
Um ano de luta . Jevenms também Deslizamento de

I,., f' I terra preocupope a recuperaçao 50 re com o co or Na-localidade de Alto São Pedro, solo
Ano Paulo do Silvo, 22 anos, cumpre rotina de Jogadores correm contra o tempo para entrarem rachou na madrugada de ontem. Defeso
tratamento desde que foi atingido por rojão. em formo até o início do Campeonato.

.

Civil monitora alocai e acredita que

tlllllillliII" Página 5 Página 15 .
as fissuras podem ter sido provocadas

_:_r....._,.=_.....1>''11'''''......_......_.111__·811ilíIIIIIIIIiI_12I_-...........�_' ...._A��=;:;r.IilíIIIIIIIIiI_�r.""·��_ __'r �_. pelo calor intenso e a falta de chuva.
Órgão 'não descarta risco de novos

deslizamentos no local.

Jaraguá do Sul e Vale do ltapocu II Quinta-feira, 31 de dezembro,de 2009'11 ND 6.325. R$1,50 Btwww.ocorreiodopovo.com.br

Prefeitum diwlga informativo
com b-alanço das ações de,2009
Informativo Prestando Contas apresenta, em 32 Parque de Eventos e a realização da "Nova Schützen

páginas, as principais realizações do primeiro ano de fest" 'Com tiragem de 45mil exemplares, jornal dá des
governo da prefeita Cecília, Konell (DEM). Na capa, taque maior para os eventos. Promessa de campanha,
dest�queparà pavimentação de ruas, obras de recons- aspontes também sãomencionadas,mas apenas uma
tIúçãà e investimentos emeducação, além reforma do das cinco prometidas começou a sair do papel.
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Vendaval causa
estragos no cidade

.I Defeso Civil registrou casos de
destelhamento e quedas de árvores. No .

.

Bairro Jaraguá Esquerdo, o telhado de
um bar desabou com o forço do vento.
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� Pesquiso do site de mensagens instantône-
'� os Twitte[ Fonte: Terra .

;<I,,,,,

UM DOS DESTINOS MAIS PROCURADOS PElOS JARAGUAENSES NO VERÃO, BARRA VELHA, COM}MORA A VIRADA DE
ANO COM 13 MINUTOS DE FOGOS DE ARTIFíCIO. MAIS DE 30 Mil PESSOAS DEVE'M ACOMPANHAR O -ESPETÁCULO..

ELEIÇÃO NO IRÃ, MICHAEL JACKSON E
.

HARRY POTTER FORAM OS TEMAS MAIS
DISCUTIDOS NO TWITTER.

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

CHARGE

PONTO DE VISTA

Qualidade de energia
a qualidade no fornecimento de energia
despenca. Sem uma fiscalização efi
ciente, os "donos do negócio" festejam.

Órgãos públicos de fiscalização não

podem ser coniventes com essa "festa".
Precisam constatar, denunciar e punir,
porque os investimentos não estão sen

do realizados de forma adequada e por
que desculpas esfarrapadas são proferi
das pará enganar a população.

Como já dissemos e provamos, os

paulistanos convivem hoje, em média,
com um defeito a cada 500 metros nas

redes de distribuição. Tudo isso decor
rente da falta de manutenção preventi
va que, na hora do problema, alega que
as quedas de árvores têm aumentado e

que o trânsito dificulta o acesso às áre
as comprometidas. Ora, sabemos que

Não estrague a festa

-

OPINIAO---------�-
DO LEITpR

Fogos e luzes anunciam que mais uma etapa sé

cumpriu. o

Nossos passos' são agora memórias de alegrias e

lágrimas.
Sorrimos e fizemos com que outros sorrissem.
Choramos e fizemos com que outros chorassem.
Viramos mais uma página encerrando uma fase de

oportunidades.
.

O bem ou o mal que fizemos agora são lembranças
que não podemos mudar. E no íntimo o coração mui
tas vezes sussurra: se eu pudesse voltar atrás!

.

Por mais que tenhamos procurado fazer o bem, a
alma pede mais, sabe que não foi o que devia ter sido.
E a indesejável culpa se levanta como se dissesse: o
seu tempo acabou! Então, a já envelhecida estrela de
natal nos faz pensar no sol que se põe e na noite que se

aproxima. Paramos, pensamos na brevidade da vida,
na seriedade das nossas escolhas e densas nuvens de
dúvidas pairam sobre nós. O que me reserva o ama

nhã? Simultaneamente, festas e luzes nos convidam a

fugir da realidade que assusta. Mas é em vão, não po
demos negar a própria história, a verdade no íntimo.

Mas será que precisa terminar assim, como um rio
de incertezas que deságua num oceano de dúvidas?
Se estivéssemos entregues à nossa própria sorte não
haveria esperança. Não podemos, por nós mesmos,
renascer e consertar o que quebramos. Mas apesar de
nós há esperança. E a garantia para isto é que o natal
aconteceu. Deus se fez homem na pessoa de Jesus: Vi
veu como um de nós, porém, sem nunca ter pecado. .

Foi por nós rejeitado, mas não nos rejeitou. Mesmo
tendo ele o poder e o direito de condenar a todos nós,
ele quismorrer em nosso lugar, levou sobre si a nossa
culpa, a tragédia do nosso passado. Jesus nos amou

sendo nós ainda pecadores. Eleé a mais reluzente re

alidade que precisa: brilhar diante dos nossos olhos,
pois só nele há garantia de que o amanhã pode ser

melhor. "". Por este se vos anuncia o perdão dos
pecados", Atas 13:38. "." Arrependei-vos e crede no

evangelho", Marcos 1:1. Em Jesus há perdão, paz',
há nova vida para você. Feliz Ano Novo.

JOSÉ SOARES FILHO, PASTOR 0.1\ IGREJA BATISTA BEREIANA, NO
BAIRRO ÁGUA VERDE (JOSEf'llHOSOARES@BOl.COM.BR)

o ano finda!

As festas de virada de ano nos levam a refie- quer jeito, comprados em qualquer local nem
tir sobre quanto podemos prejudicar os outros soltos em qualquer lugar. Mas, a cada virada de
quando nossas ações são impensadas. Exemplo ano, as notícias relacionadas a tragédias provo
disso é

..
o caso da jovem Ana Paula da Silva, 22 cadas por foguetes pipocam os noticiários' de

anos, qUê luta para se recuperar '�L'
'

todo o país.
de um acidente em plena come- Curta ao móximo as Outro tipo de ocorrência
moração do reveilloa de 2008, férias e viFOda de uno que costuma �atef �ec6rde to-
em Barra Velha. Atingida na ca- , dos os anos sao os afogamen-
beça por um foguete, Ana Paula mas nõo esqueça de tos. Da mesma forma que os

hoje tem dffi.culdades para falar, zelar pelo própria acidentes com f.0g�s, o n�eronão consegue andar e depende. de mortes em piscinas, pratas e
da ajuda da família wa realizar Vida e o �os outros rios poderia ser red,llfido se os

IatiVidaCles consideraetas simples, paro nõo Dcabar com banhistas tomassem as devidas í
Icomo comer e tomar banho. f t .. precauções. Neste verão, curta ,

Situações como essa pode- a :es o
.

)' ao méxírno suas merecidas fé- jriam ser evitadas se as pessoas tivêssem mais rias e as comemorações da virada dé ano. Mas
�consciência que fog de artifício -

são brin- eça}de zelar�ela própria·vj.aa e a,dos .1·qlled:bsi'Não pode IÍlâI1use (le qti.âl- a não acaoar com afestã...::;' i

EDUARDO ANNUNCIATO, PRESIDENTE DA FENATEMA

(FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM

ENERGIA, ÁGUA E MEIO AMBIENTE)
-

Com.uma das tarifas de energia elé
trica mais caras do mundo, os consu

midores brasileiros têm sofrido com

o aumento de interrupções de energia
elétrica. Dados da Aneel (Agência Na
cional de Energia Elétrica) mostram o

crescimento vertiginoso de interrupção
de energia nos últimos cinco anos.

Na AES Eletropaulo, por exemplo,
maior distribuidora de energia elétri
ca do País, que atende 5,8 milhões de
clientes em São Paulo, em 2004, as in
terrupções eram de oito horas. Neste
ano, a média foi de onze horas. O gran
de problema é que, enquanto as con

cessionárias ampliam seu faturamento,

Os textos para esta coluna deverão ter no maximo 2.000 caracteres e podem ser
enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a
Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400 • Bnependi- CEP 89256·500· CP 19. E obrigatório
informar nome completo. profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

o trânsito nas grandes cidades sempre
foi 'caótico .. As árvores sempre existi
ram e eventualmente caíam. O tempo
de interrupção, no entanto, nunca era

tão alto. Porque, de repente, fatos como
esses se transformam em desculpa?

A conta acaba sendo paga pelo con

sumidor e pelos eletricitários. .Os con

sumidores porque não possuem os ins
trumentos necessários para fiscalizar e

punir essas empresas. E os trabalhado
res porque acabam, de uma' forma ou

outra, sendo responsabilizados pela má
qualidade do serviço, mesmo não ten
do nada a ver com isso. Os órgãos pú
blicos, por sua vez, fazem vista grossa
para os problemas. E as cidades conti
nuam a ficar no escuro, cada vez por
tempo maior. Até quando?

00
O CORREIO DO POVO
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Carolina Tomaselli
Prioridades

Pavimentação de ruas, patrolamento e macadamização
com revestimento primário, colocação de tubulação e bo
cas de lobo. Estes foram os campeões de pedidos dos ve

readores de Guaramirim dirigidos ao Executivo em 2009.
Saneamento básico, áreas de lazer, reforma de escolas e

melhorias na área de, saúde também aparecem ria lista de

prioridades. Os nove vereadores e mais o suplente Mateus
Safanelli (PMDB), que assumiu por cinco meses, apresen
taram 237 indicações neste ano, parte delas resultado de

solicitações da Ouvidoria, instituída este ano.

Campeão
Começando o ano como líder

de governo, depois renunciando
ao posto por divergências e, com a

troca de prefeito, passando de si

tuação para oposição, o vereador
Caubi dos Santos Pinheiro (PDT),
foi o campeão de pedidos. Foram
65 indicações durante o ano, so

licitando pavimentação, patrola
mento, lombada física, tubulação
para esgoto, telefonia, reforma de
escola, semáforo, redutor de velo
cidade, lixeiras e outros.

Sucessão
Leandro Bauer assumirá a

presidência da Acias (Associa
ção Empresarial de Schroeder),
que nos últimos dois anosesteve
sob o comando do pai dele, Is
mário Bauer, O vice-presidente
da nova gestão é Ivandel Han
dus e nas demais diretorias Édio
Tomaselli (administrativo), Ade
mir Bruch (financeiro), Cláudio
Adão da Cruz (capacitação), Ie
ferson dos Santos (indústria) e

Marcos Salomon (comércio).

Blocos
Não era o discurso lá em 10

de janeiro de 2009, mas se o G8
existe apenas para compor a

Mesa Diretora da Câmara, não
se trata de um bloco de oposição
ao -governo. As votações de pro
jetos polêmicos, sobretudo nos

últimos dois meses, revelaram
um novo cenário no Legisla
tivo. Além da base aliada e da

oposicionista, surge um bloco
-

intermediário, que discursa
contra, mas vota a favor do go
verno. Ou nem discursa..

Votações'
Os vereadores Isair Moser

(PR), Lorival Demathê (PMDB)
e Amarildo Sarti (PV) votaram
a favor do governo no repasse à

Scar, time de futsal, IPTU, lixo
e. o veto ao projeto que obriga
va os cobradores nos ônibus.
Natália Petry (PSB) e Jaime Ne

gherbon (PSB) foram oposição
apenas no IPTU e lixo. Ano que_
vem é o vereador ean Leut re

cht (PC do B) que, fora da presi
dência, entra na roda e terá de se

posicionar no voto.

ca ro I i na@ocorreiodopovo.com.br

PI ERO RAGAZZI

Dica
Se o conselho é válido, cui

dado para quem vai pegar hoje
a estrada em direção ao litoral
ou outrà região para passar a

virada do ano. Se estiver can
sado e, principalmente, se tiver
tomado algumas, deixa a mu

lher, o filho ou um amigo dirigir
que é mais garantido. Não vale

, a pena arriscar e comprometer
a sua vida fi a de outras pessoas.
Com a torcida de que o próximo
seja o melhor de todos os anos,
fica o abraço e até 2010.

,

Asfalto
Com autorização da Câma

ra de Vereadores, a Prefeitura de
Schroeder vai firmar parcerias
com proprietários de imóveis lin
deiros da Rua Marechal Castelo
Branco, no trecho entre a Escola

Miguel Couto até.o trevo de entra
da da cidade. Trata-se da terceira

etapa das obras de implantação
de asfalto sobre o paralelepípe
do. Pelo projeto, a Prefeitura entra
com o valor de R$ 247,9 mil, e os

proprietários com investimento
de R$ 292,2mil.

"
Tem que fugir

do calor.

"
MARCOS BERTOlOl,

QUElfVOUO
FILHO AO PARQUE

.AAU."t' ..... ,."
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BALANÇO

JARAGUÁ DO SUL

Um relatório do primeiro
. ano de trabalho da administra
ção Cecília Konell (DEM) está
a disposição da população.
A Prefeitura publicou, neste
mês, 45 mil exemplares do
informativo Prestando Contas
Z009, um jornal de 32 pági
nas coloridas que apresenta as

principais obras da Prefeitura.
Dividido em 11 catego

rias, o informativo ressalta
� as. ações em cada secretaria,
com destaque maior para os

eventos (seis páginas), obras
. (quatro páginas), assistência
social e educação (ambos com
três páginas). A pavimentação

de ruas e os trabalhos de re

construção após a tragédia são
os destaques na capa, assim
como a Schützenfest.

O informativo foi desen
volvido pela Secretaria de Co

municação em parceria com a

Talens Publicidade, que fez a

parte visual. O editorial na pá
gina dois destaca dificuldades
da atual gestão nos primeiros
meses, e uma "luta pelo cum

primento das metas e missões
delineadas. pelo plano de go
verno". o texto é assinado

pela Prefeitura,' sem um res

ponsável direto.
.

GIOVANNI RAMOS

,'Governo ressalta Schützen
sem assumir autoria dg festa

A reforma do Parque de Even
tos e a realização da ''Nova Schüt
zenfest" receberam atenção es

pecial no informativo. São duas
páginas enaltecendo a reabertura
do 10ç91, chamado de "patrimônio
cultural"; e os bons números da
festa. Apesar do destaque, aPrefei
tura não assum� a responsabilida
de de organízadora do evento.

.

O texto afirma que o Executi
vo investiu R$ 175 mil na festa,
através do Fundo Municipal de
Turismo, em uma parceria com
as sociedades de tiro, Ao invés
de organizar, a Prefeitura "ajudou
a implementar as ideias que cul
minaram naNova Schützenfest".

Os eventos na cidade recebe
ram outras quatro páginas, sendo
a área de maior destaque no in-

formativo. O jornal lembrou do
carnaval, do FundoMunicipal de
Cultura, pelo qual foram investi
dos R$ 680 mil em dois editais,

.

e do aniversário de Jaraguá, que
também ganhou duas páginas.

O investimento na Schützen
fest y;em eventos culturais e espor
tivos já era ressaltado no plano de

governo. O documento publicado
na campanha eleitoral prometia
ampliação dos recursos para Scar
e times de esportes profissionais,
além da revitalização da festa.

Este ano, a prefeitura repas
sou R$ Z50 mil para a entidade
cultural e R$ 380mil para o time
de futsal daMalwee. No entanto,
a promessa era de recursos parao
esporte com contrapartida social,
prática não ocorrida-em Z009,

POLíTICA------,---�--'-----�

Tragédia mudou os
planos do EXecutivo

A cotóstrofe climótico, ocorrido

f no final de novembro de 2008, mudou
� os planos do Prefeitura poro este ano.
I

i Segundo o Defeso Civil, 7,5 mil resi-
, dências e comércios foram atingidos
� e 155 casos foram destruídos.
�
l Poro gerenciar os obras. de re-

� construção, o prefeito Cecília Konell

t ,criou o Secretaria Extraordinório do

�econstrução, porém, o posto ficou
: sem recursos próprios. Porà 2010,0

,�! secretório de Administraçõo e de Fi
g I nanços, Ivo Konell já avisou que elo
5 I
(5 j!,

seró desativado, pois "nõo hoveró
mais necessidade". O trabalho, disse,
seró suprido pelo Defeso Civil.

Conforme o informativo, dos
15 obras de reconstrução assumi
dos pelo Deinfra (Departamento
Estadual de -'nfro-estrutura) no

'

município, sete foram concluídos. O
jornal destaco outros obras realiza
dos junto com o governo do Estado
e a parceria com o Instituto Resso-
a� que custeou 30 cosas populares
poro os desobrigados.

Gestão Cecilia avalia primeiro ano
Prefeitura publica infonnativo com as principais ações de 2009

I

,

Promessa de construir' cinco pontes'
.

Das que constam no plano de governo, uma começou a sair do papel
o plano de governo da en

tão candidata. a prefeita Cecí
lia Konell (DEM) anunicava a

construção "imediata" de cin
co novas pontes na cidade. No
entanto,

. ape.pas uma delas é
citada no informativo Prestan
do Contas, construída entre os

.

bairros Ilha da Figueira e Cen
tenário. A obra foi iniciada na

gestão Moacir Bertoldi (PMDB)
e deve ser concluída em maio
de Z010.

O jornal cita outras três pon
tes - ria Barra do Rio Molha, Rio
Cerro II e [araguá 99 -, que não
constam no plano de governo.
As duas primeiras já foram en

tregues e a terceira está em obras,
. sem previsão para entrega,

SANEAMENTO
As obras de saneamento Em andamento: construção de ponte entre lha do Figueira e Centenário

"""-.$ básico foram ressaltadas na
'f.."f. página três do informativo da

Prefeitura. 'O jornal traz uma

matéria sobre a ETE (Estação
de Tratamento, de Esgoto) do
Bairro São Luís que, hoje, di
vide a opinião de moradores,

O texto não informa quan
do a obra ficará pronta, .

mas

faz uma previsão de como

será o tratamento de esgoto no
município. A Prefeitura espe-

� [2 ra que 80% da população seja
,� atendida, quase o dobro do
i atual (43%). A média nacio

"'I'_�",,§ nal de sanemanto básico é de

Administração investiu R$ 175 mil no realização do evento, diz texto "16%, e a estadual, 1Z%.
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Doze meses de luta pela vida
Um ano após tragédia, Ana Paula se recupera do acidente
GUARAMIRIM

Luta, superação e incon
formidade. Os sentimentos se

misturam na cabeça dos pais
da jovem Ana Paula da Silva,
hoje com 22 anos, atingida por
um foguete na cabeça durante
a virada do ano de 2008 para
2009, em Barra Velha. Ela fi
cou certa de quinze dias em

coma, perdeu os movimentos
e a coordenação motora. As
fotos exclusivas, cedidas pela
própria jovem ao O Correio
do Povo, demonstram a evo

lução no tratamento da garota
"vaidosa, tímida e guerreira",
segundo a própria mãe da jo
vem, Rosali da Silva.

Do dia em que saiu de ves

tido branco para comemorar

o Réveillon na praia com os

amigos, há exatamente um

ano, até os dias de hoje, quan
do passa a maior parte do
tempo na cama, ela preserva
o mesmo sorriso. Os cabelos
estão mais curtos devido ao

tratamento, mas o brilho no

olhar é o mesmo. No braço,
a tatuagem de uma borboleta
colorida remete à transforma-

ção e alegria de viver. "Ela diz

que nasceu de novo", resume
a mãe. "Um dia desses a gente
.foi a Joinville e estava choven
do muito. Aí eu disse para a

Ana que era um dia feio para
sair de casa. Ela me disse:
'mãe todos os dias são boni
tos'. Para a Ana é uma vitória

conseguir levantar o braço ou

comer sozinha", conta Rosali.
Um ano após o acidente,

a jovem enfrenta uma roti
na que envolve sessões de

fisioterapia, equoterapia, hi-
.

droterapia, terapia ocupacio
nal, fonoaudiologia, além de

acompanhamento psicoló
gico. Os médicos não sabem
dizer se ela voltará a andar. A

jovem entende o que as pesso
as falam, mas tem dificuldade
em elaborar frases. Ela já con

segue escrever e digitar.
A família recebeu auxílio

financeiro da Prefeitura e de

doações da comunidade, mes
mo assim, desembolsa mais
de R$ 1 mil por mês para o

tratamento de Ana.

DEBORA VOlPI

"Quero que paguem pelo que fizeram", diz Rosali 00 lodo do marido Osmar

Ano Paulo. se recupero lentamente. No detalhe, foto tirado no Réveillon de 2008

Lentid'ão no julgamento deixa
familiares da jovem revoltados

A demora no julgamen
to dos acusados pelo lança
mento do rojão é motivo de
revolta para a família. Gil
berto Marinho Moraes, Luiz
Vilmar Moraes e Odair Luiz
Moraes foram indiciados

por lesão corporal gravís
sima. Eles podem pegar de
dois a oito anos de prisão. A
previsão é de que o proces
so seja julgado até o fim do
ano que vem. Boa parte das

. testemunhas, por serem de
outras cidades,· respondem
através de cartas precató
rias, o que gera ainda mais
lentidão no processo. "Eu

quero que eles paguem pelo
que fizeram. Mas o que eles
tiraram da minha filha não
tem como pagar. Espero que
a justiça seja feita", desabafa
a 'mãe. Qutras quatro pesso
as ficaram feridas devido ao

disparo do mesmo rojão.
A falta de infraestrutura

hospitalar do município de
Barra Velha também é apon
tada pela família. "Uma festa
como a de Reveillon que reú
ne .100 mil pessoas não con

tava com uma UTI móvel",
reclama o pai da menina, Os
mar da Silva. Ele conta que
a viatura vinda de [oinvílle
chegou à Barra Velha somen-

te por volta das 3h, sendo _

que o acidente foi registrado
minutos depois da meia-noi
te. "O neurologista falou para
mim que o impacto do rojão
é o equivalente a uma grana
da, tamanha a gravidade. Ela
sobreviveu por um milagre.
É muita sorte ela estar viva",
conclui a mãe.

Vende-se 1.500 blusinhas de alcinha,
tipo reguta,do P 00 GG. Composição:
95% algodão e 5% elastano.15 cores.

Preço RS 6,80 cada. Fone: 9969-9162
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RECEPÇÃO
FONE473370-1023

www.grupoft.com.br

Mãe relembro
o tragédia
o Correio do Povo: Que
lembranças você tem do dia
do ocidente?

Rosoli do Silvo: O irmão dela
teve um sonho em que elo sofria
um acidente. A partir daí, a gente
começou a cuidar muito dela.
Se ela saía, a gente ligava para
saber onde elo estava. No dia do
Réveillon ela queria ir para Borra
do Sul, mas para a proteção dela
eu quis que elo ficosse ali perto
de nós. Ouondo meu filho bateu
no porto para contar eu sabia
que tinha acontecido alguma
coisa com o Ana. Eu achei que ia
perder a minha filho. Ela tinha
uma hemorragia muito grande,
os médicos falaram que ou elo
ia sangrar até morrer ou ela ia
morrer no cirurgia. Não tinha
muito o que fazer Sinceramente,
eu vim para caso para preparar o
enterro do minha filho.

OCP: Como ero a rotina do
Ano Poula?

Rosoli: A Ana era boladeira,
odorava festas. Ela trabalhava
camigo no facção. Fazia academia.
Fazia Pedagogia, mas havia
parado. Ela gostava muito de let
Ela sempre foi vaidoso, mos muito
tímido. O R�veillon era uma coiso
que elo odorava, comprava sempre
uma roupa novo para a virada.
E sempre passou no praia. Elo
gostava de ver os fogos de artifício.
Eu nunca gostei.
OCP: Onde buscaram forças
poro superar as dificuldades?

Rosoli: Eu me apeguei o Deus.
Não tem como imaginar que suo

filha vai sair de vestidinho branco
às 23h30 e à meio·noite ela vai
estar lutando para sobreviver A
Ano é uma guerreira e lutou muito
esse ano inteiro. A gente recebeu
ajudo, doações. Nossa roso foi

. todo adoptado e um empresário
de Joraguá do Sul pagou. Fizemos
um bingo para conseguir dinheiro
para o tratamento dela. ·Muitos
pessoas nos ajudaram.
OCP: O que você deseja para .

o Ano em 2010?

Rosoli: Eu não sou feliz. Eu estou
feliz que elo está vivo, mos eu seria
feliz se elo estivesse andando. Elo
está 'se recuperando. Não sei se
o Ano vai ondat mas creio que
vai. Não consigo ver o Ano não
andando. E eu espero que o justiça
seja feita.
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Deslizame,nto no São Pedro preocupa
Queda de barreira aconteceunamadrugada de ontem. DefesaCivilmonitora local

Um grande deslizamen
to de terra, que aconteceu na

madrugada de ontem, está

preocupando os moradores
da região da Tifa Peixe, no

Alto São Pedro. Parte de uma
.

rua caiu juntamente com um

bananàl, além de derrubar
três postes. A Defesa Civil e a

secretaria de Obras estão de
sobreaviso, pois a terra está
rachada e há riscos de novas

quedas de barreira.
De acordo com o visto

riador da Defesa Civil, Cel
so Peters, existem algumas
hipóteses sobre a' causa do
problema. O calor intenso e

falta de chuva pode ter pro-
. vacada rachaduras no local.
O bananal também deixou o

espaço com pouca vegetação
e, como o terreno era incli
nado, perdeu resistência. A

Defesa Civil descartou a pos
síbílidade.de o açude de um

dos moradores ter ocasionado
.

o desmoronamento. "Não há
infiltração de água, a terra es

tava seca", confirma.
A maior preocupação ago

ra é com um riacho, que está
a apenas cinco metros da terra
que caiu. ''Apesar da estabili

zação da terra no pé do morro,
o riacho está muito próximo, e
se ele for soterrado há riscos
de ocorrer uma enchente" re
velou. Até ontem nenhuma
casa foi interditada e nin

guém teve que' deixar a re-

. sidêncía. Alguns moradores
estão monitorando o local e

passando as informações para
a Defesa Civil. O órgão isolou

apenas o espaço onde há mui
tas rachaduras e risco de no

vos desmoronamentos.

Segundo Celso, ainda não
há nada que possa ser feito no

morro no momento. "É' até pe
rigoso colocarmos. máquinas
para trabalhar no local agora.
A terra· precisa primeiro se

estabilizar. Depois é provável
que será feito um desvio de

água e uma correção do leito
do riacho'.' afirma.

O aposentado Norberto
Schumann é o proprietário
da última casa da rua e esta
va desolado com o qué acon

teceu. A residência dele ficou
sem acesso pela estrada, agora
somente pelo meio do mato.

"Demorei tanto tempo e gas
tei muito dinheiro para ajeitar
tudo aqui. E de repente algo
acontece e destrói tudo ..É difí
cil de acreditar", desabafa.

.

DÉBORA KELLNER Moradores ficaram assustados com desmoronamento ocorridCJ no madrugado

.... .: I
f •. .•"* Entrada Clube Atlético Baependi . .

.1
;__....�._•• c_.•__�_._•.. _ .. _�" .. � .. �_ .. _.�... _��� .. c._ .•..••�_""._•._ •..".�� ••.•.•..!

3275·004� / 3275·1055

·Os valores são sem troca, proposta sujeito a aprovação ;r---------------- TEMOS MUITO MAIS OP OES!!! CONSULTE-NOS -------------------

------�=-------------����------�------------------------�----------------�-------------------------------------------------------�
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3370-7500
. Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE É ESPEcrAL, VENHA CONFERIR!

PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS

100% FINANCIADAS
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FELIZES FERIAS
Certamente, nenhum prêmio é mais importante para mim do que viver o

presente. É algo para ser saboreado, como deverõo ser os meus dias de ber
mudõo 00 léu, nestas curtos férias de janeiro. Mos, antes de "escapulir" vou
dor uma checado "nos internos". Só depois, me vou! Quero é andor muito,
respirar bem fundo e ver o dia amanhecer e anoitecer sem esquentar os neu
rônios. Refrescar o olmo no praia, com um chope gelado, sem esquecer, cloro,
os limites do meu "alvorá de soltura".
Ideias nõo me faltam, aliás, vivo disso.

.

LEITOR FIE[·
.

üleltor fiel de hoje é.Corlos Alberto Gonçalves Soores.
Mesmo lá no Vale CS Soono, no Itália, acompanho o coluna
e os melhores notícias de O Correio do Povo. Valeu, mesmo!

LUZ NA ESTRADA
Agora o BR 101 no altura de Balneário
Camboriú está iluminado. Mais de 180
postes com dez metros de altura cada
foram instalados entre os qullõmetros
130 e 138. Dessa formo, o cheqndn 00

badalado balneário está bem mais se
gura e mais belo.

"NO meio de

qualquer dificuldade
encontro-se o

oportunidade. "ALBERT EINSTEN

FABRíCIO PEÇANHA
Um dos mais aclamados DJs brasileiros
do atualidade, Fabrício Peçonha, foz o

som do Banana Joe, em Sõo Francisco
do Sul, nesse sábado, 2 de janeiro. O
DJ gaúcho marcou o segundo lugar no
Top 100 DJs 2009 do Eletro M.A.G.

ONDE COMER
BEM EM JARAGUÁ
No pizzaria Domini, no praça de ali
mentação do Angeloni.

FALCÃO X MOA
No mês de janeiro irá acontecer, no

F12 Sport, o grande jogo festivo entre
os amigos do Falcão e amigos deste
colunista. Agendem!

DICA DE QUINTA
Curtir o Mr Beef, o deck mais

famoso de Joraguá.

NAS RODAS
• Uma boa dica para quem vai curtir
Bolneérle Camboriú é .conferlr o Ba
viera Pub, do amigo jaraguaense Lu
ciano Junkes e do renomado Mimo.
Fico nofimil do Av. Brasil,

• Amanhõ, Osni Pincegher, colunista
do site Moo Gonçalves, é o grande
aniversariante do dia. Mil vivos!

• Arthur Piccoli dos Santos, garoto
sangue bom, é disputado entre os bel
dades mais descolados do urbe sorriso.

A gatíssima Brenda Araujo, depois de uma longo temporada no

Recife, ainda mais lindo, está de volto o Jaraguá•.

Os jaraguaenses Jeferson Wolney e Cláudio dos Santos estarão, hoje,
participando do tradicional Corrido de São Silvestre .

.�,..
CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES
Corn:IeliRndo seu t)!Oje\o de '4ide .

www.crlciumaconst.com.br

TE CONTEI!
• Dalva Nagel, esposo
do diretor do Radio FM,
Amizade, em Corupó, Celso
Nagel, recebe dia 10 de
janeiro o coro de parabéns.
O meu desejo é que você e

todo o suo família sejam
plenamente felizes.

• Dia 2 de janeiro.é o vez

Sérgio Luis Salvador apagar
velinhas e corto o bolo.
Parabéns!

• Soraia Mario Leal e o

namorado Chiquinho Nunes
voo curtir o virado de ano

no praia do Ervino.

• Soro Marques e o irmõo
Jader deixam Jaraguá e

voo eoníerir os delícias de
Buenos Aires.

• Feliz Ano Novo e até dia
5 de janeiro.

• Com essa, fOi!

NAT
.

Amanhõ, mais conhecido como sexta
feira, o primeiro dia do ano de 2010,
o minha querido Norma Schmidt Hard,
esposo de Nelson Hard, o popular Tim
bó, certamente, será o aniversariante
mais festejado. Por favor, nõo ousem

esquecê-lo. Liguem! Elo vai odorar sa
ber que foi lembrado.

••
••••
••

8UElTEA
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Apartamentos em construção na Vila Nova com

com Area Privafiva.de 100m2, com 1 suite, 2 .

quartos, sala de estar e jantar com sacada e

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

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

sacada cf chur., 1 vaga gar.
R$ 158.000,00

Champangt cf 1 suite cf sacada, 2
. qtos el sacada, mezanino, coz, lav,
salas, lavabo, jardim de inverno, gar
pi 2 carros, aeab em massa corrida,

gesso, entr. pi split, pareei, etc.
Valor R$ 260.000,00 negociavel

pO CORREIO DO POVO. ��--------------------�---------

Casa nova amizade - 1

surte, 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia
Garagem, área de festa
com churrasqueira R$
199.000,00 à vista ou

entrada de R$
105.000,00 + 60 .

parcelas com a

construtora.

VENDE-SE LOTE NO [
JARDIM FRANCISCO �
(Centenário). 466m2.·1

R$ 90.000,00

Sobrado 'Czerniewi.cz - com 1 suíte master, 2 quartos, bwc,
cozinha, sala, lavabo, área de festa com churrasqueira, terreno
com 670m2. De R$ 370.000,00 por R$ 290.000,00. Negociável.

I *Geminado no Joao

.i. Pessoa, com· 2'
. ,

. quartos, sala, eoz,
bwc, lav, varanda e

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

•

construtora.
Francisco de Paula, casa cf 100m2 de área

constr., terreno cl 360m2, ao lâdo da
Impressul. Valor R$ 180.000,00

PLANTÃO LOCAÇÃO 9994-5662

SALAS COMERCIAIS:

Cod. 12004 ,- Centro - Sala çom aprox. 40,00m2 - R$

.400,00
Cod. 12002 - Centro - Sala comercial cf 72,00m2 cfBWC -

R$1.200,OO
sala comercial apràximadamente 130m2

com 02 BWCs e 01 vaga de garagem. R$�400,00

Cod. 13001 - Baependi - Galpão com aproximadamente
732,38m cf BWCs. (consulte-nos)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGOTTI
M o B RL A

pã(amóvels

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

Depósitos M"iiIWOS para os apartamentos.

6079 - NOVA BRASllIA - TERRENO COM
650,00 M2 COM 1 CASA MISTA 4 00RM,1
BWC, 2 SALAS, COl, LAV, GAR, + 1 CASA
ALV. 2 DORM,SALA, COPNCOl, 1 BWC,

GAR R$ 290.000,00
.

_IIIIIIIIIIIIII-_-.

6070 - BAEPENOí - APTO 2 DORM.,
SALA, COZI, BWC, lAV, SACo C/ CHUR. 1

VAGA GAR. 'R$104,800,00

6082 - VILA LENZI - CASA ALV. 4 DORM,
SALA, 2 BWC, COPNCOZ, LAV, OESp, GAR.

RS 130.000,00

6043 - CZERNIEWICZ - SOBRADO 1 SUiTE,
, 3 DORM, 3 SALAS, COPNCOl, DEp, CHUR,
QUAD. ESPORl ESCRIT, uiv, 5 VAGAS GAR,

PISCINA - R$ 980.000,00

6034 - MANSO - CHÁCARA Cf
25.000,OOM2 , 1 CASA C/4 DORM,SALA
TV, COPNCOZ, PEp, LAV, CHUR, 1 BWC, 2

.

GAR, + EDíCULA C;l DORM, 1. BWC, COZ,
+ 1 RANCHO - R$150.000,00

6068 - JOÃO PESSOA - CASA ALV. 1

SUíTE, 2 DORM, SALA. COPA, COl,LAV,
GAR, CHlJR - R$ 120.000,00 ,( ACEITA

FINAC. BANCÁRIO)

6045 - JGUÁ ESQUERDO 7 CASA ALV. 4

DORM, 1 SALA, COPNCOl, DEP, LAV,GAR,
TERRENO COM 1.157_,OOM2 - RS 320.000,00

6089 - TRES RIOS 00 NORTE - CASA
MISTA 2 DORM, SALA, COPA/COZ, lAV,

BWC, GAR. - R$ 68.000,00

TERRENOS
-

1

5786-ÁGUA VERDE 450,00m2 RS 70.000,00
5973 - SCHROEDER 1 05.0Oü,00M2 RS 1,600,006,00
5928·RDD. DO ARROZ 166.000,OOM2 RS 193:000,00
5924-TRÉS RIOS 00 SUL 20.000,00M2 '

RS 250.000,00
.

5837-ÁGUA VERDE-14.700,00M2- RS 300,000,06
5929-RODOVIA DO ARROZ 372.000.00M2 RS 430.000,00
5972-ÂGUA VERDE - 465.00M' RS 90.000,00

���i :5����1�1�12?3������� �����ô��,oo
6037 - CENTRO - 1.474,00M'_ RS 1.400.000;00
6092 - AGUA VERDE - 450,001112 - RS 90.UOO,00
6093 - AMIZADE - 450.00M2 RES. VERSALHES -

RS 140.000,00
6095 - AGUA VERDE TERRENO C/465,OOM2 - RS
90.000,00

LOCAÇÃO I

CASAS:
BAIRRO ESTRADA NOVA
RlIA JOÃO MIGUEL DA SILVA, 51<t 02 QTOS, SL,
COZ, LAV., BWC, GAR. RS 350,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA
-RUA DOMINGOS OA ROSA, 698, 02OTOS, SL, COl,
BWC, LAVE GAR RS 480,00
BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE
-RUA HILOA FRIEDEL LAFIN, 138, 02 aTOS, SAL,
COZ, BWC, LAV E GAR. RS 300.00
·RUA ROO. MUNICIPAL, 537, 02 aTOS, SAL, COZ,
BWC, LAVtGAR. RS380,00'
BAIRRO VILA LENZI
- RUA AFONSO NAGEL,65 -RESID. VlENA- 1731,12,
01 SUiTE + 02 OTOS, SL, COZ, BWC, LAV, ÁREA DE
FESTA E GAR. RS1.1 00,09
- RUAGUILHERME SCHMITT, 109, 03 OTQS. SL,
COZ, BWC, LAV, R$ 420,00

.

BAIRRO CENTRO
- RUA MARINA FRUTUOSO,.873, 01 SUiTE + 02
aTOS, SL, COZ, 8WC, LAV, ÁREA DE FESTA, PISCINA
EGAR. RS 2.300,00
BAIRRO VILA RAU
-RUA JOÃO MORml, 65, 04 aTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR. RS 700,00

•

BAIRRO JGUA 99
-RUA EMILlO OTIO AUGUSTO OLDERBURGUE, 02
aTOS, SL, COZo 8WC, LAV E GAR. R$ 465,00
BAIRRO BARRA
·RUA HANNOVER 03 oros, SL, COZ, 8WC. LAV E
GAR. RS 400,00

.

-RUA ANORE VITKOWSKI. 78, 03 OTOS,,SL, COZ, 02
BWC, LAV E GAR.RS 850,00

.

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO
· RUA CORONEL PROC. GOMES DE OLIVEIRA, i320
- EOE IZABELA, 01 SUiTE + 02 aTOS, SL,
COPA/COZ, 02 8WC,LAV, GAR.E SACADA C/
CHURRASO. R$ 800,00 +1-150,00 CaNO
• RUA LEOPOLDO MANSKE, 52 -EDIFJJNA ALZIRA,
01 SuíTE + 02 aTOS. SL. COP/COZ, BWC,LAV, GAR.
R$700,00 -t- 100,OOCOND.
- RUAGOv. JORGE LACERDA, 31 ° - EDIF. STA. LUZIA,
01 SUITE, 01 aTO, SL, COP/COl, 8WC,LAV, SACADA
C/CHURR. E GAR. R$650,00 +/- 60,00COND.
- RUA CORONEl PROC. GOMES DE OLNEIRA, 1320.
- EDF. IlABELA, 01 SUrTE + 02 aTOS, SL,
COPNCOZ, 02 BWC,LAV, GARE SACADA Cf
CHURRASO. R$1.100,00 +/-100,00 CaNO,
BAIRRO AMIZADE
-RUAARTHUR ENKE, 231-EDF.PARISI, 02 aTOS. SL,
COZ.BWC,LA� GAR. R$460,OO +50,00CONO.
-RUA JOÃO BAPTISTA RUDOLé 49, 02 QTOS, 'SL,
COZ, 8WC, LAV, GAR. RS 400,00 + 24,88 TAXA DE
AGUA '

BAIRROVIlJ) NOVA - COBERTURA
-RUA MARTIN STALL, 525 -fOlE SPARTAK(JS, 01
SUITE, 02 aTOS, SL. COZ, BWC, LAV, GAR PI 4

CARROS, PISCINA E ÁREA DE FESTA. R$ 2,SOO,00
+/-140,00 CaNO.
-RUA GUILHERME' C. WALCKERHAGEN, 615
-PORTO SEGURO, 01 SUITE, 020TOS, SL,COZ,
BWC, LA'I, SACADA C/ CHURRAsa. E GAR P/02
CARROS. RS 800,00-1-115,00 COND .

-RUA JOSE KRAUSE, ,221 -EDIE BARCELONA, 01

SUITE, Dl aTO, SL,COZ. BWC, LA\!, SACADA C/
CHURRASO. E GAR R$ 680,00-/-100.00 CaNO.
-RUA ANTONIO F. OIEMON, 141- EDIF. TORRE DY ,

LUNA; a20TOS, SL,COZ, BWC, LAV, SACADA CI
CHURRASO. E GAR. R$ 620,00 + 50.00 CaNO.
SÃO LUis
-RUA JOSE NARLOCH, 1849, 02 áTOS, SL,COZ,
BWC, LAV E GAR. R$ 460,00 .

BAIRRO CZERNIEWICZ
··RUA FRANCISCO TODr. 960 --RES.GUILHERME,
020TOS, SL,COZ, 8WC, LAV, SACADA Cf'
CHURRASO, EGAR. R$ 650,00-1- 40,00 CaNO.
-RUA 13 DE MAIO, N' 590 -EOIE MONT VERMONT,
01 SUITE, 010TO, SL.COZ, BWC, LAV.SACAOA CI
-CHURR. E 02GAR. R$ 780,00-/-150,00COND

'

BAIRROJGUA ESQUERDO
-RUA ADOLARATA OALRI PRAOI, 126, 02QTOS,
SL,COZ, BWC. LAVE GAR. R$ 560,00-'-15,00COND
BAIRRO VILA LENZI
- RUA MARCELO BARBI, 314, 02 aTOS, SL, COZo
BWC, LAV, GAR. R.400,OO + 40,00 CONO.
BAIRRO AGUA VERDE
- RUA JORGE BUHR, 336, 02 aTOS, SL, COl, BWC,
LAV, GAR. RS 480.00 + 60,00 CaNO.
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA -EOIF. MARIAALICE
• RUA MARIA A. DA S. MAsCARENHAS, 01 SUITE,
01 aTO, SL, COZ, BWC, LAV, SAC /CHURRAS. GAR.
R$ 650,00 -t- 90,00 CONO.
B-AIRRO CENT�NÁRIO
-RUA ALFREDO CARLOS MAIER, 137, 010TO, SL,
COZo LAV, BWC, EGAR. R$ 450,00 + 50,00 CaNO.
BAIRRO TIFA MARTINS
-RUA AOELAIDE TOFFOL, 766 - LOt CORupA 03
aTOS, SL, COZ, COPA, LAV, BWC E GAR. R$ 380,00
+ 30,00 CaNO.
KITINETE
-RUAJOSE PICOW, 512- BAIRRO ESTRADA NOVA. 01
OTOECOlJUillTO, BWC.R$250,00 + 30,00CONO:
-RUA ANTONIO PEORI, 14 -ILHA OA FIGUEIRA, 02
aTOS. COZ, LAVE BWC. R$ 350,00
-RUA GERONIMO CORREA, 55 -CENTRO
GUARAMIRIM, 01 aTO, COZ; LAV E BWC. R$450,00
CASA GUARAMIRIM
-RUA OLANDA PETRY SATLER. 210-GUARAMIRIM.
02 OTgS, SALA, COZo BWC. LAVE GAR. R$450.00

.

GALPAO-ILHA DA FIGUEIRA
· RUA GABRIEL OESCHLER, 50, 300 M2 i02
BANHEIROS, RS 2.000,00
TERRENO
-RUA JOSÉ THEODORO 'RIBEIRO -ILHA DA
FIGUEIRA, 30X60M2, R$1.000,00
SALA COMERCIAL: CENTRO - PRÓXIMO ANGELONI
ANTIGO
- RUAMARINA FRUTUOSO, SALAS 2"E:i' ANDAR, SALA
10- 38M'-R$ 410,00, SALA 15-34M'-R$ 340,00
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Empreendimentos' Imobitlárlos Ltda.5

END S EXCLUSI S.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415

3371.Sa18
Shopping Breithaupt • 2° piso

9658.6786 - Plantão de Vendas

oApartamento: .

- 3 suítes
- Sala de estarlTV
- Sala de jantar: .

- Cozinha c! copa
e churrasqueira
- Área.de serviço
- 2 garagens

o Edificio:
- Portão e porteiro eletr.
- Espaço qourmet
- Área de festas
- Piscina
-Academia
- Playround
.• Áreas sociais entregues
decoradas e mobiliadas,

.

LOCAÇÃO RESIDENCIAL .

· Quitinete Estrada Nova R$ 330,00 .

-'Ed. liliurn (Vila Lalau • próx: Marisol) R$ 420,00 .'

- Ed. Manaeá, Centro - fundosMuseu WEG R$ 430,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia.- próx. Lojão da Vila) R$
440,00 c/ condomínio.
• Ed, Dom Emilio - 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 Ohico de Paula R$ 490,00
- Ed. Jardim das Mercedes (Vila Nova - próx, Beira Rio) R$
500,00
- Ed. Centeilário(próx. APAE) APTOS NOVOS R$ 520,00
- Ed. lilium(Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 520,00

-

- Ed. Algarve(Arnizade - próx, ARSEPUM) R$ 550,00 .

- Ed. Ferreti(Centro - próx CentrR Vida) R$ 560,00
- Ed. João Batista, Ilha da Figueira R$ 560,00
- Ed. Caliandra(VilaNova) e/ coz. mobiliada R$ 580,00
- Ed. Astral- Ilha da Figueira, próx.Brasáo R$ 580,00
- Apto Schroeder - Centro R$ 600,00. _

- Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx Pano Via Pão) R$ 600,00
- Ed. Hass, Centro - próx. Hosp.São José R$ 630,00
" Ed. Eriea - mo�iliifdo R$ 630,00
· Eo. 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. MontVermont - próx, colégio Alberto Bauer R$
730;00

.

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

_
- Sal cml Chico de pauia' 30m2 R$ 500,00
- Ed. Tower Center Sala 307- TODA MOBILIADA R$ 850,00
.- Sala comI. (Nereu R�mos - préx. semáfaro) el aprox. 100m2
cf mezanino. R$1 060,00

- Ed. Amaryllis - Vila Nova, próx. Vja Pão, COM COZ,

MOBILIADA R$ 800,00
- Sala Cml (Barra-Prox. Posto. Km?) aprox. 167,69m2, R$
1.100,00 .

- casa madeira Servidão Ipê Roxo, Rio Molha R$ 600,00 - Terreno (Chico de Paula, próx Geração 3000) c/ aprox.
- Casamista Vila Lalau, 04 quartos R$ 700,00

.

�

350m2, R$ 380,00
.-

- Casa alv Vila Lãlali, 03 qrtos, coz, mooíüada R$ 770,00 - Terreno( Ilha 9a Fig. - próx Brasão) 3 mil metros R$
-Casa alv Centenário, suíte + 02 qrtos, coz. mobiliada R$ 1.000,00
.780,00 •

3275.9500

- Apto Vila.Nova R$ 500,00
.

- Ed. Cezanne - Barra,próx. Malwee R$ 600,00
- Ed. �artel(Vila Lalau, prox, rodoviária) R$ 620,00
- Ed. Astral' Ilha da Figueira, após Brasão R$ 630,00
- Ed. Fragata (Jaraquá Esquerdo) R$ 650,DO
- Ed. Hilamar -Ilha da Figueira R$ 650,00
- Ed. Vitória Régia - Vila Lalau R$ 650,00
- Ed. Bela Vista (Vila Nova - próx. bardo Oca) R$ 679,00
- Ed. João Batista (Ilha da Figueira) R$ 650,DO
- Ed. Suellen(Amizade- próx. Canarinho) R$ 6$8,00
. Ed. Rebello(Centro)R$ 700,00

.

-Ed Amaryllis(VjlaNova�.próx. pano Via Pão) ê/suíte. R$ 700,00 _

- tid. Isabella - Centro, próx. Verdureira Raquel R$ 780,00

- Ed. Arion, Centro, próx. Verdureira RaquelR$ 800,00
- Ed, Dlnael- 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. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,00
CASÀ�; _

,-c-

- Casa geminada Santo Antonio cl1 quartoR$ 280,00
-

- Casa madeira TifaMartins R$ 450,00
- Casa alv ao lado DG da WEG, cl 2 vagas garagem R$
550,00

- Sobrado alv Chico de Paula -02 quartosH$1 ,2ÓO,00

- Casaalv Rau - mobiliada R$1.500,00
- Casa alv RuaMarina Frutuoso - 04quartos R$l ,800,00
- Casa comercial alv ampla, CentroR$ 4.000,QO .

LOCAÇÃO COMERCIAL

iÃiP.l)�ÇJ1tilERC!liti__ / ..�_''"'_ ...''''''_

- Sala cml Centro' Rua pres. Epitácio Pessoa, em cima

VIACRED R$ 480,00
. Ed. MarketPlace - Sala 508. R$480;OO

..
- Salacml Av. Getúlia V�rgas R$1.500,00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00

- Galpão Barra ( fundos Ciluma) Terrno com 5,000m2 R$
5.000,00

'

.
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) c/ 1.807m2 e 2.200m2

R$1·.200,00 e R$1.400,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
.. .

.

,Plantão 9658,-6786
www.seculus.net

imobHiariaseculus@netuno.com.br
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206.

ReI. 1006-
Vila lenzi
RES. NOVO
HORIZONTE,
Apto el suite
+ 2 quartos,
sala, cozinha, .

lavanderia,
sacada cl
cnur., 2 vagas
garagem.
Entrega em

abril/2010 A

ReI. 1024-
Centro - Edil.
Erica :_ apto 1

quarto,
banheiro,
sala, cozinha,
lavanderia,
garagem.
R$90.000,OO.
Excelente
localização:
Aceita
financiamento
bancário.

ReI. 1018 - Sarra do Rio Molha - Edil. Santa Catarina
Apto cl sute + 2 quartos, 2 banheiros. sala, cozinha,

lavandena, garagem. Excelente IDealização, próximo Posto
Mime matriz; sol da manhã, apartamento amplo com duas

sacadas. R 190.000 00 .

• Ref. 005 - Figueira -

Sobrado com suíte com

closet + 2 qtos, bwc .

social, sala de estar e

jantar, lavado, cozinha
mobiliada, área de festas e

2 garagens. Acabaménto
de primeira linha -

�$ 400.000,00 (Aceita
financiamento bancário)

Figueira· Ilha da

Figueira Apto cl 1
suíte, 2 quartos,
sacada "cl rnunasq., 2

vagas de !Jae, 'ótimo
padrão de acabamento.
R$ 200.000,00.

'

OPORTUNIDADE 00 MÊS
ReI. 1002 - Edil. Vila Nova
- Apartamento com 3

quartos, banheiro, sala,
cozinha, lavandena,
garagem. R$125.000,OO.

"

ReI. 3003 - Centro
- Galpão de
301,OOm2.
�$ 400.000,00.

Ref. 3004 -

, 1 Rau - Galpão
,

de 170m2 em
'

terreno de
39,6m2.
R$195.000,00 .

. RQf. 2006· Guaramirim Resld. Malibu - Terreno com 361 ,77m2 R$ 45.000,00
Ret 2004 - Vila aau - Terreno com 520m2. R$ 98.000,00
Ref. 2000 - Jaraguá Esquerdo - Terreno cf 371,OOm2 cf frente de 14m. R$ 90.000,00.
Ref. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2� R$85.000,00.
Ref. 2018 - �io Cerro 11- Terreno com 1 000,00 m2":' R$ 82.000,00
ReI. 2001 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 578,30m2 no final da Av. Marechal Deodoro da Fonseca.

Próximo a DellAno. R$500.000,00.
Ref.2007 - Guaramirim - Loteam. K'Panerna com 431 m2. R$58.000,OO.

ReI. 4005 - Rio Cerro 11-:- Chácara com 165.000m2,
casa com 170 m2 estilo moderno e aconchegante. Suite
+ 2 quartos, closet conjugada, instalação pi água

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

ReI. 2010 . Vila lenzi . Terreno c/4.585,OQm2,
cf casa aprox. 150,00m2 R$ 500.000,00 TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

------.-,-------'---------
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GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931
.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

-
-<'

PLANTA0 DE VENDAS

9955-4774

- Cód. 1255 - Casa no
,

bairro Amizaâe, próx ao

Salão Amizade, R$
105fJOO,QO

TERRENO: Loteamento Boulevart.l CÓd. 3166 - Loteamento
próx. ao Champagnat - Lote c/ Boulevart, próx. ao Champagnat.
3.060m2. R$ 700.000,00 - 50% Lotes c/ 248,75m2. A partir de
.

de entrada e saldo parcelado R$ t15.000,QO

CM, 1186-
Casa(sobrado)
no bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart, com
250m2• Tem 4

! quartos, 2 suítes, tÓD, 1115 - Imóvel no Bairro
4 banheros e 2 Estrada Nova, Rua: 694 Felix Richert
vagas na gar. v

:

nO 225 - com 3 dormitórios sendo 1
.

•

R$ 700.000,00 suíte, 2 BWC e demais dep. R$
134.0'00,00 - Ótimo investimento.

_

cód.2108 Casa no bairro Ilha da Figueira
.

com 3 dorm.,e demais dependencias.
R$150.000,OO aceita casa em Tubarão!

Côd.: 3126 -3194: Bom investimento ..
R$300.000,oo . Com 926,00 m2_ Centro

Ótimo para prédio. R$ 300:000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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33,71-2,357
. ,

www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.co,m.br

COR"ETO� DE IMÓVEIS .

Plantão: -9,135-8601-

R.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207
_._......._,--,_,----.-._.----_._-_ .._-'----,--,------_._---,_--'-_,

117 - CAS� ALVENARIA, Bairro
Água Verde, com 180m2, Terreno cl
300m�, l suíte 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

lndumak). R$ 250.000,00

Cód.11'8: APARTAMÉNTO, Rua
Pedro Gesser, Ed. Amesterdan,
Amizade, c/67m2, 2 quartos.

R$ 155.000,00.

Cód 155: CASA GERMINADA
NOVA, Lot, Firenze, Bairro Chico de

Paula, com 63m2, 2 quartos,
.

Entrega abril201 O. R$ 110.000,00.
Aceita Financiamento.

Cód 216: ESTRADA NOVA,
Terreno com 375m2.

R� 53.000,00

LOCAÇÃO.:
·ILHA DA FI.GUEIRA: Quitinete com 45m2, 2

.

cormnonos, préxímo Igreja Nossa Senhora
Aparecida. R$ 350,00 .

. ·ILHA DA FIGUEIRA: Quitinete com 45m2, 2
dotmltorios. próximo MetalNox, R$ 380,00 .

. 125 - CASA ALVENARIA, Rua.
Bernardo Dornbusch, Bairro

Baependi, com 140m2,
.

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

Cód. 503 - Apartamento no .

Ed.schiochet, Centro, com 1.14 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 dormitarias,
1 banheiro e 2 vagas de garagem,

R$ 230.000,00

Cód 239: TRÊS RIOS DO SUL,
Terreno com 448m2, lote 39,
Loteamento Schwarz. R$

60.000,00

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

dormitórios, RS 800,pO + Cond.
.

CENTENÁRIO: Àpartamento com 3
. dormitórios, próximo ae DG da Weg.

R$ 600,00

REF. - 361 - 8. DO RIO CERRO - terreno c/381,50m2
(14x21.50),

.

R Marcos Valdir Girolla, Lot Jardim da Barra,
lote n° 65 - RS 80.000,00
BARRA. DO RIO CERRO - Terreno cl 477m2 (13,58 x

35: 13) 101. Girolla, Rua Camilo Andrealla - R$ 60.000;00
REF.-'378-RIO DA LÚZ-terreno tom aproximo 90.000m2

.(210x428), no lado daSearaAlimentos-R$ 2.000.000,00'
REF.-162-V. NOVA - terreno com-6,991 ,13m2 (29 x128),.
R$ 450.000,00.

-

.ReI. - 329' - BARRA DO RIO CERRO -terreno c/ ..

'544m2(16x34), R$ 75.000,00.
-

ReI. - 391- BARRA DO RIO CERRO - teQ'eoo c/963.30m2
(24,70x39), R$ 75,000,00

-

(
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Rua Ex.p.Joãç. Zapella, 88
'

.

-

Centro - J�guâ dO'Sul

• Sugestões de Presente para' o Natal:
..

.

Para seu I�nimigo, Perdão.
:. Para UM Oponenfe, Tolerância. '.'

.

Para um Amigo, seu: Coràção.
.

.

.

'.
...

� - .

.

'Para um, Clienf.e,·�erviço� .

Para toda Criança, um Bom Exemplo.
Para Todos, Amor. .

Pàra Você, Respeifo.

'.', -

Barlellmóv�'d�a a seus Clientes, Amigos e
.

COlaboradores, um Sincero e Feliz Natal.••
e que eJ1l 2010 nos�s parcerias �am. replefas de
Prosper,. ade e Sucesso, com as bençãos de Deus.

Um Ab'rsço de fada a Equipe'· .
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,

IMOVEIS

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

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

- - "

APARTAMENTOS

CAIXA
Faça AqUI se�

.

financiamento
imobiliário,
empréstimo
consignado

e agora também
Consorcio Imobiliário!

ALUGUEL
, APAíUAMENTOS:
·

REF i89 - Ilha da 'FiguJ1ira'
R$ 500,00. "

REF 193 - 'Czerniewicz,,- Eâ.
suíte. 03 dorm. R$ 900,00'
REF 212 - Vila lalau - Ed. Trento.- 02
dorm. R$550,00'

'

REF 215 - Centro - Ed.Padre Felído·· O j
dorm, R$ 370,00
REF 226 - Czerniewiez - Ed �!pha -Dl
suíte,Ol dorm. R$ 540,00
.REF 306-Centro = Edf, Fêni" - 01 dorm ..

todomobiliado qeletro. R$ 1500,00.
REF 349 - Nova Brasília - Ed. Matbedi I -

02 dorm. R$ 500,00.'
REF 372 - Centenário ,,_

350,00
REF 373 - Vila lalau, - O
550,00
REF 386 - Vila Léhzi �Ed: gape - 02
dorm. R$ 680,00

"

lá' F"
REF 415 - Vila Rau- Ed. Bruna Mariana-
02.dorm, um cmobília. RS 500,00
REf 423 - Centro - Ed. Plátanos - tipo
'lott. R$ 550,00.' , .,

IfEF 428 '"Vila Rau - Ed. Imigrantes c 02
dorm. R$ 400,00 /.0

REF 429 - Vila-'1iau - Ed. I
dorm. R$ 450,00

-

ReF 431 - Centro' E'd.

Jipoflat
R.Effl�3�, ;;-,E
02 darm. R$ 670,O.O�

· Rr:F 34.6 - Centro fel.
OZíiorm. R$'9S0,OO
REF 358 - Centro',

. dorm. R$ 680,00
: REF 440 - Vila Nova- Ed. Po
01 suíte, 02 dorm. R$ 750,00
�

·

REF 157 - Vila N'ova -alv. com Oi! dorm,
gar: R$ 950,00' . % •

REF 287 - Nova Bril�ília,-alv. te, 02

dorm, 02gar. RS , .450,00
REF ;346 - Santo Antonio, alv

',.gar.R$410,00 t,!f
REF 354,.. Ribeirão
?gorm., \'lar:, R$ 350,
6EF 393 -Chico'de

,

gijr. R$ 350,00
REF 400 -Ilha da Figu�ira
03 dorm. R$ 650,00

.

Rei 404.- Centro' Sobrado comercial/
residencial • 01 suíte, 02 dormitórios.,
gar. R$ 2.1 00,00

-

REF413-Nova Brasília -alv. 02 suíte, 02
dorm, 04 gar. R$ 2.000,00
REF 417 - Barra do .Rio Cerro ",npva alv.
02 dorm, R$450,OO .

,.

�

REF 421 - Vila Rau _. afv. 03; dorm, 02
gár. R$ soa,oo
REF 423 - Çzerniewicz - sobrado parte
superior- 03 dorm, gar. R$'100,OO
REF 435 - Centro --<:asa 01 ..§uite, 02.
dorrn. Com.edícula. R$ 2,000,00"
SA!A.ÇQM�BÇJAI,;
REF 374 - Centro - c/ mesan·ino·170m'.
R$ 2.400,00

-

REF 407 - Centro - Ed. Carlos Spezia -

110m', c/ 01 recepção, 04 salas de
atendimento, bwc. R� 1.500,00
REF 412 - Ilha da Figueira - 156m', 02
bwc. R$1.200,00
REF 430 - Centro - Ed. Ruth Braun - R$
1.100,00
REF 439 ' Centenarib • 80,00m', 02. bwc,
c/edícula 60,00m'. R$ 850,00
REF 422 - Czerniewià • Galpâo. com
200m'. R$ 1.700,00

' .,

REF 427...:; galpão':' com SqOm\ 02 salas
para escritório e 02 bwc. R$ 4.30'0,60

·

REF 392 - Vila Rau =terreno 3.646m' .

R$1.000,00
REF 438 - Baependi -Ierreno com

400m'. R$ 500,00

TERRENOS a venda
Loteamento Demothe R$ 6S:.00Q',00
Loteamento Duwe R$ 48'.000,00

.

Loteamento Jardim El.dorado· R$
52.000,00
Loteamento Paineras R$ S2.
Loteamento Munique R$§O.
REf3322· ... Amizade· Charn s ""

Terreno360m�. R$10S.000.00'
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Construção
pelo Sistema

de Condomínio
Fechado a

Preço de CustÓ
-" -Não

é

Incorporação I

·3371-1500"

CHALE vendas@chaleimobiliaria.eOm.br
Rua Reinoldo Rau,_ 58 - Centro - Jaraguá do Sul

Que neste Natal, a
luz Divina aqueça
seu coração, para
que você possa

iluminar e aquecer
outros corações.
E que no Novo Ano

que se aproxima,
você encontre
muita paz realize
todos os seus
sonhos e tenha
muitas alegrias.
São os nossos

mais sinceros
votos!

,Rua Marina Frutuoso, ao lado do n° 111, Centro.

"APà'�t�ménto TIPO 01 com suí.(e)e dorrrlit6riO
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 135,09mZtotal 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 !6,06m2 privativo - R$
112.632,30 dividido em 23 Parcelas -

(CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem
Acabamentó).

Rua Arthur Gumz:€squina com Rua José
Marangoni, Vila Nova.

.

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

R$, 129.518,40 diyidido em 25 Parcelas -(CUSTO
ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento).

Apartamentos TIPO 02 com dois _dormitórios, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha, área de

_ i_

serviço, sacada com churrasqueira e duas vagas
de garagem, com áreas de 120,95m2total e
75,OOm2 privativo - R$ 102.201,66 dividido em

25 Parcelas - (CtJSTO ESTIMADO pelo
Condomínio, sem Acabamento).

Av, Marechal Deodoro da Fonseca, n° 1331, Centro.

Apartamento TIPO 01 com 1 dormitório (suíte), kitchen,
área de serviço, estar/jantar e un:J.8.yaga de garagem

(segunda vaga opcional), com áre1[;�estimadas de 75m2
� ,total e 40,75ni2-privativo - R$ 85.717,86 - (CUSTO

:"E;STIMADO pel9 Gond_2.mlnio sem Acabamento).
Apartamento TIPO 02 com 1 dormitório (suíte), kltchen;
área de serviço, estar/jantar e uma vaga de garagem

(segunda vaga opcional), com áreas estimadas de 69m2 ,

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

Rua 181- Emil Burow esquina com a Rua 459 - Severino
scmocnet, 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); Dormitório 3 com Varanda; Home-

.

theater com Varanda (ou Dormitório 4 com varanda):
Lavabo; Hall soclat; Uving (Salas de Estar e Jantar);

Cozinha e Área de Serviço; Sacada com Churrasqueira e

duas vagas de estacionamento, com áreas estimadas de -

270,00m2 total e 149.00m2 privativo - R$ 265.437,00
- (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento),

sendo a parcela 01/30 em 15/01/2010.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INOVEIS

Rua Guilherme D_cker. 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul- se

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107.1988

Empreendimentos Imobiliárias

Belveélef8 Ft'esidencé -Centro
Apall1amentoNo'llOOOflllótimo�enta, pisopoo:el'ana1fo"

área intimaoom piso em madeó1a. coofefldOl s.altemâster
+ 2 suites., ampla sara de estar eiantar.Q�ae ãrea de

se�motltU'adas.�tlcmr�iReS�
. .
degaragem�tN�€1ec')��ãreflUtit). .

Edifl'Clo�oomArquiteruramm.fem&,2Apaftamentos
porandar.2 Elevadores. Esquadrias em altlminfo na cor
branca. Pfay�I'OOnd. Hall deent"fadade� Safãode
�e'_ �m

'v,

desoobe�

',Visite este lindo apartamento!

Nata\eU
,', lentee�ce ..

oom�ttl
�IFQpªm
4�ii,
��s,
.ª'_nt�

Terreno em área
nobre. Vila Nova
lmów>t,sibmdo naRuaArthúrGYml, �lffO .

'I VlIaNow, Teffenosembenfeltonas
(todo ml.ll'OOo). pronto paraoonstruçio.
contendoàrtade 420rW,�ndo 15 fOOM
dQ tfef\tQ, looallla�oo pfivllegli.oo;em
área !'\Obrado bairro VUa Nava, pt'ÔXimo
aOeklgada (SQgumnoale ao Fórum
da�kiade,Reglàomulto�u�da
Q.OfOOfclalmoo� pam eSCl'llórios 00
a�da fi elll'lloos tOOdieas. fi no âmbito
rnlOOnelal para oosas00 alto�1lQ.
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'.' INVlSTAJÁ, ..NO�.SEU,FlJTI]RO!·
__ .� i::.� ..t -. .� "�- """"1. •

�� " '���"".'-;::-. :f ,r �

''''_ •

�

•

� ����������������--�------�---------

/'

(elo-com ele
.. ' '

- AJ!)artamentos de t ol,l 2 do
.' .fi!'

- Sala de estar e jantar-, _iA
...

- Sacada com ebur'rá�queJra'
' .

- Cozinha e área de serviço ''1:c'',:::<
-

'

- Garaqern;
- Financiamento direto com a construtora

UTllIZE- SEU FGTS!!!
.

-

..
'-

Lo,?alização:

'...
. .,'

\,..,.

JlpartamentÇJS
'

�

,

-a parttr de -

."

Execução: ,
;

'.�'��.�.
Vendas,Exclusivas: .

1!:J_tiio: ,
'.

,

473l1554J(J75 I 47�73-8IJ20

lluM.arina Fmtuw.so" lU - ula.4D -Cefitl'q
Ju.api do S1.II-SC-��J:

1t"W1iv..epassos.com.br

�

1

..
1
1

�
,
�
i
1

j
1
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371·5544 VEND

I
I

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.atlantaimoveis.com ,

n�5/d�"c:ied /tIlolltreal COMUNICADO:
Estaremos de férias a partir do dia
21/12/09, retornaremos dia 05/01/2010 .

.... \
.....

,�

Sugestões de presentes para
o Natal:

_

Para seu inimigo, perdão.
Para um oponente tolerância.
Para um amigo seu coração.
Para um cliente serviço.
Para tudo caridade.

_ Para toda criança um
exemplo bom. Para você

respeito.

Ref: 2351 - Vieiras - Apàrtamento (n0301) com 2

dorrnítõríos, bwc social, sala e cozinha integradas,
sacada com churrasqueira, área de s�rviço, 1 vaga de

estacionamento. R$118.000,00

ReI: 237S - Jaraguá
-

Esquerdo - Apartamento
com 1 sune, 1 dormitório,
bwc social mobiliado,
sala de estar e jantar, sacada
com churrasqueira, cozinha

, mobiliada,
área de serviço com sacada,
} vaga de garagem.
"ENTRADA + fGTS +.

ftNANCIAMENTO
BANCÁRIO.
RS IS0.000,00

FELIZ NATAL
" E UM ÓTIMO ANO NOVO!

. É O que desej(ia equipe
ATLANTA IMÓVEIS!!

.

nesidencial necanto da 9lha

ReI: 2377 -Ilha da
figueira - Apartamentos
nO 303 e 403 com 1
suite, 1 dorrnnório,

.'
espaço web, sala de
jantar/ estar, copa,
cozinha, sacada com

Churrasqueira. bwc
social, ampla área de
serviço, 1 vaga de

.

garagem. RS: 139.900,00
á R$149.900,OO

c:r

nesldellcial/tllatheus

,. Ref: 2368 - Vila lalau - Apartamento c/ 2 dorrnHórios,
bwc-socíal mobiliado, cozinha mobiliada, sala de jantar!
estar; sacada c/ chur.a, área de serviço c/ terraço. 1 vaga

de estacionamento coberto. RS 125.000 00

dellcial 'jaustinoJJfl'Olla

-ReI: 2388 - Amizade- lot Champagnat"-.Apartamento
com 1 sune mobiliada com sacada e banheira de hidra -

massagem, ? dormitórios, sala de estáre jantar, bwc
social, cozinha mobiliada, área de serviço, _2 vagas de

garagem (uma atrás da outra). R$ 221J.00P,orr_
, naideneial Don Calie'

. l.�':. _ .�_

ReI: 2378 - VUa Nova - Apartamento com 2 dormítónes
mobiliados, sala de estar e jantar, bwc social, sacada

com churrasqueira, cozinha mobilida, área de serviço, 1
vaga de garagem. R$ 155.000,00

Ref: 1593 • Casa Geminada - Ilha 'da:'
Figueira ,

Lot. Malibu • Casa com 1 suíte, 2 '

dormitórios, bwc social, sala de
.-.

estar e jantar, copa, cózinha, área de
serviço, 1 vaga de garagem.

R$ 144.000,00

ReI: 1591 • Sobrado Comercial· Vila lalau Piso
Superior: 1 suite, 4 dormitórios, 2 cozinha, bwc
social, sala de TV. Piso Inferior: Sala comercial
sala, garagem, bwc. R$ 520,0.00,00

-

.

- ''':
.. �{._,; ..�--.

ReI: 1587 .>SÓbrádo Vila Nova
Parte Superior: 1 su�e master com closet + 1 suite + 1 dormitório,

todos com sacada, sala com mesanino. Parte Inferior:
sala de estare jantar com lareirã, sala de TV, lavabo,

1- dormitório, cozinha mobiliada, dispensa, área de serviço,
3 vagas de garagem. Área de Festas com cozinha mobiliada,

bwc social e piscin,a. R$ 980.000,00

�' :t:i��.�,������::-"� ,
,. .

_

• ;_ ';)"7': ,_. ;:':'C _ "', :"

ReI: 1582 - Casa em Massaranduba - Casa no Bairro
Campinha, 1 km do trevo proncipal de Massaranduba.
Com 1 suíte, 2 oormãórics. sala de Iv, sala de jantar,
cozinha mobiliada, lavabo, area de serviço mobiliada,
churrasqueira, garagem para 2 carros. RS 300.000,00

ReI: ,1531 • Sobrado Geminado· Amizade
2 Geminados com 3 andares. 1 suite, 3

dormitórios, bwc social, copa, cozinha, área
de serviço, churrasqueira, 1 ,vaga de garagem.

R$ 235.000,00 cada uma.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.. Vende .. Aluga' ... Administra

(47) 3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

Deleon 9923-6174 I Tanini - 9923 6771 I IIson 9923 9739

1;:-'001 • POUSADA· com 23 suites,
',. contendo 0.1 apto com 02 quartos, sala de
",estar, copacamplaJavabo, bwc social,
, ,-- - "

'a mobiliada .'
ISTA • Ilha da Figueira - cl
'cozinha, 02 bwc' s, área de

_
' ,cvag�tt;;-garagem, toda murada. RS

,1i�,Q;oo'�:- <"''':� .

[·1003 • CASA DE ALVENARIA - Centro � 03
quartos, sala, cozinha, 02 bwc 5, área de

serviço, vaga de garagem, toda murada com
portão.
L·1004 -.CASA DE ALVENARIA - Rau • 03

'

quartos, 02 bws, sala, cozinha, área de
serviço, garagem para 02 carros, toda
murada,

-'�""

. L:lQ�� -,.CASA DE �LVENARIA • São Luis -

'e ":é703 quafitos, sala, cd�inl1a. bwc, lavanderia
,

egaragem:. RS 700,00 �' ,

- CASA - Schroêder -

de serv., gar.
TAMENTÓ

comsacada, bW1:"
,.·���agem_;�$550,00 i;
.

�L·2002 - APARTAMENT '.

'mobiliado cl 01 q'to, sala com sa�da, bwc,
coz" lavan. e gara.

'

- ,.

L-2003 • APARTAMEKrO - Vila Lalau - suite,
02 quartos, sala com sacada, bwc social, coz,
lavanderia e gara. .

_

L-2025 - APARTAMENTOS NOVOS -Vila Rau-
02 qtos • sala. COZ., bwc, lavan. e gara .. R$
580.,00
L-2028 • APARTAMENTO NOVO - Centro -

Suite, 02 qtos, sala, sacada com churr., COl"
bwc social, lavan. e gara. R$1.200,00

1 L·� :_Q!,JmNETE • Centro -1 qto,�wc, sala.
e, .·'coz., areaíle�erv. C9,�!'��.2�º(OO" .

i� l-2035 - APARTAMENTO - Chico de Paula - 2
- I: ,cQto�. bwc,_sala ·��!o� cOÔiUg:;área'o.e ser"

-·lg.,::�!ga, gar. área- lI_e' no prédio, R$
l� .-SDDOa; ,:", -,.

�.
.

Lf2d4i' - ilu1fíN�:�c ; e
-

, bwc.
� sala, COZ:, gar. RS 35d;ôô�
:� L-2044 - APARTAMENTO NOVO - Vila Nova·
,� suite, 02 qtos, sala e .coz. conjugadas com'

sacada com churr., bwc , lavan, e gar.. RS
750.,00.
L·2046 - APARTAMENTO - Vila Nova •

Apartamento com 01 qto, bwc, sala e COZo e
lavan. conjugadas, gara. R$ 40.0,0.0
L-2047 - APARTAMENTO - Centro - 0.2 qtos,
sala, bwc. coz., lavan. e gara .. Prédio cl salão
de festa. R$ 600,00
L-2048 - APÁRTAMENTO NO CALÇADÃO - 03
qtos, sala, 02'bwc' s, coz., lavan. gara., tem
uma sacada grande.RS 700,0.0

�L72P51"> APARTAMENTO NOVO - Centro -.

"(Ult�, 01 qto, sala, com sacada com churr.,
"COr:- �$emi-mobiliada. bwc social. lavan. e

gara�. '
.. o'. ,e. < �;.�,

'. ","" "

L-3001 • SALA COMERCIAL' - Centro - cl
32m2,":bwc. �stácionamevto' rotativo. R$
480.007 ;- . "_.e

L-30QU �'SALA COMERCIAL - Barra'do Rio
Molha - B$ p,6Q.OO. " � �__"'_';.' .;."

__ 'L-301t:� SALA C'óMEfléIA" <.

- R$
". ';'�.52D,0%;'"i;-:-·};i�-:'

'
.

. ��b"-0.02 "GALPAO;.._'8.. para
escritório; sala de- reuniões, auditório,
refeitório, depósito, guarita. Sob Consulta.
L-4006 - GALPÃO com aprox. 4DO,DOm'. RS
2.000,00
L-6000-1BIfIEN(J-VdaNova- R$1.200,OO,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CIIECI1.105-J

Imobiliária Engetec
Plantão:

8447-9319 I 8412-4712 (47) 3370-0919
REF154 • Corupá - Centro· Bar,

REF139 Ilha da Figueira -

Terreno cf 31.130,86m2.
R$ 900.000,00

Um ótimo N�tal, e que os dias do Ano Novo sejam uma
.

seqüência de proveitosas realizações e repletos
de paz e felicidades!

restaurante e lanchonete cl estoque
e equipamentos. R$ 37.500,00

REF155 • Barra· Lavação cl
borracharia pompleta. RS 60.000,00

REF142 - Três Rio do Norte -

Terreno cf 2.500m2 cf casa
mista cf 2 quartos e. demais

dep. R$ �5.QOO,qo
REF156 • Baependi • Lavação com

todos os equipamentos. RS
12.000,00

assarandUba : óéscrtçãoda '.
Pousada: 147.000m', C/ 7lagoas,

pedalinhos, campo de. fu1ebol, 2 canchas de
bocha, restaurante pi 200 pessoas, estae pf
100 carros, pousada cf sala de recepção cf
preparação pi internet. 5 suítes cl lareira e

inst pi tv à cabo e tel., piscina e área de
festa. Mais 2 res .• A l' C/ 1 sune + 3 qtos,
cozo rnob., piscina adufio e infantil, área de
festa, e a 2' C/ 3 qtos, sala, COZ., lav. e gar.

- REF140 • Vila Lalau • Sobrado
piso superíor cl 3 quartos. bwc,
sala, sacada, -piso inferior cl bwc,

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

,
-

Ai, -",* -'.]h;W'l!i"",&,� • .,.... •

f(;'\%i�7: ):� .

.

J '

.

r�'"�".}'J<"':���'",;."�-"" o��f,�
"';'- ,,�tJí*,�*�#.���,l>lt;ft '-" f�'}��;r4��i!11Vtt.tti-��o\!}��
REF144 • Vila Lenzi • Casa alv. cl
suíte + 2 quartos, bWG, sala,

demais dependências, garagem p/3
carros. R$ 260.1i00,00

REF179 • Rio da un- Casa alv. cl
1 sutte + 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, garagém. Área construída de

75m'. R$ 95.000,00

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

R$ 110.000,00

'f!.
------

REF149 • Vila Nova. Casa cl
200m', cl suite + 2 quartos, bwc,
sala 2 amb., cozinha, ãrea serviço,
garagem p/2 carros.Terreno cl

600m2• RS 300.000,00

Rua Pe Pedro Francken, 2171 Centro I Jaraguá do S!JI- se \N\N\N.enge�ecirnoveis.com.br
..'

.. , ..

ImOVeIS·
cara.'ueu

Fone/Fax
(47) 3'373-2135

LOCAÇÃO REf 3373 - Galpão c/apráx. 2.000m2,
contltuido d.e sala térrea cl mesanino mais 3 pavimentos-.
LO.calização: fundos da FAMEG maiores informações

CONSULTE-NOS
REF90B - Centro· Guaramirim - Ed. Lafin - Apto cl suíte +
2 qtos. bwc, sala 2 àmb.,coz., sacádá cl chur., área serviço,

•

gar. RS 170.000,00
.

REF914 - Guaramlrim • Centro· Casa alv. c/3
Quartos, bwc; sala, cozinha, área de serviço, garagem.

R$ 196.000,00
.

Rua 2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.•'�'
�:;:;dt�1i..til.,Wi><f;j'��
�If-ll1<��

,

��.íIi!!Il'ifu��
!lWl������
-..,,,,,-,,",,,,,,,,,,.
ArAA�_t'*'

"'",-

'�_!I;II�'
f-=:.=��

.

(1)'_#;;;;_
-

���'l'�_.t$:
���C"�I'..I���
_.
;���
.n:..,,'1_
§'lIl*l1Wi1':

ReI. ,C-106'- Centro -'
Salas eomerciais segundo
piso em torno de 30m2•

R$600,OO

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

01 bwc - R$600;OO

·'FteJ: C�1'19- Vila
Baependi - Sida

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

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

ReI. C-121J'- Céntro
Sala Comercial com
50m2 -1 nwc

R$990,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



...<;

.

• �1

' ...
-, .,�

.. ;..'.

1081 �RES.
VERSALHES
CASAALV. cl
250m�, terreno

. c/3795m�.
Espaço para
horta, pomar,

.

Quadra de
esportes, área

.

de festas com
piscina. Local
Aprazivel.

-:1239 - .

CONDOMíNIO .

FECHADO
FLAM80YANT -

SOBRADO Estilo
Contemporâneo cl
suite master + 2
suites + qto
hóspedes, excelente
área de festas. Vista
privilegiada. Terreno
c/1200m2 e casa cl
363m2. R$ 950 mil .,

Localização pnvilegiada,
projeto único na cidade .

. Venha.conhecer esse
belíssimo projeto.

.
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RICARDO
IMÓVEIS i

I -

Cód 223 Tifa Martins. Casa de
alvenaria c/1 suite + 2_Quartos

.

demais dep. R$135.000,OO

Cód 222 Ilha da Figueira. Casa
. de alvenaria cf suite + 2 quartos,

.

garagem, sacada. R$ 405.000,00.

Cód 229 Tres Rios do Sul. Apartamento
Gem, com 2 dormitorios, garagem

demais dep. R$125.000,00.

�:::�&.; �
_)

O �l ii � Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 119
I m o v e I s I Centro - Jaraguá do Sul - SC

.,

VENDE-SE LOTES NOS BAIRROS:
Amizade (MJ 47.446],
Barra (M.I. 56.951),

e Guaramirim (M.I. 22.0471. '

EM BREVE:
- Res. Montserrat (Cond. Fechado]

- Residencial Villagio (próx. ADV Aurora]
- Casas Geminadas, João Pessoa.

o CORREIO DO POVO m

ricardocimoveis@hotmaitcom o (47) 88ÓS-5378
I� (47) 8835-6617
2 (47) 8861-2276

. S (47) 8861-2228
D. (47) 8861-1753

Faça AQUI seu
financiamento bancário!

CAIX'A

Rua Barão do Rio Branco n0700 - Centro (ao lado do Angeloni) - Jaraguá do Sul

Cód 228 Vila Rau. Casa de alvenaria
1 suite + 2 quartos, demais depe.

R$ 223.000,00.

VENDA

Cód Rio molha.
Terreno com 300,00m2
R$ 160.000,00. Obs:
Tambem vende-se em

partes em 4 partes.

Apartamentos novos Res ..

Neumann c/ 1 suite + 2

quartos demais dep. A partir
de R$ 1,05.000,00.

mcorporaçao M 17.297.

..

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$ 450.000,00 •

! ALBERTO G. MARQUARDT
1 Corretor ·de ImóveisCREC'12152
I

I
-,

i

3376·1804
9904�2076

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/capá, área'de

serviço, garagem - Terreno
c/192m2 - R$ 130.000,00

Ref 077 - Barra do Rio Cerro - Casa
de Alvenaria c/115m2 - 3 qtos, bwc
social, sala, cozinha, copa, dispensa,
garagem, área de serviço - Terreno

c/405f1)2 - R$190.000,OO

Ref 082 - Barra do Ri,! Cerro -

Terreno de esquina com 556,50m2
(15,90m x 35,OOm) : Próximo a

Malwee Malhas

VENDAS
(47)3370-8211
(41 3370-8099

Rua João Januário AVroso. 2633 - sl.Ol - Jara')uá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL· se

LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM DAS BROMÉLIAS

BAIRRO: BARRA - PROX. SUPERMERCADO BREITHAUPT.

CASA COM.2 QUARTOS, SALA E COZINHA INTEGRADA,
BWC, AREA DE SERViÇO, GARAGEM E TODA MURA ..

ESTE' VALOR ESTA INCLUIDO:,TERRENO + CASA + TODA A

DOCUMENTAÇÃOP/FINANCIAMENTO NA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

1M-OVEIS
IMOBILIÁRIA

. I '

Rua João Januário Ayroso, 531. No início do Jaraguá Esquerdo.
Atendimento: 8h30 às 1.2h - 13h30 às 18hOO. Aos sábados: 8h30 às t2h.

CRECI2173..J
.

www.imobiliariabeta.com.br

3371··6600

Aqui é O
Vendas

- 9977-9338 e 9977-9336
Locação
9934-0687_

Ref: 0675 Apartamento no

Centro,3 dom, 2 vagas na

garagem R$ 1000,00

Ref: 0795 Apartamento na Vila
Nova, semi mobiliado.

H$1000;00

TERRENOS

ReI: 1020 Aparatamento no -,

Baependi, 1 sllite- + 2 dorm.
R$ 275:00Q,00

REF: 0553 • Terreno i 32.500m' em

Schroede( - R$1.250.000,00:
REF: 0956 • Terreno no São Luis
·R$108.000,00: r _

REF: 0919 • Terreno na Ilha da Fjgueira
R$ j 30.000,00;

REF: 0696 • Terreno na Barra do Rio Cerro
312.50m'R$ 85.000.00;
REF: 0987 • Terreno no Água Verde 507,05m2
R$100.000,OO (neg.)

.

ReI: 0958 Casa na Vila Lalau,
3 dorm. R$ 235.000,00
(aceita imóvel de menor

valor)

ReI: 0367 Casa na Vila Nova, 1
suite + 1 dorm. R$330.000,00

(Negociável)
Czernlewicz, 2 dorm.

R$ 125.000,00

Ref: 09932 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 .

Ref: 0727,Apartamento na Vila Ref: 0377 Apartamento na Ilha da .

Nova, suíte + 3 dorm, R$ Figueira, 1 suíte + 2 dormitórios .

170.000,00 (Negociável) R$ 175:000,00. (Negociável)

Terrenos corri financiamento próprio; Enfrada + saldo em até 72 vezes.

..
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Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi Plantão: (47) 8413-7824
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COMPRA - VENDE - ADMINISTRA
-

.

IMOBILIÁRIA

MANN

Fone/Fax: (47) 3370-0700.
www.ímovelsernjaraqua.com.br

CASAS
Ref. 3681 - prox. Carinhoso R$ 75.000,00 R.I. 3301 - Apto - Barra do Rio Cerro, 2 dormitórios demais dependencias. R$Ref. 3161 - Casa de madeira - Tifa Martins - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem, 105.000,00demais dependências R$ 7MOO,OO
Ref. 3641: Estrada Nova casasuorm. RS 90.000,00

ReI. 3151 - Apto - Ed. Veneza' Próximo a WEG - 1 suíte, 2 dormitórios, bwo,
ReI. 3691 - casa João pessoa _ R$ 92.000,00 demai� dependencias R$140.000,OO
ReI. 3671 - Jaraguá 99 - R$ 96.000,00 Ret3451· Czerniewicz- Apto Flnanciavel- Suite + 2Dormit R$140.000,OO
ReI. 3621- Amizade-2 Dormit. R$112.000,00 . ReI. 3251 - Apto - cenlro - 2 dormitórios, 1 bwc, e ílemais dependências, sacada
ReI. 3632 - Chico de Paulo - Apto ci eievaoer-ónmoesnaço interno á partir de R$ c/churrasqueíra, área de festas com piscina (sem acabamento) R$144.000,00
119.000,00

.

ReI1694CZERNlEVICZ- Suité + 2 dormi!. R$167.000,00
.

ReI. 2371 - Chico de paula - 3dorm .. 1 bwc. 1 vaga de garagem R$ 120.000.00 Ref.1661- Centro _ 1 suite, 2 dormitórios, demais dependências. R$17S.000.00

��!c��:)1
- Eslr. Nova - Casa Alvenaria 3 dormit+suite R$ 120.000,00 (aceita ReI.1321- Cenlro _ suite, 2 dorm .• bwc, 1 vaga de garagem. R$176.0S0.00

ReI 3611 - São luis - Suite + 2 dorrnlt. pj(fev/2010) R$135.000,00 ReI 36111 - Vila lenzi - Sobrado cl Piscina (otimalocalização) R$ 370.000,00
ReI 3431 Vila leuzi - 2 Casa em alvenaria (acerta caminhão até R$ 60.000,00) R$ ReI. 2441- Balneário Camboriú, COBERTURA, alto padrão, 4 suites, 1 dorm., cep.
149.000,00

-

de emp .• 4 vagas de garagem + espaço pliet ski e 1 moto, piscina privativa e
ReI. 31 21 - Nereu Ramos - com 2 casas R$150.000,00 demais dep.R$1.750.000,00 (entrada de R$ SÓO.ooo,OO) e saldo em 72 vezes.
ReI 3441 -Joao Pessoa - Casa-suite + 2dormit. R$150.000,00
ReI 3591- Vila lenzi - Casa Suite + 2 dorrnít, R$ '-55.000,00
ReI. 3351 - Casa - Vila lenzi - 1 dormitório, bwc, demais dep., piscina R$ �!����;-Terreno-Rau-com413,81m2 R$5B:OOO,00160.000,00

•
.

ReI. 2581- Vila Lenzi - 2 suítes, 3 dorm., 2 bwc, deinais dsp., garagem R$ ReI3521'-lIhadatigueíra/Guarami!im-361m2R$60.000,00
160.000,00 ReI. 2671- Terreno - Figuefra -380,80m2 - R$ 75.000,00

.

Rei. 3162 - Tila Martins - 170m2 3 dormitórios. 2 bwc, 3 vagas de gara�em, ReI. 775 _ Jaragua Esquerdo.prox. arena- R$89.000,OO
demais dspendencas fl$ 160.000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa místacom 3 dormitórios, 2 salas, área de festas ReI. 22 - Terreno- Vila Lenzi -com 435m2, Rua asfaltada, R$109.000,OO
c/chur. e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficina R$ 200.060,00 ReI. 3111 - Terreno - "Otimo ponto comercial" - centro c/300m2 R$118.000,00
Ref. 2141 - Figueira - Sobrado ci suite, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$ ReI. 2931 - Terreno - Vila lenzi com 442m2 ·130.000,00
210.000,00

•

Re11695- Terreno - Schroeder - Terreno 1190m217x70 R$13'O.000,00
ReI. 3091 - Água Verde ' 3 dormitórios, 2 bwc, garagem p/2 carros - R$

ReI. 2731 _ Terreno, Água Verde _ 900m2 R$16().000,00230.000,00
ReI. 3371- Casa - Rau -1 suíte, 3dormitórios, garagem p/4 carros, 2 bwc, demais Ref.3051-Terreno-Amizade-1620m2 R$280.000.00
dependências. RS 215.000.00
ReI. 3141 - Vila Lenzi - 2 dormitórios, 1 bwc. garagem 'e demais dep. RS
220.000,00
ReI. 831 -_Vila lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinha R$
220.000,00
ReI. 1831 - C�ico de Paula, 4 corm. 2 bwc, 2 vagas de garagem. área 3506m'. R$ �j!_QLç!jAc��
245.000,00 llef.1741- Garibaldl 75000m2 R$ 395.000,00
ReI. 1521 - 8aependi - sobrado alto padrão "interno inacabado"prox recr, Marisol ,

'R$ 450.000,00
ReI. 2111 - 'Penha - casa alto padrão�Irente pi o mar" R$ à cónsultar

APARTAMENTOS

ReI. 1861 - Terreno - Jaragua
Esquerdo - í388m2

R$ 161.000,00 (cone. fechado)

ReI. 2431 - Area - Braçinho - 22.000m2 R$ 280.000,00
Ref:i461 - Comercial "prox Elian" 900m2R$ 4_00.000,00
Re13501 - Tererno central774m2 com casa R$ 430.000.00

Req701 - Sala comercial- Rau . salão de cabeleireira completo R$ 65.000,00

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CREClOtJ42b

rWÇf,����t:o.
7ló� c:-vvi�� do -��� !
Rua 28de Agosto, 728 - Guaramirim 47. 3373-1905

Vendo terreno no Rio Branco com
495,0001', bem localizaclo,

provide�dando escritura, R$ 25.000.00
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OPORTUNIDADE
-CHACRINHA AMIZADE 25 OOOm2 com

agua RS 160 mil

/

·CHACRINHA prox Thailacker com muna

agua20 000m2 RS 100 mil

/

10 O CORREIO DO POVO
,

.IMOVEIS
Plantão 9651-9028·8827-2189

Anderson R. Matheuss! Crecl 12008 RENATO Corretor de Imóveis
STEFANT CREC114.407

R. Leopoldo vel���, N°. 88 - JarájJua do Sul - se • stefanitb@ibest.(Íom.br
��FM!P

(47) 3371-8851 - 9993· 3881

ão de Natal
Jer Print

(47) 3371 ..0422. Plantão (47) 9608 ..0000

www.mullé.rcorretor.co.rn.br
,

Rua: Domingos R. da Nova, 403 - sl. 1 e 2 -.,Jaraguá do sul/se

Casas Bairro AreaITerreno* . Construção'
1002 Sa"pendi 300m' 350m'

.1046
. SFSlltaguaçú

•

60001' 600m'3pav.
1047 Água verde 300m; 26Gm'

1048 Centro 53201' 150m'

1065 Vila Nova (2.casa5) 1500m'
1066 Praia Barra do Sul aprox.90m'

Valor

450mil

430mil

240.mil
600mil

350mil
135mil

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

PROX.SIPAR E STUDlO FM

Apartamentos
2002

.

SFSIUbatuba

2019 Baln.Camboriú
20'11 BalltCamboriú
2012 Entrega 2010
2016 Vila Lenzi

local

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

.

Próx,Mar�mbaia
N.Brasilia Sulte+'lq
Ed.Floresta 2 quartos

65mil

255mil

5�0 mil
135ml1

1100111

Terreno Área
3034 Água Verde

3040 Centro(proK.Kohlbach)
'Chàqra
4041 SFSI8ibeira \

4003 Pedra Branca

4005 Ri<lCerroll

4006 MassJRib Gustavo
. 4007 São BonIfácio"

310m'
.

,3:000m'+I·.

. 60mil

'650mil

Gód.1080 - Schroeder - sala,
co-zinha, 3 qtos, bwc, lavand.;:

80m2, R$110 mil

. Cód.1 082 - Schroeder - 150m2,
suíte+2qtos, 2 salas, despensa,

port.eletr. R$·160mil

Cód.1084 - Água Verde - sobrado,
.

suíte+2qtos, bwc SOCial,
coz.embut., garágem. R$ 250mU

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

garagem. R$ 120mil

172.00001' 220 mil

90.00001' 220mil
25.000m' 200mil

20l.000m' 150mll

242.000m'· (Prox.Palhoça) 150inil

PROJETOS E CONSTR�ÇÕES
Temos projetos com equipe-de arquitetos e engenheiros, com grande experiência no mercado de

construções."Deixetodas 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'
. Estruturais e.

Arqúitetônicos �!LU:C::I��"!��

Locação
Apartamento
6030 Centro I 2qtos, 'sem ccocomíoic

6031 Centro 3qtos(1'm"billadoj, sem condcm. -

6032 Centro klbnete, c1churrasq, sem condom
Galpão
8003 Centro 340m' 2 gemin cada

500,00
.

600,00' ;
420,00

.

2600,pO

. '.. " ,

,

.

PARA VENDER I COMPRAR I Al.UGAR OU ADMINISTRAR SEU IMOVEL VISITE-NOS E -CONSULTE MAIS ITENS DISPONIVEIS

./
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DE IMOVEIS

t:tBãE1fOKS!�i;;::';:;';J;==
, . ,-=",,:::;;'ZJiílllJt_'�I!l;lTlfoJl1írílllJIfI�i!JJ!JA"i!j�lJI!lIl"l�i':::'

terreno com área de 89.268,00m', .. R$ 600,000,00
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m' . . R$. 52,000,00
047 - schroecer -terreno com 360,00m'. . , . R$ 55.000,00
049 - scnroeoer- terreno com 2,149,37m'>- ' . . R$ 33.000.00

. 051- Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8J05,75m2. .. �$ 200.000,00
076 - Amizade, terrenos -Itacolumi II a partir de R$ 79.380,00
086 -Amizaqe, terreno com 505,00m' .

. R$ 79.350,00
089 - Amizade, terreoo CHAMPS ELYSÉE com 420,39m' R$ 132000,50
109 - Nereu Ramos. área de 11,470,00m' (ótimo pi indústria) .... , . . • . . RS 330.000,00
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375,00m' . . . R$ 28.000,00
050 - Schroeder - casa cn9,80m"e terreno c/500,00m'. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 140.000,00
156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141 ,34m'. . . . . . . . . . . . . . • . . . R$ 150.000,00

TEL. 3370-6624' I 9102-5299 www.deocarimoveis.;com.br

�A��S·�;;;�;;;�;;��;;;;���;;;������;':����,������.__�_'

�
'Ol,r:-I{io-' -"-.'R$ 70:õífo:Oo
022 - Vila Lenzi , sobrado com 16S,78m' e terreno CO'Jj)02,20m'. . . . . . . . . ..

..:
..... , . R$190.000,00

027 - Santo Antonio, casa de alvenaria 128,00m' e terreno de 360,72m'. aceita apto como pgto R$110.000,00
025 - SchrQeder, casa de alvenaria com 1 08,00m' e terreno com 1.230,00m'. . R$ 230.000.00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cl 200,00m' e terreno cl 3�9,00m'. , , .. R$ 200.000,00
048 - scnmecer - casa com 100.00m'·e terreno com 22.955,80m'. . .... RS 280 000,00
050 - scnroecer- casa com 79,00m' e terreno com 500,00m'.. ..,. . . R$ 140.000.00
055'- Nereu Ramos - casa de alvenaria c/203,40m' e.terreno-c/ 1.364,00m' . . . R$ 285.000,00
080 - Vila Lenzi, Sobrado cl 258,0001' e terreno cl area 418,12m'. aceita apto de (.)valor,'casa ou terreno. . . . R$ 310'-000,00
129- Ribeirão Grande do Norte, casa de alv. c/BO,OOm' e térreno c/607,50m' . RS 90.000,00
031 -Ilha da Figueira, casa de alv. cl 132,00m' e uma d e mad. de 60,00",' c/terreno .de 525,00m' R$ 170.000.00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m'. RS 250.000,00
153 - Vieiras - Sobrado com 220 ,DOm' e terreno com 450,00m', .(aceita proposta) . R$170.000,00
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 50,00m' e terreno com 450,ÓOm'.. . . R$ 80.000,00'
159 -Praia do Ervino, casade alvenaria com 100.00rn' e terreno com 300,00m'. . .. .. . . . ... RS 40,000,00
j 65 - Schroeder, casa de alv. cl 53,00nTi' e terreno cl 450,00m'. (aceita terreno como 'forma de pgto) . R$ 90,000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 17,o,00m' e terreno com 2.033,45rn' RS 150.000,00

alvenaria com 1 OO,DOm' e '
026 - Santo Antonio, com. área de 475.650.0001'.

'. ,edícula, com terreno dê 030 - Santo Antonio, c/ casa de alv., rancho, lagoa, cl área de 175.000,00m'. aceita imovel de menor valor.
038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m' .

,__ ....__-'3�6.."O,�O.."Om='. ..;,R$'_1'_'5�O'_'.O�0.;;,.0,"'0.;;..0.;.__L '- _.- 163 - Guararnírsn .: cl casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas ... cf área de 126.600,00m' ..
043 - Ribeirão êrande do Norte com área de 22.000,00m' .

.

044 - Nereu Ramos, cl área de 60.000,00m', c/ casa, área de festas, rancho, laqoas. .

061 - João Pessoa, casa de alv.. c(327.23m', edícula, cachoeira, lagoa, e terreno c/190.600,0001'.
120 - Jaraçuá 84 - com área aproximada de T.500,00m', com casa mista, lagoa.

l�u.§u.sL
�.

Rio Molha.
Barra do Rio Cerro - sala-comercial.
Barra do Rio Cerro - sala comercial.
Centro - acartamenro ...

Vila Lalau - apartamento ..

... R$ 330.000,00
, R$ 380.000,00
R$ 175.000,00
R$ 640.000.00

.. .. . R$ 80.0jJO,00
, R$ 400.000,00
. R$ 650.000,00

. .". R$ 90000,00

240 - João Pessoa, casa de alv. c:f
área de 119,33m' e terreno cf
513,44m' aceita ünanc. bancário.
R$150.000,OQ

063 - Neteu Ramos, casa mista
com 144,OOm2'e terreno com

760,OOm'. Aceita imóvel em'
Corupá R$100,OOO,OO

INVESTIMENTOS

i1��os ifT1ó.y�Ls��endi!.eIllBalpeário CªJÍÍ!lpriu,

dormitórios,
um banheiro,
ambiente para
duas salas,
cozinha,
lavanderia,
uma vaga de

garagem. Rua
Goias, nO
301", Vila
Lenzi Valor R$
140.000,00

www.schellercorretordeirrioveis.com.br

AMIZADE - LOTEAMENTO
CHAMPS ELYSÉE - Casa nova cf
suíte mais dois corm. cf sacada,

bwc sócial, sala, varanda,
cozinha, lavanderta, área de

festas, garagem p! dois carros e
.

despensa. R$ 417.000,00.

AMIZADE - LOTEAMENTO
ITACOL(lMIII - 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, cozmha, lavanderia. Churrasqueira,

lavabo e garagem nos fundos. Metragem da
casa: .193;OOm2 Metragem do

terreno:409,50m2 R$'320.000,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� rancll.•. �S,CO ves �����,�� CAIXA. Regularizamos se'u

corretor de t MOVEIS ,3370-6480 I 9'Õ':Õ7i6'
www.franciscovende.comlimoveis@franciscovende.com

Cód.0209 - Casa Figueira cl suite, 2 qtos,
sala, COZ, area de festas, murada, portão
eletr., rua asfaltada, etc ... R$ 187.000,00

Cód. 0216 - Sobrado Figueira
cf 1 suíte cf closet + .

banheira hidra, 3 quartos,
sala, COZ, BWC, lav, garagem'
pi 2 carros. Parte térrea
possui atualmente um.
mercado cf cliente lixo e

estacionamento.
R$ 800.000,00

Alug�-se sala
comercial cl +/

�Om2 na Figueira próx.
a Pré- Metal.
R$·465,OO

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

I CORRETOR DE IMÓVEIS
COMPRA, VENDE, ALUGA

E ADMINISTRA SEU IMÓVEL
CRECI-13252

Ótimo investimento para condomínio, posto de

gasolina ou industria.
------...... -

Ofe.-ta!
Ótima oportunidade.

���----���

Chácara 1Õ.500m2,
Casa, lagoa. Bom Plant -

Corupá. R$90.000,00
(troca por residência).

Casa de alvenaria 150rn2,
terreno 16.914,75m2, 166111'
de frente, edícula com bar,
sala de festa e 04 qts, casa
com laje, 02 qts, sala,
copa, lareira, bar, cozinha,
lavanderia, banheiro,
churrasqueira, piscina.
RuaAbllio Lunelli. Corupá.

Roberto Seidel, 1142. Corupá. Fone:3375-2031 !'9135-4977 19153-1112

Terreno de 2.400m2, com

galpão pré-moldado de
66Qm2, no bairro Ano Bom,
Corupá. R$ 260.000,00

Casa 3 qts e demais

dependências, terreno
300m2, fundos para o rio,
próximo a . antiga usina

Corupá. R$ 40.000,00

Terreno 15m x 33;5m ótima localização
. Corupá - R$ 40.000,00

Já imaginou lero seu jornal predileto enquanto curte suai> merecidas férias de ver.ão?
O Correio do Povo imaginou!

Entre os dias 22 de dezembro e 9 de janeiro
será entregue nos municípios de Barr:a Velha, Piçarras e Penha.

S()�fçite já a transferência do endereç� da sua assínatura,

o CORREIO DO POVO
21.06-1919
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LOCAÇAo'
CASAS:

H521 Apto, com 02quartos. Bairro Viia Ra�.
R$520,OO f'Cond: •

H523 Apto C<Jm 02quartos.,Bairro é
R$S30,OO.

.'
.

'H527 cApto com 03quartos.Bairro Vila Nova.
R$550,OO"'CoOO:' ..

H522 Apto com 02quar1QS. Bairro €zemiewicz.
R$59!l,OO.

• .'
H532�Io Com 02quartos. Bairro Centro,
R$600,OO + €000. '

H531 Aplo 01sulle + 02quartos. Bairro Centro.
R$700,OO + COI1d.

.

H515Aplocom.Olsuile+ lquarto. ReSid. €Iarice
,Koch. Bairroeentio. R$700'OO + Cond.

.

H203 Residencial Saint Tropez -

aptos com 01,02 e 03 dormitórios,
üt.ou 02 vagas de

garagens,cozinha, sala
churrasqueira. a gás nos aptos,
terraço Fitness Center, hall social.
'decorado, playground,
biciclelário.Rua Exp. Cabo Harry
Haldlich. Bairro Centro�

,

·al. BaIrro Nova Brasilia. RS.

H7Ól 02C;;SaJàs� comerciais. Bairro Centr:ô.
R$390,OO.�CQ.nd0minio+IPTU.

'

:,
'

'H 100G�lpãó.lláirroChioo de Paula. R$SOO,OO.
H704 SalaComerdàl com 220m'. Bairro Centro .

•R$1.300,OO
'

.

H70&- ,2 Salas comerciais, com 32m'<:ada,unla.
Bairro Centro. sendo (> valo, de Cada, sala
R$4BO,OO.

•

H712 Sala romercial com 70m'. 'Bairro Santa
luzia.R$40S,OO .

• VENDADEAPARTAMENTO'S
H206 Apartamento no Bairro Amizade 87,36 m'
de area total, 3 quartos, banheiro social, sala
estar e jantar, cozinha. e, area de serviço, Valor

'

R$t29.000,OO.

VENDA DE TERRENOS
H324 Chácara ccm 47.500m'. Tifa dos
Monos.Valor R$ 95.000,00.,
H326 Terreno, CO]l1 <l26,88rTi' na Rua
Despachante Lucas. LO!. Residencial Jardim das
Acácias. B�ir!oAmizade. :i .

H328 Terrsnocom 2 casas de alvenária, 25.000

�:o�daBairro Rio Cerro, proximo' ao clube

totes de esquinas no Ami�ade,
na rifa Schubert.

H207 Apartamento no Gentto,'
prox. Doce Mel, com 143,14m',

,

R$240.000,OO.

LANÇAMENTO Edificio
Waldemiro Bartel, apartamentos
de 80m' e 63,03m'. Previsão

para março de 2011.

H204 Res. Verticalli,
Bairro Baependi, I;ntrega para

aqcsto 2010,
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref 859ft - Casa Alv cl 114,00m2
•.

� suite - 2 dorm - estarljantar -

__ :- churr - gar - massa corrida-
roda teto em gesso - luminárias -

janelas em blindex - esquadrias
em a1uminio - RS178.000,00r

NEREU RAMOS

. Rel6550 - Guaramirim - Casa
Geminada de esquina c/89.33m2

• 03 dorm - bwc - sala

estarljantar - escrit - ga( -

R$140.00,00

Rei 6489 - Casa Alv cl
118,OOm2 • 3 dorm • churr • gar
p/02 carros - R$162.000,00

VILA RAU

ReI 6451 - Casa Alv cl 24D,ODm2
- suíte cl var cl closet - 3 dorm -

sala estar/jantar - área festas'
piscina - edicola cl bwc e

despensa • gar pI 02 carros - sala
ampla - R$360.000,00

ReI 6526 - Casa alv c/344.34m2
- suite máster - 2 suites

estarlJantar - home theather - dep
empregada - gar pI 04 carros -

piscina - R$780.000,00

ReI 6535 - Casa Alv cl 138.28m2
suíte - 2 dorm - estarljantar -

churr - garagem pI 2 carros - laje
inclinada - água quente .,

R$270.000,00

ReI 6497 - Casa Alv cl 255.00m2
� suite - 2 dorm - gar PI 02
carros - edicola c/80.00m2 •

ficam moveis.soo medida-
R$29d.Doo,00

ReI 6575 - Casa Alv cl
187.00m2• 2.suites - dorm

edicola - gar pI 2 carros - ficam
moveis no bwc - R$280.000,00

,

ReI 6589 - Casa de Alv cl
86.00m2 - 2 dorm - sala - copa
Icoz - De R$98.000,00 por

R$90.000,00

CZERNIEWICZ AMIZADEAMIZADE VILA LENZI CENTRONOVA BRA$ILlA

ReI 6565 - Casa Alv cl 160.00m2 •

suite -:- 2 dorm - edicola c/3S.DOm
- dorm - coz e bwc -garagem pi O

carms- R$255.000,00

ReI 6558 • Casa Alv ci 104.24in2
• suite - 2 dorm - sala estar/jantar
: dePosito - R$240.000,00

AMIZADE VILA LENZI

ReI 4015 - Corupá - Chacara cl
i32.000,00m2 - 8.000 pés de

eucalipto -10.000 pés de pino - O
chalés - 02 tobogãs - piscina·
area festas - R$350.000,00

ReI 6597 - Sobrado de alV c/
257.00m2, sala comercial cl

lavabo- gar pi 02 carros - churr -

suíte -2 dorm -sacada -

. R$250.000,00

. ReI 6583 - Casa Alv .cl 109.80m2
suite - 2 dorm - área festas cl

. churr ::. g�r - roda teto gesso -

8$:192.000,00
'

BARRA DO RIO CERRO CHICO DE PAULA

ReI 2216 - Terreno cl
1830.00m2 • com uma casa

pré fabricada de madeira -:

. R$395.000,00

Rel 6554 - S'obrado Geminado c/
143.00m2 - suite máster +.2
conn- sendo 01 cl sacada -

área festas cl churr -

R$230.000,00

Rei 6501 - Casa Alv c/ 156.bOm2
- 03 dorm - 02 salas - copa/ccz -

amplo escritóno - aceita apto e

casa - R$220.000,00

ReI 6533 - Casa Alv c/
162.27m2 . 3 dorm - sala

estar/jantar - 2 bwc -area festas
.- R$144.000,00

Rei 6298 • Sobrado cl
283.13m2 • suite c! closet e

sacada- 2 dorm -

RS4�5.000,00

Desejo:
iliária 'Itaiv

Rei 6523 - Soprado c/29D.96m2•
2 suites (1 cl hidra) • 2 dorm -

sacadas - área festas cl churr -

gar pI 02' carros - piscina -

R$570;OOO,00

VILA RAU

, ReI 6598 - sooraco cl 210.00m2
• 2 suites - 2 dorm - piscina -

área festas c/ bwc - 2 vagas gar -

ficam moveis embutidot .:

R$470.000,00

CHICO DE PAULA

área serviço - gar -

R$220.000,00

AMIZADE

Rei 6506 - Casa Alv cl I 72,37m2
- suíle cl cíoset + sacada':" 2

dorm - estúdio c/ sacada - gar -

R$235.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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mo CORREIO DO POVO IMÓVEIS

. www.imovéisplaneta.com.br/imoveis@imoveispl..neta.com.br
,

.

.

�
,

Rua Bar;io do Rio Branco, 557'; Cen,tro I CEP89251-400-Jaraguã do Sul/SC

Boas Festas!
PLANTÃO AOS SÃBADOS� DOMINGOS E FERIADOS

Nõ.\'\�; (\,\5'Fi .

NOME c r u s

PRAIA DAARMAÇAo • PENHA • se

"

r
�

�'

II �e eiS i�o:r � H�aé��:
: J •Apartamentos de 4, 3 e 2 dormitórios mais coberturas planas .

. ! f4 •Área do .terreno: 35.000 ma
..

!
. j' ilF.écU acesso .por vias duplicadas.

,'!::L ·'.'1....
'

"

.Mal� de 30 apI088 de lazer: conjunta de

i : �.::',::=,Dl::::�,�';:h:::::r::a� di RS 761' 48, � caminhada e multamal..· J
i:' �t"

.

FlnAnellilm8.nw .

.

.

-rlh!a.�.Â·
.mw: pal,'&M::V': ::m,��1

�. C'AJ'..Y• SA. ,pelo cUI/se de novembro.
13 .. ..1&"

.

nltr ora ti Incorporadora
: s Jolnvlllo/SC

Entrada + 27 parcelas·

COO 253 - CEN�RO .
�

.Ap�rtamento·semi mObiliadl) no e'd�iêio
royalbílrg, cl suíte, 2 do[mitoríos; '.
sacàda cl chur., em localiiàção

privilegiadé\ no C'erítro de jaraguá. ,Prédio
cl ótima infraestrutura.

R$ 260.000,00

• EOIFICIO NOVO HORIZONTE
Edifício exclusivameme residericial. Suite, mais
doiS dormitórios, sacada com churrasqueira e

duas vagas de garagens. ApartamenIQs
personalizadoS de aéordo com o gosto do dono,

sendo possivel mUdanças na planla para .

adequação a cada necessidade e acabamento
.único. (') deio disporá de uma estrutul\l éom
·piscina, sala de ginástica, playground e o inovador'

.... �
_ EspaçO GOU[lT1et que'da um toque de elegância ao

já conhecido salão de festaS.. Rfevisão de entrega ,

".·ern,{)bril de 2010. R$197.000.00

��::�:������:\���:-;:::����::, .... ,

��

RESIDENCIAIS "�;<i�L:rty�;2;;'f4"��2;;,:�f'.?�1: - _(sendo 1 suite), banheiro" cozinha, lavanderia, varanda que R$4.500,OO.
CASAS . \�i:I<,�,i:;;�'�]: ", ��:.��;\�::" . :�ç�� _circundatoda a casa, gar�gem-pãra4 carros, R$1.800.00. • COO 410.-.CENTRO:-:Av. Marechal Deodoro da Fonseca esquina C/

•

"

o')' c.. :::�-. :�.-;:, ?-.::.-�,,-: '.._,-\-",' -, ,_'" - �':'��<$"-:' _" .". •.c-
,

• COO 403 -'VIEIRI\SJpr ximo, Ifôt� Mistériusf, • ereaca, ':iAPARTAMENTOS ,.
' ..:. , ." MarinaF[Utúo'sQ," Excélenteimóvercomercialdividida.em�salasc/2

",',_. -cV'-"-"�,.f'.,. ;-. i :-;:",-;"��,,,'-<'�":::l:-'- :,,:'!.;�<';-
_

'';'J".,1; ,
\ -".y-�;:•...•. ' .. ,:,� ,:.�_;.,+ ?;'.- -�'- ,--

com sala, 2 QuartQ�"ba!1heiro, cozinha, lavanderia, Quintal
'c ....CcrO·409,; VILA,N!)I,!A:o MOIIIL1ADO. Excelente a�artamento';;,tian�i�,'C:OziAh_àed�.sp'ensa, estacionamento. R$3.500,OO.

'

R$420,OO. com sala, 2 dormitórios, banheiro;cozinha: t�vande�à, �arag�rp."')."! .gO:R41�;�C�NTRO:' Em 1rente ao Terminal·Rodoviário .

• COO 416 - CENTRO· Casa cl sala, 2 dormitórios, banheiro, R$850,OO.
.' "'''

.

-;:�Excelerites�lfé9mercialcomaproximadamente100m2,comsala
cozinha.lavanderia,garágem;.R$580,OO. COMERÇIAIS

'� ,

anexa.e.baoheirn, Possibilidade'de anexar ao aluguel esta�iona-
• COO 417· CENTRO· CASA (RESIDENCIAL ou COMERCIAL), SALASCOMERCIAIS mentoedepósito. Temos 3 salas-RS2.800,OO (cada).
com aproximadamente 280m2- com salagrànde, 4 dormitórios • COO 404 • CENTRO - próximo TERMINAL RODOVIÁRJO. • COO 414 - VILA LENZI- Salas comerciais, frente de rua, 45m2

Excelente imóvel comercial com aproximadamente 400m2' combanheiro,R$500,OOcada,
divididos em 6 salas com 3 banheiros, ampla varanda na frente e TERRENOS
nos fundos, cozinha e despensa. Possibilidade anexar ao aluguel • COO 415 - BARRA DO RIO CERRO· Terreno 612m2 de esquina;

-

estacionamento para aproximadamente 20 carros no locai. R$1.200,OO.
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



localizado na Rua Carlos Frederico
Ranthum, Bairro Santa Luzia, ao
lado da Igreja Católica, contendo
524,05 m' sendo 23,32m' x
22,47m', ideal para sálas

R$ 70.000,00

APARTAMENT.O REF 022:

I Apartamento no Residencial Juliana -

. ! Centro, contendo 3 quartos, sendo
� Suíte e 2 quartos, cozinha,
� lavanderia, Churrasqueira, Sala de

EstarjN. banheiro, 1 vaga de
SEMI MOBILIADO. R$
155.000,00

f
APARTAMENTO REF 025: 'Bairro

J
_ .

Vila Nova, contendo 1 suíte e 2 -APARTAMENTO REF 026 .

, quartos-sala de. estarjJaÁtar.... �esidencjal Jardim das Mer�edes,
'� COZinha, are� di) ..", � co·�tendo 2 quartos, 1 banheiro, sala

Serviço/Churrasqueira, baitl\�o, 1_ estar(jantar, cozinha, lavanderia,
sacada, uma vaga de gàra.'gem :Sacada, 1 vaga de garagem. R$

R$170000,00
"

',� .,' 110.000,00
- �-.

baírfo Czerniewicz a 500 metros do

I
CASA DE ALVENARIAREF 016: Casa

PAMA contendo 240 m', 1 suíte e 3 de Alvenaria cl 312 m', tendo 5

dormitórios, garagem para 2 carros, . quartos, 2 banheiros, cozinha,
área de festas, área de serviço, lavanderia, sala de jantar e de visitas,
cozinha e demais dependências, dispensa, garagem. Área de lazer e de

terreno de 315 m' , semi mobiliado. churrasco com piscina. Ampla,
R$ 365.000,00 terreno de 6.576m2. R$ 450.000,00

:,---......--------�-----_--.-x:_;--$��tI.

de Alvenaria com 265m2 4 quartos,
2 banheiros, cozinha, lavanderia, sala
de visita e de estar, piso cerâmico e

carpete. Área de lazer e de churrasco
com forno a lenha. Toda murada
com portão. Ampla Área Livre

terreno de esquina contendo
999,50m'. R$ 250.000,00

CASA ALVENARIA REF 017: Com
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 2.5oom'. R$
450.000

alvenaria no bairro Czerniewicz a

600 metros do PAMA 96,00 m',
contendo, 1 suíte, 1 dormitório,
banheiro, cozinha:garagem, área e

.

de serviço. R$ 225.000,00

Casa de alvenaria com 51 m',
, contendo 2 quartos, banheiro,
cozinha: salaelavanderia, 1 vaga de

.garagern. Locahzada no Bairro João

Pessoa. R$ 100.oo0,OO-ACEITA
FINANCIAMENTO PELA CEF.

localizado' na praia de Ubatuba
contendo 2 quartos, cozinha,

lavado, 1 banheiro, cozinha, sala de
estar e Til, churrasqueira, garagem
para 1 carro. R$ 90.000;00 '- 10%

entrada, saldo financiado pela CEF.

GEMINADO REF 0-19
'- 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

PREDIO REF 009 - Localizado no

Chico de Paulo próximo a

MENEGOTTI MALHAS, contendo 8

apartamentos, todos locados'. R$
400.000,00 .

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
854.000 m', sendo rico em fauna e

flora, varias nascentes de água e

PARQUE AQUATICO EM
FUNCIONAMENTO. R$

1.500.000,00

TERRENO/GALPÃO INDUSTRIAL

I·
REF 010 - Rua Amabile Tecila Pradi,

. 60 - Jaraguá Esquerdo, terreno
8.270 m' tendo um galpão de

1 .200 m' alem de uma residência
contendo 120,65 m'. Excelente
oportunidade para permutar. R$

3.500.000,00

/011 - Terreno com
154.ooom2 localizado na
Grota funda - Santa

LtJzia" contendo 30 mil

pés.de'banana, 3 mil pés
.de'eucalípto ( � anos),

I
I
I

!
I
I
I
!

I
I
j
./
I
(

I

Localizado na Vila Rau, terreno
3.315 m' área construída de 741m',
imóvel encontra-se locado até maio

2010. R$1.000.ooo,00-

energia, éasa para
caseiro, nascentes,

.estradas em bom estado.
R$ 400.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



wwWJmobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.co,m.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramírim

WS Imóveis agora çom
consultoria HàbitacionaU-

"

Facilitamos seu proce�$o
de iinanciaménto pela

-

Caixa Econêmica Federal.....

Financiamentos

.CAIXA
CAIXA ECONÓMiCA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAl�

m O CORREIO DO POVO
-�-

iW'�
a:
<.:>

(47) �37.3-3404 I'3373-0066

".

* Casas Prontas
.

* Lotes a venda em
diversos pontos da cidade.

* Loteamentos Próprios·
Anúncios com validade de 5. dias após a veiculaçao.

Residencial'Monel
No Centro em Guaramirim - Condomínio Fechado,
área de festas, área fitness, playground. Aptos
Com: 03 dormitórios com suite, 02 dormitórios'
com suíte. 02 dormitórios sem suite

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOVEIS "O CORREIO DO povo"m

3275-3934
Plantão: 9148-2144

www.corretorajuliana.com.br
Rua Domingos R. da Nova. 483 - Sala 01

Visite nosso site e conheça as demais opções! "

RE

RES. GRANRAIfÃ - CENTRO

AçID 3 Qo.mfos (sewrd!> 1....õIe). ooz.iJtI!a. lWo
sala esIIaa�, lav.MJIIeria.�
sacada"""'� MaissaCaOOa.
� piSPUf"a&aIlrur�em gesso.,
�de_!m>�'"
FGTS.

Apenas RU70.0G0.uO

:----,·--'�-l=�fI
Roo 1131 - Teda K. Todt
Roo asfaItIda
I.'nda oiSla da tegjilo
14,00II1 J( 24.15m = 346..5Cm"

R$ 71.000.00

i.OC:'AÇÃO:__-..;utilma.CIIIIIlJIr
-SaIaI�",,�la -R$3iW.IlO.
-SafG""",,�"'C'eooI'I!o - N'OVASlIm"- RSI.!58,OO.
-1Ij>!93�Sl(lsWe)-"'Q\\JO,!Cl�-R$nl1$JO ... 6:lI1Il1d.
-�3� {t suife)-rroVO!Cle,tmleWia - RS 15'$5,00 � """"'-
_�3�{1 SOIIite}-INIIJ'JO! Centro - R:;"no.OO+_

EDIFÍCIO D·IT.4uA.-CZERMEWICZ

AI'k> lténe.o. 3a.- (1 .we},ti02ínlIa e,
BWO!ImaIIiIiados,� eslarijloo
sa<:ada,vaga�
ESlUIda� de ap-l!!> de 2 00lamIs
aJmO parte do pg!o.
P�de_,oi:l<m<cárioe
USD do FGTS
YaIorR$150JIOO,8O

SUPER

RES. SHALÓII-ÁGUAVERDE

�20ua00S.coziMa. BWC.
salaes1.a!lijar,!ac,_.
sacadadCÍ'��
�em!lm»�. !>iSo�,

A partir de iq ;1_G5.;oooJlO
- C:�'::";. :
!r�

RS 67.OGO,OO CIU
enlJada + pan:eIas R$ 497

3QuaatflS (1 ....'te). sala esllID'janlar,
OOZir>JIa, B'NC. lavanderia,
ctI�.
SIiICad'a,�l.

�----�--------------iTERRENO-AMIZADE

1�Jar<!imda
, lde ""'" 333,,5Om'
14,5Qm ,,23,00...
EsaiIur-_

RS 70.OGO,OO

,JGU! ESQUERDO

Ap!D 2 Qomo1os (d00 sJsuileJ,. 002iníla. 8\VC
sala estar.;jamar, sacadacJ�,
t.mm<!eria. """,Isãopl�

" ,

do lipo-SPUT. rum en. gess<>,�.

A padir de RS 93,000,00

Ap!D2�_

��.
EnIr_: 1IaioIZ010

A partir de RS 112·0G0JI0

, ""'ml' .', í
0,

, .

>'M:

"iiifiiiflJ§1J11i.��"'W�'!i5ft!;.=4:1��,� f;J,,!i\�,Wffi�{"g'í'iW/I

r--
.... -----.. - .. --- .. ---- .. -lIllÓVELCOIIIRESID.i .

III>aini> São Luis
Rua JoãoF_,pniJ(.1hbat!o
- SIlIa� dapox.1
-1�r:J2quaOOs
-1__mod3__
-1�d4qua!!os
-�",""",pOOe
Ó!IMio"

R$ 52O..aoo.oo

RES. JULIANA. CZERNIEWICZ

COMPRA

VENDE

.

(47) 3371'·2117 "Pta�tão 84�349à I 8�·2333
Rua João-Picolli, 1041 Centro I Jaraguá do SutlSC

(

r
�
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-...;:ID� CORREIO DO POVO
,

IMOVEIS

'-LOCAÇÃO:
• ReI. JD2186 - Saint Morttz • Aptos novos no
bairro"Víla Nova, 1 suite + 2 Quartos, cozo sob
medida, sacda cf churras., 2 vagas garagem,
elev.ador, salão testa playground. Valor: R$
1.200,00:

.

- ReI. JD2390 - Ilha da Figueira - Apto cf 02
quartos, demais dependências - Valor: R$
450,00.
- ReI. JD2387 - Centro - Ed. Aquamarine - Apto
cf o� quartos, demais dependências - Valor: -

R$680,00.
ReI.: JD2454 - Centenário - Apto com 02
quartos, sala, cozinha, .banheíro, área de

serviço, garagem ... Valor R$ 560,00.
o ReI.: JD2285 - Nova Brasflia - Casa comercial
com 02 quartos. demais dependências. Frente
com 50m2• ValorR$1.000,OO.
- ReI.: JD2399 - Vila Lalau - Res. Trento - Apto
comsaa, cozinha, 02 quartos; área de serviço,
sacada. Valor R$ 500,00. + Condomlnio.
- ReI.: JD 2441 - Vila Nova- Apartamento com
03 .quartos, sendo 01 suite, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira. área de serviço;02
banheiros, garagem ... ValorR$ 900,00.
-ReI.: JD 2439 - Czemiewicz . Apartamento com
02 quartos, sala, _cozinham, 01 banheiro, "

garagem, demais dependencias. ValorR$600,00.
o ReI.: JD 2400 • Vila Rau • Apartamento com
02 Quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem,
demais dependencias. ValorR$ 630,00 .

• ReI.: JD 2447 - Centro - Apartamento com 03
quartos. sendo 01 suíte, sala ampla com

sacada, cozona, dependência de empregada,
área de serviço com sacada, Valor R$ 700.00

c:»:

<l:MPREENDIME�TOS IMOBILIÁRlOS
MIOTÉlTO®

Jaraguá do Sul- se I Fone: 47 3370 2507

Plantão: (47) 9199-0770 miotetto@miotetto.com.br

"�?!�:''!"!!''�'"''''''
� 1 suíte cí espero pí :
ar condicioncdo splil :
- 2 dormitórios :
� Selo de éstor e jantar :
integrada .- :
� Cozinha e área de

serviço integrada
· WCsociol
- Ampla sacada com

churrasqueira
• Sacada da óreo de

serviço �
· Forração com gesso :

R1077 Amizade
160m2 Piscina área
de testas Jardim
MUITO LINDA
R$ 290 .000,00

Apto. Tipo

:�.-l
w

;uf;e- ��� ·e�����w;,;
_ ..

: ar condlcionodo split
: • I dormitório
: - Solo de estar e jantar
: integrado
! - Cozinho e érec de
: serviço integrada
: -WCsodol

.• Elevador
• Socado cl Churrasqueira
• Espera pi Ar Condicionado Split
.• Forro em Gesso

_

• Acabamento em Mossa Corrido
• Playground

-

OFERTA
Terreno em

. Guaramirim
, a partir de
R$ 33�OOO,OO

pode ser financiado.
;t \"L a "� -�_,_., . .

:,JL, »ftgML� ,,:>, •• ', '-==;:, _

CONSULTE OUTRAS OPÇOES DE TERRENOS, CHACARAS, SITIOS NA REGIAO!
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iR:;; i 85.000,00, amlílH;tIrltwmll pilfta !ln

pagamento, QU ill1tti!l!-t'+ jlar!A,1ÊiEc
- Rei. !l�,1 TIlm1I1il 0(, imírro m, Rias di!
$til tm1!'4i1l&tl2pocR$ 61UlOO,OO filtlllJ .
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- FM. 1.!!i1l1i!trollD em Tm.Rba é;) Sul. mm
5M5mt,R$ g&OOIl;Q1) ( ,J&iha tWllmiÚ
'I1.n:L cOO! tlill1stll.1Çiíll.
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3370·11221
Rua Guilherme Dancker, 161 • Sala 05· Centro- Esquina com a Rua Marina Frutuoso

.

_

CEI' 89251-460 ·.Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanain:loveis.com.br
Ofertas validas até a data de 12/01/10

V E I S·�'

q.

;�
.

,

Ref. aO?"'- Terreno np 8a,itro AiflizlldeSAo
Loti)arqante ItaooloFnr L Preço n$ 87.0.00,,00
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PI:ANTÃO·
. .

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

�hi.,'"e, _
-7.

i�

Rua Preso Epitâcio Pessoa, 820 - Centro - .Iaraquá do Sul - SC

Rei554 - SÃoW/S-'Terreno
Escriturado c/ área de. 722m2,

possuindo ótimo espaço para novas
edificações. Sob eleCasa mista

com 84m2 em madeira, forro PVC,
pintura nova; grades nas janelas,
toda-!llurada e cercada, em ótima

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

Valor B$140.oo0,00

Rel565 - TRÊS RIOS DO Sul
Loteamento Grutzmacher -

linda casa de alv. c/ suHe cl
eíoset + 02 quartos. sala,

. banheiro social, cozinha, área de

serviço, área de festas cl churr.e
garagem pI 02 carros. AceRa.
financiamento bancário..YI!m:

RS 194.000.00,

ReI. 511 - AMIZADE -Terreno
plano com 327m2 contendo.
Casa de alv. com 60JlÚom 2

quartos, banheiro, sala,
cozinha.área de serviço,

varanda. Casa escriturada e

averbada. Valor R$99.DOD,DD
Pode ser financiada

Terreno com áreáde 54.46ZA8m2. contendo:
- Casa de madeira. Energia elétrica com trailslor�ador próprio.

lagoa, amplo espaço para plantio, jardins (ecêm implantados. área
. preparada para construção em Io.cal alto e com linda ·vista. Ruas e
trilhas bem trabalhadas; Fácil acesso; distante 1.700m do AsfaltO

. (antiga estrada do JacÚ-açú.) Valor R$ 138:000;00 .

.

ReU15- CORUPÁ - Centro
. Apto.novo c/ Q3 quartos, sala e

cozinha coni!lgadas, 01 bwc,
lavanderiá,.varanda e garagem. .

Entrega para janeir0/201O.
loçalizado aRua Francisco Mees
,

"próximo ao Posto Dalsóchio
.

valor RS 95.001),00 acelta .

velculos como Pélrte do negÓcio.

Ref115 - BalrroJaraquá
Esqueri!on. aMadri-.

Apartamel)lo edilfcio D'Espanha ,

andar térreo. Contendo 1 sufté + 01
quarto, banheiro, saia,'cozinha, área
de serviço,' 01 vaga de garagem
cobertaValorR$125.oo0,00 '.

ReI. 752 - CENTRO..., Ed.
�- Apto. tollo

revisado e ci pintura.nova,
01 suite + 02 dorm. dep.
de empregada cl bWc,.

salão dé festãs, garagem e

demais dep. 'tcIlor RS'
. .

198.000,00.

www.sonhoinvest.com.br

CASAS

Ca$a em Barra Velha· Terreno com573,OOm2
possuindo casa com área de 195,QOm2 á 50m da

praiiLValor R$230.000,OO ou aceita como parte
do pagamento, apartamento em Jaraguá doSUiou
Blumenau.

TERRENOS

Terreno..; Rau - Com área de 345,OOm2 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
condominio. ValorR$145.000.00
Ref.11D - TRÊS RIOS DO NORTE· Terrenos no
loteamento Vicenzi Gadotti. cada terreno possúí
324,OO1ll2. Entrada de R$ 7.000,00 mais 100-
pincelas deR$480.00

. .

RefJ7D - AMIZADE - Terreno cl 630m2
seild014X45;lateral. da Rua Afonso. PilIzera .

Terreno plaino pronto pI. construir. Aceita
financiamentoValorR$1il5,000,00
Ret. 145 - AMiZADE - Terreno urbano cl
318ó5lim2 em rua asfaltada e com escritura.'
Aceita .financiamento bancário. Vàlof R$
80.000,00.'

..

RE[144' � VILA. RAU·noteDa) Com excelente'
localização ,próximo ao Posto Cidade fi acreche
da· Vila Rau,com área total de 345,OOm�.Valor. ..

:85,000.00 .

..
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ANO NOVO

Explosão de fogos
,

,

na praia para 201 O
Expectativa é receber 30mil pessoas
BARRA VELHA

Quando os ponteiros do
relógio indicarem exatamente

meia-noite, o céu de Barra Ve
lha será iluminado durante 13
minutos por uma estupenda
explosão de fogos de artifício.
A festa principal da passagem
para 2010 acontece na área
central da praia. Mais de 30
mil espectadores sãq espera
dos para acompanhar o espe
táculo dessa noite.

'

A família da corretora de'
imóveis de [oinville Claudinéia
Fídelis, 35 anos, é fiel aos Ré
veillons e temporadas de verão
no município de Barra Velha.
São (fez anos consecutivos,
pelo menos, que ela, os dois.fi
lhos e o marido consagram as

suas férias nessa praia. ,E hoje,
31 de dezembro, os quatro vão
fazer parte do cenário principal
que marcará a virada para o pri
meiro dia do ano novo.

Conforme Claudinéia, Bar
ra Velha é o atrativo das férias
de sua família nesses anos

_ todos porque oferece as alter
nativas de diversão durante o

dia e os shows musicais à noi-
te. ''Além de termos nossa pró
pria casa aquifflarra Velha),
aprovamos à tranquilidade da

praia para o nosso descanso",
, destacou.

DAIANA CONSTANTINO

Prefeitura' investe
R$ 150 mil

Nessa temporada, a Prefeitura
definiu o investimento de R$150
mil. O valor-é o mesmo do verão

passado. De acordo com a pres
idente dá Fundação de Turismo,
Conceição Freitas, dessa vez as

atrações estão mais variadas e o

destaque vai para o Festival de
Verão com a banda CPM 22, DJs
e bandas regionais, no Ginásio
de Esportes José Alfredo Borba,.
no dia 15 de janeiro de 2010

(confira a programação no box).
Na última temporada, Barra Vel
ha recebeu 80 mil visitantes. E a

expectativa permanece a mesma

para este verão.

o CORREIO DO POVOHQUINTA·FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

PROGRAMAÇÃO DATEMPORADA
BARRA VELHA

• Hoje - 31/12
21h30 - Show com a banda MR.
Groove" na Praça louro loyola
OOh - Show de fogos

'

01 hOO - Show com a banda Mary Jam,
, na Praça louro loyola
• Sábado - 02/01 - 21 h - Show da banda
Pº-gode.com, na Praça louro loyola

• 09/01 - 21 h - Cio da Viola, na Praça
louro loyola �

• 15/01 - 21 h - Festival de Verão com a

banda CPM 22, DJs e bandas regionais,
no Ginásio de Esportes José Alfredo
Borba

• 16/01 - 21h - Show com a banda
Incandescente, na Praça louro loyola

• 23/01 - 21 h - Show da banda Pagode.
com, na Praça louro loyola

• 30/01 - 21 h - Show com Rodrigõo e

banda, na Praça louro loyola
"- PiÇARRAS

• Hoje - 31/12
22h - DJ na Barra da Praia
OOh - Show defogos
23h - Banda Flerte, no palco do Centro
23h - Banda Expansão, no palco Norte

• Amanhã - 01/01- 23h -e- Banda Torre de
Babel. no palco do Centro

• Sóbado - 02/01 - 23h - Banda S/A, no
palco do Centro '

22h30 - Banda Torre de Babel. no palco
Norte

• 09/01 - 22h30 - Banda Torre de Babel,
no palco do Centro

• 16/01 � 22h30 - Banda Açu, no palco
do Centro

• 23/01 - 22h30 - Banda Incandescente, '

no palco do Centro
'

• 24/01 - Festa da Nossa Senhora da Paz

• 30/01 - 23h - Banda A Cor do Sol. no
palco do Centro

SÃO FRANCISCO DO SUL
• Hoje - 31/12 - Reveillon - Poula�nseada
• 05/01 - Espetóculo Teatral do
Descobrimento de São Francisco do Sul.
no Centro

• 09/01 - Abertura do Sesi Estação Verão,
na Enseada'

• 23/01 - Escolha do Rei e Rainha do
Cornaval. local a definir

• 30 e 31/01 - 33" Sojopa - Torneio
de Pesca, na Praia Grande - Circuito
Catarinense Oceano de Surt, na Prainha

Lazer e esporte garantem
a diversão durante o dia
LITORAL

o Além das festas que vão ba
dalar as noites das praias do
litoral' Norte catarinense, as ati
vidades esportivas e recreativas

prometem a diversão dos turistas
durante o dia. Em Piçarras, por
exemplo, tem o projeto Esporte
Verão 2009/2010, que acontece

na área central logo na descida
da Avenida Getúlio Vargas, das
15h30 às 20h30 até 21 de feverei
ro. Entre as modalidades estão:

futebol, ginástica, vôlei; dominó
é basquete, A mesma programa
ção é realizada no lado norte da

praia. Esse trabalho é 'desenvol
vido desde 2004 pela Prefeitura
e Adepi (Associação Desportiva
e Recreativa Balneário Piçarras).

Em Barra Velha, a Fundação

de Esportes' garante as ativida
des de. lazer nas praias até o

fim dessa temporada de verão.
Entre -as principais atrações da

programação estão: Campeona
to Brasileiro de Futebol Ame
ricano de Arena, Campeonato
Catarinense de Vôlei de Praia e

mais uma etapa do tradicional
Campeonato de Beach Soccer.

, Nos dias 23 e 24 de janeiro de
2010, está marcado o Campeo
nato Brasileiro de Futebol Ame
ricano de Arena, modalidade de
futebol americano desenvolvido
na areia. No próximo dia 29, co

meça o Campeonato de Beach
Soccer de Barra Velha. As inscri
ções encerram no dia 26 de janei
ro. Em fevereiro, será realizada a

sexta Regata na Lagoa.

Clau�inéia costuma passar todas as' viradas de ano em Barra Velha

Visitantes de longe
Segundo o presidente do fundação- de Turismo, Conceição Freitos, o

cidode de Borro Velho atrai muitos turistesprlnclpulmente de Curitiba e

São Paulo, além dos visitantes dos municípios do região como, por exemplo,
Joinville e Joroguó do Sul. Pam atender o tOlhi esse público, o secretorio
de Turismo fico aberto todos os dias das 8h às 19h, no Praça louro loyolo.

BARRA VELHA

TRABALHO NA TEMPORADA

/

Ao contrário de muitos pessoas que deixom suas cidades poro passor as
férias de verão no litorol cotarinense, José João Pereiro dos Santos, 38 anos, de
Minas 6erois deixou suo esposa poro trobalhar nessa temporodo na cidade de
Barro Velho. Vendedor de vestidos, cangas, chopéus e lenços, ele arrisco boos
vendas que devem ser o seu sustento duronte o resto do ano.
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CRÔNICA
-

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Foz
de conto

De repente, Clara o percebeu
perdido, vagando de um lado ao

outro. O pensamento estava sem

lógica alguma, confuso como só
ele conseguia estar. Não dava qual
quer sinal de recuperação. Sensa
tez demais ou de menos, não .sabia
decifrar. Algo latejava. No espelho,
nada de diferente via. Não queria
é ter olhado para dentro dele. Lá,
encontrou imagens que se negava
a ver. Ela fazia de conta.

Fazia de conta que não se im

portava. Tudo alheio. Mas, sim,
Clara se envolvia. Ela permitia.
que o pensamento fosse inebria
do pelos outros, Deixava-se apro
priar. Melhor assim.

Assim, fazia de' conta que não

percebia. Não notava a falta do
espontâneo 'bani dia'. O acordar
solitário talvez até lhe parecesse
interessante. Era livre. Nada de
um sussurrado 'boa noite', obriga
ção antes de deixar o sono vencer

as pálpebras que querem fechar.

Agora, Clara gostaria de dormir.
Adormecer seria como fazer de

conta que tudo percorre o cami
nho correto. Um sono tranqüilo,
que tal? Ele provaria tanta coisa.
Não precisaria procurar os chine
los à beira da cama. Nem pedir aos
deuses que a escuridão da noite a

deixasse o mais breve possível.
Brevidade. 'É, Clara fazia de

conta que a suportava. Um breve
abraço. Uma breve conversa. Ela

sempre tinha algo a mais a dizer.
-Ponto final não ou quase nunca.

Só reticências. Tudo sempre acaba

quando o outro alguém não tem
mais nada o que dizer.

Nada a dizer. Ela faz de conta

que o assunto acabou quando o

ambiente de súbito (ou não tão re

pentinamente) silencia. O interlo
cutor pode ter exaurido as forças.
Não quer cansá-lo, afinal.

.

Cansada, Clara até faz de conta

que não está. Às vezes, sente não
só o corpo fatigado. Mas, não é

,

isso que a faz parar.
Paralisada. Será aquilo ou aco

lá. Faz de conta que sim. Faz de
conta que não. Faz de conta que
talvez. Fazem de conta.

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES---------

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
, • Cine Breithoupt 1

• Avotor (leg) (14h30, 17h40, 20h50 - sob, dom,
seg, ter, quo, qui)

• CiRe Breithoupt 2
• 2012 (leg) (20h40 - sob, dom, seg, ter, quo, qui)
• Xuxo em o Mistério de Feiurillho,(Dub) (14h,
15h40; 17h20, 19h - sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Breithoupt 3
• Jogos Mortais VI (leg) (19h, 21 h - sob, dom, seg,
ter; quo, qui)

,

• A Princesa e o Sapo (Dub) (15h10 - sob, dom, seg,
ter, quo, qui)

• Atividade Paranormal (leg) (17h10 - sob, dom,
seg, ler, quo, qui)

JOINVlllE
• CiRe Cidade 1
• Avotar �Dub) (14h - sob; dom, seg, ter, quo, qui)
(17h10, 20h30 - sob, dom, seg, ter, quo)
• Cine Cidade 2
• lula, o Filho do Brasil (Dub) (14h, 16h30, 19h,
21 h30 - sob, dom, seg, ter, quo, qui)

• Cine Mueller 1
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (13h - sob, dom, seg,
ter, que, qui)

• Avotor (leg) (14h50, 18h, 21 hlO - sah, dom, seg,
ler, quo, qui)

• Cine Muellêr 2
• Alvin e os Esquilos 2 '(Dub) (16h. - sob, dom, seg,
ter, quo, qui)

• Sempre 00 Seu lodo (leg) (14h, 18hl0, 20h, 22h
- sob, dom, seg, ter, quo, qui)

Para relembrar
Robinson Crusoé
o filme inostra os bastidores da cria

ção e publicação do romance Robinson
Crusoé, dõ inglês Daniel Oefoe. Um dos
melhores trabalhos da inesquecível Romy
Schneider - recomendado para os fãs de
literatura de todos as idades, e ideal
para ser assistido com toda a família.

História de duas
,

grandes estrelas
É um extenso e detalhede depoi

mento do cantor Pery Ribeiro sobre a

tumultuada relação de seus pais: Heri
velto Martins e Oalva de Oliveira; duas
das maiores personalidades da história
da música brasileira. Ele narra toda a

trajetória de suas "duas estrelas", entre
cruzando as enormes transformações da
vida de seus pais com sua própria vida.

NOVELAS

CAMA DE GATO
Davi, Rose, Ferdinondo e Julieta deSconfiam que
Alcino posso nôo ser o culpado de todos os crimes.
Mori vai até a mansôo e afirmo para Verônica que
nôo vai deixar Alcino ir ii festa. Ferdinando e Julie
ta ficam desconfiados do facilidade que Verônica
teve para aceitar o unifio entre Gustavo e Rose.
Mari fico nervoso ao descobrir que Alcino saiu de
coso. Dono Zico exige de Sólon mais dinheiro para
nfio folar nodo. Bené fico indignodQ 00 perceber
que dono Zico nfio cumpriu suo porte no acordo.
Alcino chego ii festa e vê Gustavo.

CARAS E BOCAS
Frederico surge no casamento de Vicente Jl tento
se aproximar do filho. léu diz o Cóssio que só ocei- •

tau o convite de André por couso de Sido Denis diz o'
Simone que quer dor seu sobrenome o Picossinho.
Çóssio fico sozinho no virado do ano. Miriom co

memora com os macacoS. Ivonete encontro Fabia-
no no festa de Ano Novo e pede que ele o aceite de
volto. Simone diz o nome de seu filho o Piedade e

Jacques lembra que comprou quadros de Picasso.
Dafne e Gabriel possam o Ano Novo com o filho
no hospital.

VIVER A VIDA
Marcos convido os filhos e Tereza para irem ii
festa que está organizando no suo coso. Ellen,
incentivado por Arione, convido Alexandre para
o festa de Heleno. rngrld comento com Miguel
que Jorge pode nôo gostar de suo proximidade
com luciono. Miguel ligo para Renato e marco

um encontro com elo. Regina foz boas previsões
para o ano novo. Osmar propõe que o novo en

saio de Renato seja feito no Pedro do Gávea.
Sond'rinho vai ii delegacia e fico indignado 00

saber o que Ronaldo fez com Benê.
'

PODER PARAlElO
Gigi diz o Tony que vfio pressioná-lo poro contar
o verdade sobre o assassinato do Jorge. Tony
flagro Domi e Nício no como� Elo fico muito.
constrangido e choro. Domi tento se explicar,
mos Tony nfio lhe dá muito brecha. Tony conto
o Fernando que foi Coló quem matou o marido
do Nício. Fernando diz o Tony que o confissfio
do Coló é o único saído poro ele nãe ser punido
pelo crime que nfio cometeu. Ligia revelu o Coló

que e�tá criando coragem poro sair do vida do
Tony e, entfio, se livrar dessa guerra.

BElAA FEIA
Verônica ordeno que Belo peço desculpas por

- conto de suo feiúra todo vez que entrar no solo.
Elo mondo compror equipamentos corissimos e

desnecessários. Verônica nfio perde o chance
de humilhar Belo. Mariano chego atrasado 00

trabalho e diz que está muito apaixonado por
Dinho. Elo revelo que ele o convidou paro uma

viog.em poro o Jopôo. Dinorá adverte o amigo
de que eles mal se conhecem. Ricardo conto

poro Ariosto que Verônica morre de ciúmes dele
e que elo quer se casar o qualquer custo.

(O resumo dos capitulas é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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---------VARIEDADES

DIVIRTA-SE MUNDO ARTISTICO

Um pouco
materialista
Um homem bote o corro e é arremessado
longe. O corro é destruído, mos ele mila
grosamente continuo vivo. Os bombeiros

.

chegam e ele não pára de berrar:
- Meu Ferrarri, meu Ferrari, novinho!
Os bombeiros, inconformados, perguntain:
- Você sofreu um grande ocidente, teve um
braço amputado e redoma por que perdeu
seu corro?
O homem, mais desesperado ainda, grito:
- Braço amputado? Ai, meu Rolex não!

Naomi Campbell
pode estar falida
De acordo com o si te "Bosslp", o mo

delo Naomi Campbell está pensando
. em entrar com pedido de falência.
Elo acho que essa é o único opção,
considerando-se o número de dívidas
que possui. A informação ainda
não foi confirmado, mos de acordo
com o site o único formo de evitar o
falência de Naomi seria um generoso
empréstimo do namorado do modelo,
o bilionário russo Vladislav Doronin.

AmyWinehouse
voltará a se tratar
Segundo o site "Shaw Bit', Amy
Winehouse poderá passar o virado de
ano em um hospital. O site diz que
amigos e familiares o aconselharam
o procurar ajudo novamente, já que
elo passou por um retrocesso em suo

recuperação durante o Natal. A con

tara vem lutando contra uma infecção
sério no pulmão, e admitiu que vai
mesmo voltar o se trotar e "colocar o
vida de volto nos trilhos".

SUDOKU

�tor
Franco Gioyanella
registrou três
canarinhos só

esperando para
ser alimentados,
em Rio dos Cedros.

_j
.

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógico .multo simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se �ode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO

.

Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Tempo instável, com nebulosidade variável
e chuva isolada. No decorrer do dia,
períodos de aberturas de sol.

� Jaraguá do Sul e Região

). Fases da lua

CHEIA MINGUANTE NASCENTE

SEXTA
MíN: 200C
MÁX: 26°C
Sol com chuva

./

HOJE
MíN: 21°C
MAx: 2rC
Nublado

-.sI ÁRIES

4!1K' (20/3 a 20/4) .

I' Tudo o que envolva
� l o passado, a família

e a infância pode .

mexer com a sua sensibilidade.
No àmor, avalie o que quer e

.
como age para conseguir. Uma
festa neste último dia do ano

pode trazer um amor de volta,
faça um belo pedido.

GÊMEOS
(2115 a 20/06)
A palavra de
ordem é economia!
Programas de lazer

e diversao podem ser tempora- '"

riamente deixados para depois.
.

Avalie o que é importante e

se desfaça do resto. Carinhos
serão importantes no romance.

lembre-se das pessoas queridas.

� LEÃO

�..:l (22/7 a 22/8)
.: '} Será mais difícil

�� expressar suas
. emoções, cuidado

para não ser mal-interpretado.
Não se descuide da saúde nem

do seu estado emocional. Esta
.

paixão está sugando suas ener

gias. Não seja tão instável, este
é um momento de tranqüilidade.

)(

. TOURO -

(21/4 a 20/5)
A sensação de. .

impotência'é reflexo
do excesso de

sensibilidade que está sentindo.
.

Alguém que está longe dos olhos
vai despertar saudades. Fé e

otimismo certamente deixarão
2010 melhor ainda para você.
Hoje, dedique-se a que,!!! ama.

,.. '"
CÂNCER -

�•._;� g;�::s !���bran-
: ; ças, pri!1cipalmente

por parte de pes
soas mais velhas e autoritárias,
,poderão magoar você. Na vida
a. dois, agora é tudo ou nada.
A é Réveillon e a esperança é a

última que morre, principalmen
te na virada do ano.

II}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você terá que conter
os seus gastos pes
soais. A sensação

de bem�estar que terá, estará
associada às pessoas queridas.
Não se feche tanto assim, procure
consertar suas falhas é rembre-

\

se dos amigos levando aquela
mensagem de paz.

"

SÁBADO,
MíN: 17°C
MÁX: 31°C
Sol com chuva

#
LIBRA

. (23/9 a 22/10)
Respeite os seus

limites. O excesso

de ambição ou

de responsabilidades pode
voltar-se contra você. Não deixe
as necessidades familiares e

amorosas de lado; O astral está
superpositivo e o dia será coroa

do com uma ótima surpresa.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Evite que a apatia
tome conta do seu

astral. Para atrair
coisas positivas,

cultive a espiritualidade. Há chan
ces de quebrar o distanciamento
entre você e seu par. Prepare seu

espírito para o Ano-Novo. Seu
pique está bom no amor.

9/12 24/12

NOVA

• 16/12

DOMINGO
MíN: 21°C
MÁX: 26°C
Nublado

·

�
SAGITÁRIO
(22/11 021/12)

(
�
'. Hora de avaliar

{ seu ano e definir
novas metas. Forte

tendência a cortar alguns víncu
los desgastados, não insista em

retomar uma relação que já não
tem o que oferecer. Seja realista!

Seja otimista e prepare seu

·
espírito para boas novas!

CAPRICÓRNIO'

"'J (22/12 a 20/1)
At{. T"9balho e amor

podem bater de
frente, talvez seja

necessário abrir mão de um dos
dois. O romance precisa de ajus
tes: não brinque com a sorte. Faça
um balanço das suas conquistas
e decepções. Pode ter saudades,

· vire o ano com seu amor.

o CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

31/12
.

Ademir Drews
Adriana de Oliveira
Alexandre Reis
Allan f. dos S. Machado
Arinin GeJlhardt
Daniel Feder

, Dirlei Muller
Edson Kllhn
Fernando Bridarolli

,
fra Doming!,s .ferreirn

: Gilberto Ramos
': Isaura V. Peléns
!tiane C. Maba Florillni
Jonathan S. Franzner
José C. Franzener
Josiane Drews
MagalH. Pirénole
Mora Nunel'

. Maria da Cunha
Neivor J, Bussolaro

,

Rafael Barcellos
Roseni Bittencourt
Sueli Moas

- Susan E. Steilein
,.' Tercilio Brosokski
Thiago H. Venancio
Tuane C. do Nascimento
Vilson Fischer

, le.naide C. D.ias
lulma Longe

1/1
; Adait Schug
Adelllir L. Bortolini �
Ama.bile. S. Mendonça
Ana Caroline Kasprick

," A�gela M., limmermanl1
• Anita Ehlert
Antonio O. Raimundi

, Arno Ílertoldi
, Asol�e M. lweisk
Carliane A. Berti
Cleidiovaldo Granado
Dartagnan A. Centenaro
Dionei M. Belitzky
Dolores L.lescowicz
Edson Bennert
Ethel Begnini
Fernanda Butzke
GerÍla Bochme
Giovane H. dfl-"Carvalho
Ivanete H. Vieiera
Ivania L. Lenhagui
Jaime Blank
Jeniffer Teske
Karla T. Borges
Luiz A. de Q. Moroski
Magna dos S. Moraes
Maiara Lois Maier
Marcelo Kanzler
Marialva Felisbini
Mariána Bartel

.

Marines S. G. Alves
Meiina Lotito
Miriam B. Sevegnane
,Nacildo Daros
Noeli Moas
Olivia F. Lescowitz
Rog.ério L. Muller
Sérgio Stringari .,

, Suzane C. Marlnos!,

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Bom momento

para dar mais

atenção ao seu

corpo, já que a saúde inspira
cuidados especiais. Só assim vai
curtir a alegria de viver. Veja no

que voçê precisa melhorar para
virar o ano de bem com a vida e

não tenha medo de recomeçar!

PEIXES

til. (19/2 019/3)
•• Emoções que você
Y-'� vinha evitando

vão transbordar,
não adianta fingir que está tudo
bem quando há pendências a

resolver. Boas energias no ar. A
Lua está em seu paraíso astral
e a sorte vai estar do seu lado,
esteja de bem com a vida.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PUC 2010, COPA 2014, OLIMPÍADAS 2016
É isso caro leitor, que ano sensacional! O

Brasil ganhou a sede da Copa de FutebolMun
dial em 2014, o Rio de Janeiro as Olimpíadas
em 2016, e Jaraguá do Sul ganhou a PUC para
sempre. Com a certeza de que a Copa vai, as
Olimpíadas vão e a PUC fica. Com relação ao

tempo. e seus resultados, os jaraguaenses tem
muito a comemorar. Estou afirmando isso por
que já não hámais razão para contrapor o furo
jornalístico que o Correio do Povo noticiou so

bre esta união, que causou um certo furor' den
tro da Unerj, mas que hoje está estampado em
um grande "outdoor'' ao se entrar no campus.
É nesse entendimento que a lucidez e o bom
senso devem prevalecer de todos quantos tem
responsabilidades de planejar esta união. A

Unerj cumpriu seu relevante papel na trans

formação da educação superior em toda nossa

região, mas face aos noticiários negativos e os

desafios a serem transpostos, ao contrario de
um retrato em cores de preto e cinza, agora é

representada pelas cores de um arco-íris. Ha-

via dentro da Unerj uma séria dificuldade de pelos resultados de curto prazo para a manu- com metas e objetivos baseados em seu legado
gestão em face da perda domonopólio do ensi-' tenção do sistema, transformaram os gestores histórico, essencial no momento atual em que
no superior, com a vinda de outras instituições da Unerj em "bombeiros" que passavam seu a tônica é o conhecimento. Em face às mudan
de ensino que aqui se estabeleceram como tempo a "apagar incêndios", ofuscando sua vi- ças na nova economia que se apresenta em

Asselvi, Anhangue-lI.ll, são de longo prazo. Há muitos termos globàis, o conhecimento será a mola

ra, Jangada entre ou-UJ Em face as mudanças na méritos e muito digno de ad-' propulsora bem no âmago das tarefas de todos

tras, que fizeram com economia, o conhecimento seró míração terem trazido a Unerj 'os empregados, como fontes reais de com-

que fosse atingido o -

a mola propulsora. O ensino até aqui. A associação Unerj/ petitividade. sustentável. As demandas por

ponto de equilíbrio .

t t
. PUC, agora colocada as claras, mão-de-obra qualificada será um desafio a ser

entre oferta e deman- supenor em um novo ro elro
mas commuito ainda a ser es- vencido, o que absolutamente não se consegue

.da, comprimindo os e Jaraguó do Sul é o ponto de clarecido com o tempo, traz no sem a consolidação do sistema educacional

preços dos cursos chegada. Que a PUC chegue, seu bojo, a introdução de no- em todos os ní;eis. O referencial da PUC, uma
ofertados face a uma faça moda e se consolide.� vos conce_itos'muito claros de universidade globalizada, certamente produzi- -

salutar. concorrência.
. "" que o planejamento estratégico rá resultados positivos, sabendo unir os mem-

. Salutar porque houve oferta de ensino, e de e uma metodologia eficiente de ensino, será a bros das equipes que se formam. em tomo de
certa forma, todos que entram nos cursos ofer- tônica da nova instituição que nasce em Jara-

.

um sistema que saberá mensurar, Tecompen

tados, sem discutir a qualidade do que é ofere- guá do Sul. Estamos instigados pela curiosida- sar e motivar o desempenho de todos para a

cido, saem'melhor do que quando entraram. de do que vai acontecer, mas a experiência nos consecução das metas que impulsionarão o

Estas instituições contribuem com aumento diz que haverão investimentos e mudança de. ensino superior em nossa região para frente. O
da capacidade 'e formação de profissionais chancela nos diplomas dentro de dois ou três ensino superior tem um novo roteiro e Jaraguá
mais qualificados para as empresas aqui insta- anos. Sim, Jaraguá do Sul está no limiar de ter do Sul é o ponto de chegada. Que a PUC che
ladas. Os problemas do dia a diae as pressões uma futura Pontifícia Universidade Católica, gue, faça moda e se consolide,

* Professor da Univille e Consultor· brognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br

RECORDE

Investimento
r'

Federal soma
R$-30,2 bi
Investimento do governo é o

maior nos últimos 11 anos
Investimentos feitos pelo

governo federal 'com dinheiro
dos impostos e contribuições
somaram R$ 30,2 bilhões até a

penúltima semana de dezem
bro. As obras em estradas e na

área de saneamento foram as

líderés do montante investido,
que é o de maior volume desde

que o real passou a i'!er a moeda
oficial do país.

Apesar de a crise ter refle
tido na queda da arrecadação '

de impostos, os números supe
ram os investimentos de Z008,
quando os gastos alcançaram

o equivalente a 2,75% do PIB

(Produto Interno Bruto). Segun
do levantamento da ONG Con
tas Abertas, o recorde anterior

(R$Z5,9 bilhões) havia sido re

gistrado em 1998, ano dareelei

ção do ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso.

Apesar debaterem o recor

de, os investimentos de 2009

representam. apenas 54% do
total de gastos autorizados pelo
Orçamento da União deste ano.

O cálculo também levou em

conta os chamados "restos a pa
gar" dos anos anteriores.

LOTERIA

sorteio
-:-11--34-41--43-44

16. - 39 - 50 - 70 - 76

CONCURSO N° 491

01 -- 02 ._ 03 - 07 -- 09
11 - 12 - 13 - 16 - 20 .

...,; 22 - 23 - 24-

INDICADORES

SELlC
. 8,750/0

TR 0,035%

CUB 983,37

.. 0,06%

30.DEZEMBRO.2009

DEZEMBRO.2009

·10.DEZEMBRO.2009

DÓLAR TURISMO (EM RS) 1,7100

DÓLAR PARALELO (EM RS) i ,8500

EURO (EM RS) 2,4968

.0%

2,4991 .-0,1%

Cursos:
- � --

• StJp,erjor de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da InfQrmação
• Superior d�e Tecnologia em�Processos Gerenciais.

Inscrições através do. site www.sc.senac.br
até o dia 10/01/2010 Seletivo: 16/01/2010

F���I�ade SENAC ;_ ÓTIMO NO SEu' CURRICULO ,-

Fone 3275·8400
- - - - - - - - - �-- - - - ----- - -- - - - - -
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CElTA1.D2PUFf� 201

�
REVISÃO
1O.000km

glf300

LINHAVECTRANEXTEDmON
'

:ti'
dPélrtlrde49 990=R$. 1nBOO_

à vista gSOoo

MONTANA1. �2 o

apartiFde26 990'�R$ .• �=
.

avista í5lf3oo

PRECISA
DIZER

Não passe apuro nesseverão, a partir de 3xR$ 43,00 você,agehda uma revisão!
nces ona õrfer ais de ec _

Unha Celta 1.0 2p, Rexpovver, ano/fabricação 2009. ano/modelo 2010, com taxa promodona[de 0,99% arn e 12,55% a.a. TCC e IOFnâc inclusos. CET
12,9]% a.a com preço promocional ii vista de RS 23.790,00Montana 1.4 Conquest Econoflex. R9A. anc/fabricação 2Oe9, ano/modelo zoto. com

preço promocional ii vista de RS 26.990,oo.Meriva 1.4 jav, POH, ano/fabricação 2009, aocr/modelo zero, com preço promocional ii vista dERS
42.990 com taxa promocional de 0.99% a.m. e 12.55% a.a. com entrada de so% e saldo Mandado em 24 prestações mensais. TCC e IOF não- 3274 444.4inclusos. UnhaVectra 2.0, Aexpovver, ano/fabricação 2009, ano/modelo 2010, com ta_xa promocional de_9% a.m. e.owa.a. camenfradade so%

47.
e saldo ftnandadb em 12 prestações mensais. TCC e IOF não inclusos. CORdições válidas para veículos.ch""",1et Zero. Km, disponíveis no Ali", DecaemdaFonseca, 5.57
estoque da Concessionária. Contratação sujeita ii préilia aprovação de crédito. As oondiçiiespoderão s..alteradas pelo Banco �MACsem üm ro - JaroguadcSuJ - se
prévio aviso. CSr:lsulte as condições nasConcessionárias Chevrolet partidpantes. Imagems meramente ilustrativas. Os veículos Chevrolet
estão em conformidade com o PROCOMlE (Programa de Controle de Poluição do Ar�.,Veiculos AutomOtores). Promeção válida atê
23/12/2009 ou enquanto durara estoque. SAC: 0800702 4200.
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* sem comprovação de renda
*
sem juros

* imóveis residêncjal ou comercial
*

compra ou contrução

A casa que você

sonhou agora

pode ser
-sua.

400,00347,22
I C IR..ÉD I "TO 'M ·180 meses 1M 150 meses MI 120 meses li

491,67R$ 50.000,00
R$ 60.000,00 416,67
R$ 70.000,00 486,11
R$ 80.000,00 555,56
R$ 90.000,00 625,00
R$ 100.000,00 694,44

Grupo 9Q3 com antecipação de taxa em 1� meses:O,20% e.m e sem FR

983,33

480,00 590,00
560,00 688,33
640,00 786,67
720,00 885,00
800,00

Consulte planos para VEíCULOS ou MOTO

Consórcio
UI\IIAO

_

,

3371-8153

9186-7223

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

LIGUE JÁ!
/

2106-1919

Venha conferir nossos seroiços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul- SC

ASSINE E
ANUNCIE

�ata
_ EXATA CONTABILIDADE lTDA.

Rua José Emmendorfer. 932
Brasília - Joroçuó do Sul - SC
Fone: 3372,1281

_www.exatacontabilidade.srv.br

Prestamos Serviços de:
• Administração de Condomínios;

_

• Contabilidade Condominial;
• Elaboração de Convenção e Regimento Interno;
• Acompanhamento de Rellniões;

• • Emissão de bloquetes de cobronços:
• Balancete do mês;

,

• Cobranças de condomínio com baixa inadimplência;
• Serviços de manutenção.

NOVOS E USADOS.

VEICULOS

AC AQ DT LT TE VE VV RL
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linha de Fundo

JulimarPivatto
julimar@ocorreiodopovo.com.br

.
Líder absoluta

A Cimed/Malwee fechou 2009 com um belíssimo
resultado sobre o Pinheiros, fora de casa. Com a vitória

por 3 sets a 0, o time de Florianópolis é o único invicto
na Superliga, com oito vitórias em oito jogos. Na soma

de pontos, tem 16, contra 15 do Sesi e 14 do Pinheiros.
Os catarinenses estão voando baixo. O próximo compro
misso agora será no dia.? de janeiro, em casa, contra o

Caxias do Sul, que está em 11 0.
,

o CORREIO DO POVO fElQUINTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

ESTATíSTICA
_ DIVULGAÇÃO

DOS PAíSES QUE NUNCACONQUISTARAM MEDJl:LHA

NqS JOGOSOLfMPICOS, QUEM MAIS TEVECHANCES DE -

CONQUISTAR FOiMÔNACO, COM 18 PARTICIPAÇÔES.
LOGO DEPOIS VÉM MIANMAR, COM 15.

DOIS TOQUES
CAMPEÃO.O Capivari conquistou
o título da Primeira Divisão do
Estadual de Futsal. Na final,
disputada terça-feira, empatou em

2x2 com a Chapecoense.
***

COPINHA·A Copa São Paulo começa
no dia 2 de janeiro. Figueirense
e Avaí estreiam dia 3 contra, .

respectivamente, União Barbarense
e Operário-MS.

***

INADIMPLENlli •A Federação
Catarínense de Iutsal deu ultimato
aos clubes devedores, ameçando tirá
los das competições em 2010.

VOTOS·Desejo a todos os leitores
desta coluna, um grande 2010 e que
o novo ano chegue cheio de boas

notícias aos amantes do esporte.

Jogadores suam a camisa para
ficar em forma até a estreia
JARAGUÁ DO SUL

Treinar em três turnos já não
é fácil para nenhum atleta. Ain
da mais .sob o sol escaldante
que vem castigando a região de

Jaraguá do Sul nos últimos dias.

Jogadores nascidos em Estados
conhecidos pelo calor, como Pará
e Bahia, reclamam da sensação
térmica principalmente depois já
da primeira corrida ao redor do
campo. Vale tudo para chegar em
forma no dia 17 de janeiro.

.

O preparador físico da equi
pe, Gesiel Paziani, disse que- o

grupo está em um nível físico
considerado bom. "Para início
do trabalho, está dentro do que
esperávamos. Mas a gente sempre
procura trazer atletas que conhe
cemos o histórico, que sabemos de
onde vem", afirmou.

. Dos dez jogadores programa
dos para chegar na terça-feira,

quem já aportou foi o zagueiro
Thurram e os zagueiros Lucas e

Gil. Além deles, outros nomes,

que não estavam na lista, tam

-bém chegaram, como o atacante

Ramon (ex-Figueirense), o vo

lante Carlos'Sá (ex - Botafogo-SP)
e o zagueiro Neto (ex-Sergipe).
O atacante Souza chega dia 10
de janeiro, junto com o lateral
direito Nilmar (ex-Bahia de Feira
de Santana). Já os quatro atletas
do Guarani (Augusto, Amaral,
Matheus e Gustavo) precisam se

reapresentar antes em Campinas
para depois serem liberados. O

zagueiro Ricardo, da Catandu
vense-Sl] não vem.,rnms.·

O técnico Nazareno Silva
ainda negocia com dois goleiros.
Um deles vem do futebol parana
ense, mas ainda aguarda a libera

ção do clube e deve ser anuncia
do na semana que vem.

CÉSAR JUNKES .

Jogadores tiveram
que usar bo.stânte
águo poro se .

refrescar, durante
o treino no tarde
de ontem

.
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MAU TEMPO
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Vendâval provoca prejuízos
Várias quedas de árvores e destelhamentos foram registrados ontem
JA'RA"CUÁ DO SUL

'.

o. vendaval seguido de
chuva: que atfngiu a região no

fim da tarde de ontem deixou
. -préjúíi�s ..Em Jaraguá do Sul,
.' os Bombeiros Voluntários re

. á8E;lU 'inúmeros chamados,
mas apenas de danos mate

riais, sem vítimas. A Defesa
. Civil também auxiliou na re

tirada de placas e árvores que
obstruíam avenidas.

.

Cerca de dez emergências
foram de quedas de árvores
nas principais ruas da cidade.
Como a chuva veio em menor

proporção, houve apenas um .

ponto de alagamento, na Rua
Maximino Beber, mas que não

I

atingiu casas. Algumas resi-
dênciás sofreram com o forte
vendaval e ficaram destelha
das. A sede dos Bombeiros Vo

luntários, no Centro, também
foi parcialmente; destelhada,

. mas a abertura foi fechada ra-

pidainente para não molhar os
equipamentos.

Em um supermercado do
centro houve um princípio
de incêndio, provocado pela
queima de um ar-condicio
nado. Um bar na Rua João
Januário Ayroso, no Bairro Ja
raguá Esquerdo; teve parte de
sua estrutura atingida. Várias
telhas voaram e o telhado da
varanda despencou. O dono
do imóvel está viajando e foi
informado pelos vizinhos so

bre o fato.
De acordo com a Epagri/

Círam, amanhã o tempo deve
continuar fechado com aber
turas de

-

sol. Uma frente fria
mantém o tempo instável com
nebulosidade e chuva isolada,
especialmente no início e fim
do' dia. Os ventos devem ser

de intensidade moderada.

DÉBORA KEL�NER
.; .

.

,

:,} f

: '<,

';:-.,-.

. t

CÉSAR JUNKES

Telhudo de um bur despencou nu :Ruu João Junuário Ayroso ..

GUARAMIRIM

Menina atropelado
continuo no' UTI
A menino lorisso luz Cordeiro,

de 14 imos, que foi atropelado no

noite de terço-feiro por uma moto na

BR-28Ó, em Guoromirim, continuo in
ternado no UTI do Hospital São José.
lorissa atravessava o ruo quando foi
atropelado pelo motociclista Jean
Roberto Pitto. Elo teve troumotismo
craniano e froturo no broço.

GUARAMIRIM

Corpo encontrodó
no Rio liapocu

o corpo de um homem d'e' aproxi
madamente 35 anos foi encontrado no
Rio Itopocu, na região de Guamiranga,
ontem. O homem ainda não foi identifi
cado. Ele não tinha nenhum documento
e estava 'sem roupa. De oc�rdo com os

Bombeiros Voluntários de. Guoramirim, o
corpo já devia estar no rio há uma sema

na e o Identlüceçõo será feito através de
exame de DNA, já que ó corpo estava em

decomposição. De acordó com o IMl o
homem morreu afogado.
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