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Bombeiros fazem
parto na ambulância
Menino nasceu com pouco mais de três
quilos e recebeu do mãe o nome de Emily.
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, Elementos natumis'
são destaque no chão
Piso laminado imito com perfeição o madeira,
trazendo beleza e aconchego para coso.

CONSTRUIR E REFORMAR

Imóvel do abat_edouro pode ser
usado para produzir embutidos
.Secretorln de Agriculturo� Ingo' Robl, diz que órea pode ser alugado poro uma empresa da região. ,�

laudo do Samoe e dn Fujamo descartou o utilização do espaço poro o nbnte de cnlmels. '
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Juventus busca a

primeira vitória
Moleque Travesso e Criciúma fazem o

duelo dos desesperados neste domingo'
no João Marcatto.
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ESTREIA
Umo coluno de
espírito jovem

.
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Femusc chega ao

fim com estilo
Encerramento acontece neste sóbado com

.

grande concerto no Arena. Bailarinos do
Teatro Bolshoi também participam. O
acesso 00 evento é gratuito.
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Mais crédito pem a cultura, dividendos para a sociedade!

EDITORIAL

CHARGE

PONTO DE VISTA

ROSELY BOSCHINI, PIfU�SU:�ENn� �)jl�i! ��rEn" (�:;:JiiI,I"UU:u!*,
BfU��ií"HJ�Jnp" �)iC1I fL..nrR�)}

DO LEITOR

Nenhuma história se repete
Num artigo intitulado "Onde vá... Vápara ser estrela!", a

escritora Rosana Braga relatou que numa manhã, enquan
to trafegava pelas ruas de São Paulo, na zona sul, diante de
um semáforo fechado, viu quando aproximou-se do seu

carro um homem simples com um 'violão nas mãos,"que
lhe indagou. - Posso cantar uma música para você? Ante
sua aquiescência cantou e no final disse: - Muito obrigado
por me ouvir... Quantas vezes nas ruas, no trabalho, nas
nossas casas percebemos nafisíonomía de alguém, na sua

linguagem gestual e, até mesmo nas suas palavras, que ela
precisa dizer-nos algo e, apegados ao tempo girando verti
ginoso nos nossos relógios, não nos dispomos a ouví-las..

A escritora revela-nos que fez o mesmo percurso pelas
ruas de São Paulo durante vários dias, em outros horários,
contudo, nuncamais viu aquela "estrela" com o violão nas
mãos e canções guardadas no coração, para presentear a
quem escolhesse. Deixar de ouvir alguém, de dar um pou
co da nossa atenção, do nosso amor, talvez seja jogar para o
ar uma grande oportunidade que não se repetirá. A ocasião
de aprendermos algo novo, de sermos solidários, de com
partilharmos um momento importante.

I Bem nos demonstra isso a nossa experiência de volun
tários do CVV (Centro de Valorização da Vida): cada apoio
que fazemos, é sempre um novo contato. Há novos ângu
los e nuances a perceber e sentir, desconhecidas entreli
nhas a desvendar, outros enigmas a decifrar. Não importa
se a história aparentemente se repete. Tudo se revela como
as manhãs que a cada dia chegam com as mesmas caracte

rísticas, no entanto, são sempre outras manhãs.

Coleta seletiva de lixo
A falha que ocorreu da Ambiental com o senhor Jaime

Guisse, como relatado emmatéria publicada no O Correio
do Povo em 28 de janeiro, não é exceção. Moro no Jaraguá
Esquerdo e não é raro o ca.minhão da coleta seletiva não pas
sar, eu propriamente já liguei algumas vezes para Prefeitura'
reclamando, e a mesma recomenda ligar para Ambiental.
Além disso, quem seleciona o lixo sabe que o volume do lixo
reciclado émaior do que o lixo orgânico, sendo assim a coleta
deveria ser feita pelo menos duas vezes por semana.

AIRTON J. TASCA, E1NIpm�s,r4RIO

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

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para u
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abrangendo diversos segmentos cultu
rais, corno o editorial, patrimônio histó
rico', musical, fonográfico e espetáculos
ao VIVO.

Era mais do que necessária a viabi

lização de um projeto como esse, que,
.

com certeza, fortalecerá a cadeia pro
dutiva 'da cultura no país. E o que é
melhor: promovendo verdadeiramente
a inclusão cultural, já que dará apoio
a agentes fomentadores de iniciati
vas originais e autênticas. O fomento
à economia da cultura, em uma nação
rica em expressões e manifestações, é,
sem dúvida, um dos mais importantes
canais de geração de emprego e renda.
Não há como refutar que a produção
cultural diversificada e descentralizada

tem enorme capacidade de propiciar
desenvolvimento em todas as regiões
do território nacional.

No que tange ao livro, a iniciativa
tem o objetivo essencial de fomentar a

produção de obras editoriais, inclusive
para comercialização em novas mídias,
melhorar a distribuição, desenvolver
n os modelos de negócios e moderni
zar as livrarias.

O fortalecimento e a consolidação
da cadeia produtiva editorial no país,
por meio desse programa 'poderá con
tribuir para expansão mais substanti
va e rápida do setor e fazer com que
cheguemos mais perto de nosso objeti
vo de transformar o Brasil em um país
de leitores.

'

O recém-instituído Programa BN
DES para o Desenvolvimento da Eco-·
nomia da Cultura (Procult) é bastante

oportuno, devendo contribuir para o

fomento do setor em 2010, de modo
consentâneo com a retomada do cres

cimento do PIB brasileiro. A linha de
financiamento deverá ser mais um fa
tor de impulso do mercado editorial,
estímulo à leitura e acesso ao livro no

país. Portanto, trata-se de um plano
com reflexos positivos e impacto amplo
no contexto da sociedade. A iniciativa

prevê apoio financeiro, por meio de

programas de crédito, totalizando um

bilhão de reais, a ser aplicado até 2012,
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Eleições serão .Iivres
através da internet
Uso da rede deve ser quase irrestrito este ano
JARAGUÁ DO SUL

Atenção leitores de blogs e

usuários de redes sociais como
twitter e facebook. As eleições
deste ano devem invadir a in
ternet. Isto porque, o governo
federal sancionou no fim do
ano passado, as mudanças na

propaganda eleitoral, liberan
do o uso quase irrestrito da
grande rede.

Com a nova lei, candida
tos poderão utilizar, além das
páginas oficiais, todos as re

des sociais para divulgação.
Portais e blogs poderão ma

nifestar apoio a candidatos,
vedado o anonimato e, com a

obrigação de oferecer direito
de resposta.

No Vale do Itapocu, os pré
candidatos prometem utilizar
a internet de todas as formas
possíveis durante as eleições,
mas a presença de políticos,
na rede ainda é pequena. Até
a metade do ano passado, ne
nhum mandatário de cargo ou

futuro candidato possuía blog
ou twitter. A exceção era o ex-

c'
,

deputado estadual Dionei da
Silva (PT), que havia criado
um site em 2003, para infor
mações sobre o seu mandato.

A partir do segundo semes

tre,' surgiram novos sinais de
vida online na política da re

gião. A vereadora Natália Pe

try lançou um blog no mês de
agosto. Em outubro, foi a vez do
deputado estadual Carlos Chio- .

dini (PMDB), que aproveitou o

momento para abrir uma conta
no twitter, mesma situação de
Dionei da Silva, que também

POLITICOS ONLINE
......................................................................................................................................................� .

Dionei foi O primeiro na região a se comunicar através de um site

.

rio 00 torgo de, líder do governo
por causo do escândalo Sarney, em
caráter irrevogávet iAo, soltnr atrós;

,

o pedido' do presidente Lula, cO,ns
trangeu seu eleitorado e virou piada
na internet.

;

� ,

Twitter, é febre nacional
A rede social de, microblogs

twitter virou uma mania entre depu-
,
todos federais, sencderes e até 'go;
vernadores. Pelo twittet o senador
Aloísio Mercodante- (PT-SP) chegou
a afirmar em 2009,

possui um conta no site de re

lacionamentos Orkut.
'� internet é uma das for-

ganda. A mudança nas regras
do TSE ajudam os candidatos,
que poderão expor suas ideias
e também se defender das
acusações", afirma Dionei.

mas mais democráticas de co

municação. E também é barata
para um candidato compara
do aos outros meios de propa- GIOVANNI RAMOS

• CARLOS CHIODINI (PMDB)

m Sitejblog - www.carloschiodini.com.br

Twitter - www.twitter.comjcarloschiodini

• NATÁLIA PETRY (PSB)

m Blog -

www.vereadoranatalia.b�om
i'7

- • DIONEI DA SILVA (PT)

m Site - www.díonei.com.br

Twitter - www.twitter.comjDioneidaSilva

• JEAN LEUTPRECHT (PC DO B)

m Site - www.vereadorjean.com.br*.

Twitter - www.twítter.ccm/vereadorjean=

* começará a ser atualizado a partir de segunda-feira

. Vereadores pretendem
investir mais na internet

Dos 11 vereadores da Câ
mara de Jaraguá do Sul, ape
nas uma possui um blog na in
ternet. A presidente da Casa,
Natália Petry, abriu a página
em agosto do ano passado
para divulgar as ações e os in
formes do mandato. Pré-can
didata do PSB a Assembleia

o ex-presidente da Câmara
e pré-candidato a deputado fe
deral, Jean Leutprecht (PC do
B), estreia segunda-feira sua

participação na internet. '0
vereador vai fazer aulas para
aprimorar o uso das ferramen-

-

tas neste fim de semana, para
poder atualizar twitter e blog.

Legislativa, .a vereadora pre-
' '� internet é a principal for

tende aprimorar o uso da in- ma de comunicação do mundo
ternet nas próximas eleições. hoje. As eleições americanas em

'�internet é um espaço im- 2008 mostraram a força de um

portante da comunicação e nós candidato que sabe usar todos os

não podemos ficar para trás. recursos. Estou aprendendo, por
Se for candidata, devo utilizar que eumesmo farei a atualização
mais recursos online", afirma. dos sítes", comenta.

Candidatos a deputado apostam
na interação com os eleitores
A proximidade do política

com o eleitor -é a parte mais

importante da propaganda
via internet, segundo o depu-

f{l tado estadual Carlos Chiodi-
::s::

•

� m (PMDB). Dono de um blog
� e uma conta no twitter e no

'� orkut, o peemedebista vê com

� .bons olhos, a liberação quase
irrestrita para as eleições.

'Aumenta a cada dia o nú
mero de brasileiros na internet,
principalmente os jovens. Com
blog e twitter, eu consigo uma
resposta' direta do eleitorado,
que opina, comenta e critica as

ações dos parlamentares. Essa

.' proximidade é importantíssima
para nós", explica.

o pré-candidato a deputa
do estadual Carione Pavanello
(DEM) garante que .utílízará to
dos os recursos disponíveis du
rante a campanha e que já pla

. neja o lançamento de um site. A

intenção do ex-vereador é apos
tar na interatividade para cons

truir as propostas de mandato. O
ex-deputado estadual Dionei da
Silva (PT) conta que entrou no

.twitter por indicação de amigos,
e neste ano pretende melhor a

.

sua página na internet.
, "Quero tomar 6meu sitemais

prático para atualização, para
depois alimenta-lo com vídeos,
áudios, entrevistas e pronuncia
mentos", afirma.

Chiodini
diz que

ferramenta

aproxima os

políticos do
eleitorado
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Polícia Militar prende traficantes
Com eles foram recuperados vários objetos furtados como joias e eletrônicos

''':
,

JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar flagrou,
por volta das 5 horas da ma
nhã de ontem, uma ação de
tráfico de drogas em uma

pensão do bairro Nova Bra
sília. Dois traficantes foram

presos e dois usuários de en

torpecentes ficaram detidos
por algumas horas e depois
da tomada de depoimentos
foram liberados. O jaragua
en,se 'Fabiano Reinert, 25

anos, e o paranaense Tiago
dos Santos Oliveira, 19 anos,
vão responder por crimes de
comércio de crack e associa

ção para o tráfico.
De acordo com.o delegado

Adriano Spolaor, os policiais
observaram a entrada e saída

frequente de pessoas da pen
são na madrugada e depois
fizeram o flagrante . Um dos
usuários de drogas foi pego
com uma pedra de crack no

momento que a Polícia Mi
litar adentrou a casa dos in
fratores.

Além da apreensão de 7,9
gramas em pedras de cra

ck, uma caixa de joias, duas

bicicletas, dois aparelhos
de som, 18 sapatos, CDs e

DVDs, um microondas, cin-
-co celulares, sete relógios,
dois mp4, uma vara de pes
car, uma televisão, um litro
de uísque, um vídeo game e

mais R$ 165,27 foram encon

trados na pensão;
Perto das 11 horas de on - '

tem, os dois lraficantes foram
levados para o Presídio Re

gional, onde devem esperar o

julgamento. O crime tem pena
prevista de cinco a 15 anos de
condenação. A Polícia Militar

investigava e monitorava a re

sidência dos traficantes já há

alguns meses.

A Polícia Civil acredita que
os objetos apreendidos foram
furtados no fim do ano na ci
dade por usuários para a com

pra de drogas. Spolaor orienta
que as pessoas lesadas devem

procurar a delegacia e reco

nhecer os possíveis pertences,
mas que é preciso apresentar
a nota fiscal dos objetos, ou o

boletim de ocorrência.

DAIANA CONSTANTINO

FOTOS CÉSAR JUNKES

Joias, equipamentos e outros objetos também foram apreendidos e podem ser recuperados pelos, donos

Incêndio ,destrói uma
,

'mercearia no bairro Vieira

«,

JARAGUÁ DO SUL

uni incêndio destruiu,
praticamente, toda a merce

aria de Alcides Kaluzny, 31

anos, que ficava na rua Ma
noel Francisco da Costa" no

bairro Vieira. Perto das 23
horas de quinta-feira, as cha
mas acabaram acionando o

alarme da propriedade e em

seguida o dono do estabele
cimento 'ligou para o Corpo
de Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do- Sul, que em 15

minutos chegou ao local.
Na 'manhã de ontem, Ka

luzny olhava espantado para
o cenário. Todas as mercado
rias foram perdidas; além dos

equipamentos. Segundo ele, o
fogo levou o resultado de um

trabalho de 10 anos. O pro
prietário ainda não calculou o

prejuízo e disse que não con

tava com seguro.
Segundo Kaluzny, o in-

CÉSAR JUNKES

cêndio deve ter sido causado

por um curto-circuito, uma

passagem de corrente elétri
ca acima do normal. O Corpo
de Bombeiros acredita tam

bém nessa mesma hipótese.
Mas agora, é preciso aguar
dar o laudo da Polícia Civil.

Apesar do incidente trá

gico, Kaluzny diz que deve
reabrir o comércio em bre
ve. ''A, partir de agora, vou

me organizar. Acredito nas

minhas forças e determi

nação. No máximo, dentro
de dois meses estarei com'
minha mercearia novamen

te", destaca. A intenção é

reabrir o negócio na mesma

localidade.
O prédio, alugado por R$

550 mensalmente, terá de ser

demolido. Isso porque, o in
cêndio compromteu a estru
tura da área de 100 metros

quadrados.
' Kalulny não tem ideia do prejuízo, mas garante que vai reabrir o negócio

Transferência
de 50 presos
JARAGUÁ DO SUL

A superlotação do Presí
dio Regional de Iaraguá do
Sul parece estar, longe do
fim. Mesmo com esforços do

gestor interino do complexo,
Antônio Salamão Ferreira,
em reduzir o número, atual
de 298 detentos, sendo que
a capacidade é de apenas 76

presos, uma solução defini
tiva ainda se arrasta. Mas

para fevereiro, está prevista
uma transferência de 50 pre
sidiários. Pelo menos essa é
a -promessa da SSP (Secre
taria de Segurança Pública),
do Estado.

Além desse compromis
so, o gestor interino, por
enquanto, conta com o re

manejamento' temporário de
12 presos por 30 dias para as

cadeias de Joinville e Curi
tibanos. Porém, dos 12 con

denados, a metade vai voltar
para o complexo prisional.
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Músicos se preparam para deixar a cidade e voltar à vida normal

�. '

E HORA DE FECHAR AS MALAS

...."T

dade da programação. Conforme
Vanja, as aulas, os professores �
a interação dos participantes são
outros diferenciais do evento.

"Ninguém pode reclamar, muito
menos nós. Nenhum outro lo
cal no país possui tantas harpas
como Jaraguá", completa.

Para Laura von Atzingen,
.também veterana no Femusc, o
festival proporcionou uma ver

dadeira maratona de estudos. A
rotina ficou tão agitada que ela
chegou a sentir dor de ouvido
tamanha a quantidade de horas
dedicadas à música. Porém, ago
ra, ao fechar as malas e encarar

o retorno à capital mineira, ad ...

míte estar diferente. Segundo a

violinista, os ensinamentos vão
reverberar e, por isso, a vontade
de participar de outras edições já
está latente. A próxima acontece
entre os dias 20 de janeiro e 5 de
fevereiro de 2011. Já as inscri

ções devem ocorrer entre agosto e

setembro. Neste ano, o Femusc re
cebeu cerca de 550 alunos,'50 pro
fessores e 11 eventos paralelos.

JARAGUÁ DO SUL

São 16 horas de viagem que
separam Jaraguá do Sul do Rio
de Janeiro: Mas, a harpista Vanja
Ferreira confessa: vai aproveitar

'

cada minuto do trajeto de volta

para casa. Depois de quase três
semanas distante de terras ca

riocas, ela nem lembra mais de
quando teve tempo para dormir
uma noite inteira. Por isso, a pol
trona do ônibus tende a se trans
formar em uma cania bastante

aconchegante a partir das 20h
deste domingo.

Mas, apesar do cansaço evi
dente, a musicista vai embora

querendo ficar. "O Femusc foi
sensacional. Poucas vezes temos
a oportunidade de assistir a con
certos de tão alto nível no Brasil
como os apresentados ao longo
do festival deste ano", afuma. E
os elogios não param na quali- f'

KELLY ERDMANN

I
•

• ZOOLÓGICO MUSICAL/ CONCERTO PARA FAMíLIAS
• Horário: 10h

,

• Palco: Grande Teatro da Scar

• CONCERTO DE ENCERRAMENTO
• Horário: 20h30
• palco: Arena Jaraguá
• Programa: 'Jesu Christe' da Missa em dó menor, de Wolfgang Amadeus
Mozart. 'Arnen' da Missa em si menor, de Johann Sebastian Baoh.

Dànças pelovetsianas, de Alexander Borodin
Dança húngara 'no 1, de Johannes Brahms
Dança eslava em sol menor, de Antonin Dvorak e outras com a

participação do Grande Coral e da Escola de Teatro Bolshoi

CÉSAR JUNKES

Depois de 17 dias, instrumentistas vão embora, mas j� ensaiam o retorno, em 2011

DESPEDIDA MUSICAL
Foram 17 dias de programa

ção intensa, cidade cheia, con-'
certos, aulas e muita animação.
Mas, na noite de hoje, a quinta
edição-do Femusc se despede. E
para dar um ponto final àmara
tona musical de 2010, o evento

organizou uma verdadeira festa
de encerramento.

Marcada para as 20h30, a

apresentação, que como sem"

pre irá terminar e�olia
carna

valesca, reúne u a orquestra
de cerca de 400 in -rumentis
tas. Sobre o palco da Arena

[araguá, porém, são quase
700 pessoas. Isso porque.,é o

momento de juntar o coral de
200 vozes aos músicos. O re

pertório inclui obras de Wolf

gang Mozart, [ohann Sebastian
Bach, Alexander Borodin, J0-

hannes Brahms, Antonin Dvo
rak e Carlos Gomes.

Conforme o maestro Alex
Klein, o concerto ainda abre

espaço ao vencedor do Con
curso Internacional de Harpa
de Santa Catarina, realizado
nos dias 15 e 16. Além disso, o
público vê também uma oboísta
de apenas 11 anos que tem sur

preendido o Femusc e três jovens
regentes destacados durante as

atividades do festival. Pára com

pletar, os bailarinos da Escola de
Teatro Bolshoi mostram à pla
teia a coreografia do balé "Que
bra Nozes", de Tchaikovsky.

O acesso é gratuito. A organi
zação disponibiliza ônibus com

saída às 19h das principais rotas
de transporte coletivo do muni

cípio, como Barra do Rio Cerro,
,

Ilha da Figueira, Nereu Ramos,
Três Rio do Norte e João Pessoa.
Outras informações pelo telefone
(47) 3373-8652.

enho ao Femu ' e

2007 e, o cada vez, pércebo
que os alunos estãu

melhores. Artisticamente,
, em relação o 'eles, este
foi o melhor de fedes,

DARCIO GIANELLI, PROFESSOR
DA CLASSE DE TROMBONE
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CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCfU"I"OR

o outro escritor
As caixas chegaram semana passada, relu

tei um pouco em abri-las. Pensei que não me

comoveria quando recebesse os exemplares
do meu nono livro. Ledo engano. Quando as

abri, vi que nada mudou, que a emoção foi
a mesma de quando vi meu primeiro livro,
e isso me confortou, e muito. Vi que ainda
pulsa aquela magia pelo sonho e pela escri

ta, e passei um -bom tempo com o livro nas"

mãos, percebendo os detalhes, se detendo em

alguns parágrafos, relendo a orelha, o prefá
cio, observando a grossura, a tessitura das pá
ginas. Sempre tive dois carinhos pelos livros,

,

o primeiro, pelo conteúdo, passo horas lendo
e relendo os livros que considero essenciais,
aqueles em que uma sucessão de palavras se
lecionadíssimas formam um ótimo parágrafo
e .este parágrafo -constrói uma narrativa que
arrebata, abre um abismo aos meus pés. O

. segundo carinho, pela forma; pelo objeto-li
vro: o toque das folhas, o 'cheiro, perceber a

. ,

, costura serpenteando as folhas num,mar, de
cola, a texturada capa, enfim, ainsustentável

. leveza do livro.
Mas o que eu já tinha esquecido e foi um

deleite sem tamanho, foi ver meu nome es-
, ,

,

tampado na capa, sobre uma foto. Não é vai
dade não, é presença, é "estar no mundo",
como bem poderia dizer Drummond.

,

, Outro' fato interessante é o fator "outro",
pois parece que não foi você que escreveu

aquilo tudo, e sim outro, que reside em algum
lugar dessa cabeça oca ... E você sempre se

surpreende com algumas boas frases, e com

as ruins também.
"

, Depois de lançar ''A rosa verde" em Z005
e "Ensaio do vazio" em 2006, tentei por duas
vezes finalizar mais um romance, que anda

emperrado, e nem sei se vou mais publicá-lo,
e nada, emperrado mesmo. Quem escreve sabe

'que burilar um romance não é uma tarefa das
mais fáceis. Então, com uma saudade imensa
de um contato próxímo com os leitores, resol
vi escutar o conselho dealguns amigos: "e seus
contos Schroeder, pô, e seus éontos".

Pois eis que ouço os amigos e agora mesmo,
antes do carnaval, lanço e começo a divulgar .

':As certezas e as palavras", livro que sai pela
Editora da Casa e reúne mais de vinte contos,
alguns inéditos e outros publicados em coletâ-
.neas, revistas e jornais nos últimos cinco anos.

,

Já na primeira quinzena de fevereiro enca

ro uma maratona de lançamentos, que inclui
as .cidades de Brusque (Z/Z), Blumenau (3/Z),
Lages (4/Z), Joinville (8/2), Jaraguá do Sul (9/Z)
e Itajaí (ll/Z), para oxigenar a divulgação.

Mais um livro, mais um filho, mais folhas
para este mundo, lançadas ao vento, para pas-

,

sear, viajar, encontrar um leitor, pois "o uso

é a respiração da palavra" como acreditava

Wittgeinstein. Eu espero que cada palavra do
meu livro encontre a sua certeza, para que o

outro, aquele que reside em minha cabeça, se
contente. Pois todo escritor é na verdade dois.

, \

�--

VARIEDADES-�----;------
,.

JARA6UÁ DO SUL
• Cine.Shopp,ing 1 '

,

• Sherlock HolO1es (leg) " "

(16h30", 19h, 21 ��O _:_' t9dos os dias) ,

c

. � Sempre OOcSeu Iodo (leg) (14h40 - todos os dios)'

Os sonhos
do �onço

Prepare-se para gargalhadas sem

fim, pois os populares filmes de dança
serão esculhambados! Os sonhos de
Megan são despedaçados quando ela
é obrigada a frequentar um colégio de
periferia. Com uma novo turma, será

,

que ela vai conseguir se impor e ren-.
lizar seus sonhos?

,Um clássico' "

de Júlio,Vern�,
'

o francês Júlio Verne recebe�m--
ju,stiça, o título de criador da ftcção cien
tíflco, "Vinte Mil léguas Submarinas"
(1870), um dos seus mais conhecidos
romances,' pertence ao ciclo das Voyages'
e conta as lncrírels aventuras do capitão
Nemo'a bordo do submarino Nóutilo. Com,

,

406 páginas, o livro é um lançamento dn
editora Martin Claret. '

,
.

'

NOVELAS

CAMA DE GATO
, Rose vai folar com Gustavo e fico inconsolável
00 descobrir que ele escondeu dela o estrotégi-a
que o promotoria usou poro acusar Alcino. Ado'l
giso sugere que Sofio peço dinheiro poro Alcino"
já que Pedro é seu único herdeiro. Bruno con

vido Davi poro jontor. Genovevo levtl Toís.pora
coso, onde Sólon está o suo espero. Ele péde
uma chonce poro Toís, que não lhe dá atenção e

conto que voi se casar com Bené. Roberto entre-
,

go um ntestnde de óbito poro Nuno que explica
que voi dOI boixo no oP9sentodorio de Wolde
-mor. Déboro morco um encontro com Pedro.

, Alcino se surpreende com o chegado de Pedro
e Déboro ,ao fórum. Sofia, choro 00 ver Dovi e

Bruno saírem obroçodos. O juiz reinicio o jul
gomento poro dor o sentença no coso de Alcino.

TEMPOS MODERNOS'
leal fico orrosodo com o notícia de que está mor

rendo. Nora percebe o presença de Nelinho 'no'
escolo de danço' e provoco o' rivol. Nelinho fico
louco de ciúmes e ormo o moior confusõ(l com
Zeco� Nelinho brigo com Noro, que Sê foz de vítimo

poro Zeco. Zopoto mostro o fóto de D,i"o no jornal /
'

e diz o Romón que tem um piono. Volvênio revelo o

Fidélio que decidiu enfrentor Lindomof e recebe o,
.

opoio do omigd que promete ajudó-Io o reconquis�
tor lovínnio. Frank congelo os monitores do TItã e

Albono fico furioso.' Deodoro alerto que o edifíCio '

, está sendo invadido e não consegue impedir..,La
vínnio se depora com Volvênio. Justine aviso que
.o teotro está lotodo e Di"o demonstro nervosismo.
Frank se recuso o'contor onde está leol e Nelinho

começo o pensor que o poi morreu.

VIVER A VIDA
Onofre fico triste 00 perceber que FloviÍlho e Se
roia não se lembrorom de seu oniversário. Tereza
désobofo com Miguel que está preocupodo eem a

reação de luciono. Osmor diz o Bruno que se Hele
no decidir fozer o exposição com ele nem Morcos
será copoz de impedi-lo. Cio risse fico chocado
00 saber que Bernordo viu Renoto e Felipe se bei

jando. Molu recebe o presente de Betino e elo oviso
Morcelão que preciso agradecê-lo. Betino se arrumo

diante do espelho para encontrar Corlos e, 00 soir do
bonheiro, se ossusto 00 ver Gustavo deitodo no como,

Ele diz que não está se sentindo bem e pede que elo
cuide dele. Betino ligo poro Corlos e desmorco o en

contro. Heleno sai de coso poro ir ii festa no,vila e

aviso Marcos que vai levar Rofoelo com elo. Doro
foz vórios recomendoções poro filho e, quondo elo
voi emboro, vê Morcos no porto de coso.

PODER PARALELO
Não há exibição.

BELA A FEIA
Não há exibição.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidode
dos emissoros).
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Como protagonista, á atriz tem demonstrado.que não brinca com desafios
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MUNDO ARTE
,

i.

Ela é urna atriz que tem os

pés rio chão e sabe o que quer
na vida, por isso algumas críticas
â sua atuação na novela "Viver
.a Vida", nem fazem diferença.
Taís .Araújo é 'uma atriz jovem,
alcançou a faina cedo porque
também começou cedo sua car

reira. Discreta, não gosta de fa
lar sobre sua vida pessoalmuito
menos do seu relacionamento'
com o também ator Lázaro Ra
mos. Há quem garanta que os

dois vão celebrar outra cerimô
nia de casamento tamanha é a

vontade de viverem juntos.
, Atualmente, Taís Araújo in

terpreta a Helena, em "Viver a

Vida". A grande expectativa. da
novela é que Helena finalmente
viva um grande 'amor ao lado de
Bruno (Thiago Lacerda) e descar
te de vez o marido ciumento e

machista, liberandoMarcos [Iosé
Mayer) para assumir novamente
o seu casamento com Teresa (Lí
lia Cabral), de quem não conse

gue se desligar, usando sempre
.

corno desculpa a' filha Lucíana

(Alinne Moraes).
Voltando à vida real e à traje

tória de Taís Araújo, ela ingres-
. sou no meio artístico aos onze

anos de idade, atuando no teatros
aos treze, virou modelo e chegou
ao estrelato aos ;q_��oit'?'.. � '.�. ,'. .:

Ela começoueno 'têatr&- <:llTI-a': j:
dor aos onze IDOS, sem muita

pretensão, acompanhando os

amigos _ do condomínio onde
. ,/ '

morava. Enquanto os outros iam.
saindo, ela ficou, gostou da coisa. _

Participou de, duas companhias
. teatrais, o "Grupo Procênio" e de
pois.o "Os Bananas" e-foi nurn in
tervalo, após urna temporada de
urna, peça, que Kátia D'Ângelo,
urna amiga do diretor Régis Car-

,
"

VARIEDADES---------,-------'--

,

·DAVEZ
doso, avisou que a Manchete es

tava formando o elenco da nove
la "Tocaia Grande",

Taís não pensou duas vezes.

Foi lá e fez o teste. Leu o texto e

foi chamada para voltar no dia
.

seguinte. Ela voltou e congelou
quando,deu de cara com atrizes

,

como RosamariaMurtinho e Mí
riam Pites. Foi ainda em transe' e
assustada que recebeu a notícia
da aprovação. Pronto. Ganhara
urn papel de destaque na novela.

Walter Avancinni assumiu a

novela.. "Tocaia Grande" seguia
em frente e o próximo projeto era
"Xica da Silva". Embora aprocu
ra pela protagonista se arrastasse
e o inicio das gravações se apro
ximasse perigosamente, a Xica
da . Silva .ainda não tinha sido

.

escolhida. A sorte sorriu para
heroína na última semana de

gravação d.e "Tocaia". Taís rece

beuurn telefonema. de Avancin
ni, convidando-a pata assumir -o
papel e Taís chamou-o de louco.
Ele foi até Maricá, na pousada
onde ficava o elenco de "Tocaia
Grande", queria que ela fosse a

Xica da Silva. Ele enxergava algo
.maís. Sabia que amenina de ape
nas .17, anos na sua frente seria '

urna estrela. Não deu outra.
Na Globo, fez nome quando

int�:nl!'�tqll :'I!l',Selminha Aluada.
':t .,.. �.. . •.. ,_ �')_,..... i.!:' :.l"....:-"

em'·'/�P<)rt@�;dâs Milagres". Logo
depois, foi convidadapara ser a

protagonista de, "Da Cor do Pe-
,,,,'

cada", na qual interpretou Preta" ..

fazendo par 'romântico com Rey-
naldo Cíanecchíní. - Em "Cobras
e Lagartos" viveu a perigosa Hel
len que, de tão maldosa, acabou
se tomando cômica dando urn

show de, interpretação. Outra

personagem marcante ,foi a Ali
cia, em '1\, Favorita;'.

•

,

,. <

. ;

�. - . ,.

Tais Araújo vai ver sua personagem Helena passar por uma reviravolta na trama do consagrado Butor Manoel Carlos

·�O ESPERADO BEIJO
T��ÇA..FEIRA

:tl , *'

S�raia tenta se aproveitar da fragílldade ceu. Paixão faz comentários que fazem Jorge
areia, mas ele nem repara as' lndlretas, considerar sua posição sobre. seu. relaciona-

Benê le..va uma televisãÔ\nova para Sandrinha mente çom Lucfana e Miguel. Um repórter se
e ela desconfia dequé seja mercadorlaro.uba- aproxima de Helena e insinua qU� eJa e Bruno
da. Marcos ofende Dora. Gustavo reclama de estejam juntos.'Helena(ayisa Rafaela que elas

, indigestão,aom Betina. MaJuligapara agrade- .., vão embora e entra na casa de Tomie para pe
cer o presente e deixa o àdvogado ainda f'm:lls gar suas coisas. A ex-modelo vai até o quarto
mal-humorado. Do(a vaj para seu apartamen- de Ariane e Bruno vai atrás dela. Os dois se

to, enq!)anto Marcos pensa no. que aconte- beíjam e Rafaela vê, k
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� ···O ANO E

CORUPÂQUER
AMPLIAR REDE
DE ENSINO

-

CORREÇAO A Rudolf Hufenüssler Fábrica de
êssêncles foi fundada em·1925.

Sul. Casou-se com Teresinha, é pai de Franciele
e An:dressa. Corretor de seguros, participou du
rante sua'vida da diretoria de diversas socieda

des, como o Caxias Sport Clube, Sociedade Es

portiva João Pessoa e da Sociedade Esportiva e

Recreativa Vieirense.
Foi eleito vereador, em 19!16, pelo Partido da

Frente Liberal (PFL). Exerceu a função por três

anos, de 1997 a 2000 ..Assumiu a Prefeitura da
cidade duas vezes em'1999, permanecendo no

cargo apenas por poucos dias. Está até hoje na

vida política.

PREFEITOS DA HISTÓRIA DE JARAGUÁ DO SUL

Prezado f'

assinante,
o jornal O Correio do

, Povo está realizando o

recadastramento dos
assinantes. Solicitamos
que você entre, em contato

conosco caso não esteja
recebendo seu jornal
regularmente ou não tenha
recebido os boletos de

pagamento ou não conste os

débitos na sua 'fatura da Celesc.

Formas de Contato:
Telefone: 2106-1919,
�com Jaqueline
E-mail: jaqueline@
ocorreíodopovo .corn.br
Pessoalmente: Av. Pref.
Waldemar Crubba, 1400
'_ Vila Lalau _ Jaraguá do Sul

ALCIDES JOÃO
PAVANELLO

01/04/1999 a

13/04/1999 -

14/11/1999 a

22/11/1999

i �882 - Nasce Fra'nklin D. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos.
.

;'i9ii":"'A"'��pçfi�"d'�"v�i�ã�'''filipi��''''T��i''�'����'u�"';�rt�'"d�''��i�'''d'�''''76ij"'p'��:��'��':'''''''

De 15 a 25 de janeiro, O' Grupo de Danças Folclórí
cas Dunántúl, de Jaraguá do Sul, participou do Festí
val Sulamericano de Danças Folclóricas Húngaras, na
cidade' de Montevidéu. O evento' internacional tinha

por objetivo a difusão da cultura.e do folclore magyar
e reuniu 150 dançarinos da Hungria, Brasil, Argenti-.
na, Venezuela e Uruguai.

Filho de Luiz
e Matilde Z. Pava

nello, Alcides João
.

Pavanello nasceu

no dia 20 de novembro de 1958, em Jaraguá do

,

• 1933 :.. Híndenburq cria o Conselho de Hitler, com que os nazistas chegam ao

poder na .Alemanha, ínícicndo o III Reich
,·,····j.··_····,

.. · ·,· .. "···,·,· .. · .. v • .. •• .. ·,··· ·,· .. ! .. "···· .. • •••••• .. ·:· .. � .. '· .. r· • .. ·• : .. ·,,, .. , .. •• .. , .. t ,· ,· .. ·, • .. • .. ··�· .. ·"·,, ..: "�: .. ' .. • ..

"r ·'.·, .. l , j ; .. " , ,;. � r ·I·:·· 1 :;'
· • :/· ,.. \.:.,· .. ·.; r '�'.� I, ••

�'i> �,1 ª'h,2'� P�r�q;'ue
.

��s b�itân�c�s �isQ�;<;tPlPQ�t:ta Ipql'l�t
'

"t��; �u�, . .l�t'i;
"

� pelos díreítós um:êi.n0s, em Lonaonde�ry (Irlanda do ;No ). e fato flC9U
conhecido.corno "Domingo sangrento", pois 14 civis desarmados-morreram.

• 1997 - A televisão digital é cpresentcdc na Espanha pelo Canal de_ Sdtélíte
Digitdl do Grupo PRISA.

'

DIVULGAÇÃO'

No dia 30 de janeiro de 1976, de Educação Salomão Ribàs [u
o jornal O Correio do Povo tra- nior, para chegar a uma conclu- ,

zia matérias sobre os esforços da são sobre o assunto.
Prefeitura de Corupá. A intenção Na .matéria, havia a afirma-
do governo municipal era cons- ção do prefeito de que "se um

.

truir duas novas salas de aula, forte vento se verificar na ci
nas escolas que se localizavam dade, há' constante perigo de
nas regiões de "Pedra de Amolar" queda". Paralelo ao projeto, es-
e "Pedra de Amolar Baixo". tavam em andamento as obras

As salas que eram usadas' de construção da Escola Muni

naquele tempo pelos alunos � cipal de Rio Paulo, .que exigiam
professores faziam parte de uma um investimento de 150 mil

construção antiga, cuja estrutura cruzeiros. A verba vinha do De

poderia ameaçar a segurança de partamento de Obras da muni

quem frequentava' a escola. Pen- cipalidade e seriam concluídas

.

sando no perigo de desabamen- 'no final do próximo mês de
to, o prefeito ato Ernesto Weber' março. A escola contaria com

estava tratando de marcar uma duas salas de aula, sanitários e

reunião com o então secretário uma área coberta de recreio.

Grupo de 'Danças Folclóricos Dunúntúl, que partici'pou do X Festival Sulomericano em Montevidéu, de 15 a 25 de janeiro

�NTÚL EM ·MONTEVIDÉU
Além deste, ocorreu também o Simpósio de Danças

Folclóricas Húngaras no Balneário de La Salinas, localiza
do a 36 km de Montevidéu. O Grupo Dunántúl, com core

ografia de Claudia Regina Kitzberg, participou de todas ás

etapas da capacitação, além de difundir o folclore magyar
e representar os valores da imigração húngara que ocorreu
em Jaraguá do Sul no final do século XIX.

\
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TR�NSF'O,RME DADOS, E:M JNFO'RMAÇÔES
UTEI,S,. C'ONtfEÇA N9SSA ASSESS,O'RIA

'

NA·AREA DE CU'STO'S� 1,

,

BALE RUSSO
conforme o empirismo, que é a base' do conheci
menta humano, concluiu que todos os cisnes eram

brancos. Descoberta a Austrália,
'

um novo cisne foi encontrado, e,
por graça do destino, era negro.
Ou seja, um único cisne negro
acabou com toda base empírica
sobre cisnes, independente dos
milhares e milhares de cisnes
brancos, ,invalidando' a premis
sa de que "todo cisne é bran -

,

. co". Karl Popper afirmou: "não

importa quantos cisnes brancos
você veja ao longo da vida. Isso
nunca lhe, dará- certeza de que
cisnes negros não existem".

Na economia não é diferente.
O modelo matemático mais so

fisticado do mundo não é capaz
de prever o que não se conhece. Afinal, quem ima

ginaria que alguns árabes malucos iriam sequestrar
aviões nos EUA � acertar as torres gêmeas de NY?
E o tsunami na Asia e o terremoto no Haiti, quem

, Ad�inistrador de empresas com especialização em Finanças pelo Universidade do Califórnia e em Sociologia Político pelo UFPR

Fim do IPI reduzido

A incerteza nos incomoda, o futuro nos interes
sa. "Me interessa o futuro porque 'é o lugar onde
vou passar o resto da minha vida", gracejou Woody
Allen. Mas veja o caso das bolsas de valores e suas

previsões quanto à pontuação do Ibovespa para o

final de 2010, que vão do cômico ao preocupante.
Há de tudo: analistas que prevêem uma catástrofe
de 30 mil pontos, outros mais amenos (os mesmos
que diziam 45 mil pontos no final de 2009) vislum
bram 85 mil pontos, e uns megalomaníacos falam
em 130 mil pontos,

Contudo, as variáveis econômicas, não pos
suem variância constante ao longo do tempo.
Elas não apresentam um comportamento simé
trico - tendem a variar de maneiras' diferentes.
Então, imagine estimar um índice, composto por
diversas empresas de diversos setores, cada uma

com suas próprias variáveis, As "previsões" feitas
por analistas pressupõem que as, variáveis sejam
ceteris paribus, ou seja, constantes ao ,longo do

tempo. Eis o erro.

Uma breve historinha ... até 169'7 o velho con

tinente via seus maravilhosos cisnes brancos, e,

..

para linha branca
Tributo com desconto vale até este domingo

Na chegada a Zurique, antes
ir para Davas, na Suíça, onde

participa do Fórum Econômico

Mundial, o ministro da Fazenda,
GuidaMantega, disse que está na
hora de o Brasil começar a retirar
as 'medidas fiscais para socorrer

a economia. Mantega foi enfático
ao dizer que os incentivos serão
eliminados.

O ministro adiantou que a

isenção fiscal para a linha bran
ca acabará neste fim de semana

e o incentivo ao setor automotivo
também tem data marcada para
terminar. Segundo ele, a indús
tria sofreu contração de 5% a 6%
em 2009, mas as .perspectívas
são de cresciniento pára 2010. ,

Desde que foram criados, os
.incentivos passaram por várias

renovações. Na véspera de final
,
de seus prazos, o governo evi
tava dar indicações de que iria

prorrogar a medida QU não, até
mesmo para incentivar os con
sumidores a manter suas com

pras e não adiar decisões. Ques
,tionado se o fim dos subsídios
fiscais seria para valer desta
vez, Mantega insistiu que sim,
garantindo que não, se trata de
uma estratégia de comunicação
do governo. Mantega -também

garantiu ainda que os incenti
vos para a compra'de' veículos
vão acabar em 31 de março.

PERSPECTIVAS
Para 2010, Guida Mantega

estima que o crescimento doPIB
brasileiro ficará entre 5% e 5,5%,

previu? Quem poderia imaginar uma crise tão vio
lenta em 2008? Um imenso cisne negro espatifou o

mercado financeiro mundial.

Exemplo emblemático, o fundo
,

de investimento LTCM que tinha
dois Prêmios Nobel de Economia
na gestão e mais um punhado de
PhD na estrutura, afirmava que
tinha um modelo de previsão ex

tremamente sofisticado e repleto
das mais avançadas estatísticas.
'Quebrou no final da década de 90,
do dia para noite, por causa do de
fault da Rússia. Foi o balé dramáti
co russo, o lago dos cisnes. Então,
caro leitor, ao ouvir certos tipos de

previsões futuristas, as imagine
como um chute aleatório que, se

tudo der errado, pode dar certo.

Na economia nõo é
diferente. O modelo
matemático mais

sofisticado do mundn
nõo é capaz de prever
'o que nõo se conhece

00
,
* o texto foi escrito a quatro mãos, com a ines

timável colaboração do economista e analista de
mercado Fabio de Paiva Ferreira

'

"

puxado por consumo doméstico' i

e investimentos. Mas rejeita a

tese de um superaquecimento da
economia e de risco de inflação.

.

"Não acho que haja nem bolha
nem superaquecimento da eco

nomia brasileira. Quem diz isso
está fazendo um, prognóstico
apressado. Estamos�apenas

recu

perando .o que perd os".
Prova de, que -,o.____Q_ave

ria uma bolha- de acordo com

'Mantega; é o fato de que, pelos
seus dados, ainda existe uma

capacidade ociosa na indústria
nacional. Segundo o íninistro, o
país criará mais de um milhão
de empregos em ?010, e há se

tores como a construção civil,
que já se ressente com a falta de
mão de obra:

, INDlCA80RES

Segundo Guido Mantega,
mercado já sente falta
de mão de obra

LOTERIA
�

CONCURSO ,2208

09 - 11 ,_- 44 - 50 - 63

CONCURSO 500

02 r: 03 - 05 - 06 - 08
09 - 1 O -- 13 - 14 - 16
18 -" 20 �-� 21 -- 23 _'" 25
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o QUE USAR NO TRABALHO:, 1)#II�f�� (;!t'h,;�f:;IIIIJtt�t"
I

ue anças s pre caUsam
expectátívas é �str�ss�1 mas sSQet'
lidar côm' isso 'é eS&éocial para a
COl'llpetitbJidade de uma,/ofganização.
E'sse � Q. tema do livro "G,estão

.

estratégica de mudanças
,.Qor.poratjvas'�" dos a�mit1istradore$
de empresaa 1. C Aguilera e L.C

IJazarfni. O objetivo da dupla é atJxiHar
p"
',', ',' ,_,_

"".-.

, ...
' :1

as companf:\iaa a vançer de·safio$ e
'

,;:rnudahças nó dia a dJa·profissionaL
'�s ÇiutQres relatam e:xelnplos vividos

"

durante 30 anos de 'experiência no
iõ! • Cf

mercaeto 'de trabaího,
,. , '. ,�/; .',"

, ,.

I

,I,

No dia casual, o profissional pode usar trajes
menos formais. Acerta que aposta na calça
social, mas sem paletó.

Evite usar camisa para foca da calça porque
ela fica amassada e prejudica q visual. Deixe
otênis para os dias de lazer.

o CO'RRI�IO DO POVO

EXPEDIENTE
• Coordenadora:
Patrícia Moraes

• Programação Visual:
Bianca C. Deretti

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

(47) 2106-1919

d sexta-feira das 8:00 as 11:30 e das 13:30 as 17'3
. de segun a a " 0,

Horário de atendimento.

ANALISTA DE lOGISTICA INTERNACIONAL SENIOR - Ensino superior cO,mpleto em comércio exterior ou MBA em logistica, fluência em inglês,
conhecimento em rotinas de exportação, legislaçáo de regimes especiais de exportação, gestão de fretes' internacionais, noções de cambio, Para atuar
em horário normal.
ARMADOR - Ensino fundamental incompleto, disponibilidade para atuar em Jaraguá do Sul e região,
AUXILIAR DE ARMADOR· Ensino fundamental incompleto, disponibilidade para atuar em Jaraguá do Sul e região
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Ensino fundamental completo, disponibilidade para atuar no primeiro ou segundo turno, para os bairros Centenários e Três
��M

.

AUXILIAR EM VENDAS - Superior completo ou cursando, vivência em negociação, elaboração de planejamento de vendas, digitação de pedidos e

faturamento.
AUXILIAR FíNANCEIRO- Superior completo ou cursando, vivência em comas-a pagar, receber, instrumento de protesto, baixa de titulas, banco, despesas,
COORDENADOR DE SERVIÇOS/GOVERNANTA - Ensino médio completo, disponibilidade para atuar no bairro Nereu Ramos, possuir veiculO próprio e

disponibilidade para fazer horas extras. ,

COSTUREIRA (10 vagas) - Ensino fundamental completo vivencia como costureira, disponibilidadepara atuarno primeiro ou segundo turno, .

AJUDANTE DE MOTORISTA (02 vagas) - Ensino fundamental completo e residir na cidade de Massaranduba
.

AGENTE DE ATENDIMENTO TELEMARKETlNG (02 vagas) - Ensino médio completo, vivência com vendas, para atuar no período da tarde e a noite e alternando
aos sãoaoos, um de manhã e outro à tarde. Para a cidade de Jaraguá do Sul. .'

,

CARPINTEIRO - Ensino fundamental incompleto, vivência em serviços de caixaria e leitura de projeto de formas, disponibilidade para atuar em Jaraguá do sul e
região,
CILlNDRISTA DE BORRACHA - Disponibilidadll para atuar no bairro Três Rios do Sul e no primeiro turno,
CONFECCIONADOR DE PNEU - Disponibilidade para atuar no bairro Três Rios do Sul e no primeiro turno, ,

CONSULTOR DE NEGÓCIOS - Ensino superior completo ou em ancameoto, vivência em atendimento ao cliente e com vendas, disponibilidade para trabalhar
aos sábados, -,

.
'

ELETRICISTA - En�ino fundamental incompleto, vivência em serviços de montagens, instalação e reparos de circuitos e equipamentos, inspeções/ medições'
J em circuitos elétricos, compreender e realizar leiturª de projeto elétrico, disponibilidade para atuar em Jaraguádo Sul e região, '

ESTAMPADOR (04 vagas) - Conhecimento com estampa localizada manual. Para atuar no bairro Ilha da Figueira no primeiro turno,
EXTRUSOR DE BORRACHA -Disponibilidade para atuar no bairro Três Rios do Sul e no primeiro turno,
ESTAGIARIO - Desejável superior cursando em Administração. •

.

ENGENHEIRO QUíMICO - Forrnaçáo em quimicà ou engenharia quimica, com experiência em impermeabilização de produtos para a construção civil.
INSPETOR DE LINHA DE PRODUÇÃO - Disponibilidade para atuar no primeiro,

'

MONTADOR- Ensinofundamental completo, vivência em montagens de máquinas, disponibilidade para atuar em Corupá.
PASTEIRO - Conhecimento com mistura de pastas para estamparia, Disponitlilidade para atuar no primeiro turno.
EDREIRO - Ensino fundamental incompleto, disponibilidade para atuar em Jaraguá do Sul e regiãó,

PI R INDUSTRIAL - Ensino fundamental completo, vivência em pintura de máquinas e equipamentos, disponibilidade para fazer hora extra, para atuar em

Corupá.
.

PROFESSOR DE INGLÊS - Ensino médio completo, Fluência com a lingua inglesa,
PROFESSOR DE ESPANHOL - Ensino médio completo, Fluência com a IIngua espanhola,

'

.

PROJETISTA elÉTRICO -ensino técnico na área, ter CNH AS, disponibilidade para viajens, ter noções de elétrica, informática, programação de ClP' s,IHM' s e

superüsónos.
' .

REPOSITOR - Ensinofundamental completo, Para limpeza, abastecimento e organização de gôndolas.
SERVENTE DE LIMPEZA - Ensino fundamental incompleto, disponibilidade para atuar em horário normal.
SERVENTE DE PEDREIRO - Ensino fundamental incompleto, disponibilidade para atuar em Jaraguá do Sul e região,
SOLDADOR-Ensino fundamental completo, vivência com solda, dJsponibilidade para atuar em Corupá.
VENDEDOR TÉCNICU - Ensino técnico na área elétrica, noções de elétrica, informática, programação de ClP' s, IHM' s e superfisorios, vivência com vendas
técnicas, disponibilidade para viajar, terCNH AS, para atuar em horário normal no bairro Ilha da Figueira,

'

VIGILANTE - Ensino médio completoou em curso, Possuir curso de vigilante EM DIA.

NOVO ENDEREÇO, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836 - Centro (antiga RH Brasil).
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.. Talento & SUCESSO o s'eu guia profissional' o COIUtEIO no 1)0\10

Passo a passo do SUCESSO
Mercado quer profissionais com bom re/acíonamen.to

Reaquecimento da

economia, Copa do
Mundo de 2014,
Olimpíadas de 2016

exploração de petróleo
na camada pré-sal.
Esses são os principais
'fatores que prometem
alavancar o emprego
em 2010. "O Brasil já
precisa começar a
monta.r a
\

infraestrutura para a

Copa e para as

Olimpíadas, o que gera
grande demanda em
áreas como

construção, logística,
transportes e turismo", ,

afirma a headhunter

(caça-talentos) Laís
Passarell.i, sócia
diretora da Passarelli
Consultores, empresa'
que atua na seleção
de executivos.

Desde o segundo
.

administração.
semestre de 2009, já Leandro Daher, de 27

/ começamos a anos, decidiu aos 13

perceber a que trabalharia com

reorganização de informática. Ele fez
diversas companhias ' essa escolha após
para retomar as /' ganhar um·
discussões sobre computador de sua

investimentos, mãe, Eliana. i'A
aquisições, primeira coisa que fiz

planejamento e ·foi desmontá-lo para
ampliação de conhecer a

operações", 'completa estrutura", lembra.
Lúcio Tezotto, gerente Hoje, ele está'
de atendimento do cursando a segunda
Catho Online, portal pós-graduação e é
de classificados de líder de projetos de

empregos. De acordo business intelligence
com os especialistas, .

ou inteligência de
as profissões negócios (BI) na
promissoras estão consultoria Value

ligadas aos Team, rio bairro Vila

segmentos de Olímpia.
turismo, logística, Daher acredita que,
informática, para crescer na

construção e carreira de TI é

necessário se

desenvolver ta nto
tecnicamente quanto
em gestão: "Não
basta saber muito e

não ter jeito com as

pessoas." Por isso,
agora está fazendo
uma especialização
em gestão de

pessoas na Fundação .

Getúlio Vargas (FGV),
além de ter obtido

recentemente outras
.

três certificações
técnicas.
Para a caça-talentos
Laís, Daher está no

caminho' certo. "Em.

qualquer área de
)

atuação, é essencial
ter uma boa rede de

relacionamento,
atualização
profissional e
sensibilidade para

. .

Empresa de Jaraguá do Sul, atuando no ramo de
Comércio Exterior, dispõe de vaga para o setor de:

,

Dar-se-á preferência aos candidatos que tenham cursado ou estejam cursandoComércio
Exterior e· que possuam alguma experiência em rotinas burocráticas, inerentes aos

processos de exportação. Oferece salário· compatível com. as aptidões e reais

possibilidades de crescimento ·profissional.
Os cúrrícul6s deverão ser enviados parascSi@acslcomex.com.br

-

EXPORTAÇAO

lidar com as

·pessoas", destaca.
Ela aponta as redes
sociais na internet,
entre elas Facebook e

Linkedin, como
ferramentas
importantes: "Hoje, a
internet pode e deve
ser usada para
estabelecer
relacionamentos'
profissionais. "

CONTRATAÇÃO.
IMEDIATA

*VAGAS DE AUXILIAR DE

SERViÇOS �ERAIS

JARAGUÁ DO SUL
OPERACIONAL

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
.

Desejável ensino fundamental cursando.
. AJUDANTE DE DEPÓSITO/ESTOQUE
Disponibilidade para trabalhar fins de semana, no centro de Jaraguá do Sul.

. ALMOXARIFE
Disponibilidade para trabalhar emDorupà, Barra do Rio Cerro ou Vila Lalau.
ATENDENTE DE LOJA

.

Disponibilidade de horários e fim de semana.

AUXILIAR DE COZINHA
Desejável vivência na função, "
AUXILIAR DE PADEIRO

Disponibilidade para atuar fim de semana.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Desejável ensino fundamentalcompleto.
BALCONISTA / ATENDENTE
Disponibilidade para atuàr fim de semana.

BORDADOR (A)
.

Desejável conhecimento na função.
CAMAREIRA
Disponibilidade para atuar fins de semana
COSTUREIRA '(O)
Vivência na função,
DOBRADEIRA

.

Desejável vivência na ,função.
MOTDRISTA
Desejável vivência nesta função.
OPERADDR (A) DE TEAR RETILíNEO
Desejável conhecimento na função.
OPERADOR (A) DE CALDEIRA
Disponibilidade para atuar em Guaramirim.
PREPARADOR (A) DE ESTAMPARIA
Desejável conhecimento na função.
PROGRAMADOR(A)PCP
Preferencialmente com conhecimento na função. Vaga para ramo metalúrgico e

têxtil.
RECEPCIONISTA
Desejável vivência em atendimento.
REVESTIDOR (A) DE BORRACHAS

Desejável conhecimento na função.
SUPERVISOR (A) DE COSTURA EM FACÇÃO
Vivência na função, para atuar em Guaramirim.
TECELÃO

•

Para atuar na}egião da Barra do Rio Cerro. Vivência como tecelão.
ZELADOR (A)
Várias vagas emaoerfo, para diferentes bairros. Vivência na função.

ADMINISTRATIVAS

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
Desenvolvimento de noves produtos, coordenação de projetos. Desejável
técnico plástico.

.

ASSISTENTE COMERCIAL
Desejável vivência na função e habilidade em informática.
AUXILIAR fiNANCEIRO .

Desejável superior completo e conhecimento em contas a pagar e receber.
�XA

.

Desejável vivência em atendimento e disponibilidade para fins de semana.

CRONOMETRISTA
'

Desejável conhecimento na função. Para atuar na Barra do Rio Cerro.
• ENGENHEIRO MECANICO / PROJETISTA
Conhecimento com projetos, AutoCAD e Solidworks.
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO .;
Cursando área administrativa ou financeira.
REPOSITOR (A)

. Disponibilidade para atuar fins de semana e no 2° turno

VE�DEDOR(A)EXTERNO
Desejável vivê,\a

em

ven::::
veiculo �róPrio.

.

.

_ •.�DENAÇAO/TECN\GAS
ANALISTA DE CUSTOS
Desejável conhecimento na função. Para atuar em Corupá e'lIha da Figueira.
COORDENADOR (A) DE EXPEDiÇÃO
Preferencialmente com conhecimento na área têxtil.

. ENGENHEIRO CIVIL
Desejável conhecimento em obras, desenhos técnicos e Autocad.
FRESADOR /TORNEIRO
Desejável conhecimento em leitura e lnterpretaçáo de desenhos técnicos e

vivência na função.

GUARAMIRIM
OPERACIONAL

LÍDER DE SETOR
Para atuar no bairro Rio Cerro.

. MARCENEIRO
parà o bairro Nereu Ramos.
MECÂNICO MONTADOR
Desejável vivência êm montagem industrial.
MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA
Vivência na função e curso de mecânico de máquina de costura.
MECÃNICO DE VEíCULOS
Desejável conhecimento em motor de automóveis.
OPERADOR (A) DE EMPILHADEIRA
Desejável conhecimento na função.
DPERADOR (A) DE TEAR RETILíNEO,
Desejável vivência na função.
PINTOR (A) INDUSTRIAL
Vivência na função,
PROFESSOR (A)
Desejável vivência em outros países para lecionar línguas.
PROJETISTA / ENGENHEIRO OU TÉCNICO MECÂNICO
Desejável conhecimento na função e curso superior,
TORNEIRO MECANICO
Desejável conhecimento em mecânica.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Para setores de dobração, revísão e embalagem de peças.
AUXILIAR DE COZiNHA
Preferencialmente vivência na função.
PORTEIRO
Com conhecimento na função.
,

>.

ADMINISTRATIVA·

ANALISTA FINANCEIRO
Superior cursando ou completo. Conhecimento em informática. Vivência na

função. ,

ANALISTA DE RH

Desejável vivência em cálculos e.techamentos de folhas, controle do cartão

ponto, geração de impostos, férias.

*ATENDENTE PARA LOJA
DE.GRANDE PORTE E

DIFERENTES
DEPARTAMENTOS

Dispon'ibilidade para atuar
fins de semana.

Compareça a Meta RH
com ·documento pessoal e
agende urna emrevísta
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palestrante convidado

"

o COIUIl�IO IlO I)O\U

FACULDADE, DE TECNOLOGIA 'SENAC

MATRICUtAS ABERTA PARA O CURSO TÉCNICO
EM 'ENFERMAGEM!

'

• Período: matutínoe noturno.
• Certificado reconhecido pela MEC e

Nacionalmente.
• Profissão requlamentada pelo COREN.
• Mensalidade a partir de R$ 238,00

.. � .

• Inscrições através do fone 3275-8400.

Faculdade SENAC - ótimo. no seu, currículo!
.'
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un
•

mais

ao o erece
•

mi
Instituição espanhola seleciona candidatos para cursos de especialização

A Fundação Carolina educação.
oferece 1.645 bolsas ligados às áreas de
de estudos.para ciências exatas e

países ibero- experimentais,
americanos. Há 1.092 tecnologia da

_

vagas para pós- informação (TI),
graduação, 248 'para energia sustentável,
doutorado, 252 para biotecnologia,
formação permanente infraestrutura
de latinoamericanos e terrttorial, melo
53· para o ambiente, economia e

financiamento de finanças, inclusão .

estudos de docentes. . social, modernização
A instituição, .com sede

.

jurídica, sociedade, do
·em Madri, foi criada há conhecimento,
dez anos pelo governo humanidades e

espanhol e é ciências sociais: Já os

destinada à cultura e à benefícios para o

doutorado são para
professores que atuam

em universidades. ,

Mais de 90
universidades,
fundações e centros de·
estudos fazem parte

. do programa, entre
elas a Universidade de

Cádiz, que tém cinco
. carnpi,' a Universidade

. de Castilla La Mancha,
com quatro unidades,
a Universidade Pablo
de Olavid, em Sevilla,

. a Universidade
Politécnica de
Valência, em Valência,

. .

processo seletivo é de, acordo com o curso

necessário se cadastrar ' solicitado. Mais.
no site da fundação'e inforrnações você pode
seguir as instruções. Q.'. 'obter na homepage
prazo de inscrição varia . www.fundacioncarolina.es.

e a renomada
Universidade de

Salamanca, em
Salamanca.
Para participar do

I

, I
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Casa Chico de Paula,
próx. Marcolla, em
alvenaria com 196,00
m2, terreno de
468,00 m2, 1 suíte +
2 quartos.
R$ 280.000,00

*Geminado no Joao
Pessoa, com 2

quartos, sala, COZ,
bwc, lav, varanda e

gar. R$ 1 i 5.000,00
à vista ou R$

54.000,00 entr +
60 pare com a

construtora ..

COO 033- Casa
Loteamento Flrenze
1 suite + Quarto,
Demaís dep. R$
122.000,00 Flnan.

pela caixa

\

Champangt cl 1 suíte cl
sacada, 2 qtos cl sacada,
mezanino, coz, lav, salas,
lavabo, jardim de inverno,
gar pI 2 carros, acab em

massa corrida, gesso,
entr, pi split, porcel, etc.

Valor R$ 260.000,00
negociavel

Apto Amisterdan cf 2
quartos, sala, COZ, bw,
cnur, lav. ,gar, varanda,
mobilia de alto padrao.
R$ 160.000,00 nego

Flat Duplex - San
Sebastian -

Czerniewicz - 1 suíte
master, sala,
cozinha, lavabo e 1

vaga gar. mobiliado.
R$ 125.000,QO

Apto Balneário
Cambunu, 2 suites,
sala em L, lavabo, COZ,
dispensa, lav, ambla
sacada com

churrasqueira, 2 vagas
de gar, ótimo padrao

.

de acabamento. Valor
apartír de R$ .

480,000,00 ou 40% e

o restante em 60
meses.

PLANTÃO LOCAÇÃO 9994-566
.

Cod. 11003-
Centro - Apto
com 1 suIte
c/hidra.2

SALAS COMERCIAIS: -

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

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

R$1.200,00
sala comercial aproximadamente 130m2

com 02 BWCs e D1 vaga de garagem. R$1400,00

Cad. 13001 - Baependi � Galpão com aproximadamente
732,38m cf BWCs. (consulte-nos)
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1:1 o CORREIO DO POVO
. FIM-OE-SEMANA. 30/31 DE JANEIRO DE 2010

3275.9500
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415

3371.8818
Shopping Br'eithaupt - 2° piso

9658.6786 - Plantão, de Vendas

Rua Florianó
o Ediflcio:
- Portão e porteiro e/etr.
- Espaço gourmet
- Área de festas
- Piscina
-Academia
- Pleyround
- Áreas sociais entregues
decoreoes e mobiliadas.

oApártamento:
- 3 suítes
- Sala de ,estar/TV

\
.

- Sala de jantar
- Cozinha é/copa
e churrasqueira

.
.

- Area de servIço
- 2 garagens

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01QU�flTm
- Quitinete Estrada Nova R$ 330,00
- Ed. Lilium (Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 420,00
- Ed. Manacá, Centro - fundos Museu WEG R$ 430,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx. Lojão da Vila) R$
440,00 cl condomínio,
- Ed. Dom Emílio - próx. DELLANO R$ 500,00

02 QUARTOS:
- Ed. Pinheiros - Nova Brasília R$ 350,00
- Apto São Luis (Próx. Arroz Urbano) R$ 430,00
- Apto Ilha da Figueira, próx. Brasão R$ 450,OD
- Apto Chico de Paula R$ 490,00'
- Ed. Jardim das Mercedes (Vila Nova - próx. Beira Rio) R$
500,00
- Ed. Centenário(próx. APAE) APTOS NOVOS R$ 520,00
- Ed. Lilium(Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 520,00
- Ed. Algarve(Amizade - préx. ARSEPUM) R$ 550,00
- Apto Nova Brasília R$ 550,00
:- Ed. Yatil - Brra do Rio Cerro R$ 550,00
- Ed. Ferreti(Centro - próx.Centro Vida)R$ 560,00
- Ed. João Batista, IlIla 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$. 600,00
- Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx. Pan. Via Pão) R$ 600,00
- Ed. Hass, Centro - próx. Hosp.São José R$ 630,00

.

- Ed. Magnólia - centro, rua do terminal R$ 650,00
- Ed. Sunflowér - Nova Brasilia R$ 650,00
- Ed. Tulipa (Centro-Prox. Beira Rio) 1 suite, sacada cl
currasq. R$ 700,00

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

I

- Casa alv Rua Marina Frutuoso - 04 quartos R$1.800,00
- Casa alv Vila Lenzi, com piscina R$ 2.500,00

- Ed. Dinael- Czerniewicz, TODO MOBILIADO R$ 800,00 - Casa alv alto padrão, centro R$ 3.1 00,00
- Ed. Tulipa - Centro, TODO MOBILIADO R$ 900,00 - Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00
03QUARTOS:

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

VIACRED R$ 480,00
- Ed. Market Place - Sala 508. R$ 480,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 8$ 500,00
- Ed. Tower Center, sala 407 R$ 800,00.
- Sala comi. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) c! aprox. 100m2
c/ mezanino. R$1.000,OO

-Ed Amaryllis(VilaNova-próx. pan. ViaPão)c/suíte.R$700,00
_ Sala Cml (Barra-Prox. Posto Km7) aprox 167,69m2. R$

- Ed.lsabella - Centro, próx Verdureira Ra,quel R$ 780,00
- Ed. Amaryllis - Vila Nova, próx. Via Pão, COM COl. 1.100,00

MOBILIADA R$ 800,00
- Salacml Av. Getúlia Vargas R$1.500,00
- Casacomercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00

i"'"URil'"':'.I.''IM.'rllil!ffilil\WIUIJMII.I.�"I,'/ffilUIJ�m,Jft.lllil#ml!/lIUIIlilligUIUlJI!IIrllft,�!I/i,I'i1l!UIm"#�$/P.WUM'!'Wmlgli,��Uh"ll�11íi<'mI Igl,,,,,,lilmjWIII�W!,.iif/,,,,j! ;111�t1I:WI, .!ffllI!91t®I!,m1mKP�WliWjUIu'I/�rllrgUli�. �i!wJM�IWilJ�,jiWIJfUWllmb�WiJl
- Galpão Barra ( fundos Ciluma) Termo com 5.000rn2 R$
5.000,00

- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,00
CASAS:
- Casa geminada Santo Antonio c/1 quarto R$ 280,00
- Ca amadeira Tifa Martins R$ 450,00
- Cil alv ao lado DG da WEG, cl 2 vagas garagem R$
550,00 - 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da prefeitura. R$
- Casamista Vila Lalau, 04 quartos R$ 7QO,00 300,00 cada.
- Casa alv Vila Lalau, 03 qrtos, COZo mobiliada R$ 770,00 - Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cl aprox.
- Casa aív Centenário, suíte + 02 qrtos, COZo mobiliada R$ 350m2. R$ 38(},00
780,00 - Terreno( Ilha da Fig. - próx Brasão) 3 mil metros R$
- Casa alv Czerniewicz 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 -mobiliada R$1.S.DO,00 R$1.200,OO e R$1.400,00.

- Ed. Bartel(Vila Lalau, próx, rodoviária) R$ 620,00
.

- Ed. Astral- Ilha da Figueira, após Brasão R$ 630,00
- Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$ 650,00
- Ed. Hilamar -Ilha da Figueira R$ 650,00
- Ed. Vitória Régia - Vila Latau R$ 650,00
- EeI. Bela Vista (Vila Nova - próx bar do Oca) R$ 670,00
- Ed. João Batista (Ilha da Figueira) R$ 650,00
- Ed. SueHen{Amizade - próx Canarinho) R$ 680,00
- Ed. Rebello(Centro) R$ 700,00

- Ed. Arlon, Centro, próx Verdureira Raquel R$ 800.,00
- Ed. Barcelona - APTO NOVO, Vila Nova R$ 900,ÓQ
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Cód. 1186 -

Casa(sobrado)
no bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart, com
250m2. TemA
quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2

vagas na gar.
R$ 700.000,00

IMÓVEIS (47) 3371-7931GIRASSOL
PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

TERRENO: Loteamento Boulevart,
próx. ao Champagnat - Lote cf
3.060m2. RS 700.000,00 - 50%
de entrada e saldo parcelado

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

RS 125.000,00

Apartamento (Kitinete) próx
a V�rdureira Raquel com 1

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

.Ierreno com casa no
bairro Santa Luzia, com

483m2•
2 quartos, sala e

cozinha conjugados, 1
, bwc, lavanderia de

madeira.
Valor: R$60.000,OO -

analisa 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 invesfimento.

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

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

Ótimo para prédio. R$ 300:000,00
'
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www.parcim9veis.com.br
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casa mista 130m2•
Terreno 450m2.
R$ 115.000,00

--

, Figueira - casa alv.
110m2• Terreno

. 548,25m2• R$
395.000,00

Figueira - casa a Iv.
92m2• Terreno 476m2•

R$ 130.000,00

Pessoa - casa

geminada 76m2.
R$ 118.000,00

REF 1�59 - São
Luis - apto 65m2•

R$115.000,OO

Rio Cerro - casa alv.
200m2• Terreno

400m2, R$
300.000,00

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

REF 2795 - Ilha da

Figueira � casa alv.
165m2• Terreno 486m2•

R$ 400.000,00

Amizade - casa

alv. 119,4m2•
Terreno 318,5m2•
R$ 235.000,00 REF 2825 - Amizade

- casa alv. 110m2.
Terreno 300m2• R$

240.000�00

REF 2819 -Sáo Luis -

casa madeira 100m2•
Terreno 420m2• R$

90.000,00

REF 2812 - Vila Lenzí
- casa alv. 180m2•
Terreno 450m2• R$

295.000,00

REF 2811 - Amizade -

casa alv. 130m2•
Terreno 400m2•
R$ 240.000,00

,_ .REF 1260 -

'>;. -

Cehtro--:: Ed.
- ArriáRe'ichow -

':�.

apto 110m2•
R$ 230.000,00

REF 2823 ...: -'

- 02 casas alv. area
Centenário - casa alv. • total construída Amizade - casa Ramos - casa alv.

123,88m2. Terreno 380m2• Terreno alv. 144m2• 230m2• Terreno

350m2. R$ - 555m2• R$ Terreno 364m2• 450m2• R$
160.000,00 220.000,00 R$ 275.000,00 180.000,00

' "'�-....-. , "'__"".,.\.. �-1-..,--,,---, .

APARTAMENTOS

Díanthus - apto 120m2.

R$ 320.000,00 .

REF 1254-
Barra do Rio
Molha - Ed.
Orion -

apartamento
. com moveis
na cozinha -

aptp.73,7m2.
R$
170,000,00

Ed. Marina Frutuoso
- apto 105m2• R$

179.000,00

Czerniewicz - Ed.
Suelen - apto 95m2•

R$ 150.000,00

- entro·_ .

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

IMPERDIVEL REF 1255 - Vila
Rau - Ed. Bruna Mariana -

apto 70m2, R$110,OOO,OO

Czerniewicz - Ed.
D'ltalia - apto 75m2•

R$ 130.000,00

REF 1242- Nova
Brasília - Ed. Mathedi

-

- apto 80m2• R$
120.000,00

REF 1252 - Centro -

Ed. Caetano Chiodini
- apto 70m2•

R$ 120.000,00

REF 1248 - Vila Lenzi
,

- Ed. Moradas da
Serra - apto 97,59m2•

R$ 175,000,00

REF 1244 - Vila Nova
- Ed. Normandia

apto 74m2• R$
.138.000,00

- I a ova

Ed. Mont Blanc - apto
l80,55m2• R$ 250.000,00 .

'��_����__���n�n��_"����,� ·

����, ���,�-&�--�����--

CAfirA
Faça AQUI seu
financiamento
imobiliário,
empréstimo
'consignado

e agora também
Consorcio Imobiliário!

TERRENOS a venda
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IMOVEIS
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.

Rua Guilherme Dancker, 161 .;. Sala 3

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

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 479107.1865

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

/ .

Casa alto padrão
Localizada no Champagnat, conta com 410m2 de
área construída, acabamento refinado, piscina com
raia para natação, ampla suíte master com aprox.

.

60m2• Venha conhecer!
.

Apartamento na Barra
Localizado na Barra (próx aMalwee Malhas) .

contendo 2 quartos, banheiro social, cozinha,
área de serviço, sala de estar/jantar, sacada e
1 vaga de garagem. R$ 98.000,00 (Liberado
para Financ. Bancário)

OPORTUNIDADE· CENTRO
Apartamento Mobiliado - Edifício Juliana - Contendo 1

suíte, 2 quartos, sacada, banheiro social, cozinha sob
medida, churrasqueira, sala de estar/jantar, área de
serviço, 2 vagas de garagem e acabamento em gesso.
R$165.000,00 (aceita carro como parte de pagto e
financ. Bancário) - Próximo ao Shopping Breithaupt.

Terreno Residencial
No bairroÁguaVerde,
com área de 460m2•
Loteamento asfaltado,

rua tranquila - sem saída,
• linda vista, terreno plano,

.

pronto para construir.
R$ 95.000,00 (Uberado

pI Financ. Bancário)

.

Excelente Terreno
Localizado no

bairro São Luis,
próximo a Dalila T�xtil. .

COrri áreade 390m2, rua
asfaltada, pronto
para construir.
R$ 95.000,00

AfilO. NOVO NA VILA NOVA!
Residencial Barcelona -Contendo 1 suíte,
2 quartos, sacada c! churrasqueira, banheiro
social, cozinha integrada, sala de estar!
jantar, área de servico e 2 vagas de garagem.
Edifício com salão de festas, portão e porteiro
eletrônicos e ótima localizacão (próx. ao
Círculo Italiano). RS 165.000,00.:

caea- Vila talau .

Excelente casa em alvenaria, contendo 2
dormitórios, sala de estar com lareira, cozinha,
banheiro social, área de festas com churrasqueira,

.

área de servico e portão eletrônico.
R$ 250.000,00 - próx. a Cortinas Luzia

Terreno Nobre
Excelente terreno na Rua Arthur Gumz, no bairro
Vila Nova, com área de 420m2, sem benfeitorias,
pronto para construir. Localização privilegiada,

comercial ou residencial. Consulte-nos!

LINDA CASA NO
BAIRRO AMIZADE!

I f!ló\(e I.com área de 220m2
e terreno com área de
650m2•

�ontém
1 suíte,

2 quartos, nheiro socíál,
. cozinha.sob �, sala

delantar, sala de estar, '
,

metanino com sala intima,
escritório e sacada, área de
servico, depósito, garagem
para 4 carros e portão

eletrônico. R$ 390.000,00
.

(Liberada para
•

Financ. Bancário)
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IMOVEIS·-------,-----
"

COMPRA!VENDE
INCORPORA! ADMINISTRA
AVALIAÇÃO de IMÓVEIS

••a.��\�:�;,.!l;.?,:.. l$.:(K�;.(�.w�.c, .. I.,:c)).c.:....w..;$.J; .. :..,X3.;RJCH3.,'i3 -�L::r':(J$•. :r�).:.�.ov.;.,*,:"X!;{�$;�.���iA·�·

Recentemente no mercado imobiliário a empresa QUIOSQUE .:

,

IMOVEIS LTDA, CRECI n? 001770 - J e CNPJ nO, 00.489.444/0001-32;
de propriedade do. senhor ·ADEJAlR E. BALSANELLI, mais conhecido i,'

por DEJA1 veloa atender nos seguintes segmentos:
....... :... ·N·.· ..

�"....,··
'

•

.. .,_..�<:,." .. ,w.··
'

\ li AVALIAÇÕES (Parecer Comercial) .

; ti CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
,
'" ADMINISTRAÇÃO (Iotearl)e,ntos;'
obras, etc)

. ,i

ti INCORPORAÇÃO
..

'" VENDAS
.. i-

COMPRA

VENDE

ALUGA

(47) 3371-2117 Plantão 8404-849819183-233-3

Rua João �icolli, 1.04 I Centro I Jaraguá do sul/se

VENDE: BARRA Casa em alvenaria, 3 dormitórios
(1 suíte) e demais dependências. Area construlda de
250 m2 em terreno de 765 m2• Possuí ampla área de

.

festas cI piscina. R$ 330.000,00

J

L·'I&Onl
C�E.CI • 1959·J

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃÓ
-> Apart� 1 dormít., sala, COZ., área serv., bwc, sacada
garagem. Vila Nova Próx. Fórum. Aluguel: R$ 450,0
-> Apart. 2 dormit. sala. COZ., área serv., bwc e

,garagem. Rua João Planincheck, 1715. Aluguel: R$
460,00
-> Casa nova, 2 dormt., sala. COZ., área serv., bwc e

garagem. Estrada Nova. Aluguel: R$ 470,00
.

-> APart. 2 dormit., sala, COZ •• ára serv., bwc, sacada :"
e gé;lragem. Ed. Don Arcanjo (Vila Lalau}:Aluguel: R$ �',
460,00

'
'

.

• > Apart. 3 dormit., sala, COZ., área serv.• bwc, sacad
e garagem. Ed. Vitória Régia - Vila Lalau (Próx. WEG
II). Aluguel: R$ 550.00
-> Apart. 3 dormit. (1 suite), sala, COZ., área serv.,
bwc social, sacada cI churrasq. e garagem. Ed.
MarinJ) • Centro. Aluguel: R$ 750,00
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IMÓVEISII o CORREIO DO POVO
•

FIM-OE-SEMANA. 30/31 DE JANEIRO DE 2010

HORÁRIO DE EXPEDIENTE
,.' Segunda a Sexta I 8h:OO às 12hOO e 13h30 às 18h15'-�

Aos sábados I PLANTÃO DE VENDAS

Ref 6590 - Casa Alv c/ 114.00m2
• suite - 2 dorm - estar/jantar -
churr - gar - massa, corrida -

roda teto em gesso -luminárias -

janelas em blindex - eS'Quadrias
em alumlnio -,R$178.000,OO

ReI 6519 - Casa Alv cl 200,OOm2 - suite
- 03 dorm - gar pí 03 carros - piso
cerãmíco - ficam moveis embutidos -

toda casa mobiliada - Terreno cl
1046,OOm2 - De R$150.000,OO por

R$110.000,00

"'Rei 4781 - Resid DereHI
Aptos c/ 02 dorm - estar/jantar -
sacada c/ churr - gar - a partir

de R$108.000,00

Ref 4604 - Ed Quatro Ilhas - Apto
c/ 151,61 m2 - suíte - 2 dorm -

vaga gar - sacada c/ churr - a

partir de R$187.000,OO

ReI 4687 - Ed Giuliana - 2 dorm -

sacada - vaga gar - Entrega
Dezembro/2010 - a partir de

R$130.000,OO

Ref 6560 - Casa de Alv cl
164.20m2 - suíte - 2 dorm • gar

, p/ 02 carros- R$290.000,00

ReI 6605 - Casa alv c/240,00m2
- 2 suites - dorm - área festas -

gar p!,02 carros - R$263.000,OO
•

r_
.... '

NEREU RAMOS CENTRO
'

AMIZADE
'

NEREU RAMOS ILHA DA FIGUEIRA CENTRO VILA NOVA

ReI 6491 - Sobrado em Alv c/
300.00m2 • suíte - 03 dorm -

demais dep - piscina - quadra
esportes - ficam moveis

embútidos - R$540.000,00

Ref 6550 - Guaramirim - Casa
Geminada de esquina c/89.33m2

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

R$140.00,00

Ref 4658 - Resid Grand Life -

aptos cl 109,69m2 • suíte - 02
dorm - sacada - área serviço -

vaga gar - a partir de
'

R$199.900,00

Ref 6542 - Casa Alv c/130,OOm2
- suíte - 2 dortn - estar/jantar
área festas - 02 vaga$ gar -

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

Ref 6527· Casa Alv cf 118.0Dm2
03 dorm - gar -area de festas

De 168.000,00 por
R$160.000,OO

Ref 2219 - Imóvel Comercial cl
443,70m2 - R$235.000,00

AMIZADE ÁGUA VERDEITAJUBA VILA LENZI VILA RAU

Ref 6451 - Casa Alv cl 240,00m2
- suíte c/ var cl cíoset - 3 dorm -

sala estar/jantar - área festas -

piscina - edicola cf bwc e

despensa - gar pi 02 carros - sala
ampla - R$360.000,OO

Ref 6523 - Sobrado c/290.96m2 �

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

sacadas - área festas cl churr -

gar p/ 02 carros - piscina -

R$570.000,OO

Rei 6535 - Casa Alv cl 138.28m2 -

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

inclinada - águà quente -

R$270.000,00

Ref 6497 - Casa Alv c/255.00m2
• suíte - 2 dorm - gar pi 02
car{ps - edicola cl 80.00m2 -

'

ficam moveis sob medida -

RS290.000,OO

ReI 4712 - Resid Belo Arvoredo

Aptos cf 50,77m2 - 01 dorm -

sala estar/jantar - sacada cl churr
- vaga gar • a partir de

R$79.000,OO

ReI 4654 - Resid Lancaster - Aptos cl
115,65m2 - 02 dorm - sacada cl churr
- vaga gar - a partir de R$142.000,OO
- Obra Incorporada sob nO RI 59,825

Ref 6587 - Sobrado em alvenaria
c/1.505m2 • valor á consultar

VILA BAEPENDIAMIZADE AMIZADE VILA LENZIVILA LENZI CZERNIEWICZ

ReI 6598 - Sobrado c/21 0.DOm2
• 2 suites - 2 dorm - piscina -

área festas cf bwc - 2 vagas gar -

ficam moveis embutidos -

R$470.000,00

ReI 4794 =Resíd Fujiyama - Apto
cl 140,71m2 - suíte cl sacada-
02 dorm - sala/copa - 02 sacada
- 01 c/ churr - vaga gar - coz cl

moveis - R$170.000,OO

Ref 4795 - Resid Reinoldo Battel
- Apto cl 100,60m2 - su�e - 02
dorm - sala estaelantar - salão de
festas - ficam moveis coz e bwc -

R$145.000,OO

Ref 6585 -casa Alv cf 189,00m2 •

suíte - 3 dorm - coz ,mobiliada -

espaço para piscina -

R$265.000,OO

Ref 6345 - Casãmista cl
90,00m2 - 02 dorm - sala - coz -

lav - gar -R$ 112.000,00 Ref 2226 - Terreno c/682,40m2 •

'

, R$273.000,00

VILA NOVA VILA LENZIAMIZADE CENTRO
t

� -c' ....

Ref 6597 - Sobrado de alv c/
257.00m2 - sala comercial c/

lavabo - gar pi 02 carros,- churr -
'suíte - 2 dorm -sacada -

R$250.000,OO

Ref 6595 - Casa de alv cl
115.82m2 • suite - 2 dorm -

área serviço - gar -
'

R$220.000,OO

Ref 6583 - Casa AJv cl 109.80m2-
suite - 2' dorm - área festas cf
churr - gar - rodá teto gesso -

R$192.ooo,00 '

ReI 6372 - Casa Alv cf 143.50m2
,

• suite - 2 dorm - gar pi 02 carros
- R$239.000,OO

Ref 4742 - Resid Monise - Apto
,

c/ 97,07m2• suite - dórm - sala
- coz - gar - R$160.000;00

AMIZADEVILA BAEPENDIBARRA DO RIO CERRO VILA LENZI

,.,

_,.- ..•...

Re' 6328 - Casa alv cl forro em

madeira de lei - 02 dorm cl
closet - sala estar/jantar - churr
- gar - edicola c/ 01 dorm -

.

moveis sob medida -

R$160.000,00

,
Re16591- Casa Alv c/479,OOm2
': suite - 2 dorm - sala estar/copa

, , - 02 vagas gar - área festas c/
piscina -massa corrida - gesso·

, R$ 475.000,00

Ref 6554 - Sobrado Geminado c/
143.00m2• sulte-máster + 2
dorm - sendo 01 cl sacada _

I

área festas c/ churr -

R$230.000,OO

Ref 6506 - Casa Alv c/ 172,37m2
- suite' c/ closet + sacada - 2

dorm - estúdio cl sacada - gar -

R$235.000,00

Rei 4746 - Ed Walter Bartel -

Apto c/ 125.00m2 • suite - 2
dorm - sacada c/ churr -

R$169.000,OO

Ref 6501 - Casa Alv cl 156.00m2
- 03 dorm - 02 salas - copa/coz -

ampla escritório - aceta apto e

casa - R$220.000,OO
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1083 - AMIZADE - CASA
ALV. NOVA cl suíte + 2

qtos. R$ 240 mil

1102 - BARRA - CASA ALV. cl suíte
+ 2 qtos, ampla área de festas. .

Terreno c/787,50m2. R$ 385 mil

1185 - FIGUEIRA - SOBRADOS
GEMINADOS cl aprox 170m2 - suíte
+ 2 qtos. Valores sób consulta.

1223 -:. .JGUÁ ESQUERDO -

CASA MISTA :- terreno de
esquina. R$ 150 mil

1192 - fiGUEIRA - CASA ALV. cl
300m2 - suíte + 2 qtos, terreno cl

1 OOOm2. R$ 280 mil

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

1344m2, R$ 830 mll

1072 ...; CHAMPAGNAT -

SOBRADO c/290m2 - suite + 2

qtos. R$ 500 mil

1008 - CENTRO - CASA cl suíte +
3 qtos, piscinà, terreno c/1320m2 -

ótima localização. R$ 795 mil

1081- RES.
VERSALHES -

CASA ALV. c/
250m2, terreno
c/3795m2,
Espaço para ..

horta, pomar,
quadra de

esportes, área
de festas com

piscina, Local
.

.

Aprazível.

1306 - PRÓX. PREfEITURA -

. SOBRADO SEMI-MOBILIADO cl
suíte + 4 qtos, área de festas com
piscina - terreno cl 1400m2. Linda

. vista da cidade. R$ 485 mil

1003 - CENTRO "7 CÁSA ALV. cl 2
suítes cl closed, área festas cl
piscina. 40 x de R$ 10.000,00

(corrigidas pelo CUS) .

l'

, .

3011 - CENTRO - RES.
'1IL_le_�J._l)_ll�-=

Localização privilegiada,
proíeto único na cidade.
Venha conhecer esse
belíssimo proieto.

3093 - CENTENÁRIO -

PRÓX. WEG 11- RES.
SONHO VERDE cl 2 qtos,
sacada cl churrasqueira,

R$11.0 mil

3091 - BARRA - RES.
fAUSTlNO GIROLLA

(novo) cl suíte + 2 qtos =
R$125 mil e cl 2 qtos =
R$110 mil: Pode ser

. financiado.

3105-JGÚÁ
ESQUERDO - RES. ANA
LÚCIA (novo) cl suíte +
2 qtos = R$130 mil

3417 - VILA NOVA -
.

'. RES. GRANADA (novo)-=
cl suíte + 2 Qtõs -'- 2
vagas de garagem: A
partir de R$ 200 mil

I
i

2006 - CENTRQ - PRÓX.
ITAJARA - TERRENO cl

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

ID5 - BAIiI:lA..:- 1.1fi1:lENJ!cl
18.000m2 - ótimo para

construir uma chácara, casa de

campo. R$195 mil

.; .

2151 - CHICO DE PAULA -

TERRENO cl 5.497m2• R$ 220
mil - Aceita apto cl 2 qtos,

central no negócio.

2087 - BAEPENDI
TERRENO cl 4,634m2 - 50
metros de frente para a Av.
Pret Waldemar Gruboa.

R$ 1.875.000,00

--�...

_._-----
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A

Vendas
9977-9338 e 9977-9336

Locação
9934-0687

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

'. ,

'I,·dllr.Aqui é O seM p�
.

www.imobiliariabeta.com.br

3371-6600
CRECI2173..J

REF: 078 Apartamento
na Nova Brasília, 2
dorm. R$ 470,00

REF: 716 Apartamento
no São Luis, 2dorm.

R$ 480,00

Ref: 0233 Casa em

Guaramírim, 4 dorm. R$900,00

REF: 331 Apartamento
na Ilha da Figueira, 1
suíte R$ 400,00

Ref: 0551 Apartamento no

Centro, 1 dorm. R$ 480,00.

Ref: 0675 Apartamento no

Centro, 3 dom, 2 vagas na

garagem. R$ 1000,00

Ref: 0290 Apartamento na Vila
Nova, 2 dorm. R$ 600,00.

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

REF: 033 Apartamento
na Nova Brasília, 2 •

dorm. R$ 420;00

j.

Ref: 1033 Imóvel residencial
comercial na Barra do Rio
Cerro, 1 casa com 65 m2 +

01 casa de 65 m2 + galpao'de
68 m2 + casa em construcao
de 100 m2. R$ 450,000.00

Ref: 0998 Casa em Nereu
Ramos, 2 dorm +- 1 suíte,

cozinha mobiliada,área de festa
cf churrasqueira. R$ 210.000,00

(Pode ser financiada)

Ref: 1023 Casa na Barra, 4 .

dorm garagem pra 4 carros,

R$ 530,000.00 (Imóvel
comercial)

Ret 1014

Apartamento no
Centro,
Residencial
Arezzo, 1 suíte +
2 dorm, 2 vagas
na garagem. R$
299.000,00.

TERRENOS

REF: 0553 - Terreno 132.500ml em

Schroeder-J)$1.250 000,00;
REF: 0956 • Terreno no São Luis
R$10S,000,OO;
REF: 0919 - Terreno na Ilha da Figueira
R$130.000.00;
REF: 0982' - Terreno na Vila Lenzi
R$ �50.0[)0,00;
REF: 0696 - Terreno na Barra do Rio Cerro
312,50m2R$ 85.000,00;
REF: 0987. Terreno no ÁguaVerdé 507,05m�

.

R$100.000,OO (neg.)

Ref: 1 Oi O Casa no

Amizade,1 suíte + 2
dorm, cozinha mobiliada
2 vagas na garagem,
Área de testa com

piscina e churrasqueira, .

R$ 385.000,00.

Reí: 1030 Casa no

Amizade,
Condominío

pagnat,1
+ 3 dorm,

co n a-mGbiliada,
terreno com aprox.
900m2, área festa
com aprox. 130m2,
piscina com 60m2.
.R$ 850.000,00

Ref: 0914 Residencial Bela Vista �

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

Ref: 1021 Casa na Barra do
Rio Cerro, 1 suíte + 2 dorm.

R$ 198.000,00.

Ref: 0377 Apartamento na Ilha da

Figueira, Residencial Hilamar, 1 suíte +
2 darmo R$ 175.000,00. (Negociável)

Terrenos com financiamento próprlo..Entrada + saldo em até 72 vezes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RICARDO,
IMOVEISi

ricardocimoveis@hotmail.com
o (47) 8808-5378
te( (47) 8835-6617
�. (47) 8861-2276
� (47) 8861-2228
D. (47) 8861-1753

Faça AQUI seu
financiamento bancário!

. COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS
IlI1mrumU/tflill/llltlJIOO/fIIflJI/llJII/IIIUI��ftfflIII!lIIIftlill#lllltlflll'IIIlIfIIINIfIIIJItIIIIIlfII/IIIIIIHIIl/IIIItIJ_'II/IIIIIIHIIJiIIIII'/l#iI"'U/JII/IIlI/1IIlIJI#IWIIlUlRlltIllilIHfl

'".,

Cód 234 Três Rios do Norte. Terreno
com 928m2. R$ 108.000,00.

Cód 233 Três Rios do Norte. Casa
mista 3 qúartos, sala, cozinha demais

dep. R$ 65.000,00.

OFERTA IMPERDIVEL

Cód 214. Três Rios do
sul. Casa de alvenaria

(nova) cf 1 suite + 2

quartos R$ 170.000,00.

Cód 216 Centro. Apartamento c/1
suite + 1 quarto,demais dep. Ed
Magnolia. R$ 175.000,00
Obs: Aceita permuta de menor valor.

Cód 230 Centro. Ap/Cobertura alto
padrao, 3 suites mob + Hidra, cozinha
mob, garagem, area de testas, piscina,
demais dep. Consulte -nos. Obs: Aceita

imovel na negociaçao.

Cód 236 Amizade. Casa c/ Terreno
255,00m2 casa cf 2 quartos, sala,

cozinha, demais dep. R$100.000,00.

Cód 232 Três Rios do sul. Casa de
alvenaria c/1 suite + 2 quartos, 2 vagas
de garagem, Area de festas, demais dep.

R$ 170.000,00.

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

. R$ 990.225,00.

Cód 210 Casa de alvénaria alto

padrão com suite +.2 Quartos,
sacadas, garagem area de festas

R$ 450.000,00.
�---�------.,--------�

Cód 223 Tifa Martins. Casa de
alvenaria c/1 suite + 2 Quartos
demais dep. R$135.000,00

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

demais dep. RS 125.000,00.

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

LEILA
CORRETORADE IMÓVEIS

CRECI OJ 1420

V'we:r- -;(��to ...
7ló�.���do ���!
Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim 47. 3373-1905

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

IMOVEIS'-
FINANCIAMENTOS

C,AI "';$1'"A
... "H�/i1$!I"""

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para Iinanclamento.

3370-6480 I 9609-0736
I imoveis@franciscovende.com

Ótimo ,investimento para condomínio, posto de
gasolina ou industria.

Of...ta!
Ótima oportU[lidade.

www.franciscovende.com

,

Casa 121 r04m2" lareira: fogão a:
I tenha e churrasqueira, casa
J .averoada. terreno' alto 618,30m2

( 8,40m de frente), 150m do posto,
is_�Ç.:,ÇQEYP..{L!U.1,º!'!;,º9..º �º:.. ,,,,,.,.. ,.,", ..;

Cód. 0217 - Casa de
alv. cf 1 quarto, sala,

cozinha, BWC,
lavanderia, garagem,

tijolo maciço cf
estrutura pf2 pisos,
murada, janelas de

madeira, rua de
asfalto,

! De R$ 260'.00'0',00 I
I' . I

i Por R$ 195.00'0',0'0' I·
Chácara 10.500m2, cf Casa, J I C?sa 3 q t s e demais'
lagoa. Bom Plant - Corupá. : Terreno de 2AOOm2, com galpão I dependências, terreno 300m2,
R$90.000,OO (trqca por

i pré-moldado de 660m2, no bairro I fundos para orlo, próximo a antiga
residência). i Ano Bom, Corupá. R$195.000,OO I usina Corupá. R$ 35.000,00i_,__ . ,_,_, , .. "__,,_._,._,,_,:_,__ ,__ ,,J

Reberro Seidel, 1142. Cor-upa ..Fone:3375-2031 I 9135-4977 I 9153-1112

Cód.0215 - Casa
Barra do Rio Molha
(próx. a Pr,efeitura)

c! 2 qtos, sala,
COZ, BWC, lav, .

garagem. Lote
450m2 R$

165,000,00

Cód.0209 - Casa
Rgueira cf suíte, 2
otos, sala, COZ, arsa
'de festas, murada,
portão eleír., rua
asfaltada, etc."
R$ 18.7.000,00

Cód.0212 - Casa
Figueira cf 1 suíte, 2
quartos, sala, COZ,

despensa, toda
murada, portão
eletrônico, etc ...
R$ 1'75,000,00 (neg.)

Cód.1049 • Nova Brasília' - 2
suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,

sala tv, sestar, churrasq,aq
.. solar, garagem 4 carros;

,

Sob Consulta

Cód.1082 - Schroeder - 150m2, Cód.2010 -8. Camboriú - tO.2
suíte+2qtos, 2 salas, despensa, "

qto., sala/copa, cozinha, b
port.eletr, R$ 160mil

'

.,

.lavand ..: garagem, R$ 210 mil

Cód.2015 - CehtroApto.(acab.
, gessol massa cor) suíte+2qtos, bwc
social, cozinha garagem. R$180 mil

CM. 0216 .. Sobrado
Figueira c! 1 suíte c! cíoset

'!- banheira hidra, 3 quartos,
sala, coz, BWC, lav,

garagem pI 2 carros, Parte
térrea possui atualmente umJ

mercado cf cliente fixo e

estacionamento.
R$ 800,000,00

Terreno de esquina
cf 875m2

possuindo uma

casa de madeira e

outra de alvenaria
. (falta acabar)
R$150.000,00

Terreno Guaramirim
c/364m2, murada
nos fundos e no

lado direito, á
100m da BR 280.
R$ 67.000;00

Cód0219 - Cada
de Alv, e/3

. quartos, 2 BWC,
sala, copa,
cozinha, varanda,
despensa.
R$ 200,000,00
(Aceita-se casa

em Barra Velha)

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

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

FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH),

Projetos
Estruturais e

Arquitetônicos
DIIH.,tAGtU,,$'1fll!NA
I �h '19r 4 '/'/. H·f II' 'lU: ir ,II;

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

Cód.1 083 - Schroeder - 3
quartos e demais dependo

R$ 90 mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fachada

12 Pavimentos
.

02' Aptos por andar'
04 Suítes
04 Vagas' de garagem

• I 'I

Espaço Gourmet
, '

Suíte
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Ret-0261 Casa em 'fres Rios do Sul, a c/
1 suite, 2 dOm'!, COl, ibwc" 2 vaga de

garagem, piso cerâmico, sala de estar, '

Terreno coni 358m2 R$ 19S.00Q.Q(), Aceita
financiamento lJancállo

Temos terreno para compra com

contrução 'Minha casa minha vida'

- Re!. 005 Bairro Amizade apartir de R$
68.000,00
- Re!. 014 Terreno para chácara a 15 km2 do
centro R$ 55,000,00
- Ref. 029 Terreno no Gzerniewicz cf 945m2
R$ 165.0aO,00, aceita carro 'como parte de

pagamento, ou entrada + parcelas,
- Re!. 051 Terreno no bairro Três Rios do Sul
com 468m2 por RS 69,000,00 Av. ou entrada
+ pare, direto com proprietário,
- Rs'!. 056 Terreno em Três Rios do Sul, com
a 345m2 R$ 55.000,00 ( Minha casa minha
vida), com construção.

- 10 erro - casa e ma eira com , m e terreno com , , . _ , __ , , , . , , , , , ,

022 - Vila Lenzí , sobrado com 166,78m2 e terreno com 302,20m2, .",., _ .•...•. ' , , r-, "", • ' , _ , , •.. , . , R$ 190,000,00
027 - Santo Antonio, casa de alvenaria 128,00m2 e terreno de 360,72m', aceita apto como pgto . , ..... , . ' , , , " ,R$11 0.000,00
025 - Scl1roeder, casa de alvenaria com 108,00m' e terreno Gom 1,230,OOmz, , , , , , , . , , .... ' . , " , , , , , , , , , . , , ' R$ 230,000,00
028 - Ouro Verde - casa de aívenaría cf 200,00m2 e terreno cf 329,00rn2. ' •...•.••..•• ', , , , , ••

'
•..•..• , R$ 200.000,00

048 - Scilroeder - casa. com 10Q,00m2 e terreno com 22,955,80rn2..•••.••• " """""", ..••.•.••• '""" R$ 280,000,00
050 - Schroeder - casa com 79,OOrn2 e terreno com 500,00nf..... , , , , , , , , , , , , , , . , , ..... , ... , . ' , , ' . , , . , , ' , , R$ 140,000,00
055 - Nereu Ramos - casa de alvenaria c/203,40m2 e terreno c/1 ,364,00m<, . , , , . , . , . , , , , , , , , , , . , .. : , R$ 285.000,00
080 - Vila Lenzi, Sobrado c/258,OOm2 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, c/80,OOm2 e terreno cf 607,50m2 """""., ••••..•• ,.", \ ' , , , , , ,'R$ 90.000,00
031 -Ilha da Figueira, casa de alv, cf 132,00m2 e uma d e mad. de 60,00mz e/terreno de,525,00m2 , , , • ' , , , • , , ' , , •• ,' R$170.000,00
136 - Rau, geminado em alvenalia com 199,00m2. .'"""""", •• , .•• ,., ..• """",.", •..••..••.• ,., R$ 250,000,00
153 - Vieiras - Sobrado com 220,00m2 e terreno com 450,OOm2• (aceita proposta) , , , , �, , , ' , , • , • , , . , , . , R$170,000,00
154 - Schroedet casa de alvenaria com 50,00ml e terreno com 450,OOm2 .. , , , , , , , , , •• , ••..•.• , . , , • ' , , , . ,R$ 80,000,00
159 -Praia do Ervino, casa de alvenaria com 100,00m2 e terreno com 300,00mz .. , .... , , , , , , , , , , , , , , , , . ' , , R$ 40.000,00
165 - Schroeder, casa de alv. c/ 63,00mz e terreno cf 450,00m2, (aceita terreno como forma de pgto) ., "., R$ 90,000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2,033,45,n;! , .. ,., """"", R$ 150,000,00

CORRETOR
DE IMÓVEIS

�1J!1III'I!I/IiiI!I!lW"I�1Iilli,1�11"1miiillíl/i!lfmllffll1�W,il!lfIlllíjJI'"iJ&1'IIU1mll,�mlqlll."Im'II''''Qi_II'liIiliUm1lllJi/1llr�1:�P!!I!/,W!I.''I'!I�Wi�I':'II'lPllliilifj.!lIIJi!!!!iI,·milliIRI[qldlimllllliln,'J��IIIJ!I,jI,IIi!IIIIIIII"'IIIlllpm!9I!mUlflmIdlO!l!l,�",íIIIl!II!!�ímli'iilli1ílll.lllli.,'!i�!ii�'I1I,�l'i,l!I!iífiIIJll//ilUi , .1U!!Iilil,;IIIUIIf/JiíUlllü.lfli ,;liildUm.1lü.iI!"h1I1WiJJJmlílf/li. W'IifI,.m IUi'iJi1j'i1!iIiIIIII�JiIII_m,fffJ!JHim;& ,;U!!Il.P, 1H!,;m,IiiiiYMI"m ilUl'dlJi/ !fIIi,Ii!iIIIIiI8JllmimlmWUiHJiJlUU/i:..l ,lfffIilJll//ilíll!ll&1iIfI.II iIIi1í!lrU!!lU!!llílf/lmIiWmllllníl!lll!IfI/IliJl.fffJ!fl!fl!J�
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89,268,00m2, .••.. , •.• '"".""" •••..•.• ".".""",.".' •.. R$ 60.0.000,00
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,OOm? . , , ., , ' , , , , , , , , , ' , ., ', .. , •.. , ' , , , . , , ,. , , , .' R$ 52',000,00
047 - Schroeder -terreno com 360,00m2, , , , , , , ' , , , , , , , , , ••••.• , • , , • ' , ' , , , , , , , ' , ••• , •.•••• , •• , , , , , • , , ,R$ 55,000',00
049 - Schroeder - terreno com 2.149,37m2• "" .••.••.• , ••••••• ""'.',." ••••• , ••• ,.'".','.,,,' •• ',. R$ 33.000,00
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.105,75m2 .. , , , • , , , • , , , , : . , , .• , , • , , , , , •• , , ' R$ 200.000,00
076 - Amizade, terrenos -Itacolumi II a partir de """"",' •.. , ".",."", •. , , .. , .. '" R$ 79,380,00
'086 -Amizade, terreno com 505,00m2 ,." , , , , , , , , . " .• ,. , ••. ' , •. , , • , , , , , , • , , ••• , •••.•• , • , , . , , • , , , , , , ,R$ 79,350,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 , . , .. , , , . , , , , , . , , • ' , , , ' , ' R$ 132.000,50
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm2 (ótimo p/ indústria) , , , , . , : ' , , , , , , , , , , , , , . , , , , R$ 330.000,00
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375,00m2 , , , . , , .• , .•• ' •. , . , , , , , , , , , ••• , •• , .•

'

•.. , •. , , •• , , , , , , ' ,R$ 28,000,00
050 - Schroeder - casa cf 79,80m2 e terreno e/500,00m2••.•••• , , , • , , ' , , ' , , .•••.••.•••• , •• , , , , , , • , , , � •••• R$ 140.000,00
156 - Chico de Paulo, terreno com 1,141 ,34m2, .. ' .. , , , , , , , , , , , , , ........ , ..• , .. , , , , , . , , , , , ' , .... , .. , ... R$ 150.000,00TEl.3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br
1iIIll/S'J!i'· "1Jj'iIf�líl:iI'liilff/!lFifflll��.1/Pfililllllll'm�.I/'!/wmllldlil)II:Ill'lilill/llm�lll!fIi[iliíll"I,'Ii1IJ1,,1Iiil�;'ill!li/IlIPlmllli''IíIf/lIIlJi!!!!iI,IPJI}J!idlil1l��fffJJlmi!li'�'II,1fi'dllllifJhj/lJillilllml��pjlllíllill!llJlllil�;1iIfI�'!111imi,mlfl!mftll'l!I'�1IlIifflli/lfl!fII/'IIMI'I�I'III'lIImllmrIIIP/1ll_liifliidi"\�IlflI,�y"1NIíi!I!!,1lI,"" ,lílml,Ilf!íiIf! "Im! , lfIiíDJíJ�ill/lm!flimIlIiDWfJilllíílffl� ,IIiJI.'ill/lliló'ílI!IIl!!iiilffl1ffi: 1I1IIiIlJi!!!!iIi/iiIllfliiIMIJ!d&ilumWtliÍmllJi!!!!iDl#!ili!illllili rIiiIliYllJi!!!!illm�'1II1IIIB,!flnl7J!Jl/llllmf!llfI!ll, "í/Jh\�lnlllllílf/lfdMI" � li .. IU!I/II!llIIiIh" ria�,
053 - Vila taíau, c/área privativa de 109,37m2• Aceità apto de 02 Quartos com o forma de pagamento .. , , , , , , , , , , ..... R$ 160.000,00

170-Czerniewicz- com 93,OOm2
de área privativa R$150.000,OO

240 -, João Pessoa, casa de alv, c/
área de 119,33mz'fj terreno cl
513,44m< acerta finane, bancário.
R$150.000,00

063 - Nereu Ramos, casa mista
com 144,OOm2e terreno com

760,OOm2• Aceita imóvel em
Corupá R$100.000,00

026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m2, , •.. , •.. , •. ,.,."",." ... , ..•...•.• ,.""."""" .. " R$ 380.000,00
030 - Santo Antonio, c/ casa de alv., rancho, lagoa, c/ área de 175,000,00m2• aceita imóvel de menor valor, , R$ 380.000,00
038 - Rio Cerro com área de 175.000,OOm2 , , , , , . , , .. , , , , •. , , , , " """, ", R$175,000,OO
163 - Guaramirim - c/ casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas c/ área de 126,600,OOm2•• , • , • , • , , , , ' , , , • R$ 640,000,00
043 - Ribeirão Grande do Norte com área de 22,000;00m2 , •. � , , ,

"
' , , , , . , , .. , , , , , . , , , , , , R$ 80.000,00

044 - Nereu Ramos, cl área de 60,000,00m2, cl casa.área de-1estas, rancho, lagoas" . , , , , , , , , , , , . , , , , ' , R$ 400,00,0,00
061 - João Pessoa, casa de alv.,e/ 327,23mz, edícula, cachoeira, lagoa, e terreno c/ 190,600,00ml....• ,."", .• ',., R$ 650,000,00

----1'20 - Jaraguá 84 - com área aproximada de 7,500,00m', com casa mista, lauDa, , .. , ' ..... , .. , , , , , , , , , , , , ' , , , . ,R$ 90.000,00

111;111'1�"W��l.f���""!!$j�)$"�fljfl!l�WI!If�I!.$$;II$$lfuim1ft�lü$lq$B'I$ü,!IWfw'�I�lt!IlIl,�I�IW!$i��/$$,�lllIjllllrr,1$!;I!I!JI.i�II$I$lfW&I$llala1$!i'
Rio Molha, , , , , , . , , , , , , , , , , , . , , , ,

'

, . , , .. , , , ,', , , . , . , , , . , , . . . . .. ..,."""." .. ". R$ 450,00
Barra do Rio Cerro - sala comercial, , , , , , . ' , , , .. , . , , .. ' , , , , ' . , • , , , , . , . , , . ; . , , .. R$ 350,00
Barra do Rio Cerro - sala comercial , . , , . ' , , . , .. , , .. , , , . ' , , , , , ' , , , . , , ' , ' , , , , R$ 660,00
Centro - apartamento , , . , , , , , ". , , . , • , ' , , . . , , , , , . , , , , . ' , , , . , , , , ,-o R$ 600,00
Vila Lalau - apartamento, . , , , : , , , ,-, , , , , • ' , , , .. , , , , , , , , , , , , ..•...•..... , , . , , , , , , , , , , , , .. , , . R$ 580,00

088 - Jaraguá Esquerdo, terreno
com 580,OOm2, R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AMIZADE
lindo Sobrado com 112m2 -

f suíte 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
9194-6746

Vale a pena conhecer.

VILA LALAU E ILHA DA FI
GUEIRA - Procura-se, á par
tir de 600m2. Tr: 9101-8302.

VILA LENZI - Vende-se,
300m2, R$ 65 mil . Tr. 9993-
3881

• CHÁCARAS

GARIBALDE - Vende-se, 41
000m2, 3 lagoas, 1 rancho,
com pastagem, toda cerca-

\
.

da, á 70m., do asfalto. R$
. 125 000,00. aceito térr. no

negocio. Tr: 3055-8262.

JACU-AÇU - Vende-se,
54.462,48m2, cl casa

simples de. madeira, cl la
goa e energia elétrica., R$
138.000,00.Tr.· 3274.8844
- CRECI/SC 2716J

RIBEIRAO AURORA - Vende
se, 37 mil m2, R$ 65.000,00.
Tr.33722818

RIBEIRAO AURORA - Vende
se, 40 mil m2, R$ 45.000,00.
Tr.33722818

RIO CERRO II - Vende-se, 50
000 m2, lagoa de peixe, ca
choeira. R$ 120 000,00. Tr:
3376-0726.

SANTA LUZIA - Vende-se,
sítio' cf 375.000,00m2, grota
funda. Tr: 3370-2855.

SANTA LUZIA - Vende ou

troca-se, chácara cl casa de
2.100m2, água corrente, pal
meiras, bananal, lagoa. Troca
por caso de dois andares. Tr.
327520371 91184455

-

.. LOCAÇOES

Hf\LN. CAMBORIU - Aluga
se, 2 qts, rua 2000, Centro,
entre 17/02 e 28/02. R$
100,00 diaria. Tr. 84127591

BALN. CAMBORIU - Aluga
se, 2 qts, rua 2000, Centro,
pi estudantes. R$ 650,00
mensal. Tr. 84127591

BARRA DO SUL- Aluga-s,e pi
temporada.Tr. 3376-1553 ou

9903-0545

BARRA VELHA - Aluga-se,
.

casa na praia Central, 4 qts,
2 bwc. Tr. 91752300

. CENTRO - Aluga-se, salas
comerciais, Av. Pref. Walde
mar Grubba. Tr99975027

JGUNGUARAMIRIM - Pro
cura-se pi alugar, casa com

2 qts, sala, cozinha, bwc, la
vanderia. Tr. 9167-6964

PIÇARRASI BARRA VELHA
- Procura-se, casa pi alugar,
do dia 24 a 3. Tr. 91812725

PROX. UNERJ - Aluga-se, 1

qto + dependo Tr. 32735233

• SALAS COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende-se,
Walter Marquardt. Tr. 3370-
0370

CENTRO - Vende-se, ponto
comercial, com mesanino,
ideal para loja. Tr. 99791101 .

GALPÃO - Aluga-se, Vila
Lalau, R$ 800,00. Tr. 9918-
9996

ILHA DA FIGUEIRA - Vende
se, sobrado comercial e resi

depcial, com mercado com

pleto funcionando, 600m2•
Tr: 3370-4927.

�OJA DE COSMETICOS -

Vende-se, Centro de Jguá.
R$ 60.000,00. Tr. 96079245

LOJA PRESENTES, BRINC.
PAPELARIA - Vende ou

troca-se por terreno, loja na

Vila Rau, prox. ao Brasão, R$
50.000,00. Tr. 32730775

LOJA FEMININA - Vende-se,
Centro de Jguá, moda femi
nina, bolsas e acessórios. Tr.
99511107 I 32736762

VENDE-SE 1.500
BLUSINHAS DE
ALCINHA ,TIPO
REGATA,DO P AO

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

FONE: 9969-9162

-'

,

I'MOVEIS
PET SHOP - Vende-se, no

Jgua Esquerdo, ótimo fatura
mento. Tr. 92202615

-

tt� BALCAO DE
,

NEGOCIOS
MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS,
PRODUTOS E
OFERTAS EM GERAL

i VENDE ..SE
BARRA PARALELA - Vende
se, de alumínio: Tr: 8843-
2125.

BAU - Vende-se, de cami
nhão 8,5x2,60m. de altura,
2 portas laterais, assoalho

.

. reforçado. R$ 9.000,00. Tr:
3275-3975.

BICICLETA - Vende-se, femi
nina, antiga, própria pi cole
cionador. Tr. 92116664

KIT - Vende-se, de alarme re

sidencial instalado. Tr: 9944-
5352.

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

LANCHONETE - Vende-se,
Rua Domingos da Nova, es
quina cl Marechal, montada,
completa e· bem decorada.
.R$12.000,00. Tr. 91951881CONSÓRCIO DE CARRO -

Vende-se, Volksvagem, R$
4000,00 pago. vender para LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha
R$ 3000,00. Tr:3371-7090 da Figueira, aceita carro. Tr:
ou 9169-6342. - 8826-8636.

CONSORCIO DE IMOVEIS
- Vende-se, R$ 53.000,00.
Tem pago 9.500,00 vende'
por 5.000,00. Aceita mate
riais de construção como

parte.Tr. 33700983

CUBO PARA GUITARRA -

Vende-se, 50W. R$ 490,00.
Tr: 3370-5533 ou 9109-
8233.

CYBER CAFÉ/LAN HOUSE -

Vende-se, cl 12 comp. Moni
tor LCD, cadeiras, mobiliado,
split, impressora laser, gela
deira, clientela formada. Tr:
8855-3800.

.

. 'FILHOTE - Vende-se,York
Shire, machos e fêmeas. Tr:
3375-2006 ou 9146-4864.

LAVAÇÃÓ - Vende-se, Ilha
da Figueira, aceito carro. Tr:
8826-8636.

LAVADORA DE ROUPA -

Vende-se, Brastemp, cesto
interno porcelanizado, faz
todas as operações. R$
170,00. Tr. 3370-8171 I
9914-3313

JAQUETA DE COURO - Ven
de-se, pi motoqueiro, R$
150,00. Tr. 3370-5533.

LOJA - vende-se, de confec

ção em geral, aceito carro ou

material de construção. Tr:
8813-0934.

LOJA DE MÓVEIS - Vende
se. Tr. 99975027

FILHOTES - Vende-se, Mal- MARCENARIA - Vende-se,
.
tes, machos e fêmeas. Tr.

_
Tr. 32748679 .

'"

33752006/91464864

portas, 1 balcão, 2 cadeiras
giratórias, 4 cadeiras fixas,
2 cestos de lixo, 1 caixa
'de correspondência. Tr. 47
8443-3999 ou 3376-1996

NINTENDO WII - Vende
se, destravado, americano,
semi novo, vários jogos. R$
900,00. Tr. 9917-3771

OFICINA - Vende-se, de bi
cicleta, corupa, com todo

maquinário e estoque, uma

ótima freguesia, ótimo ponto
comercial. Tr: 3375-2798

OFICINA - Vende-se, Tornea
ria. R$ 46 000,00. Tr: 9953-
2408 ou 9905-9850.

PADARIA E CONFEITARIA
-

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

ROUPAS GINÁSTICA - Ven
de-se, de suplexx, cl estoque
500pc. Tr. 8849 3600 I 47
3273 -5144 (após 18hrs)

SORVETERIA - Vende-se,
completa, maquina de fazer
sorvete, 5 freezer, mesas, ge
ladeira, fogão. R$ 38 000,00.
Tr: 9137-0999.

TELEVISÃO - Vende-se, 14

polegadas, cl controle, óti
mo estado. R$: 150,00. Tr:
3370-0983.

TITULO SOCo IICARAI jVende-se, mensalidadGpaga até 2014, R$ 900,00.
Tr.33716968

UTENCILlOS PI MERCAJ
DO - Vende-se, serra fita pA
açougue, moedor de carne,
balcão de friós e laticínios.
Tr: 3273-5065.

VESTIDO - Vende-se, d�
prenda. Tr: 3370-4164 oul
8863-7665. I
VENDEDORAS EXTERNAS
- Precisa-se, mínimo R�
1.500,00, carro cl motorista',!
almoço, vàle transp., idad
entre 18 e 40 anos, 2° grau
completo. Tr. 3273-5673
3372-0013 I 9183-4271, c

João.

YORKSHIRE - Procura-se,
cor preta, pequena, sumiu n

rua Jacobi Gesser no bairr
Amizade, atende pelo nom

de Coca. Tr.3371-7914

I
ANTENA - Compra-se, pajrabnüca pequena. Tr: 9194
0580 ou 3273-5183.

JVIOLÃ? - Compra-se, afina Idor. Tr. 2106-1924.
,I

BEAGLE - Compra-se, so

mente filhote. Tr. 9136-9383

LIGUE E
.

ANUNCIE
2106-1919

MOVEIS - Vende-se, ape,- _

FILHOTES - Vende-se, Gol-

�as
1 ano de uso, p/.loja de ..

'

den Retriever. Tr. 91162350. .' roupas fe�'r em MDF, cor�s" .
"

'.'
'

.. c remelo e branco. Balcão;
FREEZER _.' Vende-se, . Côn- caixa, balcão- expositor, 'pro-
sul, 170 Its, R$ 250,00. Tr vadores, 4 araras, 2 tablados-
33761403 ' de vitrine,'3 manequins; pai-

nel decorativo, sofás e tape-
.

teso Tr: 9903-9535.GRADES, CERCAS, POR
TÕES - Vende-se, grades pi
janela, cercas, portões e re

formas. Tr. 91622251
MÓVEIS - Vende-se, escri
tório, 2 mesas,1 armário, 2 \
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ASTRA - Vende-se, 05, Ha
tch Elegance', 4 portas, 2.0
flex, preto, AR, OH, VE, TE,
AL. Tr: 8823-8479.

ASTRA - Vende-se, 05, se-

_ dan, confort, 4 portas, 2.0
flex, prata, cornpl. 10 dono.
R$ 31.000,00. Tr: 3273-
5233.

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

ASTRA - Vende-se, Sedam
·2.0, 02, 4 pts, completo +

GNV, quitado. Troco por car
ro de maior valor, ou financio
em condições' especiais. Tr:
9101-8302.

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

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

s/ troca. Tr. 3370-8307 (ho
rário comercial)

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

CORSA - Vende-se, 96,
. Super, branco, trava elétri
ca, alarme, desernbaçador
traseiro, ar quente, limpa
dor traseiro, roda liga leve,
R$ 7.500,00 + 11 x .de R$
415,00. Tr. 96156811 cJ Gui
lherme

S10 - Vende-se, 00, 2.2,
4x2, GNV, cab, Simp., VE,'
TE, Al, lM, 4 pneus novos.

Ótimo estado. R$ 25.500,00.
Tr: 9967-9864.

S-10 - Vende-se, 04/04,
turbo diesel interculer, cabo
Simples, AG/OHNE/TE e

sistema de rastreamento. R$
39.000,00. Tr: 9107-6932. .

tFORD

,

IMOVEIS
MONOEO - Vende-se, 95 teto
solar, banco elétrico, air bag
duplo, ABS, top de linha. Tr:
3373-8244. '

PAMPA - Vende-se, 94, mo
tor 1.6, gasolina. Ótimo esta
do. Tr: 9977-0595.

VERONA - Vende-se, 94, LX,
álcool, rodas de liga leve,
pára-choque personalizado"
película. R$ 8.500,00. Tr:
8405-9689.

VERONA - Vende-se, 90,1.6,
COURIER --: Vende-se, 06, gás, ,branco, ótimo estado.

1.6, branco, R$ 22,000.00.
'

R$ 5.8,00,00. Tr. 9918-9996

Tr. 32731944

DEL REY - Vende-se, 83,
verde, metálico; bom estado.
R$ 2300,00. Tr: 8459-8773
ou 8461-3436

ESGORT - Vende-se, 01,
SW 1.6 c/ GNV'(9 meses de

uso) Azul, AR, OH. TE, VE.
R$ 12.000,00 + 22x de R$
548,42. Tr: 9172-6768.

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

F-250 - Vende-se, 02, bran
ca, 6 cilindros, bom estado,'
unico dono. Tr 91123256

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

F-1 000 - Vende-se, 86, turbi
nada, vidros e trava elétricos,
alarme, 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: 8405-9689

FIESTA - Vende-se, 08,
grafite,sedan, 20.000 km, R$

CORSA - Vende-se, 96, su-
. 26.000,00. Tr: 8424-8381.

per. Tr. 99726559/33720324

MERIVA - Vende-se, 03,
completa, R$ 5.000,00 en

trada + 40x de R$ 956,00.
Tr. 99886649

MONZA - Vende-se; 91,
único dono, cinza, OH, IPVA
em dia, 2p, R$ 6.500,00. Tr.
32761215 / 48 96256464 /
33731999 Luciano

.

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

FIESTA - Vende-se, 97, 1.0,
GNV, TE, Al, MP3, 01", 4

pneus novos, vermel, óti
mo estado. Entrada de R$
5.000,00 + 36x de R$

KA - Vende-se, 08/09, semi
novo, branco, 9.000 km, AR,
TE, AL. R$ 25 000,00. Tr:
9135-8601.

KA - Vende-se, 98, prata,
pára-choque personalizado,
TE, AL. R$ 10.800,00 s/ tro
ca. Tr: 8405-9689.

• FIAT

PALIO - Vende-se, 99, 4

portas, branco, cprnpl. Tr:
9618-7945.

PALIO - Vende-se, 99, 4p,
vidro" trava alarme, R$
12.900,00. Tr. 32753538 /
99319410

TIPO - vende-se, 95, cornpl.,
4 pneus novos. R$ 9 000,00.
Tr: 3376-4050 ..

UNO - Vende-se, 4 portas,
cornpl R$ 4 000,00 entrado E
+ pare. Tr: 9618-7945.

UNO - Vende-se, 05, Mille
Eletronic, 1.0, azul escuro,
2p, lOT, AO, insulfilm, som,
rodas de liga leve , 4 pneus
semi-novos: R$ 7.900,00.
Tr.. 8426 0628.

I� MOTOS

BIZ - Vende-se, 03, 100cc,
sem partida elétrica, preta,
oferta, R$ 3.300,00. Brinde
capacete. Tr: 33702060 ou

9948-9644.

BIZ - Vende-se, 05, C100,
preta, c/ partida, 16km, R$
3.300,00. Tr. 9975 6078 ou

33722348

BIZ - Vende-se, 07, 125,'
KS, preta,' R$ 4.100,00. Tr.
33761403

R$ 9.500,00. Tr: 8802-6399.

ORZ400E- Vende-se, Su
zuki,05. Tr. 9973-8618.

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

ORAG STAR -' Vende-se,
04, preta, customizada. Tr.
33721528/ 91816689

HONOA TORNADO - Vende
se, 07, 3.000km, amarela,'
R$ 9.000,00 sem troca. Tr.
3370-8307 (horário comer

ciai)

ry10TO P/ TRilA - Vende-se,
Yamaha, c/ capacete, botas e

doc. Tr. 3372040�

SHADOW - Vende-se, 600
VT, 01, 20 dono, em ótimo
estado. Tr: 9993-3937

compl., banco de couro,
ABS. R$ 28 000,00. Tr:
8405-9689.

FOX - Vende-se, 07, 1.6,
plus, prata, completo, flex,
ar, direção, vidros elétricos,
step novo, R$ 29.900,00.
Tr. 84312431

FOX - Vende-se, 06, Plus,
completo. Tr. 33707144

-

FUSCA - Vende-se, 73,mar-
rom. Tr. 33709367

GOL - Vende-se, 09, 1.0,
4 portas, flex, preto. R$

,

28.000,00 Tr: 3273-5233.

GOL - Vende-se, 99. R$
4.000,00 entra. + 27

pare. R$ 397,00, ou R$
11.'900,00 à vista. Tr: 9102-
9254.

GOL - Vende-se, 05, 1.0,
SHAOOW.600 VT - Vende- 4 pts, AR, Lp, quitado. Tr:
se, 01, cromada. Tr: 9993- 9101-8302.'
3937.

, SUNOOWN - Vende-se, Web
EVO 100, 06, preta, partida
elétrica, grátis 2 capacetes
preto. Tr: 3275-3105

SUZUKI - Vende-se, 95, Sa
murai, original. Tr.32760355

TWISTER . - Vende-se,
07, bordo. Tr. 33713570
/88216776

XR 250 - Vende-se, 04, tor
nado, equipada p/ trilha, R$
3.500,00. Tr. 92140486

YBR 125 - Vende-se, 06, Ya
maha,14.000 km, vermelha,
c/ baú e capacete. TE 8443-
3999/ 3376-199.6

GOL � Vende-se, 1.0, 05,
4 pts, quitado, ar-quente,
desembaçador e limpador
traseiro. Troco por carro

de maior valor, ou financio
em condições especiais. Tr: '

9101-8302.

GOL - Vende-se, special
02, 2pts, ótimo estado. Tr:
9188-2814 c/ Antonio

, GOL - Vende-se, 94, 1.0.
R$ 8.800,00. Tr: '9962-
3664.

GOL - Vende-se, 03, Spe
cial, alcool, R$ 14.500,00.
Tr.33719157

GOL - Vende-se, 00, G3,
1.0, 16v, 2p, ar e direção,
R$ 12.800,00. Tr. 3371915

GOlF -', Vende-se, 06,
BORA - Vende-se, ,01, azul, 2.0, automático, prata,

22.500km. Tr. 9981-9777

GOlF - Vende-se, 09', 1.6,
Sportline, vermelho, único
dono, completo, revisado.
R$ 50.000,00. Tr. 8849
3600/47 3273' 5144 (após
18hrs)

KOMBI FURGÃO - Vende-se,
07, branco, flex, c/ GNV. Tr.
9979-6850/3371-6368

PARATI - Vende-se, 97, 1.8,
2 portas. Tr: 9973-9749.

PARATI - Vende-se, 91,
pneus novos, 1.6, álcool, R$
5.500,00. Tr. 32735360

POlO - Vende-se, 00, óti
mo estado, cornpl. R$
20.500,00 ou H$ 16.000,00
de entrada + 12x de R$
652,00. Tr: 3376-3978
(após 13h)

POlO - Vende-se,04/05,
Sedan, 1.6, 8v ,Flex, pre
to, 69.000km, AG, OH, VE,
TE, RE, CB, Rll 15, FN,
volante escamoteável, R$
26.000,00. Tr. 9973-5229

SAVEIRO - Vende-se ou

troca por carro de menor va

Iar, 02, G.3, 1.6, álcool, R$
17.900,00. Tr. 32753538 ou

99319410.

SAVEIRO Vende-se,
02, . G3, álcool, 1.6, R$
18.500,00: Tr. 32753538

, /99319410

SAVEIRO - Vende-se, 05,
flex, legalizado suspensão e

xenon . Tr. 99231153

SAVEIRO - Vende-se, 00/00,
G3, cinza, ótimo estado. Tr.
33761060 /91376250 c/,
Maicon pela manhã .

� RENAULT

FAMíliA MUDANDQ VENDE:

.

1) Móveis de madeira usados dá FINEMÓVEIS (www.finemoveis.com.br) na cor
, tabace; '

- 1 mesa de madeira modelo Campy quadrada (90x90 cm) - valor R$ 120,00;

BIZ - Vende-se, 07, 125, 2) Eletrodomésticos
.

preta, c/ partida, 10 dono,
'\

- Refrig�rador BOSCH usado modelo tntelligent (100 % refrigerador), 220 V, com'
10.000 Km. R$ 4.500,00. Tr: graduaçao de �emperadora de 2 em 2 gra�s, funcionando - valor R$ 350,00;
8405-9689. �Ereezçr vertical CONSUL branco, 230 litros, 220V, funcionarmo (precisa de pin-

tura) - valor R$ 200,00; ,

CG - Vende-se, 07, 150 - Secadora BRASTEMP elétrica 220 V, 8 quilos de roupa branca, precisando apenas
Sport. Tr: 8451-0470. trocar a resistência, mecânica OK - valor R$ 300,00; '.

'

GVX 250 - Vende-se, 08,
Twister, licenciada 2009
paga, c/ alarme. 14.000 km.

Contatar com .Maria Hermínia (47) 9614-8585,
ou LUIz Porto (47) 9975-0182,

ou pelo e-mailluizhbporto@yahoo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. CCaJllf1í!�m
L a.n c h e s

5% de desconto à vista em dinheiro

15% dê desconto à vista

FONE: 0"41 37Hl29B

, �. .<#
�"","IIinJllrtP/IJ '

1 0% de desconto à vista

Imunjz8dora�
��_Jaraguá�.
........ �..��

.

12% de desconto

15% de desconto à vista

10% de desconto à vista

5% de desconto à vista em dinheiro

·WStrutüra
i 5% de desconto à vista

R RAVE'LLI

MODA MASCULINA

, 15% de desconto à vista

':) .

. ,

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

5% de desconto

Criare
móveis planejados

5% de desconto à visto

Fórmula Certa
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

10% de desconto à vista

10% de desconto

15% de descente à vista ou

10% de desconto a prazo

Receituário'
FARMÁCIA MAGISTRAL

(47) 32750764

10% de desconto à vista

10% de desconto na mão-de-obra e·<

5% de desconto nas peças à vista

�. .

.#Ittl
.M.ocIas

Nas compras ócima de RS 30,00
Desconto de 13% ó vista

p.,.Yel
FAR/wAC'AS .

Você sempre .bem.

13% de desconto à vista ou 5% de
desconto a prazo em 3 vezes

)Fol'ÇiJ Yitol(
Centro de Terapia e Estética

10% de desconto

�1IOW.�lllWH4 _.m......

êlínica Geral com olé 15% de desecnta
(Dependendo da forma de.�agQmento)

c ,,.�v: ()t ,.."...<.,
V�\...r'V

15% de desconto à vista

o 10% de desconto na hospedagem

10% de desconto à vista

5% de desconto acima de RS 30,00

CALCADOS

3% de desconto

o jornal que há mais de 90 anos leva até você'as principais notícias, agora também vai levar mais economia
,7

' -

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

BELISSIMA
Seli-setvice de Perfumes
com fragrâncias importadas

� ��. ?1
%:'� i\-S',<:/. do '90\- '

10% de desconto à vista em dinheiro

5% de desconto à vista em dinheiro

Y����s\l
10% de desconto à vista em dinheiro

15% de desconto

10% de desconto à vista em dinheiro

1 O % de desconto nos

manipulados à vista

Co.., rArfa�
I_ (lQ

,t1ti�r�CO
10% de desconto

5% de desconto à visto

8% de desconto à visto

, ,I

I) M r N I A B I J U
." .

1 0% de desconta à visto

complementos
1 0% de desconto à visto

H o M E

8% de desconto à visto

CA9\��
lNTER10RES"�

15% de desconto à visto

I� E�A�D2i1
lIdóveis e Decorações

5% de desconto à vista

@)W&
PNEUS

10% de desconto no mão-de-obra e

check-up gratuito no suspensão e freio

Fellows®
IDIOMAS

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

5% de desconto à visto

'�k�
10% de desconto

10% de desconto
, linho de brinquedos à vista

VIOEO LOCADORA I PRESENffi I OECORAÇOES

7% de desconto à vista na

. linho de presentes e decorações

Grafipe�
5% de desconto à visto 5% de desconto

..

�
W/ZARD
INGIIs c o « ""II .. «ç »

15% de desconto
(mensalidade de novos alunos)Liceub. VU,A

10% de desconto

Yázigi
lnternexus
1NGlls· ESf'AHHOi. • MERCAMBIO

5% de desconto1 % de desconto à vista para
troc de oléo, filtro, fluído e rodo

t-shirt
5% de desconto à vista

A

TERAPEUTICA
DROGARIAE fARMÁCIADEJIANIP1I.l.AÇÃO
10% de desconto à vista

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

I

8% de desconto à vista
10% de desconto nos segundas,

terças e quartas-feiras

Aproveite você tambémos descontos! Assine já e peça seu cartãoCO""O+! Ligue 3055-7575
\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Em O CORREIO· DO POVO
•

FIM·DE·SEMANA, 30/31 DE JANEIRO DE 2010

,

IMOVEIS

\

\

\
\

Ref 4015 - Corupá -.Chacara cf
132.000,00m2 - 8.000 pés de
eucalipto - 10.000 pés de pino - ,

02 chalés - 02 toboqãs - piscina - .

area festas - Próximo as

cachoeiras R$350.000,oo

Ref 6476 _

Resid Demathé
'_ Casa alv c/
120.00m2 -

suíte _ 2 dorm
_ estar/jantar -
gar cf churr -

De
R$178.000,OO

Por

R$l7��OOO,OO
.

;:,.. -.,
..

Apartamentos t·
Novos -

Disponibilidade
com 1 �

dormitórili -

com z
domlitórios -

com 3
.. �...._-

dormitórios -

,

com Suíte. 2 .

dormitórios -

Reando pronto
em

Fevereiro/2010

dormitórios,
banheiro, sala.
cozinha.
lavanderia,
garagem
R$430,OO +

cond.
Disponibilidade
com2
dormitórios
também -

R$400,OD +

cond.
I
l
1
)
1

.l
)
I

\ '

1
1

1

Ref. 8-573 - Casa
Alvenaria - Suíte, 2 dorrn,
b,wc, sala, po4',[�pa��.Ia\ç;·
�. fiarageilt.:::, .R$8�Q,d�'i.:�

Ref.:B�56-<á'� Amizade,:
. Casa AlvenaÍiã�':::;':3 dÓlm <:�
, bW�i' sala;"ê�, lav :. Y���

,

R$550��Q�-:-:.r��a.murada,
"r -.'-":'_',,"';':""

, sem,qa(�"ém

Ret B�550 - Casa Alvenaria -

Suíte, 2 dorm, bwc, sala,
copa, COZ, lav, dep.empregada
cf bwc, churrasqueira, 2

vagas garagem - R$1350,OO
- Toda MuraM '

Ref. 8-5.56 - Casa
Alvenaria - Suite, 1 dorm,

bwc, sala, coz, lav,
garagem - R$800,OO -

Toda Murada

. '

z: � ._------'_'_-
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Em o CORREIO 'DO POVO
FIM-OE-SEMANA, 30/31 DE JANEIRO DE 2010 IMÓVEIS

Financie seu im'"
,

,
oVeI - Utilize seu FGTSFaça sua proposta

�." �TeID�,,�...!,pto 'fIle vO(_� 'pr�..,.• .,

;���}
�

.,�, .�, ��;-��:-:'�'�"1 ,.�.�. ,é'�
_

•

t>.
�

GRAN}:) l:.1J:E,.�vti .t'QV,A " '

..

-"

RESID. VERTICALLI

�,'�f,Ff!',,,,�,* '«" "" ;c, BAEPENDI

Apto i'Qúa.r;tt:ls (1suíter,�Gozjnha,
sala e�t�r�l!:lritár, BWC, !avan.?}�!lª
sacada",g,ourmet, gar-ag�ii'L ":

•
';

Previ��o,pl $PLiIT,ré�a ..QU��t�:�y'.
gesso. elev,ador;'bal�de enttaÇfa'; ..
dec_oràôo. '=: 'c:, ,

,'.

7' �'
, �" �<

Etífrega: Março/2011. v. :':;,\._ ,\
A partir de R$ 199.900,00

\

I

1

I
\

Imobiliária CRECI:2716J

.Sonhe n PlANTÃO
(47) 9929-8265
(47) 9973-3581

3274-8844.·
"

, í Invista' em seu Sonho!

REF. 801-lIha da Figueira·PRÉDIO COMERCIAL sendo: Terreno com área oe 751,25m2.Contendo uma

sala comercial com 321, 13m2 e uma casa mista com 143m2 com 03quartos ,02salas, '

01banheiro,cozinha,área de serviço, despensa e garagem. Obs.:Área comercial de frente para a rua

princip?1 co Barro, perto de escoia.rrercado, igreja, etc, ACEITA NEGOCIAÇÃO .

Ret 715 - Bairro Jaraguá
�,$g!!�r.4,Q..Pr.º�,.. ª .. M.ª,�J!,,

Apartamento edifício D'Espanha,
andartérreo. Contendo 1 suíte + 01
quarto, banheiro, sala, cozinha, área
de serviço, 01 vaga de garagem
cobertaValor R$ 125,000,00

Ret. 915-CORUPÁ - Centro
Apto.novo cl 03 quartos, sala e

cozinha conjugadâs, 01 bwc,
lavanderia, varanda e

,

garagem.Entrega para
janeíro/2010.Localizado a Rua

Francisco Mees - próximo ao Posto
Dalsóchio Valor RS 95:000,00'aceita
veículos como parte do negócio.

Ref- 752 -Centro- Êd. Carvalho
Apartamento espaçoso todo

,

revisado e cl pintura nova, 01 suíte
+ 02 dorm., dep. de empregadacl

banheiro, salão de festas, 'garagem e

Pemais dependências:Valõr RS, de
. 198,000,00 por 170,000,00

j
I
\

I

\
\

Re' 554 - SÃO LUIS;.. Terreno
Escriturado cf área de 722m2,

Ref 1001- Casa em Barra possuindo ótimo espaço para
Vélha- Terreno com 573,OOm2

'

novas edificações. Sob ele Casa

possuindo casa com área de mista com 84m2 em madeira, forro
.

19.5,OOm.2;.á 50mda praia. Valor ,PVC,pintura nova, grades nas

R�'23<nco,jf-oj'l0 ·t. lanelas, toda meradae cercada, em
.

� III.. � d��oq �?eJ ª.como.. ótima loc�lização.Contém 02 salas,
parte:.do;pagarnent<fAroGa'por·· "03'quartos e demais dependências.

apartamento em Jaragua Valor RS140.000,OO

B.!tfjR::J.kI:!A'p'�,f1,(iº�lM,:::,Óüma
casa de alv: c! 01 surre t 02 quartos,
sala e copa conjugadas, sala de estar,

cozínha, dispensa, escrltório,01
banheiro social, área de servíço, área
de festas cl churrq, ,garagem pj 02
carros, j;lrdim e portão eletrônico.
Valor R$ 220,000,00, Aceita troca
por apartamento no centro cl

Parte do negócio

Ref· 503� Casa de alv.
c/01 quarto lavanderia,
salã, cozinha , banheiro

e garagem no

BairroJoão Pessoa .

Valor R$ 58.000.00
aceita troca por imóvel

de maior valor.

Terreno com área de 54.462.48m2. contendo: - 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 Jacú-açú.) Valor R$ 138.000,00

.l t'

I
)"
I

I
r

1
l
1
\

f
l

!
1
),
)
I

www.corretorajuliana.com�b�
RUa Domingos R. da Nova, 483 - Sala 01

Visite nosso site e conheça as demais opções!

� ,

.,"

<
.

Ofertas válidas até a próxima edição deste classificado.

Agende sua visita Pensando, em Investir ?'DESTAQUE !!,
Apartamentos NOVOS prontos para morar.

v, : -

CENTRO
,

,

A part)r R$ 135.000,00

Aptos 3 Quartos (1S ...ine); i
cozinha, sala estar/jantar, BWC, �,�
lavanderia, sacada cJ cnurrasq,
vaga de garagem,

"

Entrega: 1 ano

ÂMIZADE �Y:xi�:�f?i&;:
ED. I;lEL.o ARVOREDO

RES. HEBROM
NOVA BRASILlA -

- Apto 2 Quartos, cozinha, sala estar/jant!)1r. BWC,
lavanderia, sacada com churrasqueira, garagem.
Acabamento em gesso, massa corrida e

i, preparação para climatizadores do tipo SPLlT.

Aptos ci 1 ou 3 Quartos, cozinha,
sala estar/jantar, BWC, lavanderia
sacada com churrasqueira, •

vaga de garagem.
Entrega: Novembro/2011
A partir de R$ 79.000,00

.

Apto 2, 3 Quartos cf ou si surte,
'

cozinha. sala estar/jantar, BWC,
lavanderia, garagem,
sacada com churrasqueira,
Forro em gesso, previsão para
climatizadores do tipo Split.
Entrega: Agosto/2012

. �1!frtír de R$ 105.000,00R$135.000,OO

- Apto 3 Qu�rtôs (1Suíte), cozinha, sala estar/jantar, BWC, lavanderia,
sacada comthurrasqueira. garagem,
Acabamento em gesso', massa corrida e preparação para climatízadores
do tipo SPtlr,

,

.
'

:Apt� 3 quartos (1 suite),cozinha,
'�C,sala estar/jantar,lavanderi
garagem, sacada cI cnurrasq.,

EDIFlclO D'lTÁLlA
CZERNIEWICZ

:,i, .

-

�

.

RESIDENCIAL JULIANA
'

�
CZERNIÊWICZ'

' ,

, ;-

Apto amplo cf 2 quartos,'cozinha ;
BWC, lavanQena, ,',vi,.':-'
sala estar/ja'1!ar, ga�gem.
:'AptO'te�':.eo cl:fm terr�o .

� ,�l. -:; 5'-'�_J.;"_�'�:
701112 d�.,;área, privativa

, .'", <� .

, R$119.oo0,OO

TERRENOS - ...,..cDI11!.tDlajl1Iana C'CIID.Jw
- ESTRADA NOVA - Rua Felíx Richert - Lote com 342,20m2 (12,00m2 x 28,60m2) - R$ 67.000,00 ou entrada + parcelas de R$ 497,00
- AMIZADE - Loteamento Blumengarten ti, lote com 346,50m2 (14,00m2 x 24,75m2) rua asfaltada, linda vista da região - R$ 78.000.00

LOCAÇÃO: www.corretorajuliana.com.br
- Sala comercial no Czerniewicz - R$ 320,00. . -Apto 3 Quartos (1suíte), demais dependências � NOVO! Czerniewicz- R$ 720.00 + condomínio.
- Apto 3 Quartos (1 suíte) - NOVO! Czerniewicz - R$ 685,00 + condomínio � Apto 3 Quartos (� 'suíte) - NOVOI Centro» R$ 780,00 + condomínio.
- Apto 2 Quartos, demais dependências -I\jOVOI Centro» R$ 650,00 + cond. - Apto 2 Quártos - Baepedí - R$ 530,00 + Condornínlo - .Próx: Caraguá.
- Apto 3 Quartos, cozinha, sala, BWG. lavanderia. sacada, garagem. São Luis - R$ 700,00 .: Próx. Arroz Urbano,

'

Apto 3 Quartos (1sUl e), cozinha,
BWC, sala.estar/janta
lavanderia:' vaga de ga gemo
Estuda proposta de apto
2 quartos como parte do pgto.
Possibilidade de .financiamento
bancário e uso do FGTS

.<:5�. _".
�

R$ 175.0001Jlo� 'r:>

. ; "",;�,*�, ,.,

* PossibiP'(luéle:éli- financialncnto l�"IIeá:rio ou uso cio FOTS
. ,.

-

�

Pgto díreto com ven(fE!dor ou via
fitianciamento bancário/FGTS.
·,t�·�,;: ..:; ,.�"�,
�àrtirde R$150.000;0�O�
,f .�; •EU��OmftL'WD�"!':,'

TERRENO . AMIZADE

Valor R$ 150.000,00

Loteamento Jardim das Acácias
'Lote com 3,33;50m2-14,50m x 23,00m

, Terreno alto, plano, com rua asfaltada.

Escriturado.

R$ 70.000,00
Aceita proposta.

www.sonhoinvest.com.br

TERRENOS

Terreno - Rau - Com área de 345,OOm2
.. sendo (15X23m), próximo ao Supermercado

Rau , posto,creche e Unerj . Totalmente
plaino e com escritura .Valor R$ 90.000,00
aceita veiculo como parte tio pagamento.
�Três Ri6s do Norte - Terreno com 1.900m2
.Pronto para construir pré,dio ou casa em
condomínio. Valor R$145.000,OO
ReI. 110 - TRÊS RIOS DO NORTE - Terrenos
no loteamento Vicenzi Gadotti, cada terreno '

possui 324,üOm2. Entrada de R$},OOOiOO
4

•
.

. �11 �,
-

mais'tPp�pãrêelas de R$480,00
'_ .,-:x:.. ''-

Ref.1?O - ÁMIZADE'- Terreno cl 630m2'
sendo14X45,lateral da Rua Afonso Piazera .

Terreno plaino pronto pi construir. Aceita
finanéiameITto:Valor R$ 105,000,00
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 8AU-(lote08) Com excelente

localização ,próximo ao Posto Cidade e a

creche da Vila Rau,com área total de

345,OOm2.Valor :85.000,00

Ref.160 _ Rau- Terreno de esquina, próximo
ao Posto Cidade, com 385m2.Valor R$

,

92.000,00.Escriturado Aceita financiamento.

Aptos'2:ê>o"g;Qua'rios '(1 s�ite),
cozinha, 's�la estar/íantar, BWC,
lavandérià; sacada cf churrasq.,
garagem.
Entrega: Março/2011

A partir de R$ 95.000,00
Direto cl construtora.

: IMÓVEL COM/RESID.
I

. Bairro São Luis
\ Rua João Frazner,próx.Urbano
,

- Sala comercial cf aprox.170m·
; - 1 apartamento c/ 2 quartos

- 1 apartamento cl 3 quartos
- 1 apartamento cf 4 quartos
Aceita imóvel como parte
do pgto,
R$ 520.000,00

,.'

·�·_·t
'; . !

: ED. VERONA - CZERNIEWICZ

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref.284.1 -

apartamento no Ref.291.1 -

Centro com O I Casa no

\' suite + 02 quartos, Baependi com .

sala, cozinha, bwc, 02 quartos, sala,
r lavanderia, sacada e cozinha, bwc,
l garagem para 02 lavanderia e
\

carros. garagem.
,� R$280.000,OO R$220.000,OO

IIVIÓVEIS'

-ce ra

'. :ende
-Avalia

·Aluga

·Admi istra
-Casa.
• 'Lote"
•Apartamento
"Chácara.

Rua Exp. João Zapella_ 88
Centro - Jaraguá do Sul

Ref. 294.1 • Casa no Amizade com O I
suite +/0 I quarto, sala de estar e jantar,
cozinha, bwc, lavanderia, salão de festas,

piscina e garagem. R$245.'OOO,00

Ref. 246.2 • Casa na Barra do Rio Cerro
com O I suite com closet, sala intimà e

sacada + O I suite + O I quarto, sala,
cozinha mobiliada, bwc, lavanderia, area

de festas, piscina e garagem.
R$450.000,OO

.

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

lavanderia, sacada com churrasqueira e

garagem. R$145.000,OO

Ref. 286.1 _. Casa na Nova Brasília com

O I suíte com closet + 03 quartos, bwc
social, cozinha, copa, sala, salão de festas
com bwc, piscina, ofurô e garagem para

04 carros. R$430.000,00

Ref. 256.1 • Casa na Barra do Rio Cerro
com O J suite + 02 quartos, bwc,

escritorio, cozinha mobiliada, lavabo,
salão com Jogão a lenha, salão de festas,

sala e garagem. R$275.000,OO

, Ref.248.1 • casa no

Czerniewicz com O I
suite com sacada + 02

quartos, sala, cozinha
mobiliada, bwc, .

lavanderia.area de
festas e garagem.
R$360.000,OO Ref. 250.1 _ Casa no São luis com O I

suite + 02 quartos, sala, cozinha
mobiliada, lavanderia e. garagem.

R$200.000,OO

Ref. 274.1' • casa na nova, Brasília com O I
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,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DI o CORREIO DO POVO
FIM-OE-SEMANA, 30/31 DE JANEIRO DE 2010

,

IIVIOVEIS

ompra • ande - luga - dministra'

(47) 3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

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

1 'r'

1/

{, L -1006 - CASA DE ALVENARIA - JARAGUÁ
ESQUERDO - cl suíte com hidro, 02 quartos, 02 salas.

II copa. cozinha. bwc social. lavanderia, despensa e

t garagem, R$ 700,00

L·1000· CASA DE ALVENARIA· AMIZADE - semi-
mobiliada, cl 03 quartos, sala, cozinha, bwc,
lavandena e garagem pi 02 carros. Toda murada. RS
1,300,00

L�1004 • CASA DE ALVENARIA· RAU • cl 03 quartos,
02 bwc's, sala cozinha, área de serviço, garagem para
02 carros. Toda murada com grade nas janelas, rua
asfaltada, R$ 650,00
L-1005 • CASA DE ALVENARIA· CENTENÁRIO - suíte,
02 quartos, safa, líwc social: cozinha. lavanderia,
churrasqueira e garagem

l-2000 • APARTAMENTO - CENTRO· cl 02 quartos,
sala com sacada, bwc, coznha, lavanderia e garagem.
RS550,OO

I �
I

L·2001 • APARTAMENTO NOVOS • RES. VICENZI •

, VILA NOVA - c/ 02 quartos, sala com sacada cl

I churrasqueira, bwc, cozíma.íavandena e garagem. RS
630,00

\ L-2003 • APARTAMENTO NOVO • CENTRO - cl 01

I suíte, 01 quarto, sala, sacada com churrasqueira,

,)
...' cozinha, bwc social, lavanderia e garagem, RS 650,00

\'r l-2004 - APARTAMENTO NOVO • VILA NOVA - cl

[
suíte, 02 quartos, sala e cozinha conjugadas e/sacada
cl churrasqueira, bwc, lavanderia e garagem. RS
900,00

L·200B • APARTAMENTO • ÁGUA VERDE • cf 03..\

quartos, sala com sacada , cozinha; bwc socia(I) lavanderia é garagem, RS 500,00
) l·2009 • APARTAMENTO • ÁGUA VERDE • cf 03
\) Quartos, sala com sacada , cozinha, bwc social,

I lavanderia e garagem. RS 580,00
L·2025 • APARTAMENTOS NOVOS· vilARAU - c! 02
quartos.sela. cozinha, bwc, lavanderia e garagem, RS

t' 550,00

r l·202B • APARTAMENTO NOVO· CENTRO - ci suíte,I'
02 quartos, sala, sacada com churrasqueira, cozinha,

�
bwc social, lavanderia e garagem,

. ,

L·2032 • APARTAMENTO NOVO • CENTRO - c! 03
quartos, sala, cozinha, bwc, lavandeira. sacada com

churrasqueira, garagem. R$ 680,00

�
j -Ó»>:.:

L·2033 • APARTAMENTO NOVO· CENTRO - cl 02
Quartos, sala, cozinha, bwc,�lavâhde'l\l, sacada.com
churrasqueira, garagem, R$ 620,00

l·2034:· QUITINETE - CENTRO· cl 01 quarto, bwc,

)1 cozinh� e lavanderia conjugadas. R$ 290,00

1) L·2035 • APARTAMENTO· CHICO DE PAULA - cl 02

)1 -r quartos, sala, cozinha, bwc. lavanderia e garagem,
.

Com sacada • Prédio tem' salão de festas, portãoIJ eletronico, RS 500,00
II L·2038 • APAR1AMENTOS NOVOS • ILHA DA

)\ FIGUEIRA - cl 02 quartos, sala com sacada com

1 � churrasqueira, cozinha, lavandeira e garagem,

L·204B • APARTAMENTO· VILA NOVA· cl 01 quarto,I bwc, sala e cozinha e lavanderia conjugadas, garagem,

L
RS400,OO

l·2047 • APARTAMENTO· CENTRO· c/ 02 quartos:
sala, bwc, cozinha, lavanderia e garagem, Prédio cl
salão de festas, RS 600,00

L·2051 • APARTAMENTO NOVO· CENTRO· cf suite,
01 quarto, sala com sacada com churrasqueira,

I cozinha �emj.mobiliada. �wc social, lavanderia e

li
garagem,

l·3001 • SALA COMERCIAL· CENTRO· com 32m2, .

"bwc • Estacionamento rotativo, R$ 480,00 .

I L·3002 • SALA COMERCIAL· CENTRO - C/ 90m2, bwc
- Estacionamento rotativo. RS1.000,OO

. .

. L·3011 • SALA COMERCIAL· CENTRO· cl 41 m2 . cl
bwc. RS 500,00
L·3012 • SALA COMERCIAL • CENTRO - aprox.
1OOm2_C/ 01 bwc. R$ 780,00
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NOSSOS CARROS ESTÃO
O E EE, EOSELElli S.

E AS NOSSASTAXAS
ESTÃO NOVAMENTE

A PARTIR DE

DEPOIS DIZEM QUE A 50 NÃO BATEDUASVEZES NA MESMA PORTA.

CLIO CAMPUS 1.0 16V 77CV HI-FLEX 2010·
• MELHOR CUSTO-BENEFíCIO DA CATEGORIA
• PARA-CHOQUES NA COR DA Ci\RROCERIA
• AR QUENTE' BRAKE LlGHT

�_

.._1tliES�0E=.:�T"'_� �. DESEMBAÇADOR TRASEIRO

CLIOCAMPUS 1.0 16V 77CV HI-FLEX 2010
1 E

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

�
d!JÁVW

2009

A PARTIR DE

R$

LINHAMEGANEA PARTIR DE R$ 49.690·E TAXA 00/0
I.

ITAJ�í�I-' J�INVILLE
(47) 3341-334'p("r r , '1. (47) 31llS[3145

.

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

BLUMENAU
(47) 3144-3144 (47) 3340-7700

www.Liberte.com.br-
t'an.1 mais inTormaç6a�i, consulte SI)<I ()()t1wsslooária Hmault. 1) Clio Campus 1.0 16V Hi-f'leK 2P 09/10, vi,! intllme!, à vista por RS 23.991J. Consulte condil,õas detalhadas de tinanciamenlo m,1 cOnc(,ss.ionária Esto(llle: 2 unidadE/s. 2) Cllo Campus 1.0 16V Hi·FI8ix 2.P OHf10, Par.k coruorto, I) vista pOI' H$ 28.990. Cn,wul!!) condições rlelalhacias .

d" fil1<mciamen!(i na com:essionali«. Estoque; :2 unidadl)S, 3) $andero ,\tittlSl',tiqus 1.0 iflV HH!;lex 4P 09/1 (1, ii vista, por H$ 2:'l.49o. ou lh.nciacio pelo CDe com entrada de 11$ i6.494 + saldo em 12 parcelas df-' R$. 9.59,64 .1·l;1x<[ de jurOl! ele 0% a. ln, (0% a.. a.). Custo Elel.ivo Tolal: O, '72% a,m, (6,99% aa ).'1i'ibutos· R$ 137/04.Valor \;.l!allinl;lrlci;�cio""
(entrada .!- parG8Ia��): Fl$ 28,0.09,68, Estoque: 2 unidalles. 4) Sanamo Aulhentique 1.0 16'.1 Hi·F!ex 4P 091'10, corn ar c(/ndici(,)n(�dD e di!l,-,()ão hidt,.iulir.a, iJ. vi,,(t\ por R$ 31.990 ou financiado p/f)lo COG C(iIT[ enlrada de r�$ 19.194 + s..lda em1\? parclllas de R$ .\ .111,45, "fax,) cte jw'()S de 0% arn. (0% a,(I.). CUg(o Eletivo T<)lal: 0,64% am, (6,0.3%
a. a.), Tributos: R:;J '1 ,56, it. Valol lotaI finandado (entrada + parcelas): H$ 32,531 ,40. Estoque: 2. uniílades, 5) Vàlor cm reSflOl1dente ao !\iI travas ,) vidros elétricos para Sa,ndero e mi�()-de"obm para I�stalflç.ão; acessório ori(JÍllal CIlm 'Iravas elétricas nas 4 parlas,. e vidros elétricos dianteiros. 6) Logll!l Al.lthentiql.le 1,0 16V HI·FI"x 4P 09/!O, à vista
por Hfi; 2..5.990 ou hnal'lciado pelo CDC com enlrada de H$ 15.594,· saldo em '12 parcelas. de 1'\.$ .009,03.Taxa (iii) jUI'(lS de 0% EW1. (0% a.a.). Custo Efel.lvo Tola!: 0."/5'% a.m, (<J,39% '.w.).li'ibutos: H$129,62. Valar Wtat jil1i.1oçilldo (€i11(8(la + parcelas): 11$ 26,50'2.,36. E"lltaqLle: 2unidades. i') L09an-Séri" Limitada Up 1.0 lfiV Hi·Flax 4P 1)9/10, á
'i/sl;" por R$. 32.i'90 ou li)1Eiopiado pelo coe com entrada ti" R$ '19,6'14 + saldo em 12 pilrc.elai; de R$1.1:11:l.44. ],1<8. de j(j!()$ de 0% a.m. (0'% a.a.). Cllsl'd Eielivll iota\: 0,63",.•. a.m (7;69%a,;;,).lribu!os: R$ 162,57. Valor Wtallll1<l.nciado (entrada + parc(:llas): RS 33.335,28. Esloque: 2 unidades. O) Mégal1l:l SerJEin Expressloi't 1.fl16V Hi·Floax 4P
09nO, ii visla por R$ 49,690 [lll financiado pelo COC Ç0111 entrada de 60% d(l valor do wíc;ulo ;'l�aldo (mI 18 parcsías, 'Iaxa de jure,!> de 0% a.I11, 'EstoqW!i: 2 unidade;:,. �ln;:l!lciw1'[en\t) pelo CDe (Crédito Direto ao Consumidor) 0(1 (9asil1\1 reali:e,ado p"la Gi;" (.Íe Créclilo, Fil1imci"ment() e lnva,stinwl1to l'1en8\)11 do f:lr(,sll. Cré,Jit.o sujaí!() e análise e

,(provação (j,:1 cadastro. Tinii de Aberlur:, de Créditb, Despesa,; de Serviços de Tf::TCE,iros, !riblltüs nilo il1clus<1s. Pintura metálica não inçltI9i,\, Fr�t." inc\u$Ó, Offlrtas viilidl.IS a\é aO/Oi/lO. t::S!eoqlISl.• lim\ti.ldos. Unhas L<:,'9<ln, Sãndera, Sandem St€PW1,!)i, Még!lne. S€/d;,I/i, MégillfiL, Grand rou/' e Syll1bol com ÇIlJ.rantia de 3 anos ou 100 rnil quiI6meluo,.,
o q(m OC()!1"ar pfir�,!\r(), condl()ionadi, aos leJ'n'!os Iii ,oondlç;}eS "st.�t:')!8[�illm� no Manual de Gmantlfl e Manu!€.nçã(.). A FI,:malllt reStlTver·g" (.) dimito dt) alwmr as espeeifleaç6es (la seus 'l/0I'CI.llos, ssrvicos e taxas sül11 previr) iwiso, Imil99ns meramente ihls:(rativas, AI\llJns il.!u'\.s mosnados ':l/()IJ mencionados são opcionais alou acessónos e/ou
n!it0rel11's�, ii vsrsoes f:!sP'!�Cllll:al;. SfI beher, "ao /.l!!lJf.,l. f::nquanl(J dlnglr, mm iale ao celu!ar, Pws/!�rvf) a Vi(la., Cimos df.) se(jLllaflç.l.MI COil/l.mto com f:llr ))(1g$ podem .salvar vldal,.

.

,

./
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CDJ.�m
Lanches

5% de desconto'à visto em dinheiro

,

15% de desconto à visto

FONE' 0"47371-82.98

.0;. r;;�'�9jral:."mJl.'lfaljJ.\lt\rYJ
1 0% de desconto à visto

Imunizadorat::;;ã
ªªªJaraguá�
����*�

12% de desconto

15% de desconto à vista

BIJOUX

10% de desconto à visto

5% de desconto à visto em dinheiro

o jornal que há mais de 90 anos leva até você as principais notícias, agora também vai levar mais economia

5% de desconto à visto em dinheiro

cati·U baby <l�lJy
15% de desconto

10% de desconto à visto em dinheiro

10% de desconto nos

manipulados à visto

Co,", ra""tl
L �,

lCn4r ...�co
1 0% de desconto

5% de desconto à visto

,"jll'l�
8% de desconto à vista

·m investimentos
corretora

20% de descõnto nos cursos

P MENTA 81JU

10% d,e desconto à visto

10% de desconto à visto '

ou 5% de desconto o prazo

5% de desconto

'Criare
móveis planejados

5% de desconto à vista

Formula Certa
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

'1 0% de desconto à visto

.�, -

� " .

�. !!!!&_./

10% de desconto

A
t 5% de desconto à visto ou

10% de desconto o prazo

Receltuârlo
FARMÁCIA MAGISTRAL

(4') 32:750764

10% de desconto à vista

I1UTD-CEM.1t\\
10% de desconto na mão-de-obra e

5% de desconto nas peças à visto

15% de desconto à visto

Strutura
-r��,

RAVELLI

M o o ,A MA, seu· L I N A

15% de desconto à vista

complementos
10% de desconto à 'visto

Nos compras ócima de RS 30,00
Desconto de 13% á visto

FAR.MÃC'AS
#

Você sempre bem.

20% de desconto nesmanipuladoS/genérico
e 10% de desconto no ético à visto, 5% de desconto

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

)Força V/lã/(
Centro de Ter<:lp!;\ e F..�ti!:tiCi,1

10% de desconto

..

'O !2eu�tJ)"MG"l"f"A1.
5% de desconto

Clinico Gerol com até 15% de desconto.

(Dependendo do forma de pagamento)

( """l""'�'O: '21 ([
""'" ,;!III' �("'l,

_ .. IJ],,�

/W","/Ip \ '�Jl/ljfl ,�I�i '

,
115% de desconto à visto

10% de desconto no hospedagem

,. " ................

BELISSIMA
H o M E

8% de desconto à visto

rl\Cl\ .s:
'-ru-\m'
lNTE1�lORES

15% de desconto à visto

10% de desconto na mão-de-obra e

check-up gratuito no suspensão e freio

5% de desconto à visto

10% de desconto
linha de, brinquedos à visto

..!l-� Livraria e Papelaria
�. r�mmmt,)

10% de desconto à visto

_•. .J

afipel
5% de desconto à visto

Li�eu boA VibA

10% de desconto

Vázigi
lnternexus
INGLÊS' ESPANHOL' INTERCÂMBIO

5% de desconto

L

I

MÁCIA '

.. 1
DE PLENA I, (47) 3372�14

I'"'t _ ..... 00 NoRTE

bNl!JIJ.L..MlMA I
________.. ,_1

10% de desconto à visto

5% de desconto acima de RS 30,00 '

"

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

10% de desconto à visto em dinheiro

t·c
a s a

IGERALDO'

5% de desconfo à visto

CALCADOS

3% de desconto

10% de desconto à visto poro
troco de oléo, filtro, flufdo e rad.

10% de desconto no Proóuto laminado

J{f !!tM!�Y!!�
10% de desconto à visto

10M A S

10 % de desconto poro adulto e 25%
de desconto· paro teen e kid

'�k�'.
10% de desconto

V!OEO LOCADORA I PRESENTfS I OECOIlAÇOES.

7% de desconto à visto fia
li nho de presentes e decorações

5% de desconto

-:-__::::).

r--'''',
'<,

W/ZARD,
JNGLts COM UOEIfÂft(�.A

15% de desconto
(mensetldede de novos alunos)

-shlrt
5% de desconto à'vista

Aprovéite você também os descontos! Assine já e peça seu cartão C:.BJB�IJ.+.!·Ligue 3055-7575
- \
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.:VOCÊPAGA
A PRIMEIRA E
SAI DE MOTO

ZERO KM.

36x
SEM ENTRADA

RS267,65
Mod: 09/09

)

I

/. ,

Imagens meramente nustralivas. As moIlicicletas produzidas pela MotoTraxx da Amazônia Ltd.a .•estão em conformidade c0\'l o PROMOT. Garantia de dois anos livre de quilometragem desde que atendidas todas as informações contidas no manual' do produto. Preços VOOdos enquanto durarem os estoques. Sujeilo à aprovaçao de erédi!D.
IIIUJJiJjllil/<llilllllih/!/UI!ulililjjjlllUJlWllI!ljJjl/Ji;intulll!JihiiiJjli!ii/fiIJiliiúiJijjJJlIlijlU/UlUJiljIi;;jjjm�I�,uJjl�lJ/l1JlJlJIhII!/WIUiIII/jJJjIIUliiHifJJbii1lliJJilU!lill/jjJiIiiI1lJJiJiiJjiJjj�UJjJiiJJI!iN�I/jIJiUJjJjdll!JilillIU1JJiI/!/jIJilJ}j/lljri!J}lIilld!d,llíJlliJiIJjU!li/j�iiüllliJIUillllij/Wf.ÜJliiiulHI_lb/illIii/t!lIIJl/tIillim!#IiI1U/iliJUilliJUllliIUhIJllJliJiJJliiilllwrUIJ/jIIU!iilll1/jiiJIM/I/JJiIjlJJIIiIUIiI/lIlIiJJijJlkiJiiJJill!Jil/lJlIIl/lllililúUllidlülliJIIiilllll1l}lUml1ilIIIIIfJJJJwlahlJiliJOlUlnlliluJliJI/J/iJIIJill/jjjj!llIlI/i/JJiilllJi/J/ii1i_tI1JlilIilJIlIhOOJiil1iillJJJuJiViIItilll!i/ilillUllllJhkul/iIlIJiIi/IIJ//!JiWmilIJiUIIIIItJ!iJ/Jiul,IiJIJtliIWil/IJlllh!iili/IiiIJiiijJilIIiJiI/ijiil!i�UjJl/1l1JlliJliIIl/jji!ib1ljtllblil/JlilllllJi!llmH1/jJllh·jl'U:I.tillillJij!iiJUII!IJrilllilfJJf/lll}iJj/JíilIIUJiJflWlililillilil,UI!IJll;jjjjúWIIJiUlIJiJlJWJlJJiIWlllIilillfl

" REVENDA�UTQRIZADA

. MAXIMOTO
Rua José Theodoro Ribeiro, 658

, ...... -

Sala: 2 Ilha da Figueira
Jar

**PEN DRIVE**
PEN DRIVE 2GB R$ 28,00
PEN DRIVE 4GB R$ 36,00
**MULTIFUNCioNAIS HP**
F4480 - R$ 259,00
C4580 - R$ 349,00
J4580 - R$ 349,00

XBa 360
Horn.

GAME X-BOX �60 60GB HDMI

desbloqueado Jasper
RS 10SO,OO à vista

ou em lOx de RS 122,00 *

PlAYSTATION 3-SLlM UOGB

R$ 1090,00 à vista

ou em 10x de R$ 127,00
PlAYSTATION 2 - DESBLOQUEADO
KIT'2 CONlR + MEMORY CARD + 3 JOGOS

RS 499,00 ou em 10x de R$58,OO * '

*. Parcelamento no cartão de crédito Visa ou Mastercard

Av_ Mare�hal Deodoro da Fonseca, 191, Sala q3, Alameda 25.

Fone: (47)3055-0227
E-mail:dilmafabiane@hotmail.com
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SEM. MEDO DE
R AS CORTINAS

Veja algumas dicas para ajudar na _escolha e garanta ao

ambiente uma decoração bonita e aconchegante

APOIOS E ACESSÓRIOS
Estão em alta os varões de metal e imitando madeira. Suas ponteiras podem

ser mais trabalhadas, desde que o tecido da cortinaseja discreto. O tradicional
trilho de cortina não' saiu de moda,'mas agora, ele fica embutido em sancas

ou em cortineiros. Conforme Maria, a última tecnologia nesse sentido é o trilho suíço. "Por ser
mais firme, ele não entorta e não faz barulho", exemplifica. A beleza da cortina também está nos
acessórios. Os mais procurados' são os pingentes .de fios em algodão, que podem ser usados como

abraçadeiras ou apenas'para enfeitar o ambiente.
'

-
.

Antes de escolher as cortinas, que vão
ajudar a garantir urna decoração aconche
gante ao ambiente, é preciso considerar
dois aspectos: se a janela que você vai co
brir dá para urna paisagem atrativa e com

boa luz, se é exatamente o contrário ou se

a janela é só para ventilação.
Se a vista for bonita, evite cores escu

ras, que vão esconder a paisagem. Prefi
ra tecidos claros e leves" colocados de tal
maneira que possam ser recolhidos nas

laterais da janela durante o dia. Lembre-se
de que as cortinas de tecidos leves não im
pedem a passagem da luz. Para obter esse
efeito, omercado oferece urna diversidade
de opções. É possível, por exemplo, 'com
plementá-Ias com persianas rolô ou de ou
tro tipo feitas de tiras de madeira, bambu
ou outros materiais similares.

Se não gostar de persianas, .você pode
. comprar urn blackout de tecido, que é

mais prático e proporcionamaior conforto
térmico do que os tradicionais bláckouts
de PVc. "Hoje os blackouts de tecido são
muito procurados. Eles fecham 80% da
claridade, não esquentam os ambientes
e são muito fáceis de lavar", explica a ge-

, rente da Koxixo Tecidos e Cortinas, Maria
Kuttert. Se a sua janela dá para urn lugar
feio, o tecido deve ser alegre e de cores vi

vas, capaz de neutralizar a vista, e de malha
grossa, se for necessário também reduzir o
barulho da rua. Um linho estampado, ce
tim, gorgurão ou jacquard podem ser boas

opções de acordo com o estilo da sua casa.

Se o ambiente for pequeno, a melhor

opção são as cores suaves e os tecidos li
sos e leves com pouquíssima estampa.
Você pode utilizar persianas horizontais,
cortinas japonesas ou cortinas rolô se o

ambiente formoderno, ou do tipo simples
com bons varões ou com ilhós para os ou

tros estilos.Em espaços amplos com tetos

altos, as cortinas poderão ter mais desta

que com caimento reto. Em geral, os tetos
altos exigem cortinas verticais e longas; os'
mais baixos-de formatos horizontais.

LIMPEZA
Todas as cortinas e persianas devem

ser higienizadas com o bocal de escova do
aspirador de pó, para que a sujeira não en-

, tre na trama do tecido. A limpeza 'do dia a

dia não dispensa a lavagem em empresas
especializadas, .que indicarão o melhor
processo para cada tecido. Os sintéticos' -

geralmente podem ser lavados com água
e sabão neutro, enquanto os linhos e as se- .

das pedem limpeza a seco.
'

FOTOS DIVULGAÇÃO

. � , II

'€OJVIBINAÇQES' RossíVEIS
A escolha das cortinas' de te

cido depende da necessidade de
cada ambiente. Na dúvida, vale,
apostar nos sintéticos, no shan

tung e na microsseda, que tem

bomxpreço e fácil manutenção.
. Cortinas' de seda vão 'bem em'

ambientes sofisticados. Cortina
de renda só se for do tipo richi
leu" para quarto de bebê, cozi
nha e sala de jantar. Quem pro-_
cura variedade de cores e tramas

,pode'contar com o voal, a seda,
o gorgurão, o i�cquard e o linho.

,'Em l' relação' às 'e6rês, vale
lembrar -que os tons

�

neutros
combinam com tudo. Entre os

mais usados estão-branco, bege,
fendi, preto e marrom.

. Com
as cores neutras fica mais fácil
combinar tapetes, quadros e ob
jetos. Porém, isso não quer dizer
que outras tonalidades também.
não possam ser utilizadas. "Hoje'
também são tendência, o cinza,
o prata, o rosa velho e '0 bordô",
acrescenta Maria. '

Quem gosta de cortinas estam
padas pode usá-las, mas com cau

tela para'não prejudicar o estilo
dos cômoàos. O� modelos' listra,

, dô� são 'elegantes, para'! q-(lfu<t,ós', e�
salas, e os. florais para .quartês ro
mânticos e saias de almoço.

Jornalista Responsável: Calane Zangllelin!
ProgramaçãoVisual: Márcio Sclla!lnskl

,Comercialização: C Correio do Povo· 2106,1919

Encarte mensal do jornal O Conelo do Povo.
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ALEGRIA· E'CO
AOS PEQUE
Com soluções para todos os gostos. e bolsos, é possível criar o

.

. .

quarto ideal para o .descanso e as brincadeiras da criança

..

DIVULGAÇÃO

),

"

Obebê
está chegando e você ain

da não sabe como vai decorar
o quarto dele? Não se desespe

re.. Preparar o quarto do seu menino
ou menina pode ser mais divertido do

que �}i)(��\ imagina. Com .soluções para.
todos os gostos e bolsos, é possível ga
rantir o ambiente ideal para odescan
so e as brincadeiras da criança.

"Decorar o quarto de um bebê é um

passatempo maravilhoso ..Combinar GO

res, tecidos, texturas e personagens tOT
nam as futuras mamães verdadeiras de
coradoras'tcomenta Fernanda Fructuoso, .

arquiteta e proprietária da FM Kids.
_

Na hora de montar o quarto do pe
queno, um dos pontos mais. importan
tes diz respeito aos móveis. De acordo
com Fernanda, o mobiliário deve se

guir a norma 13918 da ABNT (Asso-

ciação Brasileira de Normas Técnicas),
principalmente no que diz respeito à
funcionalidade e segurança do berço.

Entre as determinações estabeleci
das estão: a pintura deve ser atóxica;
as grades móveis devem estar elevadas
o suficiente para que o bebê não possa
pular sobre elas; a distância máxima

para o espaçamento entre as grades
deve ser de seis centímetros, para que
a criança não possa prender a cabeça;
não deve haver reentrâncias OÚ deta
lhes em que possam prender uni cor
dão de chupeta; os rodízios devem ter
travamento eficaz: também não deve

.
haver espaçamento. entre o colchão e

as bordas dos berços. "Como o bebê,

logo aprende a sair do berço, é impor
tante lembrar-se de abaixar o estrado
à medida que ele cresce", acrescenta.

"

Conforme Fernanda, todos os mó-.
veis disponíveis na FM Kids estão
dentro

_
das normas estabelecidas pela

ABNT. "Trabalhamos com várias em

presas de móveis que oferecem os mais
diversos tipos, tamanhos, tendências e

cores, tanto emMDF ou madeira maci

ça, sempre com muita variedade, qua
lidade e preço baixo".

Entre as opções oferecidas em.móveis

para bebês destacam-se os berços que vi
ram' mini-cama. "Nos primeiros anos a

criança usa o berço normalmente, baíxan-
.

do o estrado conforme ela cresce. Quan
do o estrado estiver na última regulagem,
tiram-se as laterais, diminui-se a cabeceira

, e se tem uma mini-cama, onde a criança
.. pode ter .acesso facilmente", explica. De- ..
pois disso, você pode passar direto para
uma cama de solteiro e, se sentir necessí-..

dade, pode proteger o pequeno com gr�
des de segurança que se encaixam debai
xo do colchão.

bncante-ge com toda a linha tie móveis infantb: dê QUALIDADE e 'PR'SCO
BAIXO, enxovais, CatTinho� roupu é.brinquedos para todas as idades!

..

Parcelamos em até 2Àx

/

_.
Rua 8 rio do Rio Branco. 230 - Centro .. Fone: (4'. 3055 ..0230 .. w..,lwnkids"com ..br
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LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE *

Dos perigos
do pensamento
positivo ingênuo

Várias pesquisas publica- vel. Lembre-se que, mesmo"
das .em revistas científicas da
área médica comprovam que
o pensamento positivo é be
néfico para pacientes. Mas é

preciso chamar a atenção de

que esses estudos, em sua

grande maioria, são feitos
com pacientes "em trata

mento nos hospitais e clíni
cas", o que significa que não
ficaram esperando que so

mente o pensamento positi-
\ vo resolvesse seus problemas
de saúde. Buscaram auxílio

-

." .

na CIenCIa.

A jorna-
lista ameri

cana Barbara
Ehrenreich
diz ter verda
deito pavor
do pensamen
to positivo,
mas ela nãq
esclarece que
tem realmen
te horror do

pens.amento
positivo in

gênuo ou ir

responsável
das pessoas
que tentam
vender o pen
samento po
sitivo como

solução mi

lagrosa para
os problemas
"de saúde, econômicos e

pessoais em geral. A pro
va disso é que ela diz com

muito acerto que "o melhor
a fazer quando se recebe um

diagnóstico de doença grave
ou se perde o emprego, por
exemplo, é encarar a reali
dade, descruzar os braços e

agir rápido. Aí sim o resul
tado poderá ser muito posi
tivo" .

Por isso temos que tomar
muito cuidado com o que eu

chamo de pensamento posí
tivo ingênuo ou irresponsá-

os mais importantes próceres
religiosos não se cansam de
afirmar que a própria ciência
é um dom de Deus e não se

.

contrapõe à fé. É preciso res

peitar a ciência e dela fazer
uso consciente e equilibra
do. Um treinador ou técnico

que vê seu time perdendo
tem que fazer mudanças

. urgentes - ou no time, ou na

tática. Não adiantá ter pensa
mento positivo e achar que
sua torcida ganhará o jogo. É

. .

preCISO agIr. ,

E qualquer
torcedor sabe
disso. Na
vida não é
diferente. Te
mos que pas
sar do plano
da' "torcida"

para o plano
da ação, com
equilíbrio e

sensatez, mas '

é preciso agir
e não ficar es
perando, com
pensamento
positivo, para
ver o que irá
acontecer. Po
derá ser tarde
demais.

Muitos vezes

o que falto o

Assim,
muito cuida
do com pes

soas e ideologias que advo

gam o pensamento positivo
como' solução para todos os

problemas. Muitas .vezes o

que falta a essas pessoas é co

ragem para agir, para mudar,
para enfrentar � realidade e

assumir' os riscos que qual
quer mudança traz.

Mas entenda que o pensa
mento positivo concomitan
te com a ação eficaz é, sem
dúvida, a melhor maneira de
vencer obstáculos ..

Pense nisso. Sucesso!

NACIONAl------�----

Amorim foi encarregado de receber a homenagem no lugar do presidente, que foi impedido de estar em Davos

DAVOS
,

Celso Amorim recebe

prêmio dado a Lula
Ministro leu uma carta em nome do presidente

O ministro Celso Amorim

(Relações Exteriores) represen
tau ontem o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva no Fórum
Econômico Mundial, em Da

vas, na Suíça. Amorim recebeu
no lugar de Lula a distinção de
'Estadista Global' e leu o discur
so do presidente brasileiro.

O presidente, que teve que
permanecer 'no Brasil após so

frer uma crise de hipertensão,
agradeceu a homen�gem e a

assumiu como um prêmio en

tregue em conjttnto a seu país,
que, segundo el�mostrou ao

mundo que é posstvel.crescer
e melhorar de outra maneira.
;'É o momento de reinventar
o mundo e as instituições. O
mundo" perdeu .

a capacida
de de criar e sonhar, e deve
mos recuperá-la", afirmou no

documento.E
.

uma das prin-,
cipais formas para conseguir
isso, segundo Lula, é "estabe-

,

essas pessees e

coragem paro
agir, paro mudar,
poro enfrentar o

.

realidade e assumir
•

, os riSCOS que
qualquer

mudença traz.

lecer regulações claras para
evitar riscos absurdos que nos

levem a outra crise".
Lula. está convencido de

'que, apesar da tempestade.
econômica e financeira que
castigou o mundo no ano pas- AUSÊNCIA SENTIDA

-

sado, nada de profundo foi fei- Mais de 2500 pessoas parti-
to para modificar as estruturas ciparn do. encontro em Davas,
estabelecidas, por isso fez uma entre eles, 30 chefes de gover
chamada à ação, à mudança e no. Nos corredores e na im
à regulação."Outro mundo e prensa internacional a ausên
outro caminho são possíveis", cia de Lula ganhou destaque.
reafirmou, usando o lema dp "Nós lamentamos, é claro, que
Fórum Social Mundial, e suge- o presidente Lula não possa es

riu, com base em sua própria tar conosco. Eu tenho grande
experiência, que "a melhor po- admiração por ele", disse Klaus
lítica de desenvolvimento é a . Schwab, fundador do encontro.
luta contra apobreza". . Klaus Schwab também expli-

cancelamento da viagem do cou porque o Fórum escolheu

presidente Luiz Inácio Lula da Lula como premiado. "Ele é um
Silva a Davas frustrou os orga- dos poucos líderes que teve su

nizadores do Fórum Econômi- cesso em 'combinar progresso
co Mundial.' Pela primeira vez econômico com o ataque a al
em 40 anos de sua história, Da- gumas questões muito sérias,
vos - o mais importante encon- reduzindo a pobreza".

tro anual de líderes políticos e
.

empresariais do mundo - criou
um prêmio de estadista global
'. E Lula, o primeiro agraciado,
não pôde comparecer.
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
julimar@ocorreiodopovo.com.br .

CÉSAR JUNKES

I
1

Lopes na Seleção
o atirador jaraguaense Samuel Lopes foi convocado

para mais uma vez integrar a Seleção Brasileira da mo
dalidade em dois eventos internacionais. Ele estará na

segunda edição do Campeonato Ibero-americano de
Tiro, que será realizado na cidade de San Salvador, capi
tal de EI Salvador e também nos 9° Jogos Sul-americanos
Odesur (Organização Desportiva Sul-Americana), que
acontecerão em Medellin na Colômbia.

ESTATíSTICAS

CORINTHIANS E PALMEIRAS JÁ SE
ENFRENTARAM 332 VEZES. FORAM 99

EMPATES, 120 VITÓRIAS DOVERDÃO
E 113 DO TIMÃO. NO TOTAL OS TIMES

MARCARAM 937 VEZES.

DOIS TOQUES
CONTRATAÇÃO.O Cruzeiro
anunciou, via twitter, a contratação
do meia Roger. Aos 31 anos,

Roger estava no Qatar.

SENTENÇA •Daiane dos Santos pegou
apenas cinco meses de suspensão
por ter sido flagrada no exame
antidoping.

***

DE SAíDA • Também pelo .

microblog o vice de futebol da

Raposa, Gustavo Perrella, informou
que Kleber foi contratado

pelo Porto.

ESPECULAÇÃO 9 O ex-preparador
de goleiro do Juventus, Marcão,
estaria voltando para o clube.
Betão continuaria só que apenas
no posto de auxiliar.

ESTADUAIS

Sa·ntos. se concentra no' Paulista
Pelo Campeonato Carioca, Joel Santana estreia no 'comando do Botafogo
DA REDAÇÃO

Neste sábado, o Santos terá
de deixar um pouco de lado a ex
pectativa do retomo de Rabinho.
Isso porque as atenções do Peixe
voltam a se concentrar no Cam

peonato Paulista, onde o time en-
.

frenta o Oeste, às 19h30, na Vila
Belmiro, pela quinta rodada. O

jogador da Seleção Brasileira se

apresenta na segunda-feira.
Depois de aplicar a maior go

leada desta edição do Paulistão,
5xO sobre o Barueri, o técnico

, Dorival Júnior pretende man

ter o mesmo time que come

çou jogando na quarta rodada.
Satisfeito com ,o rendimento da

equipe nos quatro primeiros jo
gos do Paulistão, o treinador diz
que não tem motivos para mu

dar a equipe. Dorival explica
que, por causa do pouco tempo
para treinamentos, ele tem de
acertar o time durante os jogos.

O Atlético-PR vai enfren
tar o Corinthians-PR também
nesse sábado. A partida será às

18h30, na Arena da Baixada. O

adversário é. a grande surpresa
da competição, ainda invicto
em quatro jogos e na vice-lide

rança com dez pontos ganhos.
Depois do empate sem gols com
o Cascavel na última rodada, o
Atlético-PR ocupa ápenas a oi
tava colocação com cinco pon
tos na tabela de classificação.
Essa semana o técnico Antônio

Lopes ganhou dois reforços
para a partida: os colombianos
Jorge Serna e Samuel Vanegas.

Entre os grandes times do
.

Rio de Janeiro o único a entrar

em campo é o Botafogo. A parti
da contra o América, às 17h, no
Engenhão, será a estreia de [oel
Santana no comando ,do Fogão.
Logo de cara o treinador terá três

.

desfalques: Leandro Guerreiro e

Fahel, que cumprem suspensão
automática, e Jefferson, que tem

poucas chances de se recuperar
da forte pancada na perna direi
ta' sofrida na última partida. As
sim como aconteceu no segundo
tempo contra o Tigres, Renan
será o substituto no gol.

DIVULGAÇÃO

Jovem revelação Neymar vive a expectativa de fàzer dupla com Robinho, que chega na segunda-feira
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Novo GÔ11.0 VHT (5U11C4), Total Flex, MY 09/10, 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 26.990,00. Voyage 1.0 VHT (cód.5U21C4) MY
09/10, Total Flex, 4 portas, com preço promocional à partir de 28.990,00. SpaceFox Plus 1.6 (CM. 5Z62E) com preço promocional à vista a partir de R$

-

42.990.00. Pólo Hatch 1.6 VHT (9A32N4), Total Flex MY 09/10,4 portas, com preço à vista a partir de R$ 42.890,00. Pólo Sedan 1.6 (cód. 9a42N4) MY 09/10.
Total Flex, 4 portas, com preço à vista a partir de R$ 45.490,00. Gol g4 1.02 portas com preço à vista a partir de R$ 12.214,80 (R$ 52%) e saldo em 12

prestações mensais de R$ 985,70. Taxa de juros de 0% a.m. e 0%. Total da operação R$ 24.042,40.validade: 30/01/10
.

www.uutoelite.com.br . Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade• 4732746000
Caragu� Au O Elite
Uma relação de confiança.

... , -. -:0- " ,.". , , _._ ,,... ....,. ...,. M,.__ _,_.__ ,__ ._ __ __."" __ •__ •• - __._.__._ _._. •__ _. •__'_:_._�
•• __._ __ •__ _.__,__ ,..._.__ • • _. _. __ • __ ."' _ __ __ • •__ ._._ _,_.__ _ _. __ • ._._ __._. • _...,.... ._ •__ •

;:-
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.Emvão
De nada adiantou a reunião

do Sinsep (Sindicato dos Servi
dores Públicos Municipais de

Jaraguá do Sul e Região) com o

secretário de Adrriinistração, Ivo
Konell, realizada ontem de ma

nhã sobre o concurso público de
2007/2008. O Executivo" manteve
o discurso proferido na edição de

terça de O Correio do Povo, que
não tem obrigação de chamar os

aprovados e que não há necessi
dade de novos funcionários.

,

,......-----POLITICA o CORREIO DO POVO IISÁBADO, 30 DE JANEIRO DE 2010

Por Giovanni Ramos, interino

Carolina Tomaselli

Justiça
Konell voltou a dizer que os

aprovados que se sentirem preju
dicados devem procurar à Justiça.

. E é isso que o sindicato vai come

çar a fazer. Segundo o presidente
da' entidade, Luiz Ortiz Primo, o
Sinsep vai começar a orientação
dos participantes, para busca
rem a vaga da Prefeitura através

de. um mandado judicial. Os

processos devem ser feitos em
março, apóso fim do prazo para
contratação do concurso.

<

.

, As Câmaras de Vereadores da região voltam às ativida-
des a partir da próxima semana. Guaramírirn,' Massaran
duba e Corupá terão sessão .na segunda-feira. Terça-feira>
será a vez de Iaraguá do Sul. Apenas Schroeder começou
antes, com os trabalhos desde à última segunda. A sessão

,
de Guaramírím já iniciará com solenidade, desta vez para
entrega dá' título de uCidadão fiscalizador" para os cinco,
habitantes quemais assisHram..às sessões a<�q passado, São
eles: Jorge Chaves, "içtor Jung; Pedro Maitíns, Lourival da
C ; nhâ e VeIlério .da Gqnha.",

, , Nós teremos ainda mais três reuniões
" "� para discutir bem tudeque recebemos.

,

'

Jf.M! UiUrl)f,I;�(!f!i1 Ib�1U�$lrtP.l�rrr: I)JÜf; i:f.i 11).\ SOIÜllENf;f:51

Não chegou
Mais uma promessa não cum

prida. A Fábrica de Shaw, aponta
da como responsável pela realiza
ção da' última Schützenfest, não
entregou ontem os. documentos
solicitados pela CEI. A empresa já
havia prometido e não cumprido
entregar os ofícios na terça-feira,
mas acabou pedindo por telefo
ne, a extensão do prazo até sex

ta. A comissão volta a se reunir
na próxima segunda, às 10h. Há

quem diga que, quando a em

presa se manifestar oficialmente,
uma bomba vai explodir.

Insistência
O PT nacional insiste na tese

de uma disputa plebiscitária para
presidente este ano e por isso,
quer' Ciro Gomes (PSB) -fora do

•
jogo. Para Lula, a eleição com ape
nas dois candidatos fará o povo
comparar o atual e o antigo gover
no. A teoria é arriscada, pois se a

candidatura de Marina Silva (PV)
não crescer, o pleito pode ser de
cidido em primeiro turno, o que
favorece o atual líder nas pesqui
.sas, José Serra (PSDB). A entrada
de Ciro força, automaticamente,
um segundo turno. ,

Internet
o Brasil acertou ano passa

do quando liberou a campanha
na internet. A restrição impos
ta nas eleições de 2008 éra es

túpida, pois ao proibir que blo
gs sérios fizessem campanha
para candidatos, estimulava
a criação de páginas de usu

árias falsos, que espalhavam
calúnia, injúria e difamação. A
liberação, exigindo o direito de

resposta, torna a grande rede
mais séria e confiável.

DIVULGAÇÃO

ca rol i na@ocorreiodopovo.com.br

'cassuli
l,fN�\N,Cassu!i,at!v.br
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Cassuli AdvogadosAssociados OAB/SC 397/99 �d
.

. .1'
Rua Donaldo Gehríng, 135 ' Fone 47 3,371 7511 - Fax 473275 i 820 "

(

Dr. Bruno Borralho 'Gobbato
)0 r t o p e d i a e T r a uma t o I o 9 i a
Cirufrgia do Ombro, Cotovelo e Videoartroscopia
eRM,·se 15190

VITAL SAUDE CLÍNICA DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
Rua, João PicolH, 260, Centro
Jaraguá do Sul - se 89251-590

.

·Tel:·473370...0366/3310 ..1867
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FIM DO IMPASSE?

Abatedouro será avaliado
Prefeitura quer alugar imóvel para empresa de embutidos

As negociações para alugar O abatedouro recebeu in- - Março de 2005 • Abatedouro e usina

o espaço do abatedouro come- vestimenta de R$
.

600 mil do de leite passam por reforma elétrica;

çarão a tomar força a. partir do governo federal, mas até hoje
. próximo mês, quando uma co- está parado por não obedecer
missão mista começará a ava- às normas exigidas pelo Mi
liar o imóvel. "Eles vão analisar

.

nistério da Agricultura. Levan
as construções e os equíparnen- tamento realizado em 2007
tos já instalados para saber qual

1

constatou que seria' necessário
valor 'deverá ser cobrado pelo investir cerca de R$ 500, mil _ Fevereiro de 2007. Prefeitura
aluguel", explicou Robl, O gru- para deixar o local em condi
po é formado por engenheiros ções de uso.
da Prefeitura e representantes O prefeito da época em que.
da Associação das Imobiliárias o espaço foi inaugurado, Irineu
de Jaraguá do Sul e da AEAJS Pasold, atual vice-prefeito, ga
(Associação dos Engenheiros e rante que 'abatedouro foi cons
Arquitetos de Jaraguá do Sul). truído com as orientações do

Sobre a necessidade de pos- Ministério da Agricultura, mas - Agosto de 2007 • Condomínio de

, síveis reformas para transformar ' que os técnicos responsáveis produtores rurais demonstra interesse
em terceirizar o abatedouro;

O local em um centro de distri-· instalaram algumas peças de '

buição de allinentos, o secretá-
.

forma errada, ,como os trilhos -_ Fevereiro de 2008 • Comitiva for
rio garante que os investimentos para retirar as carcaças e as cer- mada por representantes da Prefeitura

�
serão arcados pela empresa inte-. cas do local onde os animais e produtores rurais visita o abatedouro;

� ressada em utilizar o espaço. 'i\. _ que seriam abatidos ficariam
:::l

� prefeita garantiu que a adminis- em observação. Segundo ele, na'Jí
'� tração não vai gastar um centa- época as adequações estariam

vo com o abatedouro", afirmou. orçadas em R$ '80 mil.

JARAGUÁ DO SUL bilidade de, se abater animais

Inaugurado em julho de
.
no local está relacionada com

2004, mas sem nunca ter fun- a construção da nova Estação
cionado, o abatedouro mu- de Tratamento de Água no

nicipal localizado no bairro Garibaldi, que deve entrar em

Garibaldi pode virar uma 'dis- funcionamento até final do ano

tribuidora de alimentos a par- e que fica a apenasI.õüü metros
. tir deste ano. A expectativa é

..

do abatedouro. Ele explica que
de que, nos próximos meses, o. a grande quantidade de dejetos
espaço seja alugado para uma gerada com o abate poderia con

. empresa de embutidos da re- taminar a água e prejudicar a po
-gião, que estaria interessada pulação atendida pela estação.

,

em utilizar a área para ampliar Outra ideia estudada é a

a produção. transformação do local em
_

um

O secretário de Agricultura, ponto de armazenagem e pro
Ingo Robl, comenta que, por ser cessamento de alimentos da
patrimônio público, a Prefeitu- agricultura familiar para fazer
ra não poderá 'vender o imóvel, a merenda dos estudantes das
mas somente alugar ou permu- escolas públicas. Conforme
taro A proposta também deve Robl, a medida está prevista

. passar pela avaliação da Câma- através do Programa Mais Ali
ra de Vereadores. Segundo ele, mentos, do governo federal.
laudos emitidos recentemente "Este local serve. para qual
pelo Samae (Serviço Autônomo quer COIsa, menos para um

Municipal de Água e Esgoto) e abatedouro", assegurou.
a Fujama (fundação Jaraguaen- Robl salientou que a prefeita
s'e do Meio Ambiente) consta- Cecília Konell elegeu a situação
taram que o local não pode ser do abatedouro como uma das
usado como abatedouro. prioridades para este ano. "Esse

.

'i\. utilização desse espaço problema precisa ser resolvido
como abatedouro está total- até dezembro", acrescentou.
mente descartada", garantiu'
Robl, Segundo ele, a impossi- DAIANE ZANGHELlNI

''A administmção não vai gastar um centavo com o abatedouro", gamnte Robl

Espaço inaugurado'em 2004 nunca funcionou por precisar de adequações

Reforma será custeada por
interessado emalugar a área

Lotai é alvo·
de processos

.

Desde sua inauguração, em

2004, o abatedouro já foi alvo
de várias denúncias e processos
judiciais. Em das ações, o Mi
nistério Público apontou irregu
laridades na reforma elétrica do

complexo, realizada em março
de 2005, e pediu a devolução dos
R$ 48 mil investidos na obra aos

cofres públicos. A promotoria sus

tentava que a reforma teria benefi
ciado o irmão do prefeito da época,
Moacir Bertoldi. A vencedora da

licitação foi a' Instaladora Elétrica
Conti, mas parte do serviço foi ter-

. ceirizado para uma empresa de

propriedade de Alvacir Bertoldi.
O advogado de Moacir Ber

toldi na ação e ex-procurador
do município, [urandyr. Bertol
di, disse que o processo está em
andamento. Segundo ele, as tes
temunhas arroladas pelo Minis
tério Público já foram ouvidas
e -agora falta O depoimento das
testemunhas de defesa. "Dos R$
48 mil investidos na obra, o meu
irmão executou serviços no valor
de apenas R$ 5,5 mil", defendeu.

O TCU (Tribunal de Contas
da União) também chegou a no- .

N tificar os responsáveis pela obra
N

� na gestão de Pasold, pedindo a

� devolução de parte do valor in-
o:: .

� vestido. O abatedouro tem área
g física total de 948,27 metros qua
� drados, área para abate de R$
� 324,96 metros quadrados e cinco
câmaras frigoríficas.

ENTENDA O CASO
- Junho de 2004 • Abatedouro é
inaugurado na gestão do então prefei
to Irineu Pasold;

- Dezembro de 2006 • Ministério
Público abre ação contra o prefeito
da época, Moacir Bertoldi, pedindo .

a devolução de R$ 40 mil aos cofres
públicos utilizado na reforma elétrica
do espaço;

anuncia que abatedouro deve começar
a funcionar em abril daquele ano.

Expectativa era de que licitação para
adequar a estrutura física seria aberta
em 30 dias. Mas o Ministério da

Agricultura exigiu novas adequações
no projeto;

- Fevereiro de 2010 • Comissão
deve se reunir para avaliar o valor do
imóvel'; expectativa é alugar espaço
para uma empresa de embutidos
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LEÃO FAMINTO,

Receeta fica ainda mais fiscalizadora
Mudanças no IR: informações de despesas médicas serão cruzadas

Quando chega a época de elaborar à declaração
do Imposto de Renda, a maioria das pessoas físicas

passa por alguns apuros. São inúmeros documen
tos e dados que devem estar corretos para'que não

surjam dores de cabeça depois. Mas, de acordo com
o contador Paulo Henrique Felicioni, a maloría da

população não acompanha as mudanças no sistema
e precisa estar atenta a alguns detalhes.

Para esse ano, a principal alteração será na área
de saúde. Médicos, dentistas, psicólogos, planos de
saúde e outros profissionais do setor terão que fazer
um relatório completo dos clientes atendidos, com'
nome, CPF e endereço. Os dados serão cruzados'
com as informações dos pacientes nas declarações.

Elaborar a declaração não é uma tarefa tão fácil.
O .ideal é que a população busque ajuda de profis
sionais, para não ter problemas no futuro. "São mui
tas variáveis que a maioria das pessoas não conhe
ce. Todo ano muda alguma coisa e é preciso de um
conhecimento específico para fazer tudo dentro da
lei" confirma. Mas, Paulo acredita que a tendência

para os próximos anos é que 'o formato que o im

posto é declarado mude radicalmente. "No, futuro
a declaração vai chegar até o cidadão praticamente
pronta. Ele só vai ter que conferir se está tudo certo
e acrescentar os itens faltantes" revela.

Isso deve se concretizar porque o mecanismo de

arrecadação do imposto no Brasil vem sendo aper
feiçoado ao longo dos anos. Segundo o contador,
tanto para pessoa física, quanto jurídica, o sistema
está dificultando a sonegação. Quarido uma pessoa
declara um valor, a Receita.Federal terá outra fonte,
informando se o número é verdadeiro. No caso dos
imóveis alugados, por exemplo, o proprietário pre
cisa declarar que recebe um valor de aluguel, assim
como a imobiliária também repassa essas informa

ções. Se o proprietário não declara, a Receita já sabe

que ele está sonegando. .

Existem ainda alguns itens que sãomuito pouco Paulo diz que nos próximos anos a Receita Federal enviará a declaraçõo já pronta para o contribui!1te apenas conferir
. conhecidos na hora de declarar e que podem trazer

problemas se omitidos. É o caso do cartão de crédi-
'

to. Segundo Paulo, amaioria das pessoas gastamui
to no cartão de crédito e acaba esquecendo dele na
hora de declarar. O contribuinte deve ter cuidado,
pois as despesas superiores a R$ 5 mil, para pesso
.as físicas no semestre, e R$ 10 mil, para empresas,'
são fiscalizadas rigorosamente. E não há como fugir,
pois as administradoras dos cartões também preci
sam prestar contas com a Receita.

As consequências p�a quem sonega imposto
são graves. Desde multa até processo, pois sonegar

, é um crime tributário. Quem não declara seus bens
e gastos corretos pode pagar multa de até 150% do
valor escondido.' Ou ainda, de acordo com a Lei

4.729, de 14 de julho de 1965, do Código Tributário
Nacional, que fala da sonegação fiscal, o indivíduo
pode ir preso com uma pena de detenção de seis
meses a dois anos.

DÉBORA KELLNER

QUEM PRECISA DECLARAR
• Pessoas com renda superior a R$ 17 mil por ano
• Com bens acima de R$ 80 mil
• Sócios de empresas

CÉSAR JUNKES
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Plural

Beatriz Sasse
Blush!

Quem disse que o ano só ,

começa tlepois\do carnmrál?'
Ainda faltam 17 dias para a

folia, mas há semanas esta
mos trabalhando pata tra
zer a você esta novidade,
,umas das muitas do jornal"
para 2010. Este será um es

paço descontraído, infor
mativo, atual e alegre. Esta
página' falará corn jovens,
mas o canal, estará, aberto a

todos que de alguma forma
se identifiquem com os te

mas aqui relatados. Osmeios
de

.

contato para participar :.

'são diversos' e .

para todos
'.

os gostos. Telefone, erâaíl,
orkut, twitter e até por carta,
não tem desculpa para ficar
de fora. Participe! Comparti
lhe suas ideias, dê, sugestões.
Serão sempre bem-víndas;

\ '

4784330306
beatriz.sasse@terra.com.br

twitter.comjbeatrizsasse·
-

frckr O(tut
ARQUIVO PESSOAL

A partir deste. sábado os as

sinantes do O Correio do Povo e

anunciantes da revista, começam
-a receber a 7a edição da Blushl.
Sempre valorizando os ilustra
dores da região, a capa traz a arte
do jaraguaense Felipe Behling
Gomes. Nos temas principais,
carnaval e verão estão na pauta
de fevereiro. Odenite .Magalhães,
MarlonMattedi, ElizandraMafra,
Márcio Paloschi, Kathia Stringari
e a belaAlineValentin, ganhado
ra de vários'concursos de beleza,
estão entre os entrevistados. Ou
tros temas como moda, culiná
ria, entretenimento e bem-estar
são leitura obri�atória. Confira! .

Um pouco tardio o registro,
mas continua' valendo, pois o

show que a banda de rock e in
die rock AL Diaz

.

fez no dia 16,
na Licoreria, merece ser comen

tado. Para os fãs e amigos, como
o fotógrafo e artista plástico Chi
lenus, muito mais que um show
é a arte além da música, quase
impossível de ser expressa por
palavras e imagens: Foi uma

. celebração, um reencontro de
todas as formações, até mesmo
com a presença de Sandro, bate
rista que reside na Espanha. Para
quem não conhece. o som pro
fundo, com letras inteligentes e

muita ousadia, _ pode acessar o

site da banda www.aldiaz.com.
br ou .ouvir algumas músicas em
http.r/tramavírtual.uol.com.br/

Charles Klitzke, vocalista do bando AL Dioz, no Licorerio �rtista.Jsp?idp=748036
DIVULGAÇÃO

Beyoncé
Além' da cantora Wanessa,

.

estão confirmadasmais atrações
no palco do Parque Planeta, em
Florianópolis, no. dia 4 de feve
reiro, para o show da cantata

Beyoncé. Uma delas é o Perna
le Angels, projeto pioneiro em

reunir belas DIs tocando juntas.
Duas das integrantes - Milena
Scheide e Fran Kistner - são ca

tarinenses. Outra atração éo DI
Oliver, espanhol residente do
club Prívilege em Ibiza. O proje
to Fat Duo, formado or Cabe

ção e Finna, uma bem humora
da dupla de OIs do Rio Grande
do Sul, também integra o líne-up

- .do evento, 'que terá início às 18
horas. Contato: (48) 3248-6969.

Via "QUANDO vOCÊ CHEGA EM CASA DEMAORUGADA E SUAMULHER NEM

RECLAMA É PORQUE JÁ É TARDE DEMAIS."@millorfernandes

o CORREIO DO POVODSÁBADO, 30 DE JANEIRO DE 2010
.

rame-se!

ESTAÇÃO ARMAZÉM
vOZ e violão, todas as delícias da casa e

chope gelado. A partir das 171:130 com

happy hour.lnformações: 3376-4822 ou
siga no twitter@estacaoarmazem

'

LONDONPUB
Balada sertaneja com Douglas & Juliano,
também DJ Paola Petit (Curitiba) tocando

house e DJ Adrian P. com hip hop,
Ingressos antecipados na Center Som
(shopping) e Posto Mime (Reinaldo),

Mulheres pagam R$l O e homens R$15,
Reserva de mesas 3055-0065 ou

www.londonjaragua.com.br. Siga
www.twitter.éom/londonjaragua

BIERHAUS
Todo sábado a partir das 21 horas você
curte o melhor da voz e violão de artistas

da região. Contato: 9183-0727
ou bierhaus.sceterracombr..

LlCORERIA
A banda Zamba apresenta muito
samba e rock para agitar a galera.
Mais informações: 3275-1327.

MOMMAClUB
Reabertura da temporada 2010. Une up .

com Sebastian e warm up com Johnny.
Também sertanejo universitário com
Everton e Murilo, mais DJ Leo (pop).
Início às 23 horas, Contato e reservas:

www.momma.com.br

BALlHAI
Em Piçarras festa Beat4Ufe com DJs Ruan

Suíço e Nando S, com música eletrônica e

live percusslon, Também o som da banda
Lenzi Brothers e DJs Rodrigo Fabro,
Alan Madeira, Rava e Simone Borth,
Ingressos em Jaraguá na MentawaiL

Infqrmações: www.balihaLcom.br

OUTRAS OPÇÕES
CAG-iAÇARlAÁGUAD<XEContato:3275--25�,

SALOqt':!lfi:4a,is informações: 3373:-1673 -.
. ARRIBAMtxlCAN BARContato: 3371-1160

lONDONPUB
Como ocorre todo domingo na casa, o
ritmo sertanejo rola solto, desta vez com
Elton & Everton. Reservas no 3055-0065 ou

www.londonjaragua.com.br.

EST4ÇÃO ARMAZÉM
Música ao vivo, aquele chope gelado e

saborosos aperitivos De quarta a domingo
a partir das 17h30, Contato: 3376-4822 ou
siga www.twitter.com/estacaoarmazem

; . ARRIBAMEXIÇAN.BAR.
Happy hour toda sequnda-feira,
a partir das 18 horas, com double

shots de Mojito, chope Sol ouFrozen
Margaritas. Contato: 3371-1160,

. www.twitter.com/arribajgs ou www.
arribarnexkanbar.combr.
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DIVIRTA-SE

Futebol sem bola
Os loucos resolvero� jogar futebol, mas
sem bola. O diretor do hospíCio percebeu
.que um deles se recusou a participat e foi
falar com ele: '

-Por que você não vai jogar?
- Eu não! Não Sou louco!
Pela aparente coerência, o diretor resolveu
dar alta para ele. Depois, perguntou aos

outros: -, Quanto está o jogo?
- Cinco a zero para geQte! -, gritaram.
- E o amigo de'vocês, não quis participar
por quê? - Bobeiro. Ele disse que não

joga com bola murcha.

SUDOKU

Gisele teve filho
'

em uma bãnheirà
êlsele Bündchen deu uma entrevista
exclusiva que vai ao ar neste domingo
no "Fantástico" na qual contou sobre
a gravidel, a relação com o filho Ben
jamin, de epenes um mês, e osplanes
para a volta ao trabalho. A modelo
mostrou que já está em forma após o

parto e revelou: "dei ii luz dentro da
banheira". A repórter que entrevistou
Gisele, Giuliono Morrone, contou que o

top está radiante com a maternidade.

Romário volta

para a esposQ
Depois de ser fotografado beiJando
uma loiro no semana passada, Ro
mário voltou o circular com a esposa
no Rio de Janeiro. Acompanhado
de lsnhelln e do filho Isobellinha, o
ex-jogador foi ao show do Akon no

quintc-telre, Claudio Jimenez e o

ex-BBB Emanuel também conferiram
o apresentação do cantor. Parece que
o esposa de Romário não foz questão

_ de ter um marido fiel.

So.BRE O. J0.6o.
É um jogo de lógico muito simples e vicionte� O objetivo
é preencher um quadrada 9x9 com números de 1 o 9'sem
repetir números em cada linho e cada coluna. 'Tombém
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

I .

Olhei só O

charme da
,Alma, com
um 'colar de
pérolas! 'O clic

, é da leitora
Sonia Bosse.

_j

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epogri

So.LUÇÃo.

"I ÁRIES

4.,,'I (20/3 020/4)
.

r--,
Os astros. trarão a.

� � companhlu de ami-

gos. Não ligue para
as provocações e ignore gente
'autoritária. No campo amoroso,
evite as cobranças. Precisará
exercitar ao máximo a sua ginga
e jogo de cintura para resolver '

os pequenos empecilhos�

TOURO
(21/4 a 20/5)
Dia ideal para
quem está com uma

reforma em anda
mento. Pratique um esporte para
descarregar energias. Não deixe
a distância esfriar a paixão. O
importante agora é se mover.
Em vez de esperar que os coisas

aconteçam, faça acontecer.

O'sol aparece acompanhado de mais nuv�ns.
,

Entre o tarde e nolte. pancadas íselndes de
chuva típicos de verão.

" Fases. da !Uá

MINGUANTE
.

NOVA CRESCENTE CHEIA

�' Jaraguá do Sul e Região
7/1 15/1 23/1

. c=) 30/1

HOJE
-

DOMINGO SEGUNDA TERÇA
MíN: 22°C

'
'

MíN: 22°C MíN: 18°C,'MIN: 22°C

MÁX: 29°C MÁX: 30°C MÁX: 30°C MÁX: 30°C
,

Sol com chuva " Sol com chuva Sol Sol com chuva

)(
GÊMEOS'

. (21/5 a 20/06)
Contatos com

"

pessoas que estão
distantes serão

favorecidos, podendo viajar. Mu
danças profundas podem marcar

I a sua vida sentimental. Busque
a sabedoria dos mais velhos,
pois é preCiso ser razoável para
entender melhor certos dilemas.

� LEÃO

�;J (2��7_a 22/8) .•

� '} Deasoes que eXiJam
�� ousadia e iniciativa

. • estão favorecidas. '

'

Dê mais atenção à saúde. As
"

relações afetivas ,contam com

ótimas vibrações. Bom momento

para mudar o visual e jogar a au

toestima para cima. A segurança
virá de erres e acertos.

#
LIBRA I

, (23/9 a 22/10)
O astral favorece,
o início de novos
trabalhos. Os mo

mentos de diversão prometem.
Cuidado com problemas em
caso e com seu par. A parte mais
difícil da escolha é levar adiante
a opção que foi feita._Nunca.
desanime do seu propósito.

SAGITÁRIO
',.

(22/11 a 21/12)
11

·

.

Tenha confiança
CC' para chegar aonde

quer e, não desa
nime se o que tem a dar vale
mais do que andam valorizando.
Na paixão, dificuldades serão
passageiras. Seja você mesmo.
Doa a quem doer, a verdade é
sempre o caminho mais curto. '

r:;.-' � CÂNCER

l1J'
VIRGEM

.

. é__.� (2'1/6 a 21/7) . (23/8 a 22/9)
;��..._ ...;�� É hora de mostrar

r

• O seu estado de
: - I toda a sua garra.

'

espírito. está para
.

Seus interesses a reflexão. O ciúme
podem bater de frente com o

'

ou a instabilidade financeira
que os outros esperam. No amor, pode reperçutir de forma nega-
vença o orgulho. Avalie suas tivÍl na sua vida amorosa. Apro-
,insatisfações, mas não deixe véite o momento'para crescer
de reconhecer suas conquistas. dentro de seus relacionamentos

- Sintonize-se com a sua intuição. pessoais ou profissionais.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/1.1)
Seu espírito com

petitiw estará em

alta. É preciso dei
xar o comodismo de

lado e não recuar nas suas metas.
O romance pode deixar a desejar.
Muitas vezes, por necessidade de
controle, você acaba deixando o

que mais importa d� lado.

, CAPRICÓRNIO

� (2,2/12 a 20/1)
,........ Ha momentos

em que certas

mudanças são ne-· .

cessárias, mas será difícil escapar
daquela sensação de pe�a que
irá se apossar de você. Não· deixe
para amanhã o que pode fazer
hoje e ainda mais com a pessoa
certa. Mostre seu lado afetivo.

I

ANIVERSÁRIOSe

. AQUÁRIO
(21/1 018/2)

, Hoje, o dia destaca

: lJ .
.
a importância que
a ajuda de tercei

ros pode ter em sua vida� Cuide
bem de seus laços afetivos. Não ..

deixe o medo te paralisar, use-o
para esti,mular suas atitudes. A
sua paz interior dependerá do

. seu bem-estar.

PEIXES
,

ta. (19/2 a 19/3)..

�_ Hoje é um dia para
�.., mostrar a sua gar-

'

ra. No coração, os
.,astros ped�m para ficar na sua e

observar quem realmente valori
'za você! Confie na proteção que
virá dos céus para te ajudar nas
horas de dúvida: Não comente
sua vida particular.
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NOTA DE AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA MISSA DE 7° DIA.

A família enlutada de

Aristides' Eugenio'
do Amaral Filho,
ainda consternados com o seu faleci

mehto, agradece ao Hospital São José,
Samu, ao Corpo de Bombeiros Voluntá
rios de Jaraguá do Sul, em especial os amigos Albertina Ho- .

epers e Romeu Becker e a todos os parentes e amigos que
enviaram flores, coroas e o acompanharam até a sua ultima
morada. E convida para a missa de 7° dia, que será realizada
no dia so de janeiro, às 19 horas na Igreja São Judas Tadeu.

A Família Enlutada.

TRÂNSITO
"EDUCAÇÃO

Campanha de
Alevinos '

Ponte do Portal
, em meia-pista

Com o proximidode do início dos
-

'A ponte no Avenido Prefeito Wolde-
, nulos nos redes público e privodo, o mor Grubbo, entre Joroguá do Sul e Gua-
Setor de Trânsito do Polício Militor re- romirim, conhecido como Ponte do Portol,
olizo fiscoliioção no transporte escolor ficorá em meio-pisto o portir de segundo-
e oriento os proprietários de veículos. feiro. Haverá um semáforo dos dois lados
Segundo o PM, os motoristos deverão: da ponte poro orgonizor o trânsito. A obro
requerer junto à Ciretron (onexa à De- será feito de um Iodo da ponte e quondo
legotio Regionol) a outorizoção poro está reformo estiver pronto possará poro
tronsporte escolor, submeter seus ve- o outro lado do estruturo. O proprietário'
ículos o umo inspeção veiculor em em- do empreso Engedol Construturo de Obras

\ presa credenciodo pelo Inmetrn o fim
' .

Ltdo, responsável pelo execução do obro,
de obter o CSV (Certificodo de Inspeção Ricordo Dal Molin, ofirmo que 'não há pre-
Veiculor) e de posse do inspeção veicu- visõo de término do obro. Há outros duos
lor os proprietários deverão retornor

ú

possibilidades' de ocesso entre Joroguá e

Ciretron o fim de obter a autorização. Guoromirim: pelo Boirro Ilha do Figueiro
A autorizoção concedido pelo órgão de até o SC-413 e pelo trevo do Boirro Vieiro
trânsito tem validode por seis meses. até o trevo de Schroedet

-;

PM orientá sobre
transporte escolar

, A primeiro componha de Alevinos
deste ono já iniciou em Jaroguá. Os pis-

r cicultores interessados devem solicitor as
eneomendos oté adio 10 de morço, no di
retorio de Agricú'lturo da Prefeituro, ou pelo

I telefone (47) 2106-8113. ''Antes de reoUzaf
o pedido, o ideol é o produtor procurar nos
so orientação sobre o quantidode odequodo,
tipos de peixes a serem colocodos e quois
melhorios devem ser realizados poro hover
o melhor crescimento, redução dos rostos de
produção e diminuição dos resíduos da otivi
,dode", recomendo o engenheiro ogronomo

r do Secretario de Desenvolvimento Rurol, Jack
son Haroldo Schütz. A entrego está ogendo
do poro o dia 5 de morço, das 10 às 11 h30,
no povilhão "B" do Porque Municipol.

Bombeiros fazem
'teste no dia' 15

. ,

.

Schroeder lança
.

seu nono livro
O Centro de Copacitoção de Bombeiros Voluntários, de Joroguá do Sul, reoli
zo no dio 15 de fevereiro um teste de seleção dos condidatos poro o cu[SOrde
formoção de voluntários. A ovolioção ocontece no subsede dos bombeiros, Ruo
Monoel Fmncisco do Costo,. 7600, no Boirro João Pessoa, o portir dos 8 homs.
Informoções pelo site www.ccbv.com.brou pelo telefone (47) 2106-1007.

O escritor Corlos Henrique Schroeder lonço no,
próximo dio 9 seu nono livro. O evento de lon
çomento do obro "As c�rtezas e os palavros", da
Editora do Caso, acontece às 20 horas na Galeria
de Arte do Sesc (Serviço Social do Comércio)..

'- .

Pedido de Autorização de Supressão de Vegetação
,

B. BRASIL Gestão de Bens Ltda., pessoa jurídica, inscrito no CNPJ nO 09.142.979/0001-07 torna público
que está requerendo à Secretaria Municipal de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura de

, Schroeder, a Autorização de Supressão de Vegetação, de uma área de 3.000,00 m2, situado nos fundos da
Estrada Rio Hern, do mesmo município, com finalidade de . reflorestamento de essência arbórea
(Eucaliptos); Referente ao Imóvel nO 6.716.
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SURPRESA

BOMBEIROS FAZEM 'PARTO
't,

,

A
"

DENTRO DA AMBULANCIA
Menina�nasceu com pouco mais de três quilos e recebeu o nome de Emily

FOTOS CÉSAR JUNKES

Regiane Michelluzzi, 25 mo", relembra.
anos, acordou às 8h30 da ma- Amaior expectativa foi a do
nhã de ontem e logo em segui- bombeiro voluntário Adelson.
da começou a sentir dores. Era Com apenas 23 anos, foi ele
a pequena Emily avisando que que ajudou Regiane a trazer a

queria nascE(r. As contrações menina ao mundo. "Durante
estavam cada vez mais fortes esses sete anos que estou aqui
e o pai, André, foiaté a vizi- nos bombeiros, nunca-realizei

/ nha pedir ajuda. Os Bornbeí- um parto. Mas eu fiquei bem
ros Voluntários de Massaran- calmo e tranquilo: Depois que
duba chegaram em instantes e a criança nasceu que deu um

seguiram para o hospital. Mas, pouquinho de nervosismo,' foi
a meninafoi apressada .e deci- quando a emoção tomou con-

"díu nascer ali mesmo, dentro ta de mim".
da ambulância. -

'

Emily e a mãe foram enca-

Faltavam apenas 10 quilô- minhadas ao Hospital e Ma
metros para chegar ao .hospí- ternídade Jaraguá e passam
tal, mas eles. perceberam que bem. Regiane já estava com

teriam que fazer o parto ali ,nove meses, mas a criança
mesmo, não daria para espe- deveria nascer pelo dia 5 de
raro Foi então que os bombei-

. fevereiro. A menina nasceu'
ros entraram em ação. saudável, com 47" centíme-

Adelson Linberger e Marce- tros e pouco mais de três qui
.

lo Correa contam que a crian- los. "Nunca imaginei quemi
ça nasceu rápido, chorando, nha filha iria nascer dentro
e a mãe teve apenas uma pe- de' umaambulância. Mas o

.

quena perda de sangue. ''Achei importante é que nós estamos

que seria' mais complicado, bem", afirma a mãe.
mas foi tudo muito tranquilo" Aos bombeiros que acom-

revelou o bombeiro Adelson. panharam o parlo; a família
André, o pai da menina, só tem a agradecer. "Eles ten

confessa que ficou muito ner- taram nos tranquilizar ao má
voso. ''Apesar de termos três ximo, nos deram instruções e

filhos, esse foi o ,(primeiro fizeram o trabalho deles mui

parto que eu assisti. Eu havia to bem. Se não fosse por eles,
dito para minha esposa que não sei o que faríamos. Pre
não queria ver o bebê nascer, tendo ir dizer muito obrigado
mas não teve jeito. Não tive pessoalmente", afirmou o pai
escolha dessa vez. Fiquei com emocionado.
muito medo, mas agora que

-

--'- _

ela está bem, já estou mais cal- <, DÉBORA KELLNER ,A'menina e a mãe estão no hospital e 'passam bein. O pai André diz que quer agradecer aos bombeiros
,
'

99
NOnca

. imaginei que
minha filha

.

iria nascer

dentro
de uma

ambulância
,

00

00
,/Eu havia dito para
'minha esposa que

Adelson
(E), de
apenas 23
anos; fez
o primeiro
parto com

. a ajuda de

Mprcelo

,.".... .

nao quena ver o

bebê nascer, mas'
não teve lelte.

'Não tive escolha
dessa vez

00
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A bronca do velho mestre
o relato abaixo não

é

de minha autoria.

Chegou até mim via
internet. Não sei se é
verdadeiro. Mas como
é muito educativo

passei 'a utilizá-lo em

meus cu rsos e

treinamentos e tenho
observado que ele

gera muita discussão
e às vezes até alguma"
polêmica-Nestes
an.os todos lidando .

com treinamento,
constatei que aquilo
que gera discussão e

polêmica é porque
está mexendo com" o '

pensamento das

pessoas "e pode gerar
transformação. Quem
sabe possa nos

transformar também.

Contam que numa
universidade o velho
mestre insistia em dar
a sua aula. Era uma

segunda-feira depois

de um feriado

prolongado, e os

alunos tinham muito
assunto para 'botar
em dia. O velho
mestre pediu silêncio

, uma vez, duas vezes,
três vezes. Quando via

que não conseguia o

silêncio necessário
para prosseguir, deu
um soco na mesa e

falou o seguinte:

- "Prestem atenção
porque vou falar isso
uma única vez. Desde

que comecei a

lecionar, isso Já faz
muitos anos, descobri
que nós professores,
trabalhamos apenas
5% dos alunos de
uma turma".

. -

UEm todos esses

anos observei que de
cada cem alunos,
apenas cinco são

aqueles que
realmente fazem

alguma diferença no

futuro; Apenas cinco
se tornam

profissionais
brilhantes e

contribuem de forma

sign ificativa para
'

melhorar a qualidade
de vida das pessoas,
Os outros 95% servem

apenas para fazer

volume; são
medíocres e passam a

vida sem deixar nada
de útil".
- .'10 interessante é que
esta porcentagem vale

para todo o mundo. Se
vocês prestarem
atenção, de cada cem
professores, apenas
cinco são aqueles que
fazem diferença; de
cem garçons, apenas'

'

cinco são excelentes;
de cem motoristas de

táxi; apenas cinco são
verdadeiros

profissionais; e
podemos generalizar

',êOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
informa:

MATRíCULAS ABERTAS!
JRSO TÉCNICO EM ENFERMAGE

- período noturno -

INíCIO DAS AULAS: 01/02/2010

!ti
. Sem taxo. de matrículo.

-

v Primeiro mensalidade em fevereiro/201 O

.., Valorda mensalidade: R$295,OO (paro pogament
até à data do venclmente).

.., Material didático fornecido pelo escola e incluso na'mensolid

v Convênios para estágios remunerados.

ESCOLA E CURSO REGISTRADO NO MEC E AUTORIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE E�UCAÇÃO DE SANTA is
Parecer autorizotivo 393/2003. Acesse: h,ttp://portol.mec.gov,br/sistec -clique ell1 co"�ulta p,Vblico das �ni

ainda maisrde cem

pessoas, apenas cinco
são verdadeiramente

especiais".
- UÉ uma pena muito

grande não termos
como separar estes
5% do resto, pois se

isso fosse possível, eu
deixaria .apenas os

alunos especiais nesta
sala e colocaria os

demais para fora,
então teria o silêncio
necessário para dar
uma 'boa aula e

dormiria tranqüilo·
sabendo ter investido
nos melhores".
- "Mas, infelizmente
não há como saber

quais de vocês são .

estes alunos. Só o

tempo é capaz de
mostrar isso. Portanto
terei de me conformar
e tentar dar uma' aula

para os alunos

especiais, apesar da
confusão que está

sendo feita pelo resto..
Claro que cada um de
vocês pode escolher a

qual grupo
pertencerá,

.

Obrigado pela atenção,
e vamos à aula de

hoje".

nossa" empresa, nosso
cliente, etc.? '

E você? De qual grupo
você quer fazer parte?
A escolha é sua. A sua

vida, VOCÊ DECIDE ...

Mas, parafraseando o

Dr. Lair Ribeiro:
"Se você continuar
fazendo o que sempre
fez, vai continuar
conseguindo o que
sempre conseguiu".

Então, independente
de ser verdadeiro ou "

não, cabe a cada um

de nós perguntarmos:
"E nós? O que se pode
esperar? Faríamos

parte do grupo dos
5%?
Nossa, família, em que
grupo nos colocaria?
E a empresa em que
trabalhamos? Como
nos 'avaliaria?
E os nossos clientes,
nossos parceiros,
nossos fornecedores?
O que diriam de nós?

.

E os nossos amigos, 'a
sociedade?
Será que seríamos
recontra'tados pela

Pivatto, José Celésío
Tecnólogo em

Processos Gerenciais
pela UNIASSELVI
Máster practitioner em
PNL pela American
Board of Neuro

Ltnguistlc
Programmlng
Capacitado formador
pela UFSC
Consultor, Instrutor e
Palestrante desde
1995

/.

S{stema Flldllr'II;Ilc> da� IlIdl1lstrll1$
do Estado d.. Santa Catarlha

RECRUTA CANDIDATOS

SESIse. www.sesisc.org.br
{link: Trabalhe conosco)'

AUXILIAR DE SERViÇOS GER.A:lS

Jaraguá do Sul '

01 Afé o dIa 10/02, Na Rua Walter

Marquardt, 835 - Bana do Rio Molha,ou

pelo site.

INSTRUTOR DE LIBRAS

Jaraguá do Su!

01 A_,té o dia 2.1/02, pelo site.

. INSTRUTOR '_T CNICO E,NFERMAGEM ,

Jaraguá do Sul

01 Até o dia 05/02, pelo site.

INSTRUTOR - TECNICO SEGURANÇA DO

TRABALHO

Jaraguá do Sul

01 Até o dia 05/02, pelo'site.
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•

, ...'

E preoso se adaptar
aos novos líderes
Minha empresa foi comprada por outra do mesmo setor e
bem maior. Um diretor da nova empresa reuniu nosso

pessoal. respondeu a várias perguntas €, no fim da conversa,
comunicou que em princlpio não devem ocorrer cortes de
pessoal. O que ele quis dizer com esse "em princípio"?

Gestão Comercial

Gestão Pública

Processos Gerenciais

Secretariado

Negócios Imobiliários
Gestão Hospitalar sex noite e sáb manha

sex noite e sáb manha

Administração
Administração
Ciências Contábeis

Comércio Exterior

Gestão Financeira

Gestão da Produção
.....Quer �r que ele ainda
não ssbe �e haverá cortes

porque mo conhece voâ�
nem o traba1ho'q� euro...

tam, ,E .Iammto dizer que ()

primeiro mês será o mab
dJato# Um bando de gente irá
d1egar â emp.r� para revirar
papéi� e fazer uma intinidade
de pergunw.. () nO.rmal é
quevod e §etl� OOJesaf fe §in..

..
�__A��'"um mao a�lJ� e Irrita""

dm cem� intmopt6do,
ma.� O§ que� falvado= _at=

so realmente emtam corta
-� m que emuFeJn
�fe pModo njo como um

desastre, ma� como uma

Recursos Humanos

Serviço Social

Pedagogia

o que quer dizer (EO?

oportunidadé, Para começar
bem ag nova fafe, �á pre
,i� p�r por cima de al ...

.

sua� preconceito. contra o

p��jOal que está c:hepndo,
.Aqui rio algum d�� pre
OODmto'; achar que o pes
wal que dltgou é arrogante,

. ,

ou que a nova equipe val

querer mudar tudo, ou que
t.j§a pu chegou e w fica,

, , ..J � , ,4-r.>. ..J "'"t:rJtlunmJ o JWj� let"" ue;

ttabalbar" Em qualquer mu....

dalJ9t de dono, irá se darme...

Jbor quem pular primeiro 00
novo barro, t· díf"a engolir
'" I' b ....

l�� eu � 111a� o 11'4rOO ao-
.

·tisO já niom� ma.is#

Numa entrevista de emprego. me foi perguntado se me
considero criativo. Imagino que' a resposta para essa

pergunta também deva ser criativa ...

\ ... É 'verdade,� lm:Jbr�� §mJ que�� per
que�arna�pOOettr ·aba que.� atá�
(j deito invef§O...1., nIo §« . 00, E�j na maiôría da.
que tiw. ftD q� §e:ja' ,annpanhiti br;il�OOra� fd
pua'uma� aútiva por .. aíativo ido é�·um '�,É
mtureu=- por� di4! .

§ef §ó um' pooqumoo dífe�
reto! .de 'fÚ� em uma �,.Éo.1IwFa��
� de pr�Ma ==-" (j ool�de §empre" paraI.vdba
eJltrevi� está proo.,an.., rOOJM,�quede umjáto 00'"

.. do� OOtwJ"� de vo, Para� se t ,t.W:wo"
��� MIJmÍ�.. 'a.... v()d �JOO� � 6ur
rauma�� �puJU*-�QualWiaúl�
\100 é ta'� sr�.kWa tima�Jdda que teve e
que v� tft'�o.� que foi .-ovadae i�..,.
do, É ttt .idda_�� e

'

da? Quando ��
�01a��que . ti�4.ueo���
v.w.��«� _a��mwú;.

_�t�lbt�f��Rf,��
I���EifIE�.IE·�IBM�I&l�fmY..

( ,

Wf ,.<" ,'� ,;>
�..,. ., {� .#

E9 Ai.'fminfstra9ão ..Com rei!) Exterior
tl )\dmlnistràçãci>: f�n�nças,

.

",' EJ �dmJnistração 'f'Marketing
.. O �dmjni$traçãô - Recursos'Humanos

< �,'o Ô Ciências Contábeis'
O Comunicação Social· Publicidade e PropaganCla'

"
O Design - Moda "

�

Q Direito
O Engenharia de Produção
O Psicologia ,

O Tecnologia, em Análise e Desenvolvimento de Sistet:nas
O Tecnologia em Redes de Computadores

..

47 3373-9800
www.fameg.edu.br
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profissão da semana> meteorologista

As chuvas e

tempestades
escurecem o céu. Mas,
ao mesmo tempo, dão
mais visibilidade à
carreira do

meteorologista,
profissional que atua,
com a previsão do

tempo" a 'análise dos
fatores que interferem
na atmosfera e até
mesmo com pesquisas
e consultoria para
empresas.

r De acordo com

Matheus da Silva

Teixeira,
meteorologista do

Instituto de Pesquisas
Meteorológicas (Ipmet)

da Universidade
Estadual de São Paulo

(Unesp), em Bauru,
interior paullsta, essa
profissão ganhou
evidência neste ano

devido às fortes
chuvas que
provocaram
desabamentos em

Angra dos Reis, no Rio,
na madrugada de 10-
de janeiro. E também
por conta dos

alagamentos em ��o
'

.

Luís do Paraitinga, no
interior paulista, e em

bairros da capital. "A
população carece de

informações sobre a

situação climática

porque o tema é,
, geralmente, pouco,
discutido no país",
acredita ele.
O setor vem ganhando
popularidade, mas, por
enquanto, há apenas
oito, universidades no

país que oferecem
cursos superiores em

meteorologia, entre
elas a Universidade de'
São Paulo (USP), no
Butantã, e a Unesp.

Desafio da graduação

A matemática. Por isso,
menos da metade da
turma acaba se

formando", comenta

Manutenção e Zeladoria 01 (uma) Jaraquá do Sul 31/01 a 04/02/2010

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site

www.sc.senac.br

A crttérto da Direção Reqic nal po derá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo antena!', no prazo de até 24

meses, respeitando a ordem class iflc atórta.

Teixeira, que concedeu
esta entrevista

enquanto monitorava o

nível de chuva no

interior, onde atua.
Para Marcos Massari,
diretor comercial da
SomarMeteorologia, no
Butantã, a expectativa
nessa área é de
crescimento devido à
dtscussão mundial
sobre a importância da
sustentabilidade, E a,

remuneração é outro
atrativo pa ra os

profissionais: o piso é
de cinco salários
mínimos (R$ 2.550), de
acordo com o Conselho

Regional de

Engenharia, Arquitetura
e Agronomia (Crea). "O
problema é que
poucas empresas
pagam o valor", diz
Massari.

- Conforme o diretor, as
organizações de

meteorologia - entre

elas a Somar, que ele
fundou há 15 anos -

são as que mais
contratam jovens
profissionais. E para
conquistar uma
oportunidade, ele
afirma ser necessário
investir em

qualificação e,

principalmente,
dominar o 'inglês e a

informática, por conta
dos programas e

manuais usados no dia,
a dia. "Ê preciso
também gostar de
matemática e física,
uma vez que o trabalho
não consiste apenas
em analisar o clima."

CONTRATA-SE
Consultor(a) de Vendas

- com experiência
- verculo próprio

A EMPRESAOFERECE:
- Registro em Carteira

- Ajuda de Custo
-Comissão

AeAo IJ AHoto
Interessados Iigal":(47) 3370-8080
e-mail: acheeanote@hotmail.com
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Á

MENEGOTTI
o AIM B I L I RI

3371"·0031GRECI 550-,)
f) I l I Á

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

6.040 • Vila Nova· Apto com 2 dorm (1 cf
sacada), coz e bwc (mobil), sala de T.V e 1

vaga de garagem. R$96.000,OO

6030 - BAEPEND - APTO 1 SUITE + 1

DORM, SALA Cf SAC E CHUR., 8WC, COZ,
LAV, 1 VAGA GAR. ··R$105.000,00 (ENTR

40oio + 24 PARCELAS

6082 - VILA LENZI - CASA ALV. 4 DORM,
SALA, 2 BWC, COPA/COZ, LAV, DESP, GAR.

R$ 130.000,00

6012 - GARIBAI.OI- CHÁCARA COM
273.000M2 COM CASA ALV 3 DORM. SALA,
COZ, 2 BWC,LAV. 3 LAGOAS. PLANTAÇÃO
DE EUCALIPTO, CACHOEIRA,R$ 450.000,00

6068 .• JOÃO PESSOA - CASA ALV. 1
SUíTE, 2 DORM, SALA, COPA, COZ, LAV,
GAR, CHUR -- R$ 120,000,00 (ACEITA

FINAC. BANCÁRIO)

6.083· Rio Molha· CASA C/ DOR. + SUiTE C/
ANTE-SALA, BWC MOa., SALA DE EST. G/ LAR.

E SAG" GOZ, LAV, CHUR., DEP., JARD.
R$430.000,OO

6089 - TRES RIOS DO NORTE - CASA
MISTA 2 DORM, SALA, COPNCOZ, LAV,

BWC, GAR. - R$ 68.000,00

6047 - BAEPENDI- APTO 1 SUiTE, 1

DORM, COPA/COZ, SACADA CI CHUR,lAV.
1 VAGA GAR. - R$ 138.000,00

TERRENOS
5973 " SCHROEDER 105.000,OOM2 R$ 1.600.000,00
S928·ROD, DO ARR02166,QOO,OOM2 R$1�3.COO,00
5924·TRÉS RIOS DO SUL 20.000,()OM2
RS 250.000,00

•

5637·ÁGUA VERDE-14. 700,OOM2- RS 380,000,00
5929 - RODOVIA DO ARROZ 372.0()O,OOM2 R$ 430.000,00
5972·· AGUA VERDE· 465,OOM' RS 80.000,00
5994·- JGUÁ ESQ, 525,80W RS 11 o,ollo,oo
6017 - GUARAMIHIM - :l60,OOM� - RS 75.000,00
6092 - ÁGUA VERDE - 450,OOm2 - R$ 90.000,00
6093 - AMIZADE - 450,00M2 RES. VERSALHES -

RS 140.000,00
6095 . AGUA VERDE - 465,OOM2· RS 90.000,00
Amizade .. Terrenos a partir de R$87,000,OO,
Três Rios do Norle • Lotes à partir de R$48.000,OO

LOCAÇÃO
CASAS:
BAIRRO ESTRADA NOVA
·flUA JOÁO MIGUEL DA SILVA. 514 02 aTOS, SL,
COZ, LAV., BWC, GAR. B$300,OO
BAIRR01LHAOA.FfGUEIRA
·RUA DOMINGOS DA BOSA, 698 02OTOS, SL, CDl,
BWC, LAVEGAR. R$480,OO
-RUA NOSSA SENHORA, 475 SEMI-MOBILIADA
02Q1"OS, SL, COZ, BWC, LAVE GAR. H$ 650,00
BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE
·RUA ROO. MUNICIPAL, 537 02 aTOS, SAL, COZ,
8WC,LAVEGAR. R$380,OO
- RUA RI ,,013-LOT. SOUZA 02 QTOS, SAL, COZo BWG
E LAV. R$ 300,00
• RUA RI-013·"LOT. SOUZA 02 aTOS, SAL, COZ, 8WC
E LAV. R$ 420,00
BAIRRO TRÉS RIOS DO SUL
·RUA UNA WALZ SCHWARZ,LOT.52 02 mos, SAL,
COZ, BWC, LAV E GAR. R$ 380,00
BAIRRO VILA lENZI
• RUA AFONSO NAGEl,65 ,,·RESID. VIENA- '173M2 01
SUíTE + 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, ÁREA DE I

FESTA EGAfl, R$ UOO,OO
BAIRRO CENTRO
• RUA VERA FISCHER, 40 01 010, SL, COZ, BWC, LAV
E GAR. R$ 500,00 '

BAIRROJGUA,99
-RUA EMIUO OTIO AUGUSTO OWERBURGUE, 02.
aros, SL, COZ, BWC, LAVE GAR. R$465,00
BAIRRO BARRA

.

"RUA ANDI-1E VITKOWSK1, 78 030105, SL, Cal, 02
SWC, LAV E GAR. RS BSQ,OO
BAIRRO CZERNIEWICZ
·RUA RICHAHD PISKE, 115(04 DTOS, SL,COP, COZ,
BINC, LAVEGAR. R$ 700,00
APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO
• RUA CORONEL PROC. GOMES DE OLIVEIRA, 1320-
EDE lZABELA 01 SUiTE + 02 aTOS, SL, COPNCOl,
02 BWC,LAV, GARE SACADA Cf CHURRASQ. R$

SOO,OO +1-150,00 CONO.
· flUA LEOPOLDO MANSKE. 52 - EDIE DNA. ALZIRA
01 SUiTE + 02 aTOS, st, COP/COZ, BINC,LAV, GAR.
"R$700,00 +/-100,00CONO,
• RUA GOv. JORGE LACERDA, 310- EDIE STA. LUZIA
01 SUITE, 01 DTO, Sl, COP/COZ, BINC,LAV, SACADA I

C! CHURR. EGAR. R$ 650,00 +/·60,00 CONO.
- RUA CORONEL PROC. GOMES DE OLIVEIRA, 1320-
EOf IZABElA 01 SUiTE + 02 OTOS, SL, COPNCOZ,
02 8WC,LAV, GAR.E SACADA Cf CHURRASQ. RS
1.100,00 +/-100.00 CaNO.
- RUA NESON NASATO, EOF. FEflREHI 02 O1OS, SL.
COP/COZ. BINC,LAV, GAR. R$ 580,00 +/- 80,00
CONO.
BAIRRO AMIZADE
-RUA AHTHUR ENKE, 231 ·.EQEPARISI 02 O1OS, a,
COZ, BINC, LAV, GAR. R$ 460,00 + 50,00 CaNO.
·RUA JOÃO BAPTISTA RUOOLF, 49 02 QTOS, st,
COZ, BINC, LAV, GAR. R$ 380,00 + 24,88 TAXA DE
AGUA
-BUA ARTHUR GUINTER, 220 CONO. AMIZADE 02
aTOS, CDl, SINC, LAV, Sl E GAR. R$ 500,00 +

·100,OOCOND.
BAIRRO VILA NOVA· COBERTURA
·RUA MARTIN STALL, 525 -EDlf. SPARJAKUS Di
SUITE, 02 O1OS, SL, COZ, BINC. LAV, (lAR PI 4
CARROS, PISCINA E ÁREA DE FESTA. R$ 2.500,00
+/·140,OOCOND.
- RUA JOSE KRAUSE, 221 ·-E(11F. BARCELONA 01
SUITE, 02QTOS. SL,COZ, BINC, LAV, SACADA C/
CHURHASO. ÉGAR, R$8000,00·/·100,OOCOND.
- RUA ANTONIO F. OIEMON. 141· EDIF. TORRE DY
llJNA 02OTOS, Sl,COZ, BWC, LAV, SACADA Cf
CHURRASQ. E GAR ' R$ 620,00 + 50,00 CONO.
sÁOLuís
-RlJAJOSÉ NARLOCH, 184902 OTÓS, SL,C02, SWC,
LAV E GAR. R$ 460,00
BAIRRO CZERNIEWICZ
-RUA 13 OE MAIO, III" 590 -EDIF. MONTVERMONT 01
SUITE, 01OTO, Sl,COZ, BINC, LAV.SACADA CI
CHURR. E GAR. R$ 680,00·/.. 150,00 COND
BAIRRO JGUA ESQUEROO
�RUA ADOlARA1A DAlBI PRADI, 126 020TOS,
Sl,COZ, BWC, LAV E GAR. R$ 560,OQ·j-15,OOCOND
BAfRRO VilA LENZI
• RUA VICTOH HOZEMBEHG, 384 01 SUITE. 02 OTGS,
SL, Cal, BINC, lAV, GAl\. H$630,00 + 25,00 CONl1.
BAIRRO ÁGUA VERDE
.. RUA JORGE BUliH, 336 02 QTOS, SL, COZ, SINC,
LAV, GAR. 1-1$ 480.00 + 60,00 CONO.
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA
.. flUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, 101 02 aTOS, SL,
COZ, BWC, LAVEGAR. R$570.00 + '15,OOCONO.
BAIRRO VILA RAU
• RUA EUGENIO BERTOLDI, 21802 aTOS, SL, COZ,
BWC, LAVE (lAR. R$ 420,00 + 30.00 CaNO.
BAIRRO CENTENÁRIO
·RUA ALFREDO CARLOS MA1EH, 137 O1QTO, SL,
COZ, LAV, BINe, E GAR. R$ 450.00 + 50,00 CONO.
BAIRRO TIFA MARTINS
-RlIA ADELAIDE TOFFOL, 766 ,. LOT. CORlJPÁ 03
ores. SL, COZ, COPA, LAV, BINC E GAR. H$ 380,00
+ 30,OOCOND.
KlTlNETE
·RlIA JOSE PICOLU, 512- BAIHRO ESTRADA NOVA
01 OTO E COZ JUNTO, SING. RS 250,00 + :lO,OO
CaNO.
-RUA ANTONIO PEDRI, 14 - !LHA DA FIGUEIRA 02
QTOS, COZ, LAV E BWC. R$ 350,00
GUARAMIRIM
·RUA GERONIMO COflHEA, 55 -CENTHO·
GLlARAMIHIM 01 QTO, COZ, LAVE BINC. R$ 560,00
CASA GUARAMIRIM'·
-BUA OLANDA PETRY SATLER. 210·GUAHAMIRIM
02 QTOS, SALA, COZ, BWC, LAVE GAR, R$450,01J .

TERRENO
"RUA ,JOSE THEODOflO RIBEIRO -ILHA DA FIGUEIRA
3(JX60M2 R$ '1 ,000,00
SALA COMERCIAL-ILHA DA FIGUEIRA
• RUA f1INALDO BOGa, W 216 02BANHEIRO / 85MZ
H$800,00 ,

SALA COMERCiAL: CENTRO· PRÓXIMO ANGElONI
ÁNT1GO ..

.. RUA MARINA FRUTUOSO SALAS 2" .E 3" ANDAR
SALA 20- 38M2 ·H$ 410,00 SALA 25 .. · 38M' ·R$

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786o

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

RESIDENCIAL REAL PARQUE - VILA NOVA
Apartamentos com suíte + dois quartos, sala,
cozinha, sacada cl churrasqueira, bwc, área de

serviço cl sacada e garagem. Localízação
privilegiada. A partir de R$143.472,60 à vista.

Vila lenzi
RES.NOVO
HORIZONTE -

Apto cl suíte
+ 2 quartos,
sala, cozinha,
lavanderia,
sacada el
chur., 2 vagas
garagem.
Entrega em

abri1/2010. A
partir
R$220.000,00.

Ref. 1024-
Centro - Edil
Eriea - apto 1

quarto,
banheiro,
sala, cozinha,
lavanderia,
garagem.
R$90.000,00.
Excelente
localização.
Aceita
financiamento
bancário.

Ref. 1009 - Nova Brasília - Edif. Mathedí
ti - Apto cl 3 quartos, banheiro. salas
estar I jantar, cozinha. lavanderia,
garagem. R$115.000,OO. Aceita.

financiamento bancário.

ReI. 1020 - Nova Brasília - Edif. Suntlower
- Apto c/ suíte + 1 quarto. banheiro, sala de

estar/jantar, cozinha, lavanderia, garagem.
R$158.000,OO.

r

Ref. 1007 - Centro - Edit. Dianthus - Apto amplo
com suíte cl hidro + 3 quartos, 3 banheiros, sala
de estar, sala de jantar, cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, lavanderia, salão de festas,

piscina. R$290.000.00.

OPORTUNIDAOE DO MÊS

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

ReI. 0015 - Amizade - Casa de 250m" 'c/ suíte
rnaster + 2 quartos, 2 garagens. Amplo terreno

tia 3.795m2 R$ 650.000,00.

ReI. 002 - Rau - Casa com suite + quarto.
escrltõrlo, sala de estar/jantar, cozinha, sréa de

serviços. RS 195.000,00

ReI. 009 - Jaraguá Esquerdo - com suite + 3
Quartos, 2 bwcs, ampla cozinha com área de
festas, móveis sob medida - RS 330.000,00

Ref. 029 - São luíz - Casa NOVA com

sVíte cf closet + 2 quartos, 3 banheiros,
sala, cozinha, lavanderia, área de testa

R$ 280.000,00.

- ReI. 005 - Figueira -

Sobrado com suite com

closet + 2 otos, bwc
social, sala de estar e

jantar, lavado. cozinha
mobifiada, área de festas
e 2 garagens.
Acabamento de primeira
linha-
R$ 400.000,00 (Aceita
'financiamento bancário)

Ref. 2006 - Guaramirim Resid. Malibu - Terreno com. 361 ,77m2 R$ 48.000,00

Ref. 2000 - Jaraguá Esquerdo - Terreno cf371 ,00m2 cf frente de 14m. R$ 90.000,00.

ReI. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2. R$85.000�00.
ReI. 2018 - Rio Cerro 11- Terreno com 1.000,00 m2 - R$ 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.QOO,00.
ReJ. 4005 - Rio Cerro" - Chácara com) 65.000m2,

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

ReI. 2010 - Vila Lenzi - Terreno c/4.585,OOm2,
cf casa aprox. 150,OOm2 R$ 500.000,00 TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

'_;'H''', _ •• _� .• _. _._._._"_ .. __ ., _'_'_' "_"_' "_� •. __ , .• _ •. _._._. '_o '_H '_.,. . ",,,._H .. "'- __ __ ., _. ,_. " ,,_ •. _ ,,_ ,_ •. , __ __ .. , _'" ,_ _._" , .. ,_".__ " •. ,_,'_. "'H.,'''''''__ ' '_"__"'_"'__"_,, __ •• __ .. ,,�._ _ _ •.. _ _."._ " .. _. __",_ .. ,_"_,,,"__ ,_ •. ,_,.,_.__ •• __ • ''"_._._''_'' __ "_'_'H, _ •. _ H_, _."_,',, " __ ••• __"" .. " •• _, .• _ ,_ .. _ •. _. "'H. "_' _H_, ._. �� �._. __ _.'"_ _, _. '_R H'H

IIaulIIIr
Empreendimentos Imobiliários Ltda�.�

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado.

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

\

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785
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CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135-8601

'3371-2357 www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br

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

_·._"__ ,_ .... · .. �, ...._,, .. _,,_.'" .. H'·"._ .• _ .......__'''HH'''_''_ "'"_ 'H"""H_�"H'_H "." '._ ... '_. _.'HH�'HH"'HH"._.'H""'_M._.'_H_"_"_""H"_.,,'HH.""""'_H�H "H_'''__''_'H_ ""."__"'_"_."_.,,,.,,__.,,_ '''_' .. _._.... ' .. _,' .. _ •.. __ ,,_

GÔd. 244 - TERRENO com

3.334m2, 'Ilha da Figueira (em
frente a Indumak). R$ 250.000,00

Cód. 131 - CASA ALVENARIA,
Bairro Água Verde, com 16'om2, '

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.Legalizada para
.

Financiamento.

Cód. 120 - CASA ALVENARIA, Bairro
Chico de Paulo, com 130m2, Terreno

com 322m2, 3 dormitorios.
R$160.000,OO

-

Cód.'101 - CASA ALVENARIA,
Bairro Estrada Nova, com 140m2,

4 quartos. R$ 140.000,00_

Cód. 106 - ÁGUA VERDE, Casa
em alvenaria, com 169m2, Salão

de festa com Piscina, 3
dormitorios, 1 banheiro e 2 vagas

de garagem. RS 230.000,00

Cód. 125 - CASA ALVENARIA,
, Rua Bernardo Dornbusch,
Bairro Baependi, com 140m2,

Terreno com 377m2, 3
.

dormitórios. R$ 250.000,00

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

Loteamento Schwarz.
R$ 60.000,00

Cód. 109 - CASA ALVENARIA NOVA,
Lot. Corupá, Bairro Chico de Paulo,
com 70m2, 3 quartos sendo 1 suíte.

R$120.000,OO

LOCAÇÃO: .

·ILHA DA FIGUEIRA: Quitinete
com 45m2, 2 dormitorios,

próximo Igreja Nossa Senhora
Aparecida. R$ 350,00.I

, ·ILHA DA FIGUEIRA:' Quitinete
com 45m2, 2 dormitarios,

próximo MetalNox. R$ 380,00.

�\
. �,,<t:,ro

'V�'\J

BarraSul
A imobiliária da Barra

BARRA DO RIO CERRO - Terreno c/477m2 (13,58 x

35,13) 101. Girolla, Rua Camilo And(eatta - R$
60.000,00
REF.-162·V. NOVA - terreno com 6.991, 13m2 (29
x128), R$450.000,00.

,

Ref. - 329 • BARRA DO RIO CERRO -terreno c/
544m2(16x34), R$ 75.000,00.
Ref. - 391 - BARRA DO RIO CERRO - terreno c/
963,30m2 (24,70x39), R$ 75.000,00
Ref. - 397 - BARRA DO RIO CERRO - terreno com

2.170m2, Rua Clara Hanemann, Residencial
Deli'Pradi - R$ 250.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'. ApartameQto·Edifício-
-.'-

- t.
•

- Salão de Festas
.

'.
- Academia ". .

"

.. Play.ground ;'

, -

, .

- AfeêrVerde
.,,'

.,.,..;J_

-Plscina

.. ,,:

r.�,

- 2 Dormitórios'
- Sala com' 2 ambientes

,

- Sacada com Ch�rrasqueirà- ,

- Copa, Cozinha. 'Área de Serviço
- Banheiro Social, 0:1 vaga d� Garag�m.

:"-""

-, ... / ,l-'

I

localização:'
Vila B�epefldí

iI -;_

i
•

.

www.leier.imb.br-

LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS .

.Agência - Jaraguá do Sul�SC
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698
Fone: ( 47) 2107-0500- www.leier.imb.br

Agência - Joinville-SC
_ RuaOtto Boehm, 338· Fone: (47) 3025-2080

www.base.imb.br
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3371-1500
vendas@chaleimobiliaria.com.br

Rua Reinaldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul'

,

IMOVEIS'

'APENAS UMA UNIDADE!

Rua José Ersching, lateral da Av.

Marechal Deodoro da Fonseca,
Centro.

Apartamento TIPO com suíte e

dormitório amplo reversível (pode
ser transformado em dois

dormitórios), bwc social, sala de

estar/jantar, cozinha, área 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).

•

••

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 doisdormitórios,
bwc·socia�if$alçt.de estar/jantar, "ç�ºíinha, área
de serviço, 'saêâda com churrasqueira e uma·

vagá de garagem, com áreas' de 119,29m2
.

total e 76,06m2 privativo - R$ 112.665,96
dividido em 22 Parcelas - (CUSTO ESTIMADO '

pelo Condomínio sem Acabamento)."

Rua Arthur Gumz, esquina com RuÇt José
Marangoni, Vila Nova. 'f

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 Cóndomínio sem Acabamento).

Apartamentos TIPO 02 com dois dormitórios, bwc _

soclal, sala de estar/jantar, cozinha, área de '::':

serviço, sacada com churrasqueira e duas vagas de
garagem, com áreas de 120,95m2 total e 75,00m2
privativo - R$ 102.232,02 divIdido em 24 Parcelas
- (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem
Acabamento).

o CORREIO DO POVO IIFIM·DE·SEMANA,30/31 DE JANEIRO DE 2010

Construção
pelo Sistema

de Condomínio
Fechado a

Preço de Custo
- Não é

Incorporação'

�
I
}I
I
Ir
,

I

,
,

ENTREGA EM 2010 !

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

Apartamento TIPO 01 com 1 dormitório (suíte), kitchen, área de

serviço, estar/jantar e uma vaga de garagem (segunda vaga
opcional), com áreas estímàdas de 75m2 total-e 40,75m2

'-'''.'-, :_ .....�Hlr,;",
privativo - R$ 85.932,7? - (CUSTO ESTIMADO pel'ô'�Oh�QQ)�

.

sem Acabamento).

Apartamento TIPO 02 com 1 dormitório (suíte), kitchen, ârea 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).

I
J
I
1

1
)
I
J
J

- J
\
i

\
Rua 181- Emil Burow esquina com a Rua 459 - Severino dos

Santos Júnior, ao lado do nO 272, Centro.

Apartamento TIPO PENTHOUSE com Suíte Maste'r, Closet e .

Varanda; Surte 2 com Sacada (ou Dormitório 2 com Sacada e Bwc
Social); Dormitório 3 com Varamda.; I-Íome::.theater com.varanda (ou
Dormitório 4 com Varanda); Lavabo; Hall Social; líving (Salas de "t

Estar e Jantar); Cozinha e Área de Serviço; Sacada com

Churrasqueira e duas vagas de estacion.amento, com áreas
estimadas de 270,00m2 total e 149,00m2 privativo - R$'
265.437,00 (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem'
Acabamento), sendo a parcela 01/30 em 15/01/2010.
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o ,EDIFíCIO
Área total construída: 3.689,6&m2
06 pavimentos
06 apartamentos por andar
Portão e porteiro elétrônicQs
Medidores de água lndivrduaís

<

Ár�a 'de lazer
/

Elevador com, tesg�te'aut�m�!iC9}
Em caso de, falta de�energía ".:

.

elétrica, o elevadOr. irá aútomªtíp�
o andar mais próximo�;e abrirá: suas;J)Q
possibilitando â.sàída 'de,tQdôs:"/Í

"

.'
- .,;. . •..

' >::; ,,:";' ./;::: ':::':".,.. ::::::.:::�: ):.

APARTAMENtoS:::
.

01 vaga de gáragêm ,.

Salapara dois ambient'es
Sacada com churraSqueira; ii:, \1

Dozínha
." ': ',,' ..

'

'. ..., , ii 'i'�

Áma:de $erovi,ço
02 dormitórios

.

Banheiro
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IMOVEIS
"

INVISTA JÁ NO SEU FUTURO!

};�
- Edifício com elevador e salão de festas
- Apartamentos de 1 ou 2 dormitórios'
- Sala de estar e jantar
- Sacada com churrasqueira
- Cozinha e 'área de serviço
- Garagem 'H

- Financiamento direto com a-construtoras- " -, ;�,.';,' ',:

. UTILIZE SEU FG'TSlf!
..

�>
fi'.'

�Ik'::,,#' ,:��,;�,
t'

:/::.,
..

"�. ..,...;

JIpartamentos
apartir de

PLANTÃO
DE. .;HHJAS NC; t.oCAl

,

", ,< �"{,�
,'.;"-x,; c{; -n'

.
;';.--:; 1",

'--I,
,1,'

ExecuçãO�: �
.

SOLIDE
E;;;�preendiment'�5

. Vendàs Exclusivas: Pla.ot§o:

47 3055-007,3 I 479973-$020

.Ri'I� M��iti· fn�mo�'II '�$f .. �':i 40 ... Q:�.t1'41-

Ja.f'�gft d@ Sul �. se '"'�il�n@q��;f@j�..�.t
.' WWw..ep31JS06..com.b«

•••• ••••••••, ·...., ·•· ••
· ·." , ••• , •••w•••w•• " w• ...-. ••••••

·

• .v.,"'••.· .••u."••••· •• ·"" ·
•• �••. ·.w

· • ,"'"',
• · , •• u · �

· ·." � .• w
· ·., •• ,., •• � •• � ••••� ' , � "."'.v � " .. "" N••� ••

· · «N.· W.·.""', � ,- ..-.'" �.� • ....,..·."' ·h .. .w.W"' ·."" · " ••• .M. • .-"',.-.w , "., .., ',;.,", "',_ "" �, •••'" ·."".. , • ..w."" · w ••� ".·..".·.·•• ·.·.-.w."., w.· · ·.v ' , •• , •• , •.••.•" ·

.. N,•••� .. .v -.w w •• , ,.""'''' .., ..

\

� ..
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3371·5544 VENDAS

I

I
I
\

1
I

i
)
\

I
I

I
\
1
I
I

-

1
)
)
r

Rua Barão do Rio Branco, 373

8431-1122 - Rejane
PLANTÃO: 9635-4000 - Jorge

9905-0699 - Kell

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

.

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
.www.atlantaimoveis.com

\-"��.'--"".
.

{{!l1t )(t;'tl� Niié· IKf;.)I(l J;)U/Jf('l'$'.,. e,

Q�__
Suite,.. 02 Oonnitórios

1
I
I
J
I

: I
.)

I
I
J
I

Sala de Estar e Jantar

Sacada com churrasqueira
Cozinha

'Área de Serviço
,

Bwcsocial

Ref: 2272· Residencial
Aquarela - Nova Brasili
Apto nO 301 (fundos)
com 1 suite, 2 dorm.,
bwc social, sala de
estar, sala de jantar,
cozínna, lavanderia,
sacada cl chur.a; 1 vag.
de ga�agem.
R$ 17fLtroO.00

I
.

)
\

I
1
I

1
I

1
I
I

Ref: 1531 - Casa
o Geminada Amiúde
2 Geminados c/3
andares. 1 suite,
.3 dorm., bW,C social,
COPíl, cozinha, área

.

de serviço, chur., 1
vaga de garagem.
R$ 235.000,00 cada

Ref: 2391 - Residencial
Atlanta _.Centro - Apto nO
301 (frente), com 2
dormitórios,

.

bwc social mobiliado,
sala de estar e jantar,
sacada c/ chur., cozinha
rnonüíada, área de
serviço, 1 vaga de .

garagem. R$ 155.000,00

ReI: 1580 - Casa
Vila Rau
lot. Grutzmacher
Casa cl 1 suíte, 2
dormitórios, bwc
social, sala,
cozinha mob., área
de serviço, 2
vagas de garagem.

- 'R$ 205.000,00

Ref: 2382 - Residencial Toronto
- Centro - Apart;lmento com 1
suíte com clos'etmobiliado Ritf: 23-28 - Residencial Nova York - Centro
(reversível) �:s,�ada, 1 Faze Final de Acabamento.
dormitório, 'bwê sócial
mobiliiÍdo, colinha mobiliada, : o

�partamentos em fase final de acabamento

sala de TV, sala de jantar, comt suíte, 2 dormitórios, bwc sóclal, sala de
sacada com churrasqueira,

. estar e jantar, sacada com churrasqueira,
terraço,1 vaga de garagem...

'

cozlnha-àrea de. serviço, garagem..

R$ 328.000,Oq�;{· /
. 'R$159.000;OO

�------------------�'��------�����-

Ref: 1591 • Sobra_do COMERCIAl- Vila
lalau

Piso Superior: 1 suite, 4 dormitórios, 2
cozinha, bwc social, sala de TV. Piso lriferior:

Sala comercial + sala, garagem, bwc.
R$ 520.000,00

.

Ref: 2309 • Resld.

Aspen ::'tiIa Nova

Aptos em construção cl
.

.
1 suite, 2 quartos, sala

': de estar e jantar com
sacada e churrasqueira,

\ cozinha, área de

serviço, bwc social, 2
vagas de garagem.
R$169.000,OO

Ref: 2376 - Residencial Dona Alvina - Jaragua
Esquerda - Apartamento com 1 suite, 1 dormitório,
bwc social mobiliado, sala de estar e jantar, sacada

.

com churrasqueira, cozinha mobiliada, área de serviço .

com sacada, 1 vaga de garagem. ENTRADA + FGTS
+ FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RS 160.000,00

ReI: 2249-
Residencial Don

·

Caliel - Celltr.a: ."(:� �,-,
· Apartarriéri�[Í1° .lO:f.

·

�(FrenteYcom·.1 �iié;; .,

2 quartos, bWc .

social, sala de estar,
sala de jantar
com sacada e

churrasqueira,
cozinha, lavanderia,
2 vagas de g,ara�em.
RS H6.p50,00 ' ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

IMOVEIS

51 garantía de um bom neqscio.
Segurança, confiança e [eiicidade é nosso compromisso.

Concretíze seu sonho

*1 suíte + 2 quartos;
Sacada com churrasqueira;

. Porcelanato;

JOÃO PESSOA - 2 casas - Todas com 2 quartos,
sala, cozinha e wc vaga de garagem para 01 carro.

Salão de festas coberto com churrasqueira.

Terreno na Barra do Rio Cerro localizado na rua

placi do Satler, com 699m2

CENTRO - apartamento com 1suite+2quartos
prep. para split, ampla cozinha sacada
c/churrasqueira.

r

Area de festas com piscina;
Hall de entrada decorado;

2a vaga de

garagem opcional;

AMIZADE - 1 suite com espera para Banheira +

sacada, 2 quartos, garagem para 2 carros coberta
área de festas para a piscina em vidro temperado
sala de jantar, sala de leitura, sala de estar, sala de

.

visita com lareira + lavabo, cozinha, área de serviço,
quarto de empregada

--------------------------------------------�--------------------------_-------------------

I
1

.1

I . II
I II
II C,]:fICO DE PAULO -1 suíte + 21 FLAT - TODO MOBILIADO, suite
quartos, ou 2 quartos, sacada c] I commezanino, sala de estar e

churrasqueira, garagem 1 jantar, Todos serviços de um flat.

CENTRO - 2 quartos, sala de
estar; sala de jantar com sacada

e churrasqueira; cozinha.

JARAGUA 99-2 quartos, sacada
cl churrasqueira ou sem sacada,
área de festas, vaga de garagem.

CZERN1EWICZ - 2 quartos,
sacada com churrasqueira,

01 vaga de garagem.

JARAGUÁ ESQUERDO - 3

quartos {sendo 1 suite), área
de serviço, garagem.

CENTRO· 3 quartos (1 suíte)
ou 2 quartos, sacada com
churrasqueira, garagem.

V1LA J

NOVA
3 quartos
(1 suite),
sacada
com

RIOMOLHA· 2 quartos, sala de
estar e jantar, Wc social, sacada
com churrasqueira, lavanderia.

NOVA BRASíLIA· Suíte + 2 quartos,
Área de serviço com sacada, sacada

ampla com churrasqueira.

--

j .-.
rLHA DA FIGUElRA - 1 suite +

1 quarto, ampla sacada com

churrasqueira vaga de garagem.

BAEPENDI- 2 quartos (com ou

sem suite); Ampla sacada com

churrasqueira, Cozinha.
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.

Ref 3633 • Chico de Paulo - Apto 2 Dormit
+ sala c/churrasq. Entrada R$ 15.000,00

+ Saldo Fínanc.

.

COMPRA .. VENQE - ADMINISTRA

Fone/Fax: (47) 3370,..OiOO
I M·O 8 I L I Ã R I A

MANN
www.hnoveisernjaraqua.córn.br

.

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

CASAS
Ref'. 3161 • Casa de made1t:a - Tifa Mar�iils - 3 dormitórios, i bwc. garagem,

.

demais dependências R$ 78.000,00
ReJ. 3641-EstradaNova Casa3ctonn. RSSO.DUe,aO
Ref3141 ,Estrada 1l()1Ia • Casa;3dormi! R$ 93.000,00
Ref. 3671 • Jaraguá 98 • RS gMOO I00

Ref 3101 • Vila Lalau •

Apto Suite + dormit
R$100.046,54 R$119.000,OO

" ...... ...._"�_ _..,,, ....,�,...........ll,_�_, ...... , ..... ,�,,_.�, ............,._. "" ... �,""�" ....."_",_''__-''''�'""H'',_',__','_'''"-''_�'_,,_",H,,,,,'

Ref 2304 - Agua verde
Apto '2 Dormit. + sacada
cl churrasq. Entrada de

R$20.000,OO +

Pare. + Saldo Financ.

.

Ref. 3251 • Apto, centro -

.

2 dormitórios, demais
dep., área de testas e

piscina. RS 144.000,00
.. _._.. "_•. _--_._.""-.._._._._,,-_ .. ,,,, _ .. ,.,,_._._ __.._._,,_ .. - -._,-,.

3370·11221
.I'

IMOVEIS

"
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Mar)na Frutuoso

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimoveis.com.br
Ofertas válidas até a data de 02/02/10

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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R4051 Terrenos em

Schroeder apartir de
R$ 40.000,00
Aceito Financiamento
pela Caixa., "MINHA
CASA MINHA VIDA"
APROVEITE ÚLTIMAS
UNIDADES - VENDAS
EXCLUSIVAS

Terreno em

Guaramirim
a partir de

R$ 33.000,00
R1089 Amizade R$190.000,OO 16.000m2 R$130.000,OO R2044 Ed.Jaragua pode ser financiado.

li ! '""
'-. I lfHiiJfiIjí/I;! iiiiiilfllii'

---

CONSULTE OUTRAS OPÇÕES DE TERRENOS, CHÁCARAS, SíTIOS NA REGIÃO!

,
,

DEU.
PRADI
IMÓVEIS

Rua João Januárío Ayroso, 2633 - sl.Ol - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM DAS BROMÉLIAS

BAIRRO: BARRA. - PROX. SUPERMERCADO BREITHAUPT.

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

ESTE VALOR ESTA INCLUIDO: TERRENO + CASA + TODA A

DOCUMENTAÇÃOP/FINANCIAMENTO NA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL

www.schellercorretordeimoveis.com.br

JOÃO PESSOA - Loteamento Marajoara
- RESIDENCIAL VILLAGE - Aptos. cf
dois dormitórios, bwc, sala, cozinha,
lavanderia, sacada cf churrasqueira e

uma vaga de garagem. R$ 95.000,00..

VILA LENZI - Apartamentos .cem suíte mais
um dormitório. Valor R$113.000,00.

Apartamentos com dois dormitório. Valor R$
106.000,00. Entrega prevista para 09/2010.

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

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

I festas, garagem pi dois carros e

) despensa. R$ 417.000,00.
. ---- ..._._--_......._------

AMIZADE -

RESIDENCIAL
WI JULIANA - Apto.

nO 403 - Suíte mais
dois dormitórios"
sala de estar e janta,

I
bwc solal, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueria
e uma vaga de

garagem.
R$152.000,OO

AMIZADE - LOTEAMENTO
ITACOLOMIII - Casa pronta para

morar com suíte mais dois
dormitórios, bwc social, sala estar
e jantar, cozinha, lavanderia, área
de festas com lavabo, garagem .

para dois carros. R$ 295.000,00.

, JARAGUÁ ESQUERDO· Casa com suite mais
03 dormitórios, bwc social, sala de jantar e
estar, cozinha, lavanderia. Churrasqueira,

lavabo e garagem nos fundos. Metragem da
casa: 193.00m2 Metragem do

terreno:409,50m2 R$ 320.000,00 .

--_._----'
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* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Financiamentos

CA,t'-'A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu credito junto a CAIXA

WS Imóveis agora com

consultoria HabitacionaUí----..__
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal,_""""

www.imobUiariaws.com.brlvendas@imobiUariaws.com.br
Rua:' Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirlm

I

(47) 3373-3404 I 3373 ..0066 Anúncios com validade de 5 dias apôs a veiculaçào,

,

'
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ReI. JD2186 - Saint Moritz - Aptos novos no bairro Vila
Nova, 1 suite + 2 quartos, COZo sob medida, sacda cl
churras., 2 vagas garagem, elevador, salão testa,
playground. Vaiar: R$1.200,00.
ReI. JD2387 - Centro - Ed. Aquamarine - Apto cf 02
quartos, demais dependências - Vaiar: -R$ 680,00.
Ref.: JD2454 - Cantenarío - Apto com 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem ...

Valor R$ 560,00.
ReI.: JD2285 - Nova Brasília - Casa comercial com 02

quartos, demais dependências. Frente com 50m2.
ValorR$1.00Q,QO. . I
ReI.: JD 2441 - Vila Nova - Apartamento com 03
quartos, sendo 01 sufte, sala, cozinha, sacada com

churrasqueira, área de serviço, 02 banheiros,
garagem ... ValorR$900,00,
Ref.: JD 2439 - Czerniewicz - Apartamento com 02

quartos, sala, cozinham, 01 banheiro, garagem, demais !dependencias. V.alorR$ 600,00.
l ReI.: JO 2400 - Vila Rau - Apartamento com 02

.' quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, demais

dependencias. Valor R$ 630,00.
·Ref.: JD2482 - Centro - Ed. Garden Flowers - Apto jcom Surte + 02 quartos, sala com sacada e i
churrasqueira, cozinha, banheiro, área de serviço, box
e garagem para 02 carros. Vaiar: R$1.400,00
Ref.: JD2468 - Vila Nova - Ed. Porto Seguro -

Apartamento com 01 suite(com closet) + 01 quarto,
cozinha mobiliada, sala, banbeiro. lavanderia e

garagem com 02 vagas. Valor: R$1.000,00
ReI.: JD2467 - Czerniewicz - Saint Sebastian FiaI -

Apartamento tipo FLAT no Sait Sebastian. Hotel com
eievador, piscina, sauna, academia e restaurante.
Valor: R$ 820,00.

.

ReI.: JD2481- Nereu Ramos (prox, Gráfica Avenida) -

Galpão aberto com aprox. 150m2. Terreno com

escritório. Área total com 3.000m2. Valor: R$
2.200,00.

'

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

ESTRADA NOVA - Vende-se,
prox. a Unerj, alv., laje, 4 qts,
2 bwc, garagem 3 carros, R$
150.000,00. Aceita casa de
menor valor. Tr. 91375573 I
33716069 - Creci 11831

m2, R$ 70.000,00. Tr. 3275-
0560.

frente pi o mar, 300m2, R$
150.000,00. Tr. 8814640�

BARRA DO RIO CERRO -

.

Vende-se, rua Bertha Weege,
5.621 m2. Tr. 33760632

BARRA DO RIO CERROI
PRAIAS - Troca-se, terre
no na Barra do Rio Cerro
por meia água na praia. Tr.
33709217 OU 99895750

GROTA· FUNDA -Vende-se,
140 mil m2, regularizado. Tr.
·33791119

ILHA DA -FIGUEIRA - Vende
se, 450,00m2, R$ 80.000,00.
Tr. 3370-6370 19965-9934 I
9975-2943.

ILHA DA FIGUEIRA - Vendê
se, 15x30 = 450m2, Rua Ri
cardo Karssner, asfaltada. Tr.
99695540

JGUA/SCHROEDER - Com
pra-se, . acima de 3.000m2.
Tr.33714008 I 88026635

MASSARANDUBA - 'Vende
se, 10.000m2. Tr: 3379-
1119.

.

PiÇARRAS - Vende-se, 120
m2, R$ 70.000,00. Tr. 3275-
0560.

PiÇARRAS - Vende-se, pró
ximo ao fórum. Troca-se por

. imóvel em Jaraguá do Sul. R$
95.000,00. Tr: 9975-3092.

PiÇARRAS - Vende-se, 3
quadras da praia, 576m2, Rua
das Figueiras, atrás do Can
deias, R$ 80.000,00. Aceita
negociação. Tr. 8402 8775

PiÇARRAS - Vende-se, beira
mar, 325m2, Rua das Orquí
deas 3 lote, R$ 100.000,00.
Aceita negociação. Tr. 8402
8775

.

ou 8401-4000

COMPRA-SE - Apto até R$
95.000,00 à vista, de prefe
rência próximo ao Angeloni.
Tr: 9993-4100.

RAU - Vende-se, mista,
3 qts, com escritura, R$
55.000,00 .. Tr. 33716069
CRECI11831

ITAJUBA - Vende-se, 2 qts,
mobiliado, R$ 120.000,00.
Tr. 33707881 I 33761315 I
99056588 cl Leonel

JGUÁ/ CURITIBA. - Troca
se ou vende, apto. pequeno
em Jaraguá do Sul por outro
no Centro de Curitiba. Tr.
33764587

MEIA PRAIA ITAPEMA'
Vende-se, 165,34 m2 , heli
porto, 2 vagas garagem. R$
600.000,00. Tr: 8408-8157
ou 8408-8159.

SANTO ANTONIO - Vende
se, Joinville, alv. R$ 40
000,00, aceito carro no ne

gócio. Tr: 3372-1617 .

.

ITAJUBA - Vende-se, nova,
alv.. Tr. 91434423

JARAGUÁ 84 - Vende-se,
385m2, 2 qtos, sala conju
gada cl a cozinha. R$ 50
OOO,OO.á combinar. Tr: 3273-,
7195.

CASAS

• APARTAMENTOSAMIZADE - Vende-se, al- .

venaria, área de 200m2,
semi-mobiliada, terr. 450m2,
liberada pi financiamento
bancário. Prox, ao' posto'
novo. Tr: 8843-5751.

AMIZADE - Vende-se, 3 qtos,
cl garagem. Tr: 3276-3321.

RAU - Vende-se, comercial,
507m2, fundos do Merca
do Brasão, Rua Afonso Ni
coluzzi. R$ 170.000,00. Tr,
99757708

SÃO LUIS - Vende-se,
351,64m2, R$ 90.000,00. Tr.
3370-6370 ou 9965-9934 ou
9975-2943

SANTO ANTONIO - Vende-se,
prox. ao coléqlo. cl água, 1U2
e esgoto, rua asfaltada, R$
7.500,00 de entrada + par
celas de um salário mínimo.
Tr. 33716069

TIFA SCHUBERT - Vende-se,.
prox. ao Clube dos Viajan
tes, 480m2,· R$ 25.0000. Tr.
33716069

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

ARMAÇÃO/�ENHA - Vende- esquina, murada, 2 qts +
se, 130 m2 fica a 200 metros :

l' suite, garagem dois car-.
da praia. Tr: 9953-5627

.

.' ros, prox, a Malwee, R$
190.000,00. Tr. 99025885

CENTRO - Vende-se, ed. Ma
ximum Center, 1 suite, 2qtos
, gar.,salão de festas, eleva
dor, 2° andar, sacada fechada
com sistema reike,que pode
ser aberta totalmente qdo
quiser, todo mobiliado com

móveis sob medida. R$270
.000,00, aceito financiamen
to. Tr: 3055-2094 ou 9117-
8754.

• TERRENOS
BARRA DO "RIO CERRO -

vende-se; 2 suítes, 1 mas

ter, cozinha planejada, lav..
sacada, gar., área consnu
ída 200m2, terr. 400 m2. Tr:
96'09-5924.

JOÃO PESSOA - Vende
'se, 3 qts, R$ 70.000,00. Tr.
32732356 184651737

AMIZADE - Vende-se, ou
troca por casa, 60m2• Tr.
33745520

NAVEGANTES- - Compra-se.
Tr: 3275-3736.

NOVA BRASILlA - Vende-se,
728m2. CI galpão, prox. ao

calçadão. R$ 270.000,00
nego Tr: 9137-5573 Creci
11831.

AVAl - Vende-se, 360m2,
pronto pi construir, legali
zado, aceita financiamento
bancário, R$ 45.000,00. Tr.
9183-8081

BARRA VELHA - Vende
se, terreno no tabuleiro,

PiÇARRAS - Vende-se, prox
ao fórum, ou troca-se por .

imóvel em Jaraguá do Sul. Tr:
9975-3090 ou 3371-1243 cl
César.

CENTRO - Vende-se, Ed.

Menegotti, 2 qts + dep.
Empregada, bwc privativo,
R$ 130.000,DO, aceita car

ro e/ou imóvel em Jaraguá I
Praias I Itajaí. Tr. 3248-4258

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se, prox. ao super
mercado Brasão, mista, 2
qto. R$ 28.700,00 à vista. Tr:
9137-5573. CREC111831. PiÇARRAS -Vende-se, 120
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.

MEGANE - Vende-se, 01, se-' bag duplo, pode ser financia-
dan, compl., cinza. Tr: 8433- do. R$ 18.500,00. Tr: 9975-
0088. 0078 .:

CIVIC LX -, Vende-se,
05, preto, revisado, R$
33.000,00.Tr. 9975-1177

MEGANE - Vende-se, Gran
tur 08, completo, revisado
com 40.000km. Tr: 9186-
5783.

PEUGEOT 206 - Vende-se,
07, SW Flex, compl, único
dono, H$ 28.800,00. Tr:
9918-0000

FIT - Vende-se, 05,1.4, LXL,
automatico, R$ 30.000,00.
Tr 99180000

. MEGANE RETH - Vende
se, 01, 2° dono, completo,
pneus novos. Tr. 99479765

PEUGEOT 207 - Vende-se,
08/09, hb, xs, 1.6, prata,
·10.000km, prata, completo,
R$ 36.500,00. Tr. 9137-9050

HONDA FIT - Vende-se,
08, Flex, R$ 33.000,00 .Tr.
32730775

PAJERO SPORT - Vende
se, 02, disel, 2.8, comple
ta, 4x4; R$ 48.000,00. Tr.
91151154

MERCEDES BENZ L1214-
VENDE-SE, 94, C/ BAÚ,

.

BRANCO. TR. 9979-6850 /
3371-6368

10 dono. Tr: 3376-5122.SCENIC - Vende-se, 06,
Privilege, R$ 35.000,00. Tr.
99623664

JEEP - Vende-se, 61, ga
solina, 4x4, reduzido, R$
18.000,00. Tr. 33740649

PEUGEOT - Vende-se; 02,
4 portas, praa, AR, OH, VE,
TE, air bag duplo, pode ser

financiado. R$ 18.500,00. Tr:
9975-0078.

TROLLER - Vende-se, 03,
T4, Verrm., diesel, 4x4, AR, .

VE, OH, TE, banco de couro,
compl., original. 53000 km.
Tr: 8424-8381.

SCENIC - Vende-se, 07/08,
1.6, 16v, Expression, prata,
completo, R$ 43.500,00. Tr.
9137-9050

JEEP - Vende-se, 61, 6 ci
lindros, 4x4, 3 marchas, R$
18.000,00. Tr. 99623664

PICASSO - Vende-se, 02,
exclusive, AR, banco de cou
ro, compl., ótimo estado.. R$
24 500,00 . Tr: 8862-0017.

.

SCANIA 112H- V.ENDE-SE,
83. TR 33707144

VAN FURGAO - Vende-se,
03, Mercedes Benz Sprin
ter 311 COi, 4 portas, die
sel, IPVA 2009 pago, R$
52.000,00. Tr. 47 8443-
3999 ou 3376- 1996.

• PEUGEOT
• OUTROS

TOVOTA - Vende-se ou tro
.

ca-se, 04, HILUX, 3:0, tur
bo, 4x4, preta, gabine dupla,
couro,

.

compl. 58.000KM.

JEEP - Vende-se, 70, equi
pado, R$ 10.000,00. Tr.
99340003

.

PEUGEOT· 206 - Vende-se,
02, prata, AR. OH, VE, TE, Air

C LX - Vende-se, 05, preto,
revisado, R$ 33.000,00.Tr.
9975-1177

L 209 - Vende-se, 04, com
pleta, GLS. Tr. 91217230

vw 8150 - VENDE-SE, 01,
C/BAÚ, BRANCO. TR.9979-
6850 / 3371 ..6368
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:, NOVA BRASíLIA

COO·261 - Excelente apartamento, com
acabamento em gesso, suite + 1

dormitório, 2 bwc, semi-mobiliado, hall
decorado, 2 vagas de garagem,

churrasqueira na sacada. R$165.000,00

CENTRO

COO·428 - Excelente apartamento,
novo, semi-mobiliado, com 3

dormitórios sendo 1 suite, sala de estar
e jantar, cozinha. lavanderia, sacada
com churrasqueira, terraço e 2 vagas

de garagem.
'

,

VILA NOVA

COO-340 - Ed. Santa Catarina,
suíte mais 2 quartos, bwc, 1 vaga
de garagem. Ótima localização.

R$178.500,00

COO-350 - Prédio pequeno com

apenas 3 andares, sacada grande,
1 vaga de garagem, sol da manhã.

R$140.000,OO
TRES RIOS DO SU'g

COO-268 - Casa nova em ótima
localização, toda murada em rua •

asfaltada, com 3 dormitórios, sala •

de estar e jantar, cozinha e
'

banheiro, lavanderia,
churrasqueira e garagem

CENTRO

COO 276 - Casa bem ampla,
ótima localização, 1 suite mais 2
dormitórios, 2 bwc, 4 vagas de
garagem. (pode ser financiada).

R$325.000,00

, ,

•

COO-336 - Excelente apartamento
• semi-mobiliado com 2 dormitórios,

1 suite (com hidro e closet), sala
· de estar e jantar ampla, sacada e 2

vagas de garagem.

COO-420 - Excelente casa semi
nova com 'estrutura para dois pisos
com acabamento em porcelanato e

laminado de madeira, 2 dormitórios
sala de estar e jantar, banheiro,

,

cozinha e lavanderia.

BAEPENDf

COO-34l - casa de 'alvenaria cl
suite mais 4 dormitórios, duas
salas, copa-cozinha, área de

serviço e duas vagas de garagem.
Possui área de festas cl chur.a e

depósito. R$480.000,OO

COO. '325 - Ed. Garden Flowers, apto cí •

ótimo acabamento, piso porcelanato,
gesso, semi mobiliado, com cozinha,
área 'de serviço, oanneros'e sacada.
Prédio com sauna. home theater,
academia, sala de jogos, piscina e

amplo salão de festas, 2 vagas de
garagem mais depósito. R$340.000,00

.

BAEPENDf

COO-347 - Casa de alvenaria, cl
suite mais 4 dormitórios, duas

· salas, copa-cozinha, área de
• serviço e duas vagas de garagem.

Possui área de festas cl chur. e
depósito. R$480.000,OO

COO·380 - Otimo terreno
residencial, todo murado com

portão, local bem tranquilo, rua
com calçamento. Tem uma casa

pequena de madeira com 2

quartos.

CENTRO

Apartamentos novos
suite + 2 quartos

com 105m2 - R$179.000,00
com 120m2 - R$189.000,OO

VILALALAU

(,i\" '

COD-326 - Sala de estar, tv. jantar, coz,
escritório, lavabo, bwc social, área de

serviço com dep. empreg., área de '

festas, gar. piB carros. Andar superior:
suite. 2 quartos, 1 bwc, 1 sala, 2

sacadas c/vista da cidade. Fica mobilia
da cozinha, suite e eloset, bwc e área de

, ',' ',' !e.�t�?. R.��!�:��.º,ºº

Apt'ii'iõC':'ííá'ÍlÍliilaiau * 1 dormi
dormitórios * 1 dormitório mais suite
* Sala/cozinha integradas, bwc, área de
serviço, sacada cf chur. * 1 vaga de

garagem Próximo rua da AMA .

Entrada+parll.o direto cl a construtora
e Financiamento Habitacional

A partir de R$ 95.000,00

TRES mos DO SUL

COO 425' - Excelente para
investimento, já com 2 casas

, alugadas, possibilidade para
construir mais 2 ou 3 imóveis no

terreno. R$185.000,00

COO 392 - a partir de R$ 79.000,00,
Resld. Saint German

apartamento com: • 1 dormito,rio • 2
dormitorios • 1 dormitaria mais sulte •
Sala e cozinhas integradas • Area de

serviço • Sacado com churrasqueira • 1
vaga de garagem coberta

'

VILA RAU

coo 306 - Excelente apto com
, mobilía, cozinha, área de serviço,
•

banheiro e 2 quartos, sara de estar
e jantar com textura. Muito
conservado. R$140.000,OO

VILA lENZI

COD-202 - Prédio c/piscina, espaço
gourmet/fitness, playground, elev
sociaVserviço, portão e porteiro

· eletrÔnico. Suite + 2 dormitórios,
sacada c/churrasqueira, 2 vgs garagem
• R$198.000,OO. ENTREGA ABRIU201 O.

COO-184 - Casa cl 4 quartos sendo
1 surre; 3bwc, cozinha mobiliada,
banheira hidromassagem, piscina,
sala de estar e de jantar, área de

serviço, área de festas cl chur., 2
vagas de garagem.

. COO-312 - Casa com 1. suite mais
2 dormitórios, 1 bwc, 2 vagas de
garagem. excelente área 'nos

'

fundos para construir.
R$195.000,OO

COO-324 - Casa com 3
dormitórios, 1 bwc, duas vagas
de garagem, sala, cozinha, área
de serviço (pOde ser financiado).

, R$165.000,OO

CHICO DE PAULO LOT. PALMEIRAS
. .

JARAGUÂ ,E'SOUERO

COO-248 - CHICO DE PAULO -

, CASA NOVA, excelente
• acabamento, com 3 dormitórios e
• 2 banheiros, sala de estar e jantar, :
.

cozinha e lavanderia, garagem
.

para 2 carros e edícula com

churrasqueira. R$180.000,OO.

COO·453 - Sobrado com área,
construída de 220m2-, suite + 2
dormitórios, área de festas, 2
vagas de gar.agem. Ótimo

acabamento.

JARAGUÂ eSQUERDO CENTRO

, -,-

COO-277 - Casa com sala
comercial na frente, ampla suite
+ 2dormitórios, salão de festas,
piscina, garagem ampla para 4

carros. R$350.000;OO

COO·291 - Excelente casa para
clínica, ponto comercial, 1 suite +

2 dormitórios, Cozinha sob
rnedlda, porcelanato na sala, bem

,

conservada.

coo 439 - Casa alto padrão no

Cha,mpagnat, 3 sutes-c/ móveis
embutidos, sala em 3 ambientes,
lavabo, cozinha e aréa de serviço
mobiliadas, área de festas com

, piscina, garagem 2 carros.
'R$ 650.000,00

COO 437 - OPORTUNIDADE
IMPERDíVEL - çasa mista em

• excelente localização, terreno
347m2, casa 83;Om2 -

R$11'5.000,OO

'" Apto de 4, 3 e 2'dormitórios mais
,coberturas planas,
.. Área do terreno: 35.000ml
.. Acesso a vias duplicadas
.. Mais de 30 opções de lazer: Coniunto de
piscinas, bar molhado, espaço gourmet,
salão de tesías, fitness, espaço �ids, sala

,

de jogos, pista de caminhada e muito mais.

BAEPEND' VltAtENZI

: COD-482 - Apto semi mobiliado, com
,

2 dormitórios, sala de estar e jantar,
• sacada com Churrasqueira, cozinha,

lavanderia e 1 vaga de garagem.

COD-190 - Condomínio
fechado Moradas da Vila,
Sobrado, 3 quartos, 2

banheiros, murado, portão
eletrônico, acesso de pedestre

e área de festas.
, R$139.000,00

VENDE"SE • ALUGA-SE
COD-339 - Excelente imóvel

comercial, pronto para locação. Em
frente ao terminal, 3 salas térreas, 2°

andar apto c/ampla varanda
Estacionamento para 20 carros.

.

.'
"

LOCACÃO
'

" " '" . .. \ " \. \ \ , ,,'" � �, , ,

RESIDENCIAIS
CASAS

,

o FIRENZE - casa de 2 quartos, sala, banheiro, cozinha, quintal grande, RS580,OO.
o COO-444 - CZERNIEWICZ (próximo PAMA) - excelente casa com sala de estar, sala de jantar,
1 suite + 2 dormitórios, bwc social, cozinha, lavanderia, quintal, jardim, garagem. Aluguel
R$780,OO.
APARTAMENTOS
• COO 409 - VILA NOVA - MOBILIADO. Excelente apartamento com sala, 2 dormitórios,
banheiro. cozinha, iavanderia, garagem. R$850,00.
• VILA LENZI- Excelente apartamento 1a locação, sala, suite + 1 quarto, banheiro social,
sacada com churrasqueira, vaga de garagem coberta. R$600,OO
• COO-430 - CE'NJRO - TODO MpBIU�D6 - p��leNe dl}artamento com sala, 2 quartos, '

• COO 410 - CENTRO - Av. Marechal Deodoro da Fonseca esquina cf Marina Frutuoso. Exoelente

imóvel cornercial dividida em 5 salas cl 2 banheiros, cozinha e despensa, estacionamento.

R$3.500,OO.
• COO 404 - CENTRO - próximo TERMINAL RODOVIÁRIO. Excelente imóvel comercial com

aproximadamente 400m2 divididos em fi salas com 3 banheiros, ampla varanda na frente e nos fundos,
cozinha e despensa, Possibilidade anexar ao alugue! estacionamento para aproximadamente 20

carros no local. R$4.500.00 .

TERRENOS
o COO 415 - BARRA DO RIO CERRO - Terreno 612m2 de esquina, R$1.400,OO.
• CENTRO - próximo ao BESC, 800m2-valor RS1.1 00,00 .

GALPÃO
°GALPÁaNO CENTRO - Ru-q Marirta Frutuos01 3ºom'-.lf$1.�OG�

banheiro, cozinha, lavanderia, garagem. Aluguel RS1.1 00,00:
• COO-435 - VILA LENZI- excelente apartamento ia locação, com 2 quartos, banheiro. cozinha,
lavanderia, garagem. Aluguel R$460,OO.

�ºM�JJCJAlS.
SALAS COMERCIAIS
• COO 414 - VILA LENZI- Salas comerciais, frente de rua, 45m2 com banheiro, R$500,OO cada.
• MARCATTO CENTER - Excelentes salas para locação de 47m2 a 308m2, Consulte-nos !
• SALAS COMERCIAIS - dentro de Posto de Gasolina. Consulte-nos!
• COO 413 - CENTRO - Em frente ao Terminal Rodoviário. Excelente sala comercial com

aproximadamente 100m2, com sala anexa e banheiro. Possibilidade de anexar ao alu§uel
est�ciohamento e depMíto. Temos 3 salas - R$2.800,OO (cada).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu imóvel está aqui.

HAB·ITAT
fRECll!83.J

LOCAÇÃO
CASAS:

H6n Casa de madeira cd'lI1 Q2 quartos. Bairro
Chico de Paula. R$350,OO
H628 Casa de alvenaria com 03quartos.
Bairro Três Rios do Norte. R$400,OO.
,

'

H633 Casa com 02quartos. Bairro TifaMartins
Loteamento Firenze III. R$480,OO.
H636 Casa alvenaria com 01quarto. Bairro
Baependi. RS480,OO.

'

H638 Casa mista com 02quartos. Bairro Vila
Nova R$600.00.
H612 Casa comercial. Bairro Centro.

-

R$2.200,00
H602 Casa Comercial. Bairro Centro.
R$2.500,OO •

H629 casa comercial com amplo espaço.
Bairro centro. R$3.000,OO.

APTOS:

H520 Apto com 02quartos. Bairro Santa Luzia.
R$298,00.

,

'. H535 Apto com 02quartos. Bairro Amizade.
R$400,OO+Cond.

-

H403· Quitinete com 01 quarto. Bairro Nova
Brasília. R$440,OO + taxa de água. -

H529 Apto com 02 quartos; Bairro Vila Lalau.
R$450.00+Cand. ':,
H513 Apto com 01quart(). Bairro Tifa Martins.
R$450,Oa

.

H530' Apto' _CQn1 02quartos. Bairro Amizade.
R$450,OO"+ C.ôod..

-

H40S Quitinete- COmioj" qlfarto. B�irrô Nova
Brasiliá R$480,OO��*a (la ãgua.j-':;;'

liS2a Apt� com 'O"2!1!:JB.rtqs_"Bai
-

R$500,()(l+Cond. ' " ,f""�
"

,H514
"MartjJi c;adaum. i

H51� Apto éoin�2qu'artos. Bairro Vila Lalau.
R$500,00 +Conél."

.

H521 Apto com 02quartos. Bairro Vila Rau.
R$520,00+Cond.

.

H523 Apto com 02quartos. Bairro Czemiewicz.
R$530,OO.

.

H533 Apto com 02quartos. Bairro Vila Nova.
R$550,OO.+Cond.
H522 Apto com 02quartos. Bairro Czetniewicz.
R$590,OO.
H532 Apto com 02quartos. Bairro Centro.
R$6{)O,OO + Cond.

H536 EM BREVE DISPONIVEL NO CENTRO
Apto com 01suit� + 02 quartos. Bairro Centro,
R$650,OO + Cond.110,OO.
.H515 Apto 000, 01súite + 1quarto. Resid.
Clarice Koch. Bairro Centro. R$700.00 + .

Cond. �. �""_,
H534 Apto com 04quartos.'Bairro Centro.
R$850,OO + Cond,

-.

·,t

H524 Apto NOVO "eom 01suite + 02qual'tOs.
Bairro Vila Nova. R$900,OO + Cond.

AlUGUEL COMERCIAL:

H701 02 Salas cemerceís, Bairro Centro.
R$390,OO +Condominio 4iIPTU.
H706 2 Salas comerciais', com 32mt cada
uma, BairroCelltro, Sendo o valor de cada sala
R$.�8Q,OO,
H712 Sala comerclal com 70m2: Bairro Santa
luZia. R�08,00.
H710 Sala comercial. Bairro nova Brasília.
R$450,OO "

H707 Sala Comj!rciaJ. Bairra Nova Brasília .. R$
•

500.00.
.

H 7�O Galpão� Bairro Chico· de Paula. R$
600,00. .

..

H124 Casa com 65m2, 02 quartos,
banheiro, cozinha, sala, lavanderia,

despensa e garagem. Bairro Três Rios do
_
Norte. Valor R$80.000,OO negociáveis!!!

��
,i

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.

H202 Apartamento na rua Erwino Menegotti, ..

otima localizaçao por R$110.000,OO.
.

H115 Casa em
alvenaria c/
242,81m2 e terreno
c/ área total de
364m2• Bairro Vila
Rau. Residencial
Renascença.

: 378.000,00.
..

, Villeneuve
Residence
aptos com área
total de
515,12m2• Para
quem gosta de
viver com

requinte e

segurança.

H203 Residencial Saint Tropez -

·'8P.tOS·2Q!PJlJ ,Q2.e.03 gormit6rios,
01 ou O!.Vãga's-de �;.
garagens,cozinha, salà :
churrasqueira a gás nos aptos,
terraço Fitness Center, hall social
decorado, playground,
bicicletário.Rua Exp. <Cabo Harry

. Haldlích. Bairro Centro. _

PRCfh._R
a at�,u ç à f' f C O n s t I'" I.! t ; v a �

.
,

H704 Sala Comercial com 220m2• 'Bairro
ce.ntro. R$1..300,OO
H713 Sala comercial com 130m'. Bairro
·Cel1tro. RS1.Sop.00 + IPTU.

.

• VENDA DE APARTAMENTOS
.

H206ApartamenIQ�BairroAmlZadéâ7,36m2
de ares t�lal, 3 .quartos,·�eiro .socIal, sala
estar.e·�nlar, Cl)ZÍ1I!léí,e area dê serylço.Valor
RS129.000.00, 'e' , \.'"

•

• ,.�. �

. . .
. VENDADE lUREMOS

..

H326 Terrenó com 326.88rilz na' Rua
Despachante LII�. lol. ReSidencial Jardim
rl�Acãcías. BairroAl'njzade� .'

.

H328 Tér!enO com 2 casas de. alvenaria,
25:000 lT1' no Bairro Rio Cerro, proximo·ao
CI�Alvorada. '

. I
I

I
I
I
I
I
I
!

. I

1

.

-

[
(,

l,
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CRECI1.105-J

TERRENOS E CHÁCARAS
REF142 - Três Rio dO Norte
Terreno cf 2.500m2 cf casa
mista cf 2 quartos e demais

dep. R$ 65.000,00

REF139 Ilha da figueill -

Terreno cl 31.130"86m2,
R$ 900.000,00

, - lotes no São Luiz;' prÓXim�
ao Arroz Urbano, a partir dé

R$ 60.500,00.

REF185 • "Residencial
Delta" • Bairro Água
Verde - Aptos cf 02
quartos, sala, sacada cf
churrasqueira, bwc, área
de serviço, portão
eletrônico, central de gás.
50 % até a entrega e saldo
por ünanc. bancário, A

partir de R$ 92.000,00.

LANÇAMENTO
REF071 - Nova
Brasília - Apto cf
suíte + 2 quartos,
bwc. sala 2 amb.,
sacada cf área

: serviço, sacada cf
chur., garagem.
A partir de
R$ 140.000,00

REF089 - C3$a misata com 03

quartos, sala, cazinha, área de

serviço. Amplo terreno de 377m2,
RS 74.500,00

REF188 ·Vila Lalau - Papelaria com
.

excelente estoque de produtos, máquinas,
equipamentos em geral. Venda da

papelaria, Venha conferir conosco

REF171 - Tifa Martins - Casa alv.
cl 140m2, 3 quartos, sala cl 2
amb., área de festa cf chur.,
garagem, -RS 160.000,00

REF162 - Centro - Casa cf suíte +

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

390.000,00

assaran u a -
.

Pousada: 147.000mz, c/7Iagoas.
pedalinhos, campo de futebol, 2 eanchas de
bocha, restaurante pi 200 pessoas, estac Pi
100 carros, pousada ci sala de recepção cf
preparaçâo'p/ internet, 5 suites cf lareira e

insto p/lv à cabo e tel, piscina e área de
testa Mais 2 res. - A 1a ti 1 sufte + 3 qtos,
cozo mob., piscina adutto ii infantil, área de
festa, e a 2a c! 3 qtos, sala, COZ., lav. e gar,

REF175 • Baependl • Casa alv. cl 1
suíte + 3 quartos, sala tv, sala

jantar, zbwcs, lavanderia, cozinha,
garagem para 2 carros, área de festa
cl chur., portão eletrônico, toda

laje.R$ 280.000,00

REF140 - Vila Lalau - Sobrado
piso superior cl 3 quartos, bwc,
sala, sacada, piso infe(ior cl bwc,
'sala, cozinha, área serviço,
garagem. R$ 233.000,00

. REF144 - Vila Lenzi - Casa alv. cl
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. cl
200 m2, cl 3 quartos e demais

dependência. Terreno cl 11 OOm2.
CONSULTE·NOS

ra o c

suíte + 4 quartos, 2 bwcs, sala,
cozinha, área serviço, garagem pi 3

carros. R$ 220.000,00

REF1n . Bairro Cachoeira· Corupá
- área rural cl 2 casas d madeira de 2

quartos, 6Jagoas. Área terreno
45.038.17nt2. R$ 230.000,00

REF119 ._Rio da Luz· Casa alv. cf
1 suite + 2 quartos,' sala, cozinha,
bwc, garagem. Área construida de

.
.

75m2• R$ 95.000,00

REF180 - Vila Rau· Casa alv. c/3
quartos, sala, cozinha, 2 bwcs,
lavanderia, garagem pi 2 carros.

R$110.000,OO

REF149 - Vila Nova - Casa cl
200m2, cf suite + 2 quartos, bwc,
salá 2 amb., cozinha, área serviço,

. garagem pf 2 eárros.Terreno cl
600m2• R$ 300.000,00

REF137 - Estrada Nova - Casa Aiv. cl
110m2, cl suite + 2 qtos, bwc, sala,
coz, área serviço. R$125.000,OO

REF005 - Vila Rau - Lindo
lote de 432 m2, rua

comercial. RS 95.000,00 •

Rua Pe Pedro Francken, 217 I Centro I Jaraguá do SUl - se 1N1N1N.engeteci .....oveis.coln._,r

Lançamento Próximo a Escola Carrossel'
Aptos com 02 quartos.
A partir de R$ 95.000,00'

"i..

Fone/Fax
(47) 3373�2135

./
LOCAÇÃO REF 3373 - Galpão cl apr6x. 2.o00m2,

contituido de sala térrea cl mesanino mais 3 pavimentos.
Localização: fundos da FAMEG maiores informações.

CONSULTE·NOSRua flB de Agosto. 1445 � Guanmdrim
l'

I
.

REF908 - Centro· Guaramirim • Ed. Lafln - Apto cl'suíte +

2 qtos, bwc, sala 2 amb.,coz., sacada cl chur., área serviço,
_gar. R$171).000,OO

...'
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Plantão de Vendas

9119-33,00
9161 ..3300
9621-8064
8418--6786
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IMOVEIS o CORREIO DO POVO mFIM·DE·SEMANA, 30/31 DE JANEIRO DE 2010

Apartamento no Residencial Juliana -

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

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

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

REF 031 - Apartamento Edifício
Phoenix - Centro, 1 sulte com

banheira, 2 dormitórios, 1 BWC social,
sala de. estar e jantar, lavanderia,

sacada c/ chur., 2- vagas de garagem.
TODO MOBILIADO R$ 340,000,00,

RESIDENCIAL SANTA LUZIA - Rua
Marcelo Barbi - Vila Lenzi,

contendo 3 tipos de apartamentos
( sendo 3 com suíte), 40% de
entrada + Saldo a negociar

,

(corrigidas pelo CUB)

APARTAMENTO REF 026 :

Residencial Jardim das Mercedes,
contendo 2 quartos, 1 banheiro, sala

,�.

estar/jantar, cozinha, lavanderia,
sacada, 1 vaga de garagem, R$

110,000,00

APARTAMENTO REF 028 • EDIFIClO RUTH
BRAUN - CENTRO, contendo duas suítes, sala .

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

EDIFICIO DE FRENTE AO BESC.

R$245.000,OO - 40% de entrada + 24 vezes.

CASA DE ALVENARIA REF 015: Barra
do Rio Molha - Casa de Alvenaria
com 265m2 4 quartos, 2 banheiros,
cozinha, lavanderia; sala de visita e de
estar. piso cerâmico e carpete. Área
de lazer e de churrasco com forno a

lenha, Toda murada com portão,
Ampla Área Livre terreno de esquina
contendo 999.50m2. R$ 250.000,00

CASA ALVENARIA REF 017: Barra
do Rio Molha - Com 204m2 tendo 3

quartos, 1 suite, 2 banheiros,
cozinha, lavanderia, 2 salas (TV e

estar), dispensa, garagem para 2

carros, pisos cerâmicos. Área de

serviço e de churrasco. Ampla Área
de Jardim e amplo terreno com

2.500m2, R$ 450.000

REF 042 - CASA ALVENARIA- Vila
Lenzi, contendo 250 m2 num terreno de
2,615 m2, sendo 1 suíte. 2 dormitorios,
sala de 1\1, sala de estar, cozinha/sala de
jantar, 2 banheiro, lavanderia, áre com

de festa com piscina, 4 vaga de
garagem, R$ 358,000,00

REF 038 - Casa de alvenaria, no
Bairro Rio molha(px a prefeitura)
contendo 180 m2 num terreno de

400m2, sendo 1 suite + 2 quartos, 1
banheiro social, cozinha, 2 salas,

lavanderia, área de serviço, garagem
e varanda. R$ 149,000.00

Jaraguá 99 - casa de Alvenaria c/ 312
m2, tendo 5 quartos, 2 banheiros,

cozinha, lavanderia, sala de jantar e de
visitas. dispensa, garagem, Área de lazer

.
e de churrasco com piscina, Ampla,.

terreno de 657.6m2, R$ 450,000,00

Casa de alvenaria com 51 m2,
contendo 2 quartos. banheiro.,

cozinha, sala e lavanderia, 1 vaga.,c�e
garagem, Localizada no Bairro João"'"
Pessoa. R$ 1 OO.OOO,O%�'

•

FINANCIAMENTO PELA CEF.

TERRENOS I TERRENOS I TERRENOS I TERRENOS I TERRENOS

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

'bairro Czerniewicz a 500 metros.do
PAMA contendo 240 m2, 1 suíte e 3

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

terreno de 315 m1 , semi mobiliado.
R$ 365,00.0,00

REF 034 - SOBRADO ALTO PADRÃO,
Bairro Baependi, ENTRADA DO CLUBE

�� REF 037 - Sobrado. Rio Cerro I, cl 243m2 ATLETICO BAEPENDI contendo 420 m2 de
�tde área constr., sendo 1,· piso: Cozinha, sala i

área construída sendo 02 surtes + 02
de .e�t�r, sa!a ?e Tv, despensa. lavand�ria� "quartos + 01 dep�ndência para empregada.
escnt�no, 2' piso: 3 dorm. sendo � s.Ulte. 3 03 banheiros. cozinha. área de serviço; salà
banheiros, 1 sacada, espaço para biblioteca. de jogos/bar, sala de Tv, sala de estar, sala

Im�vel total�ente �u�ado , ,gr�de.s de de jantar, lavabo. área de festa com
alumlnio, portão ele�ronlc? I�Je Inclina�a. churrasqueira, garagem para 05 carros.
R$ 285.000.00 e aceita nnovers no negocio. Possuí aquecimento solar; R$ 600.000,00

Terreno no

bairro Água
Verde, contendo
3n m2 sendo
14m2x 26,50m2
- R$ 75,000,00

IMÓVEIS NA PRAIA - UBATUBA E ENSEADA I IMÓVEIS NA PRAIA - UBATUBA E ENSEADA

localizado na praia de Ubatuba
contendo 2 quartos, cozinha,

"

lavado, 1 banheiro, cozinha, sala de
estar e TV, churrasqueira. garagem
para 1 carro, R$ 90,0(}O,OO - 10%
entrada, saldo financiado pela CEF.

TEMOS
IMOVEIS
NA PRAIA
DE BARRA
VELHA. Temos mais imóveis nas praias

de Ubatuba e Enseada.

. CASA ALVENARIA REF 027 -

Imóvel localizado 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

TERRENO REF 006 - Terreno
no bairro Água Verde,

contendo 465m2 sendo 15m2 x

31m2• R$ 100.000,00

localizado no Rio Cerro, contendo
"i 854.000 rn-, sendo rico em fauna e

� flora, varias nascentes de água e

�� PARQUE AQUATICO EM

�l FUNCIONAMENTO, R$

� 1.500,000.00

TERRENO/GALPÃO INDUSTRIAL
REF 010 - Rua Amabile Tecila Pradi,
60 - Jaraguá Esquerdo, terreno
8.270 m2 tendo um galpão de

1.200 m2 alem de uma residência
contendo 120,65 m2, Excelente
oportunidade para permutar. R$

3.500.000,00

01.1 .... Terreno com
154.000m2 localizado na

_ Greta funda - Sa�ta
."

Luzia, contendo 30 mil.
pés de banana, 3·mil pés.

de eucalipto' ( 3 anos ),
energia, casa para

,

,
caseiro, nascentes,

,\
,

estradas em bom estado.
R$ 400'.000,00

Localizado na Vila 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

j' MENEGOTTI MALHAS, contendo 8

apartamentos. todos locados. R$
400,000,00

Localizado na Rua Antonio Carlos
Ferreira - Vila Lenzí, contendo

,

3.000 m2, excelente para
construção de prédios e posto de
combustível, R$ 2,100.000,00

...-"
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o CORREIO 'DO POVO

TODA LINHA 307 e 207
COM TAXA 00/0

OfERTA IMPERDíVEL
�E\)GEOT 207,PASSION)(�

.....

PEUGEOT 207 X-lINE
- MOTOR l.4L 8V FLEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BREAK LlGH"f.
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

A PARTIR

R$34.900
A PARTIR

R$36.790

- MOTOR IAL 8V FLEX 82CV
- BREAK UGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO
- COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL
- PARACHOQUES NA COR DO VEICULO

A PARTIR

R$28.100

/

- MOTOR l.4L 8V FLEX 82CV
- AR-CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BREAK LlGHT '

- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

Strasbourg_ Itajaí(47) 3344-7000
Brusque (47) 3355-4500

Blurnencu (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

Jaragua do 'Sul (47) 3274-1900
R. Reinaldo) 4'14

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 (
50% 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 Strasbourg. Peugeot 207 HB X-UNE 1.4L Flex, 03 portas, ano/modelo.: 09/10,
pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 28.100,00 e na versão 05 portas, a partir de RS 29.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 05 portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ano/modelo.: 09/10,
pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 31.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.:09/1 0, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros etravas elétricas, pintura sólida, a partir de RS 37.790,00
à vista com frete incluso. Sujeito à aprovação de crédito, As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio. Estoque das Concessionárias Peugeot participantes: Peugeot 207 HB X-Une 1.4L Flex, 3 portas, pintura sólida,
ano/modelo 09/10 - 01 unidades; Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 03 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, ano/modelo.:09/10, 05 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 02/0212010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Revisão Programada: a garantia oferecida é válida contra defeitos de fabricação devidamente comprovados para as peças originais instaladas na Rede
Autorizada Peugeot. Preços válidos para o modelo Peugeot 206 ano/modelo 07/08 e 08/09. A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de modificar as características técnicas, preços elou condições de seus produtos, peças e serviços, sem prévio aviso. Para informações de outros modelos, P E UG EOT
procure um consultor Peugeot. Condições de pagamento em 3 vezes sem juros. Preços válidos a partir de janeiro de 2010. Para mais infonmações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424 ou acesse

www.peugeot.com.br. MOTlON & EMOTION

De Segundo o Sexto dos 8h às 19h Sábados até os 13h. - www.strasbourg.com.br
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à vista

à vista

-

RS 26,.990'
à vista

a partir de .490

à vista

LINHA VECTRA 2.0 2010

a partir de42.290 a partir de49.990
PrismIl1.C! JOY F!l!)(pow8t, R6N, lIno/f'lilbricllltllo 2009, ano/modêlo 2010, tom Pl1!Ço promocional � vista de RS 26.990,00. Merlva1.4 IOY,'POH,
ano/filbric:.çlo 3009, ano/modelo 2010. com preço ptómoc:rónal. vistA de R$ 42.290i!tllltll promocional de 0,99% a,m, e 12,55% a.a, com entrada de
� a saldo financiado !m 24 prestaç&Mmt!nsalll. TCC e IOF nAo Incluso!;, Ama 2.0, 4 porta!:, Flêl(jlOWét, R7B, ano/fabrlcaçlo 2009, ano/modelo
�o,com preço promocional à vt§ta deR$44.490,00.Vectra 2.0Expruslon, R9A. F!expower, ano/fabtlcaçlo 2009, ano/modelo 2010, com pfOmo
(lorIal à vtsta de R$ 49,990,QO ema promaclonal de 0% a.m, e 0% a,a, com entrada de 50% e saldo flna'nelado em 12 pre!itA�t5es mensais, TCC e

IJ)Fnlcllnclu!:Os. Plano dê flnllnclllmento !m 49me",§ (:om desconto de 9S% nas 12 primeiras préstaçOes, entrada à partir dê SO% com tal<a de
üros dI:! ',4?'MIII,rtt, e 19,14'1íi1.ll, tEr 20,'7'lIt.1oI1. Ter e IOF nlio Incluso, Plano v�lIdo !lamente plll'll ve{culog rht'lrolet okm, Plano de financiamento com entrada deR$ 85,00 em até 60 11'If5e5, com taxas II partirde 1,43'!It, 18,§&W,a. CET 22,18%aa, PI/mo com taxa�o,S'S"!o vftdo para RnhaMeriw,
enttada ií partlrde'$4,G9'1íi ti saldo1a ml!!Sl!§, (CET: 2M.41j1, aiil, clik::Qlo efetuado para veiculoMerlva1,4 JC1{, pacote POH, ilnofabtlcaçlo 2010 e anomodelo 2010, preço público sugetldo naubela \IIe",tedeR$4S,1SO).Ccndlç&!sváfldas pitawrcufotChevroletol<m,�rtOSestoquesdasconce$
sIon� partldp.ntes, nSe "'lidas paramodalidade de venda direta da f.lbrlca ,Todos 09 planosmencionados i!Statlo sujeitos A prévia aprovaç30 de crédito, As condições podertosertlltetadas sem pI'tvIo aviso, Comulteas,� na COI'ICtlSSIoniWfasChcMoIet�.O preço da rMao
de10,000 km cDtTe$pOl1dtaosmodelos anur'I(lados, plll'll piilamento lvim ou de acordo com ,as formas de pqamtntodlsponlwls em cada concessloMria, ematé3 \.CesMm Juros.A tlWldosegueas0Ifentaç_domanualdaPfOPllet�,que� ti reIaçiode� IISM!M�,
conforme quilomett1lpm/data de teallraçAo do setvlço.O óleo Incluso na revido. o'ACDeleo • o�3a, A mJo·de-obta plII'lI reallzaçlO da r.yf.,� estâ InefLIH. Item de dfsgate natwaI "lo esüo II'ICfUsóI no preço. SeMços adlclona� aos Irfdfcados no"""""dopqttletálo l!!aO sujeitos ii
aptÓvaçlOptélladeOfÇllTl8ntoporpaftedocIientt'.CcndlÇ&Ilsí!valoteSlt'illdosatd1S/01i2010_UJílltosaalteraçIOSlmPJivIoavlso.EmcasodedLlvtda,lnforme-se'CllTlasuaconcessklnirlaCh6vl'cleUob,..s�6eltécnlcasdovekulo.OsvefcuIojChevrolet�emcot'lfomfldadecom
oPROCONVE-PtopmadeCóntrollld.PoIúIçlodoArporVIiIfcUIosÃUtOtnOtot1lS.Pmetveavtda,Useo,lntodelellJtll'lÇa,AlmllemdolltlculoéllustrlUw,COnsultesua�patttclpanteqUdo.preço.tadldelUl'OJ.condIç6esdltftnanclamento.PromclçIoWlidanopefOdo
de1!.18 d.)InelIode 2010. pa... vetulos com p!htLlt. sóIldal, ww.N.chtMulét.com,br· sACI 08007024200. OhlldarfaOMAC- 0800 7226022,

..
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De acordo comWanderlei, os'písos laminados são dividi
,dos e 'ois grqndes W:�os:.� fesidencial e O c9,I\ler�� alto

,

qáfi sfe '6.ltim9 é tl$a;d(í) pnncipalmen;te' em amIPientes, I

que recebem grande fluxo de pessoas, ,tomo escritórios '8
salões de beleza. Sua principal característica é a resistên
cia ao desgaste e riscos. Também existem dois modelos
de laminados: o colado. emque o material é instalado sob
uma manta de espuma, e o clicado, permitindo que o piso
seja retirado e instalado posteriormente em outro ambiente.
Se�t)i�!!Wrui�e�lei';, Q 1?is� l�ado nã() é ind;ic�?o' p�a, . I

ambientes com umiâade; prinéipalmente banheiros. Ele
destaca que,o material tem dez anos 'de garantia.'

MToa EDE
AC EGO
Piso laminadoremete aos elementos da natureza,

proporcionando praticidade e conforto ao espaço

Apreocupação
em trazer para dentro rachada e nós aparentes. Também existem

de casa os elementos da nature- coleções que imitam com perfeição os as

za está cada vez mais presente no, soalhos de madeira, basta escolher o mo

desígn de interiores. Se você procura um dela desejado.
revestimento com o charme da madeira e Outra opção é o uso de placas lamina
a praticidade que a vida moderna exige, .das nas paredes e. em outros detalhes de
então é melhor optar pelo piso laminado. decoração, como na cabeceira da cama.'

Muito utilizado em quartos, salas e corre- Por meio de presilhas, as placas são presas
dores, o material ajuda a esquentar o am- na vertical e

.

acompanham o acabamento
biente, criando uma sensação de conforto. do piso. Portanto, o revestimento permite

"É um material prático, resistente, eco- uma diversidade de combinações para am
logicamente correto e muito prático. 'Para bientes de todos os estilos, .desde os clássi
limpar, basta 'apenas passar um pano úmi- cos aos mais modernos.
do", destaca o sócio-proprietário da Divi- E se engana quem acha que o barulho

I .

pel, Wandedei Hruschka. Outra vantagem do piso laminado é um incômodo. "Se o

desse tipo de acabamento é, o preço, que material Ior bem instalado.. ele não vai
é inferior ao assoalho de madeira natural.> provocar, ruído. Mas se o contrapiso for

'. Tendência na decoração -de interiores, irregular, esse .problema precisa ser can

os amadeirados são encontrados em uma sertado durante a instalação do laminado,
grande variedade de estilos, para 'agradar, senão ficará um espaço oco que pode cau-

. a:tod6s!'C)s gostai Se a procura é por pisosv: s:ar barulho", '}��UG�ÚYV�Jtderlei. Hoje, o

que remetam à madeira de demolição, por rriercado também dispõe de 'diversos 'tipos
'

exemplo, é possível encontrar linhas que de manta, que podem ser aplicados sob o

se caracterizam pelas marcas de madeira piso para ajudar a reduzir os ruídos.

,fi g r, liras sapetfíqie'; � apare-,
cjmento de manchas. Tainb'ém' devem ser evitados ,

fungos e bactérias. Hoje, algumas marcas - como a Du- 'materiais abrasivos, como saponáceos e, esponjas
raflex e a Poliface - incorporaram no processo de fabri-, de aço, pois esses produtos riscam a superfície'.
cação amícroban (proteção antimicrobiana), o que ím- Assim que um líquido cair sobre a superfície,
pede a proliferação de ácaros, fungos é bactérias. deve ser limpado rapidamente para evitar man-
" A'limpeza deve ser feita somente com pano úmi- chas. O álcool pode ser usado para remover tintas

'do. Não é recomendado o usode produtos à base de, de caneta ou mercúrio. Já otíner ou. queirosene,
cera ou síllcone, pois "eles nadem formar um fíl- para manchas de tinta, verniz e graxa.' ,
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BELEZA E
DURABILIDADE
NOBANHEIRO
Box de vidro temperado se destaca pela

. resistência e diversldade de cores e modelos
.

Box de vidro temperado é urna das .adquírir o box pode ficar cerca de 20%
tendências quando o assunto é banhei- maior. Entre as cores disponíveis estão
ro. Além da variedade'de cores, texfuras o fumê, bronze, verde e azul. Também
e modelos, o material se destaca pela há a opção dos vidros trabalhados" que
resistência. "Se for instalado da maneira podem ser serigrafados, coloridos, ja
correta, por profissionais' capacitados, teados ou listrados. Como se pode ver,
ele pode durar a vida inteira", afuma o existem opções para todos os gostos

·

vidraceiro Ernildo Ropelato Júnior. quando o objetivo é embelezar e p�r- .

.

Segundo Ropelato, hoje o preço da sonalizar o banheiro.

peça não é mais urn obstáculo para quem Em relação aos modelos, Ropelato
deseja tê-la no banheiro de casa. "Enquan- destaca que a escolha vai dependermuito
to urn box de acrílico custa em média R$ do tamanho previsto para a peça. O box de
90 o metro quadrado, o de vidro tempera- correr, que corresponde a quase lOO% dos
do incolor, que é o mais procurado, custa pedidos, são indicados para vãos a partir

· cerca de R$ 130 o metro quadrado", com- 'de urnmetro. Já o box de abrir é recomen
para. Os tamanhos mais comuns vai de dado para vãos menores que urnmetro. O
1,20 a ,1,50 metro de largura pela altura cliente também pode optar por variações
padrão, que é de 1,90 metro.

.

desses modelos, como o box de correr

Dependendo da cor escolhida pelo -

com duas portas, usado em banheiros
cliente, o preço pode aumentar. -No mais amplos, e o box de canto, com. dois
caso dos vidros coloridos, opreço para fixos e duas portas.

Box frontal incolor com
porta de correr

Box [ateado com

. porta de correr

LIMPEZA
A limpeza do box pode ser feita com um pano mo

lhado com água e sabão, NUnca use á parte áspera da
· esponja, pois isso poderá riscar o vidro. Conforme Ro

pelato, é comum que com.o tempo apareçammarichas

provocadas pelo uso de sabonetes e xampus. Para ajudar
amanter a peça limpa, ele dá uma dica. "Quando o box
ainda é novo, passar um pouco de cera de'polir carro
com a flanela forma uma película protetora que ajuda
amanter o vidro limpo". Na instalação do box utiliza-se
sílícone antifungo. Conforme Ropelato, mesmo assim é
comum que apareçam alguns fungos com o passar do

tempo, devido à umidade natural do banheiro. Alguns
fabricantes de box de vidro temperado também dispo
nibilizam produtos específicos para limpeza, mas eles
só podem ser utilizados por profissionais capacitados e,

. por isso, não estão disponíveis para venda nomercado.

FOTOS DIVULGAÇÃO

BOM frontal incolor com
porta de correr

Box incolor em ângulo
com porta de abrir

Box de correr com
duas portas

DURABILIDADE
. Para garantir a durabilidade da

peça escolhida.Ropelato salienta que
o cliente deve tomar alguns cuidados

simples .. "É importante escolher uma

empresa idônea" para garantir que a

instalação será feita. corretamente",
acrescenta. Ropelato explica que o

alinhamento correto do box garante
que a porta deslize suavemente. ''Além
disso, o profissional deve parafusar os
trilhos com parafuso de inox, que não

.

enferruja, e calço de. nylon", ensina .

. Também é iínportante atentar para o

. 'certificado de qualidade do material

utilizado. "O vidro deve ter uma pe
quena Iogornarca, que é a garantia de

que ele é terriperado", ressalta.

Box frontal incolor

emspa

Box frontal incolor
com porta de correr
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,

PEROLA DA SEMANA
O querido amigo luiz "Dedada" protagonizou o pérola do semana. No quin
to-feiro "Dedada" e mais um amigo conheceram duas garotos numa coso

noturno do cidade e no final do festa foram terminar o noite no seu apê. Olho
o babado! "Dedado" fez às honras do coso, em seguido tirou oseu poderoso,
e único, tênis e foi até quarto, digamos assim: colocar uma roupa mais leve.
Após uns cinco minutos ele voltou poro solo. levou aquele susto. A turma
havia sumido, sem 00 menos avisá-lo. Ficou P do vida e foi dormir. Só no outro
dia é que o bom vivant ficou sobendo que o "rnpelze" saiu de fininho porque
não agüentou o cheiro do chulé de seu tênis. Em Joraguá tudo acontece. Pro
relaxar só tomando mesmo um chope bem gelado do Künigs Bier.

ENCONTRO
. Hoje o amigo César Prodi, o grande Césinho, obre o mõo
e patrocino uns comes e bebes no Bar do Sérgio. O
encontro é poro comemoror o seu níverque acontece
dia dois de fevereiro.

CEGONHA
Quem onda mais feliz que ganso novo

no lagoa, são Pedro Antelo e Miriam
lópez. Todo o felicidade do casal é
porque no final de anõ nasceu o pri
meiro neto, o pimpolho Pedro Gabriel
e agora eles vão ser avós pelo segundo
vez. logo, logo vem por oi Felipe, filho
de Rafael e Tamaro lópez.

" Aquele que tem.
caridade nO,carcfçõó
tem sempre qualquer

coisa poro dor. "
SANTO AGOSTINHO .

NIVER DA CRESPA
Hoje, o minha lindo afilhado, Stefani
Pavanello, filho dos compadres Cocá e

Gisa Pavanello, certament é o aniver
sariante mais festejado deste sábado.

. Parobéns, Crespo. O meu desejo é que
sejas plenamente feliz.

.

DEUS EXISTE
Ontem foi um dia muito feliz no mi
nha vida. Fiquei sabendo que ó tumor

que agitava o pulmão do meu querido
amigo Amauri Jacobi está cicatrizado.
Fé em Déus e vários quimioterapias ti
raram Amauri, o família e amigos de
uma gronde aflição. Vivo o vida!

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o garoto sangue
bom Edson "Baiano", gerente do Be
cks, Ele é outro querido que lê o colu
na todos os dias poro ficar' por dentro
de tudo o que acontece de melhor em
nosso sociedade.

NAS RODAS
• No fim de semana

com almoço poro pou
cos privilegiados, com

direto o after hours,
Onivaldo Stahelin e

suo Inês sacudirão o

proia de Itapema. Poro
beber: Caipirinha. Poro
se divertir: andor _ de

,

ba'rço e QProveitôf�u.do
. de bom e do melhor:

-. No próximo dia nove .

de fevereiro, às 20 ho
ros, o escritor Carlos
Henrique Schroeder
promove, no Galeria
de Artes do Sesc, o

lançamento do seu

livro ''As Certezas e os

Palavras".

BUXIXO·
Nos rodos de salão andam dizen
do que depois dos duas primeiros
versões de máscaros customiza
dos poro o carnaval uma pessoa,
muito público, ganhou ontem
uma terceiro. Há quem ache a

"Iuluzinha" o coro do Chucky, de
O Brinquedo Assassino, que tem
os cabelos estilo aos dela. Dizem
também, que se continuar fazen
do uma plástico em cimo do ou
tro, o turma acho que vão ter que
ser desenhados novos modelos o

cada seis meses. Todinho!

Ginástica é moda
Av. Mal. Deodoro da Fonseca
819 - centro - Jaraguá do Sul

Ladeados pelos diretores do Lunelli: Dênis Luiz Lunelli e Viviane
Cecilia Lunelli, o estilista Camilla Barella e o engenheiro Victor
Carriello, movimentaram poro os colaboradores um grande
desfile, quinto-feiro, nos dependências do fábrica, mostrando
o história e o crescimento do empresa

Poro alegria
dos avós lliane

e Ivo, hoje
o gotinha
Samantha

Karyne Raduenz

festejo quinz�
aninhos.
Mil vivos!

Fortunato e

suo esposo
Brígida Ronchi
Della Court.
Elo é o grande
aniversariante,
segundo-feiro
(dia 1 de .

fevereiro), em
Massaranduba

TE CONTEI!
, .

• A imobiliório Jardim, reforçado
pelo creque Edson do "Becks", nfio.
perdoou e deu um "chocolate"
no time do Futsal do Subway, na
quinto-feiro. Rodrigo e André,
donos do. franquia, ainda nfio
se conformam com a derroto.
Vem revanche por ai.

, �"

• No próximo sábado, na AABB
de Jaraguá, os prom.otersThiago
Mattos e Pepe Narloch promovem a

festa de um ano da Iuel, Agendem!

• Às vendas dos estendes paro
12 o Fecarroz, que acontece
em abri'l, já,começoram a ser ;,

comercializadas. Mais informações
pelo fone 9172-4420

• Falo sério! O brasileiro é folgado
mesmo. Dizem por ai que já tem

gente vendendo aqui no urbe
, soniso iPhone velho por RS 1.800
: dilenHO qu�é "iPod Nono". Pode?, I

'. Douglas & Juliano, pela primeira
vez. em Jaroguá, movimentam hoje
à noite o sertanejo universitário
no london Pub. A DJ Poola Petit,
de Curitiba, embolo a noite com

• O pimpolho Octavio Cavalcanti
festeja mais um aninho no

segundo-feira. Mil bicocos!

• A promoçfio da ,loja Voilà, que
vai até 50 % de desconto, continua. ,

"
As ��sçolri'dos precisam se !aRr�$,Sat ' i

I

os cabides estfio ficando vUzios. !
I

• Iemqente achando aquela
ponte que fizerom em frente
ao Somae, o "Oitavo maravilho
do Mundo".

:. Jo.gue o seu lixo da .

proia no lixeiro.

• Sábado às 17 horas, no João
Morcotto, tem Juventus X Criciúmo.

• Com essa, fui!
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RETRAÇÃO

PIB dos' EUA cai 2,4% em 2009
Recuperação da economia no 40 trimestre, porém, smpreendeu

O PIB (Produto Interno Bru

to) dos EUA contraiu-se 2,4%
em 2009, a maior queda anual
desde a de 10,9% registrada em

1946. A recuperação do país,
porém, surpreendeu as esti
mativas. A economia cresceu a

uma taxa anual de 5,7% no qua
tro trimestre do ano passado,
superandoa previsão média de
analistas consultados pela Dow
[ones, de expansão de 4,8%.

No terceiro trimestre, o PIB
norte-americano havia crescido
2,2%, depois de um ano de con
tração, Em 2008, o PIB dos EUA
havia se expandido 0,4% e em

2007,2,1%. As vendas finais re
ais de produto doméstico - que
são o PIB menos a variação dos

estoques privados. - cresceram a

uma taxa anual de apenas 2,2%
no quarto trimestre, depois de
aumentarem 1,5% no terceiro.
As empresas reduziram' seus
estoques no quarto trimestre
em US$ 33,5 bilhões, contra as

reduções de US$ 139,2 bilhões
e de US$ 160,2 bilhões promo
vidas no terceiro e segundo tri
mestres, respectivamente. Esse
ritmo da diminuição dos esto-

ques acrescentou 3,39 pontos
porcentuais ao PIB no quarto
trimestre.

O gasto com consumo con

tribuiu com 1,44 ponto porcen
tual para o desempenho do PIB
no quarto trimestre de 2009. O

gasto é o maior componente do
PIB e por isso é considerado o

grande motor da economia do
país. O relatório do Departa
mento do Comércio mostra

que o gasto com consumo su-
, biu 2% no quarto trimestre.
No terceiro trimestre, Q gasto
havia subido 2,8% com a aju
da do programa de subsídios'
do governo para troca de carros

usados por novos.
"Os gastos das famílias es

tão se expandindo a uma taxa

moderada, mas continuam
limitados pelo mercado de
trabalho fraco, pelo cresci
mento modesto da renda,
pela queda na riqueza das re
sidências e pelo crédito aper
tado", disseram esta semana

as autoridades do comitê de
política monetária 'do Fed.

AGÊNCIA ESTADO Gasto com consumo é considerado o grande motor da economia dos EUA

. Cirurgião acusado da morte de
jornalista pode pegar 20 anos

Foi indiciado ontem o cirur

gião plástico Haeckel Cabral
Moraes, responsabilizado pela
morte da jornalista Lanusse
Martins, de 27 anos, duran
te uma lipoaspiração feita em

Brasília. Caso seja condenado,
o médico pode ter de cumprir
pena de seis a 20 anos de prisão.
Segundo a delegada Martha

Vargas Borraz, da la Delegacia
de Polícia do Distrito Federal,
Cabral responderá por homicí
dio doloso com dolo eventual

(quando o médico assume o ris
co de matar).

O laudo do IML (Institu
to Médico Legal), divulgado
ontem, demonstra que uma

cânula rompeu a parede ab
dominal e atingiu uma veia
do rim da jornàlista, provo

,� cando sangramento. Ela teria
S perdido cerca de dois litros
::::l-

,. ô de sangue. Segundo a delega-
Médico acusado da morte da jornalista Lanusse Martins foi indiciado ontem da, o laudo médico é bastante

/

concreto, e foram dois os erros

médicos: a cânula ter ultra
passado a parede abdominal
e o fato de o médico não ter
aberto a paciente logo em se

guida para estancar o sangue.
Martha afirma que o médi

co chegou a ser alertado pelo
anestesista de que havia algo
errado, ao perceber a perda
dos sinais vitais da paciente.
As tentativas de reanimação
duraram pouco mais de uma

hora, mas sem respostas po
sitivas. A delegada acredita
que a providência correta se

ria abrir a paciente para veri
ficar o que havia acontecido.
Segundo a perita do IML, Lu
ciana Satie, a câmara do cora

ção da jornalista estava quase
totalmente sem sangue. Se o

Ministério Público local con
cordar com a conclusão da de

legada, o médico será denun
ciado à Justiça.

o
'<>:

�
9
::::l
>
Õ

MPF quer
suspendera
prova do Enem

O . Ministério Público
Federal em Santa Catarina

quer suspender o concur

so público do Exame Na
cional do Ensino Médio
(Enem). A ação civil pú-

. blica, com pedido liminar,
foi enviada ontem, sob a

alegação de que o·proce
dimento adotado na prova
não atende o princípio da

impessoalidade.
Após denúncias anô

nimas, o MPF apurou que
não houve a fiscalização
necessária no processo
de .: desidentificação das

provas, procedimento que
garante o sigilo quanto à
identidade dos candidatos
e evita qualquer favoreci
mento. O órgão requisitou
a exibição das imagens do
circuito interno de TV e a

I

. suspensão do' concurso,
para evitar que o Enem

possa ser utilizado pelas
universidades brasileiras
como critério de seleção
para o Ingresso.

Medidas para
tentar conter
o tráfico'

Os Estados Unidos es

tão se preparando para
ajudar o governo do Hai
ti a proteger as crianças
órfãs vítimas do terremo
to do último dia 12. O
auxílio se tornou ainda
mais necessário ontem,
depois que o premiê hai
tiano, Jean-Max Bellerive,

.

denunciou que o tráfico
de crianças e órgãos no

país se intensificou após
o tremor.

"Nós vimos alguns ca

sos nos últimos dias. Isso
é algo no qual estamos
trabalhando coletivamen
te com estas organizações
que estão tentando ajudar
crianças, pessoas no local,
para estarem alertas a este

tipo de perigo", afirmou o
. porta-voz do Departamen-

.

\

to de Estado americano, P.J.
Crowley. Além dos EUA, a
Espanha, Holanda e França
decidiram acelerar os pro
cessos de adoção de crian

ças haitianas já aprovados.
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t:' você ainda ganha
-

uma passagem para Paris.'

Y/llllmll/fl/mmllmIHI/fWlilllll/nhIIlUiillllmlllllll/Jll!//íIW//#ilUI
CITROEN XSARA PICASSO GLX
1,6 zero FlEX
Painel digital, 4 airbaqs, dois sistemas
de ar conélicionádo inaependentes,
cOI'1f:lutador

d.
e bordo �'

Q...
4.+VIAGIM PARA PARIS

AP'R$55.990� TAXA

.

2 ANOS DE GARANTIA' EM 36X
.

MR$79.990:
2 ANOS .OEGARANTIA'

CITROENC4
1,6 FlEX 2010

Airbags, freios ABS, painel gi�tal,
computador de bordo, CD/MP3 com

com�m?o novolant�lo.Blu�tooth·t VIAG�M f*AAA P�RII

APR$S-3 .490;
2 ANOS DE GARANTIA'

CITROEN C4 PALLAS GLX
2.0 151CV 2010 FlEX .

Airhags, freios ABS, painel digital, computador
de bordo, CD/MP3 com comando no volante,
roda de liSi! leve 1.6 fi

!
,., V1ACltí!YI PAMA PARli

APii$59.990;
3 ANOS DE GARANTIA'

CITROEN C4 PICASSO 2010
7 air bass . freios ABS, cambio automático
sequencial com troca no volante, para-brisa
panorâmico l.VIAGfM PMAPAm,5

CRÉATIVE TECHNOLOGIE·
-

CITROEn

.,

I

1 . Preces ã lJ�a, nãO incluem frete', segUr'O e optionais., sem troca, lIátido apeflEl!. par(i os veklJIos iilquj ;;:mLl"dad01i� Unha Cjtroêr'l O km 09/1 O, 2 . Consulre o f�ll�men[,D €1m UI11{'1. de IiOS!WlS G)I"l('e,'iSlonAI'�Ii, PrónlOÇ[w,l vJiIi& par.a os eleeres quereali.tarem ,;edido flTme de (,ompra de 1(1/201'0 iii 31J 1 /2010, P'lramodelose lIefsOes devecuicsC/troe" eere ql.dl�het'ro G'f-Jtnel'cialJzados n!!li (.OtI(;es.'SionilriL'lSi C;u'oc;'n
do BrI.'l.s1l.� 'todo o bL'flitódom'ICional. dõm.w d\I't:.'ito a 1 (urna) �.o;.agern aér('a SAO PAULO (GRU) / PARlS! $AO PAULO {GRU) ou ruo DE ,lANBRO�G'Gll PARtS I RlO DE IANE1RO (GIG), dauel:.'tonómJca prornociónt-\t 1'$", pela.erY\�TAM� delJt':t,do !ler u!it!z.Ada, impnõ!(-erive{''fleJ1tEf, nos perk..do� ci:>nf"Orme (1 yegula.neflto. Consorte o I'�U{aI1'Ie'1tO (ompleto da ptOnlc)ÇOO no $it�www.citroen.cOf".b"ou nas

cont.es.�looãriru; (JlIoên." 8efléidos (;OfltidO'S nesse an(lbóO São IntransIerWs, e·"ão fX!cle.'�r.;'tc SI:."r convertidos en� e$pêcie. Náa '!ol:!lá c:ontedkio d�:at�to ')0 valor final do o.Jclc.uf.o. 3 � fi'13"clamenlo realilEdt) pele Banco Citroen tom 20'%'de enui'Kta e s.a\do. em 60 meses cO(r, taw:<'J de 1.45% a.m. p.:1fi1l primeiro pa..91;'Ifl\(!'11l0 errt 90 dias.�p6s.l;\ i.'I$sirlat�lra doO ool'1\r.ato. 4 - lel;'iSlug realizado peta BancoPSA PlJr�� Xsara .

Pic;as:no. tSCrA. de erltTL'lda e srudo em 36X com taJCfII'l.eTOi' pera C4 ��tta'<i e C4, 60'1kde ·tN,\rad.l e ,'!N3tdo em 24X r:;om tax�.zet'f.l. TC H$ 828�OO, Confira a CETem uma de no�a.'HoncesskJn�ri:as, 5· P.;tra C4 P'cllLls 3 aocs de �r.,ntia pc�'1. rrlOfl{i;tdora, Para demat� rOD(.leloi.2 MOS de- 9a�a!ltll;'l. sendo 1 pela Citmen do BrasJl e 1 pela le Monde, C:óOrorroé «(mtf.l1.O asshlooo entre dlente e Ci,)l'\"teS.�lon.")IiFl, Imagens.
merarnent'e'itustmwas,'

'
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Atacante Alan Patrick (O) e lateral-direito Fabiano podem estrear nesse sábado contra o Criciúma

CATARINENSE

Belmonte promete
Juve mais atento
Treinador quer evitar falhas namarcação
JARAGUÁ DO SUL

o jogo entre Juventus e Cri
ciúma neste sábado, às 17h, no
João Marcatto, promete colocar

fogo na parte debaixo da tabela.
Os dois últimos colocados do ca

tarinense disputam urna partida
de seis pontos, Do lado do Mo

leque Travesso a pressão é ainda
maior, porque joga em casa e ain
da não venceu na competição.

Por isso, o técnico Belmonte
em suas preleções pede ao gru
po muita, mas muita atenção.
Na visão dele, o time vem amar

gando resultados ruins porque
falta um pouco de cautela, so
.bretudo, namarcação. E é nesse

quesito que Belmonte está ten-
tando mudar a postura de seus

jogadores em campo.
''As mudanças que me refiro

são quanto à postura de jogado
res, sobretudo na atenção. Houve
uma nova atitude no último jogo,
mas eu quero mais, esse cuidado
namarcação é que está faltando",
relatou o treinador, emendando
que se o time não sofrer gols em
lances bobos poderá sair com a

vitória neste sábado.
A torcida que está descon

fiada pode ficar mais tranquila.
Segundo Belmonte, os juventi
nos poderão ver urn time "com
as mesmas pessoas, mas com

.

GENIELLI RODRIGUES

CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO

Coi. nme P J V 'E D GP GC SG AP 58 RODADA
1° Atlético 10 4 3 1 O 8 3 5 83,3% SÁBADO
2° Joinville 9 4 3 O 1 9 5 4 75,0% 17h - Juventus x Criciúma
3° Avaí 8 4· 2 2 O 7 3 4 66,7% DOMINGO

.

4° Brusque 6 4 2 O 2 9 7 2 50,0% 17h - Chapecoense x

5° Chapecoense 6 4 2 O 2 5 4 1 50,0% Brusque

6" Metropolitano 6 4 2 O 2 3 3 O 50,0%
17h - Metropolitano x

]O Imbituba 6 4 2 O 2 4 6 -2 50,0% Figueirense
19h30 - Atlético de

8° Figueirense 4 4 1 1 2 6 6 O 33,3% Ibirama x Joinville
9° Criciúma 1 4 O 1 3 3 9 -6 8,3% SEGUNDA-FEIRA
10° Juventus 1 4 O 1 3 2 10 -8 8,3% 20h30 - Avaí X Imbituba

atitudes diferentes". "Eu não vou
admitir menos do que aconteceu
no último jogo, tirando as falhas
que contribuíram diretamente na
nossa derrota, o que foi feito de
positivo em Chapecó eu quero
que sejamelhor aqui", reiterou.

Belmonte não revelou o time
titular, já que até o fechamento
da edição o coletivo de ontem
não havia acabado. Mas tudo
indica que ele manterá a base do

.

time que começou jogado contra
.

a Chapecoense. Sobre o Tigre, o
comandante disse que .já possui
informações e vai utilizá-Ias para
montar seu esquema. No Criciú
ma, Lino está suspenso pelo tercei
ro amarelo e no lugar dele entra
o estreante Vinícius (ex-Santos).

o CORREIO DO POVO
está junto com você nessa torcida!

APRESENTE o CARTÃO e••ulJo+ E

GANHE 20% DE DESCONTO NO INGRESSO!

SERylÇO
O QUE: Juventus X Criciúma
LOCAL: João Marcatto, às 17h
INGRESSOS: RS 20 (descoberto),
RS 30 (coberto) e RS 50 (cadeiras)
CARTElAS: RS 100 (descoberto),
RS 140 (coberto) e RS 350 (cadeiras)

• CAMPEONATO GAÚCHO
.�

..

5'a"R'odada"
". .. ..

SÁBADO
20h30 - Universidade x Avenida
DOMINGO
l1h - Veranópolis x Juventude
17h - Caxias x Novo Hamburgo
17h - Pelotas x Esportivo
17h - São Luiz x Porto Alegre
17h - Santa Cruz x Inter-SM
17h· São José x Ypiranga
19h30 - Inter�acional x Grêmio I

GLASSIFICAÇAO: Chave 1: Grêmio 10, Novo
Hamburgo 7, Ypiranga 4, Juventude 4,
Esportivo 3, Internacional-SM 2, Avenida O e

Porto Alegre O. Chave 2: Internacional 10, São
Luiz 10, São José lO, Veranópolis 8, Caxias 7,
Pelotas 6', Santa Cruz 6 e Universidade 3.

Cf)
IJ.J
::!:
Z
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(.)

• CAMPEONATO PAULISTA
"�'''5'ii''Rodãda''

" " " " " " ,." ..

SÁBADO
17h - Barueri x Rio Claro
19h30 - Santos x Oeste
19h30 - São Caetano x Monte Azul
DOMINGO
l1h - Mogi Mirim x Bragantino

.

17h - Corinthians x Palmeiras
17h - Portuguesa x Botafogo
17h - Rio Branco x Ponte Preta
19h30 - Sertãozinho x São Paulo
19h30 - Paulista x Mirassol

.

19h30 - Ituano x Santo André

CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 8, Ituano 8,
Corinthians.8, Santos 7. São Caetano 7, Sãb
Paulo 7, Portuguesa 7, Botafogo-SP 7, Mogi
Mirim 7, Santo André 6, Ponte Preta 5, Rio
Branco 5, Bragantino 4, Rio Claro 3, Paulista

3, Mirassol 3, Barueri 3, Monte Azul 2, Oeste
2 e Sertãozinho 2.

.

1III .. ç�I'I.t.��-º.�.J.'.!.º.Ç�.�I.º.Ç� .

• 5" Rodada
SÁBADO
16h - Resende x Tigres
17h - Americano x Volta Redonda
17h - Botafogó x América
DOMINGO

.. llh - Bangu x Duque de Caxias
17h - Boavista x Olaria
17h - Friburguense x Vasco
17h - Macaé x Madureira
19h30 - Fluminense x Flamengo
CLASSIFICAÇÃO: Grupo A: Fluminense 12,
Flamengo 12, Olaria 10, Boavista 7, Volta
Redonda 4, Duque de Caxias 1, Bangu O e

Americano O. Grupo B: Vasco 12, Madureira
9, Botafogo 9, América 4, Friburguense 4,
Tigres 3,.Resende 3 e Macaé 1.

• CAMPEONATO PARANAENSE
.�. 5a·Roda·da

.. · .. · .. " , .

SÁBADO
18h30 - Atlético-PR x Corinthians
DOMINGO
16h - Cianorte x Paraná
16h - Iraty x Operário
16h - Serrano x Cascavel
16h - Rio Branco x Paranavaí
16h - Nacional x Eng. Beltrão
18h30 - Coritlba x Toledo

CLASSIFICf\ÇÃO: CorfÚba 12, Corinthians 10,
Paraná 6, Paranavaí 6, Cianorte 6., Operário
6, Rio Branco 6, Atlético-PR 5, Toledo 5,
Cascavel 5, Iraty 4, Nacional 4, Serrano 1 e

Eng, Beltrão O.
.

,Reforços estarão à disposição
de Belmonte para a partida
JARAGUÁ DO SUL

Para o jogo, Belmonte pode
rá contar com dois reforços: o

atacante Alan Patrick e o lateral
. direito Fabiano. Os dois treina
ram normalmente ontem e estão

esperançosos em ajudar o time
a sair da situação que se encon

tra. "O time tem que esquecer os
resultados ruins que passaram e

fazer de tudo para sair com a vi
tória", sugeriu Fabiano.

''A gente espera jogar e aju
dar os nossos companheiros
que estão fazendo uma cam

panha irregular. Para que pos
samos fazer um bom trabalho
e conseguir os resultados posi
tivos que até agora não chega
ram", endossou Alan Patrick.

Como adiantado no Jornal
O

.

Correio do Povo, o Juventus

anunciou em seu site a vinda
de mais urn zagueiro. Wendel
deve chegar a Jaraguá do Sul na
segunda-feira. Outra boa novida
de para Belmonte foi a liberação
do meia-atacante Jonathan, que
chegou em dezembro, mas se

recuperava de urna c�a de
retirada de urn calo no pé direito.

O treinador comemorou os
reforços, mas revela que exis
tem mais conversações que não
estão definidas. "O grupo esta
vamuito reduzido, são dois jogos
que tínhamos 18 atletas à dispo
sição e alguns lesionados", infor
mou. De acordo com ele, a ne

cessidade do Juventus é compor
O grupo e ter no mínimo dois jo
gadores para cada posição. "Em
cima disso vamos começar a

formatar o time", finalizou.

OPORTUNIDADE

Empresa no ramo de embalagens e produtos descartáveis com

mais de 1300 produtos em sua pauta, fabrica e distribui.
Contr�ta vendedores externos para Jaraguá do Sul e região,
Joinville e região.

Exige-se:
• Carro próprio
• Experiência em vendas de embalagens no segmento de
mercados, panificadoras, açougues e verdureiras.

Remuneração:
Salário inicial, Carteira assinada, Comissão, Ajuda de custo
e Premiação.
Interessados enviar currículo para sabensul@sabensul.com.br
ou ligar para (47) 9187-7604 (Alexandre).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




