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Ganha quem tem'
ma'is expe�iência
Mercado obre os portos poro quem

Walm0l1 deve anunciar decisõo até o fim de passou des 40 anos. Vejo também os

fevereiro; mos interesse já foi confirmado. vogas de emprego abertos no região e
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os ditas de Max Gehringer.
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Big pode abrir
filial na cidade

Festival'abre�com
,

Banda Sinfônica,
Maestro al�mão coordeno grupo que toco
repertório especial no abertura do Femusc.
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qu_e sér refeito em cinco locais-_
Previstas para serem entregues até ontem, Iõ.de já- reconstrução jáhavia acontecido, a terravoltou a desli

neiro, as obras de reconstrução no Rio Molha, BoaVis- zar, É o caso da ruaWolfgangWeege, onde urnabarreira
ta, Estrada GaribaIdi Lado Pequeno e na ruaWolfgang caiu namadrugada de ontem. Na segunda-feira, aPre
Weege (bairro Parque MaIwee) não foram concluídas. feitura se reúne com oDeinfra (Departamento Estadu-

, Mas o maior problema é que! em cinco pontos onde a aI de Infraestrutura) para avaliar.a situação.
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Neste' domingo, o Juventus 'estreia no Catarineríse será contra o Metropolitano, em. Blumenau. Durante
com uma formação completamente desconhecida do

,

o treino de ontem, à comissão técnica acertou os:

torcedor,. o que gera muitas expectativas. O duelo últimos detalhes, mas ainda tem dúvida no ataque.

I ti
...

I
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. Vale, iem mais uma
mulher no comando,
Presidente-do Câmara de Corupá
assume o Prefeitura durante 15 dias de

. licença do prefeito Luiz Carlos Tamanini
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PARADOXO
Qs descaminhos do

Brasil
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Estudo do Centro de Políticos Sociais, do F6V (Fundação
•
Getúlio Vargas). Fopte: O Estado de São Paulo . t'
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parceria da Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo e a CBL, con
tinuou sendo incrementado' em 2009.
Trata-se de um dos mais importantes
projetos' de acesso ao livro no Brasil.
Ainda em 2009, a CBL e a Associa

ção Nacional de Livrarias firmaram
acordo com a Prefeitura- de São Paulo,
criando o Cartão do Educador. Ses'
senta e seis mil professores passaram
a ter 20% de desconto na compra de
livros. O Prêmio Jabuti, o mais impor
tante do setor literário no país, regis
tróu em 20'09 recorde absoluto de ins
crições. Foram 2.574 obras, cerca de
20% a mais do que em' 2008.

No âmbito internacional, a entidade
estabeleceu convênio com a Apex-Bra
sil, por meio do Projeto Brazilian Pu-

DO LEITOR-

PONTO DE VISTA

,Um ano de muito trabalho em prol do livro

o valor dos.sentimentos
Caros leitores, há um tempo eu li uma história que fez.

com que eu parasse e refletisse realmente sobre a vida e

sobre nossas escolhas. Não sei se é verdadeira ou se foi
criada como uma maneira de analisarmos como estamos
vivendo a vida, o que importa é a mensagem que ela pas-
sa a cada um de nós.

,

_
Certo dia um homem chegou em casa, bem tarde após

um longo dia de trabalho, cansado e nervoso e encontrou

seu filho de sete anos esperando-por ele na porta. O garo
tolhe disse: "pai, posso fazer uma pergunta?". O pai lhe
respondeu: "o que você quer?".

- Pai, quanto você ganha em uma hora?
- Isso não é da sua conta e por que você está pergun-.

tando isso?
u

_ Pai, eu só quero saber.
- Já que você quer saber, eu ganho R$ 50 por hora.
O garoto ficou triste e emendou em seguida: "pai,

você pode me emprestar R$ 25?" O pai ficou furioso e

disse:
- Essa é a única razão pela qual você me perguntou

isso? Você acha que é assim que pode conseguir algum
dinheiro para comprar um brinquedo ou outra besteira?
Vá direto'para o seu quarto e vá dormir. Pense sobre o

quanto você está sendo egoísta. Eu não trabalho todos os

dias somente para suas infantilidades.
O menino foi para o seu quarto. O homem sentou na

sala e começou a ficar mais irritado em relação à questão
do menino.

Depois de um tempo, o homem estavamais calmo e co

meçou a pensar: "talvez tenha algo que realmente ele preci
se comprar com esses R$ 25 e ele raramente pede dinheiro".
O homem foi até o quarto do menino, abriu a porta e disse:
"estive pensando, e acho que fui muito duro com você an

tes. Aqui estão os R$ 25 que-você pediu". O menino ficou
feliz e'puxou mais alguns trocados debaixo do travesseiro.
E contou bem devagar o dinheiro. E então falou: "papai, eu
tenho R$ 50 agora. Posso' comprar uma hora' do seu tem

'po? Por favor, chegue mais cedo amanhã em casa. Quero
brincar com você". O pai emocionado .colocou os braços em

.

tomo de seu filho e pediu perdão.
Cabe a cada um de nós avaliar como estamos usando

nosso tempo e como realmente estamos deixando uma

parcela do nosso tempo. para os que realmente estarão
.

sempre ao nosso lado.
.

CRISTIANO MAHFUD WATZKO, ESTUDANTI; oe l)Uu::rro

blisher, para participação em eventos
no exterior e realização de estudos de
mercado-alvo pelo mundo. Na Feira de
Frankfurt, a mais significativa do setor
em todo o mundo, a entidade' também
organizou, como ocorrera em outros
arios, o estande coletivo brasileiro. Fir
mou, ainda, acordo com a Frankfurter:
Buchinesse, organizadora da Feira, para
ealizar, em março de 2010, evento no

Bra iI reunindo editores e livreiros.
A CBL trabalhou muito em 2009 na

estratégia e na missão de promover a

leitura e fortalecer o livro. É com esse
-

.

olhar mais amplo quanto aos desafios
do mercado que a entidade vislumbra
2010, confiante em novas conquistas
pará o crescimento do setor, tão essen

cial ao desenvolvimento. do país!

ROSELY BOSCHINI, PRESIDEN"fE DA. CBl (CÂMARA
BflASRE1RA 00 LIVRO)

. A CBL (Câmara Brasileira do Livro)
congrega todos os agentes do mercado
editorial em torno de uma única causa:

o desenvolvimento do setor e de novos.
leitores no país. Para isso, a sua missão.
diária é fazer com que os objetivos co

muns de seus associados sejam aten

didos, visando à ampliação do acesso

ao livro. Em 2009, a CBL intensificou
as suas ações a partir de um plane
jamento estratégico centrado em três
eixos essenciais: aumento de represen
tatividade política nas decisões que di

zern respeito ao livro; desenvolvimento
de negócios para o setor; e mais apoio
aos associados.

O programa "Minha Biblioteca",

EDITORIAL

CHARGE
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Promessas
. Lopes menciona sessão espe

cial da Acijs para debater o tema,
com ampla divulgação da mídia,
"na qual não me recordo da pre
sença de quaisquer políticos". O

presidente também esclarece que
a questão do muro é uma solici
tação antiga do conselho, "assim
como promessas dos secretários
de Estado também são antigas,
uma das quais realizada em ple
nária da mesma Acijs e até hoje,
como se vê, não cumprida".

,.

----POLITiCA

Carolina Tomaselli

Projeto
"Felizmente para a comunida

de, o Conselho se desdobra para
que as condições sejam melho
res do que a de um abatedouro",
continua o presidente, citando a

existência de uma Comissão de
Obras, "que já reformou diversas
partes do presídio, construiu a ala
feminina e desenvolveu o projeto
do tão falado muro, sendo que o

terreno já foi todo terraplanado e

preparado. Ou seja, falta exclusi
vamente a verba do Estado".

Custa avisar?
.

Por conta
.

das reformas no prédio da

Prefeitura, que começaram dia 18 de

dezembro, mas não terminaram no 'tempo
previsto, setores que funcionam. no piso
térreo, como Tributação e Recursos Humanos,
continuaram sem atendimento esta semana.

Na. quarta-feira, os servidores retomaram

e foram comunicados que ganhariam'mais
uns dias de descanso. Só faltou avisar o

contribuinte; muitos foram até a Prefeitura

para nada. Uma nota à imprensa resolveria..
Ah, mas o setor de Comunicação também
só volta segunda-feira. E isso?

S��!����S��!?si_
ção de cargos. Desafio alguém a

explicar quem 'manda na Cultu
ra, o secretário ou o presidente?
.E no Esporte, o secretário ou o

presidente? Pelo atual organo
grama, proposto.e aprovado em

janeiro de 2009, fundações e se-
.

cretaria são ligados ao gabinete
da prefeita, portanto na mesma

linha hierárquica. Razão. 'pela
qual não justifica, manter duas
estruturas com a mesma finali
dade. Acordem vereadores!

ca rol i na�oco rrei od opovo. com. br

Oposição?, Escola
A presidente da Câmara, Lideranças comunitárias

Natália Petry (PSB), também do João Pessoa protocolaram
disse em eritrevista ao OCP esta esta semana na Secretaria de
semana que o bloco dos verea- Desenvolvimento Regional
dores fora da base do governo,. projeto para construção de

que ficou conhecido como G8, . uma: escola estadual no baír-:
foi criado apenas para a eleição roo O tema foi discutido em

da Mesa Diretora. Atestando audiência pública no mês
o que se confirmou na prática passado, quando a SDR re

durante o ano de 2009, apesar quisitou levantamento com

de ela, particularmente, enten-
.

dados que justifiquem a obra.
. der que ·0 grupo se fortaleceria O pedido é reforçado por um
se mantivesse a unidade na vo- abaixo-assinado com mais de

tação dos projetos. 400 adesões dos moradores.

Pergunta
Os vereadores receberam
as respostas dos pedidos de

informação feitos em 2009?

Férias
Até o próximo dia 4, o
jornalista Giovanni Ramos
assina a coluna.

iCassuli
·vWJw.cassuli.adv.l:lr
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Feldmann é eleito presidente
por unanimidade na Câmara
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PiERO RAGAZZI
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mais uma prefeita
Margot Hauffe fica no cargo por duas semanas
CORUPÁ

Três prefeitos em menos de
urna hora. Essa foi a situação
vivida sexta-feira de manhã
no município. Por motivos de
saúde, Luiz Carlos Tamanini

.

(PMDB) pediu licença por 15

dias, deixando o' cargo para
o vice, Carlos Dieter Werner

(PSDB). No entanto, o tuca

no também pediu licença e a

Prefeitura ficou nas mãos da

presidente da Câmara, Margot .

Hauffe (PMDB).
O vice-prefeito conta que

terá compromissos particula
res no período da licença, mas
o principal objetivo da saída é

prestigiar a presidente da Câ
mara de Vereadores. "Ternos
um bom entendimento com

o Legislativo aqui na cidade,
por isso achamos justo dar
urna oportunidade para a pre
sidente", comenta.

Filha do ex-prefeito Ade-
- lino Hauffe (PMDB), Margot
terá duas semanas para admí
nistrar a cidade. -A intenção
dela é dar continuidade aos

projetos deixados pelo prefei
to, já que não terá tempo para
iniciar novas propostas. "Urna
das preocupações é arrumar

as estradas que foram danifi-

Carlos Dieter Werner, do PSDB

São quase seis quilômetros de

pavimentação, em urna obra

orçada em R$ 3,39 milhões",
ressalta.

�No período e que Margot
ficar no Executivo, a ::.âmara de
Vereadores estará sob coman

do do vice-presidente, Wilson
Gessner (PMDB). A primeira
sessão da Casa será em feverei
ro' quando a presidente já tiver
retornado ao posto.

cadas com o excesso de chu
vas", afirma a 'vereadora, elei
ta presidente da.Câmara em

seu primeiro mandato.
Tamamini pretende utili

zar as duas semanas para fa
zer um check-up geral na saú
de. O peemedebista garante
que entrega para a colega de

partido urna Prefeitura com as

contas em dia. "Ele terá tam
bém a missão de dar sequên
cia ao projeto de ligação viária
entre Corupá e Jaraguá do Sul. GIOVANNI RAMOS

GUARAMIRIM construção da nova sede. "Pre-
A Câmara de Vereadores cisamos cooperar com o Execu

inverteu os cargos da Mesa tivo e a sociedade, sendo prátí
Diretora em sessão extraordí- cos na tramitação de projetos. O
nária realizada ontem à tarde. terreno para a novà sede já foi
Jorge Feldmann (PP) assumiu adquirido e espero que até o fi
a presidência e Marcos Man-· nal do ano as obras comecem",
nes (PSDB) ficou corno o afirmou.
novo vice. . Já Mannes ressaltou o tra-

A
.

chapa, formada por PP- balho realizado no ano passa
PSDB;.PT-DEM, foi eleita por do e citou a situação política
unanimidade, com oito votos, atual de Guaramirim. 'i\. nossa

já que Caubi Pinheiro (PDT) cidade ainda vive com os trans
não compareceu 'à sessão. O tornos causados pelas disputas
bloco de oposição, formado nos tribunais. O povo não sabe

por PMDB-PPS-PDT, optou quem será o prefeito. E a nossa

por não lançar candidato e missão é continuar trabalhan

apoiar Feldmann. do, independente de quem es-

A eleição foi coordenada
.

teja no Executivo", declarou.
pela secretária da Casa,' An- A oposição decidiu apoiar

. dréa Verbinen (DEM), já que Feldmann na eleição, pois
Feldmann e Mánnes renun- confia na integridade do novo

ciaram a seus antigos cargos, presidente. O vereador Onsi
O evento foi prestigiado por' Bylaardt (PMDB) ressalta que o

alguns integrantes do Partido partido nunca teve problemas
Progressista, além de amigos com o progressista. "Os nossos

do novo presidente. desentendimentos são com o

No discurso de posse, o . PT e com o Democratas. O Fel-,
Feldmann afirmou que busca- dmann é urna pessoa justa, cor
rá agilidade nos trabalhos e a reta e de palavra", defendeu.

PIERO RAGAZZI

I

/ II

I I

Vereador no térceiro mandato, Feldmann trocou de lugar com Mannes

Fundação Cultural envia os

ofícios solicitados pela CEI
JARAGUÁ DO SUL

A Fundação Cultural foi o
primeiro órgão da Prefeitura
a entregar documentos rela
cionados à participação .na

Schützenfest para a CEI (Co
missão Especial de Inquéri - .

to), que investiga indícios de
irregularidades na festa.

Segundo o presidente da
comissão, Jean Leutprecht (PC
do B}, os ofícios foram protoco
lados na Câmara quinta-feira à

tarde. Os demais setores da Pre
feitura envolvidos e a empresa
Fábrica de Shaw precisam en

tregar os documentos solicita
dos até quarta-feira, 20.

. Até o momento, apenas a

SDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional) e a Blu
credi se manifestaram para a

'comissão, que fará a próxima
reunião na sexta-feira, dia

22, às 9 horas.
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PIERO RAGAZZI

Um dos objetivos do curse é impedir o êxodo rura.l, preparando os 'jovens para permanência no campo

AGRICULTURA
.. ,

'Escola·R'ural abre
, ,

ns portas no dia 25
Detalhes serão acertados segunda-feira

Rota das Cachoeirgs ganha
voluntários em segurança
CORUPÁ

Em parceria com a Asso

ciação da Rota das Cachoeiras,
de Corupá, o Gerar (Grupo de

'

Especialistas em Resgate, de
,
Alto Risco), de Jaraguá do Sul,
realiza hoje uma simulação de

.salvamento técnico de pesso-
.

as feridas em locais perigosos
'da' natureza. A partir das 14

horas, começam os trabalhos
em locais de difícil acesso. O

objetivo é oferecer seguran
ça aos visitantes que buscam
aventura e diversão na tempo
rada de verão.

-

Policial militar e bombeiro
voluntário, Jéferson Rank do

.

Gerar será o instrutor que vai
"

orientar sobre as roupas, cal

çados e acessórios adequados
para passeios na mata, trilhas
e também banhos na cachoei-

ra. Outra orientação do profis,
sional é em relação ao turismo
e esporte de aventura. '1\s pes
sqas devemprocurar empre
sas especializadas nessa área
para não se arriscar", salienta:

Até março, dois, profissio
nais 'vão ficar disponíveis,
sempre no fim de semana, na
Rota das Cachoeiras para pre
venir e orientar os visitantes,
além de ficarem 'à disposiçâo
para qualquer imprevisto na

localidade.' O, Gerar realiza
trabalhos voluntários desde
agosto do ano passado. Partici
pam do, grupo: policiais, bom
beiros e outros, especialistas
na área de atendimento de ris
co e emergência. Eles são trei
nados para auxiliar também
em casos de deslizamentos de
terra e alagamentos.

CÉSAR JUNKES

GUARAMIRIM '

Os estudantes matricula
dos no Erfaf (Escola Rural de

,

Formação de,' Agràempreerf2
,dedores do Futuro) iniciam as

aulas no dia 25, __
no prédio da

unidade de ensino do bairro

Tibagi, em Guaramirim. Du
rante os próximos três anos,

duas turmas, com cerca de ,3D
participantes cada urna, de
idade entre oito e 13 anos, vão
ter a oportunidade de apren
der sobre gerenciamento de

propriedades agrícolas, coo

perativismo, entre outros as

suntos relacionados' à área.
Para acertar os últimos de

talhes do curso, os pais e res-'

ponsáveis pelos alunos devem
comparecer à Câmara de Vere-

, adores na próxima segunda-' pacitação gratuitamente. Brasil, em 69 centros no Sul
feira (18), às 19 horas. Nesse � A estudante Fabíola Rosa, do país e tem 23 unidades em

encontro, o horário das aulas,' 10 anos, está ansiosa para ini- Santa Catarina. Em Guarami
os materiais necessários e o ciar as aulas. "Estou iriteres- Tim, dois monitores, biólogo e

transporte escolar, que será sada em aprender e entender especialista e
'

'assuntos eco

cedido pela administração o trabalho agrícola", conta.·, nômicos, e mai o coordena
pública, vão ser. definidos em A mãe dela" Janete Rosa, 44 dor do projeto, pro essor Lé
conjunto. . anos, aposta nos estudos da fi- onel Pavanello, vão ministrar

O curso é uma parceria en- lha .. "Espero que ela (Fabíola) as aulas práticas e teóricas. E
tre a Prefeitura de Guarami- decidida entre as profissões os estudantes terão como base
rim, e a Afotecsc (Associação de veterinária e agrônoma", os encontros presenciais para
de Fomento à Tecnologia) que destacou. o estudo em casão
beneficia filhos ou netos de O Erfaf aplica o método

agricultores oferecendo a' ca- em 21.0 escolas agrícolas no

CIJ
w
:s::
z
=>
-,

c::
«
CIJ
'w
Ü

Leonel é coordenador do projeto

DAIANA CONSTANTINO

Rota das Cachõeiras deve ficar mais segura com a prese_nça do Gerar
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FEMUSC

Banda sinfônica abre festival
,

.

Com maestro alemão, grupo toca repertóriQpronto a agradar todos os púhliS2�KES
JARAGUÁ DO SUL no Centro Cultural da Scar às

Está dada a largada oficial da 20h30. Depois da solenidade,
.

.maratona que, mais uma vez" marcada pela'presença de autori
promete alterar a rotina jaragua- dades, a turma mostra um reper
ense. Na' prática· isso significa:' tório pronto a agradar qualquer
centenas de músicos circulando tipo de plateia. Para começar, os

pelas ruas da cidade e uma ex- metais, as madeiras e a percus
tensa programação de concertos' são se concentram em -"Sigriatu':
à disposição do público .. Hoje,' re", de [an van der Roost. Na se

véspera da apresentação'de aber- quência tem' ''Virginia'', de Jacob
tura do Femusc,grande parte dos de Haan, 'Antarctica", de Carl

quase 600 participantes desem-' Wittrock, e a música "Novo tem

barca no município. Anianhã,
.

po", dos compositores Ivans Lins
assim como acontece todos os e VitorMartins.
anos, o dia é reservado aos cre- Mais tarde, os instrumentis
denciamentos e,·à noite, ao en- tas tocam a canção "Copacaba
centro_de'boas-Viridas no Grande na", de Carlos Alberto Braga, e
Teatro da Scar. a "Suíte Pernambucana de Bol-

Dessa vez,.o palco do festival so", de José Ursicino da Silva.
será inaugurado.por um grupo Na segunda metade do concer
dé instrumentistas que, desde to, é a vez de "1 Caboclinho,
meados de 2009, se prepara para 2 Serenata.. 3 -Côco, 4 Frevo",
compor a segunda edição do En- novamente de Jacob de Haan,
contra Catarinense de Bandas. O "Tokío Adventura", de Luigi di
evento faz parte da agenda para- . Chísallo, e "The wizzard of oz",
Iela do Femusc pelo segundo ano de HaroldArlen e E.,.Y. Harburg.
consecutivo e reúne artistas de Os ingressos custam R$ 20.

'. diversas regiões do Estado. A co- Estudantese idosos pagam ape-'
'ordenação é do maestro alemão nas ametade do valor. Os acessos
DietmarWiedmann. são vendidos somente na Scar.

Quem decidir acompanhar .

a banda sinfônica deve estar

I .

KELLY ERDMANN Bando foz três apresentações durante o Festival de Música, todas com regência de Dietmar Wiedmann

,
'

• Horário: 18h
• Palco: Grande Teatro da soar

'

• 'Programa: Sonatina �m sol menor, de Carlos
,

Guastavino;
.

• riorário;'49h'
• 'Palco:'Pequéno'[eatro,pa S'c<'lr
• prograp,a: Studio da Concerto,' de Bruno'
Bettinelli; ",'

'

c

,

"�o fi 1'.,_ ,,:,r,!.
'

'Zigeuneryveil:!en. de Pablo de Sarasate: '

3 Metamorfoses para O oboé solo, de Benj?-
min gpitten;, :,

II
•

'. .�,.
' "

. Sonata nq 4 para violtna solo' de El,lgeoe I••••
, o ':.. o •• o ;" o' o o. o. O" o •• o o o o. o. o ••• o o

.,'" ••• o

Ysaye;.'
,

" .�

.

I,

ATENÇÃO!
For marimba anc Tape, de MartinWesley. . ...

;roda a programação'.do,Femusc tem acesso
.,

.

.'

gratuito,'cam exceção dos Grandes Concertos
.'M'USlCAlMENTE FALAN_DO de sexta-feira, sábado .e domingo) no qual os
• Horário: 20h Ri i�ressos.custam R$ 20 e R$ 10.e'são vendi-
• Palco: GraodeTeatra da Scar

' dos na secretaria da s'car, ,

. , ,'"

Músicos fazem outros dois
concertos durante o Femusc
JARAGUÁ DO SUL

Se você costuma se interessar

pelos programas executados por
bandas sinfônicas, no Femusc,
tem ainda outras duas oportu
nidades de assistir à formação ..

Além da noite �de abertura, nes
te-domingo, o grupo regido pelo
maestro ,Dietmar Wiedmann
sobe ao palco, da Scar também'
no sábado, 23, às 1Bh. Nessa

apresentação, realizada no Gran
de Teatro, os músicos tocam
sete obras. Entre elas: "Oregon",
de Jacob de Haan, e "Rikudim 4
Yiddish dances", do 'compositor
belga Jan van der Roost.

Já na noite da quinta-feira,
28, os instrumentistas mos

tram ao público outro repertó
rIO, incluindo J. de Meij com

"The lord of the rings" e "Ro
bin Hood .. prince of thieves''.

. de M. Kamen.
Nos dois momentos, não há

cobrança de ingresso. A progra
mação oficial do festival pode ser

consultada no site www.femusc.
com.br .

e' no endereço virtual
http://twitter.com/femusc. Outro
meio de conferir os horários das

.

atividades é buscando a agenda
impressa, distribuída 'no Centro
Cultural e, ainda, em estabele
cimentos' comerciais. da cidade.
Pelomenos, seis concertos ocor

rem 'diariamente no campus. do

Femusc, que envolve,' além da

Scar, locais como a sede do Sesc

(Serviço Social do Comércio), o

Shopping Breithaupt e a Igreja
Matriz São Sebastião.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESC$IITOfl

Cultura é gesto! .

Saudade é uma palavra que não
-

ecoa em outras

línguas. Não há nada parecido no espanhol, no ale
mão, francês ou inglês. Não há tradução fiel para
outras línguas. Eu teria uma grande dificuldade

. para dizer "estou morrendo de saudades de Santia

go" em alemão, por exemplo.'Mas já que temos essa

relíquia em nossa querida língua portuguesa, repito:
estou morrendo de saudades de Santiago. Pois é, as
férias acabaram, e a minha Santiago ficou para trás,
lá no Chile. Bom, meus caros cinco ou seis leitores,
quando falo de Santiago, não preciso apelar para
a exemplar cordialidade e educação dos chilenos,
nem para as dezenas de bons restaurantes e sua va

riedade infinita de vinhos, mas sim para a noção de
que a cultura não pára, e não pode parar. Antes do
cãrnaval, no Rio, ou em São Paulo, ou na provincia
na Florianópolis, o calendário cultural é uma ver

dadeira fantasia. Pouco ou nada acontece: Mas em

Santiago é diferente, a cultura borbulha nos meses

de férias, e como ... Pois se pensarmos bem, não é
nas férias que as pessoas têm mais tempo de usu-

. fruir das ações culturais? Pois' é, o Brasil é mesmo

um país do avesso ... Em Santiago, por exemplo, em
janeiro todos os museus lotam, 'e sempre com, expo
sições especiais, e acontece tambéin o "Santiago a

Mil", um dos maiores festivais de teatro da América
Latina, que propicia quase trinta dias de preciosida
des, como o último espetáculo da Pina Bausch, ou
os provocadores da companhia francesa Royàl De
Luxe (que vão invadir a cidade com bonecos gigan
tes durante três dias).

Mas as ações' não ficam só no teatro não ... O
Providencia Jazz Festival rolou nos últimos 5, 6 e 7,
com convidados do calibre de João Bosco, no lindo
Parque das Esculturas ... Um festival de cinema tam
bém agita o mês, 'e mostra a-força do cinema latino ...
É pouco? Então que tal ver de perto os soldados de

-

Terracota, e outras rar-idades da cultura chinesa? A

exposição ''A antiga China e �6 exército de Terraco
ta" no Centro Cultural 'Palácio La Moneda é uma
viagem direta para a história chinesa. Mas o agito
mesmo está no Museu de Artes Visuales, o MAVI,
com seu bistrô e charmoso café, e um bom acervo

contemporâneo. Basta caminhar pelos bairros Las
tarria e Bellavista para ver a cultura pulsando: cine
mas alternativos, livrarias descoladase estúdios de
design a todo vapor.

"

Em Santiago a cultura não para ... E na sua ci
dade, caro leitor? O que está rolando? Enquanto o

nosso litoral é invadido pelo barulho, e pelo lixo,
as areias de Viria deI Mar, praia próxima a Santia

go, recebe concertos de música clássica ao ar livre ...
Bom, em Florianópolis talvez até fosse possível fa
zer isso, caso não gastasse milhões para fazer uma
árvore de natal...

.

Cultura é gesto, e um gesto nunca tem fim, ele
sempre precede e é sempre precedido. Mas para que·
um gesto se inicie é necessário um esforço mínimo,
que bem pode ser chamado de "iniciativa".

r

Mas cultura não dá votos, qualquer asfaltozinho
vagabundo, daqueles que em dois anos se despe
daçam, dá mais votos do que cultura ... E isso é o

mais triste ... As pessoas não querem cultura, pois
não sabem o que é.:. Preferem o asfalto ... Mas eu

me �garro aoDrummond: ''A flor rompe o asfalto ...".
E um sonho, mas enquanto não cobram impos

tos sobre os sonhos, continuo a sonhar com cida
dãos conscientes e educados ecom açõesculturais
nos 365 dias do ano ... São apenas sonhos, eu seí.;

Vou terminar esta crônicae voltar para minhas lei
turas, pára o mundo .da ficção, onde algumas coisas
são-possíveis. Muitas vezes o mundo real é tão enfa
donho, tão careta, cinza. Santiago de todas as cores,

você fica comigo, na minha memória, como um gesto.

NOVELAS '

VARIEDADES--------:------

JARA6UÁ DO SUL
• Cine Breithoupt 1

_

• Sherlock Holmes (leg) '(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - to-
, dos os diaS)

.

• Xuxo em O Mistério de Feiurinho (Dub) (14h, 15h45 -e

todos os.dlus)
• Encontro de Casais (leg) (19h20, 21 h30 - todos os �ios) ,

LIVRO . DVD

. Maldições no

fim de semana
Fletch e Jimmy decidem viajar para o

campo. Depois de. muitas confusões a du-
. pia se vê presa num vilarejo onde as mu

lheres sõo vítimas da lendária maldiçõo
das Vampiras Lésbicas. Muita diversõo,
dentes pontiagudos e lindas mulheres
estarõo no caminho destes amigos.

- ,A influência
de Dona Lindu

.

o relato deste livro dá a di�tilu!!!
ligaçõo entre lula, na época dando seus

.

primeiros passos no slndlccllsme, e sua

mõe. Nõo é de se espantar, portanto, que.
a figura de D. Lindu - 'uma mulher cuja
meta de vida era criar os oito filhos de
maneira digna � tenha norteado a exis
tência do homem que é hoje um dos polí
ticos mqls influentes do mundo.

CAMA DE GATO
-

Rose tento çonvencer Davi o mudar de ideia so
bre o entrego do cargo. Mari e Alcino acreditam
que Dr. Pompeu esteja sendo chantageado por
Verônica e pensam em como ajudá-lo. Verônica
fico responsável pelo produção do novo lote do
nau Rose. Rose vai à coso de Davi e ele comen-

.

to que Gustavo está voltando o ser Ô que ero an

tes. Verônica levo Olavo poro falar com Gustavo.
Ele d.evolve poro Aromas todo o prejuízo que
tiveram e Gustavo fico radiante com o iniciativa
de Verônica. Gustavo reclamo do atitude de Davi
e começo o demonstrar sinais de que voltou o

ser arrogante. Verônica falo poro Gustavo que
conseguiu o fornecedor de que eles precisavam.
A vilã tento seduzir Gustavo, que fico balançado
com o proximidade do ex-mulher.

TEMPOS MODERNOS
Albano tento incriminar os lojistas do Galeria pelo
atentado. Túlio conto que yiu º motoqueiro pular.
no rio e lamento não ter como saber quem foi o
mandante do atentado. Valadão tento invadir o

quarto de leal no hospital quando leca aparece.
Nelinha chamo Faustaço e luppo poro ficarem
com o pai e leal armo um plano com eles. leca
acompanho Nelinha e afirmo que irá protegê-Ia.
lolanda se apresento como o novo babá dos Ma
rias. Valvênio foz chantagem com Lindomar paro
ajudá-lo o conquistar lavínnia. A delegado Tito
Bicalho aparece poro investigar o atentado contra
leal e Albano se assusto com o presença do poli
ciai. leca conto poro o mãe que está apaixonado
por Nelinha e elo reage mal. leal revelo o Nelinha
que está muito doente e irá morrer.

VIVER A VIDA
Heleno diz que não vai renunciar do suo vida
por causo do casamento. Dora falo com Soraia
que lucas preciso saber que elo foi poro o Rio
de Janeiro. Gustavo foz comentários que cau

sam estranheza em Betina e Cida. Carlos devol
ve o aliança de Betina. luciana diz o Tereza que
precisa folar com Jorge. Jorge fico irritado 00

acordar e ouvir o bagunço de Miguel e Renata.
Doro e Rofaela chegam 00 Rio de Janeiro e võo

poro o coso amarelo. Tereza tento folar cQm
Jorge mos não conseque.Iuelnnn fico desani
mado poro tomar banho e se nrrumnr e Tereza
diz que tem uma surpresa poro elo. Tereza falo
poro a filho que marcou com Miguel uma ses-

.

são de fotos no estúdio de Ingrid. Carlos devolve .

'n aliançq de Betina e diz que elo é apaixonada
por Gustavo.

PODER PARALELO
Não há exibição.

BELA A FEIA
Não há exibição.

(O resumo dos capítulos é de respon�abilid(}de
dos emissoras).
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De olho no mercado > fi"qtJe por dentro FOTOS DE ODIVAL REIS

É muito elegante usar terninho ou blazer no

ambiente de trabalho. O casaquinho de
tecido fino e cor neutra valoriza o visual.

Este casaco, de jeans não combina com o

universo corporativo. Esse tipo de jaqueta
deve ser usado nos momentos de lazer.

IC
SENAI2010

A Back recursos
humanos está com
novo endereço,
que fica na rua

Presldente Epitácio
essoa, 836 - Centro
(antiga RH Brasil).

o <:OIUU�IO 1)0 povo

CUIDADORA DE IDOSOS
Se oferece para cuidar
de idosos no período
noturno ou finais

de semana.

Experiência de 10
anos. Tratar no fone

3275-0724
ou 9133-0546
com Jaquellne,

I NOVO ENDEREÇO, Rua Prs'sidente Epitácio Pessoa'l 836 - Centro (antiga RH Brasil).
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II Talento & SUCESSO o seu guia profissional

profissão da semana> técnico em saúde bucal

o tOIUU�IO no I)OVO

Doutores, do sorriso perfeito
Braço direito dos- dentistas, esses profissionais podem atuar em consultórios, clínicas e hospitais

Em um país em

consta nte desenvolvi
mento como o Brasil, a

presença de profissiona
is especializados nos

cuidados com a saúde se

tornou essencial para
suprir a demanda da

população. Esse éo caso

do técnico em saúde
bucal - responsável pela
preservação dos dentes
e de toda a região da
boca dos pacientes.

Braço direito dos

dentistas, eles encon

tram boas oportunidades
de trabalho em consultó
rios, clínicas de saúde,
hospitais e até mesmo

em universidades nas

áreas de pesquisas,
supervisão e administra

ção. E a média salarial do
setor é de R$ 1 mil. Esse
é o caso de Jeanne
Steffen, de 31 anos, que

se formou em 2000 e,'

hoje, atua como técnica
em saúde bucal na

Universidade de São
Paulo (USP), no Butantã.
Seu sonho era fazer uma
faculdade de odontolo

gia, mas pela dificuldade
financeira optou por um
curso técnico.

Mais estabilizada

p r o f i s s
í

o n a l m e n te ,

investiu em uma gradua
ção e se tornou dentista
há dois anos. "O bom da
carreira é orientar e levar
um pouco de saúde à
população", dizJeanne.

Investimento na área

Segundo Márcia
Monteiro Rita, coordena
·dora dos cursos· de

formação de auxiliares e

técnicos em saúde bucal
da Associação Paulista

de Cirurgiões Dentistas

(APCD), em Santana, a

perspectiva do setor é de
crescimente.

Um dos motivos é o

investimento de R$ 3,7
milhões por. ano que o

Ministério da Saúde
destina para a manuten

ção de 38 centros de

especialidades odontoló
gicas em 13 estados do

país, incluindo São Paulo.
"O cenário do técnico é

o mais animador possível,
já que a Política Nacional
de Saúde Bucal mostra
crescimento de 250% no

número de procedimen
tos odontológicos espe
cializados no Sistema Único
deSaúde (SUS), entre 2003
e 2008", destaca a espe- .

cialistà. E para agarrar no
vas oportunidades, de acor
do com Márcia, primeiro é

preciso realizar um curso de

DANJELPERA

JEANNE STEFFEN, de 31 anos, trabalha como técnica em saúde bucal na Universidade
de São Paulo e concluiu há dois anos um curso superior em odontologia

auxiliar de odontologia para
depois iniciar o técnico.
Dominar idiomas também

é um diferencial: "A dica é
trabalhar em equipe, ter

senso crítico, iniciativa,

flexibilidade, senso de

observação e raciocínio
lógico."

Compareça a Meta
RH com documento

. .

pessoal e agende
uma entrevista:

JARAGuÁ DO SUL
OPERACIONAL

AJUDANTE DE CARGA E
DESCARGA

Desejável ensino fundamental
cursando.
AUXILIAR DE COZINHA

"

Desejável ensino fundamental
cursando. .

AUXILIAR DE PADEIRO

Disponibilidade para atuar fim de
semana.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Desejável ensino fundamental
cursando.
BALCONISTA

Disponibilidade para atuar fim de
semana.

COSTUREIRA
Vivência na função.
.ZELADORA
Vivência na função.

ADMINISTRATIVAS
ASSISTENTE COMERCIAL

Desejável vivência na função
AUXILIAR FINANCEIRO

Desejável superior completo e
conhecimento em contas a pagar
e receber.
CAIXA

Desejável vivência em
atendimento.
VENDEDOR (A) EXTERNO
Desejável vivência em vendas.

COORDENAÇÃO/TECNICAS
COORDENADOR DE EXPEDIÇÃO
Preferencialment���+AV+itconhecimento n�,��'ENGENHEIRO CIVIL

Desejavel conhecimento em obras,
desenhos técnicos e Autocad.
FRESADOR

Desejável conhecimento em
leitura e interpretação de

desenhos técnicos e vivência na .

função. '.

MECÂNI'CO MONTADOR

Desejável vivência em montagem
industrial.
MECÂNICO DE MÁQUINA DE
COSTURA
Vivênctana função e curso de
mecânico de maquina de
costura.
OPERADOR DE TEAR RETILíNEO
Desejável experiência.
PINTOR (A) INDUSTRIAL
Vivência na função.
PROFESSOR (A)
Desejável vivência em outros
países para lecionar línguas.
PBOJETISTA /�NGENHEIRO OU
TECNI�O MECANICO

Desejável conhecimento na

função e curso superior.
TÉCNICO DE SEGURANÇA 00
TRABALHO
Preferencialmente com

,

,ais recursos.Melhores humanos. _',
'"

,

.. m:1
Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-07QO www.grup�m�ta,�f)m

,
�

-

e
.

CONTRATACÃO
IMEDIATA

VAGAS DE
AUXILIAR DE

PRODUÇÃO

AUXILIAR DE.
COZINHA PARA
GUARAMIRIM

conhecimento e curso na área,
para o bairro Rio Cerro.
TORNEIRO MECÂNICO
Desejável conhecimento em .

mecânica.

GUARAMIRIM
OPERACIONAL

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Disponibilidade para atuar em
turnos.

COZINHEIRO (A)
Preferencialmente vivência na

função.
ADMINISTRATIVA

ANALISTA FINANCEIRO

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

Desejável vivência em cálculos e
fechamentos de folhas, controle
do cartão ponto, geração de
impostos, férias.
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palestrante convidado

I' Uma· a os (,iria· ..

.
compartilhar com vocês, lettores.
Em um primeiro momento, me
peguei a julgar: o que li. Depois de

I um pouco de reflexão, percebi Que
é Possível extrair muito mais;

"

� '!+
'

,j"!
'

F "'rl '.
.,'

·pnnClpalmente, no campo·
.... >

profissional e na área de liderança
e gestão.

Sem falar que um pato nos faz rir
justamente pelo fato de andar felto
um pato. Será que somos capazes

"Você já viu um pato? Ele é lindo, de ser como o pato? Será que
não é mesmo? Olhe bem para ele e corremos ríscos e nos esforçamos
veja tudo o que faz. EI� nada,·' para superar as nossas limitações?
corre, voa, rnergul,ha ... Ele é um i O que devemós fazet como lídere

I •

. faz-tudo! Mas não faz nada dtrelto, . e gestores? Apõntar as falhas tie
Quando nada, não consegue ficar . nossos subordinados,
mais do que dois minutos embaixo menosprezando e rotulando-os, ou
d'água. Não conseguecorrer muito enxergar oportuntdedes e talentos
rápida. Quando pensa em voar, incomuns nos outros?
não levanta Voo a mais de, três

..

I. i,ooet�Q§ :d
í' ii;' ... .:.1

..

*':' "1'·'lIi
.

1
tr,,SLye" L.'.,
H' '1". '.,' 1,

, _;',.',' �,' ,:.',..'1. ,,'
E assim que!'v()c� gQsÜnia de
Abraçar o mundo e não faze{n�· a
direito! nada com excelência? Foco

, é.o que replIO)e,tlte. necessitam
.,

4, I

'lj�tll/l
'

.

"'ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
.

informa:
,

MATRICULAS ABERTAS!
CURSO TÉCNICO EM· ENFERMAG

.

- periode noturno -

INíCIO DAS AULAS: 01/Q2/2010
� Sem taxo de matrícula.

� Primeiro mensalidade em fevereiro/201 O

� Valor do mensalidade: R$295,OO (poro pagóment
até o dota do vencimento).

� Material didático fornecido pelo escola e incluso na mensalida e.

� Convênios para estágios remunerados.

ESCOLA E CURSO REGISTRADO NO MEC E AUTORIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA
Parecer autorizativo 393/2003. Acesse: http://portal.mec.gov.br/sistec clique em consulto público dos 'unidades de

.

Se você gosta de vender, se
comunica com facilidade e tem jogo
de cintura, venha fazer parte da

,

equipe do CCAA.

Envie seu currículo para:
talentoccaa@netuno.com.br

Mais informações:

3275-1364

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
.

!

II' Talento & SUCESSO o seu guia profissional o unuu�lo no PO\'O

'1#, FAE
'1�� BUSINESS

,. S C H o o L .'
�� ..........,....---

Escola de idiomas faz
/

projeto ambiental

proposta é disseminar
boas práticas à
sociedade", afirma a líder
da entidade, que foi
responsável pela criação
da metodologia de
ensino aplicada na rede

Yázígí.
A iniciativa envolveu 60
mil alunos e mais de

quatro mil funcionários
da escola. As ações
resultaram na redução
de 8% na emissão de
gases de efeito estufa'

pelas unidades e na

diminuição de 9,5% no

consumo de energia, 6%
de recursos materiais e

42% do potencial de
risco de acidentes em

todas as escolas. '

Para chegar, a esses
resultados foram
realizadas diversas
atividades com os

estudantes, como
reciclagem, plantio de

árvores, venda de

produtos usados,

Yázlgi Internexus realiza atividades

pedagógicas sobre sustentabilidade

gincana para diminuir o
consumo de água e

outras ações. "Os alunos
percebem uma

oportunidade de
. engajamento social e se
sentem estimulados pela
competlção entre as

escolas da rede", fala

Claudío Tieghl, de
responsabilidade social
do Yázigi.
Fabricio Caporali, de 24
anos, aluno de inglês da
unidade Limeira, aplicou'
esse aprendizado em sua

casa, na economia de

água. A conta ficou mais
barata. "Sempre fui
envolvido nas questões
ambientais e quando
fiquei sabendo da

campanha quis participar'
de tudo", comenta o

universitário na área de
desenvolvimento de .

softwares. Mais

informações pelo tet.
0800-7283166. Site:

www.yazigi.com.br.

pel
orle olar

A escola de idiomas

Yázigi Internexus, com 50
unidades na capital,
realiza anualmente o

projeto"Ecoeficiência".
Trata-se de uma

campanha ambiental

promovida na rede de
ensino com o objetivo de
ensinar os alunos sobre
sustentabilidade por
meio de atividades

pedagógicas. No ano
passado, o programa
teve o apoio da Fundação
Espaço Eco, da Basf,
empresa do setor

químico. As atividades de
2010 terão início em

fevereiro e contarão com

a parceria da ONG WWF
Brasil.

.

Segundo Sonia
Chapman, diretora
presidente da Fundação
Espaço Eco, o ganho do

projeto é tanto para as

empresas organizadoras,
quanto para a sociedade
e o meio ambiente. <IA

RECRUTA ·CANDIDATOS

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

SES/se
De 07 de dezembro a 29 de janeiro

Administração - Comércio Exterior
Administração - Finanças
Admlnlstração-, MarReting
Administração - Recursos Humanos

Ciências Contábeis

Comunicação Social - Publicidatle e Propaganda
D�sign - Moda

,

Direito

Engenh'aria de Produção
Psicologia
Serviço Social

SI$lem� Fe<k>rat;ilo das 1I"I<16$Ir/a$
cio !":;lado de Sallta Caiallna

Função* e Cidade N° de Vagas Prazo e toca. de Inscrições,;

INSTRUTOR - eNICO ENFERMAGEM

Jaraguá do Sul

01 Mé o dia 05/02, pelo sita.

lRABALHO

INSTRUTOR - T CNICO SEGURANÇA DO

Jaraguá do Sul
.

*';Iagas para alflbos os Sé�1Qs, "As demáís "inf6rma�ões do prqêe$sd"�letívo podêni ser ãcesSãdas IiIQ ítem
"1rabalh� Cohoscoff no site www.seªisQ.org.�

"

CARAGUÁ AUTO ELITE
CONTRATA

-VENDEDOR DE VEíCULOS.
-MECÂNICO.

enviar curriculum para:
rh cara uaautoelite.com.br
EXIGE-SE EXPERIÊNCIA.

Até o dia 05/02, pelo site.

47 3373-9800
www.fameg.edu.br

GRUPO

UNIASSELVI
FAMEG

01
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Sobrado Czerniewícz - com 1 suíte master, 2 quartos, bwc,
cozinha, sala, lavabo, área de festa com churrasqueira, terreno
com 670m2. De R$ 370.000,00 'por R$ 290.000,00. Negociável.

I .
.

*Gemínado no Joao
",' "

..4. Pessoa, com 2
.".u "",J",,,,,,,,,,,,,,� quartos, sala, coz,

I bwc, lav, varanda e

gar. R$ 115,000,00
à vista ou R$
54.000,00 entr +
60 pare com a

construtora.

Casa nova amizade - 1

suite, 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia.
Garagem, área de festa
com churrasqueira R$
19�.OOO,00 à vista ou
entrada de R$
105.000,00 + 60

parcelas com a

construtora.

F!at Dúplex - San
Sebastian -

Czerníewícz - 1 suíte
� master, sala,

cozinha, lavabo e 1

'vaga gar. mobiliado.
R$ 125,000,00

Apto Centro c/1 suíte
+ 1 qto, bwc, lav., lav.
e COZo semi-mobiliado;
sala e sacada cl chur.,
1 vaga gar.

. R$·158.000,OO

PLANTÃO LOCAÇÃO 9994-566

Cod. 11003-
Centro· Apto
com 1 suíte
c/hidra,2

SALAS COMERCIAIS:

Cod; 12004 Centro - Sala com' aprox. 40,OOm2 - R$

400,00

God.12002 - Centro - Sala comercial cf 72,OOm2 c/8WC � .

,

R$1.200,00
- sala comercial aproximadamente 130m2

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

GAL.f.Aº�
Cod. 13001 - Baependi - .Galpão com aproximadamente
1'32,38m 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
. .

- Ed. Mont Vermont - próx. colégio Alberto Bauer R$
730,00'

01; QU,�RrO"�·: '11,,- " .. ",

- Ed. Dlnael- Czerniewícz. TODO MOBILIADO R$ 800,00
- Quitinete Estrada Nova R$ 330.00 - Ed. Tulipa - Centro, TODO MOBILIADO R$ 900,00
- Ed. Lilium (Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 420,00 �t�UA�1fQ�;''!

'.

�'i,
'

'\17, ""

� Ed. Manacá, Centro - fundos Museu WEG R$ 430,00 - Ed. Bartel(Vila Lalau, préx rodoviária) R$ 620,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasília t próx. Lojão .da Vila) R$ .

- Ed. Astral-Ilha da Figueira, após Brasão R$ 630,00
440,00 cí condomínio. - Ed; Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$ 650,00
- Ed. Dom Emilio. -próx, DELLANO R$ 500,00 - Ed. Hilamar-lll1a da Figueira R$ 650,00

- Ed. Vitória Régia - Vila Lalau R$ 650,00
- Ed. Bela Vista (Vila Nova � próx bar do Oca) R$ 670,.00
- Ed. João Batista (Ilha da Figueira) R$ 650,00
-Ed, Suellen(Amizade - próx. Canarinho) .R$ 680,00'
- Ed. Rebello(Centro} R$ 700,00
-Ed.Amaryllis(VlIaNova: próx. pan.vía Pão) c/sufte. R$ 700,00

- Sala Cml (Barra-Prox. Posto Km7) aprox. 167,69m2. R$
- Ed.lsabetla - Centro, próx. VerdureiraRaquel R$ 780,00
- Ed. Amarytlis - Vila Nova, próx. Via Pão, COM COZo 1.100,00

MOBILIADA R$ 800,00
- Salacml Av. Getúlia Vargas R$1.500,00

I

- Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.ÓOO,OO

Rua Florianó
o .Apartamento:
- 3 suítes
- Sala.de estar/TV
- Sala de jantar
- 'Cczinn« cl COP<iI
e churrasqueira
- Área ·de serviço
_ 2 garagens

.0 Edifício:
- Portão ,e porteiro etetr.
- Espaço gourmet
- Area de festas
._ Píscina
-Academia
- Pieyround
- Áreas sociais entregues
decoradas e mobiJiada�.

,

LOCAÇAO RESIDENCIAL
.

,�

- Ed. Pinheiros - Nova Brasílla R$ 350,00
- Apto São Luís (Próx. Arroz Urbano) R$ 430,00
- Apto Ilha da Figueira, próx. Brasão R$ 450;00
- Apto Chico de Paula R$ 490,00
- Ed. Jardim das Mercedes (Vila Nova -: próx. Beira Rio) R$
500,00
- Ed. Centenário(próx. APAE) APTOS NOVO,S R$ 520,00
- Ed. Uliull1(Víla Lalau - próx. Marisol) R$ 520,00

.

- Ed. Alga'rve(Amizade - próx. ARSEPlJM) R$ 550,00
- Apto Nova Brasilia R$ 550,00
- Ed. Yatil - Brra do. Rio Cerro R$ 550,00
- Ed. F�rreti(�entro - próx.Centro Vida) R$ 560,00
- Ed. João Batista, Ilha da Figueira R$ 560,00
- Ed. Caliandra(Vila Nova) cl cozo mobiliada R$ 580,00
- Ed. Marangoni - Vila Nova R$ 580,00
- Ed. Astral. - Ilha da Figueira, próx.Brasão R$ 580,00 .

. .

- Apto Schroeder - Centro R$ 600,00
- Ed. AmaryUis(Vila Nova - próx, Pano Via Pão) R$.600,00
- Ed. Hass, Centro - próx. Hosp.São José R$ 630,00
- Ed. Magnólia - centro, rua do termina! R$ 650,00
- Ed. Sunflower - Nova'Brasília R$ 650,00

.

- Ed. Tulipa (Centro-Prox Beira Rio) 1 suite, sacada cf
currasq. R$ 700,00

- Casa aív RuaMarina Frutuoso - 04 quartos R� 1.800,00
.

- Casa alv Vila Lenzi, com piscina R$ 2.500,00
- Casa alv alto padrão, centro R$ 3..1 00,00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00

- Sala cml Centro - Rua preso Epítácio Pessoa, em cima

VIACREDR$ 480,'00
- Ed. Market Place - Sala 508. R$'480,00

-c,

- Sal cm'l Chico de Paula - 30m2 R$ 500�00
- Ed. Tower Center, safa 407 R$ 800,00.

� Sala comt (Nereu Ramos - próx. semátaro) c/ aprox 100m2

c/ mezanino. R$1.000,OO

- Ed. Arion, Centro, próx. Verdureira Raquel R$ 800,00
- Ed. Barcelona -APTO NOV9, Vila Nova.R$ 900,00 .

- Ed. Dlanthus - Centro, alto padrão R$ {200,OO
1

.

- Casa geminada Santo Antonio c/1 quarto R$ 280,00
- Casa madeira TifaMartins R$ 450,00
- Casa alv ao lado D� da WEG, cl 2 vagas garagem R$
550. .

. \
- Casamista Vila Lalau, 04 quartos R$ 700,00

- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da prefeitura. R$
300,00 cada.

.

- Casa alv Vila Lalau, 03 qrtos, COZo moblílada R$ 770,00 - Terreno (Chico d� Paula, próx. Geração 3000) cí aprox.
- Casa alv Centenário, suíte + 02 qrtos. cozo mobiliada R$ 350m2. R$ 380,00

. 780,00 <;,
•

- Terreno( IIhà da. Fig. - próx. Brasão) ? mil metros R$
- Casa alvCzernlewicz R$ 800,00 1.000,00
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos R$1.200,00 - Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) c/1.807m2 e.2.200m2
- Casa alv Rau - mobilíada R$1.500,OO R$1.200,00 e R$1.400,00.
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, Cód. 1186 -

.

Casa(sobrado)
no bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart, com

'i 2SDm2. Tem 4
'

! Quartos, 2 suítes,
,

4 banheiros e 2

, vagas na gar.
R$ 700.000,OU

(47) 337,1-7�31 '

GIRASSOL ./MÓVE/S
. PLANTÃO ,DE VENDAS

9955-47-74
Rua CeI. Procópio Go.mes de Oliveira, 654 - Centro

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

TERRENO: Loteamento Boulevart, Cód. 3166 - Loteamento
,

, próx ..ao Champagnat � Lote cf . Boulevart, próx. ao Champagnat.
3.060m2. R$ 700'.000,00 - 50% Lotes cf 248,75m2.:A partir de

.

J

de entrada e saldo parcelado ' R$ 125.000,00

Apartamento (Kitinete) próx.
a Verdureira Raquel com 1

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

Terreno com casa no

bairro Santa Luzia, com
483m2.

2 quartos, sala e

cozinha conjugados, 1

bwc, íavancena de
madeira.

Valor: R$60.000,00 -

.anaüsa propostas.
-

,)

.,

CÓD. 1115 - Imóvel no Bairro Estrada
. Nova, Rua: 694 Felix Richert nO 225 -

com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2
BWC e demais dep. R$134.000,OO,
(mais dívida) -, Ótimo investimento.

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 mvesnmento..
R$300,OOO,QO , Com 926,00 m2- Centro

Ótimo para prédio, R$ 300.000,00
,

.
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D o CORREIO DO P-OVO
; FIM-OE-SEMANA, 16/17 DE JANEIRO DE 2010

,

IMOVEIS

REF 2804 - Jaraguá Esquerdo
- casa alv. 200m2• Terreno
450m2. R$ 350.000,00

����------------�----�--�--�--,�------��--�--���--------��--------�--�----------�--�---

""�<�u'l'<\,�", """''''' uI",,,, "j\_""

CASAS

, j

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

Terreno 460m2•

R$ 315.000,00

-,
-,

REF 2795 -Ilha
da Figueira
casa alv..165m2 .

• Terreno 486m2.
R$ 400.000,00

C'·'W"·#II .•�...
Faça AQUI seu
financiamento
imobiliário,
empréstimo
consiqnado

e agora também
Consorcio Imobiliário!

REF-2801 -Ilha da Figueira -

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

REF 2787 - João Pessoa
- casa geminada 76m2•

R$ 108.000,00

REF 2817 - Ilha da Figueira .;

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

REF 2820 - barra do Rio Cerro
- casa alv. 200m2• Terreno
400m2• R$ 300.000,00

-

REF 2805 _"Vieira - casa

mista 130m2• Terreno
450m2• R$ 95.000,00

':,?,'

REF 2812 - Vila Lenzí - casa REF 2819 -Sâo Luís - casa •

13àm� Terreno 400m2• alv. 180m2• Terreno 450m2, madeira 100m2, Te�reno•.R$ 240.000,00 R$ 295.000,00 420m2• R$ 90.000,00
,----------�------,--,._---_._---�--"""'--""-------""-_...

-""-�-----'P""'-""'----------.....--.

REF 2815 - Amizade -

:.Jjasa
REF 2791 - Nereu Ramos -

alv. 144m2• Terreno 364m2. 'casa alv. 230m2• Terreno

R$ 275.000,00 450m2• R$ 180.000,00
,---�------------_...�-��--------�----�-

.

.�. REF 1254 -'

fi! Barra do
.

Rio Molha
Ed. Orion •

apto
73,7m2• R$
170,000,00

'REF 1189 - Centro - Ed.

Domingos Chíodini - apto
156, 18m2. R$ 175.000,00

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

-

REF 2800-
Centro -

sobrado alv
300m2. Terreno
711 rn-.

R$ 305,000,00

-� = ,,,. - �, - - - - ,_... , �-\

'''APARTAMENTOS

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

Ed. Marina Frutuoso
.

- apto 120m2• R$
179.000,00-

Czerniewícz - Ed.
Suelen - apto 95m2•

R$ 150.000,00

REF 1244 - Vila Nova REF 1248 - Vila Lenzi
- Ed. Normandia -

- Ed. Moradas da
apto 74m2• R$ Serra - apto 97,59m2•
138.000,00 R$ 175,000,00

. REF 1242 - Nova
Brasília - Ed. Mathedi

- apto 80m2• R$
120.000,00

REF 1250 - Amizade -

Res. Matheus - apto
120m2, R$ 220�OOO,OO
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ii O CORREIO DO' POVO
FIM·DE·SEMANA. 16/17 DE JANEIRO DE 2010

,

IMOVEIS

-

IIVIOVEIS

• Compra
·Vende.
·Avalia

·Aluga

•Administra
• Casa
.• Lote
• Apartamento
-. Chácara.

Rua Exp. João ZapeUa, 88
Centro - Ja�agu.á do Sul .

Ref. 279.1 - apartamento
na 'Ilha da figueira com OI
suite + O I quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,'

-

sacada com churrasqueira
e garagem. R$145.000,OO

Ref. 282.2 - casa nova em Schroeder com O I suite +

02 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e garagem.
Toda averbada .. R$12U.OQO;00

Ref. 284.1 - apartamento no Centro com O I suíte +

02 quartos, sala, cozinha, bwc.lavanderia, sacada e

garagem para 02 carros. R$280.000.00

Ref.248.1 - casa no'Czerniewícz com O l suite com
.

sacada + 02 quartos, sala, c��iJ:lhã mobiriáda, bwc,
lavanderia, area de, festas e garagem. R$339:000,0�

Ref.274.1 - casa na nova Brasília com OI suite com
closet + 02,quartos. bwc, sala de estar e jantar, sala de

jogos, cozinha mobiliada, lavabo, salão de festas,
_ dispensa, bwc, lavanderia, dep. de empregada, piscina e

garagem. R 420.000,00

www.bartelimoveis.com.br www.bartelimoveis.com.br www.bartelimoveis.com.br
., , .'" .,. ,., ;�._

. -.'-, � ,- ..... ,.:�:.•.•
� o,: -", .'- �.� ._

_
... ->. v- r '", ·· .. ',e __ ',' ::;.•. '�' ""

.. ---'.-', �". .. o"
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IMOVEIS

APARTAMENTO REF 028 • EDIFIClO RUTH �

BRAUN· CENTRO, contendo duas suítes. sala
,i

,

.

e cozinha conjugado, lavanderia. sacada cl
.
chur. e lavabo, com 2 vagas de garagem.

EDIFICIO DE FRENTE AO BESC.

Apartamento no Residencial Juliana -

Centro, contendo 3 quartos, sendo
Suíte e 2 quartos, cozinha,

lavanderia, Churrasqueira, Sala de
Estar/TV, banheiro, 1 vaga de

garagem, SEMI MOBILIADO. R$
155,000,00

APARTAMENTO REF 026 :

Residencial Jardim das Mercedes,
il contendo 2 quartos, 1 banheiro, sala
�; estar/jantar, cozinha, lavanderia,
�' sacada, 1 vaga de garagem. R$

APARTAMENTO REF 023:
RESIDENCIAL SANTA LUZIA - Rua .�

'Marcelo Barbi - Vila Lenzi,
�;contendo.s tipos de apartamentos

( sendo 3 com suíte). 40% de
entrada + Saldo a negociar

(corrigidas pelo CUB)

,
SOBRADO REF 002: Lindo Sobrado

de esquina na Ilha da Figueira,
contendo 3 dormitórios, sendo 1

suíte, com área de festas interna e

externa, lindo jardim, semi
mobiliado. R$ 385.000,00

i,;' SOBRADO REF 008 - Sobrado no

� bairro Czerniewicz a 500 jnetros do ", CASA DE ALVENARIA REF 016:

�.PAMA contendo 249 m2, 1 suíte e 3 �� Jaraguá 99 - Casa de Alvenaria c/312

� dormitórios, garagem para 2 carros,
...� n:2, tendo 5 q�artos, 2 b�nheiros,

(
área de festas, área de serviço, j ��zlnha� lavandena, sala de)antar e de

cozinha e demais dependências, f.% VISitaS, dispensa, garage.m: Area de lazer..

terreno de 315 m2 , semi mobiliado. e de churrasco com pisona. Ampla,
R$ .365,'000,00 terreno de 6576m2, R$ 450,000,00

CASA REF 003: Casa de alvenaria
70 m2 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

localizado na Rua Carlos Frederico
Ranthum, Bairro Santa Luzia, ao
lado da Igreja Católica, contendo
524,05 m2 sendo 23,32m2 x

22,47m2, ideal para salas
comerciais, R$ 70,000,00

.

CASA DE ALVENARIA REF 015: Barra � CASA ALVENARIA REF 017: Barra
do Rio Molha - Casa de Alvenaria � do Rio Molha· Com 204m2 tendo 3
com 265m2 4 quartos, 2 banheiros, �� quartos, 1 suíte, 2.'banheiros,
cozinha, lavanderia, sala de visita e de �J cozinha, lavanderia, 2 salas (TV e

estar, piso cerâmico e carpete. Área � estar), dispensa, garagem para 2
de lazer e de churrasco com forno a � carros, pisos cerâmicos. Áréa de
lenha. Toda murada com portão, ! serviço e de churrasco, Ampla Área

Ampla Área livre terreno de esquina m de Jardim e amplo terreno com

contendo 999,50m2, R$ 250,000,00 � 2.500m2, R$ 450.000
. ';;i;

alvenaria no bairro Czernlewlcz a

600 metros do PAMA 96�0 m2,
contendo, 1 suíte, 1 doniíitório, .r.
banheiro, cozinha, garagem, área

de serviço. R$ 225,000,00

CASA DE ALVENARIA REF 024:
.,.Xasa de alvenaria com 51'm2, ,

. ,l·t.:contendo;iTquartos, banheiro,
co'iínha, sala��iavanderia, '1 vaga de

g�fragem, Localizada no Bairro João
Pessoa. R$ 100,000,00 - ACEIT�
FINANCIAMENTO PELA CEF;'

GEMINADO REF 019
- Imóvel localizado na

Praia de ENSEADA,
contendo 3 quartos,

, Imóvel localizado na praia de
Ubatuba cl 4 quartos, 2 banheiros,
cozinha churrasqueira, fogão a

lenha, sala de TV e estar, garagem
4 carros, R$ 185.000,00

pcôzinha, área de
festas e lavanderia,
churrasqueira e 1

<.vag� de garagem,
R$ 250.000,00

Temos mais imóveis nas praias
de Ubatuba e Enseada.

CASA ALVI®"ARIA REF 027 -

ImóvellotJlikdo na Praia de
Ubatuba, contendo 3 quartos
sendo 1 suíte, 3 banheiros, 2
salas, cozinha, área de festas,

2 vaga de garagem e
• PISCINA. R$ 215.000,00

GEMINADO REF 021 - Imóvel
localizado na praia de Ubatuba
contendo 2 quartos, cozínha,

lavado, 1 banheiro, cozinha, sala de
estar e TV, churrasqueira, garagem
para 1 carro. R$ 90,000,00 - 10%
entrada, saldo financiado pela CEF.

, GALPÃO INDUSTRIAL REF 004-
Localizado na Víla Rau, terreno

3,315 m2 área construída de 741m2,
imóvel encontra-se locado até maio

2010, R$ 1.000,000,00-

,," PREDIO REF 009 - Localizado no

.� Chico de Paulo próximo a fi
\� MENEGOTTI MALHAS contendo 8 1'�
t\ apartamentos, todos I�cados, R$
f<Í -,

�: 400,000,00
��.

I. \�,

TERRENO REF 013: Terreno
Localizado na Rua Antonio Carlos
Ferreira - Vila Lenzi, contendo
3.000 fÍ"l2, excelente para
construção' de prédios. R$

2,100,000,00

"! localizado no Rio Cerro, contendo
854.000 m2, sendo rico em fauna e

, flora, varias nascentes de água e

fi PARQUE AQUATICO EM
FUNCIONAMENTO, R$

1.500.006,00

TERRENO/GALPÃO INDUSTRIAL
REF 010- Rua Amabile Tecila Pradi,

�, 60 - Jaraguá Esquerdo, terreno
8,270 m2 tendo um galpão de

1,200 m2 alem de urna residência
contendo 120,65 m2, Excelente

oportunidade para permutar. R$
3.500,000,00

011 - Terreno com
154.000m2 localizado na
Grota funda> Santa

luzia, contendo 30 mil

pés de banana, 3 mil pés
de eucalipto ( 3 anos ),

1;

t.

energia, casa para
:' caseiro, nascentes,
�; estradas em bom estado.
"

R$ 400.000,00

<
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Ref 6590 - Casa Alv c/ 114.00m2
- suíte - 2 dorm - estar/jantar
ehurr - gar - massa corrida -

roda teto em gesso - luminárias -

janelas em blindex - esquadrias
em alumínio - R$178.000,00

NEREU RAMOS

(I

Ref 6542 - Casa Alv c/ 130,OOm2
- suíte - 2 dorm - estar/jantar
área festas - 02 vagas gar

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

CZERNIEWICZ

Ref 6526 - Casa alv c/344.34m2
- suíte máster - 2 suites -

estar/jantar -11ome theather - dep
empregada - gar p/ 04 carros -

piscina - R$780.000,00

Ref 6560-
Casa de Alv cf
164.20m2 -

suíte - 2 dorm -

gar p/ 02 carros
- R$290.000,OO

Ref 4776 - Resid Filadelfia -

Apto c/ 64,27m2 - 2 dorm -

estar/jantar - sacada c/ churr -

9ar- R$115.000.00

ILHA DA FIGUEIRA

Ref 6550 - Guaramirim - Casa
Geminada de esquina e/8S.33m2

- 03 aorm - bwc - sala
estar/jantar - escrit - gar -

R$140.00,00
Ref 2219 - Imóvel Comercial c/

443,70m2 - R$235.000,00

Re' 6527 - Casa Alv c/118.00m2
03 dorm - gar -area de festas

De 168.000,00 por
R$160.000,00

,VILA LENZI VILA RAU

Ref 6497 - Casa Alv e/255.00m2 '

- suíte - 2 dorm - gar p/ 02
.

carros - edicola c/ 80.00m2 -

fiQam moveis sob medida -

R$290.000,00

Ref 6535 - Casa Alv c/ 138.28m2 -

suíte - 2 dorm - estar/jantar
churr - garagem p/ 2 carros - laje

. inclinada - água quente -

R$270:000,OO

Ref 6589 - Casa de Alv cl
, 86.00m2 - 2 dorm - sala - copa

Icoz - De R$98.000,00 por
R$90.000,00

VILA LENZI CENTRO

Ref 4781 - Resid DereUi -

Aptos c/ 02 dorm - estar/jantar -
sacada c/ ehurr - gar - a partir

de R$108.000,00

Ref 4758 - Resid Colinas - Aptos
c/ 2 dorm � sala estar/jantar -
sacada c/ ehurr - Entrega

Janeiro/2012 - a partir de R$
89.900,00 Com 40% entrada

VILA NOVA

ReI 4722 - Resid Premier - Apto c/
105.04m2 - 2 dorm - sacada cf churr

- vaga gar - Entrega Outubro/201 O - a

partir de R$125.000,OO

ReI 4725 - Resid Recanto da IIha

Apto c/70.00m2 - suite - dorm -

sacada cf churr - vaga gar - salão de
festas - a partir de R$129.900.00

ÁGUA VERDE

Ref 6451 - Casa Alv c/240.00m2
- suíte c/ var c/ eloset - 3 dorm -

sala estar/jantar - área festas -

. piscina - edicola c/ bwe e

despensa - gar p/ 02 carros - sala

ampla - R$360.000,OO

ÁGUA VERDE

Ref 6575 - Casa Alv c/ .

187 .00m� - 2 suites - dorm -

edicola - gar pi 2 carros - ficam
moveis no bwe - R$280.000,00

.

AMIZADE

Ref 6333 - Sobrado c/288.00m2
- suíte c/ moveis embutidos -

banheira - sacada - 02 dorm -

área festas - R$540.000,00

TRES RIOS DO SUL

Ref 2216 - Terreno c/
1830.00m2 - com uma casa

pré fabricada de madeira -

R$395.000,00

CENTRO

Ref 6409 - Sobrado el
246.00m2 - suíte - 3 dorm -

estar intimo c/ sacada - churr -

gar p/ 02 carros - R$395.000,00

(.
,��

Ref 4753 - Resid Juliana - Apto c/
·1 00.OOm2 - suíte - 2 dorm

estar/jantar -sacada - bwe - 02

vagas gar - Apto todo mobiliado -

De R$175.000,00 por
R$165.000,00

Ref 6491 - Sobrado c/300,OOm2 -

suíte - 3 dorm - espaço goumert -
dep empregada - cliurr - gar p/2
carros - piscina - quadra esportes

- ficam móveis embutidos
.

De 680.000,00 por R$540.000,00

CZERNIEWICZ

Ref 6596 - Casa Alv c/190.00m2
- suite - 3 dorm - gar pi 04 carros

- espaço para piscina -

R$245.000,OO

Ref 6494 - Casa Alv c/
170.00m2 - sulte - 2 dorrn- gar
p/ 02 carros - área testas

R$340.000,OO

VILA NOVA

Ref 6533 - Casa Alv cf
162.27m2 - 3'dorm - sala

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

AMIZADE

Ref 6558 - Casa Alv cf 104.24m2
- suite - 2 dorm - sala estar/jantar'

- deposito - R$230.000,00

VILA LENZI

ReI 6597 - Sobrado de alv el
257.00m2 - sala comercial c/

lavabo - gar.p/ 02 carros - ehurr-
suite - 2 dorm -sacada -

.

R$250.000,OO

CHICO DE PAULA

Rei 4716 - Ed Procopio - Apto
cf120.00m2 - suite - 2 dorm - sacada
social - 2 bwc -r sacada serviço - 02

vagas gar - Valor Negociavel

AMIZADE '

Ref 6523 - Sobrado c1290.96m2 •

2 suites (1 c/ hidro) - 2 dorm -

sacadas - área festas cf ehurr -

gar p/ 02 carros - piscina -

R$570.000,OO

Ref 6598 - Sobrado e/21 0.OOm2
- 2 sunes - 2 dorm - piscina -

área festas cf bwc - 2 vagas gar -

ficam moveis embutidos -

R$470.000,OO

Ref 6595 - Casa de alv cf
115.82m2 - suite - 2 dorm -

área serviço - gar - ,

R$220.000.00

AMIZADE

Ref 6506 - Casa Alv c/172,37ni2
- sufte cl closet + sacada - 2

dorm - estúdlo cf sacada - gar -

R$235.000,00

AMIZADE AMIZADE

Ref 6522 - Casa Alv c/147.00m2-
suite cf eloset - 2 dorm - area

festas - churr -gar pi 02 carros -

ficam moveIs embutidos -

R$298.000,00

Ref 6502 - Sobrado c/315.00m2 -

Resid Papp - suite - 2 dorm - sala

estarijantar - 02 bwc- area festas
c/ dorm e bwc - piscina z sacada -

aceita troca por imóvel e galpão -

R$485.000.00

Ref 6298 - Sobrado cf
283.13m2 - suíte cf closet e

sacada - 2 dorrn -

R$495.000,00

Ref 6554 - Sobrado Geminado cf
143.00m2 - suite máster + 2
dorm - sendo 01 cl sacada

área festas cl ehurr -
R$230.000,00

. Ref 65of - Casa Alv c/156.00m2
- 03 dorm - 02 salas - copa/coz -

amplo escritório - aceita apto e

casa - R$220.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMO·BILIÁRIA Rua João Januário Ayroso, 531. No início do Jaraguá Esquerdo.

Atendimento:' 8h30 às 12h - 13h30 às 18hOO. Aos sábados: 8h30 às 12h.

CRECI2173�J

www.imobiliariabeta.com.br

3371-6600

Aqlli é O seM Vendas

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

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

Ref: 0233 Casa em

Guaramirlm, 4 dorm. R$900,00

"

Ref: 0432 Casa na Nova
Brasília, 3 dorm. R$1.200,OO

Ret 0551 Apartamento no

Centro, 1 dorm. R$ 480,00.

Hef: 0675 Apartamento no

Centro, 3 dorn, 2 vagas na

garagem, R$ i 000,00

�ef: 0795 Apartamento na Vila
,

Nova, semi mobiliado.
H$1000,00

Ref: 0791 Apartamento no Rau,
2 dorm. R$ 400,00

Ref: 0424 Sala Comercial na
Vila Nova. R$ 2.400,00

TERRENOS

Ref: 1000 OFERTA
R$ 299.000,00. Casa na Barra,
2 dorm + 1 suíte e área de

festa com plscína.

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

financiada)

Ref:1020 Aparatamento no

Baependi, 1 suíte + 2 dorrn.
R$ 275.000,00

Ref: 0831 Casa no Jaraguá
Esquerdo, 3 dorm.
R$ 290.000,00

.

REF: 0553 - Terreno 132.500m2 em
Schroeder - R$1.250.000,00;
REF: 0956 - Terreno no São Luis
R$.10S.000,00;
REF: 0919 - Terreno na Ilha da Figueira
R$130.000,00;
REF: 0982 - Ierreno- na Vila Lenzi
R$ 250.000,00; .

, _

REF: 0696 • Terreno na Barra do Rio Cerro
312,50rn2R$S5.000,QO;
REF: 0987· Terreno no Agua Verde 507,05m<
R$l 00 000,00 (neg.)

Ref: 0999 Casa no Amizade, 3
dorm.R$ 200.000,00. Troca
por imóVel em Barra Velha de

menor valor.

Ref: 0459 Sobrado com 220m2
.

no Jaraguá Esquerdo, 1 suíte +
2 dorm, cozinha moiliada.

R$ 380.000,00

r

Ref: 0958 (];asa na Vila lalau,
3 dorm. R$ 235.000,00
(aceita imóvel de menor

valor)

Ref: 0367 Casa na Vila Nova, 1
sufte + 1 dorrn. R$330.000,OO

(Negociável)

Ref: 0997 Casa no

Czemlewicz, 2 dorrn
R$ 125.000,00

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

R$160.000,OO.
Ref: 0914 Apartamento na

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RICARDO'
,.

IM-OVEIS'i
"

Faça AQUI seu
financiamento bancário!

COMPRA - VENDA - ALUGA .. ADMINISTRA - VIS�TE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONI'VEIS1II11/111l11111/1Ji1111J§f/f1IJIitJI/IfIWfflIIll/Ultll/llJI!lR/IIIfmIIIIlfIItIlllmllJIIIllIl/I#ll/IIlJIfflllllfflllliDmlJ/fl
IIlIf11IlJJJmlllfTll�IIItf1I/IftIIIIII1IIlIIffIiII/l/liI/Jfl1mfll/IIIIJIl1llJllllJ!i1lR1un/fl1liJmillllJIIJI1IIIIIItIlllillllflffll!/1JIHlJIllllllIftIWtlfI�'IIII11!iJJ/llllmlillmmlllfllt!flrnllflilllfll1l

""', 11!'f__'�
,

.

OFERT�1, ': I '.L�;1 """

rr
Cód 195Vila Rau. Apartamento c/

suite + 1 quarto demais dep.
R$115.000,00.

Cód 214 Ires Rios do Sul. Casa
de alvenaria (nova) cf 1 suite + '1'

quarto. 'R$ 170.000,00.

Cód 230 Centro. Apto/Cobertura auto
padrao, 3 suites mob + Hidro. cozinha
mob,garagem,area de festas, piscina,

demais dep. Consulte-nos.

Cód 216 Centro - Apto 1 suite + quarto, Ed
Magnolia - Centro De R$ 190.{)00,00 Por R$

175.000,00. Um lindo Ap.

. Cód 223 Tifa Martins. Casa de
alvenaria c/i suíte + 2 quartos
demais dep, R$ 135.000,00

Cód 222 Illla da Figueira. Casa
de alvenaria cf suite + 2 quartos,
garagem, sacada. R$ 405.000,00.

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

demais dep. R$ 125.000,00.

•

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

R$ 223.000,00.

VENDA .

Cód 218 Vila Lalau.
Apartamentos novos Hes.
Neumann c/1 suite + 2

quartos demais dep. A partir
de R$105.000,OO.

Incorporaçao M 11.297.

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

, partes em 4 partes.

Cód 210 Casa de alvenaria alto .

,

padrão com suite + 2 quartos; •

sacadas, garagem area de festas
R$ 450.000,00.

Cód 232 Três Rios do sul. Casa de
alvenaria c/i suite + 2 quartos, 2 vagas .

.
de garagem, Area de festas, demais dep.

R$ 170.000,00.

Cód 224 Barra do Rio Cerro.
Ierreno com 3.300,85m2

R$ 990.225,00.

.
.

IfUUiIIII!tm/!llJllW!!l#lJJilllllJlJI/Jí1JJiiI1JJJIiI/UJ/IIIJIiIR/III/fIll1iljJUJ1unll/Jllflmjl�IfltIlfI�lmllRl�I1WJUJI�IDIlI/IlliII1111MI!tJiJji/lllllllJllilf1�rnmJIIWIIIll1lmUlJill/llURll1Wl1llil/lJiJJtlllmlllUll/llilllIl/llIlmllJJll/lUl1lfli1l,'IIlUl1II!Il1Il�IJSmIiII/�

DELL
PRADI'
iMÓVEIS

: FINANCIAMENTOS I

, .. FAe.ut:,AMo .

-SEU CREDfT
JUNTO A CAIX

Rua João Januário Ayroso, 2633 • sl.01 - Jaraguá Esquerdo· JARAGUÁ DO SUL - se

LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM DAS BROMÉLIAS

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

ESTE VALOR ESTA tNCLUtOO: TERRENO + CASA + TODA A

DOtUMENTAÇÃOP/FINANCIAMENTO NA CAIXA
ECONOMtCA FEDERAL/ltllJJI/tll1IJIIU!JI#61!II#IJBIIIIJIII/!1Ii/fllm/IW/lJIIIll!hIll1Iiltll1lll:lm;IIJ1IlIlffll!lm/Q' ""'... '�l1Il1fflll1fflJlli#l1�1IfflI/1IInII/IIlifIIIIJIIj�1IlJIiJ#IIiIlI11IlIl!�1I11i#11tii/1!!W

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Cód.1083 - Schroeder - 3
quartos e demais dependo

R$ 90 mil
"

Cód. 1049 - Nova Brasília ":.2
suítes(hldr)+3 qtos, 2 bwc, copa,

sala tv, s estar, churrasq,aq
solar, gàragem 4 carros,

Sob'Consulta

----.-------'----.---.----.--.-----.-r.-'-----,--

FINANCIAMENTOS

C,AI',W,ti,IU'P'A, .. 'ulj"jff......
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

'

CAIXA, Regulanzamos seu

• imóvel para financiamento,

COIlIIPHi\, VENDE. ALUGA
E JL\DM1NI,STF'{/.I,. SEU t!\llÓVEL

IlIiJJll1lJuJj/Jl/lOOlfflJUI!I#IIJj/IJ/JJHUllJlIlllllJUlil!/lUl1ll�Jflllll#IIII1U"'HHIMJlIlJlll!#lllllllIIlIflJN�mll",uJjlffllmUIJIIIUilIHlf!Illtn/lJlj��l!llIIIWIJ/lJJlIUIRIII!JllIlJjlll!lllmllll#llUl'HlI/lfIfJIJ/tIIIJffUilJl�'IIJJ/lll!uml!lJlfJI/H;jtJllit/liHi11fIlJI/IIlUtif/lllltl/HJ1#tfmjfl!IIUIIWl1UffWl/llll!llffWllll/lIJllwlllllllllUl1llllffHl!;

jl" �; 'CRECI-13252
'Ij,J'

Ótimo investimento para condomínio, posto de

gasolina ou indusírla.
Ofe..ta!,

Ótima oportunidade.3370-6480'1 9609-0736
I imoveis@franciscovende.com

Terrenos 316.89m2 (1S,40x20,70) tot, Pradi ,
Jaraguá do Sul. R$ 45.000,00

!-�-�i::;�;'-';';:';6��;�,'�;"�'��I"-;:1
f banana. possibilidade de pastagem, j
knasç,enle" ã9.,u,ss c,o,,;rrehte�, ,G,asa ..lt RiQ ,Paulo �fÇlncl€i, .

, Corup�, R$!
1,10.,13.0000 ( "

j
r J
r j
I

1
J
"l :Casá 121,0.4m'"', lareira, fogão jI:
i ;!enha e ctrurraaqueira. ca$à:
laverbada, terreno alto 618,;30m�
:(1B,4Qm de frente). 150m do posto;
:l!ª_(Lºgr�e�t,.,B!1ºº.:-ºº,º.&º�,,,,,�",,�,,.,c,"_;

Casa' mista, 3 quartos,
terreno 600m2, no centro de
Corupá. (Próximo ao

Bombeirô) R$ 55.000,00

www.franciscovende.com

Casa mista

Figueira cf 3
quartos, 2
salas, 2
BWC, .

cozinha,
lavanderia e

garagem,
R$
140.000,00

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

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 cf 364m2,
murada nos fundos e no lado direito, á 100m

da BR 280, R$ 67,000,00
'

.

'I

t De R$ 260.000,-00 I
I I

iPôr R$ 195.000,00 I
Chácara 10.500m2, cI Casa, f .

I

-lagoa.'. Bom Plant _ Corupá. ': Terreno de 2.400m2, com galpão!
R$90.000,OO, (troca por i pré-moldado de 660m2, no bairro I
r idê c' ) : Ano Som, Corupá. R$195.000,Oo 1eSI ,en la " I

1._ .. ._ .. _ ... _._ .. _. __ ._._._._ .. _ ...__ .. _ .. __... .__ .__'._,_._i

Robert» Seldel, 1142. Corupa. Fone:3375-2031 19135-497719153-1112

C a s a 3 q t S. e d e m s j s
dependências, terreno 300m2,
fundospara o rio, próximo a antiga
usina Corupá. R$ 35.000,00

......--_ .. _-"':"" .._---_......,_ .....,._"_._---""_.......-'------'--.......-�----"-_._---_._-------'-----,- .....'---,._.,-,_._�._._,--�

,

',1,

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

'

banheira hidra, 3 quartos,
sala, coz, BWC, lav, garagem
p/2 carros, Parte térrea
possul atualmente um

mercado c/ cliente fixo e '

estacionamento,
R$ 800,00n,00

,

Aluga-se' sala
comercial cf + f-

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

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

port.eletr. R$ 160mB

Cód.2010 - B. Cambà iú -Apto, '2
qto., saia/copa,' cozin bwc, '

lavand., garagem. R$ 210 mU

Cód.2015 - CentroApto.(acab.
gessol massa cor) suíte+2qtos, bwc
social. cozinha garàgem. R$ 180 mi�

Rua .José 'Jiheodoro Ritieiro, 860 - Ilha da Figuei.ra - Jafaguá do Sul - se

'PROJETOS E"·CONSTRl)ÇÕES
Temes projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com 'grande experiência no mercado de

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

FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH),
'

'

Projetos
Estruturais e

Arquitetônicos
�:;I·'liUl�(J� t�,Kfln.Ji'i�,f,11
,I. r J .li·) .� 1lI, I.

f!Ji;�J!i!l1ii1 I 'I �'" I III ;<í.,�'IJ" r,{,ln/ 1r'j l_I ", ,1,1" �.I
filo �J� "tiIif), i,1'IJ,,� '" 1,,�iii�i1I'lIJ,flft,n',1if1JI_'}!:..I'l"""�"' Ili""�"-'���'.'-' ,i '" ,f""'"I'!iiW.��i;!,J,,'I!l,.I!i",,4,�i"}r',,'P,'liffr�JU,jii,"�rW1:I!!/Ji!l,if�f!iji1If1IU,"iJiilll.j,')!!.m''''ifJI.!''lii!'!'iIIIIJII!t!,1
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,1 ,Suíte e 02 d:ormitórios
I

• I ..'

"

.02 Vagas de garagem
. . ;

"� Sala de Êstar '

- '
, .

, S 1 'a. ,d','••. J ntar. a.". a_.
" Cozinha Integrada cl c_'urrasq

,!); ,

f > '�-; 1'.,. _#

Ampla '8.aé'âêl.
,

" ·
, ."SilO .Inlfividu.�)
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Im o CORREIO DO POVO.
•

FIM-OE-SEMANA, 16/17 DE JANEIRO DE ?01 O

,

IMOVEIS

ReUl20 Re.s, OUII Cal;el ."AptonQVOIl().centrô cf
100lr(l!, çf 1 suite i·' 2 dOI)l1, sÍlla de estare janta!;
.sacada cl ChUI., CÕ'l, área de serviço 'í!: v�gll. de_
garagem R$ mwoo,oo ll<:eitg fimmc,:C;1 FGTS, _.

.

Rei: P�2 fies, ASpeR ' \h ii NOlla � feá príW,
1021T!2 'J 2 váglls da gatag�fl1, elllréga em agosto
btl 20HL EXécelente aptos c/ suite, sadaiJli cl

.

chôr, e delMis dep, R$ t69,OOQ,OO ent. + parc,
em ate 6QX,.!)tIêllnda $aldo 01 flanc, bíll1Mrlo,
�. ,

Temos terreno para compra com

çontruçao �Minha casa minha vida'

! ReI 006 - Residencial Di flori Bairro: Ilha

Ida
Figueira - Apto c/2 quartos, bwc, sala de

estar/jantar, sacada, cozmba, área de serviço
e 1 vaga de garagem. Area útil: 6; ,21m2 !

! Preço: R$ 125.000,00 (imtrada esatdo por !1 Finac. bancário). Entrega: Novembro 2010

'.fí6J: 0111 Reli. Hebron nobalrroVila lenzi., apto:.
cum2 quártns árl,i3 prl\l. sami R$ ! O&.ÓOQ,OO.. '

aptos tlnít) 'I suite + j dOffil, á, 7ôm�:R$ .

1 f2,OOO,fjf!J En!, ..t- pan:lelas aro X direto
.

com a çon$rruto�

- ReI. q35 Bairro Ilha da Figueira apar!ir ?e'
RS 43:.000,00
- Ret 005 Bairro Amizade apartír de R$
58.00o,do
- Ref, 014 Terreno para chácara a 15 km2 do
centro R$ 55.000,00
- Ref. 0291errel10 no Czerniewlcz c/945m2
R$ ; 65.000,00, aceita carro como parte.de
pagamento. ou entrada + parcelas.
- ReI. OEi 1 Terreno no bairro Três Rios do
Sul com 46Bm2 por R$ 59.000,00 Av. ou
entrada + pare, direto com proprietário.
- Ref. 056 Terreno em Três Rios do Sul, com
a 345m". R$ 55.000,00 ( Minha casa minha

vida), com construção.
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SÁBADO, 16 DE JANEIRO DE 2010

VELÓRIO

/' ,

NACIONAl------------

Admiradores formaram filas desde o começo da manhã'
CURITIBA

o corpo da médica Zilda
Arns, fundadora. da Pastoral

, da Criança, chegou a Brasília
às 3h30 da madrugada de on

tem, em um caixão parafusa
do. A Curitiba (PR), onde seria

velado, o corpo só chegou às
10h20 da manhã, é foi recebi
do por cerca de 50 familiares .já
preparado para o enterro. Des
de as 8 horas da manhã, admi
radores já esperavam na frente
do Palácio das Araucárias para
prestar homenagens.

O velório foi aberto ao públi
co por volta do meio-dia, com
uma pequena pausa às 13h para
a realização de uma celebração

. que durou até às 14h, apenas
com .os familiares da médica. O

. caixão deverá permanecer fecha
do e coberto por uma bandeira
do Brasil. O enterro está previsto

,

.

para as 10h de hoje no cemitério'
,

da Água Verde, após uma missa
celebrada pelo cardeal primaz do

. Brasil, Geraldo Majella Agnelo.
Dezenas de caravanas dê

todo o país são esperadas. O pre
sidente Luiz Inácio Lula da Silva
e José Serra confirmaram presen
ça. Também estará na cerimônia
6 presidente da CNBB; dom Ge
raldo Lyrio Rocha.

'

Em nota, a família de Zil-
-da pede que, no lugar de en

viar, coroas de flores, aqueles
que desejarem homenagear a

médica façam doações para o

trabalho da Pastoral da Crian

ça' "como seria o desejo dela".
Comovido, o ex-presidente
Itamar Franco lamentou a per
da e afirmou que Zilda foi "o
maior ícone da ajuda humani
tária internacional dos nossos

tempos".

DIVULGAÇÃO

" *fo
�
%"
Ih.
1i;�

lilda Aros, o "maior ícone de ajudo humanitário" do atualidade

Dedicação
ao próximo

Médica, pediatra, sanita
rista e mãe de cinco filhos,
Zílda Arns dedicou a vida
às causas ligadas ao CQjll-

-

bate à mortalidade infantil,
desnutrição e violência fa
miliar. Chegou a ser indica
da ao prêmio Nobel da Paz
em 2006 e recebeu diversos
títulos de cidadã honorária
no país ..

Nascida na 'cidade ca

tarinense Forquilhinha, no
dia 25 de agosto de i934;
Zilda formou-se médica
em 1959, aprofundando-se
posteriormente em saúde

pública com mais de sete

especializações. Pela sua

experiência e liderança,
Zilda era representante da
CNBB (Conferência Nacio
nal dos Bispos do Brasil) e

fundadora da Pastoral da

Criança e da Pastoral da
Pessoa Idosa; além de mem
bro do Conselho Nacional
de Saúde é do Conselho
Nacional de, Desenvolvi
mento Econômico e Social.
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IMOVEIS

R1 077Àrilizade
160m2 Piscina área
d� festas Jardim
MUITO LINDA
R$ 290 .000,00

OFERTA
•

o Terreno em '

Guaraníirim
a partir de

R$ 33.000,00
pode ser nnanciado.

VENDE-SE 1.500
BLUSINHAS DE
ALCI'NHA ,TIPO
REGATA,DO P AO

GG.COMPOSIÇÃO:
95% ALGODÃO E
.5% ELASTANO.15
CORES. PREÇO
R$ 6,80 CADA.

FONE: 9969-9162

• CASAS

AMIZ�DE - vende-se, alvenaria, .

área de 200m2, semi-mobiliada,
terr. 450m2, liberada p/ financia-
mento bancário. Prox, ao posto
novo. Tr: 8843-5751.'

AMIZADE - Vende-se, 327m2, c/
casa alv. c/60m2, 2 qts, banhei
ro, sala, cozinha,área de servi- ,

-Ref. JD2186 - SaintMoritz - Aptos novos no bairro Vila
Nova, 1 suite + 2 quartos, COZo sob medida, sacda cf
churras., 2 vagas garagem, elevador, saíao festa,
playground. Valor: R$1.200,00.
ReI. JD2387 - Centro - Ed ..Aquamarine - Apto cf 02
quartos, demais dependências - Valor: -R$ 680,00"
Ref.: JD2454 - Centenário - Apto com 02 quartos',
sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem ...

Valor R$ 560,00,
Ret.: JD2285 - Nova Brasília'- Casa comercial com 02
Quartos, demais dependências, Frente corri 50m2•
ValorR$1,000,OO,
Ref.: JD 2441' - Vila Nova - Apartamento com 03

Quartos, sendo 01 suíte, sala, cozinha, sacada com

churrasqueira, área de serviço, 02 banheiros,
garagem .. , ValorR$ 900,00.
Ref.: JD 2439 - Czemiewicz - Apartamento com 02
Quartos, sal�. cozinham, 01 banheiro, ga\agem, demais
dependeneias. ValorR$ 600,00. .

Ref.: JO 2400 . Vila Rau - Apartamento com 02
quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, demais
deoencencías. Valor R$ 630,00,
Ref.: J02482 - Centro - Ed. Garden Flowers - Apto
com Suite + 02 quartos, sala. com sacada e

churrasqueira, cozinha, banheiro, área de serviço, box
e garagem para 02 carros, Valor: R$1 0400,00
Ref.: JD2468 - Vila Nova - Ed. Porto Seguro.
Apartamento com 01 suíte(com closet) + 01 quarto,
cozinha mobiliada, sala, banheiro, lavanderia e

garagem com 02 vagas. Vaiar: R$1.000,OO
ReI.: J02467 _. Czerniewicz - Saint Sebastian Flat -

Apartamento tipo FLAT no Salt sebasnan Hotel com
elevador, piscina, sauna, academia e restaurante.
Valor: R$ 820,00.
ReI.: JD2481- Nereu Ramos (prox. Gráfica Avenida) -

Galpáo aberto com aprox. 150m2• Terreno com

escritório, Área total com 3,000m2, Valor: R$
2.200,00.

ço, varanda, R$ 99.000,00. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

AMIZADE - Vende-se, avi,
209m2 , 3 qts, garagem, rua

asfaltada, R$ 168.000,00 aceito
apto. pequeno no 10 andar, ou

casa com 2 qts. Tr. 91375573

'ARMAÇÃO/PENHA - Vende-se,
130 m2 fica a 200 metros da
praia. Tr: 9953-5627

BARRA DO RIO CERRO - Vende- '

se, 2 suítes, 1 mas_ter, cozinha

planejada, lav., sacada, gar.,
área construída 200m2, terr. 400
m2. Tr: 9609-5924 ..

BARRA DO SUL - Troca-se, por
chácara ou terr. em Jaraguá. Tr:
8824-1107.

BARRA. VELHA - Vende-se,
terreno com 573m2, casa com

'195m2, á 50m da praia. R$
230.000,00, aceita como parte
do pagamento ap em Jgua do
Sul ou Blumenau. Tr. 3274.8844
-: CRECI/SC 2716J

�

CHICO DE PAULA - Vende-se,
alv., prox. a Menegotti Malhas,
2 qts, bwc, copa-cozinha, R$
35.000,00. Aceito carro e pro- .

posta p/ pagàmento a vista. Tr.
3371 8700 ou 8407 0997.

-

ESTRADA NOVA - vende-se,
prox. a Unerj, alv., laje, 4 qts,
2 bwc, garagem 3 carros, R$-
150.000,00. Aceita casa de

menor valor. Tr. 91375573. /
33716069 - Creci 11831

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
alv. c/ suíte, 02 qtos, garagem.
R$210.000,OO. Tr: 3274-8844
,Cresci 2716J.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
prédio comercial c/ terreno de
751,25m2, c/ 1 sala comercial,
uma casa mista c/143m2, 3

(

qts, 2 salas, 1 bwc, cozinha,
garagem, área de serviço. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

JARAGUÁ 84 +

• Vende-se,
385m2, 2 qtos, sala conjugada
c/ a cozinha. R$ 50 000,00 á

.

combinar. Tr: 3273-7195,

JARAGUÁ 99 .- 'Vende-se,
nova, alv., 120m2, terreno es-

o

quina, murada, 2 qts + 1 sui
te, garagem dois carros, prox.
a Malwee, R$ '190.000,00. Tr.

, 99025885

JARAGUÁ 99 - Vende-se, 2 qts,
1 bwc, c/ laje, prox. a Creche
Ouro Verde, R$.1 05.000,00.
T[ 3370-6370 8433-0377
8447-0376

JOÃO' PESSOA - Vende-se, alv.
, 1 qto, lavanderia , sala, cozi
nha , banheiro e garagem,R$
58.000,00. aceita troca por
imóvel de maior valor. TR.

, 3274.8844 - CRECI/SC 271.6J·

JOÃO PESSOA - Vende-se,

,
,
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automático, R$ 170,00. Tr.
99619692

FREEZER - Vende-se, Côn
sul, 170 Its, R$ 300,00. Tr
33761403

'GUARDA ROUPAS - Vende-se,
5 portas, maleiro, 6 gavetas, R$.
300,00. Tr. 99619692

JARDINAGEM - Poda de arvo

res, troca de grama, limpeza 'de
terrenos. Tr. 88250533

KIT - Vende-se, de alarme re

sidencial instalado. Tr: 9944-
5352.

KIT GNV - Vende-se, 15m3. Tr.
96186964

KIT PLACA MAE - Vende
se,' Asus A7S333, processa
dor, Athlon XP 2000, video
128 mega, 1 Gb memória, R$
200,00. Tr. 9917-3771

LANCHONETE - Vende-se,
completa no' Bairro Baependi.
Tr: 9613-7754.'

LANCHONETE - Vende-se, Rua
Domingos da Nova, esquina cl
Marechal, montada, completa e

bem decorada.' R$ 12.000,00.
Tr. 91951881

LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha da

Figueirá, aceita carro. Tr: 8826-
.

8636.

LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha, da

Figueira, aceito carro. Tr: 8826-
8636.

LOJA - vende-se, de confecção
em ger�1, aceito carro ou ma

terial de construção. Tr: 8813-
0934.

LOJA DE MÓVEIS - Vende-se.
Tr. 99975027

MARCENARIA -. Vende-se, Tr..
32748679

MICROONDAS - Vende-se,
40L, R$ 130,00. Tr. 99619692 .

MOVEIS - Vende-se, apenas 1
. ano de uso, pi loja de roupas
fem., em MDF, cores, caramelo

e branco. Balcão, caixa, balcão
expositor, provadores, 4 araras,
2 tablados de vitrine, 3 mane

quins, painel decorativo, sofás
e tapetes. Tr: 9903-9535.

MÓVEIS - Vende-se, escritório,
.

2 mesas,1 armário, 2 portas, 1
balcão, 2 cadeiras giratórias, 4
cadeiras fixas, 2 cestos de lixo,
1 caixa de correspondência. Tr. -

"

47 8443-3999 ou 3376-1996

MP15 WiFi - TVmobile + Blue
tooth + MP3 + MP4, Tela'3.3"
+ Suporta 2 Chip + Micro SD
até 16g'b, Modelo igual o ipho
ne. R$45.o,00. Tr: 9607-2022

OFICINA - Vende-se, de bicicle
ta, corupa, com todo maquiná
rio e estoque, uma ótima fre

guesia, ótimo ponto comercial.
Tr: 3375-2798

OFICINA - Vende-se, Tornearia.
R$ 46 000,00. Tr: 9953,.2408
OU 9905-9850.

PADARIA E CONFEITARIA-

vende-se, no bairro Vila Nova,
ótima instalação. Tr: 9652-
3963. '

SORVETERIA - Vende-se, com
pleta, maquina de fazer sorve

te, 5 freezer, mesas, geladeira,
fogão. R$ 38 000,00. Tr: 9137-
0999.

TELEVISÃO - Vende-se, 14

polegadas, cl controle, ótimo
estado. R$: 150,00.' Tr: 3370�
0983.

TITULO - Vende-se, Sociedade
Acarai. R$ 1.500,00 pàgo até

2QJ 4. Tr: 3371-6968.

UTENCILlOS PI MERCADO -

Vende-se, serra fita pi açougue,
moedor de carne, balcão de
frios e laticínios. Tr: 3273-5065.

VENDEDORAS - Precisa-se,
externas, ganho mínimo R$-
1.500,00, carro cl motoris
ta, almoço' e vale transporte,
!dade entre 18 e 40 anos, 2°

grau completo. Tr: 327-3-5673 I
�372-0013 I 9183-4271

VESTIDO - Vende-se, de pren-

,

IMOVEIS--------
da. Tr: 3370-4164 ou 8863-' especiais. Tr: 9101-8302.
7665.

YORKSHIRE - Procura-se, cor

preta, pequena, sumiu na rua

Jacobi Gesser no bairro Amiza

de, atende pelo nome de Coca.
Tr.33717914.

ANTENA - Compra-se, parabó
lica pequena. Tr: 9194-0580 ou

3273-5183.

VIOLÃO - Compra-se, afinador
Tr: 2106-1924.

BEAGLE - Compra-se, somente
filhote. Tr. 9136-9383

• DOA-SE
COCKER - Doa-se, fêmea, cara
melo, 3 anos: Tr. 33761403

t, CHEVROLET

ASTRA - Vende-se, 05, Hatch

Elegance, 4 portas, 2.0 flex,
.

preto, AR, OH, VE, TE, AL. Tr:
8823-8479.

ASTRA - Vende-se, 05, sedan,
.

confort, 4 portas, 2.0 flex, prata,
compl. 1 ° dono. R$ 31.000,00.
Ir: 3273-5233.

ASTRA - Vende-se, 08, pre
to, roda 16", ipva pago, único
dono.Tr.99294800

ASTRA - Vende-se, Sedam 2.0,
02, 4 pts, completo + GNV, qui
tado. Troco por carro de maior

válor, ou financio em condições

ASTRA - Vende-se,OO, preto,
completo + teto, R$ 19.500,00.
Tr. 99269663

I.

ASTRA- Vende-se, 01, Hatch,
.preto, R$ 19.000,00 a vista e

si troca. Tr. 3370-8307 (horário
comercial)

CELTA - Vende ou troca-se, 04,
4 p, super personalizado. Tr.
33717538

CORSA - Vende-se, 2 pts.. 97,
branco, ótimo estado. Tr: 9177-
3927

CORSA - Vende-se, 03, Hatch,
1.0, completo - ar. Tr. 33719157

CORSA - Vende-se, 96, Super,
branco, trava elétrica, alar
me, desernbaçador traseiro, ar ,

quente, limpador traseiro, roda

liga leve, R$ 7.500,00 + 11x
, de R$ 415,00. Tr. 96156811 cl
Guilherme

CORSA - Vende-se, 95, Wind,
azul, 2 p, gasolina. Tr. 3371
8700 ou 84070997

MERIVA - Vende-se, 03, com-o
pleta, R$ 5.000,00 entrada +

40x de R$ 9§6,00. Tr. 99886649

OPALA - Vende-se, comodoro
83, azul, 2 pts. Tr: 9188-2814.

PICK UP CORSA - Vende-se, 96,
1.6, . m.p.fi, R$ 12.000,00. Tr.
33713845 I 9108-1927

S10 - Vende-se: 00, 2.2, 4x2,
GNV, cab, Simp., VE, TE, AL,
LM, 4 pneus, novos, Ótimo es

tado. R$. 25.500,00. Tr: 9967-
9864.

8-10 - Vende-se,' 04/04, turbo
diesel interculer, cabo Simples,
AC/DHNE/TE e .sísterna de ras

treamento. R$ 39.000,00. Tr:
9107-6932. ,

VECTRA - Vende-se, 95, CD au

tomático, 2.0, R$ 12.000,00. Tr.
3371-3845/91081927-

tFORD

COUR1ER ..,.. Vende-se,' 06,
1.6, branco, R$ 22,000,00. Tr.
32731'944

DEL REY .; Vende-se, 83, ver-

ie,
metálico, bom estado. R$

300,00. Tr: 8459-8773 ou

46i�3436

ECO SPORT - Vende-se, 05,
único dono. Tr. 337515091
84157488

.

ESCORT - Vende-se, 01, SW 1.6
cl GNV (9 meses de uso) Azul,
AR, OH. TE, VE. R$ 12.000,00
+ 22x de R$ 548,42. Tr: 9172,-

6768.

ESCORT GUARUJA - Vende-se,
91/92, 4 portas, VE, TE, AR. Tr:
3372-0416.

F-250 - Vende-se, 02, branca,
6 cilindros, bom estado, único
dono. Tr 91123256.

.

, F-1000 - Vende-se, 93, diesel,
cabine simples (modelo novo)
motor mwm em ótimo estado:
R$ 27.000,00 nego Tr: 9973
5052

F-1000 - Vende-se, 86, turbina
da, vidros e trava elétricos, alar-:
me, OH, banco couro, completa,
R$ 22.000,00. Tr. 99419712

FIESTA - Vende-se, 00, 4 portas,
azul perolizado, pára-choque
personalizado. R$14 800,00.. Tr:
840.5-9689

pI. R$ 4 0.0.0.,0.0. entrado E +

parco Tr: 9618-7945.

UNO - Vende-se, 0.5, Mille Ele

tronic, 1.0., azul escuro, 2p, LDT,
AQ, insulfilm, som, rodas de liga
leve , 4

�

pneus semi-novos, R$
7.90.0.,00.. Tr.. 8426 0.628 ..

• MOTOS .

BIZ - Vende-se, 03, teocc, sem
partida elétrica, preta, oferta, R$
.3.30.0.,00.. Brinde capacete. Ir:
3370.20.60. ou 9948-9644.

BIZ - Vendê-se, 0.5, C1 ao., preta,
cl partida, 16km, R$ 3.30.0.,0.0.

.

Tr. 9975 60.78 ou 3372 2348

BIl.- Vende-se, 07, 125, KS, pre
ta, R$ 4.30.0.,00.. Tr. 3376140.3

FIESTA Vende-se, 08,
. BIZ - Vende-se, 07, 125, preta,

grafite,sedan, 20.000. km, R$ cl partida, 1 ° dono, 10..0.00 Km.

26.000,00.. Tr: 8424-8381. R$ 4.50.0,0.0. Tr: 840.5-9689.

FIESTA - Vende-se, 97, 1.0,
GNV, TE, AL, MP3, DT, 4 pneus
novos, verrnel, ótmo estado.

, Entrada de R$ 5.000,00' + 36x
de R$

KA - Vende-se, 08/0.9, serní-.
. novo, branco, 9.000. km, AR,
TE, AL. R$ 25 000,00. Tr: ,9135-

.

8601.

KA - Vende-se, 98, prata, párá
choque personalizado,' TE, AL.
R$ 10.800,00 si troca. Te 840.5-
9689.

KA - venôe-se, 01, completo, R$
3.000,00 + 48x de R$ 454,00.
Tr. 913510.53 I 91223194

MONDEO - Vende-se, 95 teto

solar, banco elétrico, air bag du

plo, ABS, top de linha. Ir: 3313-
8244.

PAMPA - Vende-se, ,94, motor

1.6, gasolina. Ótimo estado. Tr:
9977-0595.

BI.Z - Vende-se; 0.5/0.6, Hon

da, 125 ks, R$ 4.0.00.,0.0.. Tr.
99619692

CG �. Vende-se, 07, 150. Sport.
Tr: 8451-0470.

CVX 250 -:- Vende-se, 08, Twister,
licenciada 2009 paga, cl alarme.
14.00.0 km. R$ 9.50.0.,00. 'Tr:
880.2-6399.

DRZ4aOE- Vende-se, Suzuki,05.:
Tr. 9973-8618.

DT 180 - Vende-se, de' trilha
+ bota + capacete. Tr: 3372-
,0409. '

HONDA TORNADO - Vende

se, 07, 3.aOOkm, amarela, R$
9.00.0,0.0. sem troca. n 3370.-
8307 (horário comercial)

MOTO PI TRILA - Vende-se, Ya
mana, cl capacete, botas e doc.
Tr. 33720.40.9

SHADOW - Vende-se, 600 VT,

VERONA - Vende-se 94 LX 01, 2° dono, em ótimo estado.

álcool, rod'as de liga I�ve, pára� "

Tr: 9993-3937

choque personalizado, película. SHADOW 600 VT - Vende-se
R$ 8.500,00. Tr: 8405-9689.

01, cromada. Tr: 9993-3937.
'

• FIAT

PALIO - Vende-se, 99,4 portas,
branco" cpmpl. Tr: 9618-7945 ..

\ .

PALIO ., Vende-se, 99, 4p, vidro,
trava alarme, R$ 12.900,0.0.. Tr.
32753538 19931941 a

SUNDOWN - Vende-se, Web
EVO 100., 0.6, preta, partida elé

trica, grátis 2 capacetes preto.
Tr: 3275-3105

- SUZUKI - Vende-se, 95, gsx-r
11 ao., cl botas, luvas, calças,
jaquetas, capacete, 47.aaakm.
R$ 20..0.00.,00.. Tr. 3371-3845/
910.81927

PUNfO - Vende-se, 08/08, ELX,
1.4 flex, completo, 27.aOakm, ,TITAN 150. - Vende-se, 05, pre-

R$ 32.00.0,00. Tr. 9954-4320. ta, ótimo estado, R$ 3.800,0.0..
. Tr. 3371 87aÓ ou 840.70997 ..

TIPO'- Vende-se, 95, compl., 4
pneus novós. R$ 9 0.0.0,00. Tr:

.

XLX - Vende-se, 86. R$1 000,00.

3376-4050..
Tr: 30.55-8262.

UNO - vende-se, 4 portas, com-
/ XR 250 - Vende-se, 04, tornado,

equipada pi trilha, R$ 3.500.,0.0

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOVEIS

o L I COMPRA

,

LANÇAMENTO"
EDIFiclO ERNESTO. KROGEL

lNTERIMÓVEIS
INTERMEDIARIA DE IM6VEJSi.TOA

tREel fl.4. ALUGA

Apartamentos 2 dormitóríost
ema de estar e japfart oozínha, át&à dê

sef'\liço, banheiro. sacada com
churrasqueira e vaga de 9aragem�

.
Area total 86 m2,

,

'Excelf;'Jnte loeaHzaçáo
Av� MaL Castelo Branco

. Centro de Schoreder/SC

'V ND

47)
.

33 '1-211 Plantão 840�849819183..2333
I

Picolli, t 4
.

Centro I. Jaraguâ do surlse
,

.

Consulte as condições
especiais para oomprâ.

'

�OE! ESTRADANGV.I\� NOV,l\em
ah�. (Q��� íHlemlÍli dapardêm:ias.
� hli �l:inada e�a'll�to Ilfl1gtliSO.�

anmdua 84 rn'. em !mmo de 314 nr.
S1H,OOlUlO

"

( ,
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Bt O CORREio DO POVO
•

FIM-DE-SEMANA, 16/17 DE JANEIRO DE 2010 IMÓVEIS

."" '-

1083 - AMIZADE - CASA
ALV,JlOVJ\ el suíte + 2

qtos, R$ 215 mil

1223 - JGUÁ ESQUERDO -

CASA MISTA - terréno de
esquina. R$ 150 mil

"

-�:;�:,��:::;,�;��::;;';�;:;;.��;;::.;;;,:;;::;;:;:;::::;::;�'�;;;:;:::;;:.;;;����,��

1192 - FIGUEIRA - CASA ALV. el
300m2 - suíte + 2 qtos, terreno el

.

1000m2• R$ 280 mil

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

.

1344m2. R$ 830 mil

1418 - RES • .8�LLAVISTA
SOBRADO (em construção) cl suíte
master + 2 qtos. Excelente vista da
cidade. R$ 280 mil (sem terminar)

1008 - CENTRO - CASA cl suíte +
3 qtos, piscina, terreno e/1320m2 -

,

ótima localização. RS 795 mil

1072 - CHAMPAGNAT -

SOBRADO e/290m2 - suite + 2
qtos. R$ 500 mil

1081- RES.
VERSALHES
CASAALV. cl
250m2, terreno
c/3795m2•
Espaço para
horta, pomar,
quadra de
esportes, área
de festas com
piscína. Local
Aprazível.

1306 - PRÓX. PREFEITURA -

SOBRADO SEMI-MOIUUADO, cl
surte + 4 qtos, área de festas com
pIscina - terreno e/1400m2• linda

vista da cidade. RS 485 mil

1003 - CENTRO - CASA ALV. cl 2
suítes el elosed, área festas cl
piscina. 40 x de RS 10.000.00

(eorri�idas pelo CUS)

3011 - CENTRO - RES.
VILLÉNEUVE -

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

'3105-JGUÁ
ESQUERDO - RES. ANA
LÚCIA (novo) cl suite +
2-qtos = RS 125 mil

i 3411- VILA NOVA-
• RES. GRANADA (novo)

cl suite + 2 qtos - 2
vagas de garagem. A
partir de RS 200 mil

3091 - áARRA - RES.
.

FAUSTINO GIROLLA
� (novo) C/ suíte + 2 qtos =
, R$ 125 mil e c/2 qtos =

R$110 mil. Pode ser

financiado.

3093 - CENTENÁRIO -

,P.B.ºX,JN..��UI..:::Ji�$_,
SONHO VERDE cl 2 qtos,
sacada cl churrasqueira.

.

R$110 mil

2006 - CENTRO - PRÓX.
ITA.ÍARA I.:.. TERRENO' cl

452,07m2 - dB esquina. R$
500 mil

2226 - JGUÁ ESQUERDO -

LOl. CONSTANTINO PRADIII
- TERRENO cl 792m2 - 18
metros de frente. R$ 107 mil

2454 - SCHROEDER �

lOTES NO JARDIM
ELDORADO cl 392m2 - a

partir de R$ 52 mil - Estuda
, pequeno parcelamento.

2087 - BAEPENDI
TERRENO cl 4.634m2 - 50
metros de frente para a Av.
Preto Waldemar Grubba.

R$ 1.875.000,00

.

2125 - BARRA - TERRENO cl
,

18.000m2 - ótimo para
i construir uma chácara, casa de

campo. R$·195 mil

2151 - CHICO DE PAULA
n8.B.�Nº c/5.49,7m2• R$ 220
mil- Aceita apto cl zctos,

central no negócio.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ReI 4015 - Corupá - Chacara cf
132.000,00m2 - 8.000 pés de

eucalipto - 10.000 pés de pino -
02 chalés - 02 tcbouãs - piscina -

area festas r: Próximo as

cacnoelras R$350.000,00

'....:
,

.

�R:ef- 6476;"7.,
'. Resid Demathé

�'Casa alv cf
120.00m2 -

suíte - 2 dorm
- estar/jantar-
g�� ª-�ç��rr -.:

,

,;�;�� '.�
,

De
'<='�

R$178.000,OO
Por

"

R$175.000,OO

ReI. A-449 - Vila Nova -

Prédio todo para locação -

.

Aptos'-NoV{)S, - com várias

opções - Á partir de
R$550,OO

ReI. A·469 - Apto Novo -

Suíte, 2 dorm, bwc, sala,
, COZ, lav, gar, sacada
c/cnurr - R$550,00 -

.

Resd.vermont

ReI. A·459 -::- Vila lalau -

Aptos Novos - Suíte, 2 dorm,
bwc, sala, coz c/arrnários, .

lavanderia, garagem, sacada'
c/churr - R$770,PO," ,

,

ReI. 8·550 - Casa Alv. -

Suíte, 2 dorm, bwc, sala,
copa, COZ, lav, '

dep.empregada, gar p/2
narres > R$1�50,OO

r ,

ReI. 8-544 - Vila Rau -

Sobrado Geminado - 4
dorm, bwc, sala, COZ, lav,

garagem, sacada -

R$700,OO
�

Ref. C-t06 - Centro -

Salas Comerciais segundo
piso em torno de 30m2 -

R$600,OO

ReI. C-119 - Vila

Baependi - Sala
Comercial com 60m2, 01

bwc - R$550,OO

ReI. C-l20 - Centro -

Sala Comercial com
50m2 -1 bwc

R$990,OO

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

Rel C·118 - Vila Nova
Sala comercial com 70m2 -

01 bwc - R$600,OO

ReI. E-17 - Terreno
\

Comercial cl 1500m2 -

R$1200,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

IMOVEIS
Imobiliária' CRECI: 2716J'

SonhoIn st
Invista em se u. Sonhol

/

Rua Preso Epitácio Pessoa, 820 - Centro - Jaraguá do Sul - se
--�----------------

'-
.• ::101 Ref- 752 -Centro- Ed. Carvalho- Apartamento espaçoso todo

revisado e cl pintura nova. 01 suíte + 02 dorm., dep. de empregada
cl b�nheiro, salão de festas, garagem e demais dependências.

Valor R$ de 198.000,00 por 165.000,00

Re' 715 - Bairro Jaraguá
�.Q.!!.Q!:dQ prox. a Madri -

Apartamento edifício D'Espanha
; andar térreo. Contendo 1 suíte
+ 01 quarto, banheiro, sala.
cozínha, área de serviço, 01

vaga de garagem coberta.Valor
R$ 125.000.00

. Ref. 915- CORUPA ':.:: Centre) -
Apto.novo cl 03 quartos. sala e

cozinha conjugadas. 01 bwc.
lavanderia. varanda e garagem.
Entrega para janeim/201 O.

Localizado a Rua Francisco Mees
,

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

'veículos como parte do negócio.

. REF. 801 -Ilha da Figueira
,

. PRÉDIO COMERCIAL sendo:
.

Terreno com área de 751,25m2•
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

Casa de praia
ReI 1001- Casa em Barra Velha

Terreno com 573,00m2 -

possuindo casa com área de
195,00m2 á 50m da praia. Valor

. R$230.000.00 ou aceita como
parte do pagamento, troca por

apartamento em Jaraguá

Ref 554 - SÃO LUIS - Terreno
'Iscnfúrãdo'c!3reade"722m2,
possuindo ótimo espaço para

novas edificaçóes. Sob ele Casa
mista com 84m2 em madeira,
forr-o PVC, pintura nova, grades

. nas janelas, toda murada e

cercada, em ótima
.

loealização.Contém 02 salas, 03
quartos e demais dependências.

Valor R$140.000,00

Rel567 - lUlA DA FlGUElRA
ótima casa de alv. cl 01 s�íte +

02 quartos. sala e copa
conjugadas, sala. de estar, cozinha,
dispensa, escritório, 01 banheiro
social, área de serviço, área de

. festas C/ churrq .. garagem pi 02.

carros�jardim e portão eletrônico.
R$ 220.000.00. Aceita troca por
apto no centro el parte do negócio

ReI 503- Casa de alv. cl 01
quarto lavanderia , sala, cozinha

• banheiro e garagem no

BairroJoão Pessoa . Valor RS
58,000,00 aceita troca por

imóvel de maior valor.

:r.e.mtno._.ç.o.m.Jf.e.ª:_d,_"5.4.,.4..6.�.4..8.'11�.,,ç�mle.!1d_o.;.
- Casa de madeira. Energia elétrica com transformador próprio, lagoa,

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

trilhas bem trabalhadas. Fácil acesso, distante 1.700m do Asfalto
(antiga estrada do Jacü-açú) Valor R$138.000,00

Re' 565 - TR�S RIOS DO Sul
lot. Grutzmacher -Lnca casa

.

de alv. el suíte el closet + 02

quartos, sala, banheiro social,
cozinha, área de serviço, área de
festas el ehurr.e garagem pI 02
carros. Aceita financiamento

bancárío. Válor RS194.000.00.

www.sonhoinvest.com.br

TERRENOS

Ref.160 - Rau- Terreno de esquina, próximo ao

Posto Oidade, com 385m2. Valor R$
88.0DO,00.Escriturado Aceita financiamento.

Terreno - Rau - Com área de 345,00m2 sendo
(15X23m), próximo ao Supermercado Rau ,

-
.

posto,creche e Unerj . Totalmente plaino e com
escrüra .Valor R$ 90'-000,00 aceita veiculo como

parte do pagamento.

Três Rios do Norte - Terreno com 1.900m2
.Pronto para construir prédio ou casa em

condominio. ValorR$145.000,00

ReI. 110 - TRÊS RIOS DO NORTE -'Terrenos no

loteamento \Iicenzi Gadotti, cada terreno possui
324,00m2. Entrada de R$ 7.000,00 mais 100 .

parcelas de R$480,00

Ref.170 - AMIZADE - Terreno cl 630m2
sendo14X45,Iateral da Rua Afonso Piazera .

Terreno plaina pronto pi construir: Aceita
financiamento ValorR$l 05,000,00

Ref. 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 - (loteOB) Com excelente
localização, próximo ao Posto Cidade e a creche da Vila
Rau, comareatotal de345,00m2•Valor :85.000,00

.,�-

3275..3934
Plantio: 9148·2144

wWw.corretorajuliana#com.br
Rua Domingos R. da Nova, 483 .. Sala 01

Vísíte nosso sítê e conheça as demais opções!
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LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

DESTAQUES DA SEMANA"
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VEICULOS

PALIO 2002
NO GNV

POR 15.800,00

GOL GIII 2001
" POR
15.800,00

CORSA SEDAN
2004 POR
17 ..900,00

GOL 1999
POR APENAS
11.950,00

Venha conferir nossos serviços!
(047).3376-0251

. Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul • SC

R$ 33.000,00
R$ 50.000,00
�$ 65.000,00
R$ 75.000,00
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00

.

R$ 8.500,00
R$ 16.500,00
R$ 17.900,00
R$ 22.000,00
R$ 32.300,00
R$ 68.000,00

R$ 280,00
R$ 430,00
R$ 520,00
R$ 890,00
R$ 998,00
R$1.990,00

�ata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Prestamos Serviços de:
• Administração de Cqndomínios;
• Contabilidade Condominial;
• Elaboração de Convenção e Regimento Interno;
• Acompanhamento de Reuniões;
• Emissão de bloquetes de cobranças;
• Balancete do 'mês;

,

• Cobranças de condomínio com baixa inadimplência;
• Serviços de manutenção.

Rua José Emmendorfer, 932
Brasília - Jaraguó do Sul - se
Fone: 3372.1281

www.exatacontabilidade.srv.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I NOSSOS CARROS ESTÃO
.E TEE OSELEI O

E AS NOSSASTAXAS
ESTÃO NOVAMENTE

A PARTIR DE

DEPOIS DIZEM QUE A RTE NÃO BATE DUASVEZES NAMESMA PORTA.'

CLIOCAMPUS 1.0 16V 77CV HI-FLEX 201 O
• MELHOR CUSTO-BENEFíCIO DA CATEGORIA
• PARA-CHOQUES NA COR DA CARROCERIA
• AR QUENTE' BRAKE UGHT
• DESEMBAÇADOR T�ASEIRO

• AR-CONDICIONADO· DIREÇÃO HIDRÁULICA
• TRAVAS E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS

os eeitO
(�

2009

CLIOCAMPUS 1.0 16V 77CV HI-FLEX 2010

,
r

A PARTIR DE

R$

LINHA MEGANE A.PARTIR DE R$ .6 ·ETAXAO%

Rede Renaujt. Mais de i 60 concessionárías no Brasil. 5AC: 080005556 1 S

.: .

ITAJAí '----jOINVILLE
(47) 3341-3?41 (47) 3145-3145

I

Liberte JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

SEMINOVOS
(47) 3340-7700

BLUMENAU

(4?) 3144-3144

www.Liberte.com.br
Para nlilis inlom'181;(\e';i, CO/1sulte, sua cercessionáría nefliilllll. I) CliQ Campus 1.0 lf)V Hi-FI'lX '2P 09/10. via internei. il vista por R$ 23.990, Consulte condiç-ões detalhadas de tinanciam�l!1to 11il oOl1cec;sionáfla Estoque: 2linldadEis. 2) Cito Campus 1.0 16V Hi,Flex 2.P 09f10, Pac!;. ceJr!!or!o,!.J vista por H$ 28.990. Consulle C1XKliçõ!l"i delalhadils
d,' linanci<Hnen!o na conc[)ssi(})1Éitia: [:st(}que: 2 unidad"s. 3) Sandero Au(h€ntique 1.0 16\/ Hi·Fle,x 4P 09/1 0, ii visla por f'i$ 21"...190 ou !in,itllCi,,(jo pelo coe com liw,tmd,\ de 1'1$ 16.494 + saldq 871112 parcelas de A$ 959,€4. T�xa de juros de (J% a.m, (O% a.a.), Custo Efetivo IOlaI:Q,72% a.rn, \il,99';'�, a.a.). ·lIibutos: 1�$ 137,04. Valor \olal !inanciar.!o
(entn.!da .• p,MGel;�s): r�$ 28.009,68. Es!.oqu\'l: ',2 unidades, 4) Sand�l�(\ Au!hentique 1,1] 16'1 Hi'f\E'.� 4P O�lííO, com ar c()ndicic.m(�(1o e dileção hidráulioa, ii 'Jis\., por A$ 3L�9(] 'lU financiado p,;;lo CDC com liintrada dl3 1'1$ 19:194 + Silldo el1112 parcl,las de R$ t 111,45. Tlrxil (iii) juros d,1 0% a.m. (0% a.a.]. CllSj(l Efetivo TlJli,l: 0,64% am, (8,03%
a.a.). Tributos: RS 1.5B,7 t. ValOl' talallinandado íenlmda + parcelas); n$ 32,53·) AO. Estoqw: 2. unidadr::s. 5) Vaiar cor respondente ao Kit travas 1', ',rid/'os Hlé!rict.ls p';lrl.\ Sand6�o e m(�(l"(je ··otlm. para insUllaçiio; aces.sólio ()rigirlal com Iravas.e)é1I'ÍC(l(; !la!) '+ porIas li) vidros elétrioos diantllims, 6) Logan Autllenliqu8 1 JJ. ·16V Hi··F11�x "p 09110, à ViS!f.l
pflf A$2.5.990 ou Linandad0 peio coe cam en(fll.d., de A$1!5.5\)4 ,. saldo em ·1'2 parcelas d\, FI$ fif09,Q3. T:.?iJ\a de juros dI) \y�� a.m (0% a.a,). Custa Efetiv() Total: O.7!à% <,l./'rI. (9,39% a.alTl'ibuios: f!�$129,82. Valor wta!tínancii)Cjo (enllada + parcelas): R$ 26.502.3G. Estoque: 2. \Jnida,les. i) Logao Séri", UmiÜlda Up i.O 16V Hi·Fi€x 41' 09'11J, á
'lista p�r A$ 32,790 ('U tinanciadü pelo coe com entrada di:) A$ '19,6'f4 + saldo em 12 p;ln)eJas de fi$1138;44, Taxa de juros de 0% a.m,{O% a.a.). C:iJSla I:le\;-I'.) T�jal:O,63% a.rn. (7,89% a.;,.)..I\ioUlas: R$. 162,5I. Valoltotallina!'lcia(j? (enlrMa + parcelas): FI$. 33.335.28. EskJ\ll!e: '2 onkiades. 8) Méga(\� Sedan Expt€ss\on 1.6 lSY,Hi·Fler. 4P
OS/'\O, a IJl�ti.\ por R$. 49.690 ou financiado p810 coe com entmda d�) RS 2.9.8'!4 .. sa!ó(, ,1m l:l pwce!as ele H$1.70B.58.1axa de juros de 0% am, (O�'o a.a.). Custo Efe!IVf) l'ltal: 0,48% am. (5.95% a.l.). jri!Julos: Fl$ 24..'),93.Valor total imanetado (entrada + pim:elas): A$ 50.3"16,96. EstllC)Ujl: 2 ()flld"rJe$. hnal1eJi\1TIen!o pelo coe j(Ji:édito Direto
ao Consumidor) ou 1I'la,;lng realizado pela eia 6,1 Crédito. Financiam.mto e Inves1iment() P,8nault do Brasil. Credil.o SUleito a an,álise e llprov<\çi,o de ca,kMro. Taxa d.) Abertura d" Gnldit(}, Despesas dE' Serviç;.os de "P3fr:eiws, tributos niio inclus'Js. Pintura rne!álic., não (nl;lusl1. Frf:!.W inclu$o. Of,lrlas válidas até 16/()jf10. Estoque!� limitados. Linhas
l.CilJar., S;;m(jj)fO, Sandf;!'O Stepway. Mégane Setian, Mii!Jani' Grar.dTcm 8 Symbol CiJfl) ga.�an(i:;1 de,g BilOB PU 1()O mil quiliirnl':llrQs, o quo:, OClllrSf prim,lir(), GOlldicion<\dai.ws 18rmo�; (:1 condições "s!allelecidos!lO Manllal ctt, Garantia e Manutenção. li HI,lnaul! reserva'SIi; o dir,)itq ele allerar as ef;pecific::açõe,;; de seus Ileículos, serviros o taxas
sem prévio (lvis(). Imagens rneramr?nle ílllslratí'ia�i. t�9I1n;; itens lfIostfildos �)IOll menciona.dos !iãil opcionais e,'ou acessórios eiou rr::1ür.m'\-:l" a vE'rs(!li1s. e';p!lcilie",). Se be!)e': não dirija. EnQI.lant_o dirigir, ni!\o lalE' a<){:elular. Pr,)s�![ve a Vi,Ja. Cintog dli; se911iança em I;onjunio com air twg�; podtJn\ salvar ,ridas.
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IMÓVEIS • CARROS
MOTOS

13.617,00 X 262,62 22.695,00 X 437,68
15.887.00 X 306.39 25.055.00 X 483.20

19.403,00 X 3,74,20 27.235,00 X 525,25 R$ 50.000,00 491,67400,00347,22
590,00R$ 60.000,00

486,11
640,00

416,6705 contem,plações mensais
R$ 70.000,00

555,56
885,00

Confira também outros créditos e prazos R$ 80.000,00
R$ 90.000,00

480,00
560,00 688,33

, 786,67

R$ 100.000,00
625,00

983,33
720,00

694,44
R$ 150.000,00

800,00
xxxxx 1.200,00 1.475,00

R$ 200.000,00
xxxxx

1.600,00
- - - --

Grupo 903 com antecipação de taxa em 10 meses:O,20% a.m e sem FR

Consórcio

UNIAO
J

3371-8153

1.44000 1.77000

9186-7223

1 . ...."__, • ._.,_, ....... .,.._,,,.._'�·M".M ....,_; ....�__,_.," •.•m,_, .....�' ......'_,,_ .. , .....,_,,_--"'_,,._.,,.....,,_.. ,_., • ._.......,

lASTRA ElEGANCE 05 f
lASTRA SEDAN GL 1.8 99 I
lASTRA 2P compl 99 IlASTRA GLS 99
I BLAZER OLX V6 99 I
I VECTRA Gl compl. 00 'II VECTRA GLS c. teto 97
I CORSA SEDAN -

04 I
I CORSA modelo novo opcs 04 fI CORSA modelo novo 03 r

I! CORSA SEOAN 16V AR + OH 01 IGOL GIfI 1.6 4P • AR 05 I
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I 1 I I

.
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) I I ESCORT SW 01 I

; �! II ! : "'.. I I I - r I ESCORT 1.6 CHT 95 I
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\os.valores são sem troca. proposta sujeito a aprovação ----- ..........------ ... - .. - TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!! CONSULTE-NOS '------- .... --.:------.. .';
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CRÉATIVE TECHNOlOGtE CITRoe:n

1 - Preços à \tista, não induem /rete, seguro e opcionais, sem troca, v�lido apenas para os velculos aqui anunciadas, lin[m Citroén O km 09/10 .• Consulte o regulamento e'1.' uma de nossas Concésslonárias. Pmmoçào ""lida para os clientes que realízarem pedido firme de compra de 1/1 /2010 a 31/1/2010, para modelos e
versões de veiculas CitI'Qên zero quilómetro comercializados nas concessionárias Citioen do Brasil em todo o ter.rit6rlo nacional. dando direito a 1 (umal passagem aérea SAO PAULO (GRUl/ PARIS/ SAO PAUW (GRU) ou RIO DE JANEIRO (GIG) / PARlS/ RIO DE JANEIRO (GIG), classe econórnka promoclooal "5", �Ia
empresa TAM, devendo ser utilizàda, impreteriwln1ente, nos' perlodos conforme o regul,mlentc;>. Consulte o regulamento rempleta da prornoçêo no site "'1WW.citroen.com.brou nas concessionárias Grroên. Beneficios contidos nesse anuncio são intransferíveis e noo podeRIo ser convertidos em espécie. Nao sem cooceélido
desconto no valor final do veículo. 2 - Leasing realizado pelo Banco PSA. Para Xsara Picasso, 60%dê entrada e saldo em 36X com taxa zero: para C4 Pallas eC4, 60"10 de' entradae saldo em 211X com taxa zero. TC R$ 828,00. Confira a CET em uma de nossas concessionárias. 3 - 2 anos de gara"ria sendo 1 pela Citroên do
E)ràsile 1 pela te Monde, conforme contrato assinado entre cliente.e concesslonana. 4 -lmaqensmeramente iluslralivdS.. .

\
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" PARADOXOS.CANINOS
"Nadar contra a corrente é- difícil, mas enrije

ce!", disse Goethe. Como um manualzinho de auto
ajuda barato, aprendi essa frase do escritor alemão
e guardei. Daí a uso' em momentos como este, em
que voufalar coisas que a maioria não gosta, em
que vou nadar contra a corrente: vou falar mal do
"Brasil. Muitos não gostam porque, fazendo parte do
país, se sentem ofendidos, porque entre ,a denúncia
e a ilusão idílica, preferem "matar o mensageiro".
Por uma herança romântica, preferem acreditar na-
\

quilo que seria o ideal e não em como as coisas real
mente são - a vida como ela é. E uma coisa irritante
na' "vida como ela é" brasileira é o otimismo exar- '

cebado do brasileiro. Ou como disse Diogo Mai

nardi, o "otimismo psicótico dos brasileiros". Fruto
de uma herança autoritária e religiosa, .no meio de
uma elite política corrupta que se esbalda com 'di
nheiio público, sempre se acreditou que aqui tudo
daria certo. ''Andar com fé eu vou, que a fé.não cos-

. tuma falhar". Vai nessa ...
, De qualquer forma, já é consenso de mercado

que o país irá crescer mais de 5% em 2010. Alguns
grandes bancos acreditam em mais, a exemplo do

Bradesco que coloca o patamar de 6,1%. É um

baita crescimento. Acredito que será por aí mes- "

mo, vamos bombar este ano. Já
vimos' isso antes. Já crescemos

a altas taxas, tomo no período
do Milagre Econômico brasilei
ro. Mas sempre que a gente vê

algo parecido, depois a gente
vê também que o sonho dura

. pouco. Talvez não seja diferen
te dessa vez, pois novamente se

'

vê um desequilíbrio da oferta e

da demanda. A demanda está
o fortíssima e o resultado disso
no futuro será deficit externo e

inflação, porque não há capa
cidade de atender aos pedidos. A previsão para
cónseguir atender a toda essa demanda é que as

importações aumentem no mínimo uns 30%. É
essa incapacidade de lidar com o sucesso, -essa

incapacidade de superar o desiquilíbrio históri
co da oferta versus a demanda, que faz com que
sempre corramos atrás do próprio taba.,

PETRÓLEO

A vida como ela é, a propósito, era uma série
de televisão passada no Fantástico, com pequenas

histórias baseadas na obra de Nel- '

son Rodrigues. O escritor carioca
criou o famoso termo "complexo
de vira-lata" para os brasileiros -

nos achamos sempre inferiores
em relação aos outro-s. Mesmo
com esse complexo, paradoxal
mente,' sempre fomos otimistas
com o futuro, mesmo sem fazer o
esforço da coisa certa, talvez por
uma incapacidade- de lidar com

o próprio sucesso. Por isso olha
mos embasbacados quando vi
mos uma Gisele Bündchen arra-

sando mundo afora. Gisele não é vira-lata, é uma

yorkshire! E nela projetamos nossos desejos. Nos
relacionamos com o akita Leonardo di Caprio e '

o buldogue inglês Tom Brady. Mas não é bem as

sim. O sucesso tem um preço, tem- um esforço.
Sem isso, quem 'nasceu para vira-lata nunca será
um yorkshire.

"Gisele não é vlrn
lntn, é uma yorkshire!

E nela- projetamos _

nossos desejos"
00

Brasil vai contribuir

para aumentar oferta
Produção-deve ser de 2,7 mi de banis/dia

O Brasil é o 'país que dará
a maior contribuição para o

aumento da oferta de petró
leo neste ano entre as na-

'ções que não fazem parte
da Opep (Organização dos
Países Exportadores - de Pe

tróleo), avalia a AlE (Agência
Internacional de Energia), em
relatório mensal", divulgado
ontem. 'A, produção brasilei-

, ra deve ser elevada em 160
mil barris por dia em 2010,
para 2,7 milhões barris por
dia. A oferta de petróleo do

pré-sal deve subir significa
tivamente a partir deste ano.

Apesar do objetivo do governo
de colocar em prática o novo

modelo.regulatório das novas
reservas, o' Congresso apro
vou apenas um dos quatro
projetos referentes ao pré-sal
antes do recesso de final de
ano. SOem atingir, .portanto,
o prazo previsto de aprova
ção de todos eles até o final
de 2009. "O resultado' dessa

proposta é crucial para de
terminar a velocidade de de
senvolvimento das reservas",
'diz o relatório. O aumento da
oferta'brasileira previsto para
2010 pela agência supera o

de países como Rússia (+ 150
mil barris por dia) e Azer

baijão (+120 mil por' dia).
No 'total, a produção dos pa
íses de

for,�a Opep . deve
,

somar 51,5 ilhões de barris
por dia neste a' :8ruoma alta de
200 mil 'barris por dia. Além
do Brasil e de ex-repúblicas
soviéticas, também contri
buirão para, o aumento da
oferta a 'Austrália, Colômbia
e Índia. A conta inclui ainda
a Pro dução de etanol. No ano
passado, a 'demanda mun

dial sofreu um ;retrocesso de
1,5%, de acordo com a IEA.

LOTERIA

Volkswa,gen: '

'1,9% da Suzuki
CONCURSO 2196

Ao completar a compra anunciada
no mês passado, a fabricante de cerms.

alemã Volkswagen se transformou na

maior acionista da japonesa Suzuki Mo-
o
tor, com 1-91,9% de seu capital. ,A Suzuki
obteve 222,480 bilhões de ienes (1,692
bilhões de euros) com a transação.

'

CONCURSO 496

INDICADORES
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Fofocódromo
Eu estava lendo num jornal'e acho que o periódico está certo. Parafraseando
o cantor Silvio Brito: "Está todo mundo Icuce", Veja só: um poderoso labora
tório constatou que as vendas de antidepressivos e cclmcntes aumentaram
60%. Do outro lado, os brasileiros gostaram bem menos em pílulas de po
tência sexual. O mercado cresceu apenas 3,9%. Já a pílula Cialis, passou o

famoso Viagra e assumiu o liderança, com nada mais, nada menos que, 10
pontos na frente.

'

NIVER
No segundo Karino Krutzsch, o belo filho. do amigo
Gerson e suo Iria Krutzsch, recebe coro de parabéns
pelo estréio de mais um aniversário. Mil vivos.

LEITOR ,FIEL NAS RODAS
O leítor fiel de hoje Jhonatan Willian ' • O comerciante Alberto Pontes acaba'
Moreira. Ele é outro amigo que lê a de aterrissar na cidade from Rio de
coluna todos os dias para ficar super. Janeiro, onde assistiu ao Fashion Rio.
antenado nos melhores notícias da Nem desfez as molas: hoje vai para Flo-
urbe sorriso. ripa encontrar com a família que curte

férias, na bela ilha 'de Santa Catarina.
Retorna terça.

• O boa gente, folclórico e inteligente
Bilton Carlos da Silvo, dividia'os afaze
res da urbe com o que ele mais gosta:
andor descalço, cuidando galinhas,'
marrecos e gansos, no seu paradisíaco
'sítio no Rio da luz.

'� '��p�;KANJAN .'
"'�

O Kantan, um dos't�estaurantes [opo-
-nês mais badalados de Santa Catarina,
retornou com força total. Todos os dias
o coso está cheio de gente bonita e in
teressente.

TRIBO DA LUA
Excelente banda jaragua,ense Tribo do
lua faz show hoje, no movimentado
Surf Bar, em São Frcncisce do Sul.

• Quem aterrissou no cidade from
Curitiba, ontem, foi, a bela Mani

, nha Pereira, veio pegar colinho da
mommy lar9.

" NÜo menospreze
os idéias dos outros,

-

o nõo ser que, tenho.
uma melhor. "RICHARD A. MORAN" '

• Nilson Bylaardt, segundo ele mesmo,
dia cinco de fevereiro, retorna ao trono '

da prefeitura de Guaramirim.

SOCIAL---------

A amigo Silerte Diel" feliz da vida, também acompanha a coluna todo os dias

PEDALADA
Amanhã, liderado pelo personal trai-

,

ner Robert Pillati, os atletas Almi
cor, Dr. Selmar Saroiva e César Maba,
,participarão em Curitiba do primeiro'
Audax - prova de ciclismo de longa
distância, série 2010. O evento é reco-

,
nhecido pelo Clube Audax Francês e o

brevet para a)rova é de 300km

ONDE COMER
BEM EM JARAGUÁ
No restaurante Mime. Um dos Buttets Celia Silva, ladeada pelo filho Vitor e o maridão-Sérgio SilVia, é a grande .

:

,
mais completos da região. aniversariante de hoje. Parabéns! O meu desejo é .que sejas plenamente feliz

',CLASSE A
• A amiga luciaMora Moura com pas
sagem carimbada porá uns dias em''PQrto
Alegrei vai rever o família.

'

I� Ronaldo Amorim com filhas, gen
ros, netos e agregados também deixo

,',

Jaraguá e vai curtir os delicias do bnl-
.',

neário de Itaguaçu.
'

• Gisa e Cocá Pavanello, por suo vez,
comandam hoje um grupo de amigos
no salão de teste do apê em Balneário'

. Camboriú.

;; Odirley Floriane estréia idade nova.
no domingó. Por favor, não ousem es

quecê-lo.üçueml Ele vai adorar saber
que foi lembrado.

Curtir o Estação do Tempo. A coso

que obre de quarto o domingo, o
, partir dos 17h30min, no sábado,

. tem melhor rodízio de petiscos do
,

urbe sorriso.
-
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TUDO PRONTO

ESPORTE---------"-------------

Primeiro teste
os OUTROS NOVE

ATLÉTICO DE IBIRAMA
Nome: Clube Atlético Hermann Aichinger

Estádio: Baixada (5 mil)
Fundação:20/09/1951

Treinador. Gelson da Silva
Time base: Alessandro; Arlan, Kléber Goiano, Souza e Gil Baiano;

Xipote, Antônio Carlos, Fabrício e Teço; Rogério e Giovane.é fora de casa
Juventus estreia domingo em Blumenau
JARAGUÁ DO SUL

o time que o Juventus
montou pra seu retorno na Di
visão Principal. do Campeona
to Catarinense até domingo é
uma incógnita. Dos jogadores
de 2009 apenas dois ainda es

tão no elenco, Mário Cabreúva
e Fábio Pará, e apenas este úl
timo figura entre os titulares,

<. t

Esse mistério está prestes a ser

, desvendado. O time estreia na

competição neste domingo,
às 17h, no Campo do Sesi, no
jogo contra o Metropolitano.

O técnico. Nazareno Silva

garante que a desconfiança é
.

desnecessária. "Confio muito
no time. e tenho certeza que a

torcida não vai se decepcionar",
disse. Para a primeira partida a

única dúvida é no ataque. A
princípio o time que entra em

campo é André, Fábio
.. Pará,

Neto, Thurram e Ricardo; Van
derson, Carlos Saa, [anderson,
Bahia; Junior e Ramon (Luiz

. �

Miguel], Mesmo com a base for-
mada poderá haver mudanças,
"isso porque a transferência dos ..

jogadores estava para ser apro-:
vada pela CBF (Confederação
Brasileira de Futebol).

GENIELLI RODRIGUES

Chuva deve
incomodar

AVAí
Nome: Avaí Futebol Clube
Estádio: Aderbal Ramos da Silva, a Ressacada (15 mil)
Fundaçào:01j09/1923
Treinador: Péricles Chamuscà
Time base: Zé Carlos; Gabriel, Emerson e Rafael; Luís Ricardo,
MarcusWinícius, Batista, caio, Sávlo e Eltinho; Vandinho.

BRUSQUE
Nome: Brusque Futebol Clube
Estádio: Augusto Bauerj? mil)

Fündação:12/10/1987
Treinador: Suca

Time ba�: Fabiano; Rogério Souza, Marcelo, Luiz Henrique e
Valmir; Daril, Pereira, Paulinho eWillian Gaúcho; Lourival e Viola.

"I]!l""" ""'I!"\I'"pr,; ,,#Jii�, CHAPECOENSE
Nome: Associação Chapecoense
de Futebol

Estádio: Arena Condá (16 mil)
Fundaçào:10/05/1973
Treinador: Mauro Ovelha "

Time base: Nivaldo; Rafael Morísco, Anelkae Willian Amaral;
João Rodrigo, Cadu Gaúcho, Luís André, Neném e Aelson;
Waldson e Cadu Mineiro.

CRICIÚMA
Nome: Criciúma Esporte Clube

Estádio: Heríberto Hülse (22 mil)
Fundação: 13/05/1947

.

Iremador: ltamarSchulle
Time base: Pedro Paulo; Roni, Rodrigo � Linno; Elvis, Everton
Cezar, Glaydson, Ivo e Moscatelíí: Lucca e Ronaldo Capixaba,

refletem.

CRICIÚMA E.C.

FIGUEIRENSE
Nome: Figueirense Futebol Clube
Estádio: Orlando Scarpelli.(20 mil)
Fundação: 12/06/1921
Treinador: Renê Weber
Time base: Wilson; Lucas, João Felipe, Kadu e João Paulo;

. Jeovânio, Coutinho, Maicon e Fernàndes; Jean Carioca e

Júnior Negão. '

.

IMBITUBA
Nome: CFZ Imbituba Futebol Clube

,/

E;stádio: Emília Rodrigues (2,5 mil)
Fundação:01j02/2007

/

Treinador: Joceli dos Santos
Time base: Adilson; Téio, Michell Nunes e Vitor Hugo; Diego,

,

Edson Gaivão, Alex Alberto e Jersinho; F. Oliveira, Leonardo e
Edson Bugrão.

Outro fator que será obser
vado por Nazareno é o preparo
1ísico que no jogo de domingo
será ainda mais exigido, já que -

o Campo do Sesi esteve com

pletamente alagado no, decor
rer da semana. "Pelo tanto que
trabalhamos na chuva vamos

estranhar se jogarmos no cam-
. Fábio Porá é O ú'nico jogador do time do acesso que estará entre os titulares

po seco", brincou.
Apesar do campo estar lib

erado para a partida, difícil
mente vai, reunir condições de

jogo segundo Nazareno. "Claro
que' a qualidade e técnica vai
ficar afetada, sobretudo, passe
de bola e dribles, jogadores

.

mais técnicos vão sofrer com
isso, este também é um cuida
do que vamos ter para buscar
uma formação ideal".

/

JOINVILLE
Nome: Joinville Esporte Clube
Estádio: Arena Joinville

Fundação: 29/01j1976
Treinador: Sérgio Ramirez
Time base: Fabiano; Rafael Tesser, Lacerda, Samuel e

Chiquinho; Carlinhos San tos,
Paulinho Dias,. Ricardinho

.

e

Willian; Chris e Lima.

METROPOLITANO
Nome: Clube Atlético Metropolitano

) Estádio: Sesi (6 mil)
Fundação: 22/01j2002

Treinador: Roberval Davino
Time base: João Paulo; Deleu,Amaral Rosa, Rafael e' Ruan;

Fabinho, Serginho, Cristiano e André; Trípodi e Kanu.

,
.
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o partir.
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Caraguâ' Auto Elite
,

Uma relcçõo de confiança'.

'WWWoautoelite.com.br Grupo Auto Elite 4P anos de credibilidade.. 9.. 4732746000
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Inscrições estão abertas
Vagas remanescentes são oportunidade para -ingresso
JARAGUÁ DO SUL /
GUA'RAMIRIM
,

Ainda .estã em tempo de

frequentar uma
- faculdade da

região no primeiro semestre
, de ,2010. Algumas das institui

ções recebem inscrições com o
.

objetivo de preencher as vagas
remanescentes, ou-seja, aquelas
que ficaram em aberto ou de

.

candidatos desistentes.
Na Unerj/PUC, o prazo encer

ra no próximo dia 9. O processo
.... seletivo de Verão oferece vagas
para 17 diferentes cursos de gra
duação e é realizado através de
análise do histórico escolar. As

.
inscrições são gratuitas e podem.

_ ser feitas pelo site www.unerj.br
ou rio setor de Serviço deAtendi
mento ao Estudante, no Bloco A
do campus universitário:

Devido à parceria 'com -a

PUC, a universidade passa a

ww��marista.org.br

oferecer em 2010 programas' de promove neste domingo, dia 17,
intercâmbio de professores e a prova de Vestibular 2010. O
de conteúdo, conexões em pes- teste está marcado para as 9h30
quisas, compartilhamento de e o candidato deve comparecer
bibliotecas, além de programas à unidade com 30 minutos' de
de mestrado e doutorado. antecedência, munido de cédula

A Faculdade Jangada tam- de identidade original e compro
bém disponibiliza vagas .rerna- vante de inscrição, além de ca

nescentes, Para se inscrever, o
"

neta esferográfica com tinta azul
candidato deve comparecer à Ou preta. Os candidatos que não

instituição para produzir uma puderem comparecer no dornin
redação, até o próximo dia 22, go também podem optar pelas
entre 9h e 20h. . provas agendadas. O processo

Já o grupo Uniasselvi/Fa- seletivo é constituído por uma.

meg, com unidade em Guara- prova objetiva com 20 questões
mirim, realiza até ·0 próximo de múltipla' escolha, sendo 10
dia 29, processo seletivo através de interpretação e 'lO de conhe
de análise do histórico escolar. cimentos gerais e atualidades,
São onze opções de. cursos e. as' além de uma redação'. -

.

análises são feitas de segunda a As aulas namaioria das uni-
sexta, das 13h30 às ,21h30. Aos dades estão programadas para
sábados, os atendimentos acon- iniciarem em fevereiro.
tecem das Bh às llh30.

E a Fatej, de Jaraguá do Sul,
-

DEBORA VOLPI

\

até o próximo

I

I

•

REDE MARISTA DE COlÉ'GIOS •

.

PRE�RAÇAO PAR_A TODAS AS PROVAS DA VIDA�
A Educação Marista deu shaw nos prfncfpals veetlbutarss
do Brasil. Os af,unllls aprovados são, uma prova de que
coutar com a qual[dade educacfonal de quem está presente
em mais de 70 paJs&s taz toda a ditarença� Se você. também
quer. garantir sua faga, venha para o Marista. E tenha UfTiJl I
preparação 'par� todas as provas dá. Vida.

COLÉGIO MARISTA 510 Luis - 3'371 0313
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Obras·terão. que ser refeitas
Cinco locáis que foram recuperados apresentam problemas
JAR�GUÁ DO SUL'

A promessa do Deinfra
(Departamento Estadual de
Infraestrutura) de entregar
até ontem,. 15 de janeiro, as

obras de reconstrução no Rio
Molha, ,Boa Vista, Estrada
Garibaldi Lado Pequeno e na

rua Wolfgang Weege (bairro'
Parque Malwee) foi quebrada.
E o pior: alguns pontos onde
,a recuperação já havia acon

tecido voltaram a apresentar
problemas nos últimos dias.
Com isso, os trabalhos que já
estavam atrasados precisarão
ser refeitos.
'_ De 'acordo com o secretário
de Reconstrução, Ingo Rabi,
pelo menos cinco locais estão

ness� situação. Na rua Wol

fgang Weege, as obras foram
concluídas em dezembro. Po

rém, na madrugada de ontem, a
terra voltou a deslizar. A Defesa'
Civil foi 'chamada pelos mora

dores e isolou a 'área que corria
maior risco de deslizamento.
Nenhuma casa nas proximida
des chegou a ser interditada.

Para o coordenador da De�
fesa Civil, Jair Alquini, o pro
blema foi ocasionado porque

PIERO RAGAZZI

o solo encharcou devido ao
'<16

excesso de chuvas nos últimos
dias.' "Certamente foi infiltra
çâo", disse. Porém, o secretá
rio Robl tem outra explicação
para o fato. "Eles (a Almeida e

Filho, responsável em executar
as obras), não fizeram o entalu
damento (corte do morro em

degraus) como deveria ser fei
to. Terminaram 80%, deixaram
de ladóos outros 20% e depois
fizeram a hidrossemeadura

(plantio de grama) para dizer'
. que estavà pronto", criticou.

,

No Rio Molha, faltou colo
car uma calha de drenagem de
aproximadamente 30 metros
e refazer um trecho do asfalto

que cedeu com as chuvas 'do
ano passado. "Não sei se foi es

quecido ou se eles fariam isso

,depois das férias. Acredito que
vai mais uns dez dias para ter
minar nesse ponto", comentou.

Ontem, Robl visitou todos
os locais que estão na lista de

reconstrução. Na segunda-feira, -

ele deve repassar um relatório
sobre a situação dos pontos ao

Deinfra e à Almeida e Filho.

DAIANE ZANGHELlNI Na madrugada de ontem, terra voltou a deslizar na rua Wolfgang Weege

o Correio Errou'
A foto publicada na página 5 do edição de ontem referente à.reportagem

sobre o deslizamento no bairro Santa lu�ia era de um morador do bairro Boa
Vista, correspondente à matéria seguinte, sobre as obras de reconstrução.

"

Prefeitura prevê que correções
I _

serão" concluídos em 30 dias "

Outros lo"cais que voltaram
a apresentar risco de desmoro
namento de terra são -a Estrada
Garibaldi Lado, Pequeno, São
Pedro e Rio da Luz. No Garibal
di, "uma" calha de drenagem nos

-fundos do barranco estragou
'com as chuvas dos últimos dias
e precisará ser refeita.

No São Pedro, a Prefeitura
avalia que será preciso desviar
uma nascente de água que está
causando infiltração e, com

isso, novos deslizamentos. A
'mesma situação acontece no

Rio da Luz, oride as obras tam
bém já terminaram. ''Acredito

que essas questões possam ser

corrigidas dentro de 30 dias",
·calculou.RobI. A Almeida e Fi

.Iho tem prazo até .17 de março
para terminar a reconstrução.

O engenheiro da empresa,
Emerson Duarte, disse que os

pontos que apresentaram pro:'
'blemas serão avaliados. Ele

afirmou desconhecer a falta de

instalação da calha no Rio Mo
lha. ''A única coisa que sei que
vamos ter que refazer é o aces

so a uma, residência, que foi
quebrado quando entramos
com as máquinas para traba
lhar no barranco", garantiu.

Sobre a Wolfgang Weege,
ele destaca que o projeto de

recuperação não previa en

taludamento, mas. apenas a

retirada da terra' que estava
solta e a hidrossemeadu
ra. "Vamos dar uma olhada,
mas Se precisar de entaluda
menta, será necessário uma

verba extra", avisou. Sobre
a nascente ,de água no São

: Pedro, Emerson disse que ela
foi descoberta em dezembro,
mas as chuvas impediram a

equipe de realizar a correção.
Ele também afirmou. não co-·

nhecer o problema da nascen
te no Rio da Luz.

o CORREIO DO POVODSÁBADO, 16 DE JANEIRO DE 2010

Equipe pode ir
para o Haiti
JARAGUÁ DO SUL

Pelo menos cinco bom
beiras voluntários da corpo
ração de Jaraguá do Sul estão

.

à disposição para participar
de uma possível força-tarefa
no Haiti. A Abvesc (Associa
ção dos Bombeiros Voluntá
rios de Santa Catarina) está
montando uma equipe de
pelo menos 20 socorristas
nas regiões do Norte Catari
nense, Alto Vale do Itajaí e

Oeste Catarinense.
Ontem, representantes

da Abvesc se" reuniram com.

a Defesa Civil do Estado

para avaliar se haverá aviões
do governo federal disponí-.

. .,..... (

veis para a missao, uma vez

que os voos comerciais para
.

o país estão cancelados. O
subcomandante dos Bom

.

beiras de Jaraguá do Sul,
Neilor Vincenzi,', disse que'
a definição deve acontecer

hoje ou amanhã. Se a mis
são for confirmada, o grupo
deverá permanecer. no local

por dez dias para auxiliar
no resgate de pes.soas presas
nos escombros.' "Pode ser

que o grupo vá ou não, tudo
depende de conseguir o trans
porte", explicou. -

Neilor explica que os cin
co bombeiros do município
que se alistaram têm cursos

internacionais de resgate em

altura e de salvamento em es

truturas colapsadas, domínio
dá língua espanhola e passa-

. porte. "Estamos de sobreavi
so, caso a missão se confirme
já reservamos suprimentos e

.

água para a equipe", disse.

"

v Jovem morre em

acidente de moto
.

Tiago Joel Gonçalves de Freitas, 17
anos, morreu na ma�rugadà de ontem

dépois que a motocicleta pilotada por
ele bateu contra o muro de uma caso

no rua louro Zimermonn, no centro de
Guaromirim. Segundo a Polícia Militar,
ele não tinha habilítoção e teria perdi
do o controle do veículo. Minutos antes
'do ocidente, o adolescente estava com

um grupo ,de amigos no pátio de um

posto de com·bustíveis e embarcou 'na

moto, que pertencia a um dos colegas.
O proprietário do veículo vai responder
termo circunstanciado.
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Empresa· confirma .. interesse
Walmart estuda possibilidade de abrirunidade do Big na cidade..

DIVULGAÇAO
"1'1,

.. ", � .....

:� ':Jii,,��Ji .M,". i .,'11 ;,;

NEGÓCIOS

JARAGUÁ DO SUL
,

As especulações sobre' a

abertura de uma loja da rede
Walmart Brasil, em Jaraguá do
Sul, podem se confirmar ainda
no início deste ano. A empre
sa, que atua no setor de ataca

do, varejo e clube de compras,
operando Com as bandeiras
Big Hipermercados, Wal-Mart,.
Hiper Bompreço, .Nacional,
Mercadorama, Bompreço, Todo
Dia, Maxxi e Sam's Club, deve
anunciar até o fim de fevereiro
o plano de investimentos para o

ano. De acordo corri a assesso
ria de imprensa da empresa, 6

planejamento deve incluir uma
atuação cada vez mais forte no .

mercado catarinense, "Temos'
14 lojas em Santa Catarina, sen-

- do que seis são da bandeira Big.

Marca confirma interesse em fortalecer presença no Estado e nõo descarta abertura de filial em Jaraguá

Em 2009, a rede investiu mais
de R$130 milhões no Estado
com a inauguração de seis no

vas lojas de supermercados e um

posto de combustíveis. Com isso,
.

geramos 630 empregos diretos e

outros 900 indiretos", destacou
com exclusividade ao O Correio
do Povo ontem a assessora de

[oinville e Blumenau.
Em dezembro de 2009, o

presidente do Walmart Brasil,
Héctor Núfiez, adiantou que
o plano de investimentos da

. empresa para 2QI0 em todo o

país deve girar em torno dos
R$ 2 bilhões, contra R$ 1,5 bi
lhão em 2009.

o CORREIO DO POVO lr.1Í
.

SÁBADO, 16 DE JANEIRO DE 2010 ..

Rio Cerro tem
alagamentos

A região do Rio Cerro t.e II
tem se transformado em uma

.

área industrial, com a instala
ção de diversas empresas na

localidade. Com isso, muitos
terrenos estão sendo aterra
dos para receber novas obras.
Porém,' essa transformação
da localidade vem causando

.- transtornos para a popula
ção. A principal preocupa
ção dos moradores é'com a

ocorrência de alagamentos.
''As empresas estão com

prando terrenos e aterrando.
Estamos tendo alagamentos
no bairro, como na última

segunda-feira, quando. mui
tas casas ficaram alagadas,
gerando problemas", afir

ma o presidente da Associa

ção de. Moradores, [urandír
Michels. Segundo o presiden
te, em breve. os. moradores
devem se reunir para discutir .

.

o assunto e a reclamação já foi
levada à Prefeitura.

.

imprensa da rede no Sul do país,
Thatiana Bueno.

.

Segundo ela, há interesse
. em fortalecer a marca em San
ta Catarina e a possibilidade
de' uma loja em Jaraguá do Sul
está sendo estudada. O grupo
"atua nas principais cidades do
Estado como Florianópolis,

VOCÊ PAGA
A- PRIMEIRA E
JÁ SAI DE MOTO
ZEROKM.

36x
SEM ENTRADA

R$234,2
Mod.09/09

Imagens meramente ilustrativas. As motocicletas produzidas pela Moto Traxx da Amazônia
• quilometragem desde que atendidas todas as infonmações contidas no manual do produto.
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MARIA BERNAR&ETE PUPO,
de 55, da área de recursos

humanos: o mercado está
prop(cl0 para aâmlssões
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16/11, deJ�rieiro' de 2010 II
•

rcas ara se

nos
Candidatos devem ser pontuais e ter

.ume boa comunicação para mostrar

segurança e clareza

NANY KIMIZUKA

É muito importante
saber se portar nos
processos seletivos para
conquistar a vaga
desejada. Os
recrutadores analisam o

currículo, a
pontualidade, o traje, a
postura, as respostas e o
interesse de cada
candidato. Por isso, vale
seguir as dicas de
especialistas para se dar

bem nas entrevistas de

emprego.
Segundo Reinaldo

Passadori,
especializado em

comunicação verbal, é
fundamental manter-se
cam uma aparência
saudável e elegante e

possuir uma boa

comunicação para se

apresentar com
segurança e clareza.
Outras sugestões são:

1'alanto & SUCESSO "

o seu gula profissional
"

EXPEDIENTE
• Coordenadora:

.

Patrícia Moraes
• Programação Visual:

Bianca C. Deretti
• Textos: Agência O Globo

• Comercialização:
O Correio do Povo

(47) 2106-1919

��. HÁ
fid: VAGAS

A Etima Etiquetas dispõe das
seguintes vagas:

• Assistente Administrativo
• Assistente de Vendas
• Auxiliar de Produção
• Recepcionista
Os interessados(as) devem comparecer na

recepção da empresa ou enviar currículo
para o e-mail: rh@etima.com.br

RUA OlíVIO DOMINGOS BRUGNAGO, 481
BAIRRO VILA NOVA· JARAGuA 00 SUl- se

FONE: 3501-2000

'-

ar

além de uma

linguagem direta, sem
uso de termos
desconhecidos ou

ultrapassados. Module
a voz para não falar
muito baixo nem muito

alto", aconselha.
Outra boa dica do

especialista é tentar
estabelecer um diálogo
com o entrevistador

para criar empatia e
.

despertar a simpatia do
mesmo: "Avalie a

I
-

situação e a expressão
do selecionador. Veja
se ele está disposto a

ouvir ou se tem pressa,
se é receptivo ou

fechado. Se perceber
que ele não está muito

aberto, fale apenas o

necessário para vender
a sua imagem e

experiência. "

Para acertar no traje, o
conselho é apostar em
peças clássicas, como
terno escuro, camisa

branca, gravata
discreta e sapato
escuro para o homem e

terninho na cor preta,
camisa branca ou azul
e sapato com salto de
até 5cm para a mulher.

•

rocessos se e IVOS

LEmonDE
J ' A D o R E C I T R o E.N

-

A Le Monde Citroén, expandindo suas atividades
em Santa Catarina, seleciona para início imediato,
profissional de ambos os sexos, com habilidades

na seguinte função:

Para esta e outras vagas, enviar currículo até
o dia 22/01/2010 para [h@lemonde.com.br

(indicar a vaga e cidade no "assuntol! do e-mail).

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1909 - Bairro Vila Lalau

Jaraguá do sul/se - Fone: (47) 3902 1800

ANDERSON PRADO/Ol·07-2008

REINALDO PASSADORI: "Avalie a situação e a expressão do selectcnador, veja se ele

está disposto a ouvir ou se tem pressa"

respeitar e manter o,
.

profissionalismo em

relação à empresa
anterior e à organização
em que deseja atuar e

demonstrar

comprometimento e

pró-atividade ao

selecíonador.
"Os principais cuidados
são: ser objetivo e

transparente nas ideias,
demonstrar

convergência entre

ações e palavras, ter em .

mente a ética como

princípio básico e não
falar mal dos

empregadores
anteriores", alerta.

Esclareça suas dúvidas

É comum cometer

gafes, como falar
demais e usar gfrias.
Portanto, de acordo
com Passadori, antes
de iniciar uma
entrevista é importante
perguntar ao
recrutador qual será o

tempo do processo
seletivo. "O importante
é usa r frases cu rtas,
claras e objetivas, com
começo, meio e fim,

SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Curso CH Período I
I
I

Inscrição 2� processo se/silvo até I

2100
I

Gestão da Tecnologia da Informação 13fO'!/2ü10 'J'JWliII.sc.senac.br I
I

Inicio das aulas: 01/02120 10 I
I
I
I

. Inscrição 2" processo. seletivo até I

Processos Gerenciais (not) 1700 I

13/0"1/2010 W\Nw.SC.senac,br I
I

Início das aulas: 01(02/2010 I

" I

Inscrição 2� processo seleüvo até
I

Processos Gerenciais (mat) 1700
I

13(01/2010 ''"'!ww.$C.senaC.Dr
I
I

Início das aulas: 01/02/2010
I
I

TÉCNICOS
-_._-_ ......._-------_._-- ______ ........__H___ '__u____,_

Técnico em Entermaoem 1806 1/212010

Técnico em Alimentos 1500 1/212010

Técnico em Securanca do Trabalho 1440 1/212010

Técnicas de Vendas 15 18/01 a 22/01/2010

Fotoorafia Dioita: 80 18/01 a 10/05/2010

Autocad 20 e 3D - Documentação e

Proieto 72 18/01 a 28/04/2010

Excel Avancado 30 19/01 a 23/02/2010

Solidworks.Básico 40 23/01 a 27/03/2010

Oratória I 15 30/01·820/02/2010

Matemática Financeira com HP 12C 24 30/01 a 06/03/2010

Boas Práticas em Manipulação de
Alimentos 20 30/01 a 27/02/2010

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

Gestão Comercial R$ 349,00 R$ _239,00
Gestão Pública sex noite e sáb manhã 2 anos R$ 349,00 R$ 239,00
Processos Gerenciais sex noite e sáb manhã 2,anos R$ 349,00 R$ 239,00
Secretariado sex noite e sáb manhã 2 anos R$ 349,00 R$ 239,00
Negócios Imobiliários sex noite e sáb manhã 2 anos R$ 349,00 R$ 239,00
Gestão Hospitalar sex noite e sáb manha 3 anos R$ 349,00 R$ 239,00

ter e qui noite 3 anos R$ 349,00 R$ 239,00
sex noite e sáb manha

Administração noturno 4 anos B R$ 559,00 R$ 319,00
Administração matutino 4 anos B R$ 559,00 R$ 319,00
Ciências Contábeis noturno 4 anos B R$ 559,00 R$ 2'69,00
Comércio Exterior noturno 2 anos T R$ 409,00 R$ 289,00
Gestão Financeira noturno 2 anos T R$ 409,00 R$ 289,00
Gestão da Produção noturno 3 anos T R$ 409,00 ' R$ 319,00

noturno 2 anos T R$ 409,00 R$ 289,00
noturno 2 anos T R$ 409,00 R$ 289,00

Recursos Humanos noturno 2 anos T R$ 409,00 R$ 269,00
Serviço Social sex e sáb 4 anos B R$ 325,00 R$ 215,00
Pedagogia sex e sáb 7 sem R$ 325,QO R$ 215,00

Obs. VaJor.esfncentivo at� 5° dia útil.

lnscriçôês: Secretariª da tnstituição - www:vestlbularas.br '

1'1101/2010

Néki Confecções Ltda.
Admite

ESTILISTA
Requisitos: Experiência Comprovada

Formação Superior
Disponibilidade para Viagens
Conhecimentos em informática

SUPERVISOR DE QUALIDADE
\

Requisitos: Experiência Comprovada
_ Formação Técnica

Conhecimentos Básicos em Informática

Interessados enviar currículo para Rh@nekiconfeccoes.com.br ou pelo fone (47) 3374-1135 com Rosania

carreira de talento

Gehrin
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OCIOS
Colaboradores q,ue sabem solucionar problemas estão na mira do mercado

Experiência éf q
grande diferencial no

mercado de trabalho e

nos .p r o c e s s o s de

promoção nas organiza
ções. E nesse quesito, os
profissionais com mais
de 40 anos têm vanta

gens. Além de uma boa
bagagem cultural, eles
são ,mais qualificados,
pró-ativos, pacientes,
equilibrados e possuem
uma ampla rede de
contatos (networking).

Estudo divulgado no

fim do ano passado. pelo
site de recrutamento
Curriculum (www.currtcu
lum.com.br) aponta que
mais de 183 mil profissio
nais acima de 40 anos,
cadastrados no portal,
estão empregados. E as

áreas que mais contra
tam colaboradores nessa

,
faixa etária são adminis
tração, civil, tecnologia,
educação e direito

(confira outros setores ao
lado).

A técnica em contabi
lidade Terezinha da Silva,
de 44 anos, ficou

desempregada por uma

década. Há um ano foi
c o n t r a t a d a c o rrr o

I

operadora de site da

Simpress, que atua no

segmento de impressão:
"Com esse - emprego, a,

minha vida começou
novamente."

"O segredo do
sucesso após os 40 é se

especializar", acredita
Prisciía Oliveira, de 43,
professora de pilates da
academia Pilates Studio
Fit. Segundo Carlos
Pimenta, de 42, diretor
de marketing da Festa,
de automação industrial,
o maior risco é cair na

zona de conforto. "É
preciso se manter

atualizado", fala o

engenheiro mecânico.
"Não basta ter

conhecimento, é preciso
superar desaf.ios", diz
Evaldo Alves, de 66,
professor de pós
graduação em economia
internacional da

Fundação Getúlio Vargas
(FGV). "Com a crise, as

empresas preferem
contratar profissionais
experientes", explica
Adriano José Meirinho,
diretor de marketing da
Catho Online, homepage

de currículos e empregos.
Para Maria Bernardete

,

Pupo, de 55, professora
de recursos humanos
(RH) do Centro
Universitário Fieo (Unifi
eo), o mercado está
propício para admissões.
Ela fez um estudo sobre a

contratação de profissio
nais maduros, que está no

NIANDANUF..NTOS [tA
EIVIPRE'GASnJDADE

livro "Empregabilidade
acima dos 40 anos"

(Editora Expressão eArte,
R$ 24). Na publicação há
os mandamentos da

empregabilidade nessa

faixa etária (veja ao lado).
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BOM RUA.CBONAMEN'rO n�TERPESSOAl 89%,
ENTUSIASMO f.. 'GOStO PElA CAftU1EJRA 84%
PRÓ�ATiVIDAOE 81%
'1GOUI;]lfD;,QU,H�) f.;M1I� w�#{'$umpr� 80%
CAPACIDADE DE OUVIR 75%
LlR .JORNAiS,p UVROS E r�'[V&S;AS 73%
IQUujB�IO EMOCIONAL 72%
flEXlllUOADE PARA MUDANÇAS 69%
ESP{Rrro Df. UDI5F.RANÇ/� 69%

-

lifOAPtAÇio ,4 EVOLUÇÃO DA INFO�tMÁt.CA 69%
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TERRENOS

I M. o B I L I R I A
'5Y73- SCHROEDER 105.000,ODM2 R$1.600.000,00
5928-ROO. DO ARROZ 166.DOO,DOM2.R$193.00D,OO
5924-TRES RIOS DO SUL 20.000,OOM2.
RS 250.000.00
5837-AGUA VERDE·14.700,OOM2- R$ 380.'000,00
5929 - HOOO\M DO ARROZ 372.000,OOM2 R$ 430.000,00
5972 - AGUA VERDE - 465,OOM� R$ 30.000,ao
5994 .. JGUA ESO. 525,80M2 R$11.0.000,OO
6011- GUARAMIRIM - 36D,00M? - AS 75.000,00
6092 .. ÁGUA VERDE -, 450,OOm2 - RS 90.000,00
6093·- AMIZADE .. 45D.OOM2 RES. VERSALHES-'
R$ 140.000,00

.

'6095 _. AGUA VERDE TERRENO C/ 465,OOM2 - RS
90.000,00

.

Á

MEN.EGOTTI
CREC! 550-J

IMOBILIÁ

'MENEGOTT,I w'ww.parcimoveis.com.br
e-mail: im·menegotti@parcimoveis ..com.br

3371·0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro LOCAÇÃO '

6082 - VILA LENZI - CASA'ALV. 4 DORM,
SALA, 2BWC. COPA/COZ, LAV, DESP, GAR.

R$130.000,OO

PROC. GOMESllE OLlVElRf\ 1320-
EDE IZABELA - o 1 SUiTE 1- 02 aTOS, SL, GOPA/COZ,
02 BWC, LAV, GAR.E SACADA CI CHURRASO. RS
800,00 +/·150,00 GaNO.
- RUA LEOPOLDO MANSKE, 52··· EDIF. DNA. ALZIRA·
01 SuíTE + 02 QTOS. SL, CaP/Cal, 8WC,LAV, GAR.
RS 700,00 +/·100,OOCONO.
,RUA BOV. JORGE LACERDA, 310-EO!F. STA,UJZIA-
01 SUITE, 01 aTO, SL, cop/cáz, BWC,LAV, SACADA

· C/CHU'�R. E BAR R$ 650 00 +1- 50.00COND.
- RUA CORONEL PROC. GÓMES DE OUVEIHA, 1320-
EDF. lZABELA - 01 SUiTE + 02 aTOS, SL, COPA/COZ,
02 BWC,LAV, GARE SACAM Cf CHURRASO. H$
1.100,00. +i- tOO,OO CaNO.

.

'" RUA NESON NASATO, EOr-: FEHRETTI- 02 aTOS, SL,
COP/COZ, BWC,LAV, BAR. R$ 580,00 +1- aO,DO
ÇOND.-

.

�iIú-�I.lA�m&t\��E, 23! -EDF:PARISI- 02 QTOS, Sl,
Cal, BWG. LAV, GAR. RS 460,00 + 50.00 CONO .

.. RIJA ,10AD BAPTISTA RUDOLF. 49 ' 02 OTOS, SL,
COZ, BWG, LAIJ; GAR. R$ 400,00 + 24,88 TAXA DE
AGUA
·RUA ARTHUR GUINTER, 220 Ç_O_N!LI:\JI!I1Zl\OJ_,_02

· OTOS, COZo BWC, LAV, Sl E GAR. R$ 500,00 +

100,00CONO

ª"�UI(l_RMº·'lI_LiilNN�\!!\[:·Çº5ª.l:5f:\T.tJrDv:\,-1'\ A AR I "TA L, 2 - E IE SPARTAKUS . Oi
SUITE, 02 'OTOS, SL. COZo BWC, LAV, GAR P/ 4
CARROS, PISCINA E ÀREA DE FESTA. Hli> 2.500,00
+/-140,00 CONO.
flUA JOSE KRAlJSE, 221 - EOIE BARCELONA - 01
SUITE, 010TO, SL,COZ, BWC, LAV, SACADA CI
GHURRAS(HGAR. B$ 580,00·/· 100,QOCONO. RLlA
ANTONIO F. DIEMON, 141· EDtF. TORRE DY LUNA -

02QTOS, Sl,COZ, BWC, LAV. SACADA CI CHUfIRASO.
EGAR. Hli>620.00 + 5.o,oocàND.
s.�g_I..!,lJ� -RUA JOSE NAHLOCH, 1849 . 02 010S,

· SL,COl, BWC, LAV E GAR. R$ 460,00
�81ml.Q_ç]�illI!�.wlCl:RUA 13 DE MAIO, N° 590

·

-EDIE MONT VERMONT - 01 SUITE, 010TO, SL,COZ,
BWC. LAV.SACADA Cf CHURR. E 02 GAR RS 780,00,
1-150,OOCOND
Ml6B!l.,l!i!).A_l�Ql,Ji.fl!)JL-RUA ADOLARATA DALRI
PRADI, 126. - 02QTOS, SL,COZ, BWC .. LAV E GAR. Rli>
560,00-.1-15,00 COND. '

BAIRRO VILA lENZI
:''RlKMiiRCllõ-tlARBI, 314'- 02 OTOS, SL, COl,
BWC, LAV, GAR R$ 400,00 + 40,00 COND.
- RIJA VICTOR ROZEMBERG, 384 - 01 SUITE, 02
aTOS, Sl,·COl. BWC, LAV, GAR. R$ 630,00 + 25,00
CONO..
ª81ftij.Q.1iG!.!ilY.!RD.J,' RUA JORGE BUHR, 336 - 02
aTOS, SL, coz. BWC. LAV. GAR. R$ 480.00 + 60,00
CaNO. . .

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA, RUA JOSÉ THEODORO
RiBEIRõ:-1õl':õ2-Q1'6�CSL, cozo BWC, 'LAV E GAR
R$570 00 + 15,00 COND.
BAIIi�-ºJl.J1,AflAI.L- RUA EUGENIO BERTOLDI. 218 .

02 aTOS, SL, Cal, BWC, UW E GAR. R$ 420,00 +

30,00 COND. .,.
»A'!!!!'Q_.t�tm!lAfil.lL·RUA ALFRED@ CARLOS
MAIEr4.137 -010TO. SL, COZo LAV, BWC, E GAR.
RS 450 00 + 50.00 CONO.
!!.l\lfl.RºII.E.!\_l\t�f!nN§_-RUA ADELAIDE TOfFOL, 766
.. LOT. CQRUPÂ .. 03 aTOS. SL, COZ, COPA, U\V, BWG
E GAR. R$ 3S0,OO + 30,00 CaNO.
!!I!.!'I�TI.-RUA MAL DEODORO nA FONSECA, 88
BAIRRO CENTRO .. 01 DTO, COZLAVEBWC,
R$310,:OO + 65,Oo.COND. .

-RUA JOSE PICOLLI, 512- BAIRRO ESTRADA NOVf, -

01 oro E COZ ,JUNTO. BWC. R$ 250.00 + 30,(1)
CaNO.
-RIJA ANTONIO PEORI. 14 - ILHA DA FIGUEIRA - 02
OTOS, COZ, LAV E BWC. H$ 350,00
-RUA CARLOS ZENKE, 224 • VILA RAU .' 01 aTO, COZ,
LAVEBWC. H$260,OO + Tf\.XAAGlIA
-RUA ClERONIMO CORREA, 55 ·-CEN'fRO·
GUARAMIHIM· Oi oro, COZ, U\V E BWC. R$450,OO
CASA GUARAMIRIM

·

-RUA OtANDA PETRY SATLER. 210-GUARAMIRIM ..

02 (lTOS, SALA, C02, BWC, LAV E GAR. R$450,QO •

TERRENO· RUA ,JOSE TI-IEODORO fl1BEIRO -ILHA DA
FIGUEIRA 30X60M2 R$1.000.00

.

$i\�&_çºM.�!!,Ç!i\J,,;,ç.ç,!'lJ1!º :..E!i()K!!\'Iº.!rI!i�l"Q.N!
.

ANTI(!O· RUA MARINA FRUTUOSO
· SAIAs:!.' E 3'·'ANOf.\li -SI\lA 10-38Ml .. R$ 410,00:·
SALA 15--34M2·R$340,OO

.

CASA�:l!�lh[(!J-'(jE.S1J3i\J}�,N[!!� .

• Ru" ÁTI MieM: DA SILVA, 514 - 02 aTOS, SL,
GOZ. LAV.�BWC., GAR. RS 300,00
- RUA JOAO MIGUEL DA SILVA. 514 - 03 QTOS, SL
COZo LAV., BWC.GAR. R$ 450,00 .

'
.

. .

��6�dbV�tfH�t�'i-I)�bM, 598'· 0201OS, SL, COZ:
BWC,LAVEGARR$480,OO

'

-RUA NOSSA SENHORA, 475 SEMI-MOBILIADA
020TOS, SI... co]BWC ,lAV E GAR, RS 650,00
p��a.BQ):ijf�•.!lJ,*�-P.N�!l!t; ,

-nuA RuO. Iv,lll>lI"It'f1L, 03, - 02 aTOS. SAL, COZ,
BWC, LAVEGAR R$ 380,00
- RUARI .. 013-tDT. SOUZA· 020TOS, SAL, COZ, BWC
E LAV. RS 300,00
-RUARI-013�lOT. SOUZA-020TOS, SAL, COZ, BWC
E LAV. R$ 42�,OO '

!!A.IB.fl.Q_I!.U. .R!P�J)j!_l>.!.!�. - RUA lINA WALZ
SCHWARZ. LDT. 52 .. 02 OTOS, SAL, COZ, BWC, LAV li.
GAR. R$ :180,00

•. '.

BAIRRO VILA LENZI -

:RlIA AFÕNSO NAGEL,65 -RESID. VIENA-173M2· 01
SUíTE + 02 oros. SL, COZ, BWC, LAV, ÁREA DE
FESTA E GAR R$1.1 00,00'

.

- RUA GUILHERME SCHMITT. 109,03 oros, SL, COl,
BWC, LAV. R$ 42000
- RuA EXP.ANTO�jIO CARLOS FERREiRA. 1328 • 03
OTOS, SL, COP. COZ, BWC ELAV:R$ 600,00 .

- RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 116-02 dTOS,
SL, COP'COl,BWC, LAVEGAR RS490,OO
BAIRRO CEliTRO - RUA VERA FISCHER. 40 - 01 aTO,
sCê'6z-:BwC�-LÃV E GAR. R$ 5.oÓ,OO· •

!I8!.!i!!'Q_lLllJut!\!.!.,.· RUA JOAO MORml, 65 • 04
aTOS, SL, COZ, BWC, lAV E GAR R$ 700,00
J!ffiRRO_,!GUA 99 ' RUA EMllIO OTTO AUGUSTO

, OLOEHBURGUE," 02 aTOS. SL, COZ, 8WC, LAV E
GAR. R$ 465,00
!!AlBIiQ_!tABmt, RUA ANDRE VITKOWSKI, 78 - 03
aTOS, SL COl, 02BWC, LAVEGAR. R$850,OO
!!A!fIBQ8.GYAJ!�!JP!;-HlJA THEREZITA MENEGOTTI
ROCHA,393 .. 0.1 SUITE, 020TOS, SL, COZ. BWC, LAV'
E GAR. R$1.200
!!.Al6BJ1�Z.E.B!!I�W!.tl.,RUA RICHARD PISKE, 115 .

04 OTOS,SL,COP. Cal, BWC, LAVEGAR R$ 700,00

6043 .. CZERNIEWIGl - SOBRADo '1 SUÍTE,
�1 DORM, 3 SALAS, COPNeOz, DEf� CHUR,
QUAO, ESPORT, ESCRtT, lAV, 5 VAGAS GAR,

PISCINA " fI$ 980.0QIl,OO

. 6034 - MANSO -, CHÁCARA CI
25.000,OOM2, 1 CASA C/4 DORM,SALA
TV, COPNGOZ, DEf� LAV, CHUR, 1 BWC, 2 .

GAR., + EDíCULA Gil DORM, 1 BWC, COZ, .

+·1 RANCHO - R$ 150.000,00

6037 - CENTRO - 1,474,OOIW
R$ 1,050.000;00

6089 - TRES RIOS DO NORTE - GASA
MISTA 2·DORM, SALA, GOPÁ/COZ, LAV,

BWC, GAR. - R$ 68.000,00

6068 ." JOÃO PESSOA ._ CASA ALV 1

SUíTE, 2 DORM, SALA, COPA, CO!!:,. lAV,
GAR, CH1JR - R$ 120.000,00 (ACEITA.

FINAC, BANCARIO)
---------------------------
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47'3275.9500
Plantão 9658-6786o

w

reendimentos Imobiliários Ltda. 5 www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou
..Shopping Breíthaupt -: sala 206

Ref. 1006 --
_

Vila' Lenz!
RES.NOVO
HORIZONTE -

Apto cf suíte
+ 2 quartos,
sala, cozinha,

. lavanderia,
sacada cf
chur., 2 vagas
garagem ..

Entrega em

abril/2010. A
partir
R$220.00o,Cio.

RESIDENCIAL REAL PARQUE - VILA NOVA .:_ Apartamentos
com suíte + dois quartos, sala, cozinha, sacada cl .

churrasqueira, bwc, área de serviço c/ sacada e garagem ..

Localização privilegiada. A partir de R$143.472,60 à vista.

Ref. 1002 - Edil. Vila Nova - Apartamento
com 3 quartos, banheiro, sala, cozinha,
lavanderia, garagem. R$125.000,00.

ReI. 1024 _

Centro _ Edit.
Erica _ apto 1

quarto,
.

banheiro,
sala, cozinha,
lavanderia,
garagem.
R$90.000,OO.
Excelente
localização.
Aceita
financiaTnento
bancário.

OPORTUNIDADE DO MÊS

Ref. 3003' - Centro
- Galpão de
3_01,00m2.
R$ 400.000,00 .

• Ref. 005 _ Figueira _

Sobrado com suíte (30m

etoset -t. 2 qtos, bwc .

social, sala de estar e

iantal� lavado, cozinha
.

. mobiliada, área de festas
e 2 garagens.
Acabamemo de primeira
linha-
R$ 400.000,00 (Aceita ,

financiamento bancário)
ReI. 0015 - Amizade _- Casa de 250m� cl suíte
master + 2 quartos, 2 garagens. Amplo terreno

.

de 3.795m7.. RS 650.000,00.

ReI. 002 - Rau - Casa com suite + quarto,
escritório, sala de estar/jantar, cozinha, área de

serviços. RS 195.000,00

ReI: 009 - Jaraguá Esquerdo - com suíte ·f 3
quartos, 2 bwcs, ampla cozinha com área de

testas, móveis sob medida - R$ 330.000,00

, R�f. 029 - São Luiz - Casa NOVA com

suíte cí closet + 2 quartos, 3 banheiros,
sala, cozinha, lavanderia, área de testa.

R$ 280.000,00 .

Ref. 2006 � Guaramirim Resid. Malibu - Terreno com 361 ,77m2 R$ 45.000,00
Ref. 2004 - Vila Rau -Terreno com 520m2 - R$ 98,.000,00
ReI. 2000 - Jaraguá Esquerdo - Terreno.c/371 ,00m2 c/ frente' de '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. 2001 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 578,30m2 no final da Av. ·Marechal Deodoro da Fonseca.

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

Ref. 4005 - Rio Cerro 11- Chácara com 165.000m2,
casa com 170 m2 estilo moderno e aconchegante. Suíte
+ 2 quartos, closet conjugado, instalação pi água

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

Ref. 2010 - Vila Lenzi - Terreno c/4.585,00mi,
c/ casa aprox. 150,00m2 R$ 500.000,00 TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

. .
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Plantão: 9135-8601

.' 3371-2357 www.parcim.oveis.com�br
vilson@parcimoveis�com.br

Cód. 117· CASA ALVENARIA, Bairro
Água Verde, cóm 180m2, Terreno cf
300m2, 1 suite mais 2 dormitórios,
amplo salão de festas, cozinha sob

medida. R$ 280.000,00. Aceita imóvel'
de menor valor

Cód. 244 - TERRENO com

3.334m2, Ilha da Figueira (em
frente a Indu�ák). R$ 250.000,00

R.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1201'
�

H ._" H.H •• ""H."••...•__ , , _H' "_""'H _"H' _"",,.,_,_,'''_ "_"'_ '_"'_''''''_''_ _ '''_ " _. "_'"_""__ '_."'HH,HH_ •• __ 'HH. "_ "_ "H" H' • __ 'H __ _ _ ,._ •. H __ ".H _ .,...' •••• H'_'_"_"_""'_" __ "_H H H '.
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Cód. 131 - CASA ALVENARIA,
Bairro Água Verde, com 160m2,

3 quartos sendo 1 suíte.
R$ 210.000,00. Legalizada para

. Financiamento.

Cód. 155 -. CASA GEMINADA
NOVA, Lot. Firenze, Bairro Chico
de Paulo, com 63m2, 2·quartos.
, R$ 110.000,00. Entrega Maio.

201 O.Leg(llizada para
Financiamento.

Cód. 106 - ÁGUA VERDE, Casa
em alvenaria, com 169m2: Salão

de festa com Piscina, 3
dormitarias, 1 banheiro e 2 vagas

de garagem. R$ 230�000·,00

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

60.000,00

CENl'RO: Apartamento no Ed.schiochet,
com i 14 m2, com piscina, 1 suíte mais 2

qormltórlos, R$ 800,00 +'Cond.

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

R$ 600,OÓ
.

.

Cád, 101 - CASA ALVENARIA,
Bairro Estrada Nová, com 140m2,

4 quartos. R$ 140.000,00.

'Gód. 125 .. CASA ALVENARIA,
Rua Bernardo Dornbusch,

Bairro Baependi, com 140m2,
Terreno com 377m2, 3

dormitórios. R$ 250.000,00

Cód. 503 - Apartamento no

Ed.schiochet, Gentro, com 1 �4 m2,
com piscina, 1 suíte mais 2
dormitórios. R$ 210.000,00

LOCAÇÃO:
. . .

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

Aparecida, R$ 35Q,OO.

·ILHA DA FIGUEIRA: Quitinete com 45m�, 2
.

. dormitorios, próximo MetalNox. R$ 380,00.

•

I ",..\
I �'?

'1 �,�
I ���

I BarraSul
1_ A imobiliária da Barra
I

,

i

REF. - 361 - B. 00 RtO CERRO - terreno cf381 ,50m2

'(14x27,50), R.. Marcos Valdir GiroUa, Lot Jardim da _

. Barra, lote n° 6S-R$ 80.0QO,00
BARRA 00 RIO CERRO -Terreno cf 477m2 (1.3,58.x
35,13) J6t. Girolla., Rua Camilo' Andrealta - R$
60.000,00

.

RE�-162-V. NOVA - terreno com 6.991,13m2 (29
xI28), R$ 450.0'00,00.
Ref. - 329 - BARRA DO RIO CERRO -terreno c/

544m2(i6x34}, R$ 75.000;00.
Ref. - 391 - BARRA DO' RIO CERRO - terreno c/

963,30m2 (24,7.0x39), R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Agência Jaraguá: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1698

(Em frente ao Registro de Imóveis)· www.lei.er.com.br

Agência Joinville: Rua Otto Boehm, 338 \
Centro • Tel: 47) 3025-2080 • www.base.imb.b�

\
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�
peJIo Sistema

de CoodomIiiniio -
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Preço de CUsto
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vendas@chaleimobiliana.corrl.br

Rua Reinoldo Rau, 58 - Centro - Jaraguã do Sul

3371-1500
��-

,
. .

.

'),

APENAS UMA UNIDADE!

Rua José Ersching, lateral da Av.
Marechal Deodoro da Fonseca,
Centro.

Apartamento TIPO com suíte �
.

dormitório amplo reversível (pode
ser transformado em dois

dormitórios), bwc social, sala de

estar/jantar, cozinha, area de

serviço, amplo varandão com

churrasqueira e uma vaga de

garagem (segunda vaga opcional),
com áreas estimadas de 145,OOm2
total e 90,OOm2 privativo - R$

.

127.744,32-- (CUSTO ESTIMADO

pelo Condomínio sem
Acabamento).

'.i
..

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

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

dois dormitórios), bwc social, sala de
estar/jantar, cozinha, área de serviço, sacada
com churrasqueira e uma vaga de garagem,
com áreas de 135,09m2 total e 87,66m2
privativo - R$ 127.588,56 dividido em 22
Parcelas - CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio
sem Acabamento).

Apartamento TIPO 02 com dois dormitórios,
bwc social, sala de estar/jantar, cozinha, área
de serviço, sacada com churrasqueira e uma

vaga de garagem, com áreas de 119,29m2
total e 76,06m2 privativo - R$ 112.665,96
dividido em 22 Parcelas - (CUSTO ESTIMADO
pelo Condomínio se�. Acabamento).

•

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

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

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

_

129.557,34 dividido em 24 Parcelas -(CUSTO
. ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento).
Apartamentos TIPO 02 com dois dormitórios, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha, área de

serviço, sacada com churrasqueira e duas vagas de
garagem, com áreas de 120,95m2 total e 75,OOm2

,

privativo - R$ 102.2?2,02 dividido em 24 Parcelas -

(CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem
Acabamento). "

-

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nO 1331, Centro.
,

Apartamento TIPO 01 com 1 dormitório (suíte), kítchen, área de

serviço, estar/jantar e uma vaga de garagem (segunda vaga
opcional), com áreas estimadas de 75m2 total e 40,75m2

privativo - R$ 85.932,75 - (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio.
sem Acabamento).

Apartamento TIPO 02 com 1 dormitórjo (suíte), kitchen, área de
serviço, estar/jantar e uma vaga de garagem (segunda vaga
opcional), com áreas estimadas de 69m2 total e 36,90m2

privativo - R$ 79.618,15 - (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio
sem Acabamento).

. ENTREGA EM 2010 I

Rua 181- Emíl Burow esquina com a Rua 459 - Severino
dos Santos Júnior, ao lado do n° 272, Centro.

Apartamento TIPO PENTHOUSE com Suíte Mester, Closet
e Varanda; Suíte 2 com Sacada (ou Dormitório.Z com

Sacada e Bwc Social); Dormltóno 3 com Varanda: Home
theater com Varanda (ou Dormitório 4 com Varanda);
Lavabo: Hall Social; livíng (Salas de Estar e Jantar);

Cozinha e Área de Serviço; Sacada com Churrasqueira e

duas vagas de estacionamento. com áreasestlmadas de

270,OOm2 total e 149,OOm2 privativo - R$ 265.437,OQ
(CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento),

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

1
J
J

,

!
1
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Rua Guilherme' Dancker, 161 • Sala 3

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

,

'

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 479107.1988

Empreendimentos lmobitiários atendimento@megaempreendimentos.com

Entrada de R$ 7·mil e
saldo em 100 parcelas
direto com a construtora.
Excelente localização,

"

acesso asfaltado, próximo
a escola, creches, posto
de-combustível e mercado .

. ;' -�
-

-

Próx ao Angeloni Novo
Apartamento Novo pronto pI
morar -1 suíte, 2 quartos, sala
em dois ambientes, banheiro
social, cozinha, área de
serviço e 1 vaga de garagem
privativa. Amplo apto com _

95,33m2 de área privativa.

Casa localizada naVila Rau, com área de
180m2, sendo 1 suite, 2 quartos, sala de estar
com lareira, sala de jantar, bamelro social, ,

cozinha, depósito,-lavanderia, área de festas com -

churrasqueira, garagem para 2 carros, portão
eletrônico. Terreno com área de 450m2.

OPORTUNIDADE!
\",

SALA '

COMERCIAL
Térrea com vitrine -

Excelente sala
comercial próxima
ao Hpspital Jaragu'á.
Aceita parcelamento

em 50 meses.

Residencial B,arcelona - Vila Nova -

Apartamento Novo contendo 1 suite, 2 quartos,
sacada com churrasqueira e 2 vagas de
garagem. R$ 165.000,00

1
\
I

I
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- Edifício com elevador e salã� ?e le�tas . I
- Apartamentos de 1 ou 2 dormitórios I
--Sala de estar e jantar

; I

·1
.

!
- Sacada com churrasqueira -

.

,

.. \ t- Cozinha e área de serviço \ II I
- Garaqem .

\
.

�
- Financiamento direto com a construtora' .

'\
UTILIZE SEU FGTS!!!

.

- -.",.: -

,\
."

'

LNVL".' 'S""'T'A JrA vo S'UU'" Fi'U'"""'T'TTDOI"

., .'
f

�
:' .l.'LJ..- f'rI. .l·"y·�i : � ; .,." ,

..
'

,i i

� VA: .,'.

�.
.

Localiz���o:
,

Av. Prefeito Waldemar Grubba .

.Jlpartamentos.

.

apartir de
PLANTÃO

'

CE VF!'IDAS NO LOI:;Al

:->;.;-> �
�

� ,'{ ;<,' �

-;
o
'"

8.
s /ii ó

Rua 294..J N O>
NN '" '"OI "N o:: ::l

til o::
"
o::

1
I

..

6

1
t

1
f .

•
. .:l.

I I
I
I

I

I- I

.
- p}antá.oc;. \

47 ..:;055-0073 I 4799.73-Is020
K:u �t:i\1»� mNOW"" �. - �b 4D - Cmtf'4P

J�"fiif� d€il Sul �, se�,�:dui.�w��q���tOO1l..imt
wl.rw�ep2JjJifKJ$..com.br

Execução:

������.
Vendas Exclusivas:

I

. ",
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Entrada+pafcelamento .dIreto com a ,construtora e

Financiamento Habitacional
A partir de RS 95.060,00

, .

RESIDENCIAIS

,

'

LOCAÇÃO

CASAS
,

• COO 403 - VIEIRAS - PRÓXIMO WEG II. Casa cercada, com sala, 2 dormitórios,
banheiro, coziníía� lavanderia, quintal. R$420,OO
• COO 416 - CENTRO - Casa c/ sala, 2 dormitórios, banheiro, cozinha, lavanderia,
garagem. R$580!OO,
• VILA LENZI - Excelente apartamento 1 a locação, sala, suite + 1 quarto, banheiro
social, sacada com churrasqueira, vaga de garagem coberta. R$600,OO
• COO 417 � CENTRO

- CASA (RESIDENCIAL ou COMERCIAL), com aproximadamente
280m2- com sala grande, 4 d,ormitórios (sendo 1 suite), banheiro, cozinha,lavanderia,
varanda que circunda toda a casa, garagem para 4 carros. R$1.800,OO.

APARTAMENTOS
• COO 409 - VILA NOVA - MOBILIADO. Excel,ente apartamento com sala; 2 dormitórios;
banheiro, cozinha, lavanderia, garagem, �$850,OO.
COMERCIAIS
SALAS COMERCIAIS
• COO 414 - VILA LENZI- Salas comerciais, frente de rua, 45m2 com banheiro, R$500,OO
cada.
• FIRENZE - casa de 2 quartos, sala, banheiro, cozinha" quintal grande, R$580,00.
• MARCADO CENTER - Excelentes salas para locação de 47m2 a 308m2, Consulte-nos!
• SALAS COMERCIAIS- dentro de Posto de Gasolina. Consulte-nos!

.

•GALPÃO �O CENTRO· RuaMarina Frutuoso, 300m2• R$1.500,00.
• COO 413 _- CENTRO - Em frente ao Terminal Rodoviário. Excelente sala comercial com

aproximadamente 100m2, com sala anexa ebanheiro.. Possibilídade de anexar ao aluguel
estacíonameeto � depósito. Temos 3 salas - R$2.800,OO (cada).
� COO 410 - CENTRO - Av. Marechal Deodoro da Fonseca esquina cf Marina Frutuoso.

Excelente Imóvel comercial dividida em 5 salas c/ 2 banheiros, cozinha e despensa,
estacionamento. R$3.500,OO .

• COO 404 - CENTRO· próximo TERMINAL RODOVIÁRIO. Excelente imóvel comercial com
aproximadamente 400m2 divididos em 6 salas com 3 banheiros, ampla varanda na frente e nos

fundos, cozinha e despensa. Possibilidade anexar ao aluguel estacionamento para

aproximadamente zncarros no local. R$4.500,OO .

TERRENOS
• COO 415 - BARRA DO RIO CERRO· Terreno 612m2 de esquina, R$1.400,00.
• CENTRO - próximo ao BESC, 800m2• valorR$1.1 00,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ReI. 1056- Casa no Bairro Ilha da
Figueira, com 5 quartos; bwc, sala
de estar! jantar, cozinha, área de

servço, garagem. Preço R$
21' 5.000!OO

.

Ref. 1052- Casa nó Bairro Amizade,
Com 1 suíte, 2 quartos, bwc social,
sala de estar, ja[ltar, cozinha, área de

serviço, depósjto, çhurrasquelra,
garagem, Preço R$ 249.000,00'

,

Ref 1064 • Casa no Bairro Três Rios do Sul, com 1
suite, '2 quartos, bwc soçjat, sala de estar, cotinha
com armários, área de servlço, gfiragem p'�ra 2

, câ(f.Gs; Pr�ço R$ 2W.O�O,(lO:

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

Cj{ECI ÜU420

,

IMOVEIS o CORREIO DO POVO'mFIM-DE-SEMANAi 16/17 DE JANEIRO DE 2010

3370·11221
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimoveis.com.br
Ofertas válidas até a data de 19/01/10

ReI. 2060- Apto no Centro, Res.
Marajó, com 2 Quartos, bwo, sala de

estar, sacada, cozinha, área de

serviço, 1 vaga de.garagem.
"-

r :,,, ':,.. ", J,f;Pr�9� R$1�d3.000'209

Ref. 2059- Apto no Bairro Amizade
com, 2 Quartos, bwc mobiliado, saía de

estar, sacada com churrasqueira,
cozinha mobiliada, área de serviço COm

arms ias 1 vaga de garagem.
O.ooo,og,�

V"w� -::r��to ...
7l6����do ��� I
Rua 28 de Aqosto, 728 - Guaramirim 47. 3373 - 1905

.
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IMÓVEIS
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003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.2G8,OOm? , ,................... . : R$ GOO.OOO,OO
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325.00m;! . , , .. , , , .. , . , , , , , R$ 52.000,00
047 - Schroeder - terreno com 36(l,OOm2. , , "., , ", .. , ,.

'
.. R$ 55,000,00

049-Schroeder-terreno com 2.149,37m2 : RS 33,000,00
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8,105,75m'! , : .. , •. , .. , , . , .. , , . , , .. , , .. , R$ .200.000,00·
076 -'Amizad�, terrenos -Itacolumi II a partir de , .. "." .. , .. , , , .. , .. , .. " .. , , , R$ 79.380,00
086 -Amizade, terreno com 505,00m2 , ...•••••.•••.•••.•...•.••••••• : .- RS 79,350,00
089-Amizade, terreno CHAMP,S ElYSÉE com 420,39mz " . , , R$ 132.000,50

, 109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m?'· (ótimo pi indústria) ..................•..... , . , , , , .•..... , R$ 330.000,00.

127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375,00m2 . , ...•....••...•...•.•....••• , •.••.••••••.•...••..•.. R$ 28.000.00

Www.deocarimoveis..com.br· 050 - Schroeder � casa cf 79,80m? e terreno ;/500,00m< : " " R$ 140.000,00
.

. 156- Chico de Paulo; terreno com.1.141,34m .. " .. "., , .. " , , , " .. , .. " .. , .. R$150.000,00

CORRETOR
.

.

,

DE IMOVEIS

TEl.3370-6624 I 91 02-�299

- 10 erro • casa e ma eira com . m' e erreno com . . . . . . . . . . . , ... , ..

022 - Vila Lenzi, sobrado eorn 166,78m? e terreno com 302,20m:!. . , . R$190.000,00
027 - Santo Antonio, casa de alvenana 128,00m;! e terreno de 360,72m:/.. aceita apto como pgto ..... , .... , ..... , . R$110.000,00 -

025 - Sctlroeder. casa de alvenaria com 108,OOm� e terreno com 1.230,00rn2.••..•.•.•...•.••.• , •..•..••.••..•. R$ 230.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,00rn'! e terreno c/329,00m2 , .. , .•. , , , , . • . . • . . • • . .. . .•..•.. , .. R$ 200,000,00
048 - Schroeder - casa com 1 00,00m2 e terreno 'com 22.955,80m�. . ,.". ., .. , •. "., ... , ...... .' .. "., R$ 280,000.00
050 - scnroecer - casa com 79,00mz e terreno com 500,00m2.. . • • . •• . .'..••.•••.••••••.•... R� 140,000,00
055 - Nereu Ramos - casa de alvenaria cf 203,40012 e terreno cf 1·.364,00m� , , .. , , .. , .. , R$ 285.000,00
080 - Vila Lenzi, Sobrado c/258,00m' e terreno cl área 418, 12m2• aceita apto de (-)valor, casa ou terreno .. , ... , , . , , . , R$ 310,000,00
129- Ribeirão Grande do Norte. casa de alv. cf 80,00m2 e terreno c/60i,50m2 ..•... : ......•....•.•...•.••.•••.. R$ 90,000,00
031 -Ilha da Fi(lucira, casa de alvo c/132,00m2 e uma d e mad, de 60,00m2 c! terreno de 525,OOm2 R$ 170.000,00
136 - Rau. geminado em. alvenaria com 199,OOm2. . .. , .. "... . , .. , , , •. ,. .,. R$ 250.000,00.
153. - Vieiras - Sobrado com 220,00012 e terreno com 450,OOmz. (aceita proposta) , , , , .. , •. , R$ l70.000,-OO
154 - Schroeder. casa de alvenaria com 50,OOm;� f) terreno com 450,00ru' , R$ 80.000,00

. 159 -Praia do Ervino, casa de alvef@ria com 100,001n2 e.terreno com 300.DOm') , .. , .-:. , , RS' 40.000,00
165 - Schroedet casa de alv. e/63,00012 e terreno c/450,00m2. (aceita terreno como torma de pgto) , .. , . . . . . . . . .. . R$ 90.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00rn;! e terreno com 2.033,45m? , .. , ....•....... RS 1.50.000,00

'/!I!i!!limrfl:ii'ii!flllli:7I!1fIIlllili7'llíWI'r'll'ffnmrmHI""if.·1'111Iff!1!IJmil•.1iIfi,'�11IrlnIhWqf!!m.lP!�11,m;'lf/W�lIJmIIlUUl/I!IfIUn!'''lllnlhmnlll1!i!!UlUI/IHnifjlíl/l"l\ml'''l!1mU/IIIII!�mp!llll/�I�/Jmql.''i'mlml··'!Ii'I·:P,i1ilIfIfltm!U!ill!Jf."fnJ1l'·I·limllllll/!wmIW�1Illllimlfflililllilll"1Í;1iII!!Imilil;)iif'JII!I!i!!�IffIrlU!J. 1111�ffIJld�lm ,Wlllfll . !lIi�!i!fIJ/!I ,ii!il!l,lI"", m""IIIlWhw"wm@/&;dlll/i/li!JIlllióillllmmlIllWiml ,mi.d/$, JlIIlfflli,WJmlllll. I JI!"II01!1J"i�Wlill�",!WllllfI:11o !, ,j/, II!. "lJIimmlU/llfml�IJ�m"Ullill,Jljlllllil limlmlí")!IfI,Wllh!#!�

026 - Sa'nto Antonio, com área de 475.650,00m2 ..••...... " .• .' ...•..•...•..•......•... , .. , R$ 380.000,00
030 - Santo Antol1io, cl casa de alv, rancho, lagoa, cl área de 175.000,00rn2. aceita imóvel de menor valor. , .. , , .. , R$ 380.000,00
038 - Rio Cerro com área de 175.000,OOm2 , .. , .. , , .. , , . . . , , .. , .. , , • � R$·175.000,00
163 - Guàramirim - cf casa de alvenaria, área de testa; pastagem, lagoas ... c! área de 126,600,OOm2 .•••••••• " .••..• R$ 640.000,00
043 - Ribeirão Grande do Norte com área de 22.000,00m? , .. , , .. , , . , , , , . . . . . . , .. , R$. 80.DOO,00
044 - Nereu Ramos, cf área de 60.00Q,00mz, cf casa, área de festas, rancho, lagoas,. , , , . . . . . . . . . , , , . R$ 400.000,00
061 - João Pessoa, casa de alv. cf 32"T,23m2, edícula. çacnoera, lagoa, e terreno 9/ 190,600,00ni? '

, .. R$ 650.000.00
120 -Jaraguá 84 - eorn área aproximada de 7.500,00m2, com casa mista, lagoa., , ,; ..

' : '," R$ 90.0QO.OO

m"V/(llifIl,q'fffjIII,lI!i!lI!W��I"I�i!iI!Ii,��i1"Iu,ll1m!U/III'iiliflilimt�Uiillll'ílliJiiiflim,!1lI11J1IiI!l!i!!i·.m�mIJlOlIDqllmll!i�l!IJlrirlJ!!l!ill·�mdjl'l!iliiH!.1m1MIIWr"'�.I!llllii/il/llíllm'''"�Ulii�'1!'''lII!!i!iihitilflJlj�.11!1li!YI,"1II.!i!flJ/I!l!i!!qflli!�llrmlff!p!IImml�í11111,7t'W�ii1#ii",l!I"Jif)ql, "",��IIII/J!Ii!!IiifI�WHL' lii1lfiJ1ifi/III/jJfj, iiJ1!JII!Jf!&i!iI!I;)ffi!'dIlNili1!/f}!, RJfíi,.�JI IWIi'. ",dnIhWm&WUl! ,1.lU/IIflililiPl!Jidlflll,,, it�k'lIffi!'JII!j,,;I�Iff!Uq ,l!;WIU/II/H/b'üb1lJi �1i"l",ffi!'J/í!IIlJIiiMi,W YIiJil/J)I" Jb1I11Hi!!I!i!!I!IliiII.q{ki�,. mfll!il/;�iJIJlcil/ldIUH
Rio Molha '

" R$ 450,00
Barra do Rio'cerro'-sala comercial.., , •...•. , , .. , .. " .. "., , ,., ...•.. , " R$ 350,00
sarra do Rio Cerro - sala comercial. . . . . . .. . " .. , .. , , .. , .. " , , .. ,.;" .. , .. ,. R$ 660,00
Centro - apartamento .. , ..............................••....•...........•...................•..... R$ 600,00
Vila lalilU - apartamento, . : .•................................. , ,

.......•................
, R$ 580.00

INVESTIMENTOS.
.

'fiIlil' 'lili!WlII!iIll!i1V�!r';i!I:'JI,IIIf1íI'IOif!II!iIIr,jJjl��W!li!i!i!"ril!.dI'i11lgg/IIiCfl'I,'liiiI�lfU/lII''"ln�!lf#I\7!!t'ml'lffnPlI1lIWllí�llI�i!I"11�HYUlim[�IWIOl!lJWIi,WkY,�1I11U/111p.!!!IIUmf!i//!""!III!II��II!/I�)j,�Yll1ii!iln'"ffI�J!fi!II!i!JYqp,I,J!�'.;1!lfl!IIiI,lml"u'!m.WWIIH!IU/!II.Wi!li��I"!,rílim,!!tNMfl!U/1ill,ilJI�,",,"IM:IIiI,líiilllllli!!/!'IiIIf.,�'ít,'1,,,,�'m1:'II!.lillml,M,,,,�dil!lIIl; 1�11!1!lI!iIldl!illUI!ui$lilhJIUIII�UI;,Wqnm!)l,4/i'lifffm8W,qm1/lliqjjflllUl!lillI..illl,IfIU/llllliljl.mlilh'�m,qllj/ljiUMlii#I�:m"II!iI!i!flJ/illl,IIIIIIII!iII&I.:!JIWjl/'1I'illllilIfldm IimlUh/lmq{fllHiilJli

021 - SChoreder, sitio com casa

mista e terreno com

16.007,OOm2 - R$130.000,00

II" I:J I 'j"n '1;IIttI .. I ,I ,

':' CaMPU·IENDE ,-IIUII. FIZ DOEUMEN'I�IO IM0811.11111· R: Guillierme Weege, I" - Edifício Bergamo - Eenlro
II) I I I ',ii 1,1'1 ,I I I li I ,I c " I I

004 - Nereu Ramos casa da
alvenaria com 100,OOm2 e

edícula, com terreno de
360,OOm2.R$150.00000..

020 - Três Rios do Sul - casa de
madeira com 110,00m2 e terreno
com 420.00m2 R$ 93.000,00

060 .- Schroeder, terreno com

--20.000,OOm2 - R$ 80.QOO,OO.

dormitórios,
um banheiro,
ambiente para
duas salas,
cozinha, .

lavanderia,
uma vaga de

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

JOÃO PESSOA - Loteamento Marajoara
- RESIDENCIAL VILLAGE - Aptos. cl
dois dormitórios, bwc, sala, cozinha,
lavanderia, sacada cl churrasqueira e'
uma vaga de garagem. R$ 95,000,00.

VILA LENZI • Apartamentos com suíte mais
um dormitório. Valor R$ 113,000,00.

Apartamentos com dois dormitório. Valor R$
106.000,00. Entrega prevista para 09/2010.

240.:.. João Pessoa, casa de alv. cf
área de 119,33m?' e terreno cf
513,44m2 aceita flnanc. bancário.
R$150.000,00

. ,

063 -: Ner8u Ramos, casa mista
com 144,OOm2 e terreno com

760,OOm2. Aceita imóvel em
Corupá R$ 1oo.obo,oO

088 - Jaraguá Esquerdo, terreno
com 580,OOrp2. R$ 65.000,00

. -

.www.schellercorretordeimoveis.com.br

170-Czerniewicz- com 93;OOm2
de área privativa R$150.000,OO

""""__._""''''', ..... '''._..:.__,_�'''''''''''�,_..."''''''''UU,_'''''''*''"'_''''''''''' I";_'_H''''H'''_'_':''__�'''''' �''''''''''' ' ''�"''''_'__'''U_�''' '''__''''.__ '"

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

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

! festas, garagem pi dois carros e.

1 despensa. R$ 417.000;00.
.. .. L .. _. , .., _

AMIZADE -

RESIDENCIAL
JULIANA - Apto.
nO 403 - Suíte mais
dois dormitórios,

.
sala de estar e janta,
bwc soíal, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueria
e urna vaga de

garagem.
R$152,000,OO

AMIZADE - LOTEAMENTO
ITACOlOMl1I - 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$ 295.000,00.

JARAGI1A ESQUERDO - Casa com suíte mais
03 dormitórios, bwc social, sala de jantar e
estar, cozinha, lavanderia, Churrasqueira,

iavabo e garagem nos fundos. Metragem da
casa: 193,OOm2 Metragem do

.

terreno:409,50m2 R$ 320.000,00 .

_ ....� ......NI""","''''/<Uo_'''__��,_
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WS Imóveis agora com

consultoria "HabitacionaU
Facilitamos seu processo
de financiamento pelá
Caixa Econêmica Feder�I,!�

www.imobiliariaws.com·lJr I' venda�@imobiliariaws.com.br.·
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim (47) 373·34

j

3373·

Financiamentos

C�,'M,UlAwIm/i'•.IiHJÍHlKljll_
-

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Ref 165· tJaoanal do Sul! Guaralilirim'Casa"
nova 9Q.15m2 e terreno 360fJ'i$, com 01 quarto,

1 sLiíte, banheito seóial ,. garagem, qozioha é

" sala 1il$120.bOO.OO "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• 1 suíte + 2 .quartos;
• Sacada comchurrasqueira;
• Porcelanato;

, .

-. Area de festas com piscina;
.

I

• Hall de entrada decorado;
• 2a vaga de garagem opcional;

[VILA
-----�

(NOVA
f f{liartos

�J�I:'�'::�P'ort!

hnrraso.
elevadores

vagas

Ideg,mlg.t�m.

!
t..,._"._��_,_ ......�..,._�

r-'--l,. .

1 I

f
I

I I

I
! I

\

CENTRO· Res, MonteOlimpo r 1Al\'IIZADE _ e;c>minadnwtn "10(1",'

�UHe_ t 2. qtos ou 1 SUíte," 1 qto! I de área úHt 1 suite, 2 quartos, 2
Sacada com churrasqueira. 'Ivdgas de gar'lgTm.

1 I
___......: . __..._._ .._.__ .... ._ ........ , c.. _ .. _ ... _ .. _._ .. _ .. _ ... ..... .. ._ ......._._ ..

I

I
I'
I
j JARAGU,\ ')tI-2ljUMiM, sacada
I C'/ cherrasqueira Cl.!.l soem sacada,

jH.�(����=,.:.������,:?_:"���"��(�.�:���_1

CFUCO DE Pl\ULO· 1 suíte + Z

quartos, ou 2 quartos, sacad,lcf
churrasqueira, garagem

com m(,zanÍTIo,s,lla df.' estar e

,i,mtar, Todos serviços de umtlat,
,.._'H.... " .......H_U_..._._:..,_,_" ,... •• _fl

"I
!

I J I

I RH1MOUIA .. 2'luJ!tos,'"lIade II Bi\EI'ENDl-l'luMiN(..:mn"!lI l"'Mr,' j�llt<lt, IV, �/J��ál. ',lc.ld" I I
Sf'm 'uÍ!(',f; Alhpld g,lf:,rdCl com iL (�O��.� ..���:�:�q�\����,_I,�V���d�.:�

......
j t ,_��r�,I�C�l..�I,�I����l:� . J

1
I
I 1

II
I VILA NOVA ... suite 2 'ltl,nt(lS, II drureasqueira tng-Jio !lleI1ha ..

! sub .. ;,;{)J(l (."1,)11\ l.HÔmê, "iítilo ctlIn5./!Tll,1
1....... . _ __ __ ..1

suíte

Isacada
com

.churrasq .1vaga de

g'�:��:��I:J

I
I
.1 ;'-"(1\')\ P,RAstu /\ . 5U1t(· .. 2 quartos, I
I,\r�a c1., o<'lví\;lI <:<Jlr. �;d(""dd,. sacada

I
_ !..��:II::�::::�:�:I..�:�.�:..���=�) U��llH .......__,

........1
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AMIZADE
Lindo Sobrado com 112m2
- 1 suite e mais 2 quartos;
wc social; sala de estar e

jantar; coz; lavand e lavabo.
Rua asfaltada.

Entrega abril de 2010.
A partir de R$ 175.000,00

Tr: 9988-3326
9219-2280

Vale a pena conhecer.

alv., 2 qts lavanderia, sala, co
zinha , banheiro e garagem, R$
58,000.00, aceita troca por imó
vel dé maior valor. Tr. 3274.8844
CRECI2716J

JOÃO
..
PESSOA - Vende-se, 3

qts, R$ 70.000,00. Tr. 32732356
! 84651737
JOAO PESSOA - Vende-se, alv.,
1 qto, lavanderia, sala, cozinha,
bwc, garageni, R$ 58.000,00
aceita troca por imóvel de maior
valor. Tr. 3274.8844 - CRECI/SC
2716J

. PiÇARRAS - vende-se, prox ao

fórum, ou troca-se por imóvel

em. Jaraguá do' Sul. Tr: 9975-
3090 ou 3371-1243 c! César.

PiÇARRAS -Vende-se, 120 m2,
R$ 70.000,00. Tr. 3275-0560.

RAU - Vende-se, mista, 3 qts,
com escritura, R$ 55.000;00. Tr.
33716069 CRECI11831

, RIO DA LUZ - Vende-se, 2 qts,
1 bwc, c! edícula, prox. a Ceval,
R$ 85.000,00. Tr. 3370-6370 -

8433-0377 - 8447-0376

SANTO ANTONIO - Vende-se,
Joinville, alv. R$ 40 000,00,
aceito carro nó negócio. ir: .

3372-1617.

SÃO LUIS - ,Vende-se, mista,
84m2 em alv. e 46m2 em ma

deira , forro pve, murada e cer

cada, 2 salas
I
3 qts.Sob Terreno

Escriturado c! área de 722m2
R$120,000,00. Tr. 3274.8844 �
CRECI/SC 2716J

TRÊS RIOS DO SUL - Vende-se,
alvenaria, 2 qts, banheiro, sala
de estar c! cozinha integrada,'
lavanderia, gesso, piso lamina
do de madeira. Tr. 3274.8844
-CRECI 2716J

• APARTAMENTOS
I

AMIZADE - Vende-se, 3 qtos, c!
qaraqern, Tr: 3276-3321.

BARRA DO RIO CERRO'- Vende
se, 2 qts, 1, bwc, c! churrasquei
ra, R$ 115.000,00. Tr. 3370-
6370 - 8433-0377 - 8447-0376

CENTENÁRIO - Vende-se, 'prox.
a WEG, 70m2, 2 qts, sala de

,

estar, sala de jantar, cozinha,
lavanderia, 1 banheiro, sacada
com churrasqaelra, garagem,
R$ 116.600,00 Tr. 3274.8844 -

CRECI2716J

CENTRO - Vende-se, ed. Ma
ximum Center, 1 suite, 2qtos,
gar.,salão de festas, elevador, 2°
andar, sacada fechada com sis
tema reike,que pode ser aberta
totalmente qdo quiser, todo mo

biliado com móveis sob medida.
, R$270 .000,00, aceito financia
mento. Tr: 3055-2094 ou 9117-

.

8754.

CENTRO - Vende-se, Ed. Mene
gotti, 2 qts + dep. Empregada,
bwc privativo, R$ 130.000,00,
aceita carro e/ou imóvel em Ja
raguá ! Praias! Itajaí. Tr. 3248-'
4258 ou 8401-4000

CENTRO - Vende-se, Ed. Carva
lho, ap. revisado, pintura nova,
1 suite + 2 qts, dep. de empre
gada c! bwc, salão de festas,
garagem, R$ 165.000,00. Tr
3274.8844 - CRECI/SC 2716J
COMPRA-SE - Apto até R$
95.000,00 à vista, de prefe
rência próximo ao Angeloni. Tr:
9993-4100�

CORUPÁ - Vende-se, centro
- Apto., faze final de constru

ção, 3 qts, sala e cozinha, 1

bwc, lavanderia, varanda e ga
ragem, piso cerâmico, vidros
temperados, R$ 85.000,00. TR.
3274.8844 - CRECI 2716J

JARAGUA ESQUERDO - Vende
se, prox. a Madri, Ed. D'Espanha,
térreo, 1 suite + 1 qto, bwc,
sala, cozinha, área de serviço,
garagem,R$ 125.000,0.0. Tr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J
JGUÁ/ CURITIBA. - Troca-se ou

vende, apto. pequeno em Jara
guá do Sul por outro no Centro
de Curitiba. Tr. 33764587

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende
, se, 165,34 m2 , heliporto, 2 va

gas garagem. R$ 600.000,00.
Tr: 8408-8157 ou 8408-8159.

RAU - Aluga-se, sala, cozinha, '

bwc, 1 qto, prox. a faculdade, R$ ,

365,00 mensal. Tr. 32735233

t TERRENOS

AMIZADE - Vende-se, 630m2,
plano, lateral da Rua f Afonso
Piazera, R$ 105.000,00. Tr.
3274.8844 - CRECI!SC 2716J

AMIZADE - Vende-se, ou troca
-

por casa, 60m2. Tr. 33745520

/

,

IMOVEIS
BARRA VELHA - Vende-se ,

terreno no tabuleiro, frente p! o
mar, 300m2, R$ 150.000,00, Tr.
8814-6407

BARRA DO SUL - Vende-se,
prox. a 'lagoa, 514m2., c! escri
tura,' R$13.800,00., Aceito carro

até 10.000,00. Tr. 33716069

CENTENARIO Vende-se ,

atrás d9 recrutamento da WEG,
392m2. R$ 100.000,00 aceito

propostas. Tr. 91720415

GROTA FUNDA -Vende-se,
140 mil m2, regularizado. Tr.
33791119

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ,

450,00m2, R$ 80.000,00. Tr:
3370-6370 ou 8447-0376.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se
,

,

450m2, Rua Ricardo Karsten, Tr:
9969-5540.

'o CORREIO DO POVO mFIM-OE-SEMANA. 16/17 DE JANEIRO DE 2010

t· CHÁCARAS

GARIBALDE - Vende-se, 41
000m2, ,3 lagoas, t rancho,
com pastagem, toda cerca

da, á 70m., do asfalto. R$ 125,
000,00. aceito terr. no negocio.
Tr: 3055-8262.

JACU-AÇU Vende-se,
ILHA DA FIGUEIRA -_ Vende-se 54.462,48m2, c! casa simples
45Ú,00m2, R$ 80.000,00. T� de, ':ladeira, c! lagoa e energia
3370-6370 ou 9965-9934 ou' .

eletnca., R$ 13-8.000,00.Tr.
9975-2943. 3274.'8844 '- CRECI/SC 2716J

MASSARANDUBA - Vende-se
,

'

1 0.000m2. Tr: 3379-1119.

NAVEGANTES - Compra-se. Tr:
3275-3736.

NOVA BRASILlA - Vende-se,
728m2. C! galpão, prox. ao. cal

çadão. R$ 270.000,00 nego Tr:
9137-5573 Creci 11831.

RIBEIRAO AURORA - Vende-se,
37 mil m2, R$ 65.000,00. Tr.
33722818

RIBEIRAO AURORA _: Vende-se ,

40 mil m2, R$ 45.000,00. n
33722818

RIO CERRO -II - Vende-se 50
'.

I ,.

000 m2, lagoa de peixe, cacho-
eira. R$ 120 000,00. Tr: 3376-
,0726'.PIÇÀRRAS � Vende-se, 120 m2,

R$ 70.000,00. Tr. 3275-0560., ,

'

SANTA LUZIA - Vende-se, sítio
c! 375.000,00m2, grota funda.
Tr: 3370-2855.PiÇARRAS - Vende-se, pró

ximo ao fórum. Troca-se por
imóvel em Jaraguá do Sul. R$
95.000,00. Tr: 9975-3092.

SA6 LUIS Vende-se ,

351,64m2, R$ 90.000,00. Tr.
3370-6370 ou 9965-9934 ou

9975-2943

• SALAS COMERCIAIS

AGROPECUÁRIÀ - Vende-se
,

'

,Walter Marquardt Tr. 3370-0370

SANTO ANTONIO - Vende-se CENTRO - Vende-se, ponto co-
.

. , .

." prox. ao colégio, c! água, luz mercial, com mesanino, ideal '

e esqoto, rua asfaltada, R$' para'lpja. Tr. 99791101.
7:500,00 de entrada' + parce-

'

Ias de um salário mínimo. Tr. ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
33716069 sobrado comercial e resldenclal ,

com mercado completo funcio
nando, 600m2. Tr: 3370-4927.TIFA SCHÜBERT - Vende-se,

prox. ao Clube dos Viajan�
tes, 480m2, R$ 25.0000. Ir.
33716069

,
TRÊS RIOS DO NORTE - Vende
se, loteamento Vicenzi Gadotti,
cf 324,00m2 .• Entrada de R$
7.000,00 mais 100 parcelas de
R$480,00. Tr. 3274.8844 - CRE
CI/SC 2716JAMIZADE - Vende-se,318,50m2,

rua asfaltada,R$ 80.000,00. Tr.
3274.8844 � CRECI!SC 2716J VILA LALAU E ILHA DA FIGUEI-

2
' ,RA - Procura-se, á partir de

AVAI- Ven�e-se, 3�Om ,pronto ,600m2. Tr: 9101-8302.
p! construir, legahzado, acei-
ta financiamento bancário, R$ - VILA LENZI - Vende-se 300m2
45.000,00. Tr. 9183-8081 . R$ 65 mil. Tr. 9993-3881

'

BARRA DO RIO CERRO - Vende
se, rua Bertha Weege, área de
5.621 m2. Tr. 33760632

VILA RAU Vende-se,
345,00m2• R$ 90.000,00. Tr.
3274.8844 - CRECIlSC 2716J

LOJA FEMININA - Vende-se
Centro de Jguá, rnoda femi� ,

nina, bolsas e acessórios. Tr.

99511107 ! 32736762

• LOCAÇÕES

BARRA DO RIO MOLHA - Aluga
se, 2 quitinetes, 80m da Prteitu-

'

ra de Jguá do Sul, c! cozinha sob
medida, bwc, sala, 2 qts, sem

garagem p! carros'. Preterência
pj idosos, estudantes, casais
sem filhos.,valor a combinar. Tr.
33711634 manha e noite.

'BARRA DO SUL-' Aluga-se p!

FAMíLIA MUDANDO VENDE:

1) Móveis de mad�ira usados da FINEMÓVEIS (www.finemoveis.com.br) na cor tabaco:
- 1 mesa de madeira modelo Campy redonda (díârn. 110 cm) - valor R$ 160,00;
- 2 mes�s de madeira modelo Campy quadradas (90x90 cm) - valor R$120,00/cada;
- 7 cadeiras estofadas com braços, modelo Campy II - valor R$ 80 OO/cada'

•

2) Eletrodomésticos '

' ,

- Refrigerador BOSCH usado modelo Intelligent (100 % refrigerador), 220 V. com graduação
de temperadora de 2 em 2 graus, funcionando - valor R$ 500,00;

R:�5����;ertlcal CONSUL branco, 230 litros, 220V, funcionando (precisa de pintura) - valor

- S�c�do�a BRA�T�MP elétrica 220 V, 8 quilos de roupa, branca, precisando apenas trocar a
resistência. rnecaruca OK - valor R$ 300 00'
3) Móveis de cozinha -'

"

- Gabinete branco com pia em inox, portas - valor R$ 150,00

Contatar com Ma'riá Hermínia (47) 9614-8585, ou Luiz Parlo (47) 9975-0182,
ou pelo e-mailluizhbporto@yahoo.com.br

temporada_.Tr. 3376-1553 ou

.9903-0545

BARRA VELHA - Aluga-se, casa
na praia Central, 4 qts, 2 bwc. Tr.
91752300

LANCHONETE - Vende-se, Cen
tro, equipada, Rua Domingos da
Nova esquina c! Marechal, R$
10.000,00_ Tr. 91951881

PiÇARRAS! BARRA VELHA -

Procura-se, casa p!' alugar, do
dia 24 a 3. Tr. 91812725 '

QUARTOS - Aluga-se, mobi
liados, prox. ao Pama, valor a

combinar. Tr. 88266122

VILA RAU - Aluga-se, 2 qts, ga
ragem, R$ 450,00, Tr.-99932131

JGUNGUARAMIRIM' - Procura
se p! alugar, casa com 2 qts,
sala, cozinha, bwc, lavanderia.
Tr. 9167-6964

i VENDE-SE
APARELHO DE SOM -Vende
se, p! carro, c! controle, 'R$
155,00. Tr 33700983

BARRA PARALELA - Vende-se ,

de alumínio. Tr: 8843-2125.

BAU - Vende-se, de caminhão
8,5x2,60m. de altura, 2, portas
laterais, assoalho reforçado. R$
9.000,00. Tr: 3275-3975.

BICICLETA -; Vende-se. antiaa.

Tr. 96083966

CACHORRO - Procura-se ,

filhote de Husky Siberiano,
macho, cinza e branco, olhos
azuis, atende por Calvin. Tr.
33710037!88064621

CAMA - Vende-se, solteiro, c!
baú, + cama aux., R$ 260,00.
Tr. 99619692

CAMERA DIGITAL - 'i]ende�se,
12 MP EX-Z1200, casio LCD
2,6". R$ 1 800,00. Tr: 9607-
2022.

CONSÓRCIO DE CARRO - Ven
de-se, Volksvagem, R$ 4000,00
pago. vender para R$ 3000,00.
Tr:3371-7090 QU 9169-6342.

GUBO PARA GUITARRA - Ven
de-se, 50W. R$ 490,00. Tr:
3370-5533 ou 9109-8233.

CVBER CAFÉ/.LAN HOUSE -

Vende-se, c! 12 comp. Monitor
LCD, cadeiras, mobiliado, split,
impressora laser, geladeira,
clientela formada. Tr: 8855-
3800.

ESCRIVANINHA - Vende-se, p!
PC, R$ 150,00. Tr. 99619692

FILHOTE -Vende-se,Vork Shire,
machos e, fêmeas. Tr: 3375-
2006 ou 9146-4864.

FILHOTES - Vende-se Mal-
, , '

tes, machos e fêmeas. Tr.
33752006 ! 91464864

FILHOTES - vende-se, Golden
Retriever. Tr. 91162350

. . .�

FILHOTES - Vende-se, ca

chorros, diversas raças, porte
pequeno, R$ 100,00. Tr. 3371-
3845/91081927

FILHOTES - Vende-se, Basset
Hound. Tr.33760389

FOGÃO - Vende-se, 4' bocas,
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SAVEIRO - Vende-se ou troca

'por carro de menor valor, 0.2",
(

G.3, 1,6, álcool, R$ 17.90.0.,0.0..
XT 60.0. - Vende-se, 0.4, azul. R$ Tr. 32753538 ou 99319410..-

,
15.0.0.0.,0.0.. Tr: 880.7-0.261

, SCENIC - Vende-se, 0.7/0.8, 1.6;
GOL - Vende-se, 0.5, 1.0., 4 pts, 16v, Expression, prata, comple-
,AR, Lp, quitado. Tr: 910.1-830.2.' to; R$ 43.50.0.,0.0.. Tr. 9137-90.50.

GOL - Vende-se, 1.0., 0.5, 4 pts,
iqutado, ar-quente, desernbaça
.dor e limpador 'traséiro. Troco

por 'carro de maior valor, ou fi
nancio em condições especiais.
Tr: 910.1-830.2.

Tr. 92140.486

Xl 60.0. - Vende-sé ou troca-se,
por moto de menor valor. Tr:
3372-90.57 ou 880.7- 0.261.

YBR 125 - Vende-se, 0.6;, Ya
n,aha,14.DDD km, vermelha, c/
baú e capacete. Tr. 8443-3999 /
3376-1996

'

,BORA - Vende-se, Dj, azul,
compl., banco de couro, ABS.
R$ 28 0.0.0.,0.0.. Tr: 84D5...g6�9.

FOX - Vende-se, 0.7, 1.6, plus,
prata, completo, flex, ar, direção,
"vidros elémcos, step novo, R$
,29.90.0.,0.0.. Tr. 84312431

GOL - Vende-se, 0.9, l.D, 4 por
tas, flex, preto. R$ 28.0.0.0.,0.0 Tr:
,3273-5233.

GOL - Vende-se, 0.1, 1 o,dono, fr:
,3274-8679.

GOL - Vende-se, 99. R$
,4.0.0.0.,0.0. entra. + 27 pare. R$
,397,0.0.. ou R$ 11.90.0.,0.0. à vis
ta. Tr: 910.2-9254.

,GOL - Vende-se, special 0.2,
2pts, ótimo estado. Tr: 9188-
2814 c/ Antonio

,GOL - Vende-se, 94, 1.0.. R$
8.80.0.,0.0.. Tr: 9962-3664 .

FN, volante escamoteável, R$
26.0.0.0.,0.0.. Tr. 9973-5229 '

SAVEIRO, - Vende-se, 0.2, G3,
álcool, 1.6, R$ 18.50.0.,0.0.. Tr.
32753538/99319410.

.

SAVEIBO - Vende-se, 0.5, flex,
legalizada suspensão e xenon .

'

Tr. 99231153

SAVEIRO - Vende-se, 0.0.10.0.,
G3, cinza, ótimo estado. Tr.
337610.60. / 91376250. c/ Mai

con pela manhã,

t RENAULT

MEGANE - Vende-se, 0.1, sedan,
compl., cinza. Tr: 8433-0.0.88.

MEGANE - Vende-se; Grantur
0.8, completo; revisado com

4D.DDDkm. Tr: 9186-5783.
.

MEGANE RETH - Vende-se, 0.1,
2° dono, completo, pneus novos.
Tr. 99479765

SCENIC - Vende-se, 0.6, Privile
qe; R$ 35.0.0.0.,0.0.. Tr. 99623664

• PEUGEOT

-PEUGEOT 20.6 - vende-se, 0.2,
-

prata, A�. OH, VE, TE, Air bag
duplo, pode ser financiado. R$
18.50.0.,0.0.. Tr: 9975-0.0.78.

PEUGEOT 20.6 - Vende-se, 0.7,
SW Flex, cornpí, único dono, R$
28.80.0.,0.0.. Tr: 9918-0.0.0.0.

.

,GOl-Vende-se, Da, G3, 2p, 1.0., PE�GEOT 20.7 - Vende-se,
,16v, are direção. Tr. 337191�7 -Q8/D9,' hb, xs, 1.6,' prata,

1D.DDDkm, prata, completo, R$
GOL POWER - Vende-se, D3r

'

36.50.0.,0.0.. Tr. 9137-90.50.
,1.6, Ap, OH, AR CONO.V.ElÉT., 4
P., CD manual, R$ 20..90.0.,0.0.. Tr.
33760.0.15 - 917.5-9528

'

J

,GOlF - Vende-se, 0.1, 1.6, com
.pleto, Tr: 9993-0.794.

GOlF - Vende-se, 0.6, 2.0., au

temático, prata, 22,5DDkm. Tr.
,9981-9777

'PARATI - Vende-se, 97, 1.8, 2

portas. Tr: 9973-9749.

,pOlO - Vende-se: ao., ótimo es

tado, compí R$ 20..50.0.,0.0. ou
, R$ 16.0.0.0.;0.0. de entrada + 12x
de R$ 652,0.0.. Tr: 3376-3978

,(após ,13h)
POlO - Vende-se,D4/D5, Sedan,
,1.6, 8v ,Flex, preto, 69.DODkri1,
,AC, OH, VE, TE, RE, CB, Rll 15,

PEUGEOT -,Vende-se, 0.2, 4

portas, praa, AR, OH, VE, TE, air
bag duplo, pode ser financiado.
R$ 18.50.0.,0.0.. Tr: 9975-0.0.78.

"

t OUTROS

C LX - Vende-se, 0.5, preto, re

visado, R$ 33.aDD,Da.'rr. 9975-
1177

'

CIVIC LX -, Vende-se, 0.5, pre
to, revisado, R$ 33.DDD,aD.Tr.
9975-1177

FIT - Vende-se, 0.5,1.4, 'LXl,
, autornatícn R$ 30..0.0.0.,0.0.. T�
991,80.0.0.0.

JEEP '- Vende-se, 61, gasolina,

,

IMOVEIS
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4x4, reduzido, R$ 18.0.0.0.,0.0.. Tr.
33740.649

. Tr: 8862-0.0.17: TE, banco de couro, compl.,
original. 53 0.0.0. km. Tr: 8424-
8381.

JEEP - Vende-se, 61, 6 cilindros,
4x4, 3 marchas, R$ 18.0.0.0.,0.0..
Tr.99623664

TOYOTA - Vende-se o� troca-se,
0.4, HILUX, 3.0., turbo, 4x4, pre
ta, gabine dupla, couro, compl.
58.DDDKM. 1 ° dono. Tr: 3376-
5122.

VAN FURGAO ;_ Vende-se, 0.3,
Mercedes Benz Sprinter 311
COi, 4 portas, diesel, IPVA 20.0.9

pago, R$ 52.00.0.,0.0.. Tr. 47
8443-3999 ou 3376- 1996

CAMINHÃO - VENDE-SE,' 81,
FIAT, MECÂNICA MERCEOEZ, R$
25.0.0.0.,0.0.. TR. 99380.871

SCANIA � VENDE-SE, '83. TR.
3370.7144'

. .

PICASSO - Vende-se, 0.2, exclu-
sive, AR, banco de couro, com

pi., ótimo estado. R$ 24 50.0.,0.0.
TROll�R - Vende-se, 0.3, T4,
Verrm., diesel, 4x4, AR; VE, OH,

. - A Javel - Concessionária FIAT de Jaraquá do SU,I
,CONTRATA VENDEDOR -PARA A ÁREA DE CONSÓRCIO.

,

Salário compatível com o praticado pelo mercado. É ne-

"c�ssário ter carteira de motorista Intere-ssados podem en

trar' em contato .corn o Fabiano,' pelo telefone 3370-0797 ou
..

\
.

pelo e�mail fabiano.consorcio@javel.com.br
/
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3371·5544 VENDAS

Rua Barão do Rio Branco, 373

8431-1122 - Rejane
PLANTÃO: 9635-4000 - Jorge

9905-0699 - Keli

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

Sábados e feriados plantão..

rejane@atlantaimoveis.co,m
www.atlantaimoveis.com

(
i

�
(
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�

Re': 2390 • Residencial
Niemyer • Baependi
LANÇAMENTO
Apartamentos com 1 suíte +

1 dormitório, ou·
1 suíte + 2 dormitórios, sala
de estar e jantar. bwc social,
cozinha, sacada com
churrasqueira, área de

serviço, garagem. R$
105.000,00 á R$130.000,OO

Re': 2391 • Residencial
Atlanta - Centro
Apartamento nO 301
(frente), com 2 dormitórios,
bwc social mobiliado, sala
de estar e jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha mobiliada, área de

serviço, 1 vaga de
ga(agem. R$155.000,00

I

I
(

I
�
(

flláiJldehtldl Dona ItlVíltt/t

Ref: 2376 - Jaraguá Esquerdo -

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. ENTRADA + FGTS +

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. R$
160.000,00

ReI: 2309 • Residencial
Aspen • Vila Nova
Apartamentos em

construção com 1 suite, 2
quartos,
sala de estar e jantar com
sacada e churrasqueira,

,

cozmha, área de serviço,
bwc social, 2 vagas de .

gara�em. R$169.000,OO

Ref: 1574 - Sobrado Jaraguá Esquerdo
Sobrado com 1 suíte com closet e

hidra, 3' dormitórios,
1 bwc social, lavabo, sala com lareira,

. 'sala de jantar, escritório,
cozinha, área de festa, piscina, garagem

para 4 carros.

R$ 400.000,00

Rel:'1588« Casa Geminada·
João Pessoa

Resid. Grabiela • Casa geminada
com 2 dormitórios, sala de estar
cozinha, área de serviço, 1 vaga de

garagem. R$ 118.000,00

ReI: 1573 • Casa_Tifa Martins -

lot. Firenzi
Casa de madeira com 2
dormitórios, sala, bwc,
cozinha, área de serviço.

(Aceita carro na negociação)
R$ 90.000,00

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

.

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

vagas de garagem. R$ 205.000,00

(
t'
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Ref: 1531 • Sobrado Geminado-
A Amizade

2 Geminados com 3 andares. 1 suíte, .

3 normltértos, bwc social, copa,
.

cozinha, área de 'serviço,
churrasqueira, 1 vaga de garagem.

R$ 235.000,00 cada um,a.

Ref: 1584· Sobrado tet, Champaghat· Pavimento
Superior: sala de estar! jantar, 1 suite master cl closet

ef'!lbutido, 1 suite simples, 2 corm., bwc socíal, 2 vagas
de garagem, cozinha, ár'ea de serviço, dep. de empregada
cf bwc. Pavímento Térreo: área de festas, dispensa e bwc

piscina, 2 bwc, escritório. R$ 790.000,00
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L - CASA DE ALVENARIA - JARAGUÁ ESQUERDO -

cl suite com hidra, 02 Quartos, 02 salas. copa .

.

�; cozinha. bwc social. lavanderia, despensa e

garagem. R$ 750,00

L-l 000 � CASA DE ALVENARIA - AMIZADE - semi
mobiliada, c/ 03 qúartos, sala, cozinha, bwc, \'\

lavanderia e garagem pI 02 carros. rodamurada. R$
1.300,00 . ;' = j

•

,s

L-1002 - CASA MISTA -ILHA DA FIGUEIRA - c/03 ;ii
quartos, sala, cozinha, 02 bwc s, área de serviço,
garagem. R$ 650,00 �,

�$
L-l003 - CASA DE ALVENARIA· CENTRO· cf 03
quartos, sala, cozinha, 02 bwc

.

s, área de serviço,
vaga de garagem.

L-l004 - CASA DE ALVENARIA • RAU - c/ 03
quartos, 02 bwc's, sala cozinha, área de serviço,
garagem para 02 carros. Toda murada com grade
nas janelas, rua asfaltada. RS 650,00
L-2000 - APARTAMENTO - CENTRO - c/ 02 quartos,
sala com sacada, bwc, cozinha, lavanderia e

garagem. R$ 550,00
L-2001 • APARTAMENTO NOVOS - RES, VICENZI
VILA NOVA· cl 02 quartos, sala com sacada c/ '".

churrasqueira, bwc, cozinha, lavanderia e garagem.
R$63_0,00

<

. L-2003 : APARTAMENTO tlOVO - CENTRO· cl 01
suite, 01 quarto, sala, sacada com churrasqueira,
cozinha, bwc social, lavanderia e garagem. R$
650,00

L-2004 • APARTAMENTO NOVO· VILA NOVA· cf
suíte, 02 quartos, sala e cozinha' conjugadas,
e/sacada cl churrasqueira, bwc, lavanderia e

garagem. R$ 900,00
L-2005 - APARTAMENTO - CENTRO· cl 02 Quartos,
sala com sacada, bwc social, cozinha, lavanderia e

garagem. R$ 550,00
.

L-200a • APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - cl 03
quartos, sala com sacada , cozinha', bwc social,
lavanderia e garagem. RS 500,'00

.

L-2009 • APARTAMENTO " ÁGUA VERDE - cf 03
quartos, sala com sacada , cozinha, bwc social"
lavanderia e garagem. RS 580.00

. '.
'

.'
�

-

.

�

L-2025 - APARTAMENTOS NOVOS ·VlLA RAU - C{
02 quartos, sala. cozinha, bwc, lavanderia t
garagem. R$ 550,00

...

. .",.'
,_

, L-2028:· APARTAMENTO NOVO • CENTRO - cl
_,

suíte, 02 quartos.. sala, sacada com cbi)rrasqü,fliraj
cozinha, bwc social,lavandet(a.�garag'em.. .:. .

.

"'''1.:\ -

�

L·2032 • APARTAM.ENTO NOllO - ceNtRO - çj oa;
quartos, saía, cozinha, bwe, lavándéj'ra�sacada.
com churrasqueira, garagem. R$ 680,00
L-2033 - APARTAMENTO NOVO· CENTRO - cl 02
Quartos, sala, cozinha, bwc, lavandeira, sacadi
com Churrasqueira, garagem. R$ 620,00

-

L·2034 - QUITINETE· CENTRO· c! 01 Quarto, bwc,
cozinha e lavanderia conjugadas. R$ 290,00
L-2035· APARTAMENTQ - CHICO DE PAULA - c/02
quartos, sala, cozinha, bwc. lavanderia e garagem .

•Com sacada - Prédio tem salão de festas, portão
,�<·�Ie�onico. R$500,OO
;:.:�·t2038 • APARTAMENTOS NOVOS· ILHA DA

;�!l< .�;FIGUEIRA "" cl 02 quartos, sala com sacada com

�::r' cMrrasquéira;cozinha,lavandeira e 8Q1.

11,�:: L-2043 - Aftli!AMENTIt - CENTR
" '���arto�

.',�� bwc, cozinha e-Iavanderia c'o.hjugadas. R$ 350,90

!" " D2046 « APARTAMENTO. VILA NÓVA": .�f 01
�" 7 'qí}a'rto" bwc.. .s,ala, e. çO'zlnha; é\i��"ariileria
'�t. cerijugadas,'garagem.H$ 400,00 ,',"

"

i

L-2047 • APARTAMENTO - CENTRO - cl 02 Quartos,
sala, bwc, cozinha, lavanderia e garagem. Prédio cl
salão de festas. R$ 600,00.
L-2051 • APARTAMENTO. NOVO • CENTRO • c/
suite, 01 Quarto, sala com sacada com

churrasqueira, cozinha semi-mobiliada, bwc social,
lavanderia e garagem.

f
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Seu imóvel ,está aqui.

HABITAT
CRECt 158J..J

LOCAÇÃO
CASAS:

H625 casa de madeira com 03quartos. Bairro
Santa luzia. R$400,00. .

H62� Casa de alvenaria com 03quartos. Bairro
. Três Rios do Norte. R$400.00.
H623 Casa de madeira COIlÍ 02 quartos. Bairro
Chico de Paula: RS450.00 ,

'

H620 Sobrado com 03quartos. Bairro Baependi .

.

R$700,OO
'. �

H630 Casa de alvenaria com 02quartos. Bairro
Amizade. R$450,OO., .

.,

.

1:1612 Casa "comercial. Bairro Centro.
R$2.200,OO
H629 Casa cOmerci�I.;com·amplo espaÇo; Bairro .

centro. R$3.000.00.
. '.

.

H602 DISPONlVEL PARA LOCAÇÃO CASA
COMERCIAL NO CENTRO (antigas Instalações
doSescj.
H632 Casa. de alvenaria com Clsulte

�

+

0291/artos. BairroTrês�íos do Sul. R$600,QO.
AP.TOS: ..

,

IMOVEIS

H111 Casa no Bairro Água Verde.
R$ �OO.OOO,OO

H203 Residencial Hibiscus - Aptos c/ 01 e 02 dormitórios,
cozinha, sala estar/jantar, área de serviço, 01WC, sacada,
salão de festas, brinquedoteca e sala para Fitness.Rua

.

Feliciano Bortolini,1397. Bairro do Rio Cerro.

H203
Villeneuve

. Residence
"

aptos com área
total de
515,12m2• Para
quem gosta de
viver com

requinte e

segurança.

H514 02 aptos com 02 quartos. Bairro Tifa
Martins. R$500,OO cada um.

H519 Apto com 02quartos. Bairro Vila Laiau.
R$500,00 +Cond., '

H530 Apto com 02quartos. BairrQ Amizade.
R$500,OO + Cond.

.
,

'

,
'

H521 Apto com 02quartos. Bairro. Vila Ráu.
R$520,OO + Cond.

'

H523 Apto com 02quartos. Bairro Czemíewlcz.
R$530.00.

,

H521 Apto GOm Oaquartos.Bairro Vila ,Nova.
R$550,0D-t Cond.

-

H522 Apto com 02qoartos. Bairro Czemiewicz,
R$590,OO. \

H532 Apto- com 02quartos, Bairro Centro,
R$6QÇ,OO f·Cond, .

.

H531 Apto 01suite + 02quartos. B.airro Centro,
'

R$700,OO+ COnd. c'
'

H515�to com 01suite�f' 1quarto. ReskLClarice
Koch.�airroCentro. R$700,OO + Cilnd. .

,

H203 Residencial Saint Tropez -

aptos com 01,02 e 03 dormltórios,
01 ou 02 vagas de

,.

garagens,cozinha, sala;
churrasqueira a gás nos aptos,

t�, terraço. Fitness Center, hall social
�l; "decorado, playgreund,

biciclet�rie.Rua Exp. Cabe Hany
Haldlich. Bairro. Centre.

,o'

ALUGUEL.COMERClAl:
11710 Saíil l:onierdál., Bairro nova Btasilía.

'

R$450,OO ." ,i ",' ','

tl707 Sala' Cómertlal: Bairro No�� Brasilia. R$
5oo,OQ. '

,

.

'.� ••' ."."., .'
11701 02 salas comerciais.' sairro CentrO.
R$390.00 +Condomínio + IPTU.

.

1:r700Gálpão. BaiO'behiçoClePaulá. R$600,OO.
H704 Sala Comeiciat COm.22Qin,2. Bairro Centro.
R$1.300.00 .

'

H706 2 Salas comerciais, COm 32m2 eada uma.
Bairro Centro. Sendo.o valor de cada sala
R$480,OO.
H112 Sala comereial com 70m2• Bairro Santa
Luzia, R$408,00.

VENDADEAPARTAMENTÓS
H206 Apartamento no Bairro Amizade 87,36 m2
de .area total, 3 quartos, banheiro, social sala
estar e jantar, cozinha e area de serviço. 'Valor
R$129.000,OO, .

VENDA DE TERRENOS

H324 Chácara com 47,500m', Tifa' dos,
Monos.ValorR$ 95.0QO,00.
H326. Terreno com 326,88m2 na Rua

'

Despachante Lucas. tot, Residencial Jardim das
.

Acácias. BairroAmizade.
H328 Terreno com 2 casas de alvenaria, 25;000
m2, no Bairro Rio Cerro, proximo ao clube

, Alvorada.

Lotes de esquinas no Amizade,
, na Tifa Schubert.

LANÇAMENTO Edificio .

Waldemiro Bartel, apartamentos
de 80m2 e 63,03m2• Previsão.

para março de 2011.

H204 Res. Verticalli,
Bairro Baependi, Entrega para

agosto 2010 .

H207 Apártamento no Centro,
,

prox. Doce Mel, com 143,14m2•
...

< �,

R$240.000,OO.

·IIRI"' P•••
DeScontodêSO" ....eptrad&
u..tsais, a partir de .233,00
.fi.�p;$."'_�__� '�>t'jllitiii<� t'lM!t1fl',

':::::!��.:t=
"'.:;l!;��* ..W'Tfd;"'�.,iI;��.....1Ii>�<
&�_,�"';III��,,,W!"� �"N!.""�
�i.\f.\.'Ii'_fiit:J$.'�

.,r�ifIt:.��.f,iS,l:.·(!iIi;�..

��w�

..
-

!
1

I

�
1
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REF184 - Casa com 1 suíte + 2 qtos,
sala de estar, copa, cozinha, salão de
festas, área de serviço. 185m2 de
área construída. Próximo ao CoI.
Alberto Bauer. R$ 250.000,00.

Lançamento "Residencial Delta" - Bairro
Agua Verde - Aptos cf 02 quartos, sala,
sacada cf chur., bwc, área de serviço,

portáo eletrônico. central de gas. 50 % até
a entrega e saldo por financiamento
bancário: A partir de R$ 92.000,00

REF089 -ca�mm61
�..�i\tm.
sm.fÇl"�_am.31W.

RS14__

REF162 - Centro - Casa cf suíte +
2 quartos, bwc, 3 salas, escritório,

garagem pf2 carros. R$
.390.000,00

REF1 3· Massaranduba • Descrição da
Pousada: 147.000m2• c/7Iagoas,

pedalinhos. campo de futebol, 2 canchas de
bocha, restaurante pI 200 pessoas. estac Pí
100 carros, pousada cf sala de recepção cf
preparação pi internet, 5 suítes cf lareira e

mst. pi tv à cabo e tel., piscina e área de
festa. Mais 2 res.• A 1 a cl 1 surre + 3 qtos,
epz. moo" piscina adulto e infantil, área de

. tésta, e a_?a cf 3 qtos. sala, COZ., lav. e gar.

REF175 • Baependí • Casa alv. cl 1
suíte + 3 quartos, sala tv, sala

-

jantar, 2 bwcs, lavanderia, cozinha,
garagem para 2 carros, área de festa
cf chur., portão. eletrônico, toda

laje.RS 280.000,00

REF140.- Vila lalau - Sobrado
piso superior cl 3 quartos, bwc,
sala, sacada, piso inferior cf bwc,

sala, cozinha, área serviço, .

garagem. RS 233.000,00
.

REF144 • Vila lenzi - Casa alv. cf
.

suíte + 2 quartos, bwc, sala,
demais dependências, garagem pi 3

carros. R$ 260.000,00

REF165 • Barra do Rio Molha -

Sobrado cf closet, 2 quartos, bwc,
térreo: copa, cozinha, sala, área festa,
garagem pi 2 carros. R$ 265.000,00

REF170 - Centro - Casa de alv. c!
200 m2, c/ 3 quartos e demais

dependência. terreno.c/ 1100m2.
CONSULTE-NOS

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

e equipamentos. RS 37.500,00
.

REF155 - Barra - Lavação cl
borracharia completa. RS 60.000,00

REF156 � Bâependi - Lavação com
todos os:equipámentos. R$

12:000,00

Re157 - Nova Brasflia - Lavação cf
equipamentos. R$ 55.000;00

1
I

I

REF177 •

Bairro
Cachoeira -

Corupá - área ..
rural cl 2 casas

d madeira de 2

quartos, 6
lagoas. Área
terreno
45:038,17m2.
RS 230.000,00

REF179 • Rio·da luz· Casa alv. cf
1 suíte + 2 quartos, sala, cozinha,
bwe, garagem. Área construida de

75m2. RS 95.000,00

REF180 • Vila Rau « Casa alv. cl 3
qúartos, sala, cozinha, 2 bwcs,

. �avanderia, garagem pi 2 carros.
R$ 110.000,00

-

'REF149 • Vila Nova· Casa cf
200m2, cf suíte + 2 quartos, bwc, .

sala 2 amb., cozinha, área serviçp,
garagem pf2 carros.TêrreQo-cF

600m2• R$ 300.000,no '"

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

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

""""",,_engetec::i...oveis.coRl_br

. ". .

ImOVelS
CRECI t ..1fIS.J

Fone/Fax
(47) 3373-2135

Lançamento Próximo a Escola Carrossel
Aptos com 02 quartos.
A partir de R$ 95.000,00LOCAÇÃO REF 3373 - Galpão cf aprox, 2.000m2,

contituido de sala térrea cf mesaníno mais 3 pavimentos.
Localização: fundos da FAMEG maiores informllções

CONSULTE-NOS
REF908 - Centro - Guaramirim - Ed. lafin - Apto cl suíte +
2 qtos, bwc, sala 2 amb.,eoz., sacada cf chur., área serviço.

gar. R$ 1.70.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PEUGEOT 207 HB XR PEUGEOT 207 PASSION XR PEUGEOT 207 X-LINE
- MOTOR r.4l8V FlEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁUUCA
-BREAKUGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBliNA TRASEIRO

- MOTOR '1.4l 8V FlEX 82CV
- BREAK L1GHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBUNA�SEIRO
- COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL
- PARACHOQUES NA COR DO VEICULO

APAAllR

Rs28.IOO

- MOTOR L4l8V FtEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- DrREÇÃO HIDRÂUUCA
-BREAK UGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBliNA TRASEIRO

APAAlIR

R$34.900
APARllR

R$37.790

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Strasbourg Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí .. (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3355-4500·
Rio do Sul .. (47) 3522-0686

Jaraguá do Sul - (47) 3274-1900
Rua Reinaldo Rau, 414

'

IlBANCO PEUGEOT
Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Férias Strasbourg é uma campanha das Concessionárias Strasbourg de Blumenau, Itajaí, Brusque, Jaraguá do Sul e Rio do Sul. Toda linha Peugeot 207 e Peugeot 307 com taxa 0% ZERO de juros no financiamento na seguinte condição (SO% de entrada para toda linha
307 e saldo em 24 meses sem juros e na linha 207 - 60% de entrada e saldo em 12 meses sem juros), outras condições de financiamento estão disponíveis nas Concessionárias Strasbeurq.Peuçeot 207 HB X-UNE l.4l Flex, 03 portas, ano/modelo.: 09/10, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir
de RS 28.100,00 e naversâo 05 portas, a partir de RS 29.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex, OS portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ano/modelo.: 09/10, pintura sõltda.preço público sugerido para venda à vista a partirde R$ 34.900,00 para todo o

Brasil, com frete incluso. Peugeot 107 PassionXR 1.4l Flex, 05 portas, an!l/modelo.:09110, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a partir de R$ 37.790,00 à vista com frete induso. Sujeito à aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações
significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio. Estoque das Concessionárias Peugeotparticipantes: Peugeot 207 HB X-line l.4L Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 01 unidades; Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, S portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 03 unidades; Peugeot 207 Passion XR l.4l
Flex, ano/modelo.:09/10, OS portas, pintura sólida, frete incluso - ,08 unidades. Peugeot 307 HB e 307 Sedan consultar concessionária. Prazo de vigência da promoção de 06/01/2010 à 02102/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais infonnações sobre preços e condições .

especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br.

De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados até as 13h. - www.strasbourg.com.br
DIRIJA ESSE PRAZER
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-------VEICULOS
-

PROMOÇAO
DE CARROS E MOTOS
100% FINANCIADAS

o CORREIO DO POVO IIFIM-OE-SEMANA, 16/17 DE JANEIRO DE 2009

I""

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

Taxas compartilhadas com o mercado Corros com procedêncio Trunsparêncio no negociação

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.490Rs26.990
à vista

a partir de

à vista

LINHA VECTRA 2.0 2010

42.290 a partir de49.990
a partir de

à vista à vista

PIfIma 1.0 Pv FIecpowtr, AiN, ano/fabricaçio %009, ano/1'nOdtdo 2D1O, com prIÇO Pl'omodc:IM á \Ihta de R$ 26,990,00, Meriw 14 Jov, PDH.
1IJO/�2009,""'/modIIo20'10,comprfÇOpr"""",,,,"ali1A.tadlR$42,zgoetalaprm'lOdonafdeo,99'Ktoa,m,.'I2,5S'lI>a.a.comenbadade
�"Rldo flnandado em 24pl'llUÇ6efminAIs, TCC 1 IOF "lo InclUJOl, Astra 2.0, 4poI'ÚIJ,�, R7S, ano/f:abric3çJo 2Q09. ano/ntClllWo
2O'IO,",",prtÇOpromoclonaliwtadeR$44,490,oo,VICtra2,OExpreHlon,RSA.�,ano/�2009,iIInO/modefo2OlO,compllln'tO
donaIhf§tlidlR$49,990,OO.taxapromoclonaldeO% ..m,IO%u,comll'ltJadadeSO"lseuldoffni1lnáadoem12��TCC.

"" rIIolndufot,PII"ode1l�em48meHlcom dnconto de8§%na.,2primeI,.� entr.JdaiPi'tfldeSO'J'ocomtallade
UIOIde,,� "m, 1",14%1,1,cu2O,'I7'W,a, TC( 1 IOF nIo Incluso, Pllnov"ldosomertePM3�Chevroletof(m,PfInode�com""deR$fJ5,.OI)em_60meses,.am�aJllôW*de��CET22."� l'IaIn!IJamtaa.�didIo>pa:a""MeiiIa,
nad••pll'tfrde54r••nIdo181'1'1t!Hf,(CEI':2�aa,cálcu'olfltuldopatavá:uIoMeriva14Jov,pxotePDH,ano�'2OrO•..,modíeIo:2OfO,pqçop(AJko"",natabda"de'_4..),��pD""'�d!m."","'''�-QD&-
1IoniriII�,ntoWlld.llPftfTlOdalldadedewndadlretada.nbI1ca.TodoIOIpIanoImmdmadOIIi!ftMIoJUjlftMipráia�deC(",��......,.,_�.",,..,.....C4ImUte.�NS'III''I!5Á'áiasa....tpaoWiMiCaO ...,
de1O.OOOkm�lOImodIfofll'lUl1álCfol,9lnpaprntntoiWta""d.«ordocom.famaf.papmento�em_�em"3__femjQ5,.AMIWoS«IW.�.,....,..,.��aJfItéma�.PÇIISaseemSi __
��/datade�doffJlVlço,Oa.olnclutona lIIIIdo.oACOtfto·Ot;JNifJ,Am»"ot:npn�.�,.esr.;1nduIa naIUIl1f,....,..._,.,preço..__........a.írIIIIicadc»J lidáofoaUPSIIjIilDsa
flP"MlÇjotá4ldt�porpWdochntc.CQndIç0et.vJIomv4llldOl ..18Im/201O�.*-'*tempNNlo__EmOlO.dCMda. U1ma_�a...,wSCllMta�ttía1ía5�OS a....t..""CO ili'dilteum
oPROCONVI��dtConttoled.�doÀfporVIkufotAutomotofaPnlMve.Wfit.UNodnto.�A�do..'��tUlCM .,.�*.,..,.,a� _e_� AoII ,.,......,.
......dt,.".,CW2O'IO.,....WM��.M\W�.br·SAC:0fG01024a1O,0MdariIIQ4AC-0800n2i022.
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---------VARIEDADES

DIVIRTA-SE

Cabelos brancos
, /

Uma menina estava sentada observando
sua mãe lavar os pratos na cozinho': De .

repente, percebeu que sua mãe tinha
vários cabelos brancos que sobressaíam
entre a sua cabeleira escura. Então,
perguntou:
· Po que.você tem tantos cabelos
brancos, mamãe?
· Bom, cada vez que você faz algo de
ruim ou me faz triste, um de meus

cabelos fica branco.
A menina digeriu esta revelação por uns
lnstcntese disse:
· Mãe, por que todos os cabelos de
minha avó estão brancos?

"

'SUDOKU

o CORREIO DO POVO !TI
SABADO, 16 DE JANEIRO DE 201o-J.&1

Atriz sofre com

irmão no Haiti
"

Marco Nanini

ganha biografia
A atriz Christine F.ernandes contou em O ator Marco Nanrni vai ganhar
seu blog que não está conseguindo uma biografia. Segundo o jornal
manter contato com o irmão, que está - "Istcdão", o livro será escrito pelo
num navio no Haiti. Ela chegou a falar jornalista Marco Antônio Rocha e terá
com ele depois do terremoto, mas não depolmentes de Ariano Suassuna.
conseguiu ter outras notícias dele. Além da televisão, Marco já atuou
"Ele chegou poucas horas depols da nQ teatro e no cinema. Ele é também
tragédia. Com o alerta de terremoto produtor, diretor e autor dos livros ''A
no Caribe, estamos angustiados", Floresta Encantada" e "Descasque o
disse. Ela afirmou que seria mantido Abacaxi antes da Sobremesa". Hoje,
o plano de.viagem do' irmão.

.

atua na "Grande Família".

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

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

111 ÁRIES ,

"-

4ft'- (20/3 a 20/4)
Estará mais recep· .

� .

tivo. Sua vida social
pode ficar mais mo

vimen.tada. Bom astral no amor,
tire a noite para conquistar e
se divertir! As ações costumem
seguir os pensamentos ou os

sentimentos. Mas, no seu caso,
adiantam-se. Harmonize-se!

.�
TOURO
(21/4 020/5)
É preciso atent�r-
se a certas '

.

. atitudes contradi-
tórias. Cuidado, evite atitudes
precipitados na vida afetiva e

saiba esperar! Às vezes, não.
importa o quanto tentamos, é

impossível agradar a todos e

esse pode ser o caso de hoje.

I Essa coisinha
linda é a Mel,
na hora em que

.

estava chegando
na casa de sua

.

dona� Daniela
Dalsochio.

_j

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

GÊMEO�
(21/5 a 20/(6)
Talvez, s'uas ações e
desejos estejam em

conflito. Cuidado
com lnterferêneías em sua vida
afetiva, há risco de se sentir
amarrado. Não se prenda a

bobagens. Se houver algo que·
queira muito hoje, você desco
brirá como conseguir.

L� LEÃO.

�,.J (22/7 a 22/8)
.: '} Zelar pel.os relacio-

II"\) \,.I...--; namentes pessoais
será fundamental

se quiser�antê-Ios.-Atitudes
egoístas ou possessivas podem
magoar as pessoas queridas, pe
gue leve e saiba a hora de ceder.
Com bom-senso, será mais fácil
ser feliz com as pessoás.

'.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Quanto maior for'
o seu bom humor,

.#1'..
LIBRA
(23/9 a 22/10).
Estará esbanjando
criatividade e bom

. Humor. A noite

pede um pouco mais de diversão
e estar com os amigos pode ser
delicioso. A dois, cumplicidade
total! Transmita seu sentimento
aos outros, isso terá efeito po��,
tivo no seu relacionamento.

AQUÁRIO
_

. [ (21/1 0.18/2)

'Não há porque
� J) satisfazer aos

maior será a sua outros mais 'do que
interatividade. Viagem, passeio a si mesmo. Pressões podem pôr
ou encontro pode estimular tudo a perder. Não insistó num

seu coração. Uma colsn que 'romance que não te faz feliz. Só se
incomoda o sua liberdade é a , observando é'que você vai peite-
cobrança. Faça alguns exercícios ber o que de foto pre.cisa. Esqueça
de respiração e meditação. um pouco as realizações.

� -...;'l
CÂNCER'

lTf
VIRGEM

,��.� (21/6 a 21/7)
"

(23/8 a 22/9)
;�;-... _.:;�� Avalie o queé

'

A Lua realça suo
, ,.

t t 'd d ti• .f Impor on e e necessi o e' e ser.
livre-se do qu� não '

útil,Jazendo com

serve mais. O dinheiro pode sair que você cuide dos seus afazeres
do seu bolso com facilidade. () com boa vontade. No relação
ciúme pode desgastar o amor. Os , omorosa� a desmotivação será
imprevistos poderão se tronsfor- visível. Aten,te-se,às intuições.-
mar em surpresas agradáveis se Se usadas na medida certa,
vencer o medo do desconhecido. poderão te fazer um vencedor�

ESCORPIÃO
(23/10'021/11) _

A sensação de auto

confiança te ajuda
rá o ousar um pouco
mais neste dia;

inclusive no que diz respeito aos

assuntos do sua vida amorosa. O
fim justifico os meios desde qu� o

.

que faça seja vantajoso tanto poro
você como paro os ounns,

.
.

éAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

1. Não tente co�pe.n
sar a suo cerencu

através de aquisi-
.

ções. Namoro sem futuro corre
o risco de terminar, vai doer,
mas definir a relação fará bem
ao seu coração. Faça coisas de
formo singela. As situações �ó
mudam quando você quer.

PEIXES
,.. - (19/2 019/3)

.A"&K. H'
, .

oJe tera maior

necessidade de
'silêncio e reflexão.

Vai querer ficar na sua e pensar
no própria vida. O' coração bate
forte. Evite tirar conclusões,

.

pois aquilo que vÓc.ê toma ceme
verdade, muítes vezes, pode não
passar. de ilusão.
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,3 ,55.. ao,
327 :'33

Horário deAtendimento '

Segu a Sextadas 8:30hr as 12:00hr
�

e das 13:30hr as 18:30hr
ad ' das 8:30hr-ãs 12:00hr

REF�j!}t) MASSARANDUSA '

Chàcara Cl218.684,40m�,
escriturado. AcelUi

propostas.
R$ 1�O"OOO.OO

Sobrado NOVO
136,46m�
02 dormitórios
+ 01 suite
Sala e cozinhe
Chúrrssquelra
Jardim
Ótimos aeabámentos
Moderno
Ótima localização
Averbada

A.EF:'10S8 AM1ZAOE
Terreno "I 420rnlZ r Aceita
propostas e firranelâ pela

CAJ.XA

f{É"��24 TJFA Sét<4\JeEPtT
'Ch{3��M -e;! ;2'r.C>ÔOfl'r2,
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Anotei vai obrigar
.' .

desbloqueio grátis
Teles resistem por causa da concorrência

---------� NACIONAL
CELULARES

Quem é
responsável pelo
meio�ambiente?

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE *

•

Quem será o responsável naquela época.
pela qualidade do ambiente Tenho visitado empresas e

numa empresa? Serão apenas .

visto problemas pequenos e

as pessoas de um departamento não tão pequenos em relação
ou setor? Serão apenas 01' che- ao meio-ambiente e quando
fes? Apenas os subordinados? chamo a atenção de quem está. 1}. 'Anatel (Agência Nacio

Apenas o pessoal da limpeza e comigo, essas pessoas. sempre nal de Telecomunicações) quer
conservação?

"

acusam um 'depar- obrigar as teles móveis a cum-

Fui o primeiro A..A.. tamento ou setor prirem as normas que determi-.
professor de Eco-: � que "deveria olhar nam o desbloqueio de telefones
logia Humana do' É preciso que nos ' para isso". Vejo que celulares, mesmo quando, exis-
Brasil, em 1973, ninguém se sente tam contratos de ftdelização na

na Universidade tenscíentlzemns "responsável", isto . 'compra de aparelhos subsidia-
Federal de São

d é, determinado a dos pela operadora.
Carlos, UFSCar, e que a "responder" pelo Segundo a agência, os tele-
quando intro- responsabilidade ambiente. fones vendidos pela maior par-
duzimos essa É preciso, de te das companhias "prendem"
disciplina para pela qualidade uma 'vez por todas, os clientes em contratos que
os cursos de gra- do ambiente em que nos' conscienti- preveem multas caso o' serviço
duação. Numa

.
zemos de que a res- seja cancelado antes deum ano

das aulas dis- que vivemos e ponsabilidade pela de uso. A Anatel explica que
cutíamos sobre trabalhamos é de qualidade do am- é por esse motivo que há uma

a poluição am- biente em que vive- resistência das teles ao desblo-
biental do cam- todos nós mos e trabalhamos queio desses aparelhos. Uma

pus e o quanto os cv:\ é de todos nós. Em vez destravados, eles poderiam
próprios alunos "'''' relação ao ambien- funcionar com chips de outras
eram responsá- te, todos deveríamos operadoras, beneficiando assim
veis por essa- situação. Logo ter como meta a seguinte frase: a concorrência.

após a' aula, no intervalo, "Se eu vir, ouvir ou souber de O assunto deve ser retomado
pedi para o pessoal da psico- algum problema'que prejudique no dia 28 de janeiro, quando as

logia experimental observar ó meio-ambiente, o problema é normas serão definitivamente'
é filmar os mesmos alunos. meu e devo agir para corrigi-lo". decididas. Segundo a relatora do

.

Vimos que eles próprios, .que 'Se formos esperar que processo, Emília Ribeiro, o des-
haviam severamente criticado alguém ou os responsáveis por bloqueio já estava previsto no

os danos ao ambiente, joga- algum departamento específico Regulamento do Serviço Móvel
ram papéis no chão, latas de tomem todas as providências Pessoal, mas .houve um proble
refrigerantes e sacos plásticos ,sem a nossa participação dire-

.

ma quando a operadora OI en-:
em locais não apropriados. Ao ta, teremos um ambiente degra- viou à Anatel uma reclamação
voltarem à sala, apresentamos dado em busca de culpados. E formal; exigindo que a concor

o filme e os alunos, surpresos, não é isso que precisamos. Nos- rência cumprisse as regras e
disseram: "não sabíamos que ·sa consciência ambiental não fizesse o desbloqueio. '1\s ope
estávamos sendo observados e pode ficar apenas em discursos, radoras não podem bloquear
filmados." É· fácil criticar. Di- mas em ações efetivas que to- aparelhos como contrapartida à

dos temos que tomar. concessão dos subsídios aos tele-
Pense nisso. Sucesso! fones", afirmou a conselheira.

fícil é mudar nosso comporta
mento, expliquei aos alunos já

o PARTIDO VERDE, através da Comissão Executlva Provisória Estadual de Santa Catari
na, convoca os filiados do Partido Verde de Jaraguá do Sul (SC), para o encontro que se

realizará no dia 21 de janeiro de 2010, com início às 14:00 horas (primeira chamada), e
final as 16:00 horas, na.sala de reuniões, na Câmara Muntctpalde Vereadores de Jara
guá do Sul, sito à Rua Getulio Vargas, nO- 6>21, bairro centro, nesta .cidade de Jaraguá do
Sul (SC), para deliberarem sobre a .segulnte ordem do dia:

o CORREIO DO POVO IESÁBADO, 16 DE JANEIRO DE 2010

'v CÉSAR JUNI�ES

Desbloqueio já estava previsto no Regulamento do Serviço Móvel Pessoal

que presto () serviço sem nenhum
tuste, A operadora TIM anunciou
que venderá telefones desbloqúe
ados de fábrica a partir de fevereiro.
Atualmente, o desbloqueio é feito se

assim �esejar o cliente.
,I, :/

A OI é o único operadora do país
cÚjo negócio se baseio no vendo do
chip, e não do aparelho. AVivo informa
que vende celulares desbloqueados, e
faz o desbloqueio gratuitamente poro
clientes "fidelizados". A Cloro disse

,li

EDITAL DE CONV'OCAÇÃO
TSE, quer evitar doações ocultas

o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) quer reprimir a' realização dos doações
eleitorais que não permitem á identificação dos candidatos beneficiados. As
novas regras também devem permitir contribuições eleitorais pelo internet e

cartões de crédito. Os textos ainda dependem do aprovação do plenário do TSE.
1- Meio-Ambiente: Programa L.ocal (realidades, propostas e possível criação de

grupo de ação);
•

2- Elelçôes .Zü LO: Programa de Ação (art.43); Pré-Candidaturas a

DEPUTADO ESTADUAL e FEDERAL; Comitê Marina Silva;
Calendário de reuniões e eventos para 2010;

3- Escolha da Comissão Provisória Municipal de Jaraguá do Sul para
2010;

.

4- Escolha do Conselho Fiscal para 2010;
5- Assuntos de interesse geral,

COMUNICADO
Malwee. Malhas Ltda.
ternn pú�lico que reque
reu à FUJAMA, autoriza
ção·para recuperação de
área do .imóvel localiza:
do na Rua 853 - Richard

Viergutz, s/n°, Bairro Rio
Cerro I em Jaraguá do
Sul, através de Plano
de Recuperação de Área
Degradada - PRAD.

...

eRe .. s,e 005277/P,..4
I�, Pr.l'd,�r'li'ifiIi EpHódo ,Pa:�'liJIOCI� '1,3,:55

C;o"f,lt,h"'ÇJi ,� J'l{:IIll"àt111i1l/ó do :Suf. � selItIl

0,8'010, 1643 ·1/680
. .NSfOR,ME DADOS EM, INFOIRMA.ÇÕES
l)TEIS� C'ONijEÇA _NOSSA ASSE:SS,O:RIA

N,A AREA DE CUSTOS. 10.. '};SIIIIIllI!lk�II!/I�lii!hililIi�1/,��1j;IiiI/'Uifj.l!.�I.il" • 'tIiI!iJlI'I/iíI,.Iii'/iQ'�l:ill,milIiiiNI!i/illlutll/!lItIi .•b,f

'N·
Jaraguá do Sul (SC),_14 de janeiro de 2010,

Luiz Sérgio de Assis Pereira
Coordenador Regiona I do PV

\ .

Mauro Beal
Presidente do Partido Verde no Estado de Santa Catarina

..
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Linha de Fu

Julimar Pivatto
j u I i.m a r@ocorreiodopovo.com. b r

Campeonato'
O Estadual terá atrações como

Viola, Sávio e Trípodi e tem tudo
pata ser um dos mais nivela
dos dos últimos anos. Na minha
opinião, Joinville e Avaí saem na

frente na briga pelo título, ao lado
da Chapecoense. Figueirense e

. Criciúma, com problemas extra-
.

campo, podem decepcionar. Os
outros entram no mesmo ponto
do Juventus: a incerteza sobre
como irão se comportar. E isso
torna esse início de c�peonato
aindamais interessante.

}

DIVULGAÇÃO

. Primeiro teste.

ESTATfsTICA

SETEPAfsES
SUBIRAM
AO PÓDIO
OLíMPICO

PELA PRIMEIRA
V.f2 EM 2008,
NA CHINA:

AFEGANISTÃO,
ILHAS

MAURíCIO,
SUDÃO, .

TADJIQUISTÃO,
TOGO,

MONGÓLIA E
PANAMÁ:

A prímeíra missão do Juventus no Estadual não será das
mais fáceis. Aliás, nenhuma delas será. O Metropolitano inves
tiu fortepara conseguir avagapara aSérieD, trazendo inclusive
um argentino com fama de artilheiro (Trípodi, que não deve jo
gar amanhã). O elenco doMoleque Travesso ainda é um ponto
de interrogação na cabeça do torcedor e da imprensa. Até por-.

que treino é treino e jogo é jogo. É bom também que São Pe
dro também dê uma trégua, já que o Sesi tem sérios problemas
quando chovemuito. Em campo pesado, seráum teste paraver
se o preparo físico está em dia.

.

DOIS TOQUES

Valorizado
o jornal espanhol As divulgou

ontem "que o Real.Madri .estaría
disposto a desembolsar 16 milhões
de euros (cerca deil$ 40 milhões)
para contratar o' jaraguaense Fili
pe Luis. A negociação aconteceria
depois do fim desta temporada. O
LaCorufia precisa de dinheiro, mas
o contrato prevê multa de 20 mi
lhões. Será que agora vai?

. GESTÃO.Foi rompida de vez a

parceria do Figueirense com a

Figueirense Participações, que
administrava o futebol do clube.

REUNIÃO.Na terça-feirao conselho -

.

deliberativo do clube vai se reunir

para, discutir a transição na gestão
do departamento.

***

TIME B •O Avaí confirmou mesmo
um time B para enfrentar o .

.

.

Brusque na'estreia. Quem ganha
uma chance é Medina.

***

PERGUNTA·Sem patrocinador
definido, corno ficam as despesas
com salários e transportes no .

Juventus? Com a palavra..

I �Seleção·pelo

Traga seu. histórico e conquiste sua vaga
no Maior Grupo de Ensino Superiorde Santa Catarina.

Inscriçoes até 29 de Janeiro
Escolha seu curso!

.fameg. 'du. r

IIMBÓ·
UNIASSELVI

·BLUMENAU
FAMEBLU
. -

GUARAMIRIM
.

FAMEG

INDAIAL
UNIASSELVI

GRUPO

UNIASSELYI
FAMEG

BRUSQUE
ASSEVIM

RIO DO·SUL
FAMESUL

';

lePG
PÓS-GRADUAÇÃO
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ATÉ QUE ENFIM!

o CORREIO DO POVOm'

SÁBADO, 16 DE JANEIRO DE 2010

Chegou a hora da bola rolar
•

Além de Santa Catarina, outros dez Estados iniciam temporada
FOTOS DIVULGAÇAO

DA REDAÇÃO
É torcedor. Você que não

sabia mais o que fazer nas

tarde e noites sem futebol,
'já começa. a respirar mais
aliviado. A temporada 2010

do futebol brasileiro começa
para valer neste fim de sema
na. São 11 campeonatos esta-

,
duais iniciando e acirrando
ainda mais as rivalidades re

gionais. Alagoas, Bahia, Dis
trito Federal, Rio de Janeiro,
Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, Goiás, Pará, Paraná,
São Paulo é Sergipe terão a

prime irá rodada dás respec
tivas competições.

Começando pelo Extremo

Sul, a dupla Gre-Nal chega,
como sempre, esbanjando favo
ritismo. são oito times em duas'
chaves, onde, na primeira fase,
os -clubes do Grupo A enfren
tam os' do Grupo B em turno
único. Os oito melhores pas
sam para as quartas-de-final até'
'decidir o campeão do turno, No
returno a fórmula é amesma, só

que com confrontos dentro das

respectivas chaves. Se um time
vencer os dois turnos, é consi
derado campeão, caso contrário
haverá final. .

"

No Paraná, o regulamento
é mais simples. São 15' equi
pes que se enfrentam, em tur
no único e- os oito melhores
disputam um 'octogonal final,
também com jogos só de ida.

Quem somar mais pontos nes
ta última fase será o campeão.

Adriano, D'Alessandro, Ronaldo e Carlos Alberto sõo algumas das "atrações" dos Campeonatos Estaduais

o Paulistão, recheado de·
estrelas e campeões mundiais,
terá 20 equipes se enfrentan
do em turno único e os qua-

,
.

. .

tro melhores se garantem nas
semifinais, que passam a ser

em jogos de ida e volta. Os úl
timos quatro caem.

Em terras cariocas, o es

tadual promete ser ainda
mais disputado. A fórmula
é a mesma dos últimos anos:

dois, grupos de oito' clubes,
no turno se enfrentam den
tro das. respectivas' chaves e

no returno um grupo contra

o outro. Os dois melhores de
cada grupo disputam as se

mifinais e finais dos turnos,
em confrontos únicos,' e os

campeões se enfrentam na fi
nal. Se alguém vencer a Taça
Guanabara e a. Taça Rio leva
o Estadual.

Felipe Massa tem recomeço na Fórmula 1
Piloto brasileiro espera disputar o título, q�e não chegou 'por um ponto em 2008

Massa diz nõo problemas com Alonso
"

,

O piloto Felipe Massa, da na testá por uma mola que se

Ferrari, tem mais dificuldades soltou do carro de Rubens Bar- '

para superar a perda do Mun- rícnello, durante treinos para o

dial de Fórmula 1 em 2008 do GP da Hungria, em julho.
que o grave acidente que o im- "Fisicamente, me' sinto

pediu de. completar a tempo- melhor agora do que .antes do
rada passada. ' acidente", disse ele a jbrna-,

O brasileiro não levou o tí-
.

listas na estação de esqui de
, tulo de 2008 por um ponto, na 'Madonna di Campiglio, onde
prova final, em Interlagos. Mas- a Ferrari realiza anualmente
sa venceu a corrida, mas na úl- um evento de pré-temporada.
tima curva Hamilton conseguiu "O acidente não mudou mi-

,

a, quinta colocação, que .lhe nha vida, não mudou a forma
dava o título. No ano passado, como eu penso ou trabalho".
o piloto da Ferrari foi atingido O brasileiro disse acreditar

que Fernando Alonso, atual

companheiro de equipe, não
sabia da manipulação da Re
nault em 2008, e garante que "

. um atrito entre ambos em

2007 já foi esquecido.
"Tivemos uma discussão e1)1

2007 na Alemanha. Depois ele

pediu desculpas e à coisa pas
sou, Não tenho problemas com 6
Fernando", disse Massa. "[á falei
mais com o Fernando (desde a

contratação dele):do que em três
anos com o Kimi (Raíkkonen,
seu ex-colegade Ferrari)".
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