a Pré- Metal.
R$ 465,00

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

• CASAS

AMIZADE - Vende-se, alvenaria,
área de 200m2, semi-mobiliada,
terr. 450m2, liberada p/ financia
mento bancário. Prox, ao posto
novo. Tr: 8843-5751.

I .'

AMIZADE ., Vende-se, 327m2, c/
casa alv. c/60m2, 2 qts, banhei
ro, sala, cozinha,área de servi-

.

ço, varanda, R$ 99.000�DO. Tr.

3274.8,844 - CRECI/SC 2716J·

AMIZADE - Vende-se, avi,
200m2 , 3 qts, garagem, rua

asfaltada, R$ 168.000,00 aceito

apto. pequeno no 10 andar, ou

casa com z q!s. Tr. 91.375573'
..,."

ARMAÇÃO/PENHA - Vende-se,
130 m2 fica a 200 metros da

praia. Tr: 9953-5627

BARRA DO RIO CERRO -'- Vende
:

se, 2 suítes, 1 master, cozinha

planejada, lav., sacada, gar., JARAGUÁ 99 - Vende-se, 2
área construída 200m2, terr. 400 " qts, 1 bwc, prox. a Creche Ouro
m2. Tr: 960S-5924.

. ,

Verde. R$ 105.000,00, Tr. 3370-'
6370/9965-9934/8447-0376

BARRA DO SUL - Troca-se, por
chácara ou terr. em Jaraguá. Tr:
8824�1107.

.

JOÃO 'PESSOA - Vende-se, alv.
, 1 qto, lavanderia r : sala, cozi
nha , bamelro e garagem,R$
58.000,00 aceita troca por
imó.vel 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 matar valor. Tr. 3274.8844
CRECI2716J

CASAS
.

-' Compra-se mes

mo com financiamento. Tr.
33714008 'ou 88026635

'. .

CENTRO - Compra-se, prox .

ao Centro, até R$ 100.000,00,
corsa 94 como entrada no paga
mento. Tr. 33701161

,
ESTRADA NOVA - Vende-se,
prox. a Uner]; alv laje, 4 qts,
2 bwc, garagem 3 carros, R$
150.000,00. Aceita- casa de

menor valor. Tr. 91375573. /
33716069 - Creci 11831

JOÃO PESSOA - Vende
se, 78m2, R$ 68.000,00. Tn
32732356/84651737

JOÃO PESSOA - alv., 1 qto,
lavanderia,

.

sala, cozinha, 'ba
nheiro, garagem, R$ 58,000,00
aceita troca por imóvel de maior

.

. valor. Tr. 3274:8844 - CRECI/SC
.

2716J
.

IltlA DA FIGUEIRA - Vende-se,
alv cl suíte, 02 qtos, garagem,
R$210.000,00. Tr: 3274-8844
Cresci 2716J.

JARAGUÁ 84 - Vende-se,
'385m2, 2 qtos, sala conjugada
c/ a' cezfnha, R$ 50 OOO,{)O á
.Combinar. Tr-: 3273a195.

JARAGUÁ- 99 i
: 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:
99025885

PiÇARRAS :- Vende-se, prox ao
fórum, ou troca-se por imóvel
em Jaraguá do Sul. Tr: 9975-

. 3090 ou 3371-1243 c/ César.

piÇARRAS -Vende-se, 120 m2,
R$ 70,000,00. n 3275-0560,

'PRO)( A WEG II - Vende-se,
'alv .. lale. rua asfaltada. cl esc ri-

I
i

I

1 São luis
1 Casa alv.,
13 qtos,

I R$11 o.uoo,oo
�._�----
I
I
tk;·",,-.·�....,;;..,;;.�_"""...::Il

i Ilha da Figueira 'Casa
: '

alv, 3 qtos, R$
L___lSO.OOO,OO__ -,--_.

OPORTUNIDADE
·CHACRINHA AMIZADE 25 000m2 com

, agua RS 160 mil

·CHACRINHA prox Thailacker com muna

agua20 OOOm2 RS 100 mil

, J

Promoção de N,atal
Jet Print

tura, 3 qts, R$ 135.000,00. Tr.
913�5573

JGUÁLCURITIBA. - Troca-se Ou
vende, apto. pequeno em Jara

guá do Sul por outro no Centro
de Curitiba. Tr. 33764587

garagem. n: 3276-3321.

CENTENÁRIO - Vende-se, prox.
a WEG, 70m2, 2 qts,' sala de
estar, 'sala de jantar, cozinha,
lavanderia,'1 banheiro, sacada
com chúrrasqueira, garagem,

,

R$ 1,16.600,00 Tr, 3274�8844 -

CRECI 2716J
. "

RIO DA LUZ. - Vende-se, 2

qts, 1 'bwc, prox. a Ceval, R$
85.000,00. Tr. ,3370-6370
/9965-9934/8447-0376

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende
se, 165,34 m2 , heliporto, 2 va

.gas garagem. R$ 600,000,00.
Tr: 8408-8157 ou 8408-8159.

VILA NOVA'- Vende-se, 2

qts, 1 bwc, c/ elevador, R$
117.000,00. Tr. 3370-6370 /
9965-9934/ 8447-0376

SANTO ANTONIO -� Vende-se,
Joinville, alv. R$ 40 000,00,
'aceito carro no neqócín, Tr:
3372�1617.

CENTRO - Vende-se, ed. Ma�
ximum Center, 1 suite, zqtos,
qar.salão de festas, elevador, 20
-andar sacada fechada com sis
terna reike,que pode ser aperta
totalmente qdo quiser, todo mo-

. biliado com móveis sob medida.
R$270 ,000,00, aceito financia
mento. Tr: 3055-2094 ou 9117-
8754.

..

t TERRENOS

SÃO LUIS - Vende-se, mista,
84m2 em alv. e 46m2 em ma

deira , forro PVC, murada e cer

�cada, 2 salas, 3 qts.Sob Terreno
Escriturado c/ área de 722m2,
R$120,000,00. Tr. 3274.8844 -

.

CRECI/SC 2716J AMIZADE � 'vende-se, 630m2,
plano, lateral da Rua· Afonso

CIrNTRO'':' Vende-se, Eâ. Melie- _ Píazera, R$ � 05.060,00. Tr.
gotti, 2 qts + dep. Empregada,.

.

3274.8844 - CRECI/SC 2716J
bwc privativo, R$ 130.000,00,
aceita carro e/ou imóvel em Ja

raquá / Praias I Itajaí. Tr, 3248-
4258 ou 8401-4000 �

SÃO LUIS - Vende-sê, mista,
. 84m2 em alv. e 46m2 madei
ra, forro PVC, pintura nova,
grades nas janelas, murada, 2
salas, 3 qts, R$140,000,00. Tr..
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

TRÊS RIOS DO SUL - Vende-se,
alvenaria, 2 qts, baohelro, sala

.

,de estar c/ cozinha integrada,
lavanderia, gesso, piso lamina
do de. madeira. Tr; 3274.8844
-CR.ECI 2716J

AMIZADE - Vende-se, ou troca

por casa, 60m2. n 33745520

AMIZADE - Vende-se,318,50m2,
rua asfaltada,R$ 80.000,00. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

COMPRA-SE -' Apto até R$
.95.0'0('),00 à vista, de preferên
cia próximo Angeloni. Tr: 9993-
4100.

-

-AMIZADE- Vende-se, _ 400m2,
prox. ao salão 'Amizade, pronto
p/ construir, R$ 48.500,00. n
33716069

CORUPÁ - Vende-se, centro
:_ Apto., faze final de constru

ção, 3 qts, sala e cozinha.. 1
bwc, lavanderia, varanda, e ga
ragem, piso cerâmico, vidros

temperados, R$ 85,00b,00. TR. .

3274.8844 - CRECI 2716J
'

AMIZADE - Vende-se, 318,50m2
, rua asfaltada, cl escritura, R$
78,000,00. Tr. 3274.884'4 -

CRECI/SC 2716J

t APARTAMENTOS

A[II117AnF - Vp.nrlp.-sp. � ntns r.f
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IMO'VEIS
i MIZADE - Vende-se, 630m2,
ronto pi construir,' R$

I 05,000,00. Tr. 3274.8844 -

;
. RECI/SC 2716J o.

ARRA VELHA - Vende-se,
erreno no tabuleiro, frente p! o
ar, 300m2, R$ HiO.OOO,OO. Tr.
8146407 o

,

FUNDA -Vende-se,
40 mil m2, regularizado. Tr.
3791119

LHA DA FIGUEIRA. - Vende-se,
50,00m2, �$ 80.000,00;.- Tr:
370-6370 ou 8447-0376.

LHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
50m2, Rua Ricardo Karsten. Tr:
969-5540.

LHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
o 50,OOm2, R$ 80.000,00. Tr.
370-6370 ou 9965-9934' ou
975-2943.

GUA, SCHROEDER, GUARA
IRIM - Compra-se terrenos.
r.33714008 ou 88026635

ASSARANDUBA - Vende-se,
0.000m2. Tr: 3379�1119.

AVEGANTES - Compra-se. Tr:
275�3736.

OVA BRASILlA � Vende-se,
28m2. C! galpão, prox. ao cal
adão. R$ 270.000,00 neg. Tr:
137-5573 Creci 11831.

IÇARRAS - Vende-se, 120 m2, o

8$ 70.000;00. Tr. 3275-0560.

PiÇARRAS - Vende-se, pró
ximo ao fórum. Troca-se por
imóvel em Jaraguá do Sul. R$

. 95,000,00. Tr: 9975-3092.

RAU - Vende-se, esquina, prox.
ao Posto Cidade, 3851\]2, R$
88.000,00.Escriturado Aceita
financiamento. Tr. 3274.8844 -

CRECI/SC 2716J

Vénde-se, lot. Vicenzi Gadot
ti: 324,00m2. Entrada de R$
7.000,00 mais 100 parcelas de
R$480,bo. Tr. 3274.8844 - CRE-
C(;SC 2716J .

VILA LALAU E ILHA DA FIGUE'I
RA - Procura-se, á' partir de
600m2. Tr: 9to1-8302.

VILA lENZI- Vende-se, 300m2,
R$ 65 mil . Tr. 9993-3881

IilARRA DO SUL- Alug�-se p!. -

temporada.Ir 3376-1553 ou CONSÓRCIO DIi: CARRO - Ven-
9903-0545 de-se, Volksvagem, R$ 4000,00

pago. vender para M 3ÓaO,00.
Tr:3371-7090 ou 9169-6342.BARRA VELHA - Aluga-se, casa

na praia Central, 4 qts, 2 bwc. Tr.
91752300.

BARRA VELHA - Aluga-se, casa
apartir de 3 de janeiro, Bairre Ta
buleiro, 80m da praia, 2 qts. Tr.
3373\3836! 84222576

VILA RAU. - Vende-se,. CENTRO' -e- Precisa-se de rapaz'
345,00m2. R$ 90.000,00. Tr. p! dividir apto. no Centro. Tr,
3274.8844 - CRECI/SC 2716J 33701270! 99370646

CHÁCARAS
CHICO DE PAULA·� Aluga-se,
semi nová, 1 suite + 2 qts, R$
950,00. Tr. 33712357

GARIBALDE - Vende-se, 41
.

CZERN1AWSKI- Aluga-se, quar-
o tos, prox a garagem da Canari-000m2,

o

3· lagoas, 1 rancho..
nho, R$ 250,00; . c! Itlz e água.com 'pastagem, toda cerca-
Tr.88266122da, á 70m., do asfalto .. R$ 125 -

000,00. aceito terr. no negocio.
Tr: 3055-8262 ..

JACU-AÇU . Vende-se,
54.462,48m2, c! casa simples
de madeirá, t! 'lagoa e energia
elétrica., R$ 138.000,00.Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

RIBEIRAQ AURORA - Vende-se,
37' mil m2, R$ 65.000,00. Tr.
33722818

RIBEIRAO AURORA - Vende-se,
o 40 mil mi, R$ 45.000,00. Tr.
33722818

RIO CERROU - Vende-se, 50
000 m2, lagoâ de peixe, cacho
eira. R$ 120 000,00. Tr: 3376-
0726.

SANTA LUZIA - Vende-se, sítio
cr375.000,00m2, grata funda.
Tr: .3370-2855.

• SALAS COMERCIAIS

PiÇARRAS! BARRA VELHA -

'Procura-se, casa p! alugar, do
dia",24 a 3. Tr. 91812725

VENDE-SE
APARELHO DE SOM -Vende
se, p! carro, c! controle, R$
155,00". Tr 33700983

BARRA PARALELA - Vende-se,
de alumínio. Tr: 8843-2125.

BAU - Vende-se, de caminhão
8,5x2,60m. de altura, 2 portas
laterais, assoalho reforçado. R$
,9.000,00. Tr: 3275-3975.

CUBO PARA GUITARRA - Ven
de-se, 50W.

o R$ 490,00. Tr:
3370-5533 ou 9109-8233.:

C'r'�ER éAFÉ!LAN HOUSE -

Vende-se, c! 12 comp. Monitor
LCD, cadeiras, mobiliado, split,
impressora' laser, geladeira,
clientela formada. Tr: 8855-
3800.

FILHOTE - Vende-se,York Shire,
_machos e_ fêmeas, Tr: 3375-
2006 ou 9146-4864.

FiLHOTES - Vende-se, Mal
tes, machos e

.

fêmeas .. ' Tr.
33752006! 91464864

FILHOTES - Vende-se, Golden
Retriever. Tr. 91162350

FREEZER - Vende-se, Côn
sul, 170 lts, R$ 300,00. Tr

33761403.

KIT - V�nde-se, de alarme re

sidencial instalado. Tr: 9944-'
5352.

KIT PLACA MÃE - Vende-se, .

Asus, A7N266-VM, proces
sador Athlon XP 1700, vídeo
64 mega, 512 memoria ,R$'
190,00. Tr. 9917-31'(1 _

LANCHONETE - Vende-se;
completa no Bairro Baependi.
Tr: 9613-7754.

LANCHONETE - Vende-se, Bua
Domingos da Nova, esquina c!
Marechal, 'montada, completa e

bem decorada, R$ 12.000;00.
Tr. 91951881 ,

LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha (fa
Figueira, aceita carro. Ir: 8826-
8636.

, O CORREIO DO POVO m
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Tr. 99975027

MARCENARIA - Vende-se, Tr.
32748679

\

MOVEIS - Vende-se, apenas 1
ano. de uso, pi loja de roupas
fem., em MDF, cores.caramelo
e branco. Balcão, caixa, balcão
expositor, provadores, 4 araras,
z-tablacos de vitrine, 3 mane- ,

quins, painel decorativo, sofás
e tapetes. Tr: 9903-9535.

MÓVEIS - �nde-se, escritório,
2 mesas,l armário, 2 portas, 1
balcão, 2 cadeiras giratórias, 4

'

cadeiras fixas, 2 cestos 'de lixo,
o

1 caixa de'correspondência, Tr
47 8443-3999 ou 3376-1996

MP15 WiFi - TVmobile + Blue
, tooth + MP3 + MP4; Tela 3.3"
+ Suporta 2 Chlp '+ Micro SD

·

até 16gb, Modelo igualo ípho
ne. R$450,00. Tr: 9607-2022

pleta, maquina de fazer sorve
te; 5. freezer, mesas, geladeira,
fogão. R$ 38 000,00. Tr: 9137-
0999.

'

TARRAFA PI PESCA - Vende-se,
vários tamanhos. Tr. 33722397

TELEVISÃO - Vende-se, 14

polegadas, c! controle, ôtímd
estado, R$: 150,00. 1r: .3370"·.
0983.

TITULO - Venpe-se, Sociedade
Acatai. R$ ·1.500,00 pago até
2014. Tr: 3371-6968.

UTENCILlOS PI MERCADO -

Vende-se, serra fita p/ açougue,
moedor de' carne, balcão de
frios e laticínios. Tr: 3273-5065.

VESTIDQ - Vende-se, de pren
da. .n: 3370-4164 ou 8863�
7665.

YORKSHIRE - Procura-se, cor

preta, pequena, sumiu na rua'
Jacobi Gessar no bairro Amiza
de, atende pelo nome de Coca.
Tr.33717914

OFICINA - Vende-se, de bicicle
ta, corupa, com todo maquiná
rio e estoque, uma ótima H:e

quesla, ótimo ponto' comercial.
Tr: 3375-2798

OFICINA - Vende-se, Tornearia ..
'

__ illl�1 � \!-e_�� __R$ 46 000,00. 'Fr: 9953-2408 17!!!� .�.:!! :!��_
· ou 9905-9850.

PADARIA E CONFEITARIA -

Vende-se, 'no bairro Vila Nova,
ótima instalação. Tr: 9652-
3963.

PISCINA NAIJTIKA - Vende-se,
material PVC, 7.800 litros, com
360em de diâmetro e süern de
altura, com kit (bomba de ar. o

para encher, filtro e produtos
químicos para manutenção. R$ -

700,00 á vista. Tr: 9131 �0680.

PLACA DE voso -:. Vende-se
GF6500 256mb. R$ 90,00. Tr:

(47) 9_607-2022.
•

PRATELEIRAS E BALCÃO P!
LOJA - Vende-se, prateleiras c!
divisórias, balcão c! granito. -Tr.
78118277

SERViÇOS -DE PEDREIRO - Sua
obra do fundamento, ao aca

bamento, com especialização
em escadas, Massaranduba e

o região. Tr. 96083966

ANTENA - Compra-se, parabó
lica pequena. Tr: 9194-0580 ou

3273-5183. '

VIOLÃO - Compra-se, afinador.
Tr: 2106-1924.

BEAGLE - Compra-se, somente
filhote. Tr. 9136-9383

I DOA-SE
COCKER - Doa-se, fêmea, cara
melo, 3 anos. Tr. 33761403

Transporto
com Kombiu>,

R$O,80/km
para Jaraguá
e região.

Tr: 8438-4403

AGROPECUÁRIÀ Vende-se,
Walter Marquardt. Ir. 3370-0370

CENTf:!O r Vende-se, ponto co

merciai, com rnesanino, ideal

SANTO ANTONIO' - Vende-se,· para loja. Tr. 99791101 CAMERA DIGITAL _ Vende-se,
400m, perto de colégio, c! água, o

12 MP EX-Z1200, casio LCD
luz. R$ 5.500,00 de entrada + ILHA DA FIGUEIRA -r- Vende-se,

,

b d
.

I ldencí I 2,6". R$ 1 800,00. Ir: 9607-
parcelas de um salário mínimo. so ra o comercia e rest encta,

2022.
o

Tr: 3371-6069, creci 11831. com mercado completo funcíe- LOJA DE MÓVEIS - Vende-se.
-� �����nando;-ô0()m2�Tr:-S3T0"492'i'''-:����"---�"..-"-��- �.� � ...

'

������........�����-'-""-''-'-'-'----���===::::;:====�-----''-.:-.

SÃO LUIS vende-se,
351,64m2, R$ 90.000,00, Tr..
3370-6370 ou 9965-9934 ou'
9975-2943

TIFA SCHUBERT - Vende-se,
prox ao Clube dos Viajan
tes, 480m2, R$ 25.0000. 'Tr. .:
33716069

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende- "

se, -toteamento 'Vicenzi Gadotti,
c! 324,00m2 .. Entrada de R$

o 7.000,00 mais 100 parcelas de
R$480,00. Tr. 3274.8844 - CRE"
CI/SC 2716J

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende
se, 1.900m2, pronto p! construir,
R$145.000,00. Tr. 3274.8844 -

CRECI/SC 2716J

TDê� nmc nn �lnDTI:

LOJA FEMININA - Vende-se,
Centro de Jguá, moda femi
nina, bolsas e acessÕrl6s.

_

Ir, .

99511107 ! 32736762

,
BÂRRA DO RIO MOLHA - Aluga
se, 2 quitinetes, BOm da Prfeitu
ra de Jguá do Sul, c! c! cozinha,
bwc, sala, 2 qts, sem garagem.
Preferência p! idosos, estudan
tes, casais sem filhos e p! quem
locar ambas: Tr.33711634 após

.

')(l·(lll

LAVAÇÃO -. vende-se, liRa da

BICICLÉTA _ Vende-sel'antiga, Figueira, aceito carro. Tr: 8826- .

8636'. ..

própria p! colecionador. Tr. 47 '

91615232
. LOJA. - vende-se, de confecção
em geral, aceito carro ou ma
terial de construção. Tr: 8813-
0934.
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ASTRA - Vende-se, O�, 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. 10 dono. R$ 31.00'0,00.
Tr: 3273-52:33.

ASTRA - Vende-se, 08, pre
\0, 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,OO, preto,
completo + teto, R$ 19.500,00.
Tr. 99269663

ASTRA- Vende-se, 01, Hatch,
, preto, R$ 19,000,00 a vista e

si troca. Tr. 3370-8307 (horário
comercial)

.

CORSA - Vende-se, 2 pts, 97,
branco, ótimo estado. Tr: '9177-
3927

CORSA - Vende-se, 94, R$
9.000,00. Tr. 33701161

MERIVA - Vende-se, 03, com

pleta, R$ 5.000,00 ·entrada +
40x de R$ 956,00. Tr. �9886649

OPALA - Vende-se, comodoro
83, azul, ,2 pts. Tr: 9188-2814.

S10 - Vende-se, 00, 2:2, 4x2,
GNV, cab, 'Símp., 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 íntercuer cabo Simples,
AC/OH/VE/TE e sistema de ras

treamento.· R$ 39.000,00. Tr:
9107-6932.

.FORD

'COURIER -, Vende-se, 06,
1.6, branco, R$ 22,000.00. Tr.
32731944

DEL REY - Vende-se, 83, ver

de, metálico; bom estado, R$
. 2300,00. Tr: 8459·8773, ou

g461-3436

.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.

E$CORT GUARUJA - Vende-se,
. 91/92, 4 portas, VE, TE, AR. Tr:
3372-0416.

ESCORT ZETEC - Vende-se, 97,
OH, trava, alarme, gasolina. Tr.
9654-1704

F-250 - Vende-se, 02, branca,
6 cilindros, bom estado, unico
dono. Tr 91123256 o

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 .

tronic, 1.0, azul escuro, 2p, LOl,
AO, insulfilm, som, rodas.de liga
leve , 4 pneus semi-novos, R$ -,

�:900,dO. Tr.. 8426 0628.

• MOTOS

BORA - Vende-se, 01, azul,
cornpl., 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

BIZ - Vende-se, 03, 1 DOcc, sem'
partida elétrica, preta, oferta, R$ FOX - Vende-se, 06, completo,
3.300,00. Brinde capacete. Tr: '. vermelho, novo, Tr. 33707144
33702060 ou 9948-9644,

BIZ - Vende-se, 05, C100, preta,
cl partida, <16km, R$ 3,300,00,
n 9975 6078 ou 3372 2348

,

BIZ:- Vende-se, 07, 125, KS, pre
ta, R$ 4.300,00, Ir, 33761403,

BIZ - Vende-se, 07, 125, preta,
cl partida; 10 dono, 10.000 Km.

R$ 4.500,00. Tr: 8405-9689.

GOL - Vende-se, 09, 1.0, 4 por
tas, flex, preto, R$ 28,000,00 Tr:
3273-5233,

, GOL - Vende-se, 01, 10 dona, Tr:
3274-8679.

GOL - Vende-se, 99. R$
4.000,00 entra. f 27 parco R$
397,00. ou R$ 11.900,00 à vis
ta. Tr: 9102-9254.

CG - Vende-se, 07, 150 Sport.. (,lOl - vende-se, 05, 1.0, 4 pts,
.

Tr: 8451-0470. AR, LP. quitado. Tr: 9101-8302.FIESTA - Vende-se, 00, 4 portas,
azul perolizado, pára-choque
personalizado. R$14 800,00. Tr:
8405-9689

FIESTA - Vende-se, . 08,
grafite,sedan, 20.000 km, R$
26.000,00. Tr: 8424-8381.

FIESTA - Vende-se, 97, 1.0,
GNV, TE, Al, MP3, ot 4 pneus
novos, vermel, ótimo estado.
Entrada de R$ 5.000,00 + 36x
de R$

.

.

KA - 'Vende-se, 08/09, semi

novo, branco, 9.000 'km, AR,
o TE, Al. R$ 25 000,00. 'rr: 9135-,

8601.

KA - Vende-se, 98, prata, pára
choque personalizado, TE, AL

R$1 0.800,00'sl troca. Tr: 8405- ,

9689.'
.

MONOEO - 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. Tr: 8405-9689.

• 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
pl. R$ 4 000,00 entrado E +

parco Tr: 9618:7945.

UNO - Vende-se, 05, Mille Ele-

CVX 250 - Vendê-se, 08, Twiâter,
licenciada 2009 paga, cl alarme.
14.000 km. R$ 9.500,00. Tr:
8802-6399.

DRZ400E- Vende-se, Suzuki,05.
Tr. 9973-8618.

OT 180 - Vende-se, de trilha
+ bota + capacete. Tr: 3372-
0409.

HONOA TORNADO - Vende

se, 07, 3.000km, amarela, R$
9.000,00 sem troca. Tr. 3370-
8307 (horário comercial)

MOTO PI TRilA - Vende-se, )'a
maha, cl capacete, botas e doc.
Tr. 33720409

MOTO ...:. Compra-se, financiada.
Tr. 99972330

SHADOW - Vende-se, 600 VT,
01, 20 dono, em ótimo estado.
Tr: 9993-3937

SHAOOW 600 VI - Vende-se,
01, cromada. Tr: 9993-3937.

SUNOOWN - Vende-se, Web
EVO 100, 06, preta, partida elé
trica, grátis '2 capacetes preto.
Tr: 3275-3105

XLX - Vende-se, 86. R$1 000,00.
Tr: 3055-8262.

XR 250 - Vende-se, 04, tornado,
equipada pi trilha, R$ 3.500,00.
Tr. 92140486

Xl 600 - Vende-�e ou troca-se,
por moto de menor valor. ir:
3372-9057 ou 8807- 0261 ..

ri 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

GOL - 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 CONO.v.ElÉT., 4 '

P., CD manual, R$ 20.900,00. Tr.
33760015 - 9175-9528

GOlF - Vende-se, 01, 1.6, com
pleto. TI: 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.

visado, R$ 33.000,00.Tr. 9�75- .
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CIVIC LX - Vende-se, 05, pre
to, revisado, R$ 33.000,00.Tr.

,

9975-1177

POlO - Vende-se, 00, ótimo es

tado, compl. R$ 20.500,ào ou

R$ 16.000,00 de entrada + 12x
de R$ 652,00. Tr: 3376-3978

'(após 13h)

POlO - Vende�se,04/05, Sedan,
1.6, 8v ,Flex, preto, 69.000km,

.

AC, OH, VE, TE, RE, CB, Rll 15,
FN, volante escarnoteável, R$
26.000,00. Tr. 9973-5229

SAVEIRO '- Vende-se ou troca

por carro de menor valor, 02,
.G.3, 1.6, á�ol, R$ 17.900,00..
Tr. 32753538 ou 99319410.

• RENAULT

MEGANE - Vende-se, 01, sedan,
compl., cinza. Tr: 8433-0088.·

MEGANE - Vende-se, Gramur

08, completo, revisado com

40.000km. Tr: 9186-5783.
-

MEGANE BETH - Vende-se, 01,
20 dono, completo, pneus novos.
Tr.99479765

SCENIC - Vende-se, 06, Privile
ge, R$ 35.000,00. Tr. 99623664

• PEUGEOT

PEUGEOT - Vende-se, 02, 206,
prata, AR. OH, VE, TE, Air bag
duplo, pode ser financiado. R$
18.500,00. Tr: 9975-0078.

.

PEUGEOT - Vende-se, 07, 206
SW Flex, compl, único dono, R$
28.800,00. Tr: 9918-0000

PEUGEOT - Vende-se, 02, 4

portas, praa, AR, OH, VE, TE, aír
bag duplo, pode ser financiado.
R$ 18.500,QO. Tr: 9975:0078.

• OUTROS
C LX - Vende-se, 05, preto, re-

FIT - Vende-se, 05,1.4, LXl,
automatico, R$ 30.000,00. Tr
99180000

JEEP - Vende-se, 61, gasolina,
4x4, reduzido, R$ 18.000,00. Tr.
33740649

JEEP - Vende-se, 61,6 cilindros,
4x4, 3 marchas, R$ 18.000,00.
Tr. 99623664

PICASSO - Vende-se, 02, exclu
sive, AR, banco de couro, como'
pI., ótimo estado. R$ 24 500,00
. Tr: 8862-0017.

PICASSO - Vende-se,. 03,
2.0, Executive, completo; R$
25.000,00. n 96547333

TOWNER - Vende-se, 97, cl
carroceria, R$ 6.500,00, aceita
carro de igual/menor valor. Tr..
33733836 I 84222576

TOYOTA - Vende-se ou troca-se,
04, HllUX, 3.0, turbo; 4x4, pre
ta, qabine dupla, couro, compl.
58.000KM. 10 dono -. Tr: 3376-
5122.

TROllER - Vende-se, 03, T4,
Verrm., diesel, 4x4, AR, VE, OH,
TE, banco de couro, compl.,
original. 53 000 km. Ir: 8424-
8381.

VAN FURGAO - Vende-se, 03,
Mercedes Benz Sprínter 311

cni 4'portas, diesel, IPVA 2009

pago, R$ 52.000,00. Tr. 47
8443-3999 ou 3376- 1996

SCANIA - VENDE-SE, 83. TR.
33707144
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
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MIOTETTO®
Jaraguá do Sul - se I Fone: 47 3370 2507

Plantão: (47) 9199-0770 miotetto@miotetto.com.br

Apto. Tipo o
r=.
-w
1::-'
O.
�.

'8
w

5
:E

• Elevador O
• Socado cl Chu,rosqueiro. .f::
• Espero pi Ar Condicionado Split W·
• Eorro em Gesso .

�O• Acobome�to em Massa Corrido
• Ployground �

(.-i-;�í;���:������-�i---Jl!B�II]��:II
: or condicioncdo split
: � 1 dormitório

'

: . Sola de estar e jantar
: integrado "

: . Cozinho e órea de
: serviço integrado
: - WC social

Já imaginou ler o" seu jornal
predileto enquanto curte suas

merecidas férias de verão?
O Correio do Povo imaginou!

Entre os dias 22 de dezembro e

9 de janeiro será entreguenos
municípios de Barra Velha,

Piçarras e Penha.

Solicite já a transferência do

endereço da sua assinatura.

o CORREIO DO POVO
.

.

2106-1919
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S�U imóvel estÓ aqui:

HABITAt,
CRECI 1'583.J

LOCAÇÃO
CASAS:

H625 Casa de madeira com 03quartos, Bairro
Santa buzia, R$400,OO,
H628 Casa de alvenaria com 03quartos, Bairro
Três Rios do Norte, R$400,00,
H623 Casa, de'madei", com 02 quartos, Baimo
Chico de Paula, R$�5U;00 ,

, H620'Sobradoísom,03quartos, Bairro Baependi.
1<$700,00
H630 Casa de alvenaria com 02quartos, Bairro

· Amizade. R$450,00. .

H612 Casa' comercial. Bairro 'Centro,
R$2.200,00
H629 casa comercial com amplo espaço, Bairro
centro, R$3.000,OO,

.

H602 DISPONIVEL PARA LOCAÇÃO CASA
COMERCIAL N'O CENTRO (anligas instalaçõés
do Sesc):

H529 Apto .eom 02.quartos. Bairro Vila Lalau,
R$450.00+Cond:
H505 AptO cóm 03quartoS. BairroAmizade. R$
450,00 +Cond.
H513'Apto com 01g�arto, Bairro' ma' Mattins.
R$450,OO'

,

H405 QuitiÍlete com 01 quarto.' Bairro Nova
·

Brasília. R$480,OO,
.

H506 Apto CI 02quartos, Bairro Vila Rau.
R$490,OO+Cond.

.

'H528 Apto C9m 02quartQs, Élairro' Vila Rau
R$490,OO +Cond,' "

H527 Apto com 03quartos,Sairro vila Nova,
R$5S0,00 +Cond.

'

H522 Apio com 02guàrtos, Bairro Czerniewicz.
R$590,QO,'

.

",
HS32 Apto'com 02quartos. Bajrro Centro,
R$600;00 i' cone.
HS31,Allto 01sulte + 02quartos, Bairro Centro.
R$700,ÓO +Cond.

,

.H51�AptocomOlsuite+ tquarto. Resid, Clarice
Koch, BairroCenjro, R$700,OO +Cond.

H203 Residencial Saint Tropez -

aptos com 01,02 e 03 dormitórios,
O 1 ou 02 vagas de

garagens,cozinha, sala
churrasqueira a gás nos aptos,
terraço Fitness Center, hall social
decorado, playground,
'bicicletárioRua Exp, Cabo Harry
Haldlieh. Bairro Centro, .,

, I
I
I

H706 2 Salas comei�iàis, com 32m' cada uma,

Saimo 'G.entro" Sendo o valor de cada sala
R$480,OO.

.

H712 Sala comercial com 70m'. Baimo Santa
Luzia, R$408,OO,'

' ,

VENDADEAPARTAMENTOS

,H206 Apartamenfo no Bairro Amizade 87,36 m'
de area fotal, 3 quarto.s, banheiro social, sala
estar e jant,r, cozinha e are. de se<Viço. Valo�
R$129,OOO,OO,. •

H324 Ohácarà com 47,500m', Tifa .dos.
�1onos,ValorR$ 95,OOO..go, "

.

H326 Tetreno- com 326,88m' na Rua
Despachante Lucas. Lot. 'Residencial Jârdim dás -

·

Acácias, BalrroAmíZàde,
H328 Terreno com zcssas de alvenarte, 25:000
m'" no' Baímo Rio Cerro, proxmo ao clube
Alvorada,

Lofes de esqlllnas no Amizade,
na Tifa Schubert.

H113 - Casa em Alvenaria com 1 suíte + 2
quartos, RJa: AívínoStein, n° 960. Jguá

Esquerdo R$ 140,000,00
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ReI 659(1 - Casa Alv cf 114.00m'
- suite - 2 dorm - estar/jantar -

ehurr - gar - massa corrida -

roda teto em gesso -luminárias -

janelas em blindex .:esquadrias
em alumínio - RS178.000,00

NEREU RAMOS

ReI 6542 - Casa Alv e/t30,00m'
- suíte - 2 dorm - estar/jantar -

área festas - 02 vagas gar -

massa corrida - gesso - janela
blindex - R$195.000,00

CZERNIEWICZ

Ref 6526 - Casa alv c/344.34m'
- suite máster - 2 suites -

estar/jantar - home theather - dep
empregada - gar pi D4 carros -

piscina - R$780.000,OO

AMIZADE

Re165�3 - or;�tifAlv el t 09.80m'
q, �uite :... 2d�rt:1� área festas cl .

churr ; gar-' roda teto gesso -

.

:
o

R$1920000,OO

BARRA DO RIO CERRO

ReI 2216 - Terreno cl
t830.00m' - com uma casa

pré fabricada de madeira -

RS395.000,OO
�

...
�
....

e.
.. ", ...... '

•. �.�.'" I'.f;··�-· -_

ReI 65'&0 - Casa dlfAlv°cl
t64.20m' � suíte - 2 dorrn - .gar '

p40� carr.os � R$29Q.OpO,OO;
-;i:;.{_-�"--�· ;,'2 �{�: .. '-f';:..i. '.

"Ê preciso reconhecer
em meio a alegria da�
comemerações, que

Jesus nasceu para salvar
o povo de seus pecados,
que no Natal e em todo"
o Ano de 2010, Jesus

.

tenha um lugar nos
. nossos lares e coraçõe�u .

NEREU RAMOS

ReI 6550 - Guaramirím - Casa
Geminada de esquina c/89.33m'

- 03 dorm - bwe - sala
estadantar - escrít- gar -

R$140.00,OO
'.

.Desejo:
ImobiliáriaJtaivanReI 6489 - Casa Alv c!

118.DDm' - 3 dorm - ehurr - gar
pi 02 carros - R$162.000,00

VILA LENZI VILA RAU

ReI 6497 - Casa.Alv cl 255.00m'
- suíte - 2 dorm - gar pi 02
carros - edieola ci 80.DOm' -

ficam moveis s!ib medida -

R$290.000,00

Rei 6451 - Casa Alv cl 240,OOm2
- suíte cl var cl closet - 3 dorm -

sala estar/jantar- área testas>
piscina - edicola cl bwe e

despensa - gar pi D2 carros - sala
ampla - R$360.000,OO

AMIZADE

ReI 6575 - Casa Alv el
187.00m'· 2 suites - dorrn

edicola - gar pi 2 carros - ficam
moveis no bwe - R$280.000,OO

VILA LENZI CZERNIEWICZ

ReI 6558 - Casa Alv ei 104.24rrF
- suite - z-ccrm - sala estar/jantar

� deposito - R$240.000,OO

ReI 6565 - Casa Alv cf 160.0Gm' -

suíte·,..."2 norm - edicola c/35:00m2
- dorm - coz e bwc -qaraqernp/ 02

carros - R$255.000,OO

ReI 6596 - Casa Alv cf 190.00m'
- suite - 3 dorm - gar pi à4 carros

- espaço para piscina -

R$245.000,OO

AMIZADE ILHA DA FIGUEIRA VILA LENZI

.

.

-": -,o_a �
�ii1.h,��

. ;t���'.' 'ft �iI' ,iJ'

�

';._ "�o,.,..��,,,,,,,,,,���

ReI 4015 - Gorupa - Chacara cl
132.000,00m2 - 8.000 pés de

eucalipto - t 0.000 pés de pino - O
chalés - 02 tobogãs - piscina -

area festas - R$350.000,OO

Rei 6522 - casa Alv cl 147.00m'
suite cl closet - 2 dorm - area

festas - churr -gar p/ 02 carros -

ficam moveis embutidos -

R$298.000,OO

ReI 6595 - Casa de alv cf
115.82m' - suite - 2 dorm

área serviço - gar'
R$220.000,00

BARRA DO RIO CERRO AMIZADE'

ReI 6502 - Sobrado c/ 315.00rn' -

Resid Papp - suite - 2 dorm - sala
estar/jantar . 02 bwc- area festas
cf dorm e bwc - piscina. - sacada -

aceita troca por imóvel e galpão -

<, . _. R.$.4Il5..QOO,!lD ...

ReI 6554 - Sobrado Geminado ei
143.00m' - suite máster + 2
dorm - sendo 01 c/ sacada -

área festas el ehurr -

R$230.000,OO .•
'

ReI 6533 - Casa Alv el
162.27m' - 3 dorm - sala

estar/jantar - 2 bwc -area festas
- R$144.000,OO

ReI 6501- Casa Alv c/ 156.00m'·
- 03 dorm - 02 salas - coca/coz -

amplo escritório - aceita apto e

, "0' ,casa - R$Z20.!!OO,OO •

ReI 6506 - Casa Alv c/172.37m'
- suíte c/ eloset + sacada - 2

dorm - estúdio cl sacada - ga[ -

, • R$235.0.00�qo • o

Rei 6298 - Sobrado cl
283.13m' - suíte cl cíoset e

sacada - 2 dorm -

R$49.5.00,O"OO e
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A Jaraguá Empreendimentos
é credenciada pela

Caixa Econômica Federal,·' ':' _.'
para agilizar o financiamento

do seu imóvel'

f
1
(
{

i
{
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COO 253 - CENTRO

Ap'artamento semi mobiliado no

edifício royal barg, el suíte, 2
dormitorias, sacada cl chur., em

localização privilegiada no centro de

jaraguá. Prédio ci ótima
infraestrutura.
R$ 260.000,00

....;

• COO 410 - CENTRO _ Av. Marechal Deodoro da Fonseca esquina cl Marina Frutuoso.

,Excelente imóvel comercial dividida em "5 sala�' cj 2 banheiros, cozinha e despensa,
-

..estacionamento. R$3.500,OO..' �" _�". .

- '.
o COO 413 -'CEtJTRO- EIii frente ao-Terhlínal Ro_doviário. Excelente sala comercial com
aproximadamente 100m2, com sala ane�,e banheiro. Possibilidade de anexar ao aluguel
estacionamento e'depósitO temosa sala�� R$2.800,00 (cada).
o COO 414 - VILA LENZr • Salãscomerolals, frente de. rua, 45m2 com banheiro,

R$500,QO cada.

PI
"-ade Sa

Mo eClub
Catario

��

CJlIXJl
coo ,an �YIUUlAU

. .a pa.ntlr '8 B$1!UlJB,..9B

RESIDENCIAIS APARTAMENtoS :;. 0, .• �;
-

,-'�' _,;1 �
- ..

_
�

,,_
.'

.

"

- °C00'409 ·--VI�A.J;mVA _ MO Gr,tExcelente apartamento com' sala, 2
_."J: _:<.-:;_ ..t,:

-

"';,�".:�'�""'-.-;:,, J

dormitón9s; banh.eíro� cozinha,laV:a�jj_erfa� garagem. R$851),OO.
"-".

CAS�S
o COO 403 - VIEIRAS (próximo Hotel Mistérius). Casa cercada, com safa, 2·

quartos, banheiro, cozinha, lavanderia, quintal R$420,00.
o COO 416· CENTRO· Casa cl sala, 2 dormitórios, banheiro, cozinha, lavanderia,
garagem. R$580,00.
o' COO 417 _ CENJR.0, ÇASA (ÀESl[iENCIAL ou COMERCIAL)., com aproximada
rTlente 280m2:corrl'.Sala grânde, 4 dormitórios (sendo 1 suite), banheiro, cozinha, .

.. lavanderia, varanda Que circunda toda a casa, garagem para 4 carros:

R$I.800:00':

COMERCIAIS

SALAS COMERCIAIS
o COO 404 .,:CENTRO - próximo TERMINAL .RODOVIÁ.RIO. Excelente imóvel

comercial com aproximadamente 400m2 divididos em 6. saas com 3 banheiros,
ampla varanda na frente e nos fundos, cozinha e despensa. Possibilidade anexar ao' TERRENOS;
al�gUel estacionamento para aproximadamente 20 carros noíocat. R$4.500,OO. • COO 41 S � BÀRRA DO RIO CERRO � Terreno 612m2 de esquina, R$1.200,OO.

"

• EOIFICIO NOVO HORIZONTE
.Edfficip exclusivamente residencial. Suite,

mais dois dormITórios, sacaôa com

churrasqueira e duas vagas de gpragens.
Apartamentos personalizados de acordo
com o gosto tio dono, sendc possível
mudanças na planta para adequação a

cada necessidade e acabamento úniço. O
edificio disporá de uma estrutura com

piscina, sala de ginástica, playground e o

inovador Espaço Gourmet que dá um

toque de elegância ao já conhecido saíão
de festas. Previsão de entrega em Abril de

2010. R$197.000,OO
.
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localizado na Rua Carros Fr-ederico
Ranthum, Bairro Santa Luzia, ao
lado da Igreja Católica, contendo
524,05 m2 sendo 23,32m' x -

22,47m', ideal para salas
.

R$ 70.àoo,00

Marcelo Barbi - Vila Lenzi,
contendo s tipos-de apartamentos

( sendo. 3 com 'suíte). 40% de
entrada + Saldo em até 36 vezes

(corrigidas pelo Cl}Bl' .-

n;;;��r.m

de Alvenaria com 265m2 4 quartos,
2 banheiros, cozinha; lavanderia, sala
de visita e de estar, piso cerâmico e

carpete. Área de lazer e"Oe churrasco
com forno a lenha. Toda murada
com portão. Ampla Área Livre
terreno de esquina contendo
999,50m2. R$ 250.000,00

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 .5oqm2. R$
450.000

alvenaria no bairro Czerniewicz a

600 metros do PAMA 96.00 m2,
contendo. 1 suíte. 1 dormitório,
banheiro. cozinha, garagem. área

de serviço. R$ 225.000.00

Casa de alvenaria com 51 m2,
contendo 2 quartos, banheiro,

cozinha, sala e lavanderia, 1 vaga de
.

garagem. Localizada no Bairro João'
Pessoa. R$ 100.000.00 - AGITA
FINANCIAMENTO PELA CEE

-

1. •• , lo • : . : . . . ' • : .

bairro Água Verde, contendo
465m' sendo 15m' x 31m'. R$

100.000,00

30.000m' localizado em Três Rio
do Norte, ótimo para Sitio.R$

90.000,00

• • • • : i , .. : . ; i

GEMINADO REF 019
- Imóvel localizado na

Praia de ENSEADA,
contendo 3 quartos •

.

sendo 1 suíte. 2
quartos, banheiro,
cozinha, área de
festas e lavanderia.
churrasqueira e 1

vaga de garagem.
R$ 250.000.00

Imóvel localizado na Praia de
Ubatuba, cont�ndo 3 quartos

. sendo 1 suíte. 3 banheiros. 2
salas, cozinha, área de festas,

2 vaga de garagem e

PISCINA. R$ 215.000,00

011 - Terreno com
154.000m2 localizado na

Grota funda - Santa

Luzia, contendo 30 mil

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

fi
.

caseiro, nascentes,
� estradas em bom estado.

R$ 400.000,00

Localizado na Vila Rau. terreno
3.315 m' área construída de 741m'.
imóvel encontra -se locado até maio •

2010. R$ 1.0pO.000,00-

TERRENO REF 013: Terreno
localizado na Rua Antonio Carlos
Ferreira - Vila Lenzi, contendo
3.000 m'. excelente para
construção de prédios. R$

2.100.000.00

localizado no Rio Cerro, contendo
li 854.000 rn-, sendo rico em fauna e

I flora, varias nascentes de água e .

� PARQUE AQUATICO EM
FUNCIONAMENTO. R$

1.500:000.00

!,..-----............. il' TERRENO/GALPÃO INDUSTRIAL
�

REF 010 - Rua Amabile Tecila Pradi,

I 60 - Jaraguá Esquerdo. terreno
" 8.270 m' tendo um galpão de

I 1.200 m' alem de uma residência

i contendo 120.65 m2. Excelente
li> oportunidade para permutar. R$

3.500 ..000,00
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L-l00l • POUSADA· com 23 suítes.
contendo 01 apto com 02 Quartos, sala'de
estar. copa ampla, lavabo, bwc social, ...

-e 'Iavanderia e cozinha mobiliada
�

L·l002· CASA MISTA· Ilha da Figúeira - cl
03 quartos, sala, cozinha, 02 bwc' s, área de

serviço, vaga de garagem, toda murada. R$
65000 ;,,f;

L.1U03. CASA DEALVENARIA ;Centro':'iíS
quartos, sala, cozinha, 02 bwc

.

s, área de

serviço, vaga de garagem, toda murada com
poÍ1áo. •

L-l004 • CASA DE ALVENARIA - Rau - 03
quartos, 02 bws, sala, cozinha, área de

serviço, garagem para 02 carros, toda
murada
L·l022 • CASA DE ALVENARIA - São Luis -

cf 03 Quartos, sala, cozinha. bwc,;lavallderia
e garagem. RS 700,00. ;,
L·l031 • CASA - senroeoer - cll qrõ, bwc,
sala, coz, área de serv., gar. R$ 450,00

•

L·200u.- APARTAMENTO - Centro -.02 Quartos,
sala com sacada, bwc, cozinha, lavanderia e

garagem. RS 550,00
L-2002 - APARTAMENTO - Vila Rati - Semi
mobiliado cf 01 qto, sala com sacada, bwc,
coz., lavan. e gara.
L·200a • APARTAMENTO - Vila Lalau - suíte,
02 quartos, sala com sacada, bwc social, coz.,
lavé\nderia e gara.
L-2025 - APARTAMENTOS NOVOS- Vila Rau-'
02 qtos , sala. coz., bwc, lavan. e gára .. R$
580,00
L·2028 - APARTAMENTO NOVO - Centro -

Suíte, 02 qtos, sala, sacada com churr., 'coz.,
bwc soclal.lavan. e gara. R$1.200,00
L·2034 - QUmNETE - Centro - 1 qto, bwc, sala,
COZ., área de servo conj. R$ 290,00
L-2035 - APARTAMENTO - Chico de Paula - 2
qtps: bwc, sala e coz conjug., área de ser.,
sacada. gar, área de festas no ·prédio. RS
500,00

.

'. •
.

L-2043 - QUITINETE - Centro - 01 qt(f, bWC',
sala, coz., gar. RS 350,00 .'

L·2044 - APA8TAMENTO NOVO - Vila Nova -

suíte, 02 qtos, sala e COZo conjugadas' com
sacada com churr., bwc , lavan. e gar.. R$
750,00
L·2046 - APARTAMENTO - Vila Nova -

Apartamento com 01 qto, bwc, sala e COZo e

lavan. conjugadas, gara . R$ 400,00
L-2047 • APARTAMENTO· Centro - 02 qtos,
sala, bwc, ·COZ., lavan. e gara., Prédio cf salão
de festa. R$600,OO

.

L-2048 - APARTAMENTO NO CALÇADÃO - 03
glos, sala, 02 bwc

.

s, coz., lavan. gara., tem
uma sacada grande.RS 700,00

•

L-2051 - APARTAMENTO NOVO • Centro -

suite, 01 qto, sala, com sacada com churr.,
coz, semi-mobiliada, bwc social, lavan. e

gara.,
L-3001 • SALA COMERCIAL • Centro • cl
32m2, bwc. Estacionamento rotativo. R$
480.00.
,L·300B • SALA COMERCIAL • Barra do Rio
Molha· R$ 660,00.
L-3011 • SALA COMERCIAL! . Centro • R$
500,00.
L·4002 - GALPÃO: 3.600,00 m2 - salas para
escritório, sala de reuniões, auditório,
refeitório, depósito, guarita. Sob Consulta.
L-4006 • GALPÃO com aprox. 400,OOm2• R$
2.000,00
L-6000·TERRENO·VílaNova·R$1.200,OO.

Compra •. Vende .. Aluga - Admini�tra

(47) 3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

g Deleon 9923�6174 I Tanini - 9923 6771 I IIson 9923 9739
t:z:
o:

7018 - SUio com áreá"dé 153.187,00m2• comi casa de madeira,
1 rancho grande, lagoa, água corrente, riacho, .plantação de

.

eucalipto, área cercado para gado. P-rõximo ao eTG Vell1a
Querencià. DE.R$ 220.000,00 Pl!F R$ 198.000,00
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WS Imóveis agora com

consultoria !iabitacionalt
Facilitamos seu processo
de financiamento pela

- 'Caixa Ec-onêmj�a Federal,_..- ,

Financiamentos

·CAIXA
,

CAIXA E:CÓNÓMICA�EDERAL
_",faeilltâmos seu crédíte junto 'a C,9.IlCA

,

IMOVEIS o CORREIO DO POVO,m

y.Iw·t.9.blliáriaWS;�coin:6r I ven,das@imobiliariaws.com�br,
Rua: Norberto Silveini Junior 233 - Centro - Guaramirím

(47) 33,73.34Q4' I 3373.00�6

.,' .' -Gasas Prontas
i!'�lotes a venda em
,d,iversos pontos da cidade.

,,'� Loteamentos próprios
,_ '.�

. :o-. _.� ,

, Arnln.llÍos com ,villidade de 5 'dia� âpós 'a veiculáçáo,.

\", .

NO Centro em,Guaramil:im - Condomínio 'Fechado,
área de festas, área frtDess. playgrotmd;,Aptos
Com: 03 dormitÓrios cpm suíte, 02 dormitórios
com-'suite: 02 dormitód,os sem suíte

ReI. 141
Amizade[ Guaramlrim
Aptos com 2 e 3 Quartos, Apârtir de
R$ 95.000,00 Em construçãO'

ReI. 0002 - terrenos com 360m', ruas
pavimentadas, local com ampla infra

estrutura, pronto para construir,
R$ 38,000,00,

ReI 174 • Nova Esperança
Guaramlrim, lote no loteaQ1ento
Denker, 403,09 m' RS 62.000,00

Rei 175 Amizade! Guaramirim, Terreno
com 1054m', sem 17.50 metros por

,60,25 metros, R$ 160,QOO,00

Guaramírim
Residencial São bois,
lotes em ótima

tocatzaçao e ampla
,

infra-estrutura, ruas
pavlmentadas.
playground e passeio
estilo americano,
FinanclAvel pela Caixa
Econômica, Apartir de
RS 4&000,00
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RêDE DE CONC�SSIONARl"',5 t'::-UG=OT

- -

p:LANT40 SÁBADO ATÉ AS 17h

PEUGEOT 301 HB

I.6LREX
- MOTOR 1.6L 16"1 FlEX I!lCV
- AIR BAG DUPLO
- fREIOS ABS DE ÚlnMA GERAÇÃO
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO aETRO-HIDRÁUUCA
- VIDROS E TRAVAS ELÉTIUCAS
AFMTIA

R$49.900

PEUGEOT 207 HB XR
1.4L FLEX

- MOTO� t4l flEX 8'1
- M-CONDfOONAOO
- DlREÇÃO HIDRÁUUCA
- BANCO DO MOTORISTA
cs REGUtAGEM DEAlLTURA

� VIDROS E TRAVAS B.ÉT1UCt\S
APARllR

Rs·34.900

PEUGEOTle7
PASSfONXR 1.4 LflEX
- MOTOR UAL F!:.EX 81<f
- AR-COND!CJ:ONADO
-�O'HI�UCA
- BANCO DO MOTORf5TiA
o REGtliIiAGEM! DE AlLrulWA

- V[OROS E liEtAVAS BÊfiB'lCAs

Strasbourg Jaraguã 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 Operação nas Concessionárias Strasbourg. linha 307 sem repasse do IPI e taxa 0% (Zero por cento) de jur,os com entrada de 50% do valor do veículo e saldo em 24 vezes sem juros + TAC + IOF - Com Primeira

Parcela para pagamento depois do Carnaval. Unha 207 ( Toda família) - Para taxa 0% de juros, entrada de 60%, saldo em 12 meses com primeira parcela para depois do Carnaval e 0(1 taxa de 0,49% de juros, entrada de 50%, saldo em 24 meses com primeira-parcela
para depois do Carnaval. Maiores informações na sua C�ncess�onária Strasbourg. Peugeo� 207 X-�I.NE 1.4l Flex! O� portas, br_eak light, a.quedmento int,er�oJ aros de. roda de aço 14", desembaçad�r e limpador do vidro trazeiro com temporizador, preparação para som,

antena no teto, protetor de cârter, pára-choques na cor do veiculo, ano/mockkQ9110, pintura solida. Preço publico prcmodenel sugerido para venda a vista a partir de RS 28.100,00, com frete lnduso para o modelo Dl portas. Peugeot l07 Presence L6l16V flex de

11 lcv, freios ABS, Air bag duplo, Ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, 5 portas, ano/modelo 09110, preço público promocional sugerido para venda à vista a partir de RS 49.900,00 .com frete incluso. Peugeot 207 HB XR l.4l flex,
5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10, Ar condicionado, direção hidráulica, vidros e trava elétricas, preço público promocional sugerido para venda à vista a partir de RS 34.900,00, com frete incluso. Peugeot 207 Passion XR l.4l Flex, 5 portas, pintura sólida,
ano/modelo 09/10, Ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Preço público promocional sugerido para venda à vista a partir de RS 37.790,00 , com frete incluso. Emplacamento total grátis, exceto faturamento direto de fábrica. Estoque das

Concessionárias Strasbourg.: Peugeot 2071.4l flex X-Une, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 1 unidades. Peugeot l07 Presence 1.6l 16V flex de 113ev, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 01 unidade. Peugeot 207 HB XR 1.4l flex, pintura sólida,
ano/modelo 09/10 _ 01 unidades. Peugeot 207 Passion XR 1.4l flex, pintura sólida, ano/modelo 09110'- 06 unidades. Prazo de vigência da promoção: De 15112/09 a 05/01110, ou enquanto durarem os estoques. Promoção válida para as Concessionárias Peugeot
participantes e-não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.

De Segunda à Sexta das 8h às 1,9h Sábados até as 17h. - www.strasbcurg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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PEUGEOT 2002 COMPLETO

GOLF 2001 2.0 COMPLETO + SOM PARATI TRACK&FIELD 2008 COMPLETA

Compre seu carro e comece

.
a pagar só em Janeiro!
Transferência gratuita.

,LIGUE JÁ!
2106-t919

Venha conferir nossos seroiços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

ASSINE E
ANUNCIE ..•

�x�ta .-
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
Brasília - Jaraguá do Sul - SC
Fone: 3372.1281

www.exatacontabilidade.srv.br

VEICULOS

NOVOS E USADOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

A casa que você

sonhou agora

PC?de ser
*
sem comprovação de renda

* sem juros /

* imóveis residêncial ou comercial
*

compra ou contrução
sua.

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

'M 180,lTIeses II 1,sO meses .1 120 meses

347,22
416,67
486,11
555,56

I • • I I

COFlSA SEDAN 2004
C/OPCS

R$ 21.500.00

800,00...

Grupo 903 com antecipação de taxa em 10 meses:O.20·Vo a.m e sem FR

Consulte planos para VEíCULOS ou MOTO
Nós garantimos o preço

3371-8153

9186-7223

2008, Preto, Ar-condicionado, Direção Elétrica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Computador
de Bordo, Limpador e Desembaçador Traseiro.

2008, Preto, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Faróis de Neblina.

2001, Clnza. Ar-quente,
Desembaçador Traseiro.

2007, Prata, Flex, 1.0 2 Portas, Vidros e Travas Elétricas,
Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Ar-quente.

2007, Preto, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd
Player, Alarme, Bancos em Couro.

2007. Vermelha, Rex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador
e Oesembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de

Neblina, Cd Player MP3, Alarme.
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FORDKA
-tO R.EX ·R$24.900

,ÀViSTA

COM ESTAS OFERTAS
VOCÊ GARANTE O

MELHOR PRESENTE.
INCLUSIVE PARA VOCÊ.

FIESTA
SEDAN
4 PORTAS .2010 R$34.900

'\ _

À viSTA

CAI KBFO

TRA\lASE AlARME oE SÉRiE

�N4CORDO
VEICULO

l'RNAMENTO AUTOMÁTiCO DAS
PORTASA.15KMIH

BOTÃODE ABERlURA
00 PORTÀ"-MAlAS NO

"

�
ALARME DE.
MANUl'ENÇAO
PROGRAMADA

COMPAREI ONosso-iMAiS COMPLETO

FIESTA
·HATCH
4 PORTAS 2010

R$ 31.900
AVISTA

FIESTA
HATCH
.. PORTAS 2010

R$26.900
À ViSTA

Moretti A tomóveis Ltda (47) 3274-2800 flua Henrique Piazera, 199 - Centro - Jaraguá do Sul
fllrdmoretti@morettiau1o.com.llr

.

Promoção "Taxa Zero para Toda Linha de Carros Ford" [válida até 20/12/2009 ou enquanto durarem os estoques). Ford Ka 1.0L Flex 2010 lcet KBFO) a partir de R$ 24.900,00 à vista (prancha de surfe
não inClusa). Fiesta Hatch 1.0L Flex 2010 (cat FABO) a partir de R$ 26.900,00 à vista. Fiesta Hatch 1.0L Flex 201 O (cat. FBCO) a partir de R$ 31.900,00 à vista. Fiesta Sedan 1.0 Flex 2010 (cat SSBO)
a partir de R$ 34.900,00 à vista. 1 - Sobre a Taxa Zero: Ford Ka, Fiesta Hatch e Fiesta Sedan com Taxa 0%; 50% de Entrada, Saldo em 12 meses e a primeira parcela para 30 dias, namodalidade CDC,
incluindo tarifa�, custos e impostos (IOF), Custo Efetivo Total (C�) � partir de 1,35% a.m: e 17,42% a.a., através do Programa Ford Credit. 2 - �obre o Sa190 e�.80

.

Meses - Toda linha Ford em 80 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, mclUlndo
tarifas; custos e impostos (IOF), Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,80% a.m. e 23,93% a.a., através do Programa Ford Credit. As ofertas apresentadas
correspondem somente às. cores sólidas desses veículos. Valores para cores metálicas e/ou especiais mediante consulta na revenda. -Não abrangem seguro,
acessorios, documentação e seNiços de despachante, manutenção ou qualquer outro servço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. Contratos
de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Finasa BMC S.A .Imagens somente para fins ilustrativos. As ofertas anunciadas
neste anúncio substituem e invalidam todas as publicaçõesanteriores.' .

.

VIVIA O NOVO.

CARTÃO FORO UNICARO.SOUClTEJAO SEU.' _ _ � .

"
Acumul. até R$ 10.000emde"oolosoacompr. de seu Ford Zero. � � naco..-s Seguros Fotd
capl".eregleesmellDpoIlIana" ...... I960IDéma.loal_OSOO728 ,%O. Ford Empresas: (11) 4174.3929
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CELTA 1.0 2PU

mD�
0E\IR0lEJ'
",,"-U[.IC1U.CD-

REVlSAü
10.000km

g4-loo

MERIVA1.4J � O

apartír de

42 990 'AEVISÃO

R$ �• ro.oonk-n

TAXA DE 0,99% arn, á vista g4-loo

MONTANA1 �2mO LlNHAVECTRANEXT EOmON

êlPêlrtifde26 990'�UUfIIEIIIAlfllfO""",R$ REVlSAO

• ;�.OOOkm
à vista �4-l 00 Rs'49.990

à vista

�
otMIIJIa:
___"IKlUI'

REVISÃO
to.cook-n

gS'Ooo

r

Não pasSe apuro nesseverão, a partirde 3xR$43,00 você agenda uma revisão!
Loncesslonária Emrnendõrfer, Mais de 5ú ares, precisa ':.IZ mai?

línhaCeltl1'02p.Fie<powe;ano/�2009."""/modelo=o."""_pnlfIIIXÍIlIIIõ�_anL"�".a.TCCelOFnãoÍh:lllSo5.IET
12.,"", aarom preço promocional à lIÍStiJ de R$ 23.790.00Montana 1.4 Conquest� R9A.ano� 2009. ano/modelo 201O..com
pn!ÇO__ai à vista de R$26.990,00_'4 1"1', PIlH, """/� 2009. ano/rnodeId1llJfO.mm.-;o pomocionaI á_ de R$
42-990 com_ ptOnIOCicmaIde0,99'" am. e12,55'!' 3.3. (cm errIr.Ida des--esaIIIofhn:iado 24 prestações JJIer1S;JÍS. TCC e IOFnão 3274 4444inclusos.UnhaVedliJ2.o.�. ano{i;llJric3l;ão2009, ano/modelo2OlO,c<mtal<aJl!tll1ttiomlde am.e.....aa.mmentr.JdadeSlJ'l!. 47.
e saldo fInanóado em 12 presl3f;ães mensais. 1(( e IOF não inclusos. CmdIçiles válidas """' 0II!IIRIIet Zen> Km, <ispmM!is 110 Av.MoI. Deodo1f1 dIJ Fonseca. 557
estoquem úmcessicnáriaCentra� suj!jt> ã prMr3pIllIr.1Çãode_ As�.,.,.."...'i8 aIIaadas"'" IlanmtMAC...... Centro - Jarayuá doSul • se
préwío iMso. ConsulteiIS� .... Coocessíonáriao;CheIntlIetpartidpantes.1rJragens""""""""� Os lII!iWos 0II!IIRIIet
estão em confotmidadecomoPROCllNVE� de CDntrofe de PoIuiçãodDAtp!l<V........�).l"n:lmoçiioválida até

�nt2005OUE!flIIU"01I'Odur.lroes1oqlle 5A(;0800]024200.
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ARTEALAOW 420,71
AQW 18.400 6.200 543,75
OHVTE AL AO OTW 2007 28.900 26.900 9.800 745,47

CELTAVHC3P TEALAOLOTW 2003 15.900 14.400 4.800 440,56
CORSA 50 MAXX ARVTEAQ 2007 29.900 27.900 9.700 788,41
10EAELX 1.4 AR OHVTEALAQIJW 2006 32.400 29.700 11.500 829,52
PALlOELX 1.4 OH VTE AO RO LDTW 2007 27.900 25.900 10.500 679,12
BRAVASX 1.6 AR OH VTE AO RD LTW 2002 16.900 15.400 5.500 459,99
UNOflRE TEALAQLOTW 2004 18.400 16.400 6.200 484,22
PALIO ELX lO 16V ARDHTEALAQRDLT 2001 16.600 15.100 4.900 472;10
SIENA 1.0 flREFLEX AR'OHVTE ALAQOTW 2007 28.900 26.900 9.500 757,18 617,89
PALlOEOXlO VTE AL AQ RO OTW 1996 10.600 9.100 2.300 357,48 298.63
KA to W 2003 17.600 16.100 4.200 531,85 435,90
flEsrA 1.0 AR OH VTE AI.AQ1TW 2004 23.800 21800 9.800 555,66 455,42
flE5rA HATCH VTEAL 2005 23.800 21.800 7.950 629,09 - 515,60
flESTA 50 STRm 1.6 VEALAOOTW 2002 18.900 16.900 6.300 508,41 418,70
EC05PORT XLT AR OHVTEALAQA.BAG ROLTW 2005 34.900 3l9oo 13.400 853.34 699,40
TROLLERT41D1 AR OH VTE COURO AO ROW 2004 49.900 45.900 19.800 1.194,67 979,15
PALlOELX 1.0 16V AR OH VTE AL AO RO LTW 2001 19.900 18.400 6.700 532,62 438,64
ClVIC LX 1.7 AUTO AR OHVTE AL AUTO A.BAG CDW 2001 24.900 22.500 8.600 657,71 541,65
206 fELlNE 1.6 fLEX AUTO AR OHVTE ABS AUTO CBOROO AO LTW 2008 37.900 34.000 14.300 921:11 751,66
206 MOONLlGHT 1.4 AR OH VTE AL TETO AO RO LT VV 2008 32.300 29.800 11.200 823,53 672.04
206 5W fELlNE 1.6 AUTO AR OH VTE AL ABS CBOROO AO RO LTVV 2008 40.300 36.300 18.200 862,56 703,89
307 SW fEUNE AUTO 2.0 AR OH VTE AB5 AUTO TETO A.BAG CBOROO 200S 58.900 53.900 22.100 l436.30 1.1n.08
206 5EN5AT 1.4 VTEAOLTW 2007 24.500 22.500 8.100 640.09 522,34
307 50 PRESENCE 1.6 fLEX AR OH VTE ABS A.SAG (.BORDO AQW 2009 47.400 43.400 17.200 1.178,71 %1,87
30750 PRESENCE 1.6FLEX AR OHVTE AB5 A.BAG CBOROO AOVV 2009 47.900 43.900 23.000 971 ,85 793,07
207 HB 1.4 XRS FLEX OKM AR OH VTE AQ RD LTW 2009 40.800 37.300 19.500 831,34 678,41
307 PRE5ENCE 1.6 AR OH VTE AB5 A.BAG CBORDÔ CD RO AO LT 2005 34.200 31.200 13.500 821,58 673,37
CLlORN1.016V VTE AL AO A.BAG LDTW 2002 15,900 14.400 4.600 455,96 375,50
(LIO 50 AUTO 1.0 16V VTE AO A.BAG DT VV 2007 23.900 2l9QO 9.500 562,03 458,64
GOL'l.016V ALW 1998 12.500 11.000 3.800 351,05 289,10
KOMBll.69L DTW 2000 21.500 19.500 6.300 613,32 505,10
GOl5PEClAL W 2002 12.900 11.400 3.400 383,33 315,69

VEíCULOS,'
fm'I'iI,lUriWiãmUmlIi?'iTititT: it 3275·0045 l3275·1 055 r-

I
---......__·--l

l
I i
i GOL GIII 4P 2004 COM OPCS + OH !
_. �.__,_, , .l

fAsTR� ELEGANCE 0511lASTRA SEDAN GL 1.8 99

lASTRA 2P compl. 99 I

lASTRA GLS 9999 'II BLAZER DLX V6
I VECTRA GL compl. 00 III VECTRA GLS c. teto 97
I CORSA SEDAN 04 ,

i CORSA modelo novo opcs 04 ,

I CORSA modelo novo 03 :
I CORSA SEDAN 16V AR + OH 01 ,II GOL GIIl1.6 4P - AR 05 I

I GOL GUI4p city 03 I

I GOL1.0 vidro, trava. .9999 'I' GOL speclal
I GOL4p 99 ,

I GOL CL 93 IPAIO WEEKEND ADV. 05 I

I PALIO 4P C.AR 06 I

I PALIO 4P c. trio elet. 01 I
I SIENA COMPL. 02 I
J UNO MILLE EX 99 I

I UNO MilLE 2P 94 í
II FOCUS 1.8L compl. 02 I

I
KA GL C. opcs 06 i

f KA GL c. opcs 00
FIESTA personalit 07

: FIESTA personalit C/ar 05
I FIESTA completo 04
I FIESTA GL 4P 03
I FIESTA 4P 96
I VERONA 1.8 LX 94
, ESCORT SW 01
: ESCORT 1.6 CHT 95
: BMW 325 I 2P 94 I
I CLlO EXPRE. 1.6 cor:;ol. 07 I

: CLlO 1.6 4P��_+_� ��J
'Os valores são sem troca, proposta SUIClto a aprovação

�
•
------------------- TEMOS MUITO MAIS OP OES!!! CONSULTE-NOS -------------------
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. www.omveiculos.com.br
omveiculos@netuno.com.br

(47 ) 3371-5343;

-VEI(ULOS
COMPRA-- VENDE - tROCA � FINANCIA

o melhor preço é aqui!

Na compra de um carro na OM veículos

você ganha cupons para concorrer:
• celta e slena .

• 5 tv's LCD 32"
• 50 vale compras de R$ 300,00

Rua Angelo Schiochet, 144 - Centro Jaraguá d.o Sul"; SC
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I MiUe FIRE 1.0 - 2P
O CARRO MAISBARATO DO SRA5\L

COM PREÇO ABAIXO 90 CUSTO

��

TAXAS 001A PARTIR DE .. 70

,

EMPLACAMENTO E IPVAGRATIS '1'

"1" Palio Fire 2009/2010; 2 portas, básico, pinturasôlide, à vista ou financiado sem troca, entrada de 50% do valor integral do veiculo + 60 vezes de R$ 399,00 - taxas de 1,47% a.m, e 19,14% a�a,
"2"' Taxa a partir de 0% a.m. válida exclusivamente para o FIAT LlNEA OKm, com entrada de 60% do valor integral do veículo e restante em 12 pagamentos com taxa zero, na modalidade COCo
"3" Condição para veículos zero quilometro, 100% financiados, o cliente paga 50% das 12 primeiras parcelas e as 48 parcelas restantes o cliente paga o valor integral, taxa de 1,40% a.m. e
18,16% a.a, na modalidade leasing, "4" Parcelas a partir de R$199,OO válida para o Mille Fire 2 portas, básico, pintura sólida, com entrada de IR$15,000,OOI65% do valor integral do veiculo +
72vezes restantes de R$199,OO, com taxa de 1,49% a.m e 18,61% a.a., na modalidade leasing. "5" Primeira parcela para depois do carnaval 1120 dias), valida para veículos OKm. 100%financiado,
prazomáximo de60meses, com taxa de 1,47% a.m. e 19,14% a.a. "6" Toda tinha FIAT, exceto Oucato, com condição de financiamento em 59 parcelas fixes com taxa de 1.59% a.m. e 20.84% a.a.
i" entrada de 30% do valor integral do veículo OKm para outubro de 2014, corrigido pelo mesmo índice acima. incluso contrato de financiamento do mesmo veículo adquirido, "7' Na compra de
1 veículo OKm na Javel, dentro do período da campanha, você ganha emplacamento e IPVA pagos. Plano de leasing ou coe para pessoa física ou jurídica sujeito à aprovação de crédito. Taxas
sujeitas a alterações sem aviso prévio. A JAVEL FIAT reserva-se ao direito de corrigir passiveiS erros gráficos. Ofertas válidas até dia 31/12/2009 ou enquanto durarem os estoques.

Rua Expedicionário João Zapella, 214 - 473274-0100· Jal'aguá do Sul-www.javel.com.br
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PEDRA DA ILHA
A pousado do modo no momento é o Pedro do Ilho, no Proio de Penha. Elo tem
otroído turistas de todo o país, inclusive do exterior, pelo localização e suo

elegante orquiteturo. Os comandantes do' pedaço é o casal Osmar e Rosone
Voilotti, gente aqui do terrinho.

iEM BOAS MÃOS
�i�:o meu querido camarada e competente Jurandir Rossi Vieira,
���responde agora pelo Regional do Celesc até o dia 11 de fevereiro.
',.
Luiz Melro, atual comandante, pegou férias licença prêmio.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o meu amigo
Anderson, o popular Mérinho. Ele
também lê o coluna todos os dias' poro
ficar super antenado no que acontece
de melhor em nossa sociedade.

,POP STAR
São Borjo e Uruguoiono, no Rio Grande
do Sul, estarão em festa neste final de
ano. Até corro de bombeiros forom des
tacados poro passeata nos cidades. Tudo
poro ovacionar o chegado de Tato Bronco '

e família, que retornam poro visitar o ci
dade natal. Quem te viu, em Joburu?

" Enquanto você
viver, faço todo o bem
que puder, por todos
os meios, de todos os

maneiros, em todos os

lugares, o todos
os pessoas. "JOHN WESLEY

SUMIDO
Quem onda desaparecido dos rodos
sociais é o meu querido amigo e em

presário Renato Koslowski. Como co

nheço bem o figuro, devem vir novos

projetos por oi.

SALDON
Hoje, mais conhecido como sábado, o

Bando Quarteto em Três vai fazer um
show especial no Soloon. A bando in

terpretará canções dos Beatles e mais:
prometem orrosor no figurino. A en

trado é free e tem o chope gelado, os
coquetéis e tudo o que os delícias do
lugar permitir.

DICA DE SÁBADO
Curtir bons momentos no

Confraria do Churrasco.

NAS RODAS
• O 'industrial Wondér Wee
ge, sempre cortês com este

colunista, presenteou-me
com uma coleção dos morovi
Ihosos e saborosos vinhos de
suo Vinículo Pericó.

• Hoje à noite, no London
Pub, vai ter muito pagode.
O promoter Chico Piermonn,
troz poro embolar o coso no-:

turno o grupo Novo Tendência
e o DJ Adrion P. Elos free até
às 23h30min.

• O meu, camarada Henrique
Sudoti Porto é o gronde ani
versariante de hoje. Mil vivos!

• No segundo-feiro, dia 21,
é o vez do 'jornalista e comu

nicador do Studio FM Albino
Flores apagar velinhas.

" Á.04
,h" � Vanessa

'" Lindner, ao
lado da amiga
Karen Machado,
festejou, e
muito, seus 27
aninhos, dia 16

Rodrigo da Subway e sua

namorada Micheli, nas baladas
modernas da urbe sorriso

ONDE COMER
BEM EM JARAGUÁ
No Restaurante Mime. O Ju
venal, dono do pedaço, traz
todo dia uma novidade.

Daniel Behke e

sua namorada

Giorgia; serõo os

grandes hostes,
na festa de
encerramento,
no domingo,
na Estaçõo
do Tempo

. FOFOCÓDROMO
Pois é meus leitores, nem todos
são iguais! Tem muito mulher
do estilo do elegante prefeito
Cecília Konell que desistiria do

político se tivesse que escolher
entre Cocá Povonello e Jean
Leutpretch poro ser seu com

panheiro de chapa. E o disputo
está cada vez mais empolgan
te. Só de botox eles já gosto
rom uma fortuna. Não é?

• O Kontan, depois do
sucesso,da última quinto-feiro,

, excepcionalmente ,abrirá os

portos do suo badalado coso no

segundo-feiro.

• lido Vargas, presidente do
Juventus, já anunciou o novo

técnico do tlme.seré o rodado
Nazareno Silvo. Ele já comandou
Avoí, Figueirense, Criciúmo e

outros times grande do Brasil.

• O meu obroço·de hoje cheio de
energias positivos vai poro o Sr.
Olívio Moraes, pai do Tato Bronco,
que lá em.São Borjo, RS, aos 80
anos, aguardo toda o turma, poro
o Natal e virado de ano. Aquele
abraço, Sr. Olivio!

• Hoje à noite, no Sociedade
Recreativo Vitória Rio do Luz,'
acontece o 8° Festa do Chope.
Noite memorável que contará
com o presença do bando Adler's
Bond e. o chope será Konigs Bier.
Ingressos no local o 10 reais.

• O cantor Paulo Henrique é
a gronde atração de hoje no

choperio Scondinho. Vale conferir.

• Hoje às 16 horos, o grupo
de pagode Atitude, embalará o '

lanchonete Paladar, 00 Iodo do
Museu, no Praça Ângelo Piozero.

• Faço uma criança feliz n�sto
Natal. Nõo esqueço!

• Com essa, fui!!!!

ESTAÇAO DO TEMPO
No domingo, o partir dos 20 horas. vai
rolar no Estoçõo do Teínpo o último
teste do ano. Os amigos Daniel e suo

namorado Giorgio, donos do badalado
coso, trozem poro animar o gronde
festerê o excelente banda Firenight.
Duronte o frege muitos novidades vão
acontecer. E o que é muito melhor: o

entrado será franco, ninguém pago!
Você vai perder?
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Braun (no detalhe) diz que superlotação do presídio causa apreensão

físicas e tachões na Rua Ber
tha Weege - principal acesso ao

bairro - ainda não foi atendido.
"Em três anos tivemos três

mortes em acidentes nessa rua.

Isso precisa ser mudado urgen
te, para evitar mais mortes e

colisões", desabafa. De janeiro
à setembro deste ano, a via re

gistrou 70 acidentes, segundo
estatística da PolíciaMilitar.

O mesmo pedido por segu
rança enviado aos vereadores
também foi encaminhado para
a Câmara dos Deputados, em

Florianópolis. Mas nenhum dos
dois órgãos se manifestou para
resolver as questões.

Na tarde de ontem, a repor
tagem do O Correio de Povo não

conseguiu localizar o secretário
de Urbanismo, Aristides Pans

tein, nem o gerente de trânsito
da Prefeitura, José Schmitt, para
falar sobre o assunto. Em no

vembro, Schmitt afirmou que a

Bertha Weege seria contemplada
com tachões no início de 2010,
mas não informou a ·extensão

que receberia amelhoria.

DÉBORA KEUNER

Laércio afinna que falta de infraestrutura causa dificuldades aos moradores

Moradores exigem melhorias
em loteamento no Rio Molha
JARAGUÁ DO SUL

Há mais de dez anos .os mo

radores da Rua RI 79, do Lote
amento Aldrovandi.: no bairro
Rio Molha, reclamam por me
lhorias no local e não veem

nada ser feito. A principal via
do loteamento fica intransitá
vel nos dias de chuva, muitos
carros não conseguem passar
nem mesmo com tempo bom.
A comunidade também convi
ve com o esgoto a céu aberto e

com a falta de coleta de lixo.
De acordo com um dos

moradores, Laércio David, as

reivindicações de melhorias já
foram encaminhadas a Prefei
tura diversàs vezes, mas por
.enquanto não houve qualquer
solução. Em 2001, Laércio

(/) concedeu uma entrevista ao O
� Correio do Povo, quando o 10-
i cal já apresentava problemas.
,� Ele lembra que a rua recebeu
melhorias apenasuma vez, há

13 anos.

"Não aguentamos mais pro
messas, queremos que algo
seja feito urgente", critica o

soldador, que vive no local há
15 anos. Ele destaca que, há
40 dias, foi feito um abaixo
assinado para conseguir a pa
vimentação. O documento teve

100% de aceitação e foi entre
gue na Prefeitura, mas até agora
nenhum retorno foi dado. Os
moradores já pagam o IPTU

(Imposto Predial e Territorial
Urbano) e taxa de coleta do lixo
há mais de dois anos.

O secretário de obras, Val:
dir Bordin, afirmou que não
há previsão para pavimentar o

local. '� Prefeitura nem pode
fazer nada, pois o loteamento
é irregular. Primeiro é preciso
fazer um projeto para ser apro
vado dentro de um programa
especial, por isso a tendência é
demorar", explicou.

Comunidade teme uma rebelião
Associação de moradores pediu melhorias no começo do ano, mas nada mudou
JARAGUÁ DO SUL

A superlotação do Presídio
Regional de Jaraguá do Sul tem
deixado os moradores do bairro
Jaraguá 84 preocupados com a

segurança. Segundo o presi
dente da Associação de Mora
dores, Adilson Braun, há muito
tempo a comunidade teme que
uma rebelião aconteça e pede
garantias, mas nada é feito.

Em janeiro deste ano, a As

sociação encaminhou à Câma
ra de Vereadores um pedido de
melhorias nas proximidades
do presídio. No documento, os
moradores solicitavam a ins

talação de um posto policial
e mais policiamento no bair
ro. "Se algum dia ocorrer uma

fuga ou rebelião, por exemplo,
esse posto iria ajudar muito na

segurança 9.0 bairro e também
da região", comentou. Mas, de
acordo com ele, a Polícia Mi
litar disse que não tem profis
sionais suficientes para manter
um posto de serviço 24 horas.

O trânsito também é outro
motivo de preocupação para a

comunidade. O requerimento
para implantação de lombadas

Se ocorrer uma
rebel ião, esse
posto ajudaria
na segurança

WADILSON BRAUN

Complexo tem
330 detentos

o Presídio Regional tem capa
cidade para 76 presos, mas atu
almente abriga 330 detentos, ou

seja, a ocupação está 335% acima
do ideal. A atual situação já foi ex
posta à SSP (Secretaria de Seguran
ça Pública) com o encaminhamento
de alguns projetos de melhoria,
mas nenhum recurso chegou a ser

liberado. As ampliações realizadas
nos últimos dez anos aconteceram

graças à mobilização do Conselho
Comunitário Penitenciário.

Homem preso
após furtar
JARAGUÁ DO SUL

Um homem foi preso no fi
nal da tarde de quinta-feira por
tentar vender objetos eletrôni
cos furtados de um estabeleci
menta no centro da cidade. A
polícia descobriu o crime atra
vés de uma denúncia anônima.
O suspeito foi localizado atra
vés do sistema de câmeras de
monitoramento.

Segundo a Polícia Militar, o
homem oferecia aparelhos por
preços muito abaixo -do nor

mal. Foram apreendidos dois
celulares, três facas, além de
um micro system e uma bici
cleta. O homem já tinha duas
passagens por furto. A PM des
cobriu a origem de um dos te
lefones e conseguiu entrar em
contato com o proprietário do
estabelecimento, que reconhe
ceu os objetos. O homem ainda
relatou que a bicicleta se pa
recia muito com a do vizinho,
furtada no dia anterior.
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Férias coletivos poro os Prefeituras
Confira.os horários diferenciados e de plantão nesse período

SERViÇO

REGIÃO
As Prefeituras do Vale do

Itapocu entram no período.
de férias coletivas a partir de

segunda-feira (21). As admi
nistrações públicas oferecem
nesse período os serviços das
secretarias através de plantões
até normalizar o atendimen
to nos setores. O mesmo vale

para as Câmaras de Vereado
res dos cinco municípios. As
entidades como Sesc (Servi
ço Saciar do Comércio), Scar

(Sociedade Cultura Artística),
Mercado Municipal e Fórum
também fecham por um deter
minado tempo.

o QUE ABRE E o QUE FECHA

JARAGUÁ DO SUL
• Prefeitura - Férias coletivas 21 de
dezembro até 12 de janeiro

'. Desenvolvimento Social e Família -

Programa de Atendimento Social de 21 a
23 de dezembro, 28 a 30 dezembro ti de
4 até 12 de janeiro, das 7h30 às llh30
e das 13h às 17h

• Conselho Tutelar - Plantão pelo telefone
3371-D324 - Centro de Resgate Social -

Plantão pelo telefone 3371-1534-
Centro da Juventude e Famma -

Plantão pelo telefone 3276-0424
• Desenvolvimento Rural-Plantão médico

,

vetennánó pelos telefones 9922-5246,
2106-8070

• Inseminação artificial-Plantão pelo
telefone 9976-0184

• Patrulha Mecanizada atendimento

pelo telefone 2106-8614
• Defesa Civil- Plantão pelo número 199
• Fiscalização ambiental- Plantão pela
número193

• Fundação Cultural- Biblioteca Rui Barbosa
a partirde 4 de janeiro, das 7h às 13h

• Arquivo Histórico a partir de 5 de janeiro,
das 7h30 às 11h30

• Planejamento, Irânsito de 21 a 23
de dezembro das 7h30 às 11h30
e das 13 às 17h

• Jari (Delegacia Regional) a partir de
4 de janeíro, das 7h30 às llh30
e das 13 às 17h

• Terraplanagem a partir de 4 de janeiro,
das 7h30 às l1h30 e das 13 às 17h
• Uso do solo a partir do dia 6 de janeiro,
das 7h30 às llh30 e das 13 às 17h

'

• Projetos a partir do dia 6 de janeiro, das
7h30 às llh30 e das 13 às 17h
• Cadastro Técn ico todos os dia úteis,
das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17h

• Secretaria de Administração e Fazenda

Protocolo dê 21 até 23 de dezembro e a

partir de 4 de janeiro, das 8 às 16h
• Fiscalização tributária, Tributação e Dívida
Ativa de 21 até 23 de dezembro e a partir
de 4 de janeiro, das 8 às 16h

• Secretaria de Obras - Plantão pelos
telefones 2106-8600, 3376-0536

• Samae - Atende de 5 a 12 de janeiro,
das 8h às 16h -Plantão pelo telefone
2106-9100 ou 2106-115

• Fujama - Atende a Partir do dia 4 de janeiro,
das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17h

Outros serviços como co

leta de lixo, abastecimento
de água e transporte coletivo
também estarão com horários
diferenciados e dísponibili-.
zam telefones para atender a

população nesse período de
férias coletivas. A partir das
primeiras semanas de janeiro,
os serviços públicos voltam
a funcionar normalmente na

região. Para obter outras infor
mações, os moradores devem
entrar em contato com as res

pectivas Prefeituras (confira
no box abaixo),

DAIANA CONSTANTINO

.SAÚDE
• Centro de Controle de Zoonoses - Plantão
das 8h às 17h e pelo telefone 3376-2989

• Farmácia Básica atendimento normal no

período de férias, das 7h30 às 16h45
Plantão pelo telefone 2106-8507
• Farmácia Popular atendimento no período
de férias, das 8h às 18h - Plantão pelo
telefone (3276-8940)

• Pama I atende nas férias, das
7h às 22h Telefone 2106-8440

• Pama II atende nas férias, das
7h30 às 18h - Telefone 3376-1329

• Vacinação e teste do pezinho no posto
de Saúde da Reinaldo Rau - Ielefone

3276-8912
• Laboratório Municipal atende

nas férias, das 8h às 17h
• Serviço de Epidemiologia atende

nas férias atende 8h às 17h
• Controle de Zoonoses atende nas férias
atende 8h às 17h

• Issem - Atende de 21 a 23 de dezembro,
de 4 a 8 de janeiro e de 11 e 12, das
7h30às 16h

.EDUCAÇÃO,
• Centros de Educação InfantilWotfgang
Weege, JaderMarcolla, Mario Nicollini,
Daniel Pretti, Professora Leonir Alves, Rosa
Donini - Atendem de 11 a 21 de janeiro

• Dia 21 de janeiro todos os centros
retomam o atendimento normal

• Escolas municipais- Fecham dia 18 de

dezembro e abrem dia 27 de janeiro '

• Aulas começam dia 8 de fevereiro

• TRANSPORTE COLETIVO
• Até o dia 23, o roteiro permanece normal.

No dia 24, terá horárío de sábado. Nos
dias 25, 26, 27, 31 de dezembro e 1, 2 e

3 de janeiro o funcionamento será com
horário de,domingo. Nos dias 28, 29
e 30 de dezembro e a partir de 4 de
janeiro os horários são normais.

• Horários para o final de ano no site WNViI.

canarinho.com.br

• CÂMARA DEVEREADORES
• Fecha dia 23 e retorna dia 4 de

janeiro - Retorno dia 25 de janeiro,
das 8h às 12h e das 13h às 17h30

• O Legislativo recomeça dia 2 de fevereiro

Mercado Municipal - Fecha dia 24 e abre

dia 28 de dezembro - Fecha dia 31 e

reabre normalmente em 4 de janeiro, das
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PIERO RAGAZZI

Parte dos setores públicos funcionarão em horário diferenciado durante as férias no Vale do Itapocu

7h30às19h
• Coleta de Lixo - Atendimento norma r-

23, 26, 27, 28, 29 e 30 de dezembro e
2 e 3 de janeiro - Horário antecipado-
24 e 31 de dezembro: 10 turno - início 5h,
2 o turno - 10h e 3 o turno - início 14h

• Sesc (Serviço Social do Comércio)
Fecha dia 30 de dezembro e reabre

em 4 de janeiro
• Scar (Sociedade Cuitura Artística)-

Férias de 21 de dezembro a 3 de janeiro
• Fórum - Férias de 21 de dezembro
até 3 de janeiro

GUARAMIRiM
• Prefeitura - Férias coletivas de 21 de
dezembro até 19 de janeiro - No período
de férias, as secretarias vão estar de
plantão pelo telefone 3373-0247

• Conselho Tutelar - Atende normal das 8h

às 12h e das 13h às 17h -Plantão pelo
telefone 9602-1168

'

.SAÚDE
• Secretaria de Saúde - 21, 22, 28 e 29
'de dezembro e retorna 4 dajaneiro das
8h às 12h e das 13 às 16h - Atendimento

pelo telefone 33734121
• Companhia Águas de Guaramirim -

Atendem de 21, 22, 23, 28, 29 e 30

de dezembro das 8h às 12h e das 13h
às 17h -A partir de 4 de janeiro
atendimento normal- Plantão pelo
telefone 0800- 433-803

• Coleta de lixo - Terá serviço normal

• CÂMARA DEVEREADORES
• 21, 22, 28 e 29 de dezembro e

a partir de 4 de janeiro atende das
8h às 12h e das 13 às 17h

• TRANsPORTE COLETIVO
• Canarinho - Horários para o final de ano

no site www.canarinho.com.br

SCHROEDER
• Prefeitura - Férias coletivas de
21 de dezembro até 11 de janeiro

• Secretaria de Obras - Plantão pelo
telefone 3374-1191

.SAÚDE·
• Atende nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30
de dezembro e nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de

janeiro, das 8h às 12h e das 13h às 17h -

Nos dias 24 e 31, o serviço será oferecido

até às 12h -Nos dias 25 e
1 de janeiro, todos os postos fecham

• Águas de Schroeder - Plantão

pelo telefone 3374-1191
• Coleta de lixo - Terá serviço normal
• Transporte Coletivo -Canarinho -

Horários para o final de ano no site

www.canariAho.com.br

• cÂMARA DE VEREADORES
• Fecha 21 de dezembro e reabre
20 de janeiro - Atendimento ao públiCO a

partir de 11 de janeiro, das 8h às
11h30 e das 13h30 às 17h

CORUPÁ
• Prefeitura - Férias coletivas de
21 de dezembro até 3 de janeiro

• Conselho Tutelar -Plantão pelo telefone
9171-7526

.SAÚDE
• Secretaria fecha 23 de dezembro e reabre

dia 11 de janeiro -I"SF I e PSF III reabrem

20 de janeiro - PSF II e IV reabrem 11 de

janeiro - Pronto Atendimento - Plantão

pelo telefone 3375-2859

• CÂMARA DE VEREADORES
• Fecha 18 de dezembro e abre 18 de

janeiro O Legislativo retoma no dia

15 de fevereiro - Atendimento pelo
telefone - 3375-1145

• Casan - Fecha dia 24 e voita dia 28 de
dezembro - Fecha dia 31 de dezembro

e reabre dia 4 de janeiro - Plantão pelo
telefone 8403-9754 - Atendimento

normal pelo contato 3375-1001
• Coleta de lixo - Terá '1ormalmente

• TRANSPORTE COLETIVO
• Rainha - 24,25,26 e 27 - De Corupá para

Jaraguá 7h30 e 17h30 - De Jaraguá para

Corupá 8h15 e 18hl0 - (horário de domin
go) - 28,29 e 30 - De Corupá para Jaraguá
5h45, 7h20, 10h30, 12hl0, 13hl0,
17h30, 19h15 - De Jaraguá para Corupá
6h45,9h30, llh30, 12h50, 16h50,
18hl0, 22h30 - (horário de sábado) - 31

de dezembro, 1,2 e 3 de janeiro - (horário
de domingo) - A partir do dia 4 de janeiro
os horários permanecem normalizados

Informações pelo telefone 3371-8837
• Canarinho - Horários para o final de ano no

site www.canarinho.com.br

MASSARANDUBA
• Prefeitura - Férias coletivas de>
21 de dezembro a 20 de janeiro

• Conselho Tutelar - Plantão

pelo telefone 9994-8574
• Secretaria de Obras -Plantão

pelo telefone 3379-4646
• Secretaria de Agricultura - Plantão

pelo telefone 3379it642
• Secretaria de Tributação - Plantão

pelo telefone 3379-4633

.SAÚDE
• Secretaria de Saúde atende 21, 22, 28,
29,30 de dezembro e reabre 4 de janeiro

• Posto do Centro fecha 23 de dezembro e
reabre'4 de janeiro

• Postos do interior fecham 23 de dezembro

e reabrem 7 de janeiro - Plantão 24

horas no PA - Atendimento pelo telefone
3379-1568

• cÂMARA DEVEREADORES
• Fechado do dia 28 de dezembro a 18 de
, janeiro - Plantão pelo telefone 3379-1571

• Casan - Fecha dia 24 e voita dia 28 de
dezembro - Fecha dia 31 de dezembro

-

e reabre dia 4 de janeiro - Plantão pelo
telefone 8403-9705 - Atendimento normal

pelo contato 3379-0394
• Coleta de lixo - Normal. Terá todos os dias

.TRANSPORTE COLETIVO
Horáno normal - Atefldimento pelo telefone

3379-1188

• EMERGÊNCIAS
• Defesa Civil199
• Bombeiros 193
• Polícia Militar 190

Baile no

Brüderthal
A Sociedade Cotorinense

de Brüderthol promove hoje
seu' baile de Notai, o último
de 2009. O evento começo às
22h30 com animação do Bando'
Paisagem, na Rodovia do Arroz.
em Guoramirim.
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CAMARA DE VEREADORES
MUDA DE LOCAL

No dia 19 de dezembro
de 1986, o jornal O Correio
do Povo noticiava a mudan- _

ça na localização da Câma
ra de Vereadores de Jaraguá
do Sul. Desde a instalação
do município, em 1934,
ela funcionava nas depen
dências anexas à Prefeitura

Municipal. Agora, passava
a funcionar na Rua Expe
dicionário Gumercindo da
Silva, edifício Ana Ricobom
Barbi, número 161.

A mudança ocorreu de

pois que o presidente do

Legislativo, Adernar Win

ter, concordou em ceder as

dependências da Câmara,
que passariam a abrigar al
gumas divisões da Prefei
tura, como Planejamento,
Compras e sala de reuni
ões. O problema era a falta
de espaço disponível.

Por 52 anos, a
Câmara ficou
instalada nas

dependências
da Prefeitura

Apesar de funcionar jun
to à Prefeitura desde 1934, a
Câmara só foi oficialmente
instalada na sala de sessões
do prédio em 21 de abril de
1986. Ela ficaria ali por 52

anos, passando a ocupar
efetivamente o-Edifício Ana
Ricobom Barbi só em 1987,
quando se desvinculou da
Prefeitura.

-

Em maio de
2000, a Câmara Municipal
instalou-se na Avenida Ge
túlio Vargas, número 621,
onde .desenvolve suas ativi
dades atualmente.

GERAl----------

19 DE DEZEMBRO PELO MUNDO
• 1187 - Paolo Scolari é eleito

Papa Clemente ID.

• 1941 - Hitler se toma o

supremo comandante chefe
do Exército Alemão.

• 1960 - Projeto Mercury:
primeiro vôo da nave Mercury
com o foguete Redstone.

• 1972 - Retomo da missão

Apollo 17.

• 2001 - A fumaça doWorld
Trade Center, resultante dos
ataques de 11 de Setembro
de 200 I, finalmente se

extingue.

DIVULGAÇÃO

REDE DE REVENDEDORES MICHELlN

Pneu J65 ou J 75/70 RJ3
montado

Fafe

119,90
, à vista

BFGoodric:1i
____________________...Ttres
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Confira abaixo os estabelecimentos conveniados:

10% de desconto à visto
ou 5% de desconto o prozo

5% de desconto

Criare
mÓlleÍ5 ptanejadBs

5% de desconto à visto

Fórmula Certa
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

10% de desconto à visto

10% de desconto

15% de desconto à visto ou

10% de desconto o prozo

�
Receituário
---
·UJII2IU!Ii!I164I

10% de desconto à visto

AUTD�
10% de desconto no mão-de-obro e

5% de desconto nos peças à visto

13% de desconto à visto ou 5% de
desconto o prozo em 3 vezes

)Folf!lll'ilill(
�""rlI<'JI<Ir�,,�t<J!,\<.a

, 1 O%:de desconto

5% de desconto

(_c,rt....f/.?� (/�
-

r\y
.

15% de desconto à visto

c

Va1e�t,éãiis(
Vod. e o. No.;tureuJ.. em�!1"

1 0% de desconto no hospedagem

;-

'9MÃCIAS...2'I!IDEPLENA
Tàl!F.(47) 3372-0014
a.. RIOtI DO NoltTll

10% de desconto à visto

5% de desconto acima de RS 30,00

UI TELLES I
CALÇADOS

3% de desconto

, .......

BELISSIMA
H II) � II;'

8% de desconto à visto

15% de desconto à visto

@)V�
PNEUS

10% de desconto no mão-de-obro e

check-up grotuito no suspensão e freio

5% de desconto à visto

10% de desconto
linho de brinquedos à visto

.aE,...Uwatiae_··�EM;;;
10% de desconto à visto

�
... "

Grafipel
5% de desconto à visto

U_b",Yjb...

1 0% de desconto

,. . .

azg
lnternexus
IIII"U.S- :f§I'AllI.�D�- Jlln:Et<ÇÂMBl<ll

5% de desconto10% de desconto à visto poro
troco de oléo, filtro, fluido e rodo

p.,,.Yel
FARAdAJCfAS

Você sempre bem.
JdL�!}!!�

10% de desconto à visto

Neste Natal, apresente seu cartão
CO__,O+ e aproveite.descontos incríveis!

20% de desconto nos monipulodos/genérico
e 10% de desconto no ético à visto

- 10% de desconto nos segundos,
terços e quortos-feiros

5% de desconto à visto em dinheiro

VALLER
Decorações

10% de desconto à visto em dinheiro

I�E�LD�I
AdOveLs eDeco,..�

5% de desconto à visto

Falcãosports
10% de desconto à visto

I P • o "" AI- S

10 % de desconto poro adulto e 25%
de desconto poro teen e kid

10% de desconto à visto em dinheiro

15% de desconto

10% de desconto à visto em dinheiro

10% de desconto nos

monipulodos à visto

�,
L 3.Q

Ct1«�tt�o
1 0% de desconto

5% de desconto à visto .

. 8% de desconto à visto

• '/ '

, J' � i J !�

10% de desconto à visto

s:
complementos

10% de desconto à visto

(���
10% de desconto

�
VrOEO LOCADORA I PRESENTES I DEGORAçOeS

7% de desconto à visto no

linho de presentes e decoroçães

5% de desconto

15% de desconto
(mensalidade de novos alunos)

t-shirt
5% de desconto à visto

Aproveite você também os descontos! Assine já e peça seu cartão""""'" LiJ:!ue 3055-7575
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o Deserto dos Tártaros.
Um dia chegará o grande momento. Omomento

em que toda a vida se justificará. Será? Dino Buzatti
escreveu em 1940 o clássico da literatura do século
20 chamado "O Deserto dos Tártaros". No romance,
o jovem tenente Drogo é mandado para servir numa
solitária fortaleza nas montanhas, com o objetivo
de estar preparado para uma possível invasão dos
tártaros. Corno um robozinho programado para di
zer amém, o tenente Drogo aguarda o grande evento
da sua vída.:o evento que dará lógica a sua existên
cia. Enquanto isso não ocorre, simplesmente aguar
da. Metáfora dura das escolhas da vida. Símbolo
interessante da angústia do viver, afinal, e se estiver
errado? O rio nunca passa duas vezes pelo mesmo

lugar e por isso nossa escolha é única: pior do que
errar ,é o não tentar.

Chega o Natal. Mais um ano se vai. Os anos pas
sam e quanto mais velhos ficamos, parece que mais

rápido o tempo vai. Quais escolhas você faz para
2010, caro leitor? Quais oportunidades deixou pas
sar em 2009? Medo? Sim, sim, final de ano é tempo
de reflexão.

-

E o Brasil? Será que chegou o grande momento
-

do Brasil? O país do futuro? No meio de uma cri
se financeira monumental; o tiro saiu pela culatra

MERCADO DE TRABALHO

para o Brasil. Viramos destaque! Vira:r;nos capa da

prestigiada revista The Economist. Viramos' a ve-

dete do investidor internacio-
nal. Para se ter uma ideia da boa
onda que vivemos, essa semana

o Brasil captou U$ 500 milhões
no exterior a uma taxa de 4,75%
ao ano. O montante é baixo, mas
o que é importante dessa notícia
são os juros - nunca consegui
mos emprestar dinheiro com um

custo tão baixo. Sinal dos novos

tempos. O rio da prosperidade
passa por nosso jardim. Sabere
mos aproveitar? Ou deixaremos
a oportunidade passar?

Na nossa solitária montanha
da incompreensão, no nosso deserto tártaro, apos
tamos que Deus é brasileiro. Acreditamos que aqui
se plantando tudo dá e largamos nossos pobres à �

sua própria sorte. Ignoramos nossa miséria educa
cional. Meu desejo de ano novo é que não percamos
essa oportunidade que nos é apresentada e façamos
disso uma vida melhor ao nosso povo.

E do lado pessoal, em qual deserto fazemos nos-

sas apostas? Espero que não-julguemos as pessoas
pelos preconceitos e sim pelo caráter. Que a gente

não caia no pensamento médio

que impera, na falácia do po
liticamente correto. Esqueça a

ideia de trabalhar como um cão

apenas para poder consumir
mais. Aprenda a ter prazer com
as coisas. Dedique mais tempo
a sua família e a seus amigos.
Talvez os tártaros não venham
nunca, lembre-se disso.

É fato que sonhar não custa -

nada. E com certeza é salutar
continuar sonhando, ter espe
rança numa vida melhor. Mas
mais importante que sonhar é

agir - é na ação que a vida ocorre. Que em 2010
se dê uma chance para a vida, para o sucesso,".
para o amor. Viva a vida inteira não pela meta
de. Como naquela música do Yes: dê uma chance
ao seu livre arbítrio. Invente seu próprio mundo.
Aos meus caros leitores deixo um grande abraço,
um feliz Natal e um ano novo próspero e de mui
ta felicidade. Até 2010.

o rio nunca posso duas
vezes pelo mesmo

lugar e por isso nosso

escolho é único

Taxa de desemprego cai para 7,4%
Registrado o menor nível do ano, inferior a outubro e a novembro de 2008

A taxa de desemprego
apurada pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Es

tatística) nas seis principais
regiões metropolitanas do País
ficou em 7,4% em novembro,
ante 7,5% em outubro. Trata
se da menor taxa para o mês
desde o início da série da pes-

. quisa, em 2002. Em novembro
do ano passado, a taxa havia
sido de 7,6%. Segundo avalia
o gerente da pesquisa. mensal
de emprego do IBGE, Cimar
Azeredo, os dados do mercado
de trabalho metropolitano em

novembro mostram uma esta

bilidade em relação ao cenário
do mês anterior, "com tendên
cia no aumento da ocupação e

queda na desocupação".
A um mês do fechamen

to da pesquisa para o ano de
2009, Azeredo considera que o

principal efeito da crise sobre o

mercado de trabalho foi "uma
desaceleração do forte cresci-

menta do emprego e da quali
dade 'do emprego que ocorreu

em 2008", Segundo o gerente,
o bom desempenho -de 2008

abrandou os efeitos da crise.
i principal ilustração das

perdas. que ocorreram com a

crise está no nível de ocupação
(porcentual de ocupados na po
pulação com mais de 10 anos

ou mais de idade), que passou,
no que diz respeito à média do
período de janeiro a novembro,
de 52,4% em 2008 para 52,0%
em 2009, "Essa queda não é

favorável, é um dos efeitos da
crise, a diferença de 0,4% é ex

pressiva", disse.
De qualquer modo, Aze

redo considera positivos os

resultados da pesquisa em

novembro. ''Apesar da esta

bilidade, a geração de 98 mil

postos de um mês para o outro
e a redução de 40 mil desocu

pados mostra números muito
interessantes", avalia. Em um mês, geração de 98 mil postos e redução de 40 mil desocupados

Aumenta··a
renda média
A pesquiso revela ainda que o

trabalhador brasileiro está se recupe
rando das pelilas em relação ao ren

dimento 00 longo dos últimos anos,
e em 2009 já registra o melhor nível
do série histórico, iniciado 2002. De

março a novembro deste ano, a renda
médio do trabalhador ficou em RS
1.345,18, r�gistrando alta de 0,5%
sObre a médio de RS 1.338,61, obser
vado no mesmo período de 2002.

Avaliando-se o período de
janeiro o novembro, o médio de
2009 (R$1.347, 83) registrou alta
de 3,4% frente aos R$1.303,51 do
mesmo período de 2008, melhor
-médio até entõo. O coordenador do
pesquiso, Cimor Azeredo, considero
o influência da inflaçõo controlado
e do aumento do salário mínimo
.determínentes poro o comporta-
mento da rendo d(l trab()lhador.
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termina sem acordo
Países fazem apenas declaração política

AGÊNCIA BRASIL

J

Neste Natal dê"
um presente
para você

A lSa Conferência da

'Mudança do Clima da ONU

(COP-lS) acaba sem um

acordo. Líderes de países ri
cos e emergentes decidiram

inove neste Natal dando a metimento. fazer apenas uma declara-
você mesmo um presente. Mas Talvez o presente que você ção política. O. presidente
procure' um presente muito queira se dar seja dedicar mais

.

Luiz Inácio Lula da Silva
especial. Tão especial que o tempo à família ou aos estudos declarou -se "frustrado" na

dinheiro hão possa comprar. ou ainda cultivar as velhas e sessão plenária com líderes
E aí você terá que ser muito boas amizades. Talvez você mundiais, em discurso an

criativo e fazer boas reflexões queira se dar o presente de tes da declaração final.
para encontrar esse presente cuidar mais de sua saúde; fa- Lula fez ainda uma ofer-
ideal, especial, /1./1. zer exercícios; evi- ta de doação para um fundo
único, só seu e \J\J tar os excessos. Ou global de combate à mudan-

que só você sabe ainda você queira ça climática. Os responsá-
o quanto gostará Para começar a se dar o presente veis pela convenção do cli-
de recebê-lo. .

descobrir esse de aumentar sua ma, da ONU (Organização
Para começar fé, sua esperança das Nações Unidas), estu-

a descobrir esse presente, a primeira e sua caridade. Ou dam a convocação de um

presente, a pri- coisa que você talvez se compro- novo encontro no próximo
meira coisa que meter mais com semestre. A crise de con-

você precisará precisará fazer é sua profissão. Você fiança provocada pela apre-
fazer é pensar no decidirá o melhor sentação abrupta de uma

que o dinheiro pensar no que o presente a se dar e proposta unilateral logo no
não pode com- dinheírn nõo pode que o dinheiro não início da conferência é uma

prar. Em seguida, possa comprar. Só das principais razões para o

veja dessas coi- comprar precisa pensar.
'

insucesso da cúpula.
sas todas, aquela E uma vez re- A declaração não detalha

que você mais
cv:\

. cebido o presente, a redução de emissões de

precisa e que fará lili
não se esqueça de gases poluentes dos países

você uma pessoa abri-lo e usá-lo. emergentes. O texto fala que
mais feliz. De�' Não o deixe na as ações de mitigação deve-

dique tempo a essa análise e caixa por mais um ano. Use- rão ser refletidas nos inven

você se surpreenderá. o assim que receber, como tários nacionais de gases-es-
Na relação de coisas que o você fazia nos bons tempos de tufa, a serem produzidos de

dinheiro não pode comprar, criança, e não deixe de usar dois em dois anos. Por parte
não se esqueça de colocar a esse seu presente durante o dos países ricos, foram es

família, a saúde, o témpo, as ano todo para que ele se incor- tabelecídos dois anos-base,
amizades, o conhecimento, os pore à sua pessoa e todos sín- 1990 e 2005, como forma
valores essenciais como ho- tam a sua felicidade. de acomodar o interesse dos

nestidade, lealdade, fé, espe- Pense nisso. Faça isso. Feliz Estados Unidos. As metas

rança, amor, respeito, compro- Natal! de redução, porém, ainda
estão em aberto.

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE *

INDICADORES
PREÇO DA PASSAGEM LOTERIA

SELlC

TR

CUB

21.0UTUBRO.2009

17.DEiEMBRO.2009
DEZEMBRO.2009

19.DEZEMBRO.2009

8,75%

0,018%

983,37

" -0,34%

o presidente declarou-se frustrado e ofereceu doação para fundo global

Acordo entra em vigor em 2016
-:
o acordo deve entrar em vigor

em 2016, e o financiamento é de US$
30 bilhões poro ações entre 2010 e

2012, e USS 100 bilhões em 2020,
vindos de "uma amplo variedade de
fontes". A declaração não estobele-

ce metas de corte de gases-estufo
poro 2020, apenas cito uma redução
de 50% dos emissões até 2050 e de
um fundo de USS 100 bilhões poro o

mesmo ano, mos não diz de onde vem
o dinhei�o ou como ele será usado.

Reduzida a tarifa do trem-bala
A ANTI (Agência Nacional de Transporte Terrestre) reduziu o preço-teto por

quilômetro do tarifa do classe econômico que poderá ser cobrado no trem-bolo
que ligará Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Originalmente, o valor máximo
era de RS 0,60 por quilômetro. Isso fazia com que o preço máximo do passagem
entre São Paulo e Rio custasse cerco de RS 250,00. O novo preço-teto passará
o ser de RS 0,50 por quilômetro, levando o tarifa máximo no classe econômico
poro RS 200,00. Poro vencer o leilão, os empreendedores terão de oferecer o

melhor proposto em um mix de critérios que envolve o menor tarifo - até esse

teto - e também o de quem exigir o menor porcentuol de financiamento público
poro concluir o obro.

DÓLAR COMERCIAL (EM RS) 1,7810 1,7830 J.. -0,4470%

DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,7600 1,9100 .. -0,5650%

DÓLAR PARALELO (EM RS) 1,8500 1,9500 .. 0,5400%

EURO (EM RS) 2,5507 2,5529 " -0,1640%

CONCURSO 2174

02 - 04- - 31- 44

CONCURSO aaa

-11

12-13-14-15-17
1 -25
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Linha de Fundo

Julimar Pivatto
Esporte no verão

Se você vai passar férias ou apenas passear
no Litoral, Barra Velha preparou uma progra
mação esportiva interessante. Destaque para o

Campeonato Brasileiro de Futebol Americano
de Arena, nos dias 23 e 24 de janeiro. No dia
29, começa a tradicional competição de Beach
Soccer (foto), nas categorias sub-lO, sub-13,
sub-16, livre e veterano, além do feminino. A
cidade ainda receberá a abertura do Estadual
de Vôlei de Praia e a 6a Regata da Lagoa, esta
última apenas em fevereiro.

julimar@ocorreiodopovo.com.br

Novo técnico
lido Vargas disse que o motivo do não

acerto com Pingo foi a questão financeira.
Será que ele, em começo de carreira, está
pedindo mais do que o Nazareno Silva
(foto), que já rodou por vários clubes? O
meu medo agora (e acho que o de Pingo
também) é o pouco tempo de preparação
até a estreia no Estadual, dia 17 de janeiro
em Blumenau. Em 2008, Nazareno não foi
bem no Brusque, montando o time que
acabou rebaixado. Mas no início deste
ano acabou em terceiro no Campeonato
Baiano com o Fluminense-BA.

os�?o�ID?zE�2 !��Om
-

MEMÓRIA

OSÃOPAULOÉOCLUBE

V
[\RASILEIRO ÇOM MAIS 1-1 :I:I"PARTICIPAÇOES EM

COMPETIÇOES SUL-

, rAMERICANAS. SÃO 39
NO TOTAL, SENDO 15

LIBERTADORES, CINCO
SUL-AMERICANAS,
TRÊS RECOPAS, SEIS
SUPERCOPAS, QUATRO MERCOSUL, UMA
CONMEBOL, UM MASTER SUPERCOPA, UM
MASTER CONMEBOL E TRÊS COPAS OURO.

DOIS TOQUES
CORRIGINDO·Na edição de ontem
desta coluna, coloquei que a

vistoria no Estádio do Brusque
será no dia 8 de outubro. Na
verdade é 8 de janeiro.

***
,

VISTORIA·Essas visitas da FCF
são normais antes do início.
das competições. Junto com
Bombeiros e Polícia Militar,
analisam as condições dos
estádios.

***

TAÇA POMERODE·Divulgado o

regulamento da próxima edição.
Terá, no mínimo, nove equipes e

no máximo 13. O início será no
dia 6 de março.

***

CLASSIFICAÇÃO.Os times se

enfrentam em turno único e os

oito melhores se classificam

para as quartas-de-final, que
será em jogos de ida e volta.
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JOGO DAS ESTRELAS

ESPORTE------------;---�

Craques de ontem,
de hoje e amanhá
Partida reuniu três gerações de jogadores

APAIXONADOS
POR FUTEBOL

Nesta segunda edição do
evento o público não foi tão

expressivo quanto a primei
ra. Mas quem esteve não se

arrependeu e viu um grande
espetáculo. Claudio Wosniak,
25 anos e o amigo, Jackson
Roters, 27, fizeram questão de
vestir a camisa de seus times
de coração e ver o jogo. "Eu
gosto é de futebol, indepen
dente de quem está em qua
dra, sendo craque está bom",
opinou o corintiano Claudio.

Já o são-paulino Jackson que
ria conhecer de perto ex-joga
dores que marcaram época.

GEÍIIIELLI RODRIGUES

Torcedores Claudio (E) e Jackson vieram ver as estrelas do futebol

Jobson volta a ser flagrado
por cocaína em antidoping
RIO DE JANEIRO

o atacante Jobson, do Bota
fogo, voltou a ser flagrado por
cocaína em um exame antido

ping. Ontem, a CBF anunciou

que o teste do jogador deu po
sitivo na partida contra o Pal
meiras, no dia 6 de dezembro,

.

pela última rodada do Cam

peonato Brasileiro, Naquele
jogo, o Botafogo venceu o Pal
meiras por 2xO, com um gol
de Jobson. O resultado afastou
o clube carioca do rebaixa
mento para a Série B.

O doping é o segundo do
jogador na competição. O ata

cante também foi pego por

cocaína na partida contra o

Coritiba e o exame de con

traprova confirmou o uso da
substância.

Na nota em que revela o

novo caso de doping, a CBF
esclarece que o Botafogo não

solicitou o exame de contra

prova. Portanto, o resultado
da primeira amostra é consi
derado válido.

Jobson está suspenso pre
ventivamente por 30 dias pelo
STJD (Superior Tribunal de

Justiça Desportiva). Caso seja
condenado nos dois casos, ele

pode até mesmo ser banido do

esporte por reincidência.

o seu primeiro jogo contra

uma equipe argentina em sua

carreira em uma competição
oficial, já que ele. foi formado
no próprio Barcelona e nunca

atuou no futebol profissional
do seu país.

O Estudiantes promete ser

o azarão. O técnico Alejandro
Sabelia disse que o Barcelona
é o favorito para vencer a final
do Mundial de Clubes. "Não
me preocupa que eles sejam os

favoritos. Estamos acostuma

dos a decidir títulos na condi

ção de coadjuvantes", afirmou
o treinador, que em nenhum
momento da entrevista coleti
va concedida falou da possibi
lidade do Estudiantes perder
o duelo. Os argentinos ergue
ram o troféu em 1968.

JARAGUÁ DO SUL

Na segunda edição do

Jogo das Estrelas o torcedor

jaraguaense pode conferir

craques do passado, como

Valdo e Jamelli, do presente
como Tcheco, Ricardinho, Jú
nior Negrão, e Denílson e do
futuro, como Neymar, Gan
so, Medina, Rivinha, Jonny,
Alan e Luan. O resultado do
amistoso foi um tanto suges
tivo: 12x12, por ser número
do anfitrião da festa. "Todos
fizeram sua parte no futebol
'brasileiro, outros com certe

za vão fazer, foi uma festa e

mais uma vez [araguá do Sul
é presenteado-com um even

to como esse", disse Falcão.
Do dono das quadras para Tcheco (C) é dos jogadores da atualidade que marcou presença no evento

o melhor no futebol de areia.

Júnior Negrão foi um dos mais

procurados pela torcida. "É
um prazer estar na capital do
futsal do Brasil. Fico feliz de

poder compartilhar esse mo

mento com os torcedores e

com Falcão", elogiou.
Entre as estrelas do futuro

está Neymar, que apesar de
novo já tem grande destaque
no futebol nacional. O jogador
disse que conheceu Falcão em

jogos beneficentes e se mostrou

um fã do camisa 12. "Quando
ele joga em São Paulo sempre
assisto, não tinha como negar
o convite", comentou.

Barça e Estudiantes decidem
sábado o Mundial de Clubes
ABU DABI

O anunciado favoritismo do
Barcelona na decisão do Mun
dial de Clubes da Fífa, contra
o Estudiantes, da Argentina,
neste sábado, às 14 h (de Bra

sília), em Abu Dabi, nos Emira
dos Árabes, foi descartado por
Lionel Messi. O astro argentino
pretende fazer história com a

conquista de um título que o

Barcelona ainda não tem.
"É uma final, portanto não

há favoritos. Mas nós preci
samos da vitória para fechar
o ano com outro título, não
só pela importância histórica

para o clube, mas para o fute
bol mundial também", ressal
tou Messi.

Curiosamente, Messi dis

putará, contra o Estudiantes,

DIVULGAÇÃO/FIFA

Júnior Negrão (E) melhor do mundo mostrou que é craque em qualquer piso Messi enfrentará um time argentino pela primeira vez na carreira,
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NOVIDADE NO BANCO

Juventus anuncia técnico pam 201 O
Pingo não renova por falta de acordo salarial e Nazareno Silva assume

•

DIVULGAÇÃO/RÁDIO CIDADE

JARAGUÁ DO SUL

Juventus e Pingo não entra
ram em um acordo e o técnico

que comandou o time para a

Divisão Principal de 2010

não treinará mais o Moleque
Travesso. Para o lugar dele,
a diretoria anunciou ontem

Nazareno Silva, treinador

que já esteve aqui em 1991.

Ele será apresentado às llh
deste sábado. no Estádio João
Marcatto.

Curiosamente esse é a se

gunda vez que o técnico as

sume o Juventus depois do
acesso. Em 1990 o time havia
subido para a elite depois de

conquistar o vice-campeona
to: Junto com o anúncio do
novo técnico,

�

o presidente
Ilda Vargas, informou também
a data de início da pré-tempo
rada: dia 28 de dezembro.

Já quanto ao patrocina
dor, apesar de ainda não ter

sido anunciado oficialmen
te, está praticamente fecha
do com o Posto Mime, para
ser o apoiador principal da
equipe na Divisão Princi

pal, mas ainda faltam algum
detalhes para formalizar a

questão
Segundo Vargas, a saída

de Pingo só aconteceu por
falta de acerto de salário e

a melhor opção foi Nazare
no. O novo treinador tem

52 anos, e além do Tricolor,
passou por Figueirense, Tu
barão, Tiradentes de Tijucas,
Caxias e Brusque. Os valores
não foram revelados.

Em entrevista por telefone,
Nazareno disse que está feliz
por retornar ao clube depois
de 18 anos e exaltou a estru

tura do time jaraguaense. ''A
cidade vive futebol, a torcida
comparece, é um ótimo local

para trabalhar", disse.

O técnico não quis revelar
se trará jogadores de sua con

fiança, mas assim que conver

sar com a diretoria vai apontar
os atletas que deseja ter no

time .."Tenho um bani relacio
namento com vários clubes e

empresário do Brasil, com cer

teza vou oferecer esse supor
te", declarou.

Nazareno
. Silva treinou

.

o Brusque por
metade do

Campeonato
Catarinense

em 2008

GENIELLI RODRIGUES

Duelos entre' ingleses e italianos
nas oitavas da Liga dos Campeões
NYON (SUíÇA)

Um sorteio realizado ontem, na

cidade de Nyon, na Suíça, definiu
os confrontos das oitavas-de-final
da Liga dos Campeões da Europa. E
o destaque ficou para o duelo entre

dois gigantes: Milan e Manchester
United, que somam dez títulos na

história da competição - são sete dos
italianos e três dos ingleses.

Além da tradição e da força das
-duas equipes, esse confronto tem

um ingrediente especial: David Be
ckham. O astro do futebol inglês
iniciou sua carreira no Manchester
United, mas está indo agora para o

Milan, após ter sido emprestado pelo

CONFIRA OS CONFRONTOS
DAS OITAVAS-OE-FINAL:
• Stuttqnrt X Barcelona
• Olvmpiacos x Bordeaux
• Inter de Milõo x Cbelsea
• Bavem de Munique x Fiorentina
• CSKA Moscou x SevillÍl
• Lvon x Real Madrid
• Porto x Arsenal
• Mllnn x Manchester United

Inter de Milão, de Mario Balotelli (D),
vai enfrentar o Chelsea nas oitavas

Los Angeles Galaxy. Assim, será um
dos personagens do duelo.

Outro duelo entre Itália e Ingla
terra é Inter de Milão x Chelsea. Nes
se caso, o personagem principal é a

técnico português José Mourinho,
que comanda atualmente o time ita

liano, mas fez muito sucesso na dire

ção da equipe inglesa.
Nas oitavas-de-final, a vantagem

de fazer o segundo jogo em casa serão

de Manchester United, Real Madrid,
Fiorentina, Arsenal, Bordeaux, Barce
lona, Chelsea e Sevilla. As partidas de
ida estão marcadas para os dias 16, 17,
23 e 24 de fevereiro. E a volta aconte

cerá em 9, 10, 16 e 17 dê março.

PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS

100% FINANCIADAS
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