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\ ' Ca.i sacada de .'
.

prédio int�rditado
Prefei'turo promete demolir, no próximo
semana, imóvel condenado no Czerniewicz.

'

>
.

• 1
'to

Página 6
,

,

,
,

, Partidos mantêm'
pré-ca�didatums
Encontros regionais dos siglas iniciam

,

,este mês poro definiçõo de nomes.' -
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,MiIiistério, .Público deve pedir, nos próximos días.. Iustíça 'e deveriam estar' CUmr,rindo a pena' em peni
r

a transferência de parte 'dos presos de Iaraguá do Sul tencíárías. Caso ogoverno do Estado não atenda a soli

'para outros.municípios, Hoje, o Presídio Regional tem citação, promotoria não descarta apossibilidade de en-.

324 detentos, mas 70% deles já foram condenados pela
.

,trar com umaação civilpúblicapara interditar a unidade.
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.: " Gilberto PoIU' critica a 'falta de investimentos públiCo na segurança públicà da região' e �bra ú:m� s'oluçáo da SSP '(secretaria.de'Segumnçu PÚblicÓ) ,

. �
. ,:"

'Trânsito romete '

ser movimentadõ '

Polícia 'Rodoviário Federal prevê,
tr'áofego intenso neste fim de semana,
já que-muitos começam o' trabalhar,

-,

no segundo-feiro. ' '�,
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Jogo-:trei�� ,do :

Juve é ca-ncelado
Mau' tempo prejudicaria os condições
dõ EstódioJoõo Marcatto. Time deve

Jogar no terço-feira em ,Curitiba- .

. Página 19
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. FUTURO
Quem te,in medo

de 2010?' "
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NORTE-AMERICANOS CONSOMEM, .

EM MÉDIA, 34 GB (GIGABYTES) DE
'o INfORMAÇÃO POR DIA..

Estudo do Universidode'do .Califórnia, em
,

San Diego.nos Estados Únídós. fonte: 61
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EDITORIAL
'

CHARGE

PONTO DE VISTA,

Aproveitar as oportunidades para crescer
JAIME MARTINS, DIH'f2TOR Df.. RECURSOS HUIViANOS

DO LEITOR

,

As tempestades no Sul
Existe uma escala para medir a força dos ventos

chamada Escala Beaufort. Vai desde ventos mínimos
de um quilômetro .por h�ra até ventos de 104 quilô
metros por hora - conforme a intensidade dos estra

gos se mede a força dos ventos. Por exemplo, ventos

que balançam os galhos das árvores grandes, estão

,
entre 35 a 44 quilômetros, os que arrancam telhados
e árvores estão acima de '65 quilômetros por hora, já
os-ventos acima de 104 quilômetros por hora estão

,na classificação de "grandes estragos:', podem der
rubar casas, virar carros, postes; abalar estruturas de

prédios. Agora vejamos, em 2009 tivemos pão muito
raro, ventos que passaram da barreira dos 104 quilô
metros por. hora,' segundo informações coletadas, a'

culpa é-do El Nino que reforça a instabilidade natu
ral na primavera, mas sem ser alarmante, o aqueci-
mento global já. reforça tais eventos.

,

O maior indicativo que algo esta fora do normal
são os depoimentos de antigos moradores: "moro

aqui há 50 anos e nunca vi isso tão forte". Cuidar do
meio ambiente, evitar o desrnataménto.a caça, a po
luição dos rios, são medidas que fazem a diferença.
As árvores seguram um pouco a força dos ventos,
mesmo quando caem causam menos estragos que os

ambientes limpos de mata. Cada árvo_re em pé, tira,
da atmosfera mais 20 mil toneladas de gás carbôni-

,

co. [araguá do Sul não está livre dos eventos extre
mos da natureza e pode sofrer sérios danos se conti
nuar com. crescente desmatamento que se noticiam.
Seria muito ruim para todos, todas as vezes que o '

tempo se fechar com as "cumulusnimbus" (nuvens
de trovoadas fortes) no céu, termos que entrar em

porões e esperar o estrago. Além da falta de energia,
,

água (sem podermos usar as águas dos rios, pois es

tão'poluídos), riscos de doenças graves. Tudo gerado
por poluição e homens que 'caçam animais chaves

para o sustento da matá, que derrubam as árvores
.

e poluem os rios sem nenhum critério' de sustenta

bilidade. A natureza ainda está dando tempo para a

recuperação, mas logo poderá tornar o Sul do Brasil
um ambiente inabitável.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

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

.empresa contratante. Trocar de empresa apostar nos seus pontos fortes e trabalhar
,o Brasil passa P9�, um' período prós- pode funcionar apenas em curto prazo, juntas nos pontos fracos.

pera. O mercado aquecido intensifica a ,e os problemas podem até piorar,· se', as Ao antecipar as necessidades de mão

procura por mão de obra especializada. razões objetivas da mudança não forem de obra de seu empregador, o colabora-
'

Mas empresas e funcionários' tendem a bem analisadas. dor pode compará-las com seus ínteres
buscar novas oportunidades fora da ini- Os gestores também costumam com-

' sesprofíssionaís e preparar-se para apro
ciativa privada, perdendo a chance de partilhar dessa visão de' curto prazo. veitar as oportunidades que surgirem:
crescerem juntos e aproveitar melhor a Muitas empresas arriscam contratando Após reconhecer suas fortalezas, é hora

--

,

situação econômica favorável; novos funci�nários par� cargos impor-�eiden�ficar deficiências
.. Co� um pla-

, Quando as contratações aumentam tantes por nao querer lidar com ques-' no de açao estruturado e discutido com a

é normal o colaborador' se sentir atraído .fões internas. Muitas vezes consideram e' -esa, o profissional pode preparar-se'
pela promessa de melhores cargos, QU

'

que o candidato externo oferece mais para se 'transformar no melhor candidato
salários. Mas não são raros os casos de vantagens que c o interno, quando na .pàra a vaga que deseja,

'

pessoas que trocam uma situação pro- verdade a maior vantagem que trazem, "O mais importante é que emprega-
,missara por algo incerto sem,' analisar é que são desconhecidos. .dor e empregado 'sempre compartilhem '-

I bem a situação.
'

'_
'As melhores oportunidades muitas suas aspíraçõese descobertas. Transpa-

Entrevistas e o processo de contrata- vezes estão dentro da própria empresa. .rêncía e parceria permitem que ambos,

ção em, geral são muito positivos, mas Colaborador e empresa precisam conver- aproveitem o bom momento econômico
nem sempre refletem a realidade da sar para identificar o potencial de ambas, e que cresçam juntos.',

'
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PV e ,PPS falam

, ELEiÇÕES

,

"POLITICA-----------

, '

Todos- ai_nda são ca.nd�idatos
Partidos mantêm nomes até definição das coligações estaduais'

.,

I
l

I,;
,

l�. ".

Democratas é o único siglo no Vale com os nomes definidos: Pbvanello (esq.) poro estadual e Konell o federal

teso "Se a tríplice sair; tudo bem.
Isto não vai afetar nossas, pro
postas para a região", comenta o

suplente de deputado estadual;

.

\

postulante .à vaga. No próximo
mês o partido também deve
confirmar apoio ao candidato à

reeleição, Mauro Mariani, para a

Câmara Federal.
" Já para Pavanello, subir no

mesmo palanque do PMDB em

[araguá do'. Sul também não
será problema. "Fomos adversá
rios em 2008, a eleição agoraé
outra. Nós só temos objeção ao

.

Moacir Bertoldi, que quer cas- -

sar a prefeita, os demais inte

grantes étranquílo", afirma.

GIOVANNI RAMOS

Oposição no Estado' pode form'ar aliança
-- rr e ,PC do B lançarão nomes para a Câmara Federal e PR pode abdicar de candidatura

Jean pode ser único nome do PC do B

o suplente de deputado es
tadual Dionei da Silva deve ser
o candidato' do . PT à Câmara
FederaL Segundo o presiderite
do partido em Jaraguá do Sul,'
Ríolando Petry, a [ndefiniçâo é

para' a disputa na ssembleia

Legislativa. Os vereadores Justi
no da Luz e Francíso Alves são
os nomes mais cotados,

(/)
O PR também possui pré

� candidatos a deputado estadual

i e federal. O presidente do par
,� tido na cidade, Leónidas Nora,

prefere não falar em nomes,

mas adiarita que a sigla pode
declinar de .candidatura, de

pendendo das coligações. "Te
mos interessados em disputar o

pleito, mas podemos abrir mão
se for ° melhor pára' ã aliança
que fizermos", destaca.

O ex-presidente da Câma
ra, Jean Carla Leutprecht, po-

,

. derá ser o único candidato a

deputado federal do PC do B
no Estado. O vereador conta
que a sigla possui, conversas

com o PDT e PSB, mas o gru
po pode se unir a PT, PP e PR,

JARAGUÁ DO SUL

Faltando oito meses para
eleições, sobram candidatos
a deputado estadual no Vale

. do Itapocu. Lideranças de sete

partidos' . confirmaram, ontem

que possuem pré-candidatos.na
região. Para a Câmara Federal,
cinco siglas confirmaram no-

� mes na disputa.
'

� O excesso de candidatos na

� região, que poderia dividir os
-."._..--'�' - votos e prejudicar a todos, está

Sorti: \�candidatura, independente" na pauta dos partidos. Porém,,'
o discurso geral é, que a desis
tência de nomes só irá ocorrer

após a oficialização das coliga-

em altern t· os çôes estaduais. Os encontros

,

a IV\ 'r·egionais. dos 'partidos deverão
ocorrer entre o final' deste mês

O PV deverá lançar um can- e começo.de março.
didato a deputado estadual e O único partido 'que já defi
um para federal pelo Norte do niu sua participação nas eleições
Estado. A informação é do- ve- é oDemocratas, Segundo opresi
reador Amarildo Sarti, uma das dente da sigla na cidade, Carione
lideranças do partido na região. Pavanello, ele SaITá. para deputa
Segundo ele, 'os nomes, ainda do estadual, enquanto o secretá- "

não foram definidos, mas o in- "rio de-Administração e de Finan
teresse da executiva est-adual é ças da Prefeitura, Ivo Konell, que

-

de uma candidatura indepen- já foi deputado estadual, disputa
dente. '� candidatura da Ma- rá uma vaga à Câmara Federal.
rina Silva para presidente leva As composições de coliga-.
o PV .a posição de terceira ,via, ções estaduais devem afetar as

com, projetos alternativos 'às ,siglas em Jaraguá do Sul. Se a

grandes .coligações", comenta. "tríplice aliança, base aliadado
O PPS também promete lan- governo da Assembléia Legis

çar postulantes na região, mas:" lativa, for mantida, colocará

por enquanto sem mencionar' no mesmo palanque PMDB e'
·

nomes. Humberto Grossl, pre- .Democratas, adversários no
_

na disputa majoritária {govema- .

sidente da sigla em Jaraguá do ' município. dor e senadores) .não afeta a elei
Sul, afirma .que o partido pos-

' Para o presidente do,PMDB, ção proporcional (deputados),
· sui um projeto próprio e por Carlos Chiodini, a possível união

�

que
-

podem -ter projetos- diferen
isso não abrirá mão de candi-
daturas em benefício de outros

, candidatos.
.Os presidentes do PDT, PSB e

PTB não foram encontrados pela
·

reportagem para comentar os

projetos dos partidos.
.

BIh uma aliança estadual, "Es-
,

ses partidos já fazem oposição ,

a tríplice aliança e ,pQderão
continuar juntos para ganhar
mais força", comenta.

O diretório regional do PP
..

quer que o prefeito de Schro
eder, Felipe Voigt, concorra á

deputado estadual. O presi -

-

dente do partido em Jaraguá
do Sul, Ademir lzidorol con

ta ainda que a sigla na região
-tarnbém poderá apoiar o de

putado federal João Pizzolat
ti, de Blumenau.
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. Rodovias podem ter congestionamentos no fim de semana, quando maltes trabalhadores voltam das· praias .

.

' -, , .

SEGURANÇA

Volta para casa com
"

. -
-

f.
J

� "-
'" ,

'atenção .. nas estradas
Ideal é viajarna parte da manhã, diz PRF
REGIÃO

. Nesse fim de semana,'
. muitos veranistas de férias
nas praias retornam do Iíto
ral norte catarinense para as

.cidades do Vale do Itapocu. f\

- Parte das empresas da região
recomeça a atividade normal-

.

mente a partir. de. segunda
feira (11), além elas prefeitu-

, ras de Schroeder e de Jaraguá
do Sul que'reabrern, respecti
vamente, na terça-feira (12) e

na quarta-feira (13), Por isso
a previsão é aumentar o flu- rodovias, os radares de fisca
xo de veículos nas estradas lização flagram os infratores
federais e estaduais, tendo o que correm acima de 80 qui-

.

tráfego mais intensa' do que lômetros por hora, O valor da
os outros dias. multa,' varia conforme o per-

Para garantir uma viagem . centual de excesso. ''Até 20%
tranquila, de volta para.. a . os motoristas. pagam R$ 280
casa, o ideal é pegar a estrada: 'e acima de 40% o valor poder
logo pela manhã, De acordo passar deR$ 500", exemplifí
com. o inspetor da PRF [Po- cou o inspetor da PRF.
lícia Rodoviária Federal), de

.

Outra infração' muito co-
. .Ioinvílle, Sérgio Luiz da Sil- mum nas rodovias' é a ultra

va, os motoristas devem evi - passagem realizada em locais
tar as saídas das praias nos não. permitidos, Além de-colo
finais de tarde. ''Após as 15h, car em risco a vida de várias
o movimento é maior nas ro- pessoas, o condutor transgres
dovias'', enfatizou. E isso re-' sor da legislação de trânsito
quer mais cuidado e atenção deve desembolsar o valor. da
da parte dos condutores dos ,. multa de R$ 190. "Por isso
automóveis no trânsito ..

Com o intuito de disci -

.

.. plinar os motoristas quanto
ao limite de velocidade per
mitida a ser percorrida nas

ressaltou Silva.
.

A PRF também adianta que'
os 'condutores devem dobrar
o cuidado na direção em dois
trechos, que são considerados

"gargalos" para o' trânsito: "O
entroncamento entre BR-280 e

BR-l0l e o trevo de rotatória
do. Itinga, por onde passam as

pessoas quevem de São Fran
cisco e por ter muitos motoris
tas circulando de [oinville",
enfatizou o inspetor.

, "

.

\ '

Vende,se 1.500 blusinhas de
alcinha, 'tipo regato,do P ao GG.

Composição: 95% algodão e 5%
elastano.15 cores, Preço RS 6,80

·cada. fone:9969�9162

orientamos 'para manter- uma
.

direção. tranquila, com sinto
de segurança e muita atenção.
E ultrapassar somente nós lu-

gares 'permitidos e seguros",
'

_

Defesa Civil do Estado alerta
-

'
.

população do Litoral Norte
REGIÃO
.' ADefesa Civil do Estado aler
ta a população do Litoral Norte'
catarinense sobre os possíveis

, alagamentos e deslizamentos de
'terras por causa das fortes chu-.
vas que devem acumular mais
de 100 milímetros de água até

domingo (10). Nas demais' regi
ões, o volume será. menor. Essas
informações correspondem ao

boletim meteorológico do Centro
de Informações de Recursos Am
bientais e pe Hidrometeorologia
(Epagri/Ciram), de Florianópolis.

De acordo com as recomen

dações da Defesa Civil do Está-

do, à população deve ficar atenta
a qualquer movimento de terra

ou rochas próxinias às casas, e

inclinações de postes e árvores.
Em casos deemergências, os mo

radores acionam a Defesa Civil

municipal no. 199 OÚ o Corpo de
Bombeiros, no 193. Se houver

granizo, é recomendável ficar em

lugares cobertos e não usar equi
pamentos elétricos ou 'telefone
por Causa de raios e relâmpagos.

'Ainda segundo a meteorolo

gia da Epagri/Círam, depois das
enxurradas previstas para o fim
de semana, 'uma frente fria deve

atingir Santa Catarina.

.
'

Pagamento das dívidas deve
ser efetuado até o dia 30
BARRA VELHA'

OS moradores de Barra Velha,
tem prazo até o próximo dia 30

para efetuar o pagamento das

contribuições de melhorias de'
calçamento e de asfalto atrasados
a Prefeitura pelo Refis (Programa
de Recuperação Fiscal). O valor'
total dos débitos é de R$ 3 mi
lhões. A expectativa é renegociar.
fité 3.0% desse montante .

,A quitação à vista, tem des
conto de 60%. O pagamento tam

bém pode ser parcelado em.três
vezes, com descontos de 60%

'

-,

no valor da multa. Peva liquidar
os débitos em seis pr�stações, o

co�tribuinte ganhará redução de
40% sobre a pena e 50% de des
conto nos juros. Esse programa
beneficia moradores, comercian
tes e empresários.

O Refis prevê que as parce
las de pagamentos 'não devem
ser menores do que R$ 30 por
Inês para as pessoas físicas e

de R$ 50 aos jurídicos. No má-
'

ximo, em dez prestações os

devedores podem renegociar a
...

liquidação das dívidas .

'��') ESCOLA iÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
informa:

MATRíCULAS ABERTAS!
CURSO' TÉ'CNICO EM ENFERMAG'E

.

- período noturno -

INíCIO DAS AULAS: 01/02/2010

-..; Sem taxo de matrícula.

-..;! Primeiro mensalidade em fevereiro/201 O
r'

-..; Valor do mensalidade: R$295,OO Ipnm pagamento
. uté o doto do vencimento).

. -..; Material didótico fornecido pelo escola e. induse no mensal idO'

v Convênios poro estógios remunerados.
-

ESCOLA E ,CURSO REGISTRADO NO MEC E -AUTORIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL ,D
Parecer autorizativo 393/20'03, Acesse: http://portal.�ec.go.v,bri�istec clique em censul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dizem por aí que um, jovem empresário
todo alinhadinho, cheio de lábia e pose, te-·
ria recebido o apelido de Cesar Cielo. Todo
cheque emitido por ele chega ao banco e

"nade". É o que dizein as línguas.feri'nas.

LEITOR FIEL
o leltnr fiel de hoje é o gente boa
Samir Matos Oliveira. E.le é outro

amigo que acompanha a' coluna
.. 'todos os dias para Iicur super an

tenado no que acontece de mel hor
em nossa região.

"
.

A mulher ou amo,
.

ou odeio; com .

, elo nõo há uma

. tercei�o hipótese"SENECA .

I
I.

'I

FOFOCÓDROMO
No começo do ano, um empresário

muito conhecido, na cidade, como

sempre faz nos finais de semana, foi
se exercitar com sua bike pelas ruas

de Jaraguá. Pedalava ele descontra
ído, Sem camisa, queimado do sol,
quando foi surpreendido por um ato
inusitado. Duas figuras, no interior
de um carro em movimento, atingi�
ram as costas do ciclista 'com uma

câmera de bicicleta. Pensei? Além do
susto, o atleta teve que dormir uma
semunu de bruços .. Pode?

-SOCIAL--------
. .

Os corretores do' Imobiliário Ja�dim, .mego, 'Timbó, Eu, Rodrigo;
Jonatan e Helton, durante festa de confraternização.

.

- �

,
.

f'-------------.

,NAS RODAS'
• O engenheiro Cesar Rocha,
presidente da Fujamo, já está na

área. Deixou o chinelão de lado
e' já começou a elaborar projetos

.

, para sua secretaria, �ma das mais
organizadás do paço municipal.

• Chico Piermann vai movimentar
o domingo na london com o shaw
nacional da dupla sertaneja ,Alex
& Willian.

• O amigo César Pmdl, ri esposa
'

Alessandra e a
I

prole continuam
curtindo 'as férias em Piçarras.

ONDE COMER
BEM EM JARAG'UÁ
Na Estação do Tempo. A casa possui um

dos melhores rodízios de petiscQs. Horá
rio de ate.ndimento: após as 17h30min.

Conferir os novidades do
choperia Snlcon, no

Shopping Breithoupt .

.:

, Casal de
namorados Gediéli

. Toporosky e Carlos
Eduardo Schmidt
no réveillon do
Parador Estaleiro,
em Balneário
Camboriú

O médico Dr. Antonio Beleza e suo Daniele, o 20 grous
abaixo de zero, no Central Park, nos Estados Uilidôs

.
'

�I Ainda ecoa pela urbe sorrl� o
.

réveillon privê do bonito apartamento
, do Moacir e Rosôngela Schmitz,

.

em Balneário Camboriú.

Katiane Bruck checando todos os

detalhes para. comemoro r seu niver no

dia 19..

II Zeca e Eliane Rausis continuam em

Balneário Barra do.Sul, recebendo-amigos
na casa de verão, do jeitinho que eles
gostam: com muito churrasco e loiro

.

gelada.

íl/l Rolf Marquardt, sempre simpático,
pagou rodado de cerveja na quinta-ferro

.

no Mr. Beef.

iii Rodrigo e André, os bambambãs da
.

Subwa� serão capa da revista do site Moa
Gonçalves, em março. A d4pla festeja um

ano de sucesso da casa em Jaroguá.
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ��:S,'elFU"!"On

, �

- Vocêacha que 2010 será melhor?
- Melhor que o quê?

-

'Ói-
- Que 2009...

.

-' Como é que eu vou saber! Não sou o Nos-
tradamus, pô!

I
,

.

- Nossa', que grosseria, só fiz uma pergunta ...

- ,É que você vem sempre com essa história,
não vê que estou ...

- Mas você está jogando videogame!
- Sim, e daí, preciso me concentrar... Eu

nunca cheguei nessa fase .. :

- Mas você acha ou não acha?
.-" O que?' ,

- Que 2010 vai ser melhor?
-. Cacete ... @#$#@$%$#.··$

.

-. Nossa, você está insuportável, não posso.
nem perguntar nada que ...

- Não, não amor, é· que morri no jogo ...

,

- Ah tá Sei ... '

-

- Sério Putz, quando será que vou conse-

guir chegar. nessa fase de novo?!
- Poxa, você chega em casa, come, conversa

quinze minutos comigo e passa o resto da
noite no videogame, sacanagem...

. r

-.Não desvie o assunto, você queria falar so

bre 2010...
'

- Agora não 'quero mais falar sobre o futuro,
e sim sobre o passado, quanto tempo você
já perdeu nessa porcaria de videogame ....

,
- É sempre assim, qualquer coisa que acon

. tece você culpa <;> videogame ...

<

-,Você não é mais criança, têm 40 anos, nem

o Jr. joga mais isso ...

-' O [r. está na fase de urría negação da ado
lescência, porisso se afastou dos jogos ...

.

-, Sei ... ,

- Sério, você não viu aquela reportagem no

Fantástico?
- E você, está em qual fase agora?
- Sei lá!
- A de gatão de meia idade é que nãoé, pois

está cada vez mais descuidado ...

-' Nassa, mas o que é isso, uma metralhadora

giratória, cacete ...

- Não, não, é que agora eu "vou começar a

dizer tudo o que penso, chega de" esconder
as coisas ...

,

'

- Ah, já entendi...
- O quê?
-

.

Estamos na era das trevas, TPM futebol
clube ... _

,

,
,

- Que isso! Olha o respeito!
.

- Espera aí amor, não precisa chorar, era

brincadeira ... ,Não falei por mal. ...

-' Você não me respeita <t,;.

.'-_ Está bem, está bem Desculpa ... Vem cá,
me dá um .abraço e um beijo ...

-' Não.
- Não faz assim, .sem manha,'vem cá, dá um

abraço no maridão ...

-Não!
- Como' não? Vem cá que te encho de beiji-

nhos ...

- Só se você responder...

- O quê?
- 2010 será melhor?

"

VARIEDADES---'-----'------'----�

Vida de,Garota
d,e Programa

o filme' mostro 5 dias no vida de
Chelseo, . uma garoto de programo· de
luxo' que atende clientesda alto socieda
de de Manhattan. Elo acho que tem suo

vida sob controle, mas quando você está

num, negócio onde conhece pessoas, nun

ca se sobe quem encontrará pelo frente.

'Detalhes, inéditos'

�d�e�!�?u� ���.
cado sobre Senna. No livro há fac-símiles
dõ certificado de batismo ,do piloto;, do
boletim do provo de admissão no Colégio
Rio Bronco; um telegrama do presidente
do Brosil, enviado após (> GP do Ingla
terra em 1991; e réplicas doscartões de
três campeonatos mundiais. Entrevistos
exclusivos completam o livro.

NOVELAS

. CAMA DE GATO
Gustavo solvo lião e Rose fico furioso com o

ex-marido. Gustavo mondo Tião embbra de suo
'

coso. 'Rose e Gustãvo amparam Tarcísio, que se

queixo de tontura. Dr. Montanari teme que o

resultado do cirurgiQ tenho problemas devido
00 Incidente e Gustavo e Rose ficam apreensi
vos. Sólon tento ensinar Taís o sambar e Geno
veva observo os dois. Fiasco acredito que �ua
pretendente é Suzana e o convindo poro sair.
Gilvônia assiste ao' OVO e reage furioso 00 ver

Sélon e Taís juntos. Verônica dá dinheiro poro
Adal.gisa e ,elo confirmo suas suspeitos 'de que
Juvenal é filho de Severo. Verônica demite Ju
venal e invento- um-motivo poro Gustavo acatar
suas ordens. Rose discute com Gustavo por ter
acreditado em Verônica e não ter dôdo chance

poro Juvenal se defender. Juca aviso Bené que
o plano deu certo: Verônica ameaço se vingar
de Juvenal se Severo contar o que sobe sobre'
elo. Verônica pede o Heloísa que o ajude em seu

plano poro afastar Rose e Davi de seus cargos
no Aromas. Rose e Gustavo veem Severo e Verô
nica irem embora com argumás mnlus. Gustavo
sofre com o que Verônica diz o ele e Rose fico

desconfiado.

CARAS E BOCAS
O resumo não foi divulgado até o fechamento
desta edição.

Jorge tiro satisfações com Miguel por couso de
Luciano e o médico fico irritado com os acusa

, ções do irmão. Ingrid e Leandro separam os fi
lhos e ficam tronstornados com o discussão dos
dois. lrigrid não aceito os ofensas e as ameaças

. .

que Jorge foz contra Miguel. Luciano converso

com Tereza e Louro sobre o brigo que teve com

o namorodo. ,Betina fico nervoso 00 marcar um

encontro c�m Carlos. Heleno se arrumo poro ir à

produtorn e Marcos impõe que elo se alaste de
seus amigos do mundo do modo. Eles acabam
discutindo e Heleno pede que Marcos não o faço .

'escolher entre os amigos e ele. Jorgé observo
Luciano e Tereza saírem do prédio poro passear.
Luciano pede poro Tereza não deixar de cuidar
de si poro ficar com elo. Ariane explico poro Leo
e Lívia sobre o que será feito no hospital du
rante o lnternnçêe de' Morto: Helena aviso que /

vai visilQr Sandrinha e AUce insiste que Bruno
os acompanhe. Isabel comento com Ricardo
que Lucianà sempre foi o preferido dós pa'is em

coso. Ellen fico furioso 00 ver Isabel no sole dos
médicos e os duas discutem ..

PODER PARALELO
Não há exibição.

BELA A FEIA
Não há exibição.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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Ora.-Márcio e o filho Leonardo presentes no fonnatura de Everton Luiz de Luca, em O�ontologia .

pelo Universidade Estadual de Ponto Grosso, em companhia dos pois do formando

.

O marido Wilmar. e o filho Guilherme, mondam os

pa.rabéns para Rosane pelo seu aniversariá
.

i
I
I
I
I
I

- I
!

I
I
I
I
I
I
i
!
!

I
!
J

i .

I

Ve:.íCULOS'

O pilotoJaraguaense Don Riçardo, 'desejo um ótimo anó de 2010 a todos os amigos e patrocinadores

Morgana comemorou
idade nova dia 20 de
dezembro. O marido
Joni Carlos e o filho

Matheus desejam
felicidades

Parabéns para Salete Szlrkewsld que trocou idade no

tlia 23 de dezembro. O noivo Adair desejo felicidades!-
- --- _.

".

3275·0045/3275·1055

*Os valores silo sem troca .IHOI)OsI3 sujeito a aprovaçao --- .... -- ...----- .. ----- TEMOS MUITO MAIS OP OESH! CONSULTE-NOS -------------------
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'Sobrado Czerniewicz - 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.

, 1.
!

"Geminado no Joao
Pessoa, com 2

quartos, sala, C,2Z,
, 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 c/i 00m2 de área

consn terreno c/360m2, ao lado da

Impressul. Valor R$ 180.000,00

Casa nova amizade - 1

surte, 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia.
Garagem, área de festa
com ,churrasqueira R$
199.0ÓO,00 à vista ou

entrada de R$
105.000,00 + 60
parcelas com á
construtora.

VENDE-SE LOTE NO

JARDIM FRANCISCO

(Centenário). 466m2.

R$' 90.000,00

RESIDENCIAL ASPEN

Aparta�entos em ,Çons�rução na Vila Nova com

com Area Privativa de 100m2, com 1 suíte, 2
.

quartos, sala de, estar e jantar co�n sacada e

churrasqueira, cozínha, bwc social, área de

serviço, +,2 vagas de garagem. PREÇO: R$
169.000,00 ou entrada mais parcelamento

Apto Centro cf 1 suíte + 1 qto, bWG,
lav., lav. e COZo semi-mobiliado, sala e

sacada c/ chur., 1 vaga gar.
R$ 158.000,00

.

Champangt c/ t suite cl sacada, 2

qtos cl sacada, mezanino, COZ, lav,
salas, lavabo, jardim de inverno, gar
p/2 carros, acab em massa corrida,

•

gesso, entro pi split, porcel, etc.
Valor R$ 260.000,00 negociavel

PLANTÃO LOCAÇÃO 9994-5662

Cad. 11003·
Centro· • Apto
com 1 sufie
c/hidra,2

SALAS COMERCIAIS:
,

Cod. 120Q4 - Centro Sala com aprox. 40,OOm2 -

400,00

'Cod. 12002 - Centro - Sala comercial c/72,OOm2 c/BWC-
,

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

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

G.ALeÁº.�
Cod. 13001 - Baependi - Galpão com aproximadamente

732,38m cf BWCs. ( consulte-nos)
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'3275.9500
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415

3371.8818.
,

Shopping Breithaupt - 2° piso

. 9658.6786 - Plantão de Vendas

Rua- Florianó
o Edifício:
- Porlão e porteiro eletr.
- Espaço gourmet
� Area de festas
- Piscina
-Acedemie
- Playround
- Areas sociais entregues·
decoradas e mobiliadas.

o Apartamento: .

- 3 suítes
- Sala de estar/TV
- Sala de jántar
- Cozinha c/ copa
e churrasqueira
- Area de serviço
- 2 garagens

LOCAÇAO REStDENCIAL
.

•
.

.

- Quítinete Estrada Nova R$ 330,00
..

• Ed. Liliúm (Vila Lalau - próx. Maris(1) R$ 420,00
- Ed. Manacá, Centro - fundos Museu WEG R$ 430,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasília - próx. Lojão da Vila) R$
440,00 cí condomínio.
- Ed. Dom Emílio _. próx. DELLÀNO R$ 5.00,00
02 QUAf{TOS: ,.•
,_

-

-, � ,

- Apto São Luis (Próx. Arroz Urbano) R$ 430,00
- Apto Ilha da Figueira, próx. Brasão R$ 450,00
- Apto Chlcode Paula R$ 490,00
- Ed. Jardim das Mercedes (Vila Nova - próx. Beira Rio) R$
500,00
- Ed. Centenário(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.Centro Vida) R$ 560,00
.

- Ed. João Batista, Ilha da Figueira R$ 560,00
- Ed. Caliandrg_(Vita Nova) c/ cozo mobiliada R$.580,00
- Ed. Astral- Ilha da Figueira, próxürasão R$ 580,00
- Apto Schroecler - Centro R$ 600,00
- Ed. Amaryl!is(Vila Nova - próx. Pan.-Via Pão) R$. 600,00

.

- Ed. Hass, Cent.ro - próx. Hosp.São José R$ 630,00
• Ed. Erica - moblliadc R$ 630,00

'

- Ed. Magnólia· centro, rua do terminal R$ 650,00
'- Ed. sunnower - Nova Brasilia R$ 650,00

- Ed. Tulipa (Centro-Prox. Beir? Rio) 1 suite, sacada cl

, currasq. R$ 700,00
- Ed. Mont Vermont - próx�olégioAlberto Bauer R$

.

730.00·
- Ed. Ma Alice - Ilha da Figueira, próx. HOMAGO, SEM!
MOBiLIADO R$ 850,00

•

,:9l.�.�IJtt9�::b, ,:.� ',.
.

- Apto Vila Nqva R$ 500,00
• Ed. Cézanne - Barra,próx. Malwee R$ 600,00
- Ed. Barte I (Vila Lalau, próx. rodoviária) R$ 620,00
- Ed:-Astral-lIha da Figueira,.após Brasão R$ 630,00
- Ed. Fragata (Jaraguá Esquerdo) R$ 650,00
- Ed. Hilamar -Ilha da Figueira R$ 650,00
- Ed. Vitória Régia - Vila Lalau R$ 650,00
- Ed. Bela Vista (Víla Nova - próx. bar do Oca) R$ 670,00'
- EeL João Batista (Ilha da Figueir'a) R$ 650,00
- Ed. Suellen(Amizade � próx. Canarinho) R$ 680,00

- Sal cml Chico de Pauta- 30m2 R$ 500,00
- EeI. Rebello(Centro) R$ 700,00 �.

_ Ed. Íower Center Sala 307- TODA MOBILIADA R$ 850,00
- Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx. pano Via Pão) císuíte. R$ 700,00 .

Ed I b II C t
.

V d
.

R I R$ '780 00
,

•.. -saía comI. (Nereu Ramos - próx, semátaro) cí aprox. 100rn2
-

. sa e a - en ro, prox. er· urelra aque ,'.;
- Ed. Amaryllis - Vila Nova, próx. Via Pão, COM COZo

"'�c/mezanino. R$1.000,00

-MOBILIADA R$ 800,00'
-

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

- Casa alv Rau - mobiliada R$1.500,00
.

- Casa alv Rua Marina Frutuoso - 04 quartos R$ 1.800,00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00

LOCA ÃO COMERCIAIJ ....., '. :.. '�:'" .

� Sala cnuCentro - Rua preso Epitácio Pessoa, em cio:a
VIACRED R$ 480,00
- Ed. MarkétPlace· Sala 508. R$ 480,00

.- EeI. Aríon, Centro, próx.veroureira Raquel R$ 800iOO
- Ed. Dinael- mobiliado R$ 800,00

1- Ed. Barcelona - APTO NOVO, Vila NovaR$ 900,00

• Salacml Av. Getúlia Vargas R$1.500,OO
- Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00

• Apto Térreo ( Centro - Prox. registro de Imóveis) piscina,
QII'�",""ml'1IiI"""/MI'I,U�"lm�i"")lrJiI"w'Wfdl(lirIM9IIífflilQfH��ldw,mp'�II�I��fhUfIh.II�41·I'I!�m"�JII�churrasqueira. R$ í .200,00

.

1,1�111l ;ISJj,,�lm,,��j,,�WI./íl,:Wf,�... ,!fIHffIU.�!q.lI!cfJliwl'/UHII. �Wulld!UWj !$ml$Un,�,l�i�iMi",.,."! J.i/ •

- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,OO - Galpão Barra ( fundos Ciluma) Termo com 5.000m2 R$
5.000,00

- Casa geminada Santo Antonio cí 1 quarto R$ 280,00
-

I
sa madeira Tifa Martins R$ 450,00

- Ca alv ao lado DG da WEG, cí 2 vagas garagem R$
550,00

.
- Casa madeira Servidão Ipê Roxo, Rio Molha R$ 600,00
- Casa mista Vila-Lalau, 04 quartos R$ 700,00 .

- 2 terrenos Barra do Rio Molha � ao lado da prefeitura. R$
300,00 cada.
- Terreno (Chico de Paula, próx Geração 3000) c/ aprox
.350m:?. R$380,00

.

-Cª�aalvVjlalalau:03Qrtos,coz.mobiliaelaH$770,00 - Terreno( Ilha da Fig. - próx Brasão} 3 mil metros R$
• Cas? alv Centenário, suite + 02 qrtos, COZo mobiliada R$ .1.000,00
780,00 - Terrenos (Víla Nova - próx Fórum) cf 1.807m2 e 2.200m2

_

- Sobrado alv Chico de Paula -02 quartos' R$1.200,OO R$1.200,00 e R$1.400,0,0..
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GIRASSOL 'IMÓVEIS
.

(47) 3371-7931
. PLANTÃO DE VENDAS

.

Rua CeI. Ftocópio Gomes de Oliveira, 654" Centro. ,9955-4774
Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

.

.
.

. TERRENO: Loteamento Boulevart,
próx. ao Champagnat - Lote cf

3.060m2. R$ 700.000,00 - 50%
de entrada e saldo parcelado

Cód. 3166 - Loteamento
Boulevart, próx. ao Champagnat.
Lotes cf 248,75m2. A partir de

R$ 115.000,00

Cód. 1186 -

Casa(sobrado)
np bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart, com

250m2. Tem 4

i quartos, 2 suítes,
.

A banheiros e 2
.

vagas na gar.
R$ 700.000,00

Apartamento prox. a Unerj.
Residenciallmigraríte, .corn 2

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

CÓD. 1115 - Imóvel no Bairro
Estrada Nova, Rua: p94 Felix Richert
nO 225 - com 3 dormitórios sendo 1 .

.

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

.- Côd. 1255 - Casa no

bairro Amizade, próx. ao'
Salão Amizade. R$

.

165".OOO:Óü:'·'
'

a Verdureira Raquel com 1
.

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

Cód.2108 Casa no bairro Ilha da Figueira.
com 3 dorm.,e demais dependencias.

R$150.000,OO aceita casa em Tubarão!

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

.

Ótimo para prédio. R$ 300.000,00

.)
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faça. AQUI seu

. financiamento
imobillário,
empréstimo'
consignado

'

e agora também
.: Consorcio Imobiliário!

r"'t"'�, ", ��"I;l.l,'\�,;:.I,�,\, .. �"" ....

I CASAS
I'

Barra do Rio
Cerro +casa alv,
160m2• Terreno
325m2.

, R$ 170.000,00 "

_ casa geminadQ 76m2,
R$ 108.000,00

Vila Lalau -

/

'

'casa alv.
150m2•
Terreno 460m2•
R$ 315.àbo�00

��
REF 2804 _ Jaraguá Esquerdo

_ casa alv. 200m2• Terreno
450m2, R$ 350.000,00

.:

REF 2801 -Ilha da Figueira _

casa alv. 92m2• Terrenó 476m2•
R$ 130.000,00

'

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

REf 2817 r-: tlha da Figueira _

" casa alv. 110m2• Terreno
548,25m2• R$ 395.000,00

REF 2814 - Jaraguá 99-
casa alv. 60m2. Terreno
350m2 .. R$ 105.000,00

\
�� �I ,�,,�, \�,"� .,_�, ,�\ ,�,�_" '" ,,,-,,. _" ,UI"'" I _" _

APARTAMENTOS

, i .

f

Barra do
'

Rio Molha
Ed. Órion -.

apto
73,7m2• R$

'170,000,0
REF 1189 - Centro - Ed.

Domingos Chiodini - àpto
156,18m2• R$175,000,00 '

Ed. Marina Frutuoso
.; apto 120m2, R$

179.000,00

Czerniewicz - Ed.
Suelen - apto 95m2•

'

'R$ 150.000,00
Dianthus -- apto 120m2,

R$ 320'.000,00

"

REF 1244 _ Vila Nova REF 1248 ., Vila L�'nz,i
_ Ed. Normandia -

- Ed. Moradas da
.

apto 74m2. R$ Serra» apto 97,59m2•
138.qOO,oo R$ 175,000,00

,,'
"
I
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,

·IMOVEIS
•

Empreencímentos Imobiliários

<

'Rua Guilherme Dancker, 161 • Sala 3

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

.

LIGU,E: 3372.16,16
'Plantão: 4,'9107.1988
atendimento@megaempreendimentos�com
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,

IMOVEIS..,.----�-�-

VENDAS
PLANTÃO'

8431-1122 - Rejane
.

9905-0699 - Keli

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

Sábados e feriados plantão;

rejane@atlantaimoveis.com
www�atlantaimoveis.com.

, '..
'.

1l,esidendal J\foMN«1
,,,,,,;.,,, .,

.
COMUNICADO:
Estaremos de férias a partir do dia

21/12/09, retornaremos dia 05/01/2010.

Ref: 2351 - Vieiras - Apartamento (n0301) com 2
dormitórios, bwc social, sala e cozinha integradas,

sacada com Churrasqueira, área de serviço. 1 vagá de
estacionamento, R$ 118.000,00

Ref: 2376 - Jaraguá
Esquerda - Apartamento
com 1 suite. 1 dormitório,
bwc social mobiliado,
sala de estar e jantar, sacada
com churrasqueira. cozinha
mobiliada, .

.. área de serviço com sacada,
. 1 vaga de garagem.

EttTRADA + FGTS +
.

FINANCIAMENTO
BANCÁRIO .

.
RS 160.000.00

�-,

. f� .. 1�'1.
--,:R,ef: 2368 - Vila Lalau - Apartamento c/ 2 dOFlllitór'ios,

. 'bwc socrat mobiliado, cozínna mobiliada, sala de jantar/
esta;..s�cada,c/ chur.a, área de serviço cf terraço. 1 vaga
,i .",�, t:tli.ssta"Cionamento.coberto. R$125.000,OOf.:.?;..

Resideltatd Recanto d« 9lhá

Ref: 2377 - Ilha da

Figueira - Apartamentos
'no 303 e 403 com 1

suite, 1 dormitório,
.

espaço web, saía 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

. rl�ltcial3«ustino 91""'.
.

I

Ref: 2378 - Vila Nova - Apartamento com 2 dormitórios
.

• mQbiliados: sala de estar II jantar. bwc social, 'sacada
com churrasqueira, cozinha mobilida. área de serviço, j

vaga de garagem. R$155.000,OO

ReI: 2362 • Barra do Rio Cerro - Apartamentos com 1

suíte, 2 dormitórios e aptos com 2 dormitórios, bwc
social, sala de jantar e estar, cozinha, área de serviço, 1

vaga de garagem. RS 110.000,00 á RS125.000,00

Ref: 1593 • Casa Geminada - Ilha da
Figueira

tot. Malibu _ Casa com 1- suíte, 2
dormitórios, bwc social, sala de

estar etantat copa, cozinha, área de

serviço, 1 vaga de garagem.
R$ 144.000,00

Casa - São Luiz
- .Casa em

'

alvenaria com 1
suíte" 1 _

. dor�táriõ:i;;'}:::!
, ", :" '��.�<;-;J.�� -,,::' �i_".:

>,' (reversIYél'}'�bwc
:�soGial, 2 salas,

.......--------.......---..

cozinha, .área de

serviço, ãrea de,
..

festas, garagem.
R$_210.g00,oo

.

r
I

í

Ref: 1591 _ Sobrado Comercial - Vila Lalau Piso

Superior: 1 suíte, 4 dormitórios, 2 cozinpa, bwc
social, sala de TV. Piso Inferior: 'SàJ��corTÍercial
sala, garagem, bwc. R$ 520.0ooiôn.�;;• � .'::'f., ,_

..

.:";��..� .

..,';Jl' .•

Ref: 1587 • solj�J6-Vila Nova .

.

Parte Superior: 1 suite master com closet + 1 suite + 1 .dormitório.
todos com sacada, sala com mesanino. Parte Inferior:
sala de estar e jantar com lareira, sala de TV, lavabo.

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

bwc social e plscina. R$ 980.000,00

Ref: 1582 • Casa em Massaranduba - Casa no Bairro

Campinha, 1 km do trevo proncipal de Massaranduba.
Com 1 suite, 2 dormHarios, sala 'de Iv, sala de íantar,
cozinha mobiliada, lavabo, área de serviço mobiliada,

churrasqueira, garagem para 2 carros. R$ 300.000,00

Ref: 1531 - Sobrado Geminado - Amizade
.2 Geminados com 3 andares. 1 suíte, 3

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

. R$ 235.000,00 cada uma.
.

Sugestões de presentes para
o Natal:

Para seu inimigo, perdão.
Pará um oponente tolerância.
Para um amigt;J seu coração.
Para um cliente serviço.
Para tudo caridade.
Para toda criança um

exemplo bom. Para você
respelto.

FEL/ZNATAL

E: UM ÓTIMO ANO NOVO!

��t (, que. deseja c/equipe
.

ATLANTA IMÓVEIS!!
Nesidendal ]tfatheus

Ref: 2388 - Amizade- Lo! Champagnat - Apartamentô
com 1 suite mobiliada com sacada e banhei'ra de hidra -

massagem, 2 dormitórios, sala de estar e jant!lr, bwc
social, cozinha mobiliada, área de serviço, '2 vagas de

garagem (urna atrás da outra). R$ 220:000,ao
. '".

Residencial Don eetlle#,.> 4<.'.:i� .

':�-:-r�:;�
.,S;. '

Ref: 2249 - Centro _."

Apartamento nO 1 02 � ,

(Frente) com 1 suite, '"
,

2 quartos, bwc' sociaC
sala de-estar, sala de .

jantar com sacada e :_,____,
churrasqueira,
cozinha, lavanderia, 2. -i,

vagas de garágent�'"
.

RS 176,050,00'
"

Re': 1580 _ Casa Vila Rau -Lot Grutzmacher -

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

va,gas de garagem.,:..
.

R$ 205.000,00
.

Ref: 1588 - Casa Geminada - João Pessoa
Resid. Grabiel!l- Casa geminada com 2

dormitórios. sala de estar. cozinha, área de .

serviço, 1 vaga de garagem. RS 108.000,00
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDAS

PLANTÃO'
8431-1122 - Rejane

·

9905-0699 - Keli

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

Sábados ª feriados plantão:

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlantahnoveis.com.

COMUNICADO:
Estaremos de férias a partir do dia

21/12/09, retornaremos dia 05/01/2010.

ReI: 2351 - Vieiras - Apartamento (n0301) com 2
dormitórios, bwc social, sala e cozinha integradas,

sacada com churrasqueira, área de serviço. 1 vagá de
estacionamento, R$ 118.000;00

"

Ref: 2376 - Jaraguá
Esquerdo - Apartamento
com 1 sufte, 1 dormitório,
bwc social mobiliado,
sala de estar e jantar, sacada
com churrasqueira, cozinha
mobiliada,' .

área de serviço com sacada,
i ,vaga de garagem.
ENTRADA + FGTS + '

FINANCIAMENTO
BANCÁRIO.

, R$160.000,OO

I:

. 1:: ' :' \-�
- ,:R.êf: 2368 - Vila Lalau - Apartamento c/ 2 dormitórios,

, bwc social mobiliado, cozinha mobiliada, sala de jantar/
.

estar,.sacada,c/ chur.a, área de serviço c/ terraço. 1 vaga
,

,_, ::�, âliestâcionamento,coberto. R$125.00Cl,OQ":.;; "

Residencial Recanto da !Jlha.

Ref: 2377 - IIh'! da
, Figueira - Apartamentos

nO 303 e 403 com 1
suite, 1 dormitório,

.

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

churrasqueira. bwc
social, ampla área de

serviço, 1 vaga de

garagem. R$: 139,900,00
á R$149.900,00

Ós:

ReI: 2362 - Barra do Rio Cerro - Apartamentos com 1
'suíte, 2 dormitórios e aptos com 2 dormitórios, bwc

social, sala de jantar e estar, cozinha, área de serviço, 1

vaga de garagem. R$ 110.000,00 á R$ 125.000,00

ReI: 2378 - Vila Nova - Apártamento com 2 dormitórios
.

. mQbili<idos; sala de estar é jantar, bwc social, sacada
com churrasqueira, cozínharnobãida, área de serviço, j

vaga de garagem. R$155.000.00

Sugestões de presentes para
° Natal.:

Part1;.seu inimigo, perdão.
Para um oponente tolerância.
Para um amigo seu coração.
Para um cliente serviço.
Para tudo caridade.
Para toda cnança um

exemplo bom. Para você

respeito.

ReI: 2388 - Amizade- Lot Champagnat - Apartamento
com 1 suite mobiliada com sacada e banhei'ra de hidro -

,

massagem, 2 dormitórios, sala de estar e jantar, bwc
,

social. cozinha mobiliada, área de serviço, '2 vagas de
garàgem (uma atrás da outra). R$ 220:000,00

,�_

FELIZ NATAL

E-U_M ÓTIMO ANC) NOVO!

:�J:o que deseja a equipe
ATLANTA IMÓVEIS!!

Ref: 2249 - Centro,-.,
Apartamento nO 102·;; ,

(Frente) com 1 suíte,
.

2 quartos, bwc' social,
sala de. estar, sala de '

,

jantar com sacada e �,
, churrasqueira,

cozinha, lavanderia, 2 .

vagas de garageõ:t"··:·
"

RS 176.050,00
.

Ref: 1580 - casa Vila Rau -.LQt. Grutzmacher
Casa com 1 suíte, 2 dormitórios, bwc social,
sala, cozínna mobiliada, área de serviço, 2'

vagas de garagem ...•

'
'

R$ 205.000,00- ;.

,

,

Ref: 1593 - Casa Geminada - Ilha da

. .Figueira.
Lot. Malíbu - Casa com 1· suíte, 2
dormitórios, bwc social, salá de

estar etantar copa, cozinha, área de

serviço, 1 vaga de garagem.
'R$ 144.000,00

,

J

'/

t
'

ReI: 1591 - Sobrado Comercial - Vila Lalau Piso

Superior: 1 suíte, 4 dormitórios, 2 cozinha, bwc
social, sala de TV. Piso Inf�rior: -Sâl�r<Gor_n'ercial
sala, 'garagem, bwc. RS 520.000iôQ_::

'�:/:�::

Ref: 1587 - Sob�ií6 Vira Nova ,

Parte Superior: 1 suíte master com closet + 1 suite + 1 .dormitório,
'

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

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

bwc social e piScina. R$ 980.000,00

Ref: 1582 - Casa em Massarandúba - Casa no Bairro
Campinha, 1 km do trevo proncipal'de Massaranduba.
Com 1 suíte, 2 'dormitórios, sala de Iv, sata de jantar,
cozinha mobiliada, lavabo, áreade serviço mobiliada,

churrasqueira, garagem para 2 carros. R$ 300.000,00

Ref: 1531 - Sobrado Geminado - Amizade
2 Geminados com 3 andares. 1 suíte, 3

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

'R$ 235.000,00 cada uma.

I

i

:1

Ref: 1588 - Casa Geminada· João' Pessoa
Resid. Grabiela • Casa geminada com 2

dormitórios. saia de estar. cozinha, área de '

serviço, 1 vaga de gafagem. RS 108.000,00
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imobiliária' 'Engetec
Plan ão:

8447-9319 I 8412-4712, (47) 3370-0919

Re157 - Nova'Brasília - Lavação cf
equipamentos, R$ 55.000,00

REF085 - CHAMPAGNAT - Apto no
_ Champagnat cl 200m2 de área útil cl
suíte, 2 quartos, sala estar, sala' jantar,

'cozinha, ampla sacada cf chur; área de
servo, garagem pf 2 carros, Entrada +

pareei. direto cl construtora.

REF154 - Corupá - Centro - Bar,
restaurante e lanchonete cf estoque

e equipamentos. R$ 37.500,00

REF155 • Barra - Lavação cf
borracharia completa. R$ 60,000,00

REF156 �,Baependi - Lavação com ,

todos os equipamentos. R$
12.000,00

REF142 • Três Rio do Norte *

Terreno cl 2.500m2 cl casa
mista cl 2 quartos' e demais

dep. R$ 65.000,00

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

seqüência de 'proveitosas realizações e repletos
de paz e felicidades!

entro -

d.Munique
Apto cf '.

95,17m2

___ I�;:.e área total,

. .

REF119 � Vila Lenzi - Apto cf suíte
+ 2 quartos, bwc, sala, cozinha,

sacada cl' chuf, garagem.
R$15o.00o,00

REF071 • Nova Brasília· Apto cf
suíte + 2 Quartos, bwc, sala 2

, amb., sacada cf área serviço,
sacada cf cnut garagem. A partir

de R$ 140.000,00

'REF167 • Czerniewicz· Apto cf
107m2 cf suíte + 2 quartos, bwc,

sala 2 amb., sacada cf ehur.,
cozinha, garagem. R$165.o00,00

�:��� �� .

REF171 • Tifa Martins· Casa alv,��; .. REF162 - Centro - Casa cf suíte +

cf 140m2 , 3 quartos, sala cf �<; \'.2 quartos, bwe, 3 salas, escritório,
amb., área de festa cf chur.,

....

garagem pf2 carros. R$
garagem. R$ 160.000,00 390.000,00

REF169 • Chico de Paula - Terreho
cf1 OOOm2 cf galpão cf 2

pavimentos + casa cf 3 Quartos, 2
bwcs, garagem, R$ 260.000,00

• Massaranduba • Descrição da
Pousada: 147.000m2, cf 7lagoas,

pedalinhos, campo de futebol, 2 canchas de
bocha, restaurante pi 200 pessoas, estac pi
1 00 carr�s, pousada cf sala de recepção cf
preparação pi internet, 5 suítes.cí lareíra e

inst pi tv à cabo e tet, piscina e área de
festa. Mais 2 res. - A 1" c/1 suíte + 3 qlos,
COlo mob., piscina adu�o e infantil, área de
festa, e a 23 cf 3 qtos. sala, COZo, lav. e gar,

REF140 • Vila Lalau • Sobrado
piso superior cf3 quartos, bwc,

. sala, sacada, piso inferior cf bwc,
sala, cozinha, área serviço, .

garagem. R$ 233.000,00

REF175 • Baependi - Casa alv. cf 1.
suíte + 3 quartos, sala tv, sala

jantar, 2 bwcs, lavanderia, cozinha,
garagem para 2 carros, área de festa

cf chur., portão.setrõníco. toda
"

laje.R$ 2SfJ.P90,OO ."

REF144 • Vila Lenzi • Casa alv. cf
suíte + 2 quartos, bwc, sala,

demais dependências, garag.em p/3
carros, R$ 260.0ÕO,OO

REF165 - Barra do Rio Molha·
Sobrado cf closet. 2 quartos, bwc,

térreo: copa, cozinha, sala, área festa,
garagem p/2 carros. R$ ·265.000,00

.

REF170 • Centro - Casa de alv. cf
200 m2, cf 3 quartos e demais

dependência. Terre-no cf 11 OOm2.
CONSULTE-NOS

REF177 •

Báirro
Cachoeira·
Corupá - área
rural cf 2 casas

d madeira de 2

.qaartos.ê
lagoas. Área
terreno
45,038,17m2•
R$ 230.000,00

.

REF179· Rio da ua- Casa alv. cf
1 suíte + 2 quartos, sala. cozinha, '

bwc, garagem. Área construída de
75m2• R$ 95.000,00

.

REF180 • Vila Rau • Casa alv. cf 3

quartos, sala, cozinha, 2 bwcs,
lavanderia, garagem p/2 carros.

R$ 11 O.OO�,OO

REF1!t9 • Vila Nova - Casa cf
200m2, cl suíte'+ 2 quartos, bwc,
sala 2 amb., cozinha, área serviço,

garagem pf2 carros.Terreno cf
600m2. R$ 300.000,00

.

eis.coln.br

'Fone/Fax
(47) 3373-2t3�

Rua 2tl, de f�go$to, 1445 � (�lu;n'$m,lrim

L(JCAÇÃO REF 3373 - Galpão cf apróx. 2.000m2,
contituido de sala térrea cl mesanino mais 3- pavimentos.

Localização: fundos da FAMEG maiores informações
.

CONSULTE-NOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1083 - AMIZADE - CASA
. ALV. NOVA cl suíte + 2

qtos. R$ 215 mil

1192 - FIGUEIRA - CASA ALV. cl
300m2 - suíte + 2 qtos, terreno c/

10pOm2• R$ 280 mU
,

1098 - BAEPENDI- SOBRADO el
345m2 - suíte + 3 qtos, terreno cl -:

1344m2. R$ 830 mil

1072 - CHAMPAGNAT -

SOBRADO c/290m2 - suíte- + 2

qtos. R$ 500 mil

1418 - RES. BELLA VISTA
SOBRADO (em construção) el �uíte
master + 2 qtos. Excelente vista da
cidade. R$ 280 mil (sem terminar)

. 1008 - CENTRO - CASA cl suíte +

3 qtos, piscina, terreno cl 1320m2 -

ótima localização. R$ 795 mil

1081- RES.
VERSALHES
CASA ALV. cl .

250m2, terreno
c/3795m2•
Espaço para
horta, pomar,
quadra de
esportes, área'
de festas com

piscína. Local
Aprazível.

1306 - PRÓX. PREFEITURA
SOBRADO SEMI-MOBILIADO cl

suíte + 4 qtos, área. de festas com

piscina - terreno c/1400rn2• Linda
.

vista da cidade.-R$ 485 mil

1003 - CENTRO - CASA AL.V. cl 2
.suães cl closéc, área festas c/
piscina. 40 x de R$10.000.00

.

(corrigidas pelo CUS)

1239-
CoNDoMíNIO
FECHADO
FLAMBOYANT -

SOBRAOO Estilo
'Contemporâneo cl
suíte master + 2
suítes + qto
hóspedes, excelente
área de festas. Vista
privilegiada. Terreno
e/1200m2 e casa c/

'.

383m2• R$ 950 mil

3011- CENTRO - RES.
YIL�ENEl!.Y.�.:: .

Localização privilegiada,
projeto único na cidade.

Venha conhecer esse

belíssimo projeto ..

3093 - CENTENÁRIO -

PRÓX. WEG II - RES.
SONHO VERDE c/2 qtos,
sacada cl churrasqueira.

R$110mil

3091 - BARRA - RES.
FAUSTINO GIROLLA

(novo) c/ suíte + 2 qtos =

R$125 mil e c/2 qtos =

R$110 mil. Pode ser

financiado.

3105-JGUÁ
ESQUERDO..., RES. ANA
LÚCIA (novo) cf suíte +

2 qtos = R$125 mil

3448 - SCHROEDER -

APIQ& .. N.O.Y..O.S. .. {e.m
�!3!Ç.ã!!l cf 2 qtos. R$

120 mil - 40% entrada e saldo
em 24 parcelas.

3417 - VILA NOVA -

RES.GRANADA(novo)
. cl suíte + 2 qtos - 2

vagas de garagem. A

partir de R$ 200 mil

2006 - CENTRO - PRÓX.
ITAJARA - TERRENO cl

4S2,07m2 - de esquina .. R$
• 500 mil

2151 - CHico DE PAULA -

TERRENO cl 5.497m2. R$ 220
mil- Acelta apto cl 2 qtos,

central no negócio.

. 2125 :.. BARRA - iERRENO C!
18.000m2 - ótimo para

construir uma chácara, casa de
campo. R$195 mil

2087 ..;. BAEPENDI -

TERRENO cl 4.634m2 - 50
metros de.frente para a Av.

Pref. Waldemar Grubba.
R$ 1.875.000,00

2226 - JGUÁ ESQUERDO �
LOl CONSTANTINO PRADIII
'- TERRENO cl 792m2 - 18
metros de frente. R$107 mil

2454 - SCHROEDER -

LOTES NO JARDIM
ELDORADO c/392m2 - a

partir de RS 52 mil - Estuda
pequeno parcelamento ..

I·
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA- Rua João Januário Ayrbso, 531. No início do Jaraguá Esquerdo.
Atendimento: 8h30 às 12h - 13h30 às 18hOO. Aos sábados: 8h30 às 12h.

www�imobiliariabeta.com.br

3·371-6600
CRECI2173..J

. Vendas
9977-9338 e 9977-93-36

Locação
9934-0687Aqui é O

Ret: 0725 Casa no Chico de
Paula, 3 dorm. R$ 1.100,00

/

Ref: 0233 Casa em
,

Guaramirim, 4 dorm. R$900,00

Ref: 0675 Apartamento no

Centro, 3 dom, 2 vagas na

garagem. R$ 1000,00
Ref: 0424 Sala Comercial na

Vila Nova. R$ 2.400,00

Ref: 0795 Apartamento na Vila
Nova, semi mobiliado.

R$1000,OO
Ref: 0791 Apartamento no Rau,

'2 dorm. R$ 400,00
Ref: 0432 Casa na Nova

Brasília, 3 darmo R$1.200,00
Ref: 0551 Apartamento no

. Centro, l' dorm.-R$ 480,00.

..

Ref: 1000 OFERTA
R$ 299.060,00. Casa na Barra,

2 dorm + 1 suíte e área de
.

festa com piscína.

Ref: 0998 Casa em Nereu
Ramos, 2 dorm + 1 suíte.
R$ 210.000,00 (Pode ser

financiada)

Ref: 0258 Apartamento na Vila
Nova, suíte + 2 dorm, 2

vagas na garagem. R$
320.000,00

. Ref: 1020 Aparatamento no

Baependi, 1 suíte + 2 dorm .

R$ 275_000,00 .

TERRENOS

Ref: 0999 Casa no Amizade, 3
dorm.R$ 200.000,00. Troca

por imóvel em Barra Velha de
menor valor-

REF: 0553 • Terreno 132.500rn� em
Schroeder - R$1.250.000;00;
REF: 0956 - Terreno no São LIIIS
R$108.000,OO;

,

REF: 0919 - Terreno na Ilha da Fillueira
R$130.000.00;

-

REF: 0982 - Terreno na Vila' Lenzi
R$ 250.000,00;
REF: 0696 - Terreno na Barra do Rio Cerro
312,50rn� R$ 35_000,00;

,REF:0987· Terreno no Água Verde S07.0Sm:'.
,

R$100.000,OO (neg.)

Ref: 0831 Casa no Jâraguá
- Esquerdo,3 darmo

R$ 290.000,00

Ref: 0958 Casa na Víla lalau,
- 3 donn. R$ 235.000,00

(aceita imóvel de menor.

valor)

lJ,l
Ref: 0727 Apa�tamento na Vila

Nova, suíte + 3 dorm. R$
170.000,00 (Negociável)

Ref: 0377 Apartamento na Ilha da
Figueira, 1 suíte + 2 dormitórios.

R$ 175.000,00.(Negociável)

Ref: 0993 2 casas, 1 com 70m
e outra COfTl 40m, na Vila Lenz!

R$160.000,00.

Ref: 0367 Casa na Vila Nova, 1
suíte + 1 dorm. R$330.000,00

(Negociável)

Ref: 0997 Casa no

Czerniewicz, 2 dorm.
.

R$ 125.000,00

ReI: 0914 Apartamento na

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

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

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref 049 Amizade c/135 mts� e

terreno G/36U mts2, c/1 suite + 2
dor, sala, copa e cozinha, area de

serviço, garagem pi 2 carros, closet.
R$ 235.000,00

Ref 089 terreno ci 447mts'!, divisa
entre vila rau e três rlos do sullOO%

plano, somente 55,000,00 reais
sendo 15.000,00 de entrapa e saldo

pela caixa, econômica federal

Ref 090 Ilha da Figueira em alvenaria
'

c/2 dor e demais dep. casa c/65m2,
R$ 55 mil 50% de entrada e saldo em

60x direto el o proprietáno.

ref,081 . Vila lalau, c/3 quartos, e

demais depn. casa com área
aproximada de 140,O,om2 e terreno
com 600,00m2, R$ A COMBINAR

REF 073 otimo APTO na vila nova

e/3 dor, por apenas 135 mil,
Financia ela C,E,F

REF 066 APTO na planta e/1 suite
mais 2 dor, apenas 130 mil, Etrga

2012, Finaneiavel.

r
IN

I

,

Gód, 1083 .- Schroeder - 3 quartos
e demais depend. RS 90 mil

Cód, ,3031 - Terreno Schroeder I,
próx.Mercado Dutra, pronto para

construir, R$ 50 mil:

Cód.1080 - schroecer - sala,
cozinha, 3 qtos, bwc, íavand., .

80m2, R$ 110 mil

I
'

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

port.elett H$ 160mil

Cód. 1 084 - Á{wa Verde - sobrado,
suíte + 2qtos, bwc social,

coz.emout. garagem. R$ 250' �I

PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Ternos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grandé experiência no mercado de

"

construções.Deixe todas as preocupações e os desgastes estressantes e emocionais de uma construção
por nossa conta, enquanto isso você desfruta 08 sabores da vida até a entrega das chaves,"

,
"

FINANC!0MOS PELO SISTEMA(SFH),

CASAS R� 60 MIL
Dl" - CZERNIEWTZ PROX GRUTA CASA ALV 2 12- RJO DA LUZ 300 M2 PROX SEARA R$

: QUARTOS
, 45 MIL

I 02 - CZERNIEWTZ - PAMA - CASA MISTA 13 - CZERNIEWTZ 550 M2 PROX. PAMA R$
i R$70MIL •

'

100MIL,
i 03· SÃO LUIS CASA ALV. 3 QUARTOS R$120 14 � VILA LENZI PROX GETULIO AREA 320
/ MILli'IN. -..' M2 R$,,70MIL'
:' 04 - CASA FIGUEIRA 3 QUARTOS AJESTAS F. j 5 ," AGUA VERDE 420 M2 ASFALTO
I A LENHA R$140 MIL

'

, ESCRITURA R$ 75 MI�i ,05 - CZERNIEWTZ CASA ALTO F;ADBÃO R$" 16 - PI1/AJilRAS PERTO PREFEITURA RUA
i 370 MIL FIN CALÇADA 320M2 R$ 40 MI�

________ IAPTOS: '. 17-BARRA350M2MURADOR$75MIL.
-._,,-,,_,-.. - .. _-

-"/" .06 - APTO, Eo. TERRA BRASILlS MOBILIADO -

.,

, IINEG, .

. 18.. 'BARRA VELHA" 320 1'02 PROX
I

" PREFEITURAji$40MIL "

I 07- CENTRO 1 SUITE 2QUARTOS, SALA,�OZ, 19-VIlA NOVA60QM2 R$100 MILI GAR. .PISCINA, NEG,
i 08· AGUA VERDE 2 QUARTOS, E DEMAIS

: DEP.GARAGEM NOVO NEG" �"

i I 09· BAEPENol APTO.2 QUARTOS R$ 12Q '.

I I MIL
'

i Casa mista prox Pama : '1'0 - \rILA LENZI APTO 2 .. QUARTOS Á$ 95

I alv, 3 qtos, R$ i 2 qtos R$ 65 mil i MI� "

""

:, --" . __ JjQ 000,00. __ ... _ L_ - -v- - -,,_-.-.-._ •.. -! . �� _R::�:irERDE-400 M2COM ESCRITURA

,

i São luis
,

Casa alv,
13 qtos.
; R$11 0,000,00
I

(:OI�lretoi.. de Imóveis
. (41) 3311 ..8851 .. 999;3.. 3'�81

Matriz

3371-76
Shopping

3370 ..00

Rüa:'Domingos R da N'ova; 463 - st.t e 2 - Jaragua do sul/se

God.1073 - Gorupá - 130m2, 3

qtos, sala, cozinha, bwc, iavand

, garagem. R$ 120mU

"

I

Projetos
Estruturais e

Arquitetônicos

ESTAMOS ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
RUA DOMINGOS ROA NOVA,403· SL01,02

PROX.SIPARE STUDIO FM

casas Bairro ' firea/Terr�no' Construção' Valor

1002 Baepenoi 30ürn' 350m' 450 mil

1046 SFS!Jtaguaçú 60001" 600m' 3pav, 430 mil

1047 Água verde ,300m2. 260m' 24(imil
.1048 Centro 532m' 150m' 600mB

· 1065 Vila Nova (2 càsas) 1500m'
'

350 mil

1066
'

Praia Barra do Sul "aprox,90m' 135miÍ

·

Apartamentos local

2002
'

SFSIUbatuba, 1 quaora do mar 70rn7./Suite+2q
quadra do mar

Próx,Marambaia

N,8r3siJia S\llle;'1q
Ed.Floresta 2 quartos

85míl

255 mil

·550 mil

1 :j5rni!

i10mil

2019 Baln"Camboriú
2011 Baln,Camboliu

2012 Entrega 20 '1 o

20í6 Vila Lenzi

Terreno Area
· 3034 .A.9ua verde

304,0 Céntm{prox, Kohlbach)
Chécara

4041 SFS/Ribeíra

·4003 Pedra Branca

4005 Rio Cerro II

4006 "'Mass.lRib Gustavo
411Qr São I?onifácio'

172,OOOm' 220 mil

9.0,OOOm" 220 mil

25,OOOm' 200 mi!

201.ÓOOm' 150 mil

242 DOOm' * (prox.Pallioça) 150 mil

3 '10111'

3,IlOOm't/-
60 mil

'

.4

650rnil

. \
locação
'Apartamento
6030 Centro

'6031 Centro

6032 Centro

Galpão
8003 Centro

2qtos, sem cilndorníni9
3qtosíl mobiliado)" sem condom.

kitinete, cichurrasq, sem condom.

" 500,00
,60000

420,00

34Dm' 2 gemin cada 2600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOVEIS

Alves
FINANCIAMENTOS

CAIÂJlA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

ÇAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

3370-6480 I 9609-0736
imoveis@fra-nçiscovende.comwww.franciscovende.com I

Casa mista

Figueira c/ 3

quartos, 2
saias.z
BWC,
cozinha,
lavanderia e

garagem.
R$
140.000,00

Cód.0209 - Casa Figueira c/ suíte, 2 qtos,
saia, coz, area de festas, murada, portão
eletr., rua asfaltada, etc ... R$187.000,OO

Cód.0212 - Casa Figueira cf 1 suíte, 2

quartos, sala, coz, despensa, toda murada,
portão eletrônico, etc ... R$ 175.000,00·(neg.)

Cód. 0210 - Terreno Guaramirim c/364m2,
murada nos fundos e no iado direito. á 1 DOm

da BR 280. R$ 67.000,00/'

Cód. 0216 - Sobrado Figueira
c/1 suíte cl closet +

banheira hidra, 3 quartos,
sala, COZ, BWC, lav, garagem

pI 2 carros. Parte térrea
possui atualmente um

mercado cl cliente fixo e

estacionamento.

.

R$ 800.000,00

Aluga-se sala
comercial cf +l-

80m2 na Figueira próx.
a Pré- Metal.
R$ 465,00

•

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

de cunho meramente ilustrativa. 'P

COMPRA, VENDE, ALUGA
E ADMINISTRA SEU IMÓVEL

CRECI-13252

� Ótimo investimento para cendomaio. posto de
.

gasolina ou industria.

Terreno' 88.200m2 (126X700) localizado Sr 280", km 82,
ao lado do Tureck Garten. Corupá. R$ 350.000',00

Terrenos 316,89m2 (15,40x20,70) lot. Pradi t
Jaraguá .do Sul. R$ 45.000,00

I Casa mista, 3 quartos,:' Chácara 10.000m2, casa, área de . :Casa 121,04m�, lareira, fogão ai
I terreno 600m2, no centro de: f,esta, rancho, estrebaria, 3 lagoa�, :Ienha e churrasqueira, casa'
: Corupá. {Pr

õ x+rn o ao: agua corrente, terren,? cercado. 'averbada, terreno alto 6i8,30m2]
: B bel ) R$ 5500000

Pedra de Amolar, Corupa. :(18,40m de frente). 1.5Óm do posto
. ,

om elro ., "
' R$138.000,OO I C

.

R$100 000 00
I

- �- - '-"'._'. � - � - -" , =,� ����..........,;."",.,�..__.",,:'

�I!JJ!/ii:,�'
Casa de alvenaria 150m2, Chácara i0.500m2,
terreno 16.914,75m2, 166m Casa, lagoa. Bom Plant -

de frente, edícula com bar, Corupá. R$90.000,O-O
sala de festa e 04 qts, casa (troca por residência).
com laje, 02 qts, sala, �

copa, lareira, bar, cozinha,
lavanderia, banh airo ,

churrasqueira, piscina.
Rua Abílio LunellL Corupá. I,.

.

RobertoSeidel, 1142� Corupá. Fone:3375-2031 19135-4.977 19153-1112

Terreno de 2AOOm2, com

galpão pré-moldado de
660m2, 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$ 40.009,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref 6590 - Casa Alv'c/114,OOm2
_ suite - 2 dorm - estar/jantar -

,;1
, churr - gar - massa corrida -

roda teto em gesso .... luminárias -

janelas em blindex - esquadrias ,

em alumínío -:- R$178.000,00

NEREU RAMOS::\"',

Rei 6542 - Casa Alv c/130,OOm2
"_ suíte":' 2 dorm ., estar/jantar -

área festas - 02 vagas gar -

massa corrida - gesso - janela
bllndex - R$195.000,00

..

C�ER",IEWICZ,""

'Rei 6526 - Casa �Iv c/344.34m2
_ suite máster - 2 suítes -

estar/lentar - home theather .; dep
empregada - gar p/ 04 carros -

piscina - R$780.000,00

AMIZADE

Rei 6333 - Sobr;ldo c1288.00m2
_ suíte el moveis embutidos -

,

banheira - sacada - 02 dorm -

área festas - R$540.000,OO

,

Re. 6550 - Guaramirim - Casa
,Geminadade esquina·c/89.33m2

_ 03 dorm - bwc - sala
'estar/jantar - escrit - gar .:.. ,

R$140.00,00

VILA LENZI

..

ReI 6497 - Casa Alv c/255.00m2
- suíte - 2 dorrn - gar pi 02

carros - edíeola cl SO.OOm2 -

'

,

ficam moveis sob medida -

R$290.000,00

ReI 6409 - Sobrado el
246.00m2 _ suite - 3 dorrn - :,'

, estar íntimo cl sacada- churr -

gar pi 02 carros - R$395.000,00

"

IM.OVEIS

Ref 6560 _ Casa de Alv cl
164.20m2 _ suíte - 2dorm �'gar
p/ 02 carros _ R$290;000,00

NEREU RAMOS '

Ref 6372 - Casa Alv c/ 143.50m2
- suíte - 2 dorm - gar p/ 02 carros

- De R$239.000,00 por
R$215�000,00

, NEREU RAMOS

Ref 6489 - Casa Alv cl
.118.00m2 - 3 dorm - churr - gar

p/ 02 carros _ R$162.000,00

VILA RAU

Rei 6535 - Casa Alv cl 138.28m2-
suíte - 2 dorm - estar/jantar -

churr - garagem p/ 2 carros - laje
inclinada .... água quente -

R$270.000,00

ReI 6451 - Casa Alv. c/ 240,00m2
- suite c! 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,OO.

AMIZADE

ReI 6523 - Sobrado c/290.96m2 -

2 suites (1 cl hidro} - 2 dorm -

sacadas - área festas cl churr -

gar pI 02 carros - piscina .:

R$570.000,00

Rei 65.75 - Casa Alv c/
187.00m2 - 2 suites _ dorm -

edicola - gar p(2 carros - ficam
moveis no bwc - R$280.000,OO

CZERNIEWICZ

Rei 6491 - Sobrado cl 300,OOm2 _

suíte - 3 dorm _ espaço goumert :..

dep empregada _ cburr - gar pI 2
carros - piscina - quadra esportes

- ficam móveis embutidos
De 680.000,00 por R$540.000,OO

.

Rei 6596 - Casa Alv cl 190.00m2
- suíte':" 3 dorm .: gar pi 04 carros

- espaço para piscina _

R$245.000,00

Ref 6558 - Casa Alv cl 104.24m2
_ suite _ 2 dorm - sala estar/jantar

- deposito _ R$240.000,00
.

Ref, 6598 - Sobrado cl 210.OOm2
_ 2 suites - 2 dorm - piscina -

área festas cl bwc - 2 vagas gar r:

ficam moveis embutidos -

R$470.000,OO

Re' 6565,- Casa Alv cl 160.00m2-
suíte _ 2 dorm _ edicola c/35.00m2
- dorm ..: coz e bwc .-:-garagem pi 02

carros _ R$255.000,OO
,

VILA LENZI

� >.- .' . �.

Rei 6522· Casa Alv c/ 147.00m2-
suite cl closet - 2 ddrm - area

,

testas - churr ·gar pI 02 é;lfros. _.

,
,

ficam moveis embutidos _
.

R$298.000,OO

ReI 6583 - Casa AI'1 cl 109.80m2
suite..! 2 'dorffl�'áfea'festas cl
chutr -:- gar .; roda teto 'gesso -

,

R$192.000,00

BARRA DO RIO CERRO

� Ref 4015 - Corupá - Chacara cl
, 132.000,OQm2 - 8:000 pés-de

eucalipto -10.000 pés de pino.- Q
,

,

chalés - 02 tobogãs':" piscina _

,

area festas - R$350.000,00

• "

.. ,' . \, ••l!fJ;;C.�:l,\" T.,

,Rer&502 _ S.obra(lo cl'. 315·.eOm�
: Fn�Sid'Papp -" suité -','2 'dôrm,:"s�llt ','

'

,

estar/jantar' � 02 bwc; area testas
,

'c/;defOl e bwc - piscina _' sacada _

,

aceita trocá por imóvel e galpão -

, R$485.000,00
" <I' lO".

Re16597 - Sobrado de alv cl
257.00m2 - saía comercial cl

lavabo - ga� pI 02' carros - 'churr..,
suna- 2 dorm-sacada -

R$�50:00.0.00

..

Ref &-494 _ Casa Alv cl
170.00m2,- suãe- 2 dorm - gar

. pI 02 carros - área festas _

R$340.000,00 .

. Rei 6595' � Casa de alv cl
1 1:5.82m2 '. surte·- 2 oerrn

área.serviço,- gar -'

R$2'2IÚJOO;00 '

AMIZADE

,

:' ReI 6298 - Sobradó cl ..
283.13m2 - suíte cl cíoset e

sacada - 2 dorm -

R$495.000,00

. �. .

Rei 6554;:_ 'Sobra'ilóGemínado el
143.00m2 _ suíte máster +:2
corm- sencoüt 'el sacada _

área festas cl cnurr -

R$2�O.OOO,0�

R�f' '6506 - Casa Ali Cl172,37�2,
_ suite cl closet + sacada- 2"

'

dorm - estúdio cl sacada _ gar .,.

, R$235.000;OO
"

ReI 6501 - CasáA1v el 156.00m2
� 03 dOfrn.,. 02 salas _ copa/coz -

amplo escrítórlo::... aceita apto e
,

casa - R$220.000,00
, ""'<'
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IMOVEI·S�------

www.imov�isplaneta.com.br./imoveis@imoveisplaneta._com.br
I .

Rua Barão do Rio Branco, 557 • Centro ICEP 89251-400 • Jaraguã do Sul/SC
I -

-,

PLANTÃO AOS SÃBADOS, DOMINGOS E FERIADOS
l.�·

H O M E C' 1.. li fI

PRAtA DA ARMAÇA.O • PENHA • se

.,

'COO 392 " VILA LALAU
a partir de R$ 79.000,00

II I II

-

,..._

COO 253 - CENTRO
.

,

Apartamento, aemi mobiliado 119 edifício
;

,.

rOya�bar�frch siJít�, 2'dorm1�oliq�, ,,,
"

'
, saéada"ç/ chur, em localização'

.

privilegiada no centro de jaraguá. Prédio

cl ótima infraestrutura.
R$ 260.000,00

.'

* EDIFICIO NOVO HORIZONTE
Ed�ício exclusivamente residencial. Suífu, mais
dois dormitórios, sacaca com churrasqueira e

duas vagas de'garagens, Apartamentos
personalizados de acordo com o gosto do dono,

sendo possível mudanças na planta para
, adeqyação a cada necessidade e acabamento .

único,. o ediflcío disporá de uma estrutura com

piscina, sala dé ginástica, playground e o inovador
Espaço Gôurmetque da um toque de elegância ao III

já conhecido salão ue festas, Previsão de entrega '

,

enJAb�1 de 2010. RS 197.000,00
�",. ·(,,';YV�'J!!

v',' .. .: .:'�_;�-:; .. , �.�:. �:-
---

LOCACA-O RESIDENCIAIS ',' r ::, � fi: ." �'l'�" '", �.- "",. (sendo 1 suíte), banheiro, cozinha, lavanderia, varanda que R$4,500,00.
,

.. CÃSAS ,�. ,��
'�"

�

��:�.�:" .�)" .�::- - :'

'

..

:"
cif�ndatOdaaCasa,garagempara4carrOS,R$1.800,OO,

·�COD410·CENTRO·Av.. �arechaIQeodorodaFonsecaesquinaC/
• COO AOir" VI.EIRAS (prQXÍ[l)o. Hot�r Mis�érlus). :Basa ,cercadâ, AP TAMENTOS .' Marina Frutuoso. Excelente imóvel comercial dividida em 5 salas C/ 2

.. com 'sala, 2 quartos, Dan!ieT�o,<,êo;iiiha,' lavaml'eria, quintal • COO �A NOVA � MOBIUAQO,. Excelent� apartamenté; flanheiros:coiinha e��sperlsa:';s�cionamento" R$3.500,OO'. .

R$42'O,OO, ','! i·' �
-. ,

" co'msala:2dormitÓrios','banheiro,cozinh?,lav��d:eiíá:garigem.: .� COO 413 ·,CENTRO·� Em frente ao Terminal Rodoviário:
• COO 416· CENTRO - Casa cl sala, 2 dormitórios, banheiro, R$850,OO, ,,:: �"'''' , ':'."')"' Excelente saia cOhlercial com aproximadamente 100m2, com sala

cozinha, lavanderia, garagem!. R$580,OO, COMERCIAIS ,�'��:, ':"'-"'"' a.���a e bànheiro� Pqssibílidade de anexar ao aluguel estaciona-
"

• COO 4f7 - CENTRO -'éASA"(RESIDENCIAL ou COMERCIAL), SALAS COMERCIAIS
.

mentoedepÓsítõ: Temos3salas-RS2.800.00(cada) ..
com aproximadamente 280m2- com sala grande, 4 dormitórios • COO 404 - CENTRO - próximo TERMINAL RODOVIÁRIO, • COO 414· VILA LENZI· Salas comerciais, frente de rua, 45m2

Excelente imóvel comercial com aproximadamente 400m2 com banheiro, R$500,OO cada,

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 00 RIO CERRO· Terreno 612m2 de esquina,
estacionamento para aproximadamente 20 carros no local. R$1.200,00.·

"

, ,
'" ••

� }

.,-' ': .' � • l' t", �." .. '. I. Il.
4 r, I •

i

,J '", ' ��_ ',\.1' ...... � ', '.:-,,' '-:. �
1

� �'.-: • " J; -..,1 �,f ;.' -" ',.\ '''''''" ""�' �;;. .oJ.' �,t' .L
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www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirirn -

. ,

'(47) 3�73-3404 'I- 3373-0066

* Casas Prontas
*, Lotes a venda em

,

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios .

•

mO CORREIO'DO POVO'
,

IPJ10VEIS

, WS Imóveis agora com
"'.

consultoria Habi.tacionall. .......'-�_
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.�_.-.

Financiamentos

C�'''<A
.

» �

i

A%§_@N'
-- CAIXA ECONOMICA'FEDERAL

Fadlitamos seÚ ,crédito junto a CAIXA

\ ,

.I
,

Reside_ncial' Monet
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 suíte

,\
1\

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MIOTÉTTO®
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Jaragúá do Sul- se I Fone: 4733102507

Plantão: (47) 9199-0170 miotetlo@mio1etlo.com.br

"�.?!?:'!!P'�"'""'"
• 'i suíte cl espero pi :
ar condícionodo splil :
. 2 qormitórios. :
� Sala de estar e lantar: .��

�

integrado -

I :.:�;
- Cozinho e área de : Ir"''-

�e;���::�rodc,
.: i�; �

;�::�:��::: i �i
serviço .: "".)�,
- Forrcçõo com gesso : '::;;;,;:"

..«�'«. -

t)
f::::�:

"it�tj! �::
. JL;.w..-.;_':;

Q)
�;��

.'
Grimm,
próximo

; ao Posto
.

1 JlJ,\arcolla.

Apto. Tipo

ri
-

;�í;e-��� �s���� -;i
- --

: ar condicionado split
: - I dormitório
: . Sala de estar e jantar
: integrada
: - Cozinho e órea de
: ser/iço integrado
; - WC social

• Elevador
• Socado c/ Churrasqueira
• Espero pi Ar Condicionado Split .'

• Forro em Gesso
• Acabamento em Mosso Corrido
• Playground

LOCAÇÃO:
- Ret. JD2186 - Saint Moritz - Aptos novos no

bairro Vila Nova, 1 suíte + 2 quartos, coz. sob
medida, sacda cf churras., 2 vagas garagem,
elevador, salão festa, playground. Valor: R$
t200,OO. .

- ReI. JD2390 - Ilha da Figueira· Apto cl 02
quartos. demais dependências " Valor: R$
450,00. •

• Ref: JD2387 -üemro - Ed. Aquamarine - Apto
cl 02 quartos, demais dependências - Valor: •

R$680,OO.
Ref.: J02454·· Centenário - Apto com 02
quartos, sala, cozinha, banheiro, área de

serviço, garagem ... Valor R$ 560,00.
- Ref.: JD2285 - Nova Brasüa - Gasa comercial
com 02 quàrtos, demais dependências. Frente
com 50m2, Valor R$1.000,OO.
- R·ef.: JD2399 -.Vila Lalau- Res. Jrento- Apto
com sala, cozinha, 02 quartos, área de serviço,
sacada. ValorR$500.00. + Condomínio.
• Ref.: JD 2441 - Vila Nova- Apartamento com

03 quartos, sendo Df suíte, sala, cozinha,
sacada com churrasqueira, área de serviço. 02

banheiros, garagem ... ValorR$ 900,00.
• Réf.: JD 2439 - Czçmievificz - Apartamento com

02 quartos, sala, cozinham, 01 banheiro,
garagem, demascependencas. Valor R$ 600,00.
• ReI.: JD 2400 - Vila Rau • Apartamento com
02 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem,
demais dependencias. Valor R$ 630,00.
• Ref.: JD 2447 - Centro - Apartamento com 03

quartos, sendo 01 suite, sala ampla com

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

R1 sn Amizade
160m2 Piscina área

.

de testas Jardim
MU'lTO LINDA
R$ 290 .000,00

Ref 3037 Chácara 8CH.
.

16.000m2 R$ 130.000,00

.

OFERTA
Terreno em

Guaramirim
a partir ce

R$ 33.000,00
pode ser financiado.

i1I�&H�®i@�lfftqW*iIMt%ML�&íttt.�t%1#if1l%\Wt@$.ltMt®.::�M*lM*&itWM;�:��$�mm:�(;*t.%�&*���;':;:·'"«��<:·';·X�{:�X�:�::::;;�;"":«'::;:��:":'�:';"�':':M",;.�-:"
..;w; ...�:N"''"'' ,,' •..

�
.• ,..... ...•

• _
..

CONSULTE' OU'TRA'S OPÇOES DE TERRENOS, CHACAR'AS, SITIOS NA' REGIAO!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
'!-

\
.;

\
'

\
.

\
. \

r
"

"
l.

l'
)'

\
.'

.

·1

m o CORREJO DO POVO
...

327·4-8844·
PLANTÃO

(47) 992�-8265
. (47) 9�7a-3581I n v- i s t a em. seu

Bua Preso Epltáclo Pessoa, 820 .. Centro - "Jâr3:Ql1á do SCJ!

sendo: Terreno com área de 751 ,25mz.Contendo uma sala comercial com

321,.13m2 e uma casa mista com 143m2 com 03quartos ,02salas,
01 banheiro,cozinha,área de serviço, despensa e garagem. Obs.:Área comercial

de frente para a rua principal do Bairro, perto de escola, mercado, igreja, etc

lJj_f 567 -ltHA DAfllillE.fBA.:::
Ótima casa de alv. contendo 01
suíte + 02 quartos, sala e copa

. .
conjugadas, salade estar, .

cozinha, dispensa, escritório,01 .

banheiro social, área de serviço,
área de festas cl churrq.,garagem

. pi 02 carros, jardim e portão
eletrônico. Valor R$ 220.000,00.
Aceita troca por apartamento no

centro como parte do negócio

Ref. 511 - AMIZADE -Terreno

plano'com 327m2 contendo.
Casa de alv. com 60m2 com 2

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

varanda. Casa escriturada e

averbada. Valor R$99.000,OO
Pode ser financiada

Rei §54 - SÃO WIS - Terreno
Escriturado cl área de 722m2,

possuindo ótimo espaço para novas

edificações. Sob ele Casa mista
com 84m2 em madeira, forro PVC,
pintura nova, grades nas janelas,

toda murada e cercada, em ótima

localização. Contém 02-salas, 03

quartos e demais dependências.
Valor R$ 140.000,00

Ref 565 - TRÊS RIOS DO Sul
Loteamento Grutzmacher -

Linda casa de alv. cl suíte cl
closet + 02 quartos, sala,

banheiro social, cozinha, área de

serviço, área de festas cf churr.e
garagem pI 02 carros. Aceita
financiamento bancàrio. 'Valor
.. R$194.000,OO..

__ .. -

PROMOÇÃO IMPERDíVEL

Terreno com área de 54.462,48m2, contendo:

- Casade madeira! Energia,'elétrica com transformador próprio,
lagoa, amplo espaço para plantio, jardins recém implantádos, área
preparada para' construção em local alto e com linda vista. Ruas e
trilhas bem trabalhadas. Fácil acesso, distante 1.700m do Asfalto

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

ReI. 915- CORUPÁ":' Centro -

Apto.novo cl 03 quartos, sala e

cozinha conjugadas, ütbwc,
lavanderia, varanda e garagem.

Entrega para janeiro/201 O.
Localizado a Rua Francisco Mees

- próximo ao Posto Oalsóehio
Valor R$ 95.000,00 aceita

vefculos como parte do negócio.

.Ref.160 - Rau- Terreno de

esquina, próximo ao Posto
Cidade, com 385m2. Valor
R$ 88.000,00.Escriturado

Aceita financiamento .

ReI. 752 - CENTRO - Ed.
.

. Carvalho - Apto. todo
revisado e cl pínturanova,
01 suite + 02 dorm. dep.

de empregada cl bwc,
salão de festas, garagem e

cernas dep. Valor R$.
198.000,00.

Ref 715 .,.. Bairro Jaraguá
. Esquerdo prol. a Madri -

Apartamento ediffcio O'Espanha ,

andar térreo. Contendo 1 suite + 01

quarto, banheiro, sala, cozinha, área
de serviço, 01 vaga de garagem

. coberta.Valor R$125.000,00 "

www.sonhoínvest.corn.br
CASAS

Casa em Barra Velha - Terreno com 573,OOm2
possuindo casa com área de 1'95,00m2 á 50m da
praia. Valor R$230.000,00 ou aceita como parte
do pagamento, apartamento em Jaraguá do Sul ou

B1umenau.

TERRENOS

Terreno - Rau - Com área de Ú5,OQm2 sendo
(15X23m), próxímo ao Supermercado Rau' ,

posto,creche e Unerj . Totalmente plaino e com

escrítura 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

condomínío . Valor R$145.000,OO
ReI. 110 - TRÊS RIOS DO NORTE - Terrenos no

loteamento Vicenzi Gadottí, cada terreno possuí
324,00m2. Entrada de R$ 7.000,00 mais 100
parcelas de R$480,00

.

Ref.170 - AMIZADE - Terreno cl 630m2
send014X45,Iateral da Rua Afonso Piazera .

Terreno plaina pronto pI construir. Aceita
financiamento Valor R$1 05,000,00
ReI. 145 - AMIZADE - Terreno urbano cl
318,50m2 'em rua asfaltada e com escritura.
Aceita financiamento bancário: Valor- R$
80.000,00.
REF.144 - VILA RAU-(lote08) Com excelente
localeação ,próximo ao Posto .Cidade e a creche
da Vila Rau,com área total de 345,00m2:Valor
:85.000,00

-

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

o CLIE�TE É ESPECIAL, VENHA CONFERIR!,

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência
,

Transparência na negociação

/UBlII/BIiI/lll!IBiUil/liIIlII/lU/lIII/IBlUlfiOI/ll/UIIWnnDlIl/li/l/Umm/UII//lBilllliiUlllfliJTmH/IllIllIfiIIIlIIBII/II/Ill!IIII!JJlI//UUilI/IIIII/IlJI/lIIUII/UIDUIHl

PROMOÇÃ,O
DE CARROS E MOTOS,'
1000/0 F,INANCIADAS
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Em 2010, ápresente seu cartão COINUIO+ e aprovelte descontos incríveis!
Confira abaixo os estabelecimentos conveniados:

, -15% de desconto à visto ,

Imunizadora
§�Jaraguá--_I
"P�••��

12% de desconto

15% de desconto à visto

! 'I,':

8% de desconto à visto

5% de destonto,à visto em dinheiro

,i 'r'

5% de desconto à visto em dinheiro

,YALLERU"
Decorações V-

1 0% de desconto à visto em dlnheíre

. '

canil baby «2111
15% de desconto

10% de, desconto à visto em dinheiro

10 % de desconto nos
,

manipulados à vista

5% de desconto

10% de desconto à visto
ou 5% de desccntou prozo

.
,

Fórmula ('erta
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

10% de desconto à visto

Criare
móveis planejados

5% de desconto à visto

Péf,.Yel
FAR.lll.TAC'AS

Você sempre bem,

20% de desconto nos manipulados/genérico
e 10% de desconto no ético à visto

10% de desconto no mão-de-obro e
-

check-up gratuito na suspensão e freio

(_
-

o:<._, v:. ?> C!
,.,.(,

r\V'V
15% de descente à visto

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

)ml'Çallita/(
Cel'ltm de Tef..3piii e Estética

10% de desconto

5% de desconto

JftmMt�![�
10% de desconto à visto

, ,

t-shlrt
5% de desconto à visto

10% de desconto

5% de desconto à vista

,

-8% de desconto à visto

nrnpte os

10% de desconto à visto

�
�ri

10% de desconto nos segundos,
terços e quartos-feiras

INGLGS_ COM lIDER'ANÇA

15% de desconto
(mensalidade denovos alunos)

R i ,R ,"A V E l l I
I
I

J.,tceu tt.;"" Vlba

'10% de desconto MODA MASl:OlINA

1,5% de desconto à vista
10% de desconto à visto paro

troco de oléo, filtro, fluído e rad.

•

BELíSSIMA
ti o' M E

,,8% de desconto à visto

',rAClt".
�maiS
lNTER10RES�:.

15% de desconto à visTo

@)W&
PNEUS

MÁCIA
DE PLENA

10% de desconto à visto'
15% 'de desconto à visto ou

10% de'descente o prozo

10% de desconto na hospedagem

VIDEO LOCADORA I PRESENTES I DECORAÇÕES

7% de desconto à visto no

,Iinhade presentes e decorações

IDIOMAS

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

,��,�
10% de desconto

_ .4

'afi' e
5% de desconto à vi�ta5% de desconto acima de RS 30,00

I

P f/.:: i" T A B I J U

10% de descente à visto

15% de desconto à visto

10% de desconto no mão "de-obra e

5% de desconte nas peças à visto

10% de desconto à vista em dinheiro

I�E�A�D�I
Ikfóveis e Decorações

5% de desconto à vista

Falcãosports
, __1 0% de desconto à visto

\ 5% de desconto à visto

10% de desconto
linha de brinquedos à vista

BI.JOUX'

10% de desconto à visto

5% dedescente

TELLESI

... Vâzigi
R ·t

1'. lnternexusece I
_
Uar Io INGl�S • ESPANHOL' INTERCÂMBIO

FA���������TRAL '

5% de desconto

-10% de desconto à vista

·Y�
W/ZARD -CALCA,DOS

3% de desconto

, -

senac Processo seletivo Faculdade de Tecnologia SENAC!
.

1IIIIIIIGllmlll/WWHIlIIIllffIIIIUlllllllfflilUlli/UlllJilllfflllllmllUlllilnUlIlll1I1W111!1!lmIHnWHlmlllliIJilllll!illffllli!lmlililll/llllml!b�llmml!l!llIDmnUIIIPIlI!lfflllIIHUln!UIUI!III:l/IIWlilmnlmnJJJu.�IU!IIIJlllllmrmlmllll/lllmJlllIllllffIIIWWIIRfJJJilmIHl!mlílbWII/lJliIIWIImIU!IUImWIIIIIUmllll.lllll/lU51II1,Qjll.11UfiIJIfIlHUlHlmIIIlIIWmh1IíIJlflílIlllUlllillIUU/!I!lllflIIlllllmmlmlll1llnllllllmliWIiIm"

,.�

erio

.Ins�e's através do síte www.sc.senac.br
até o dia 10/01/2010 Seletivo: J6/01/201 O:

"
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AERONÁUTICA

NACIONA��---------

Jobim recebe o relatório fi"nal"
,

"

Hafale, preferido do governo, continua. em 3a posição
Depois de grande pressão'

da alta cúpula do governo, o
.

Comando da Aeronáutica en

tregou ontem ao Ministro da
Defesa, Nelson Jobim, o re

latórío final com a avaliação
técnica 'das três aeronaves' de
combate que participam da'
licitação para a compra de 36

caças que' devem renovar a

frota da Força Aérea Brasilei
ra. O material está sendo màn ..

tido sob sigilo. O parecer tem
390 páginas.

o relatório da Aeronáutí-'
ca apontaria o Gripen NG, da
companhia sueca Saab, como
o mais bem avaliado. Em se

gundo lugar estaria o F-18 Su

per Hornet, da norte-america
na Boeing, com o caça francês

.
Rafale.. da' empresa Dassault,

.

em -terceira posição - apesar
de o Rafale ser a preferência
do governo brasileiro.

Agora, Nelson [obim deve
levar ao presidente Luiz Iná

.
cio Lula da Silvá' um relatório

.

de' sua própria autoria sobre
assunto, podendo assim re

aver o critério de pontuação
que colocou em primeiro o

caça sueco Gripen NG. A 'ae
ronáutica manteve o ranking
que havia sido divulgado na

terça-feira, 5 de janeiro, que
traz o preferido do Planalto no

último lugar da lista.
"É importante ver se a pon

tuação bate com a posição 'da
gente, que é baseada na Es

tratégia Nacional de Defesa e

prioriza a transferência de tec

nologia", declarou o ministro. '

Jobim e Lula defendem ne-
'

-

gócios com a França porque o

país é um "parceiro estraté-

gíco", com o qual existe um ,

, acordo militar. Em um evento
em Paris, o presidente fran
cês, Nicolas Sarkozy, deferi
deu reforma no Conselho de

_ Segurança da ONU e elogiou
o Brasil: O ministro, porém,
disse que antes de levar sua

conclusão ao presidente, irá
analisar cuidadosamente 'o

relatório da Aeronáutica. O
custo dos 36 caças pode che
gar a R$ 10 bilhões. Quando
questionado sobre o assunto,'

,o chanceler Celso Amorim
disse que "o barato, às vezes;

, sai caro".
.

Após análise, Jobim deve entregar seu próprio relatório ao presidente/

Novo prazo dpLRF ameaça
os próximos governadores�

,

-O baixo crescimento da
economia em 2009 vai, jogar
para depois das eleições de
outubro a tarefa de equilibrar
as contas de Estados que fe

.charam o ano descumprindo
os 'limites de endividamento
e de despesa com pessoal da
LRF (Lei de Responsabilidade
de Fiscal). Com novo o prazo
para enquadramento, que vai

passar de agosto para abril de .

201 i, as penalidades '-, como,

interrupção de transferências

voluntárias e proibição para
contratar novos empréstimos -

. apenas" s�rão aPli�adaS.
duran

te o proximo gover o.

A Paraíba e o Rio r" nde do
Sul não conseguiram cumprir
as exigências da LRF, segundo
levantamento com dados do

� Tesouro Nacional até agosto de
g 2009, os últimos disponíveis.:::> '

5 Alagoas, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul e o Paraíba tenraté o fim do mês para: prestar contas Paraná, Acre, Minas Gerais. e.

Bahia também estão na corda
bamba por causa dos gastos
com a folha salarial dos' servi-

.

dores,
A situação desses Estados

pode mudar com a apresenta
ção da prestação de contas do
último quadrimestre, cujo pra
zo termina' neste mês. De acor

do com o economista-chefe da

Convenção Corretora, Fernan
do Montero, pode haver me

lhora por oausa da recuperação
das receitas' nos últimos meses

, I

do ano passado.
Os Estados é municípios te-.

rão ajuda da própria Lei,Fiscal,
já que O artigo 66 prevê que os

prazos para' atendimento dos
limites sejam dobrados quando,
a expansão econômica nos últi
mos quatro trimestres; for me

nor.que 1%, o que ocorreu em

2009. É a primeira vez que essa

prorrogação acontece desde a

aprovação da lei, em 2000.

-'

�
c::
CD

<X:
Ü
Z

'UJ

�

Igreja critico
\

nowProgmma
O 30 Programa Nacio

nal dos Direitos Humanos
tem provocado descon
tentamento até mesmo em

setores da Igreja Cátólica.
.Membros ligados a movi

.mentos pró-vida reagiram
negativamente em rela
ção às propostas de apoio
à "

aprovação do projeto
de lei que descriminaliza
o aborto", "mecanismos

para impedir a ostentação
de símbolos religiosos em

estabelecimentos públi
cos", "a união civil entre

pessoas dó mesmo sexo"
e "o direito de adoção por
casais homoafetívos''.

Militares também já ha
viam se mostrado descon
tentes com o .programa,
que propõe a criação de
uma "comissão nacional
da verdade", com o obje
tivo de examinar as viola
ções de direitos humanos
.praticadas durante a dita-
dura militar, entre 1964 e

.

1985. ,

A CNBB (Confederação
Nacional dos Bispos do
Brasil) classificou a ini
ciativa como "arbitrária e

,

antidemocrática".
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Defesa.
Ficou para segunda - feira a

apresentação. 'da defesa do. vice

governador Leonel Pavan (PSDB) '

indiciado. pelos crimes de cor

rupção. ativa e passiva, advocacia
administrativa e violação do. sigilo.
funcional. O prazo. dado. pelo. TJ
para o. tucano e os outros denun
cíados apresentarem as alegações '

começou a contar na quinta-feira. .

O adiamento. ocorreu porque 0.,

advogado dele aguarda doeu
mentos requeridos ao. Tribunal.

(

, ,

---POLITICA o CORREIO' DO POVO
'

SÁBADO, 9 DE JANEIRO DE 2010 II

Carolina Tomaselli

Lixo
Vereador Justino. da Luz (PT)

comunica reunião. da Associação
de Moradores da Tifa dos Mo
nos na próxima segunda-ferra, às
i9h30"na sede da entidade. Além
da estação. de transbordo, onde é

despejado. todo. o. lixo. da cidade,
os moradores do bairro. passaram
a ter mais transtornos no. fim do.
ano, com a' transferência para o.

.

local da Cooperativa de Recicla
dores do Vale do. Itapocu, despeja
da do. galpão. da MaxWilhelm,

CÉSAR JUNKES

-

Quietos
Será que à nova executiva mu

nícípal do. PT, sob a: presidência do.
siridicalista Rio.lando. Pe , vai levár
adiante a representação. formulada

pelo. partido. no. ano. passado. sobre
os caso.s de nepotismo no. poder
público? A denúncia foi confir
mada pelo. comando anterior da

sigla, que acabou declinando. e fez
0., protocolo no. Ministério. Público,
Na .Câmara, nenhuma palavra da
bancada até agora, assim corno dos
demais vereadores O assunto. volta ,

à baila na votação da Lei Orgânica,
prevista para fevereiro, 'isso se não
for adiada outra vez. .

ca rol i n a@ocorreiodopovo.c·om.br

Realidade' Multa Prática
Repasse de dinheiro. públi

co. para entidades é prática co.

mum nos rnunícípíos. No. ano.

passado, 'so.mente a SC�H rece

beu, com aval da Câmara, mais
de R$ 360 mil para seus proje
tos, através de convênios com a

Prefeitura. Intenção. que já era

. de conhecimento dos eleitores.
Está no. plano. de governo: "am

pliar o. apoio à Scar, pois essa é
uma forma de proporcionar o.

acesso. a cursos e cultura clássi
ca às crianças e jovens",

.
,

A Organização Mundial da
,

O ex-presidente da Funda-
Saúde estima que a cada um dó- ção Cultural de Ioinville, Edson
lar ínvestido em saneamento. bá- Machado, foi acusado. pela Jus
sico representa uma redução. de, tiça Federal a pagar multa de R$
quatro. a cinco dólares com gastos '31.325 por repasses irregulares
em saúde. Mesmo. com os núme- de verbas federais de incentivo.
ros vergonhosos, 'Santa Catarina' à cultura para a Ajos (Asso.cia-·
ainda possui um dos maiores IDH ção Ioínvilense' de Obras, So
(Índice de Desenvolvimento. Hu- ciais), entre 2000 e 2001. A juíza
mano) dopaís, Assim corno Iara- Giovana Cortez entendêu que
guá do. Sul, 'que, entretanto, já não. isso. não. poderia ter sido. feito,

apresenta os mesmos índices de _ Edson e a instituição. também
outrora. Na rede de esgoto, a atual terão. de devolver dinheiro para
gestão. retomouos investimentos. a União. Cabe recurso,

Morosidade
Passaram exatos dez anos até

que a Justiça acatasse o. pedido. da
Prefeitura, a partir de uma vistoria
da Defesa Civil, para que o. prédio
da Rua Roberto Ziemann, no. Bair
ro. Czerniewicz, fosse interditado,
Construído em 1982, o. imóvel
nunca teve condições seguras de

habitação, mas abrigou morado
res até setembro. 'último. Por sor

te, antes de parte dele desabar,
na última quinta-feira, A respon
sabilidade do. poder público. está
na ineficiência dos sucessivos go
vernos no. quesito. fiscalização, Na
semana que vem será demolido,

, &Cassuli
www.cassuli.advbr \

- Cassuli Advogados Asspç
Rua Donaldo Gehring,.,�135 • F

• ,·'lr/,lr.
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PERIGO

Sacada de prédio desaba
Prefeitura promete demolir imóvel na semana que vem
JARAGUÁ DO SUL

Deve 'iniciar na semana
que vem a demolição do pré
dia de três andares, no bairro
Czerniewicz, interditado. pela
Prefeitura por irregularidades
na estrutura. O imóvel apre
senta infiltrações, problemas
na instalação elétrica e não
está de açorda com as normas

de segurança exigidas
�

pela,
Defesa Civil.

.

Na noite da última quinta
feira, por volta das 20h, uma

-rlas sacadas do prédio caiu,
o que assustou moradores da
localidade. "Eu escutei o es'"

touro. Passo todos .os dias em

frente ao prédio e estou com

muito medo. Seria uma· tra

gédia se tivesse caído no mo

mento em que alguém passava
na rua", comenta a aposenta
da Roseli Santos, 47 anos, ,que
mora próximo à obra.

o

Na manhã de-ontem, funcio
nários da Prefeitura isolaram o '

local e colocaram escoras para
impedir novas quedas. O secre

tário municipal de Obras, Valdir
Bordin, disse que a demolição.
do prédio deveria ter sido feita

rio final do ano passado, mas

devido à demanda de serviço
na época, não existiam máqui
nas suficientes para executar o

trabalho. "Implodir sairia mui
to caro. Vamos demolir. A parte
superior terá que ser demolida
manualmente. E a parte debai

xo, mais reforçada, será destru
ída com escavadeiras", explica.
Sobre a previsão do início dos
trabalhos, ele adianta que a pre
visão é de que a demolição seja
feita a partir do próximo dia 13;
quando os-funcionários da Pre
feitura voltam das férias.

As' onze famílias que viviam
no edifício tiveram que deixar
o local em setembro do ano

passado. Q alvará judicial que
autoriza a demolição do imóvel

, foi expedido no dia 18 de agos-'
to de 2009.

. O trabalho de demolição
será realizado com funcioná
rios e. maquinários da Prefei
tura. Mas as despesas geradas
pelo serviço, terão de ser pagas
pelo proprietário do imóvel,
juventino Campregher.

DEBORA VOLPI,

....;;"
.

,

Parte da sacada do prédio caiu na noite de ontem, assustando moradores

Depósito de lixo na Tifo Mono,s atrai ratos e moscas para as casas

Reunião discute problema:
do lixo no Bairro 'Tifo Monos
JARAGuÁ DO SUL

A Associação dos Morado
res do bairro Tifa Monos rea

liza na próxima segunda-feira,
dia 11, a partir das 19h30, '

na ,sede da entidade, reunião

para discutir o problema do
lixo no bairro. Quem vive na

localidade reclama de mau

cheiro, do barulho e da pro-
'liferação de insetos e Tatos, já
que a região abriga transbor
do de lixo e centro de recicla

gens em terrenos' distintos. "O,
cheiro é insuportável e tem

muitas moscas no bairro. Essa
reunião tem o objetivo. de ela
'borarmos um documente 'que
encaminharemos à' Prefeitura
e ao Ministério Público. Nesse
documento vamos pedir a re-

12 tirada do centro de reciclagem
� e do transbordo do Iíxo", re

i vela o presidente da Associa
,� ção, Valdecir Ropelato. Ainda'

de acordo com o presidente, o

galpão onde funciona o servi

ço de reciclagem não é apro
priado. ''Até lixo hospitalar foi
encontrado lá. E os caminhões
fazem muito barulho durante
o descarregamento", acres-

,centa. Seringas, agulhas e al

godões usados estavam sendo
armazenados juntamente com

materiais recicláveis.
Em um dos terrenos passou

a funcionar ainda a Cooperati
va de" Recicladores do Vale 'do
Itapocu, que foi transferida

para u espaço depois que mo":
.

radares e trabalhadores foram
despejados do galpão que ocu

pavam na Rua' Max Wilhelm,
no bairro Baependi, em de"
zembro de 2009.

Devem participar da reu

nião vereadores e represen
tantes da Prefeitura. O proble
:{TIa dos moradores foi relatado

pelo O Correio do Povo no dia
29 de dezembro,

norma, entre óutrds;
• Diante dos irregularida
des, o Prefeitura ingressou

-

cQm novo pedido de demo-
"

lição do imóvel; ,

.•
, No dia, 21 de moiade 2009, ,

o Justiça julgou p'focedente o
I

pedido de demolição:"formu
lado pelo Prefeitura;
• No dia 18 de agosto, de
2009,' a Justiça expediu 01-
voró judicial autorizando o

demolição do imóvel;
,

'. No dia, 21 de setetnOff) de'
2009, o procu-rodor jurídico
da Prefeitura,. Volmir Elói,

'J encaminhou comunicação
interno para o secretório'
de Planejamento, Aristides
Pcnsteln, informóndo;,que o

demoliçãD,. to'
.

arizado
'1ft pe,la �o:stlça;':

I I,.)
I, I,'

i,. No dia' 23 de se embro, (1
,

procurador jurídico" Volmir
Elói, determinou que os famí
lias deixassem o local em 48

,

'

hora� e que a estrutu'ra fosse "

emaHda. ap
,

s . ão.
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,SEGURANÇA
.

'

.Ju'stiça pede transferência de presos
Promotor Gilberto Polli diz que Estado se acomodou coma situação do presídio

.
-

.

PIERO RAGAZZI
JARAGUÁ DO SUL

o Ministério Público aguarda
a administração do Presídio' Re- -

gional concluir um levantamento
sobre a situação da unidade para
solicitar ao Estado a transferência
dos detentos já condenados parà
penitenciárias, que _ correspon-

'

dem a 70%. da população carce-
.

rária de Jaraguá do Sul. Caso 0 __

" pedido não seja atendido, o pro
motor Gilberto Polli não descar
ta a possibilidade de entrar tom

uma ação civil pública; pedindo
a interdição do presídio.

Hoje, o presídio abriga
324, . ma� só tem capacidade

· para 76. "Todos os dados se- .

· rão levados ao secretário de -.
'

· Segurança Pública (Ronaldo
Benedet] e ele.vai 'definir os

próximos passos: ou tentamos
solucionar ou será preciso a

ação civil publica", confirma.
Ele acredita que até final de

·

fevereiro o Ministério Público
terá uma definição do caso.

A iniciativa de avaliar o

presídio surgiu' no final de
2009, através de uma reunião
entre o promotor e integrantes
do Conselho Comunitário Pe
nitenciário e a QAB (Ordem
dos Advogados . do

-

Brasil).
,"Poqe 'chegar um dia que va-

·

mos ter que soltar pessoas que
cometeram crimes' pequenos,

Inquérito aberto pela promotoria pode resultar na interdição da, unidade

por não ter onde colocá-las.
- Tenho muito medo disso, pois

quem perde é a sociedade".
Na manhã de ontem, 12 de

tentos do Presídio Regional fo
ram transferidos' para - peniten
ciárias de outros municípios.'
a pedido da direção do Deap
(Departamento .

de Adminis
tração Prisional); Seis presôs
foram para a Penitenciária de

Joinville e o restante para a de
Curitibanos. Dos 12,' três são
condenados e ficarão defíniti-

vilmente em Joinville. Já os de-'
mais, que ainda não foram con

denados pela Justiça, voltarão

"para Jaraguá daqui a "3D - dias.
Segundo .o diretor interino do
complexo, Antônio Salomão, .

todos eles participaram da re

belião ocorrida no último dia
31: O Deap também prome
teu, a partir da próxima sema

na, transferir da cidade outros
20 detentos condenados.

-DÉBORA KELLNER

Foragido por duplo homicídio no Parapá é preso
Um homem, foragido do Paraná, foi preso no monhõ de on

tem, após uma semana de monitora'mento feito pelo equipe de
·

investigoçOo do Polícia Civil. Douglas José Toques, 30 anos, tinha
.

.

mondado de prisôo desde abril de 2009, -por duplo homicídio e

mais uma tentQtivo de um terceiro assassinato. Ele é notuml de
Imbituvo (PR); onde cometeu QS crimes, e foi enContmdo em uma -

pensôo. Após ser procumdó pelo políCia no suo cidade notai, ele
.

fugiu poro Porto Uniõo, onde nõo conseguiu emprego. Ele se
mudou poro Joroguó do Sul recentemente e conseguiu trobolho·
como eletricista. O dono do microempreso,Qõo desconfiou que o

roporem procurado pelo polícia. O acusado· já foi encaminhado
poro o Presídio de Jaraguá do Sul.

AUXILIAR DE COPA E COZINHA
.

.

-Jaraguá do Sul
Até 20/01/2010 NA Rua Walter. -

Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha
ou pelo site

MEDICO CLINICO
Jara uá do Sul

01 Até o dia 24/01, pelo site.
•

Até 26/01 pelo site01

.

Rapaz de '16 anos é acusado.

• de estuprar menina de 11
JARAGUÁDO SUL

.A Polícia Civil investiga o

caso de uma menina de 11 anos
que teria sido estuprada pelo vi

zinho, de 16 anos, na noite de

quinta-feira, na Rua Oscar Sch
neider (Iaraguá 99). A-garota con

tou à madrasta que adolescente
havia convidado ela a ir para
uma casa abandonada, onde ele

forçou�
o ato sexual. O acusado

negou ter cometido o crime,
.vA menina passou por um

exame prévio no Hospital Iara-:
guá, mas o médico não conse

guir constatar se houve lesão.·
Ontem, . ela passou por exame

de corpo de delito no IML (Ins
tituto Médico Legal), mas não

.

há previsão de quando o laudo

GESTOR DE SERViÇOS· EDUCAÇA0 ,

Jara uá do Sul

ficará pronto. De acordo com
o delegado Adriano Spolaor,

- o
'

menor de idade foi solto por
que não havia provas suficien-
tes contra ele. Segundo Spola
ar, o rapaz se comprometeu a

comparecer em audiência para
prestar esclarecimentos junto
ao Ministér-io Público .

.

A madrasta da menina tam- -

bém denunciou que a mãe bio

lógica da garota teria oferecido
a menina para. fazer programa
com um traficante, em troca
de drogas, há alguns meses. A
denúncia também está 'sendo

investigada pela Polícia Civil. A
menina está recebendo acom

panhamento psicológico do
Conselho Tutelar.
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ARQUIVO HISTÓRICO

.

", E� 1981. Jaraguá era a 11 ° cidade mais populosa de se. Hoje. ocupa o 9° lugar

-
"

PREFEITOS DA 'HISTÓRIA DE JARAGUÁ.DO SUL

l
'l

Júnior. Já aos 13 anos, começou a trabalhar na •

Farmácia Central.
IRINEU PASOLD

17/04/1997 a

05/05/1997
- 03/04/1998
a 27104/1998
- 09/0Z/1999 "

(
,

a 01/01/2001
- 01/01/2001 a

01/01/2005
Natural de Blu-.

menau, Iríneu nas

ceu' no dia 09 de
maio 'de 1945, filho'

de Henrique e Paula Pasold. Casou-se em 01'

de julho de 1.972 com Brunhilde, corri quem
teve quatro fi!h�s: .Mônica, Fabiane, Gisele e

Formado em Bioquímica pela Uníversída-
'

de Federa} de Santa Catarina, fundou em 1998 I,

o Laboratório de Análises Clínicas Pasold. Seu

ingresso na vida política-partidária ocorreu em

1994, quando' se filiou' ao Partido Progressista
do Brasil. Foi Secretário Municipal da Sáúde de
1993 a 1996, quandofoi candidato a vice-pre
feito de Geraldo Werninghçuis, saindo vitorioso. ,

De 1997 a 1999, foi Secretário de Planejamerito.
. Durante seu governo, inaugurou o posto
de saúde PAMA -II, realizou 0"120 Joguinhos
Abertos de Santa Catarina; duplicou a Rua

Joinville e inaugurou também o Terminal Ur
bano de Jaraguá do Sul.

o CORREIO DO POVO OSÁBADO, 9 DE JANEIRO DE 2010'

OANOÉ

" ,

JARAGUAE O 11°

MAIS POPULOSO

I

,

No início de, 1981, o Segundo o IBGE, os',

jornal O Correio do Povo, campeões de população
trazia os dados prelimi- eram Joinville (237.940
nares do mais recente habitantes), Florianópo-

'Censo Populacional 'do, lis (196.055) e Blume
Instituto Brasileiro de', nau, com 159.828 resi

Geografia e Estatística, dentes. Jaraguá do Sul
cujas .. pesquisas foram era também o município
realizadas em 1980. Se- rriais populoso do Vale

gundo o censo, a popula- do Itapocu, que somava
ção oficial de Santa Ca- no total 96.714 habitan
tarina somava 3.687.659 tes, além de 'S8r-O segun
habitantes, com uma' do com maior população
taxa de crescimento na região norte-nordeste
anual de 2,26% em re- catarinense.
lação a 1970. Desse nú-. Hoje, Jaraguá do Sul
mero, 48;801 habitantes .tem 139.017 habitantes

,residiam em Iaraguá do 'distribuídos em uma

Sul, o décimo primeiro área de 532.59 km'', se

município mais populo- gundo o Censo 2009 do
so do .Estado. lBGE, sendo uma das ci-

A taxa de crescimen- dades com o melhor PIB

to anual era de 4,8'5%, o per capita do estado, de"

que lhe valia a décima R$ 32.308,OO� De acor

segunda colocação' em do com a estimativa do

termos de crescimen- IBGE de 2007, [araguá é

to! dentre os' 197 mu- o 9°municípiQ mais po-
nicípios catarinenses, Ji>uloso do Estado.

OPORTUNIDADE

,
j

, .

Se você gosta de vender, se comunica

com facilidade e tem jogo de cintura,
, .'

venha fazerparte da equipe do CCAA.

Envie seu currículo para:
ta I entoccaa@netu no .com, b r

MAIORES INFORMAÇÕES:
3275-1364
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DIVIRTA-SE
,

.

Roubo de banco
Um ladrão com uma arma entra em um

banco e exige o dinheiro ao Caixa. Todos
se deitam no ch-ºo, enquanto o funcionário

, entrega, a ele tudo o que tem. Uma vez'
tam o dinheiro na mão, ele se volta para

,

um cliente e pergunta: '

- Você me viu roubar este banco?
'

- Sim, eu vi.
,

O ladrão atira nele, matando-o instanta
, neamente; Depois se volta para um casal

, parado a seu lado e pergunta' ao homem:
- Você me viu roubar este banco?
-;Não, mas minha mulherviu.

Preto: Gil' oju'do
vítim�s em Angra
Preta Gil ficou sensibilizada com a

tragédia ocorri,da em Angra dos Reis na

virada do ano, e resolveu fazer sua par
te. Os fãs que compareceram 'ao shõw
Noite Pre.a, no boate The Week, no ,.

capital fluminense, tiveram que levar
como entrada um qullode nllmenta
não perecível. Ontem, a cantora

seguiu 'para Angra, onde pretendia
distribuir pessoalmente as doações{jue

,

recebeu nos últimos dias.
'

U2 traz turnê

poro o Brasil
,

Os fãs de U2.já podem começar a

guardar dinheiro. Está confirmado: a,
banda desembarca no país este' ano,
com a turnê 360°. A data, local e

valor das entradas ainda nõo foram
,

divulgados, mas segundo o jornal
"Estado de S. Paulo", a banda deve
fazer quatro shows em novembro :-:

três em Sõo Paulo e um !TO Rio de
Janeiro. A turnê do U2, foi eleita a

"mais lucrntbnde mundo em 2009.

,SUDOKU

rc.,
leitora lí1ian

Buettgen,
com o seu

,

gatinho
Fofão. O clic

,

é de ·Kátia
Buettgen._ I",

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

repetir números em' cada linha e cada coluna. Também
nõo se p,ode repetir numeres em cada quadrado de 3x3.

J

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epogri

Tempo instável, tom abertura de sol e

SO�UçÃO pancadas de chuva com trovoadas entre a �, Fases da lua
tarde e a/noite. Temperatura estável. CRESCENTE MINGUANTE'NOVA CHEIA

7/1 15/1 23/1 ,30/1
" Jaraguá, do Sul e Hegião

..
"

HOJE DOMINO SEGUNDA TERÇA
MíN: 23°C MíN: 21°C MíN: 24°C MíN: 23°C,'
MÁX: 28°C ,/', ,MÁX: 24°C MÁX: 29°C MÁX: 31°C

Sol com chuva Chuvoso Sol com chuva Sol com chuva

�

V, ÁRIES "

��I' (20/3 o 20/4)
., ,Fujo de tudo que en-

� l volvo algum tipo de
risco. Você pode ter

melhores resultados através do
seu desempenae pessoal. Invisto
no vida sentimental. Mentoliíe

positivamente aquilo que desejo
atrair e tenho em mente o que
contento- seu espírito.

'

*f,'_
LIBRA
(23/9 o 22/10)

,

Não se envolvo nos

problemas' finan
ceiros dos outros.

O que, conseguir hoje será fruto
deseu esforço profissional. No
amor, terá o apoio que desej�.
Cuidar do aparência é funda
mentai, tire umas horinhas poro
se dedicar 00 seu corpo.

SAGITÁRIO'

?ti (22/11 021/12)
lJl

I

'Venc�ndo os difi-

{
"

cu Idades é que se

conhece o próprio
valor. Não se surpreendn se

receber um dinheiro que julgava
perdido.-No amor, estreite vín

cul!)s. Slêncio pode levar o uma

benéfico introspecção, procure
, os respostas em, seu coração.

AQUÁRIO '

(21/1 018/2).

]([J, �uo� necessidades

I
�

afetivos podem
bater de frente

com os interesses ,profissionais.
No campo ofethio, há boas chan
ces de realização. Não adianto
ficar atirando poro todos os

lodos, troce seu objetivo e sigo
flrme.em suo direção.

)(
'GÊMEOS -

(21/5 o 20/06)
,

Cuide com o impul-
sividade poro não
causar pequenos

ocidentes. Estará impaciente,
não explodo por pequenos
coisos.eNo amor, estimule o con
vivência com seu por. Aprofunde
se em assuntos que ,gosto e não
tem tempo poro estudar.

LEÃO
(22/7 o 22/8)
Bom dia para
romper de vez

com os vínculos de

dependência, mos cuidado com o

precipitação. No amor, há gran
des chances' de se envolver com'

uma pessoa que foz porte do seu

dio"o�dio. Tente se colocar como

pr.ioridode 110 que for executor.

TOU�O -

" (21/4 o 20/5)
Há um conflito entre
os seus desejos' e o

que os outros espe-
Jom que faço. No vida amoroso,

.

renove os suas esperanças. É im

portante que você analise bem
os situações poro não .temar
decisões precipitodClS. Procure
:reloxor U," pouco!

� ''''l CÂNCER ,

'11}'
VIRGEM

,<__.:,� (21/6 o 21/7) .' (23/8 o 22/9)
;�;... _ ...-;�� Em relação ao, Hoje, o dia pede
: ' l dinheiro, tudo

'

,'que você tenho cui-
indico que pode ter

•
dado conl'fofocos.

perdas. Boa fase poro reavivar No campo sentímentel, esta noi-
os relações afetivos. Uma novo, te vai .se mostrar oportuna poro
paixão ,dará .o tempero que fnl- '. 'se decloror'o quem amo. Abro
tovo à suo vida. Um pouco mais seus comilJhos e aceite o que po-
de dedicação pode ajudar seus rece ser inédito e surpreendente
planos o se concretizarem. em sua vida, aproveite!

ES&ORPIÃO
.

(23/10 o 21/11) ,

Não imponho aos

outros suo vontade. I

Clima de compe
tição� mos não .

_

faltará habilidade poro contornar
o situação.. No amor, comunicação.
Pequenos gestos podem fazer os

outros lembrorem':se do quanto
, você é importante poro eles.

o CORREIO ,DO POVO mSÁBADO, '9'DE JANEIRO DE 2010

-.

� 'CAPRICÓRNIO.
,

r "\'1 '(22/12 O 20/1)
A/l. Hoje, mudanças '

• bruscos de huinor.
,

'

Podem ocorrer

brigas desnecessários. Vênus

reolç,o seu charme, favorecendo
o vida afetivo. Muitos de suas

metas caminham o passos ler- ,

,

gos. Procure deixar os preocupo-,
ções menores poro depois

PEIXES

... (19/2 019/3)

,�.,. Descarregue os

..,..,� energias acumu

lados praticando
cominhoda,s 00 ar livre. Nos as

suntos afetivos, a cumplicidade
vai predominar. Olhe poro o seu

interior e aproveite poro' meditar
e refletir sobre os decisões que
tomou ultimamente.
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o CORREIO DO P�VO II

Á

MENEGOTTI
AoMI B I L I R I

3371-0031CREGI550-,i
I/\A El,IL!P,,'

MENEGOTTI www.parcimoveis.com.br
e-maü: immenegotti@parcimoveis.com.br

. /

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

6075 - NOVA BRASILlA'::' CASA ALV. 1
SUíTE 2 DORM, 3 SALAS, Cal, LAV,

PISCINA, GAR - RS 220.000,00

6080 - RIO CERRO 11- CASA ALV 3 DORM,
2 SALAS, 2 BWC, COZ, LAV, GAR, ÁREA DE

FESTAS c/ CHUR. _. R$160.000,OO

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

.

-

R$130.000,00

6012 - GARIBAlDI·- CHÁCARA COM
273.000M2 COM CASA ALV. 3 DORM, SALA,

. COZ, 2 BWC,LAV, 3 LAGOAS, PLANTAÇÃO
DE EUCALIPTO, CACHOEIRA,R$ 450.000,00

6050 _. RAU -- CASA ALV. 3 DORM, 1 .

BWC, SALA, corwcoz, LAV, CHUR, 3

.

vAGAS GAR. - R$ 200.000,00

6034 .- MANSO - CHÁCARA Cf
25.000,OOM2, 1 CASA C/4 DORM,SALA
TV, COPNCOZ, DEp, UW, CHUR, i BWC, 2

GAR, + EolcULA C/i OORM, 1 BWC, COZ,
+ l' RANCHO .- R$ 150.000,00

----------------------------

6045 - JGuÁ ESQUERDO - CASA ALV. 4 .
6089 - TRES RIOS DO NORTE - CASA·

DORfv1,' 1 SALA, COPNCOZ,. DEf� LAV,GAR, MISTA'2 DORM, SALA, COPA/Cal, LÁV,
TERRENO COM 1·.157,OOM2 - R$ 320.000,00 BWC, GAR. - R$ ij8.000,OO

6068 - JOÃO PESSOA _. CASA ALV. 1

SUíTE, 2 DORM, SALA, COPA, COZ, LAV,
GAR, CHUR": R$120.000,00 (ACEITA

FINAC. BANCÁRIO)

6043 .- CZERNIEWICZ .- SOBRADO 1 SUITE,
3 DORM, 3 SALAS, COPA/COZ, DE� CHUR,

QUAD ESPORT, ESCRIT, LAV, 5 VAGAS GAR,
PISCINA - RS 980.000,00

578S-AGUA VERDE 450,00/112 RS 70.{lOO,OIi
·

5973 - SCHROEDEIi 105.000,OOM2 R$1.60n.OOo,oo
59í?1I·ROD. DO ARROZ 166.(JOO,OOM2 R$193.000,OO
5924·TI-\[;5 RIOS DO sue 20.000,OOM2
R$ 250.000,00
5837·ÁGUA VERDE-14.700,OOM2- RS 3no.OOO,OO
5929-RODOW-\ DO AHROZ 372.000.001142 RS 430.000,00
5972·ÁGUA VERDE - 465,OOIItF RS 90.0M.OO
59.94 - JGlJÁ ESO. 525,80M' R$110.000,Oo
6017 -GUAljAMIRIIVl·· 360,OOM2 - R$ 75:'0011,00

,6037 - CENTRO .. 1.474,OOi'lF .. RS 1.400.000,011
6092 - ÁGUA VERDE - 450,001112 - R$ 90.000,00
6093 - AMIZADE .- 450,OOM2 RES. VERSALHÉS-
RS 140.000,00 .

6095 - AGUA VERDE TERRENO C/ 465,OOM2 - R$
90.000,00

LOCAÇÃO :,i
· CASAS:
BAIRRO ESTRADA NOVA
RUA ,JoÁo MIGUEL DA SILVA, 514, 02 aTOS, SL,
COZ, LAV., BWC, GAR.!i$ 350,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA
-RUA DOMINGOS DA ROSA, 698, 02aTúS, SL, COZ,
BWC, LAVEGAR. H$ 480,00

.

BAIRRO IRES RIOS DO NORTE
·flUA HILDA FfllEDEL LAFIN, 138, 02 QTOS, SAL,
coz. BWC, LAV E GAR. R$ 300,00
·RUA ROO. MUNICIPAL, '531', 02 OTOS, SAL, COZ,
BWG, LAV E GAR R$ 380,00
BAIRRO VIi.A lENZI
- RUA AFONSO NAGEL .. 65 -RESIO. VIENA .. 173M2,
01 SuiTE + 02 aTOS, SL, G02, BWG, LAV, ÁREA DE
FESTA E GAR R$1100,00
- RUAGUILHERM'E SCHMITT, 109, 03 oras, SL,
Cal BWC, LAV. R$ 420,00
BAIRRO CENTRO
.. RUA MARINA FHUTlJOSO, 873, 01 SuiTE + 02
oras, SL, COZ, BWC, LAV, ÁREA DE FESTA, PISCINA

.

E GAR. RS 2.300,00
BAIRRO VILA RAU
·RUA JOÃO MORETTI,65, 04 aTOS, SL, GOZ, BWC,
LAVEGAR.R$700,OQ

.

BAIRROJGUA99
_

-RUA EMILlO ano AUGUSTO OlOERBURGlJE, 02
aTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR. R$ 465,00
BAIRRO BARRA
-RUA HANNOVER 03 oras, SL, COZ, BWC, LAV E
GAR R$ 400,00
-RUA ANORE VITKOWSKI, 78. 03 ores. SL, Cal, 02

BWC, LAVE GAR.R$850,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO
• RUA CORONEL PROC. GOMES DE OLIVEIRA, 1320
- EOF. IlABELA, 01 SUiTE + 02 aTOs, SL,
COPNCOZ, '02 BWC,LAV, GAR.E SACADA c;
CHURRASOO' R$ 800,00 +/-150,00 CaNO.
- RUA LEOPOLDO MANSKE. 52 - EOIF. ONA. ALZIRA,
01 SuíTE + 02 aTOS, SL, COP/COZ, BWC,LAV, GAR.
H$ 700,00 +f.100,00COND
- RUA GOV JORGE LACEROr\' 310 - EDlfõ SlA. LUZIA,
01 SUITE, 01 aTO, SL, COP/COZ, BWC,LAV, SACADA
C/CHURR. EGAR. R$650,OO -t- 50,OOCONO
- RUA CORONEL PROG. GOMES DE OLIVEIRA, 1320
- EDF. IZABELA, 01 SUfTE + 02 QTOS, SL,
COPA/COZ, 02 BWC,LAV, GAR.E SACADA CI
CHURRAsa, R$1.100,00 +1-100,00 CONO.
BAIRROAMIZADE
-RUAAHTHUR ENKE, 231-EOEPARISI, 02 aTOS, SL,
COZ, BWG,LAV, GAR. R$460,QO +50,OOGONO.
-RUA JOÃO BAPTISTA RUOOLF, 49, .02 aTOS, SL,
COZ, BWC, LAV, GAR R$ 400,00 + 24.88 TAXA DE
AGUA
BAIRRO VILA NOVA - COBERTURA
-RUA MARTIN STALl, 525 .. ·EDIE SPARTAKUS, 01
SUITE, 02 aTOS, SL, COZ, BWC, LAV; GAR P/ 4
CARROS, PISCINA,f .ÁREA DE FEStA. RS 2.500,00
+/-140,00 CaNO.
-RUA GUILHERME C. ·WALCKERHAGEN,· 615
-PORTO SEGURO, 01 SUITE, 020TOS, SL,COZ,
BWC, LAV, SACADA Cf CHURRASO. E GAR P/02
CARROS. H$ 800,00·/-115,00 CONO.
-RUA JOSE KRAUSE, 221 -EDIl'. BARCELONA, 01
SUiTE, '010TO, SL,COZ, BWC, LAV, SACADA CI

. CHURRASO. E GAR. R$ 680,00-1-1 00,00 GaNO.
-RUA ANTONIO F. OIEMON, 141' EDIF. TORRE DY
LUNA, 02QTOS, SL,COZ, BWC, LAV, SACADA Cf
CHURRASO. E GAR. RS 620,00 + 50.00 CaNO.
SÁowís

.

-RUA JOSÉ NARLOCH, 1849, 02 orós. SL,COZ,
BWC, LAV E GAR. R$ 460,69
BAIRRO CZERNIEWICZ
-RUA FRANCISCO TOO1; 960 .. RES.GUILHEHME,
020TOS, SL,C02. BWC, LAV, SACADA Cf
CHURRASO. E GAR. RS 550,00-/- 40,00 CONO.
-RUA 13 DE MAIO, N" 590 -EDIF. MONT VERMONt

.

01 SUITE, 010TO, SL,COZ, BWG, LAV.SACAOA Cf .

CHURR. E 02 GAR. RS 780,00+ 150,00 CONO
BAIRRO JGUA ESQUERDO
·RUA AOOLARATA 1JALRI PHAOI, 126, 020TÕS,
SL,COZ, BWC, LAVE GAR. R$ 560,00-1.-15,00GOND.
BAIRRO VILA lENZI
- RUA MARCELO BARB!, 314, 02 aTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, GAR RS 400,00 + 40,00 COND.
BAIRRO ÁGUA VERDE.
- BUA JORGE BlJHR, 336,02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, GAR. R$ 480.00 + 60,00 CaNO,

-

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA .. ·EOIF. MARIA ALICE
• RUA MARIA A, DA S. MASCARENHAS. 01 SUITE,
Oi aTO, SL, GOZ, BWG, LAV, SAC fCHUBRAS GAR.
R$ 650,00 -t- 90,00 COND.
BAIRRO CENTENÁRIO
·RUA ALFHEDO CARLOS MAIER, 137, 01QTO, SL,
COZ, LAV, BWC, EGAR. R.$450,00 + 50.00CONO.
BAIRRO TIFA MARTINS
-RUA ADELAIDE 'TOfFOL, 766 _. LOI CORUPÁ, 03
aTOS, SL, COZ, COPA, LAV, BWC E GAR. R$ 380,00
+ 30,OOCONO.
KITINETE

.

-RUA,JOSE PICOLU, 512- BAIRRO ESTRADA NOVA, 01
oro ECOZ,IUNTO, BWG. R$250,OO + 30,00 CaNO .

.. RUA ANTONIO PEDRI, 14 -ILHA DA FIGUEIRA, 02
OTOS, COZ, LAVE BWC. H$ 350.00
-BUA GERONIMO CORREA, 55 -CENTRO
GUAHAMIRIM. 01 DTO, COZ, LAV E BWC. R$ 450,00
CASA GUARAMIRIM
-RUA OLANDA PETRY SATLÉR, 210-GUAEAMIRIM.
02 aTOS, SALA, coz, BWt, LAV E GAB. R$ 450,00
GALPÃO ·-ILHA DA FIGUEIRA
• EUA GABRIEL OESCHLER, 50; 300 fI/12. /02
BANHE1f10S, R$.2.000,OO
TERRENO
-RUA JOSÉ THEODORO RIBEIFW -ILHA Dl,
FIGUElRA, :lOX60 M2, H$1.000,00
SALA COMERCIAL CENTRO - PRÓXIMO ANGELONI
ANTIGO
- nUA MARINA FRUTUOSO, SALAS 2'" E 3" ANDAR, SALA
lO-·:38i1tl'-R$ 41 0,00, SALA 15·-34rJF-R$ 340,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Vila Lenzr -

RES,NOVO
HORIZONTE -

Apto cf suíte
+ 2 Quartos,
sala, cozmna,
lavanderia,
sacada cf
chur, 2 vagas

.

garagem.
Entrega em

abri1!2010, A

partir
R$220.000,OO.

Ref. 1024-
Centro - Edif.
Erica - apto 1

Quarto,
banheiro,
sala, cozinha,
lavanderia,
garagem.
R$90.000,00.
Excelente

. localização.
Aceita
financiamento
bancário,

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

churrasqueira, bwc, área de serviço cf sacada-e garagem.
Localização privilegiada. A partir de R$�.43.472,60 à vista.

,

• ReI. 005 - Figueira -

Sobrado com suíte com

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

jantar, lavado,' cozinha

mobjlíada, área de festas e

2 garagens. Acabamento
de primeira linha -

R$ 400.000,00 (Aceita
financiaálento bancário)

Ref. 1023 - Edif.
Figueira - '-lIha da
Figueira Aptó c/1
suíte, 2.quartos,
sacada cl churrasq., 2

vagas de gal:, ótimo

padrão de acabamento.
R$ 200.000,00.

OPORTÚNIDADE DO MÊS
Ref. 1002 - Edit Vila Nova
- Apartamento com 3

Quartos, banheiro, saía.
cozinha, lavanderia,
garagem. R$125.000,00.

ReI. 30Ó3 - Centro
- Galpão de
301,OOm2.
R$ 400'.000,00.

ReI. 0015 -I!mizade .; Casa de 250m2 cf suite
rnaster + 2 quartos. 2 garagens. Amplo terreno

de 3_795m2. R$ 650.000,00.

Ref. 002 - Rau - Casa com suite + quarto,
escritório, sala de estar/jantar, cozinha, área de

serviços. R$ 195.000,00

ReI. 009 - Jaraguá Esquerdo - com suite + 3
quartos, 2 bwcs, ampla cozinha com área de

festas, móveis sob medida - RS 330.000,00

Ref. Q29 - São Luiz - Casa NOVA com

suíte cf cíoset + 2 Quartos, 3 banheiros,
sala, cozinha, lavanderia, área de festa.

R$ 280,000,00,

": ReI. 3004 -

-

. Rau - Galpão
de 170m2 em
terreno de
396m2.

.

R$ 195.000,00.

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

.

ReI. 2000 - Jaraguá Esquçrdo - Terreno c/371 ,ÕOm2 c/ frente d� 14m. R$ 90.000,00.
Ref. 2028 - Amizade Terreno de 337;50m2• R$85.000,00.
Ref. 2018 -'Rio Cerro 11- Terreno com 1.000,00 m2 - R$ 82.000,00
ReI. 2Ó01 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 578,30m2 no final da Av. Marechal Deodoro da Fonseca.

Próximo a DellAno. R$500.000,úO.
-

,

Ref.2007 - Guaramirim -Loteam, K'Panema com 431m2. R$5_8.00�,00.
Ref. 4005 - Rio Cerro 11- Chácara com 165.000m2,

casa com 170 m2 estilo moderno e aconchegante. Suíte
+ 2 quartos, closet coniuqaoo. instalação pi água

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

.

ReI. 2010. - _Vila lenii - Terreno c/4.585,OOm2,
c/ casa aprox. 150,OOm2 R$ 500.000,00 TEMOS TERRENOS PRONTOS PI ·CONSTRUIR, CONSULTE-NOS ..

.
"

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
. Comodidade' de um horário diferenciado'

Se,g�ndá a Sexta: 10h às �2h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371/.8818
47 9658.6785
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R.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1201

Cód. 244 � TERREN.O
com 3.'334m2, Ilha da
Figueira (em frente a

Indumak). R$ 250.000,00

Cód118:APARTAMENTO, 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 abril 2010. R$ 110.000,00.

Aceita Financiamento.

Cód 216: ESTRADA NOVA,
Terreno com 375m2.

R$ 53.000,00

Cód 106: ÁGUA VERDE, Casa em
. alvenaria, com 16�m2, Salão de

.
festa com Piscina, 3 dormítoríos,
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

LOCAÇÃO:

·ILHA DA FIGUEIRA: Ouitinete com 45m2" 2
oorrnltencs, próximo Igreja Nossa Senhora

Aparecida. RS 350,00.
.

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

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

dormitórios. R$ 800,00 + Cond.

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

.

R$ 6QO,00

.
.

IlIfflUlllnJilllllllllldllllllllllllJmlllllUlIJlllIlIPllllllUllI/lmllllinJilPl1IlI11lI1l/1llilll�l!1/1I1II1II1III/1mlllllUHlmll!lIl!lnlllllilllllJlllIllllnlílllldJlItilIIIIIIIIIIlIl1l41lIlobllmllí/l/;/lI;llIliuunm,QlllllfllllllllmoíoolllfiPlllllilU/WIIIIPlllilmUllillllI/mUlIllllllliUlllilfilllllilPlllli/lIIlIIlIl!IlJUIIIlPllIlllllJJllil1lIIIIlIílIUW,P,1JlJUfl/IIIII/mII/lII/lU/JlliiIIIJllIUIIIIIIIIIIWUlllllllilIIHlIUIIIIIIIIIIlIIIl1/lDUIUllJlllIl!llIlIlllllllilllllllUIIWlIlIllIlIllllIUllIl/IUllnUllntlll/lll1UJ/fI!/lIlI!IIIIIII/IIIIfIIUIIJllllnll!/llJIlIIlIiIIII/lmll/lfllllmll/llU/UWIIIIIIIlUíIIllIIlllIl/lillllllU/IUIWllintlllillmllllilllmtIIIlJlUlmllllldJIlIlJIIIlIilIUililIlIlJIIII!UllJJtJlllllllllllllil!IlIIIlIIIIlUIIWIIlIIIIlIlIIIUlIlilIUIIUllnlUlniJlI/HUIIIIIIIUU,WffJU/IIIIIIIIIJliIlIIIIIII/lllil/lllllliUII/lJIIIIU/IlIIIlIu.1IiU/lunllllillllll!l1/l11I/lllIllItmll/lulllllllllill/!fll�jlmlllmllllulI!lmIlUlIIIIIIUllfflliH/lII!I11I/l1I11!/IIIIHllllllflljIlIlIIIIIlIlIlÚIi

117 - CASA ALVENARIA, Bairro
Água Verde, com 180m2, Terreno-c/
300m2, 1 suite mais 2 dormitórios,
amplo salão de festas, cozinha sob

medida. R$ 280.000,00. Aceita
imóvel de menor valor

125 • CASA ALVENARIA, Rua
Bernardo Dornbusch, Bairro

Baependi, com 1_40m2,
Ierreno com 377m2, 3

dormitórios. R$ 250.000,00
.

�,)
.. �����.
tV�<ç

BarraSul
A imobiliária da Barra

Cód. 503 • Apartamento no

Ed.schiochet; Centro, com 114 m2,
com piscina, 1 suíte mais 2
dormitórios. R$ 210.000,00

'

REF.' - 361 :- B. DO RIO CERRO - terreno cf38l,50m2

(14x27,50), R. Marcos Valdir GiroUa, Lot. Jardim da Barra,
lote n° 65 - R$ 80.doo,00
BARRA DO RIO CERRO - Terreno cf 477m2 (13,58 x

t

35,13) 10'1. Girolta, Rua Camilo Andreatta - R$,60.000,OO
REf.-378-RIO DA LUZ-terreno com aproximo 90.000m2

(21 Ox428), no lado da Seara Alimentos:- R$ 2.000.000,00
REF.-162-V. NOVA - terreno com 6,991 ,13m2 (29 x128),
R$ 450.000,00,
ReI. :- 329 - BARRA' DO RIO CERRO -terreno cf

544m2(16x34), R$ 75,.0.00,00.
Ref. - 391 - BARRA DO RIO CERRO - ter.reno cf 963,30m2

(24,70x39), R$ 75.000,00
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Bar+sl hnóveis de.s�a a seus Clienfe.s, Amigos e

Colaboradores, otn &inceto e Feliz Nafal...
e que em 2010 nossas parcerias s�am rej;>lefas de

Pros!?etidade e &tJC9SS0, com as bsnçãos de PetJS.·
.
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Um Abraço de foda a Equif'e

" ".
'

�
�

.,'

.

'0 CORREIO DO,POVO
P��1919

..

IIVIO"EIS

,

• Administra
• Cornpra • Casa

.

• Vende '. Lote
• Avalia • Apartamento

.

• Aluga • Chácara.
Rua Exp.João Zapella, 88
Centro - Jaraguá do Sul'.

Sugestões de Presente a a atai:
Para seu IniMigo, Perdão.

Para um O"onenfe, Tolerância.
Para um Amigo, seu Co ação.

Para um Clienfe, eJiViç.. .

Para' fada Criança, um BOM Exernl?
.

,

Para Todos; Amor.

Para Você, Respeifo.

. \
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Construção

peío Sistema
de Condomínio

Fechado a

Preço de Custo
N-

'"

"". aoe

Incorpoia�o !

•

·3371-1500
. '.

vendasêchateímoblüartacom.br ·:é �;;

- Rua Reinoldo R�',u, 58 - Centro - Jaraguá do Sul-

Que neste Natal, a

.
luz Divina aqueça
seu coração, para-

'"

_ que voce 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
I muitas alegrias.

São os nossos

mais slnceres
votesl

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

Apartamento TIPO 01 com 1 dormitório (suíte), kitchen,

I

área de serviço, �star/jantar � l:J��8%a de garagem
2

rllua.Marina Frutuoso, ao lado don° 111, Centro. ;1 ;:".,.
(segunda vaga opcIQn�I), �om area�:'f�;�1J1adas de 75m

'1���""", •
. �". y,' ,;.i:{,.�".l';"; .r. I AQ;!;al e 40,75m2 pnvatívo - R$B5.71�,86 _ (CUST9'�.'t, ':

�:'A:partartreritO.lIPO 01 com sufte'e-dormitério . ','::;, .-�S,TIMADO peló'0{ijndp:�íhio sem A�aij;;:afuemôt �1.'; :�'�'
an:p1o fev�r:�vel (pode se� transformadoem.

I [, Apartamento TIP,O 02 com 1 dormitóri� (suíte), khchen, "::,"�,dOIS dorrmtónos), bwc social, sala de -. área de serviço) estar/jantare uma vaga de garagem "'.
�.

·

estar/jantar, cozinha, área de serviço, , (segunda. vagaopcional), com áreás estimadas de 69m2\: �"'���
sacada com churrasqueira e uma vaga de total e 36,90m2 privativo - R$ 79.340,46 - (CUSTO

' " .-

garagem, com áreas de 135,09m2 total e ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento).
87,66ín2 privativo - R$ 127.550,28 dividido

- _.-

·

em 23 Parcelas - CUSTO E?TIMADO pelo
Condomínio sem Acabamento). .

.:

·

Apartamento TIPO 02 com dois dormitórios,' I

_

·

?WC·S�Ci.�11::.�?la d,e ��ta�7.!��,�ar, coziq��a;.' I ��.;
area deservlço, sê!cada.·,com�'churrasq!Jelra e

.

· .uma vágÇl'de gar�gefn, com áreas dé;';'\:
·

119,2'9m'2' total e 76;.06i[n2 privativo :_ R$
112.632,30 divid!�P- ertr,48 ParG�IQS -

"

'. �'"

(CUSTO ESTIMADO pelo Condomfnló 'sem' 'J

Acabamento) ..

Rua Arthur Gurni, 'esquina com Rua Jôsé
Marangoni, Vila Nova.

". __:.,,>'-
..

ft:pa;iàmentos TIPO 01,,�-6m suíte {çlJrrrÚtó�io .'
.. 1
.. [

.

am.plo reversível (pode ser transformado em dois

dormitórios), bwc social, sala, de estar/jantar,
cozinha, área'de serviço, sacada com

churrasqueira e duas vagas de garagem, com .

áreas, de 153,63m2 total e 98,50m2 privativo -

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

Apartamentos TIPO 02 com dois dormitórios, bwc o

I

social, sala de estar/jantar, cozinha, área de ��:�: 1,
serviço, sacada-com churrasqueira e dú�s\íagas:<

.

. 'de garagem, cpm áreas de 120,95m2lbial e
I.,: >

-

75,OOm2 privativo - R$ 102.2Ql,66,dividido em
, ,25 Parcelas - (CUSTO ESTIMADO pelo

Condomínjo sem Acabamento).

Rua 181- Emil Burow esquina coiifa -Rua 459 .; Severino
Schiochet, ao lado do n? 272, Centro.

Apâ'rtamento TIPO PENTHOUSE com Suíte Master, Closet
.

e varanda: Suíte 2 com 'Sacada (ou Dormitório 4. Cqql
sacada e Bwc Social); Dormitório 3 com Varanda;'Hpme- .

. theater com Varandajou Dormitórlo 4 com Varânda);..
(ayabo; Hall Social;' �iViiut,,($�J�s de:, Éstar e Ja'ntci'rJ;'"

Cozinha e Área de Serviço; Sacada com Cnurrasqueira e

duas vagas de estacicnamento. com áreas estimadas de

270,00m2 total e 149,o.Om2 privàtivo - R$ 265.437,00
(CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento),

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

5���
1

.....
..,

.. '.

I
t
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------,IMOVEIS
"
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,

. ··INVISTA JÁ NO SEU FUTURO!
,

, .

,

.,..._ .o ;

, .

, l

: ::;;:;;:' -i:? % .:�:.

_ Edifício com elevador e salã€>
.

_ Apartamentos de" 1 ou 2 dor

._ Sala dê estar e jantar ..
;/.

'.

_,- I· ,

_ Sacada com: churrasqueira'
_ Cozinha e área de serviço -.

� _ ,:_�
_ Garagem
_ Financiamento direto com a construtora

UTILIZE SEU FGTS!!!

Localização: \ I ...

Av. Prefeito Waldemar Grubba

-� ...

Rua293'......
..

)1._partament9s
.

_. aparttr de
# PLANTÃO

DE \/EN�_\...\�' N(; L,")Ct'\!..

'"

»�>, ',>
, x

g) Rua 294

�""iIIIÍIÍIIIi""_
a::

III
"

a::

,
�, 1;

ExecuçãO�:
',...' "

:�
_

SOLIDE
Empreendimentos

,.. • •. .-Phlntão:
,

47 3055-0073 I 47"'9973-8020
Vendas Exclusivas:

.

� .-
� I

Ednilson1dos PASSOS
OOllRETOIt DE 1\fÓ\lSS R am:::.t 712B

,o
..,.
-e-

d
<O

, .
.,..

a:
o

'�
l'!!.
8.
8

.5O

{l
e
Ui

I

. \

Rua Marina Fmhlofo!t 180 - s:aIa 4D - Centro

Jaraguã do'Sul- se - cdniboni@�s.'ÇOm.br
www..epassos�co.m ..br
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------IMÓVEIS-�---------...

ende- Ruga ..ompra ..

(47) 3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

Deleon 9923-6174 I Tanini - 9923 6771 I Uson 9923 9739IMOVEIS

Rua Reinaldo Rau� 276 � Centro, Jaraguá do Sul

LOCAÇÃO

L-1'001 -.POUSADÃ - com 23 suites,
. contendo 01 apto com 02 quartos, saa de'

esta(coPª_�mp�,Javallo, bwc social,
,Iavanderiª-,e-dbii'J)tia mobiliada
L-1.0pZ;,e..ASA MISTA -Ilha da Figueira· cl
03'Quartos, sâlh;'cozinha, 02 bwc: s. áreade

c;'" 'siirViço, vaga d� garagem>toda murada, RS
,r.' '::50 00' �-�:

'

."."
.."

�.� .. tJ, --'._ . ..:�.

L-10ll'3 � CASA1>EiALVENARIÀ :Centro - 03
quartos, sala, cozinha, 02 bwc

'

s, área de
serviço, vaçade 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·1022 - CASA DE ALVENARrA • São Luis -

,

éí Ó3 quartC:J'('sãia. cozloha, bwc, lavanderia'
:';"""e'garàgein. R$jOO,OO.: ,

.;;. L-:.1031 � CASA"- Schroeder:1 ,cl 1 qt«:Jf'.<

r��o�. áre��� serv, gar. R$"45Q:óIi�
'L·2000tAPART�MENTO - Cenfro - '

; saía-com sacada, bwc, cozi�ha, '"
•

, garagem. RS 550.00
� .,. __,

,
, , .\'. "{

"

L·20112 - APARTAMENTO - 'Vila: R' Sé.mi-
'.

mobiliado cl 01 qto, sala com;sàca'da�.'b�c.
'

cOZ., lavan. e gara.' -x

.

L-2003 - �PARTAMENTO ,- Vila Lalau • suíte. '

02 quartos, sala com sacada. bwc social, coz ..

lavanderia e gara.
L·2025 - APARTAMENlOS NOVOS - Vila Rau -

02 qtos . sala. coz., bwc, lavan. e gara .. R$
580.00
L·2028 • APARTAMENTO NOVO -. Centro •

Suite, 02 ctos, sala, sacada com churr., COZ.,
bwc social, lavan. e gara. R$1.200,00
L·2034 - QUmNETE - Centro -1·qto, bwc, sala,
coz, ár�a de servo eonj. R$ 290.00

.

" L-2035 - APARTAMENTO � Chico 'de Paula - 2
�� ctos, bwc, sala e coz conjug., área- de ser..

i{ ,.sac�da, gar. área de festas no' prédio. R$
!l 500;00, '.

-

-.

-.

�t L.204:t:nltiITlNÉll·�' 'Ceriiiô< Ó1 .qto 'õwc

'� sala,co� ..,gar. R$35Ô�0ó�" ��,,:.-:.,�, '�"-;'
.

,',

L-2044 - APARTAMENTO NOVO - Vila Nova
suite, 02 qtos, sala e cozo conjugadas com
sacada com churr., bwc , lavan, e gar.. R$
750,00

.

L-2046 • APARTAMENTO - Vila Nova -

Apartamento com 01 qto. bwc, sala e COZo e

.Iavan. conjugadas, gara. R$ 400,00
L-2047 - APARTAMENTO - Centro - 02 qtos,
sala, bwc, coz.. lavan. e gara .. Prédio cl salão
de festa. R$ 600,00
L-2048 - APARTAMENTO NO CALÇADÃO· 03
qtos, sala. 02 bwc: s, coz.. lavan. gara., tem
uma sacada grande.RS 700,00
L·2051 - APARTAMENTO NOVO - Centro •

': "suíte: O�. qto; sala. com sacada com churr.,
'. c..oz:;:s.er:nf-mQbilíada. bwc social. lavan. e

gara'.: �
'. '

-

L-3001 - SALA' éOMERCIAr:.. , 'Centro: cl
32m2, bwc: Estacionamento rotativo. R$
480.00. .' ,. ,.' •.

.'

L·3008 - SÃLA COMERCIAL • Barra dó' Rio
Molha· R$ 660,00.
l·3011 '. SALA COMERCIAL! - Centro<,R$

" ,500;09·� .. ;.-',�' _":,�-', ',.' �.-:.;{<'�}�
::. j.:.4PQli,:GAlPAQ:,:.3,:60Q', OQ:m,h;s�t&$: p'�Ea
..

escrltérlo, sàrà�' de leuniôes:' âUditôrib.
refeijório. depósito, guarita. Sob Consulta.

.

L-4006 - GALPÃO com aprox. 400,00m2• RS
2,000.00
L-6000-TERRENO - Vila Nova- R$1.200,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I ompra • ende .. Ruga .. dmil1istra

IMOVEIS

(47)·3055 0070
PLANTA0 DE VENDAS

Deteon 9923 ..6174 I Tanini - 9923 6771 I IIson 9923,9739

LOCAÇÃO

i

1
f
1

'r

L-1001 ",POUSA�Á« com 23 suites,
, contendo 01 apto'com 02 quartos, sala de'
est�r,;'copa am JavaQ.o, bwc social,

:�Javáhdérii�é'?
".

'a m�biliada
"L-1P,P�-"6}S�',, §TA -Ilha da Figueira - cl

03::quartds, saíít; cozínha, 02 bwc s. área de
,," 'seiViço, v�g��d� gªfãgém�1oda murada, RS

'

".

"50 00" '<,..c:" s:
•

'"

,-t) , .:..-.__. .. c: .

" L·100'3 �:CASA;ÓEAlVENARljFCentro - 03
quartos, sala, cozmna, 02 bwc s. área de

serviço, vaqade garagem. toda murada caril
portão,

'

L-1004 - CASA DE ALVENARIA - Rau • 03

quartos, 02 bws, sala, cozinha, área de
,

serviço, garagem para 02 carros, toda
murada

,,'
" ',�, ,

l-1022 " CASA DE ALVÉNARfA - São luis -

. � C�,o�:q�ªrtos;'S'�1á., coznha bwc, lavanderia'

:,:e'WIa_gem, R$jgO,OO if, ;-.'

::.1-031 - CASA - Schroeder 'f fi 1 q
,",

.
área de serv gar, R$1t5

" PA�MENTO. Ce;ptt
.

',; sala-com sacada, bwc, cozinha,
, garâge'm. RS 550,00

.
. I."., '1'_

-<, L-20112' - APAR1�MENTO • MI
,

mobiliado cl 01 qto, sal� CO!l1 s

COZ., lavan. e gara.
' .

L-2003 • APARTAMENTO .» Vila Lalau - suíte,
, 02 quartos, sala com sacada, bwc social, COZ.,

lavanderia e gara.
'

L-2025 - APARTAMEN10S NOVOS -Vila Rau «

02 otos , sala. COZ., bwc, lavan. e gara .. R$
580,00
L-202B - APARTAMENTO NOVO •. Centro -

Suite, 02 qtos, sala, sacada com churr., COZ.,
bwc social, lavan. e gara. R$1.200,00
L-2034 • QumNETE • Centro - 1 rqto, bwc, sala.

,�9z., ár�a de servo conj. R� .290,00
,

L-2035 - APARTÀMENTO �:Chico �de Paula· 2
qtos. bwc, sala e COZ c.onjug., área ,de ser.,

"sacada,' gar. área de testas M prédio. R$
50'o'dO'" "', �.,

.L-2Ô43;:;:QUiTINETE�'��}ff.�;'��9@,'��C,
sala, COZ., gar. R$ 350,OO�' :,;",,'t�'-:-- '';' _',

� >

L-2044 • APARTAMENTO NOVO· Vila Nova
suite, 02 etos, sala e COZo conjugadas com
sacada com churr., bwc , lavan, e gar.. R$
750,00
L-2046 - APARTAMENTO - Vila Nova .>

Apartamento com 01 qto, bwc, sala e COZo e
'

lavan. conjugadas, gara . R$ 400,00
L-2047 - APARTAMENTO « Centro - 02 qtos,
sala, bwc. COZ., lavan. e gara .. Prédio cl salão
de festa. R$ 600,00
L-2048 - APARTAMENTO NO CALÇADÃO - 03
qtos, sala, 02 bwc 's, coz .. laVan. gara., tem
uma sacada grande.RS 700,00
L-2051 - APARTAMENTO NOVO - Centro •

:� .�uíte:',O�: qto; sala, com sacada com cherr;
":c.o�:.,·�s,eitli�rnQbilíada, bwc social, lavan e

gara':: �
",

' "'; "-_
"

L-3001 • SÁLA' CÓMERC'IAC.;, Centro: cl
32m2, bwê: Estacionamento rotativo. R$

'48Õ.00. " :�'.:",'"
"

,

L-300B - SALA 'C,QMERCIAL • Barra dó' rÜo
MOlha·R$660,00.

-�' J��J�.',�.. S���i�:�E�CIA'L!->J�:�;t"�$
,c: J:-,4!l,O?'j;G�l�AQ::-:�3:60Q,OO:-ITi ".s:p,�ta
-

-{séi:itórlõ'; 'sal'ã'�dê 'reuniões; itMô,
refeitório, depósito, guarita. Sob Consulta.

'

L-4006 • GALPÃO bom aprox 400,00m2• RS
2;000,00
L-6000-TERRENO-VitaNova·R$1.200,OO.

,
'
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lMOVE1S o CORREIO� DO POVO II I.

I'lr

6

DRE55 10
N
.,.
('10., o

VtLt1ItRCO e;
w
'"
U

AR.liJUlTETA E URBANISTA

•

1.·\'��1f1i'1ÇN�-4'Je'1

lfj�l�alitm_�i

'ti�
IiklJk1l'�'\IAAl;:t�)��
Qltitil\,tl»iI!I�
�;�_III�!'1IIf(f�!
�11;Jjj/IfIJIM�"!I!'/Jti$l_
14�,*,1f;''WI\IIÍ'�.'
�ilIiilililil"

�"!tI��,�� !
�",��l#.)I.!IiI'iH'IIii " l'

'i�i.is,��·iwJlijlF(f<·
'lJft.<>iW;l�r,it,I,*i'lli-i",#I
II1IiM""p'r,�:���.M!14í
,W�,

.

�Ji>_'lIít1lf
�1M$i:,q�W,1'!é1

, k#r;''Í�'11..'f)#íi!!l'
'J;'''4!ii'l'&l!l!I��
j!i(ie,"lI>I.i_�'
(\Illil!i���iII\�f.
�

-

!��
'M.®,oi!1t!1i'ilr(';:,

'(liJJ�6

�
.

'ReI. A-453.- Apto - 3
dorm, bwc. sala, cozo lav,
gar - R$430,00 - Resd.

Amizade

Ref. A-'449 .; Vila Nova -

Prédio todo para locação ..

Aptos Novos -reom várias

opções - Á partir de
'.

. R$550,00'

ReI. A-469 - Apto Novo -

Suíte, 2 dorm, bwc, sala,
coz, lav, gar. sacada

c/churr-- R$550,00 -

- Resd.Ve'rmont

Ref. A·459 - Vila Lalau -

Aptos Novos - Suíte. 2 dorm,
bwc, sala, eoz c/annénos.

lavanderia, garagem; sacada
c/churr - 8$770,00

.

Ref. 8-556 - Casa Alv. -

Suíte. 1 dorm, bwc, sala"
coz,: lav, gar :.,. R$800:,00

,

.

, Ref. 8-562 .
..; Sobrado

, parte téHea - 3 dorm,
. bwc, sala, ixa, lav, gar,

<
. • churr -' R$l1Q;OO,

,ReI: 8�544 _ Vila Rau' -

Sobrado Geminado _ 4,
dorm, bWc, sala" coz; lav,

garage; íl, sacada-
,

. :" R$700,00 .

1it!P1!;",.
,'!f!t:J!A'ty;, ,

Ref. 8*550 _ Cãs'a Alv. _,

.

Su'ite, 2 dorm, bWG, sala,
copa;'coz, lav,' '

dep.empregada, 'gar p/2
carros' _ 8$1350,00'

.

,

Ref. 8-555 _ Casa Alv. _

2 dorm, bwc •. coz.lav,
gar - R$450.0.0 .:

'

CZERNIEWICZ VILA LALAU CENTRO

"
.
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RICIRD.O•.

IMOVEISi
ricardocimoveis@hotmail.com

o (47) 8808-5378

l� (47) 8835.6617
Z (47) 8861.-2276

. 5 (47)- 8861-2228

� (47) 8861·175�
Faça AQUI seu

financiamento bancário!

. .

COMPRA - VENDA � ALUGA - AO'MINISTRA ... VISITE-NOS E CONFIRA �OSSAS OPÇOES DISPONIVEIS
/IJIIfIIJ!I1�l/JlJIJIIIfflUIJJIIIIIIJIIUmrmlDl/JMm!illllllllfll!llmll1llllJJffllllllllu/fffllllfflllllil/IIJJIII/lum/llff1l/J1I/1IfJ1I",lIIIII/IIIWIIIllf/IIfIlIIfJIIfq/lJJlllll/n",!III/NIt1I1IIIIffIItWII/UU/ll1/JlilJlllf1l1l11N1

""

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

R$ 223.000,00.

VENDA .

Cód 218 Vila latau.
Apartamentos novos Res.:

Neumánn cf 1 suite + 2

quartos demais dep. A partir
de R$ 105.000,00.

lncorporaçao M 17.297. .

Cód 195 Vila Rau. Apartamento cf
suite + 1 quarto demais de·p.

, R$115.000,00.

Cód Rio molha.
.

.

Terreno com 300,OOm2·
R$ 160.000,00. Obs:
Tambem vende-se em

partes em 4 partes.
JlIJiII/!J/JIIHIJJWtJJltrmmnl/ll1llillllltlíllmiJJlHllJllmUU/IIlIlllfIliJlJlliltm11llJ1ll1tIlII1IIiIHIIJiIlJlmmlliJlil/llJllIIIIJIRlllJI/tIIIJII

IIfIIUIlml!ll/lllJllillil/IIIIJI/mtll!fflIIlIllI1IlII/I!1tJ/lutlllllillJ/IIIW/lU/fflmIiJilIlWl1llilJl/Jil/lllnUmnlillltiJlmUlffl_/JilllJ/llmllfllUI1lilf,

Cód 207 Vila lenzi. Terreno com

392m2. R$ 85.000,00,
-

Cód 224 Barra do RiQ Cerro.
Terreno com 3.300,85m2

R$ 990.225,0'0.

Cad 210 Casa de alvenaria alto

padrão com suite + 2 quartos,
sacadas, garagem area de festas

R$ 450.000,00.

C'ód 214 Ires Rios do Sul. Casa
de alvenaria (nova) c/1 suíte +-1

quarto. R$ 11.0.000,00.

Cód 222 Ilha da Figueira. Casa
.

de alvenaria cf suite + 2 quartos. ,

garagem, sacada. R$ 405.000,00.

Cód 223 Tifa Martins. Casa de '

alvenaria c/1 suite + 2 quartos '
.

demais dep. R$ 135.000,00

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

demais dep. R$125.000,OO.
__,,_,__�. __u h _

Corretor de I móveiSCREé'1215i
3376-1804
9904-2076

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 - Barra do Rio Cerro I e-mail: marquardtimoveis@gmail.com
,

.

j
. I

I •

I
.

'1
.

I
I
I

Ref 082 - Barra do Rio cêrro -
I

Terreno de esquina com 556,50m2 I
(15,90m x 35,QOm) - Próximo a II.

Malwee Malhas

Ref 084 - Barra do -Rio Cerro -

Casa de Alv. c/89m2 - B qtos,
bwc, sala, cozintia/copa, 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/405m2 - R$190.000,OO

LOTEAMENTO RES"DENCIAL
JARDIM DAS BROMÉLIAS

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

I

CO,MPRA - VENDE - ,ADMINISTRA .

-

Fone/Fax: .(47) 3370-0700

www.�rn()�v·(:;:.�sem.j(.:ljr.a9Urla.com.br
-:>

I

(1)
LD
LD
N

(_)
LU
cr:
(_)

I M O B I L I Á R -I A

Rua Maria Umbelina da' Silva, 120 Vila Lenzi

�81 - prox C,liMoroR$ Y5,"'Mp .
" , �":.�:: - e,.,,, "';"'90.,,:,' • tio",;;,�"s ,.ma. dep""""';as. "$ r----

------- -----

----'---T------··--'-c_----'-T-'-'---
- - - --.

----I
Ref. 3161· Cílsa �e madeírlj,' Tita.Marfins:'.3.,. d rmlfórlos. i tMC, qaragem., 10c 000' 00'

...
.. , ", '. i I, I I

,

$'
J. ,

.

.

.
" I 1 1

demais dependências R.. 78,09,0, .' "., "..' -

1"
.

V
"

.

n WE' 1" 2' d ·t'·· b 1 1 In 3641 E' ti N' '0
Ret. 3 51·· Aptll • Ed.. enelá ·i "r ..·b ." . suíte, .' orrm (IrIOS, wc,

III 11 ii I .

uel. - .stra a ovaÇaSà&
.

' ü,()
ReI. 3691·· casa João pessoa liR$92.00g,QI!I demais dependencías R$140.000,OO
ReI. 3671-Jaragua 99-R$ 96.000,OQ .. ..

Rei 3451, CterniÍlwíllz- AptóFlnanoiavel-'$t)iÚH 2 Donnit R$140.000,OO I )
ReI. 3621- Amizade· 2D,ormít. R$112 . .oOÚ,()O. ReI. 3Z51 - Apto- centro - 2 dotinftórios, t!;JWC, e"cternais depel1dêríçias, sacada I !!
Ref. 3632 - Cl,iGÓ de Palllo·· Apto cf elevadO'r-ótimo e}pa,ço interpo á p�rtir de R$ c/cllUfraSquelra., área ele íestas com pisolna (serl1 a�abamentO) R� 144,0.00.90 i ! J

119.000,00 .' l.''- .'
"

. .Ref1694CZERNIEVICZ-Suit$\t'2·t1or R$167,QOO,OD' il- I· I
Ref.·2371· Chico de paula "ri} dOrm.:J tí

.

fJrl'l H$12Q,OOO,OO ' Ref.1U61- Centro - i suíte,2d9fmitórí aisdependéncias. R$175 . .o00,.o.o I Ref 3471 - Ilha da Figueira- Casa'! Ref �591 Vila lenzi .: '. li. ReI 83 -auo padrao" 1 suíte IIReI 3491 . Es1r. Nova. .. Cisa AIVl1n..arí' R$'12íLOOO,.oO ('àceita' . . '". .' I

! S t 2 d tRel.2321- Centro .. súite, 2 dorm., bw , Nag;ade gar?gein. R$1i'6.050.00 I 194m2 - Suite 2 Dormit. (prox. .

UI e + orrm .

! + 2 dormit. cf piscina 1

\Ee�:���
.

:�������:=,�.L������__���__�_����_�
14ft.OOO,OO ' .' li

de emp., 4 vagas de gara'gem;"" G, P!lets�i e 1 moto, piscina pl'ivàtiva e

Ref.3121·NereuRamos-obm2qasasfl· eJemaísctep.R$Ü50,OOO;OO( .

",

$00,.' )e;>a!d�étn72vezes..
Ref3441-JoaoPeSl;0Ci!.-Ca,Sa

'"
. . ,

.'.�
..., :I ...•.

"

Ref3591- VllaLenz.i' Casa,S
Ret. 3351 - Casa ·.YilÚ�
160 . .000,00
Ref. 2581 - Vila I..enzi .. Z.

160.000.00. 'i'
ReI. 3162 .. Tifa Martins .. WOm2
demais depel1deneias R$ 'lGOlJQO,OO
Ref. 1811- Chico de Paula .. ba�â mí.$tác' , '2 $'alas. área detestas
c/cnur e pisci(la + t kitlnet + areàl:le60

.

na.
.

200 . .ooO,Od
Ref. 2141 - Fí!)ueira " Sobrado cl sUíte, 3 oorl11.',"2 'vagas ele garagqfll RS
210.000,00

.

ReI. 3091 r Água Verde ... ;') dormitório§, 2 bwc, garagem p/2 carros .. R$
2:30.000,00

-

..
. Ref. 3371- Casa' Hau -1 spffe, 3 çormitórios, garagemp/4 carros, 2 bwc, demais

düpendél1cias!i$ 215.000,00 .

ReI. 3141 - Vila lenzi - 2 (JOfl111tórlos •. 1 bwc" garagém e de,mai:, de!). RS
220.000,00 ,

.

,

"

Ref. 831 - Viii! lellzí - 5 quartos, sala, copa, bwe, �uitfl, Chl!r., cozloha RS
220.000.00 .' -, .

ReI. 1831- Chico de Paula, 4 darm., 2. OWf' 2'l1agas oegaraqem, área 3506rn�.·R$
:245000.00

•
.

.

ReI. 1521 - Baependi - sobrado alto pactr�o "f,oterno inacabado" PJóx recr, Marlsof

R$450.000,oa. . , " . '.' .'

Ref. 281 - Penhíl-' casa attop,�drãQ ';frenlii pi o In'lr" R$�eooSl)ftar

75.00 j

Rei. 775· Jaràgua ESQuerdn'rP.íOJl;. �reil . BS"ono,oo •

• ' .

.,'
'

,,'
"

,

.,' "f;;"· '�'", It
'

, ' ,

HeI. 22 • Terreno - Vila [ellzi .. oom 435.ri),2.íRua asf,a\íada./.RS: i OS.OOO!no

HeI. 3111 � Terren� - "Otimo ponto cemerpian.:· centro,c! 300m2 R$ f18.00fJ ,00
lleI. 2931 - terreno· Vila lenzi cdm 442!11'.2 -130.000,00. .

ReI 16�5· Terreno - Sebroeder "Terreno 1't90m217x10 R$130.000,O.o
Ref. 2731- Terreno, Água Verde· 900m2 R� 169,000,00\
ReI. 3051- Terreno --Amizade .. -1620rn2 ." H$ 280.QOO;00
Bel._?431 "Area - Br;:Jçinho - 22.POOm2R$ 280 . .000,00
Rei 346'1 • Comercial '"prox.EJjan" 900m2 R$ 400 000,.00
Ref35U1- Tererno central7l4m2 com casa f-j$ 4'30.000.00

�I!.QLÇ_iiJ!ç1\BA
R�C174r::-Gãfibãldi 75000m2 RS :195 000,.00

�!b�;E�����Jib��:
ReI. 2101- Sala eomereíal- ffau, safãn'tle càbelºíreirll cornp!!ito R$ 65.QOO;On

�.
.,

-
-

�t; ,!�
; -

� t

.

1','-1",';, j

ReI 2471- Terreno Rau
R$ 58.000,00

ReI. 1861 • Terreno - Jaraguá
•

Esquerdo - 688m2
R$ 161.000,00 (cand. fechado)

.

Ref. 3251 - Terrenos AMIZADE
à partir de R$ 79.500,00

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CREC! 011420

.1/We:r- -;(",-,��to : •.

7'ló{);- .c;.vvid��·do � -:)<J� ! .-

Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim 47. 33 7 3'� 1905

Vendo. <lpa
,i;. Com 2 quarl:
ii;' j;:tvan(!{!ria.
I, de fe'st

Wndo síxío:no Riq 8ranco;
apro):imadamóhtia'll5:800
com aprox, 1.40,OOrn·1: C'

íl,!goa R$ 40.0.000,00 negq�í�'\tef
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IMÓVEIS
/IIl1IlDImH/lllI/llI/RllilUml/ll/lI�lIIlI/YIIJ/lUIllIIUlJJJlUUllruUtJ/IR/IIIIII/Jmll/nllJ1JmllJ/Jl/llml/1iI/f/lIIl1/f1l1l1JfJllJlII/IIDI/IIIlJ/tmmUI/U/ll/mDmmltJl/1JflIIllJ1U1IJ1I/II/lJifIfiJ/IIH11tIfllJIJIIIIJIJ/OI/J/IIDUI/fIIJJIJ/IJJ/IIIII/IIJWumWIl/lllIIJII/IIUU/1lJIIU/UI/II/JIIIIIU/JIIII/I/HIJUD/DIllI/RlU//fIIIIRlHWlllJlJ/IJ1Ulll1JuUIUII/I/I/JII///JIIIIllrul/l!i1l1l/U/IUJI/I1I/1UJlIII/II/JUIUJ/JIiIU//IUII/IIIUIIIIUIIIRIIU/JIlIIIII/IIJII//lUIJ//IlIlIHIlI/JIIIDIl/hU/JUIIIII/P.I/1/JIIUIIII//Y/Il/flIlllllI1HiIJI1J/!1IlIJU/UIII�IUlIIUII1lII

�"'I�I!lmf
f-1$ 600.000;00'

.

· RS; -520QO,00
· .. r1S 55000,DO

. _ . H$ 33 000 00
· , . R$ 200 ooo,no
, , . R$ 79.380,00

· R$ 79.350.00
. ...... , .. , .. RS 132.000,50

, .. R$ 330 000,00
· . RS 28.000.00

· '. RS 140.000,00
. R$ 150.000,00

COR E
,

DE �IMOVEIS,

fEL. 3370-6624 19102-5299

003 - S31110 t-\nlonio. terreno com área ele 8H.2f;3.00n1�'. . ' , , .•. _ .. ' , ..

, 033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 .

047 _. Schroeder -, terreno cmn 360,00m1 ..

049 -- Schrneder _. terreno com 2.149,37m1 .

051 -·81'31;0 Ribeirão Cavalo terreno com 3.105.i'EJm�:.
0'76 _. Amizade. terrenos -Itacollllni 11 a partir de
086 -Amizade. terreno com 505,00m2 .••...••••.

089 -. Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m" . , , .. ' .......•. , ........•..

109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pi indústria) , .

127 - Ribeirão Grande elo Norte, terreno ci 37S,00m' ..

www�de'ocarin'lo.VeiS,,,ll.'€)wnlli/lbr 050 - Scliroeàer - casa c/ '79,80rn'� e terreno cl 500.00m". ' . , : ' . , ' .•..

.

156 - 'Chico de Paulo, terreno com 1.141.34m;'" ..

'(í(i,l:i'!l!Ifii' :'W1!t ,'., ,';". i�! l#�wrilllil/!mfl!!l��';jn/liill,ql,i/lljl�III"q i(':!"'.IWdhWW//1' Wf, ,;�<: �'�;'!HI�i 1!!i�mll��!"� I

01 �r�:rRiO gano l� �1��S'é�l!�j�'m':�����hctf;i70,00m" e tert�l)no C��1"31'�,00n; '. ' . , .

022 - Vila Lenzi , sobrado com 166,lBm;! e terreno com 30;�,20m�:
027 .; Santo ,lI,ntonio, casa d'e alvenaria 128,00rn' ü terreno de :3uO.72rnz: aceita apto como pgto ..

025 - SClli'oC(jer, casa ele alvenaria com 1013,00m2 e terreno com ') .230.001112 .. , . , , • ' , ' •.

028 -' Ouro veroe - casa de alvenaria c/200,OÚm1 e terreno ci 329,OOm2.
048,- Schroeder ,- casa com 1 OO.OOm:! e terrenn com 22.955,80m;:.....
050 _. Schroecer - casa com 79,OOm;1 e terreno com SOO,DOm".

. 055 -- Ncreu Ramos - casa de alvenaria ci 203,40m" e terreno c/1.364.,OOrn? .

030 - Vila Lenzl, Sobrado cí 258,OOm2 e terreno c/ área 418,12111". aceita apto de (-)valof, casa ou terreno,
129- Ribeiráo Grande do Norte, casa d'e alv. c/ 80.00rn? e terreno c/607,50m"
031 -, ilha (ia.Figuena, casa cle alvo cl 'B2,OOm,1 e uma d e macL de 60,OOm-' cf lerreno de 525 DOm' .

136 - RalJ, geminado em alvenaria com 1 D9,OOm", .', .

'153 - Vieiras - Sobrado. corn 221).00m2.e terreno com 450.00m;'. (aceita proposta) ..

154 - Schrocder. casa de alvenaria com 50,00rn2 e terreno com ;50,OOm·.
iS!) -Praa CIO Ervino, casade alvenaria com 100.00nl"e terreno com 300 OOrn9. .,

165 - SCÍ1roecler, casa (te alv. ci 63,OOm" e terreno ci 450.00rn:. (aceita terreno como forma dr> pql"
1BS -- (Santo Antonio -- sobrado com área ele 17D,OOm2 e terreno com 2.033.45rn<

,/ .... it,1" ,.J�J ',I

R$ i'O.OOO.OO
· RS 19000'0,00
· R$ll 0.000,00

R$ 230.000.00
· . li$ 200.000,00

· , H$ 280.000.00
RS 140 000,00

· f�$ 2(;5 000,00
· .. H$ 310 000,00

· . fi$ 90.000.00
P'$ 170.000.00

"

RS 250.000,00
RS PC) 000.00
RS 80000.00

__
R:i> 40000,00
RS 8\) OOO.l]ü
ss 1 JO.OOO 00

021 - Schoreder, sitio com casa

mista e terreno com

16.007,OOm2 - R$130.000,OO

099 - Corupá, terreno com

2,200,00m - RS 300.000,00

004 :.. Nereu Ramos casa lie

alvenaria com 1 OO.OOm2 e

edicula, com terreno de
360,OOrn2. R$150 ,000 ,DO,

026 - Santo í\nlonio, com área de 475.I3!iO,OOm�'. . , . , ' , , .

030 .: Santo Antonio, cl casa de alv, rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m'l. aceita Imóvel de nrenor vJior
038 - Rio Cerro com área de 175 OOD,OOm� . . . ....

163 - Guarall1irim - cl casa de alvenalia, área de testa. pastagem, lagoas ... CI área de 126.600.00m"
-043 - Rlbeirào Grande do Norte com área de 22,OOO,00m" . '

044·- Nereu Ramos, cl área de 60.000,00rn·,1, cf casa, área de festas, rancho, lagoas ....

061 ·-Joéio Pessoa, casa de alv. Cf 327,23m;1, edicula, cachoeira. lagoa. e terreno G/ 190.600.00rn2,
120 -

..laraUlIa 84 - COITI área aoroximada de 7.500,OOmz, com casa mista: lagoa : .

· R$ 3(;0.000.00
R$ 380.000,00

· .. RS 175.000.00
·

'

.. riS 640.000 00
RS 80000,00

· . RS 400 000.00
· . RS 660.000 00

RS 90,000,00

madeira com 11 0,00m2 e terreno
com 420,00m2 RS 93.000,00

060 -. Schrnedet terreno com

20.000,OQrn2 - RS 80 000,00.

Atl!.tGúEL
'

Rio Molha,. RS 450 00
R:;' l51J oc
H5l 660 OU
.R� COO.OO
RS :iaO,OO

Barra do RIO Cerro - salá comercial.
B,'irra do Rio Cerro - sala comercial.
Cen 1'0 ., apartamento'.
Vila Laíau - �partamellto " .. ,.. . .. , ... , ... ,., .•. ,., __ . , ..... , .

- I

WiVVWmschellercorretordeimoveis.comlAbr

.
.

AMIZADE· RESIDENCIAL JULIANA - Apto.
nO 403 - Suíte mais dois dormitórios, sala de·
estar e janta, bwc solal, cozinha, lavanderia,
'sacada com churrasqueria e uma vaga de'

garagem. R$1�2.000,00

CENTRO - Apartamento no DlANTHUS • Suíte c/
.sacada, mais dois dormitórios, bwc social;

ambiente para duas salas, COZ., lavanderia. dep. de
empregada, 'duas vagas de gar, R$ 320.000,00.

.dotmnóríos,
um banheiro,
ambiente para
duas salas,
cozinha,
lavandeiía,
uma vaga de

.

garagem. Rua
Goias, nO

301, Vi.la
Lenzi Valor R$
140.000,00

JOÃO PESSOA· Loteamento Marajdara
• RESIDENCIAL VILLAGE - Aptos. c/

.
dois dormitórios, bwc, sala, cozinha
lavanderia, sacada cf churrasqueira e

uma vaga- de çaraqem, R$ 95.000;00.·

VILA LENZI - Apartamentos com suíte mais
um dormitório. Valor R$ 113.000,00 .

Apartamentos com dois dormitório. valor R$
1 06.000,00. Entr�ga prevista para 09/2010.

AMIZADE -LOTEAMENTO
CHAMPS ElYSÉE - Casa nova ci

- suíte mais dois dorm. c/ sacada,
bwc social, sala, varanda,

cozinha, lavanderia, área de .

testas, garagem pi coís carros e
despensa, R$ 417.000,00.

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa' com suíte mais
03 dormitórios, bwc social, sala de jantar e

'estar. cozinna.Iavenderia .. Cnurrasquelra.
lavabo e garagem nos fundos. Metraqem da

casa: 193,OOm2 Metragem d(i
___o ,te�2:no:4?��:?.Om2 ..R! 320.��.����.::_..__ .

, .

AMIZADE - LOTEAMENTO
ITACOLOMIII - Casa pronta para

morar com suíte mais dois
dormitórios, bwc social, sala estar
e jantar, cozinha, lavanderia, área
de festas com lavabo, garagem

para dois carros. R$ 285.000,00.:

,
l

1
j
I
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IMOVEIS
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Seu imóvel eS,t6 .oqui.

CRECJ15&W

H203 Residencial Hibiscus -: Aptos cf 01 e 02 dormitórios,
.cozinha, sala estar/jantar, área de serviço, 01WC, sacada,

salão de festas, brinquedoteca e sala para Flmess.Rua
Feliçiano Bortolini, 1397. Bairro do Rio Cerro ..

aptos com área
total de
515,12m2: Para
quem g<?sta de

H203 Residencial Saint Tropez -

, aptos com 01,02 e 03 dormltórios,
01 ou 02 vagas de

.

garagens,cozinha, sala
,

churrasquera a gás nos aptos,
terraço Fitness Center, hall socíaí
decorado, playground,
bicicletarip.Rua Exp. Cabo Harry
Haldlich. Bairro Centro.

" H201ApÊírta!:nentQ no Centro�;'· .�

prox, Doce'Mel, comf143,14rri2• '

': �$24Q.OOOtOº.-,

LANÇAMENTO Edifício
Waldemíro Bartel, apartamentos

de 80m2 e 63,03m2• Previsão,

...
para r:narço de 2011 ..

H113 - Gasa em Alvenaria com 1 suíte + 2
quartos, Rua: Alvíno Stein, n° 960.\ Jguá

Esquerdo R$ 140.0ÓO.OO

H204 Res. Vertícalli,'
Bairro Baependi, Entrega para

agosto 2010.

!
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IMOVEIS o CORREIO 'DO POVO m

1�

� .�
�$ . APARTAMENTO REF 022: .' �
� Apartamento no Residencial Juliana - I
;!i Centro, contendo 3 quartos, sendo �.... Suíte e 2 quartos, cozinha,

,,',

lavanderia, Churrasqueira, Sala de
.

Estar/Tv; banheiro, 1 vaga de
garagem, SEMI MOBILIADO. R$

�55.000,OO

APARTAMENTO REF 023:

RES.lDENClAL SANTA LUZIA - Rua
Marcelo' Barbi - Vila Lenzi,

contendo 3 tipos de apartamentos
(sendo 3 com suíte). 40% de

entrada + Saldo em até 36 vezes

. (corrigidas pelo CUS)

l1li

.

APARTAMENTO REF 025: Bairro
Vila Nova, contendo 1 suíte e'L

quartos, sal� de estar/Jantar, '.'
.

cozit'Lha., áreade . ·.�·-v': :"

Serviç�/CKt1ra?queira, banheiro,
.

sacada, wlÍa vága de garagem', .. '

'R$"1 zo.ooo.oo

"

APARTAM�NTO REF 026 :

Resid�nciaUãrdin'1 das Mercedes,
contenoo';;fqúartos, 1- bànheiro, sala

estar/jantar, cozinha, 'lavanderia, .

.

sacada, 1 vaga de garagem:R$
110:000,00

bairro Czerniewicz a 500 metros do
PAMA contendo 240 m2, 1 suíte e 3

dormitórios, garagem para 2 carros,
área de festas, área de serviço, '

cozinha e demais dependências;
terreno de 315 m2 , semi mobiliado.

RS 365.000,00

CASA REF 003: Casa de alvenaria
70 rn- terreno de 375.76 m2 no

bairro Czerniewicz, super oferta.
R$ 190.000,00

TERRENO REF 007 - Terreno no

bairro Água Verde, contendo 371
m2 sendo 14m2x 26,50m2 -

R$ 75.000-,00

TERRENO _REF 012 - Terreno
localízàdo· na Rua Carlos Frederico
Ranthum, Bairro Santa Luzia, ao

lado da Igreja Católica, contendo
524,05 m2 sendo 23,32m2 x

22,47m2, ideál paf?- �Ias
comerciais. R$ 70.000,00

CASA DE ALVENARIA REF 016: Casa
de Alvenaria cl 312 m2, tendo 5

.

quartos, 2 banheiros, cozinha,
lavanderia, sala de jantar e de visitas,
dispensa, garagem. Área de lazer e de,

churrasco com piscina. Ampla,
terreno de 6.576m2. R$ 450.000,00

CASA ALVENARIA REF 017: Com·
204m2 tendo 3 quartos, 1 suíte, 2

banhelros, cozinha, lavanderia, 2

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

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

amplo terreno com 2.500m2, R$
450,000

alvenaria no bairro Czerntewicz a

600 métros do PAMA 96,OO·m2,
contendo, 1 suíte, 1 dormitório,

banheiro, cozinha, garagem, área
de serviço. R$ 225.000,00

Casa de alvenaria com 51 m2,
contendo :i'qUartos, banheiro,

cozinha, salâ;�'lavand.eria, 1 vaga de

garagem. Localizada no Bairro João
Pessoa. R$ 100.000,00'- ACEITA

FINANCIAMENTO PELA CEF.

GEMINADO REF 019
- Imóvel localizado n?
Praia de EN�EADA, .

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 .

.

.

�.
ts

localizado na praia de Ubatuba ,I
.contendo 2 quartos, cozinha,

. t tmóvél lócalizado na praia de
ravàdé,.. 1 banheiro, cozinha, sala.dé '1� 'bbatuba c/4 quartos, 2 banheiros,estl,ir.:e T\/, churrasqueira, garagem ,�

, '.� cozinha churrasqueira, fogão a

pari h:arro. R$ 90.000,00 - 10% 'I'

I d
entrada, saldo flnancíado pela CEF. � c'e�ha� sa a e TV e estar, garagem

t� -:, para 4 carros. R$ 185.000,00

GALPÃO INDUSTRIAL REF 004 -

Localizado na Vila Rau, terreno
3,315 m2 área construída de 741 m2,
imóvel encontra-se locado até maio

2010. R$ 1.000.000,00-

TERRENO/GALPÃO INDUSTRIAL
REF 010 - Rua Amabíle Tecila Pradi,

localizado no Rio Cerro, contendo � 60 - Jaraguá Esquerdo, terreno
854000 m2 sendo rico em fauna e' '.� 8.270 m2 tendo um galpão de

I· ffO��A';:�i":���c� :�a e I 1;:e�;o�e;;,��:a ::��!�:
FUNCIONAME�TO. R$ oportunidade para permutar. R$

. 1.500.000,00 3.500.000.00

011 � Terreno com

154.000m2 localizado nª".
Grata funda .:Santa

Luzi�rict)]ltendo 30 mil:': ';._

pé�;u�tianana, 3 mil pés
de�eu�ipto�(a ªIJO� >;-.;

I 'energia, c��ií�ra . ':, .'

�� caséíro, nascentes,
.� estradas em bom. estado.
r R$ 400.000,00

,�,,;tt••' .······�",.:i.tt:�'1I2Itl!;....J

PREDIO REF 009 - Localizado no

Chico de Paulo próximo a .�
MENEGOTII MALHAS, contendo 8 t.,

apartamentos. todos locados. R$
i�

400.000,00

Localizado na Rua Antonio Carlos
Ferreira - Víla Lenzi, contendo

3.000 m-, excelente para
construção de prédios. R$

2.100.000,00
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IMOVEIS

Ofertas válidas até a plÓXima edição deste classificado.

LOCAÇAO: www.corretorajullana.co....br
• Sala comercial no Czemiewicz - RS 320,00.
- Sala comercial no Centro - NOVA 50m2 - RS 850,00.
- Apto 3 Quartos (1sufte) - NOVO! Czerniewicz- R$ 720.00 + cond.
-Apto 3 Quartos (1 suite) - NOVO! Czerniewicz - R$ 685,00 .... eend.
-Apto 3 QUartos (1 suíte) - NOVO! Centro - R$ 780,00 + cond.

RES. WAlDEMIRO BARTEl • BAEPENDI '

Aptos 2 Quartos ou 3 Quartos (1 suíte),
cozinha, BWC, safa estar/jantar. lavanderia
garagem. sacada cJ churrasqueira.

A partir de R$ 95.000.00
Direto cJ construtora.

Entrega: Março 2011.

E.DIFlcIO GERMANO· CZERNIEWICZ

3 Quartos (1 surte), sala estar/jantar.
cozinha, BWC, lavanderia,
Churrasqueira,
sacada, garagem.

SUPER

LANÇAMENTO!
.

'

.JouÁ ESqUERDO

Apto 2 Quartos (com 1 suite), sala estar/jantar, cczínha, BWC,
lavanderia. sacada com churrasqueira, garagem.

-

Pintura em tinta acrílica, piso cerâmico, janelas de vidro temperado

I' .

d íd d I OFE'RTA !
Co.m. uma exce ente vista a CI a e.

2 UNIDADES PORPróximo ao Centro '

., .

R$100.000,OO cada,
Entrega: Janeiról2012

A partir de RS 110.000,00

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!

D()AS

-.,.......� ......�,'tf!tj

,
", : I TERRE....O AMIZADE

.

,} "

.

I loteamento Blumengarten II
Rtla 1137 - Tecla K. TodI
Rua asfaltada.
linda vista da região
14,OOm x 24,75m = 346.50m2

RS 78,000.00

TERRENO ESTRADA NOVA

Lote com 343,20mi
12,OOm x 21,60m
Rua Felix Richert
Aceita parcelamento eJou
Ilnanclamento

RS 67.000,00 ou
entrada + parcelas R$ 497 ,O�

�
... _- ... _ .. --

----··---�----.�t TERRENO· AMIZADE
\

: loteamento Jardim da A
.

Lote com 333,5Om2
14.50m x 23,OOm
Esemurado

R$ 7�,OOO.00
'

Aceita pl'Õposta .

f
1

�

I'

(
f
/
(
}
t

EDIFlclO D'ITAlIA· CZERNIEWICZ

Apto térreo, 3 Quartos (1 sulte),cozinha e

BWCs mobllia�s.lavandelia,sala estar/janta
sacada,vaga garagem.
Estuda proposta de apto de 2 Ql!artos
como parte do pglo.
Possibilidade de financiamento bancário e

uso do FGTS
Valor R$15O.000.00

,

RES. GRAN RAMA· CENTRO

Apto 3 Quartos (sendo 1suite), cozinha, BWC
sala estarijantar, lavanderia, garagem,
sacada com churrasqueira. Massa Corrida.
Preparação pI SPLlT, acabamento em gesso.
Possibilidade de financiamento bancário e/ou
FGTS.

Apenaa·RS,11iJ.OOÓ,OO
-'.

- ".:

RES. SHÁLOM - AGUA VERDE

Apartamento 2 Quartos .cozinha. BWC.
sala estar/jantar, lavanderia,

,

sacada d churrasqueira, garagem.
plnturá em tinta acrilica, piso cerâmico.

A partir.�;.f05.000.00
. ., ... ',

....

·i?,i,·'\:�5:s�"
""

RES. HEBROM - NOVA BRASiUA

Apto 2 Quartos (ei ou s/suíte), cozinha. BWC
sala estarljantar, sacada c/ d'lurrasqueira,
lavanderia, previsão pi climatizador
do tipo SPLlT, forro emgesso, garagem.

A partir de RS 93.000.00

RES. CANNES - AMIZADE,

Apto 2 Quartos, demais
dependências, garagem
sacada c/ churrasqueira.

Entrega: Maio/2010

A partir de R$ 112.000.00

RE

AMIZADE'
m. BELO ARVOREDO

Aptos com 1 ou 3 Quartos
demais dependêoolas
sacada cf churrasqueira.
Vaga de garagem.

Entrega: Novembro 2011

A partir dê. RS 76.000.00

RESID. VERTICAW
BAEPENDI

Aptos 3 Quartos (180!le);
. demais dependênCias.
sacada c/ churrasqueira,

. 'vaga de garagem,

Entrega: 1 ano

A partir R$ 135.000.00

RES. VJCENZI
RUA DA PREFEfTUAA

Apto 2 Quartos, demam
dependências.
sacada c/ churrnsqueira,
vaga de garagem,
Último andar, $(!I da mar!

.

R$ 520.000.00

Entrega; Abtl1l2010

R$ 115.000,00
GRAND lIFE - V1LA.�A

Apto 3 Quartos (1suíle),
demais dependências,
sacada 9ourmet, garagem.
Previsão pi SPUT. eifNado
água quente. medídores ind
hall de enlrada derorado ..

Enne.ga: MarçolZ011
A partir de RS.114.900,OO

\

ç
,

t
f '

(47) 3371-211-7

r--------·-·-·----·---
.. �·IIMÓVEL COMlRESID.

'. ,II I , ...

I \ BaIrro São LUIS
Apto 3 quartos (1 suite), demais! iRua João Frazner.prox.Urbano
dependências: garagem. sacada cf churrasq. !'" :- Sala comercial cf aprox.170m

l- 1 apartamento C! 2 quartos
- 1 apaf1amento c/ 3 quartos
- 1 apartamento c/ 4 quartos
Aceíta ímóvel como parte
do pgto.

RES. JULIANA - CZERNIEWICZ

Apto NOVO l .

�agamento direto com o vendedor ou

\,ia financiamentobancáriolFGTS.

A partir de RS 143.000,00

COMPRA

VENDE

,ALUGA

Ptantâo 8404,;8498 I 9183..2333
, ,

Rua' João PicQIU,'1Q4"' C:entrp;��Jaraguá do Sul/se

VENDE: CDlTRO�MmEnm Q3 dt\lmii (stmlfo
lYl SIllÍl�), liaia. o.\l'z,;.i��, bW� lí� .

�da, â�. en�ada'ig;r.rn, I��.
UM" 102. RI.I1i!.Io.io Pa!� ED. PAl"* --c

�

ft; 150.flOO,GO -.
.

1"

V9n�eirfW,)ANoVACi� M1)\� �rtj

:al\It!Jitm, 04 ��$i'e.·��d$��,tíl$.. -

Pts:_i lajfc fltmIm!t e at:'!.\W&1'f'.e.lrt.o IWI\ �:i�. in:a '

OOM1ruidl-J � mt, i'm tOOe�(I U$ j'lJl- m�.
Rtttt..OO,U

VENDE� \lliíALAU4U A�!�rl) � .

.�mit�il'.l$,. �Ia, ·t�imhll. ;i«!�� ft 'r.:�N"�>
H�lll$i!l:i, 2l�ld'a � g�ii.t'li.

REStO,OONARCAt\Utl
RtuUtlo.O(l

. ...

--:{. .

1 ED. VERONA'

1 CZERNIEWlCZ
, ,

j Apto 'ampto com 2 quartos. I.' demais dependência.s,
.

vaga de garagem.
Apto termo com terrarp.
10m2 de área privativa

R$ 119.000,00
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'IMÓVEIS

Temas tCtr:�íli) pilf� t.lSrn,ril·CiNfi
f:OIí1ftJÇiQ iMlllil� tau miMa ftlt1i'f

- Rgf. fl15 Baírro. Ilha d� Ftllllliira .ajl�rtir lÊ'
R$ 43JMlCJ}O
- ReL 6116 Baírro.Arn1zadll aparifr oo·R�
$8.C(lJ}.f.JQ

,

._ Ré'f. i1l�4 Mlmrn pMl thi::;ilr.J<il t5. �m! do.
C!llltm RS SSi.,nOO.úO
- BsE 11121í Tmtaoo [10 Cmf.1TreW1r::s: ed145m�
R$1 &5.fJOO,OiJ, araMa t'ln'll «Im!J patlB dl1

PJyamallln, cru iloMada -+ paxit!!.
.

- Ad. fl51.IRmmD 00 jmírro T:tes Rkis dti
&iI t00l4;fi8m� tltlf RS &91100.(!!l Ã'l. nu

�tnida. + p-arc, rli�Q tom proptimilrib.
- IM. aE� li��ntl em Tith Rma é:i Sul. c.am
,ii 3;,{.�mt, RS 55.IWllf.,(ji) ( Míli'líI. Ca.!;" mirim
'%m}, COOMitlnswuçiiJt

IVANA 3370·1122111 ·t1
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso

,

CEP 89251-460 - Jaraquá do Sul-S8

www.ivanaimoveis.com.�rlivana@ivanaimoveis.com.br.
Ofer tas validas até a data de 12í0 1 11 O
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apartlr de
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....R$·· . ;60
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rAXADEO,990/oa.m.. ,- '. à vista f8.l.(.>,oo

/

,.

��-----VE-ICULOS

. ,",

f8.4-3,oo

MONTANA 1..4 �2tnO LINHAVECTRA'NEXT eDmON

.. 26 99'O�4B-a partir de '.

0._...R$
, ;t�

•

•
f"

• ;�,�fm,l,
. .'. à vista f($ 4-3,00 -R$49.990

à.vista

o CORREIO DO POVO 10SÁBADO, 9 DE JANEIRO DE 2010

,,�
-

�,

�SQao

"$opasseapum nesse verão, ii partir de 3x RS 43,00você agenda uma revisãO!
� .

'Contessionária Emmendõrfer. Mais de 50 anos, precisa ntzer mais?
" •.••

, . _. • J

« :

.

,

. . ��.." .

,

D.líIlfl!liIlü!!lltalliID��t,���,_�ImDlltll,lIll!lmntm-.a�lIIleo,,�am.e,j2,�õl.a.li1IJ[ellDlF!IIIãn�{H
USY'i'i"a;;aW1ll1l����.mIe�lSarn�1l4[lmlIllllllll5lt���f.1'hIr��ãII!IIllIi'lJ1IIIlJI!IeIm:mn,mm
1JlIIIiIll1lI�_[àwisltãl*_Jí5.�1!D'm.1ÍW.!iI1I4Duw., JIillllHl. iB�i� J!lllIJl3l•.õiIIIIllIfill1ll!llilBlnI � I!lIlUlIlIIPIIeQIll�I iil'lllislla de RS
4112smiOl1llJl1Jltanjfil1!!lll1l1lliJIrJ1õl1.(!lI_ii!lmm.e�5!9l'Io<a.a.lIll!lIJI1JtBlii1lIiUlIi!lu!fe�iEsáldI!llfii� enm 24�l5l111llB1l1SilÍ1.li1IJ[ ellOF.IlIâID

• iimcJ'bJsms.IlJ."IQ.edtr;a:un,!Ff�.�:iI1lIIll31.kmnu(AmnmJ!lEjIm_lIll!lIJI1JltàlaIWUII"JuIliimittail.lOw.am.em",a.a.mtlll1I1Iemln<!iIlIade5i(Rll>
t!! lS<ildIm 1Iiil9lllliiadl!n ftI��lmlil!m'5â!iis.1lll:lt li!! ilIllF !lllãniimpb!mms. JtiImmlfq;iiiies�lillIa? IJlIilIr.IWJ!!ToIifbJls� ZeItlIIICmm.. iIÍI�m

.

�dall:itilmo!sl1U1l1l1âiÍ2l iJ:$111li�ll1sufJ!)'illiaàlJilliiiiillõi!lll�tdlero!lâlfJifun,lf<.siOlllllllÍfitõespmdlerâ!llser� gDEilm� (;lI,IílIl[ sem

�.iBIiism.���mJiIS�1nlmiitl.�k;ltumàilljiIijpJim1itlls.llll1lIil1!lJM5� W�,OswÍOlllIms�
�&!II�idIirdIe!.mmnIlll��.afIe�.JIilIdbu1Jiãm.Iflr[pl1!it'VeiJIIIIms�l.�w.ãIIidIa_
�1IiIIII�!ilIllIÍ:ilIrflll��SM:'�hm�'

.

'.'

.

473274.4444
Av••&fd.•t:dQmdDJ�. 557

l:enf1.o"JQ�r6t1�SuJ � se
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A casá que você

sonhou agora
I

pode :ser
*

sem comprovação derenda
*

sem juros,
* imóveis residêncial ou comercial
*

compra ou contrução
sua.

ICRÉD • ...-O •• 180 meses II 150 meses III "120 meses II

Grupo 903 comantectpação de taxa em 10 meses:0,20% a.m e sem FR

R$ 50.000,00 347,22 400,00 491,67
480,00 590,00R$ 60.000,00 416,67
560,00 688,33R$ 70.000,00 486,11

786,67RS 80.000,00 555,56 640,00
885,00R$ 90.000,00 625,00 720,00

800,00 983,33R$ 100.000,00 694,44

"Consulte planbs para VEíCULOS ou �OTO

3371-8153

9186-7223

AUTOMECÂNICA
DA, BARRA LTDA.

,

VEICULOS

,

LIGUE JA!
2106-1919 :

Venha conferir nossos seroiços!
(047) 3376-0251 '

Rua Ângelo Rubini, 90Q
Barra do Rio Gerro . Jaraguá do Sul • se

ASSINE E
ANUNCIE

.

i<ua José Emmendorfer, 932
Brasília - Joroçuó do Sul - Se
Fone: 337.2.1281

, wWw.exatacontabilidade.srv.br

�afit
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

'�

Prestamos Serviços de:
• Administração de Condomínios;
• Contábilidade Condominial;
• Elaboração de Convenção e .Regimento Interno;

,

• Acompanhamento de Reuniões;
• Emissão de bloquetes de cobranças;
• Balancete do mês;

"

• Cobranças de condomínio com baixa inadimplência;
• Serviços de manutenção.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Quem tem Prlmei,ra 'déflaçüomedo,de. "�.,
.

.

LUIZMARINs, CONSULTOR
.

201 O'
'

d
'

. ..' ·

Todos

É

:::::;:res eco- Brasil irá se conS:lidmmmo um,
OS P reçOs gera IS,

.nômícos são favoráveis' para' o dos, mais atraentes destinos para ,
'

'

.

'

��=�p:c;!s:;�o�a2�c�� 'ocÂ!��t�:,t::d�: de 201�, No ano, foi registrado queda de 1,43%
,

com crescimento. Crescem os ín-. o empresano que nao acredi-
vestimentos externos e o crédito

'

tar em nossas possibilidades e ,O ÍGP-DI (Índice Geral de
"

disponível em níveis recordes. O ficar esperando para ver 'o que Preços - Disponibilidade In-
nível de emprego irá acontecer. Terá ' terna) encerrou o ano com

parou de cair, A ,A..A..
,

.

medo de 2010 o pro-' queda de 1,43%, a primeira' ,

produção .
indus- \J\J fissional que não se da série histórica. Em dezem-

trial tem crescido. Terão medo de, 2010 especializar para se bro, - a deflação foi de b, 110/0
A 'classe média tornar a cada dia - resultado inferior.a novem-

assume um papel" OS acomodadosl mais excelente no
' bro (0,07%). D�' acordo com

preponderante . que faz. Terá medo" os dados divulgados ontem

no mercado. Um
' OS que ViVem, de 2010 o estudante pela' FGV (Fundação. Getúlio

novo consumidor 'prócurando, que não estudar e Vargas), o movimento foi in-

surge com grande ainda acreditar que fluenciado pelos preços por
',aVidez e exígên- cúlpados, OS que .

poderá "empurrar atacado, que caíram 0,29%
cias nunca Vistas. sempre buscaram com a barriga" o' ante deflação de 0,04%,em no-

O mundo todo seu curso e que seu vernbro.
está falando" es-

.

uma explicação diploma resolverá Os ,bens finais ficaram
tudando e procu-, externa para.seu

todos os proble- mais baratos (de 0,43% para
'rando conhecer mas de. emprego. -0,43%),-' especialmente no se-

melhar os chama- fracasso. Terá medo de 2010 ,'tor de alimentos in natura (de
dos BRIC - Brasil,

lV:\,
aquele empresário 2,08% para-4';86%); e as maté-

Rússia, Índia e �V que não compreen- rias-primas brutas (de '-:0,25%
China. Em qual- der que qualidade, -para -:-0,,56%). ',Os maiores

quer universidade' estrangeira produtividade, extrema preo- destaques foram da. soja (de
que se estude ou lecione, só cupação com custos, política 0,01% para -3,29%), do .mí
-se ouve falar nós BRIt. Mui- de caixa, simplicidade, tec- lho (de 2,90% para -4,1í?%)
tas universidades e pensadores riologia e gente excelente são e, da laranja (de 12,82% para

,querem trocar a Rússia pela In- hoje e serão em 2010 os funda- 1:24%). Os bens íntermediá
donésía, falando em BIIC, mas mentos dosucesso, rios não registraram variação
nenhum pensador sério falá em Terão medo de 2010 os aco- em dezembro, .depois de que:

, tirar o Brasil dessa lista. modados, os que vivem procu- da de 0,31% em novembro. �

Dás ,BRIC, o Brasilé o único rando culpados. Terão medo' O IPC (Índice de Preços ao

país ocidental, com sistema ju-' de 2010 os que veem todas as Consumidor) passou de 0,26% �;-

rídico conhecido com base no vantagens e aspectos positivos pata 0,24%. Apresentaram de- A soja se destacou por ficar mais barato, indo de 0,01% poro -3,29%
direito romano. Os costumes, o de outros' países e só enxergam créscimo a alimentaçâc (de
idioma, o modo de viver é bas-, as mazelas e as negatividades ,0,27% para 0,20%) e a habi-

,

tante semelhante ao dos grandes, do Brasil. Enfim, terão medo tação (de 0,26% para 0,14). O

países investidores;' o mercado de 2010 os mesmos que sem-. INCe (Índice Nacional, de-Cus
interno é 'muito 'atrativo. Somos pre buscaram uma explicação .to da Construção), último com

um dos maiores mercados do '

externa para, seu fracasso. Os .ponente do IGP-DI, ficou em

mundo e a oitava maior econo-, mesmos. Os de sempre. 0,10% em dezembro, depois de
mia dentre os 192 países, que 'Eni 2010, passe do-plano do

'

registrar 0,29% um mês antes.
,

compõem a ONU. Até geogra- choro, ao plano da ação. Para os cálculos, conside-
'

fícamente somos, privilegiados. Pense nisso. TaU -se o período, de 10 a 31 de
"

Com tudo isso, sem dúvida, o Sucesso! Feliz 2010! dezembro.
'

--:----.,-"----,----'-----�--,ECONOMIA
16p·01.

INDICADORES

,

.

O CORREIO DO, POVO IHSÁBADO, 9 DE JANEIRO DE 2010 ,

/
'�
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" ..

•

"

LOTERIA
,

Petrobras é -9° maior do mundo
,

De acordo com estudo divulgado ontem pela consultoria Ernst & Vou'ng, a

Petrobras aparece em nono lugar no ranking das 100 mai.ores companhias do
mundo, com USS 1.99,245 bilhões em valor de mercado. Em.2008, apenas 11

empresas do Brics (Brasil, Rússia, índiá e China) in'tegravam o rcnklnq. No topo
da última listo aparece a Petrochina, com valór de m�r�ado de ess 353,174 bl-.'
Ihões.,AI'ém da Petrobras, nutres empresas brasileiras se destacàram, com a Vale
em 33° lugar (USS 143,6'22 bilhões de valor de mercado), o Itaú em 59° (USS
90,101 bilhões) e o Bradesco em 97° (USS 59,351 bllhüesllntre as dez maiores,

'

-

'empresas em valor de mercado dó mundo, três são do setor de energia. A Exxon
Móbil fitou em segundo lugar, com USS 323,711 bilhões: -

'

,

,

TR 0,046% 08.JANEIRO.2010

CUB 983,37 DEZEMBRO.2009
.

BOVESPA -H1ft. -0,27% 08.JANEIRO.2010 '

,

08.JANEIRO'.2010POUPANÇA I, 0,5000

D'OLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7280 ,] ,7300 "" _;O,860/0

DÓLAR TURISMO (EM R$J 1 ;7200 ,1,8000 "t 1,18%

DÓLAR PARALELO f�M R$) 1,8200 'l,92QO Jjffi, -1,62%"

EURO (EM RS) 2,4886 . 2,4923 f- -0,42%

-CONCURSO 2190

�ft �n r1" '1'0 ·7·�Jfm -�1M{f! """"fi" j['lIllh' 'lf/JI ","to,,,,, ",Jp ".tuf'....

I II!

"""",i" 'jJjf

'-

CONCURSO '4-94

C·� '1"1'1' I�'!� ('IS' ('I""li 1� ,I/f ."".,, 1111 '1Ir ........
I r!'Ie. "'""" � '""",,"' I,nUt JlJIIIII 11111/blllf 1 �# m {I I1II !

ta 1P �.[' �. .�
Il 'iffi �,",. 11 )Jlr _". dll;� I/j mi ••- s: ® �-- ir", ,t/f,;,
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linha d'e Fundo

Julimar Pivatto
,

julimar@oconeiodo�ov��com.br �

Resposta
Empresário Genivaldo .Santos

ligou ontem para esclarecer o caso

de uni jogador da base do Avaí. Se- .

gundo ele, foi um fato isolado, que
.

aconteceu porque o pai do atleta,

quis romper o contrato. Já o leitor
, Silvio Kítzberger, de' Schroeder,
acredita que agora é hora de apoiar .

, o Juventus e nãocrítícá-lo, Ambos
acreditam que o clube precisa mais

, do apoio dos jaraguaenses, espe
cialmente da iniciativa privada e do

poder público, Dado o recado.
I

•

PIERO,RAGAZZI

Bepróvado
A Arena Condá foi reprovada

na primeira vistoria. A diretoria da
r

Chapecoense tem agora até 0'.dia
20 de janeiro para fazer adequações
na saída sul, colocar corrimões, ílu-

, minação, extintores e sinalização,
além de reforçar o alambrado .. Os

dirigentes acreditam que tudo es

tará pronto até a data da estreia em

casa, contra o Metropolitano.

,

Juve cancela. jogo-treino e di.retoria .

aumenta 'campanha das cartelas
_

.O torcedor do Moleque Travesso vendas das cartelas de ingressos. O

terá, de .esperar um pouco mais para torcedor que quiser antecipar 'a com

ver o [uventus em campo neste ano,
.

pra das entradas, para os nove jogos
O amistoso que aconteceria hoje

/

que o. Tricolor irá fazer em Jaraguá
contra um selecionado de Tímbó foi do Sul poderá.se dirigir até à secre

cancelado em função do mau tem-
.

taria do clube, em anexo ao Estádio

po, Cogitou-se até a possibilidade
,

João Marcatto. Para as arquibanca
da partida acontecer no Campo do das descobertas, o valor é de R$ 135,
Vitória, mas, os dirigentes acharam para as cobertas R$ 2ÓO, e para as ca

por bem cancelar. Segundo o gerente deiras R$ 450. Além de assistir aos

de futebol, Edson, Morelli, deve ser jogos" quem comprar-a cartela con

confirmado um 'novo Jogo-treino na
.

correrá a uma moto.
terça-feira, contra.o Atlético-PR em Sobre patrocinadores, a Lunen
Curitiba. No amistoso disputado em der, que estava sendo cotada, decli
Timbó na quinta-feira, os jaraguaen- nou do convite. Azul Linhas Aéreas
ses venceram por 5x3.·

,
e .Auto Viação. Navegantes seguem'

A diretoria segue com a ação de em negociação. ,

\ "

PIER0 RAGAZZI .

Jogadores do Juventus deverõo fazer um último jogo-treino terça-feira em Curitibà

/ I

o CORREIO DO POVO ImSÁBADO, 9 DE JANEIRO DE 2010

ESTATíSTICA

"S0UO
MAFIOSO MAIS
HONESTO DO

PARANÁ",
HÉLIO

, ALVES,E)(
SUPERVISOR DO

ATLÉTlCO-PR,
,

JUSTIFICANDO
SÉU

ENVOLVIMENTO
COM'AMÁFIA
DA LOTERIA

ESPORTIVA EM
1982.

-
.

, DOIS TOQUES

REFORÇO. O Criciúma também'
anunciou um reforço

-

experiente. Trata-se do meia,

Murilo, 34 anos, que estava no

futebolboliviano,
***

TESTES�. A quem interessar: o '

Camboriú FC faz, na semana

que vem, uma série de testes

com garotos nascidos entre

1991 e 1995. Informações no

7812-4806 com.Fransérgio,
***

CONTENÇÃO • Alegando redução
de despesas, o Criciúma demitiu

.

. cinco funcionários, dentre eles o '

gerente de futebol Abyl Ribeiro e
'

o pessoal do marketíng,
'

" ••
I'

"
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